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1.- PRESENTACIÓ 
 
 
 La Societat Ornitològica de Menorca (SOM) veu l’elaboració d’atles 
ornitològics com una peça clau. No tan sols pel que aporten al coneixement de les 
aus en aspectes tan fonamentals com la distribució o les variacions temporals, sinó 
també per la gran importància que tenen com a eines de conservació i de bona gestió 
dels espais naturals. Saber com i on es distribueixen les aus és primordial per fixar 
uns objectius i unes prioritats de gestió en post de la conservació. Conèixer si 
aquestes àrees augmenten o disminueixen és fonamental per dur endavant 
actuacions útils.  
 

És ben sabut que el primer pas per a la protecció de qualsevol tipus de patrimoni 
és la seva posada en valor, i l’altre pas és la seva inventariació i documentació 
seriosa. Sense aquests dos passos és impossible valorar el que tenim, i gestionar tot 
el que influeix sobre aquests valors per assegurar la seva conservació. 
 
 Partint de la base que tot atles comença a caducar en el mateix moment que veu 
la llum, creiem que aquest és un element clau i una primera eina de feina per als  
gestors del parc, el personal, els investigadors... A partir d’aquest moment, aquest 
atles serà un punt de partida per a qualsevol actuació que s’hagi de fer per gestionar 
les diferents activitats i el variat patrimoni del Parc Natural de s’Albufera des Grau, 
sempre en benefici de la biodiversitat.  
 
 Les futures feines que es realitzin per conèixer l’estat de les diferents poblacions 
d’ocells en general o alguna en particular o l’estat de conservació del parc en 
general i la seva biodiversitat, sempre tindran una primera feina seriosa d’on partir i 
amb la qual comparar. No tan sols podran conèixer les variacions temporals a les 
diferents poblacions d’aus, sinó que també podran valorar la gestió efectuada al parc 
durant un període de temps en post de la conservació de la biodiversitat. El fet que 
les aus juntament amb alguns invertebrats com les papallones siguin els millors 
bioindicadors de l’estat de conservació d’un espai, fa més valuós si és possible, 
aquest atles. 
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2.-   INTRODUCCIÓ 
 
 
 Els ocells es troben entre els vertebrats més ben coneguts del món. Gràcies a 
aquests coneixements sabem que són juntament amb les papallones i altres petits 
invertebrats els millors bioindicadors de l’estat de conservació de la nostra natura. 
Amb aquest atles, la Societat Ornitològica de Menorca no només vol ampliar els 
coneixements de les diferents espècies d’ocells que crien al parc, estudiant la seva 
distribució espacial i selectiva (hàbitats) així com la seva abundància relativa, sinó que 
principalment vol crear una eina que ajudi a la bona gestió i conservació de la 
biodiversitat dels diferents ecosistemes que conformen el Parc Natural de s’Albufera 
des Grau i que, amb estudis futurs, pugui establir tendències poblacionals de les 
espècies més comuns així com a possibles causes d’aquestes tendències que indiquin 
problemàtiques o variacions en els ecosistemes i/o els seus usos i gestió.  
  

Som conscients que per algunes espècies es farà necessari futurs estudis més 
exhaustius i metòdics i que per d’altres espècies poc comunes no es poden extreure 
resultats tant bons com per les espècies més comunes i abundants. Tot i això, hem 
intentat abraçar totes les espècies nidificants al parc durant els tres anys d’estud i, 
presentant una informació el més real i acotada possible. 
  

Amb aquests atles hem volgut fer una feina seriosa d’inventariat i estudi de les 
diferents poblacions d’aus nidificants al parc durant aquests tres anys de feines de camp. 
A dins aquesta memòria final presentem un mapa de distribució de cadascuna de les 
espècies nidificants al parc basat en els contactes establerts amb l’espècie durant l’època 
de cria, així com un segon mapa d’abundància relativa i una gràfic d’usos d’hàbitats per 
a les espècies més abundants i per a les quals els resultats dels diferents estudis ho han 
fet possible, basant-nos en prospeccions lineals censables. 
  

Des de la Societat Ornitològica de Menorca pensem que aquest atles serà una 
eina molt valuosa per futures actuacions, i una ajuda per la gestió d’aquest. Aquest atles 
no només ajudarà al coneixement de les diferents poblacions nidificants al parc, sinó 
també com a punt de partida de la situació actual de la biodiversitat del parc i de l’estat 
de conservació del seu patrimoni natural.  
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3.- EL PARC NATURAL DE S’ALBUFERA DES GRAU  
 
 

El parc natural de s’Albufera des Grau és un dels espais naturals més importants 
de l’illa de Menorca i, per extensió, de les illes Balears. Situat a l’extrem nord-est de 
l’illa de Menorca, entre els municipis de Maó i es Mercadal, fou declarat com a parc 
natural l’any 1995 i ampliat posteriorment l’any 2003. La seva extensió és de 5.200 
hectàrees, les quals pertanyen en una tercera part a zones marines i la resta a terrestres, 
englobant aquestes darreres els illots de Colom, Addaia gran, Addaia petita, Carbó, 
Carbonet i ses Àguiles. A més, el parc també compta amb la declaració de ZEPA, 
d’acord amb la Directiva Europea 79/409 de protecció de les aus que obliga a mantenir 
les poblacions d’aus i els seus hàbitats en bon estat.  

 
 3.1 Geologia 
 

El parc natural es troba situat a la part de tramuntana de l’illa de Menorca, 
formada pels materials més antics de l’illa i de les Balears, formats al fons marí durant 
l’era paleozoica (545-250 milions d’anys).  Els materials més antics afloren a una petita 
zona de la punta de Mongofre i pertanyen al període devònic (410-355 milions d’anys). 
Els materials més representatius del parc corresponen al període del carbonífer (355-
290 milions d’any), corresponents a sediments marins profunds dipositats per corrents 
de terbolesa.  

 
3.2 El clima del parc natural 
 

 A l’igual que a la resta de l’illa, el clima és mediterrani i es caracteritza per tenir 
una estacionalitat molt marcada. Els estius són secs, amb temperatures de moderades a 
altes i poca precipitació. Els hiverns presenten temperatures moderadament baixes i 
precipitacions moderadament abundants. La mar juga un paper molt important, 
disminuint les variacions de temperatures entre el dia i la nit, refrescant l’ambient a 
l’estiu i mantenint les temperatures elevades a l’hivern. Al parc existeix un gradient 
descendent de temperatura i ascendent de precipitació cap a l’interior. La mitjana anual 
de precipitacions varia entre els 450 i 600 mm, concentrades principalment a la tardor. 
Favàritx és una de les zones més seques de l’illa amb una mitjana anual de 372mm. El 
vent és un altre element important del clima, especialment el de component nord, 
predominant a l’illa. Vent sec i fred, juga un paper molt important en la fesomia de la 
vegetació. 
  

3.3 Hàbitats 
 
El parc natural de s’Albufera des Grau té una important varietat d’hàbitats a 

causa de la diversitat geològica, l’acció del clima i la història local, natural i humana. 
 

3.3.1 Zona marina 
 
  Aquesta compren des de les aigües interiors de cala Molí fins la punta de sa 

Galera. Hi podem trobar fons de roca i de fang, i tres estatges on conviuen diferents 
organismes marins (supralitoral, mediolitoral i infralitoral). 
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3.3.2 Illots 

 
Són territoris amb una pressió humana baixa i poc modificats. Són refugi 

d’algunes espècies de flora i fauna úniques, que han desenvolupat relacions de 
supervivència entre elles. Al parc trobem: l’illa d’en Colom (la més gran amb 59 ha), 
l’illa gran d’Addaia, l’illa petita d’Addaia, l’illa de ses Àguiles, l’illa d’en Carbó i 
l’illa d’en Carbonet, a més d’alguns illots dins s’Albufera.    

 
3.3.3 Penya-segats i roquissars 

 
Les seves característiques fan que sigui un espai poc alterat i amb comunitats 

més particulars. Aquest hàbitat el podem trobar a gran part del litoral del parc, sent 
els més alts els de la costa de tramuntana. 

  
3.3.4 Platges i dunes 

 
Tot i que la major part del litoral del parc és rocós, podem trobar algunes platges 

intercalades com la de sa Torreta, Morella nou, Capifort, s’arenal de Mongofre o 
s’arenal d’en Moro a l’illa d’en Colom, entre d’altres. En aquests hàbitats podem 
trobar comunitats vegetals molt adaptades a les característiques de poca estabilitat i 
nul·la retenció d’aigua d’aquest hàbitat.  

 
3.3.5 Zones humides 

 
 Al parc, a més a més de s’Albufera des Grau i les salines d’Addaia que 
presenten aigua permanentment, podem trobar altres zones humides com sa bassa de 
Morella, torrents o basses de caràcter temporal que depenen exclusivament de la 
precipitació i que són molt importants per les diferents comunitats de flora i fauna que 
hi viuen. 
 

3.3.6 Marina litoral 
 
 Es tracta d’agrupacions vegetals llenyoses situades entre la vegetació 
estrictament costanera i els bosquins interiors. Destaca la màquia d’aladern associada a 
mates o ullastres entre d’altres. Comuna a gran part del prelitoral del parc. 
  

3.3.7 Comunitats arbòries 
 
 A dins les comunitat arbòries del parc hi trobem l’ullastrar, molt abundant al 
parc i associat a un alt nombre d’altres arbusts; l’alzinar, bosc dens i ombrívol que 
podem trobar especialment a la zona oest del parc; i el pinar, que podem trobar en petits 
nuclis a diferents indrets del parc i en ocasions barrejat amb alzines o ullastres.  
    

3.3.8 Conreus i pastures 

 
 Al parc, abunden les pastures i els camps de farratge a causa de l’orientació de 
l’agricultura cap a la ramaderia. Es tracta d’un mosaic on s’entremesclen els camps de 
conreu, les pastures, els boscos, les màquies i els camps abandonats. Aquest és l’hàbitat 
més abundant al parc, juntament amb l’ullastrar. 
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4.- METODOLOGIA 
 
 Per a la realització d’aquest atles, són diverses les metodologies que s’han 
utilitzat en funció dels objectius (distribució de les espècies, abundància relativa de 
les espècies més comunes i selecció d’hàbitat per les espècies més comunes) i de les 
característiques de les diferents espècies (rapinyaires, aquàtiques, passeriformes...).  
 
 Per totes les feines de camp i el tractament de les dades, s’ha optat per la malla 
UTM (Universal Transversal de Mercator) 1x1 km com a quadrat bàsic, amb la 
finalitat que les dades recollides es poguessin projectar en un sistema d’informació 
geogràfic per generar una cartografia detallada. En total s’ha treballat damunt 56 
quadrats UTM 1x1 km, tot i que el nombre de quadrats damunt els quals s’ha fet 
feina depenent de l’objectiu i la metodologia ha variat (Figura 1). Per a la localització 
dels diferents hàbitats existents al parc i la seva delimitació, es va treballar damunt el 
mapa de cobertes elaborat per l’OBSAM l’any 2002 i adaptat a aquest treball l’any 
2008 “Hàbitats per Ocells Parc Natural de s’Albufera des Grau” (figura 2). 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
           Figura 1. Mapa PN quadrat UTM 1x1 km              Figura 2. Mapa hàbitats PN quadrat 1x1km 

 
 
 
 A continuació detallarem la metodologia utilitzada en cada cas pels diferents 
objectius d’aquest atles: 
 

§ Distribució de les diferents espècies nidificants al parc. 
§ Quantificació de la població d’alguns grups d’espècies nidificants 

al parc. 
§ Abundància relativa de les espècies nidificants més comunes al 

parc. 
§ Selecció d’hàbitat durant l’època de cria de les espècies més 

comunes nidificants al parc.  
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4.1  Distribució de les diferents espècies nidificants al parc  
 
Per conèixer la distribució al parc de les diferents espècies nidificants hem 

utilitzat diferents metodologies depenent de l’àmbit d’actuació d’aquestes.  
Durant l’any 2008, es va realitzar una prospecció de tots els hàbitats presents a 

cadascun dels 56 quadrat 1x1 km del parc (Lluc Julià i Alicia Pioli). Es van realitzar 
dues prospeccions durant l’època de cria, una entre el 15 d’abril i el 15 de maig i un 
altre entre el 16 de maig i el 15 de juny, per abraçar tot el període de cria de les espècies 
sedentàries, les presaharianes i les transsaharianes. Durant aquestes prospeccions es van 
apuntar totes les espècies amb les quals es va produir contacte en època de cria a cada 
quadrat. Es van eliminar tots els contactes amb signes evidents d’estar migrant i tots els 
contactes produïts amb ocells que sobrevolen l’àrea de prospecció. Al resultat d’aquesta 
feina se li van sumar els de les diferents feines fetes durant l’any 2009 i 2010, la 
informació del personal tècnic del parc natural publicada a l’Anuari Ornitològic de les 
Balears 2008, 2009 i 2010 (inèdit) i l’aportació de diferent informació elaborada durant 
els tres anys d’estudi per part d’ornitòlegs membres de la Societat Ornitològica de 
Menorca. 

Per a les espècies aquàtiques, durant l’any 2010 es van fer diferents prospeccions 
durant el període de cria a les tres principals zones humides del parc (s’Albufera des 
Grau, la bassa de Morella i les Salines d’Addaia) i dues visites a les diferents zones 
humides de petites dimensions del parc (torrents, basses temporals, basses artificials...). 

Per a les espècies marines, durant l’any 2010 es van fer tres prospeccions de tota 
la costa del parc, una en barca i dues a peu, i dues visites als illots costaners (illa d’en 
Colom, illes d’Addaia...). 

Pels rapinyaires diürns i el corb, a més a més de les prospeccions dels penya-
segats marins, es va fer una recerca de nius a l’interior del parc durant els tres anys 
d’estudi (Félix de Pablo, Xavier Méndez). 

Pels ocells nocturns, es van fer prospeccions entre el crepuscle i les dues 
primeres hores de foscor a 14 punts equidistants del parc, abraçant amb aquests el 92% 
de la seva superfície total. Aquestes prospeccions es van realitzar dos cops a cada punt, 
una entre el 15 d’abril i el 15 de maig i l’altre entre el 16 de maig i el 15 de juny. Amb 
aquest grup d’ocells, també es va fer una prospecció diürna dels llocs on anteriorment 
s’havia tingut contacte durant les prospeccions nocturnes.  

 
 

4.2  Quantificació de la població d’alguns grups d’espècies 
nidificants al parc 

 
La quantificació de la població nidificant al parc, només es va poder fer per 

algunes espècies, majoritàriament no passeriformes. 
Per a la major part de les espècies per a les quals la seva població es va poder 

quantificar, es van donar com a segures l’observació de nius o polls, i com a probables, 
les observacions de signes evidents d’intent de cria (parades nupcials, observació 
d’exemplars amb material per la construcció del niu...).  

Per algunes espècies aquàtiques es va censar la seva població en base als 
contactes amb parelles territorials, l’observació de nius, polls o grups familiars, 
l’observació de còpules o d’exemplars amb material per construir el niu i la detecció 
repetitiva de mascles cantant a una mateixa zona en època de cria. 
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Per a les espècies nocturnes, es va utilitzar  
la informació generada a les feines de prospecció  
nocturnes a l’època de cria durant l’any 2010. Durant  
aquests mostrejos, es van marcar damunt mapes  
1:5000 la localització aproximada de l’escolta de mascles  
cantant o l’observació d’exemplars en vol o posats, per  
eliminar possibles dobles contactes amb un mateix exemplar  
o la interactuació de les diferents àrees de prospecció.  
Pels resultats finals es van utilitzar els resultats conjunts  
pels dos censos, en especial aquells que ratificaven la  
detecció d’un exemplar a la mateixa zona durant les dues  
prospeccions. Aquesta informació es va ratificar en més  
d’un 50% segon les espècies, amb la troballa dels nius a la 
 zona d’escolta. També es va utilitzar la informació generada  
durant les feines de camp diürnes i la rebuda per altres ornitòlegs.     

 
 
 

4.3  Abundància relativa i selecció d’hàbitat durant l’època de cria 
de les espècies més comunes nidificants al parc  

 
Disseny 

Amb la finalitat que les dades recollides es puguin  
projectar en un sistema d’informació geogràfic per  
a generar una cartografia detallada resulta essencial  
realitzar un mostratge adequat del territori objecte  
d’estudi a partir d’un reticle de coordenades de referència. 
En aquest estudi es va optar per la malla UTM (Universal  
Transversal de Mercator) 1x1 km com a quadrat bàsic  
per plantejar el mostratge. A causa de les petites dimensions  
de l’espai objecte d’estudi es va considerar factible  
mostrejar tots els quadrats possibles. El parc ocupa 56  
quadrats d’aquestes dimensions, però només es van  
mostrejar 39 unitats, corresponents a totes aquelles en les  
quals hi cabia un itinerari de cens (Figura 3). 
 
 
 
Metodologia de camp 

La metodologia de camp utilitzada per recollir dades d’ocells comuns de l’Atles 
de s’Albufera des Grau es va basar en els protocols del seguiment d’ocells comuns a 
Menorca, Balears o Catalunya (vegeu Julià et al. 2010, www.ornitologia.org/ monito-
ratge/socc.htm), adaptats posteriorment per l’Institut Català d’Ornitologia per l’Atles 
dels ocells del Parc Natural del Montseny. En tots aquests projectes s’ha utilitzat el 
transsecte lineal com a unitat bàsica de cens i, per tant, el mostreig de camp del present 
Atles també es va realitzar a partir d’aquesta tipologia de cens. D’aquesta manera, en 
cadascun dels quadrats UTM 1x1 km on hi cabia, es va realitzar un transsecte d’1 km de 
longitud amb dues seccions consecutives de 500 m. cadascuna. El protocol de mostratge 
de cada transsecte va ser idèntic al SOCME ampliat (Seguiment d’ocells Comuns a 
Menorca). 

 

Figura4. Mapa dels quadrats mostrejats 

l’any 2010  de forma quantitativa. 

 

Figura 3. Mapa punts d’escolta 

nocturns i àrees t’influencia. 
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Cada unitat d’1 km lineal es va censar dues vegades durant la temporada de nidi-
ficació. El primer cens de primavera es va fer dins el període comprès entre el 15 d’abril 
i el 15 de maig, mentre que el segon es va realitzar entre el 15 de maig i el 15 de juny. 
La raó de fer dos censos durant el període reproductor i separar-los en dos períodes dife-
rents és la necessitat d’adaptar els períodes de cens als moments de màxima activitat 
dels reproductors primerencs (sedentaris i pre-saharians) i dels tardans (transsaharians). 
 
Base de dades 

Es va dissenyar una base de dades específica (en Access, Figura 4) per al projec-
te, amb l’objectiu de facilitar l’emmagatzemament de la informació i el seu posterior 
tractament. 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 utilitzada en un futur, bé per 
fer una actualització posterior d’aquest Atles, bé per realitzar un seguiment continuat de 
les poblacions d’ocells comuns de l’espai natural. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 5. Imatges de la base de dades utilitzada per emmagatzemar els resultats dels censos. 

 
 
Anàlisi 

El treball d’anàlisi d’ocells comuns es va centrar en dos aspectes claus: 
l’obtenció de mapes d’abundància i de dades sobre la selecció dels hàbitats, aspectes 
habitualment tractats en els Atles d’ocells que es realitzen actualment. Ara bé, per obte-
nir resultats prou robustos en ambdós aspectes calia determinar primer quina dada calia 
considerar i quin era el volum de mostra adient. Amb aquesta finalitat, abans que res, 
per a cada espècie, es va considerar el valor màxim d’individus detectats  (entre cadas-
cun dels dos censos realitzats) com el millor estimador de la població nidificant,  ja que 
minimitza problemes de detectabilitat en algun dels dos censos (per exemple els relaci-
onats amb la fenologia del cant de les espècies; (vegeu Juliard et al. 2006). Cal conside-
rar a més que les anàlisis de tendències temporals del Seguiment d’ocells comuns a  
Menorca es realitzen actualment amb aquest procediment. 

Posteriorment, amb l’objectiu de tenir una mostra prou representativa per poder 
establir diferències de selecció d’hàbitat i patrons de distribució, es van considerar no-
més aquelles espècies en les quals es va comptabilitzar un mínim de 20 individus durant 
els censos de camp. Com a resultat es va obtenir una llista preliminar de 34 espècies, de 
les quals es van desestimar totes aquelles per les quals s’havien efectuat comptatges es-
pecífics als nius (Corvus corax, Falco tinnunculus, Larus michahellis i Phalacrocorax 

aristotelis) o a les zones humides (Anas platyrhynchos i Fulica atra). Tampoc es van 
tenir en compte aquelles que, malgrat aparèixer amb regularitat als censos, es coneixia 
que no criaven al parc, i només s’hi observaven en migració o mentre s’hi alimentaven 
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(Apus apus i Delichon urbicum). En total es va avaluar la selecció d’hàbitat i es van rea-
litzar mapes de distribució per a 25 espècies (taula1). 
 
 
 
 

 
Espècies  
Alectoris rufa    Monticola solitarius   Parus major 

Coturnix coturnix   Turdus merula    Lanius senator 

Columba palumbus   Cettia cetti     Passer domesticus 

Streptopelia turtur   Cisticola juncidis    Fringilla coelebs 

Upupa epops    Sylvia atricapilla    Carduelis chloris 

Galerida theklae   Sylvia melanocephala   Carduelis carduelis 

Anthus campestris   Sylvia undata     Carduelis cannabina 

Luscinia megarhynchos  Muscicapa striata    Emberiza calandra 

Saxicola torquatus 

 

 
Taula 1. Espècies amb més de 20 contactes considerant la suma dels màxims valors obtinguts als censos 

dels dos períodes d’estudi. 
 
 

 

Un punt molt important a considerar al llarg de tot aquest treball és el de les uni-
tats d’abundància emprades. Tant en el cas dels mapes d’abundància com en els gràfics 
de selecció dels hàbitats s’ha utilitzat una unitat d’abundància relativa senzilla, el nom-
bre d’individus detectats per km lineal de cens. Aquestes dades no poden ser interpreta-
des 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 dife-
rent per a cada espècie. Per tant, els resultats obtinguts, no són en cap cas comparables 
entre espècies diferents, tot i que poden ser-ho dins d’una mateixa espècie si assumim 
que la detectabilitat de l’espècie no varia entre hàbitats (per als gràfics de selecció 
d’hàbitats) o entre quadrats (per als mapes). 
Seria desitjable que en futurs treballs es pogués incorporar informació sobre la detecta-
bilitat de les espècies (vegeu, per exemple Vorisek et al. 2008) per poder generar dades 
d’abundància absoluta, les quals, a més d’evitar interpretacions incorrectes dels patrons  
d’hàbitat i espacials, permetrien conèixer el nombre d’ocells de cada espècie presents al 
parc natural. 
Finalment, cal esmentar dos factors molt positius d’aquesta part del treball. D’una ban-
da, el fet que tota la feina de camp ha estat desenvolupada per un mateix observador  
(Xavier Méndez), fet que evita biaixos interpersonals quant a les capacitats 
d’identificació i recompte; i d’una altra que s’ha pogut desenvolupar enterament dins 
d’una mateixa temporada d’estudi (primavera 2010), motiu que permet descartar biaixos 
en els patrons relacionats amb els canvis temporals que tinguin les poblacions de les es-
pècies objecte d’estudi. 
 
Selecció d’hàbitat  

Un dels objectius del present atles va ser determinar la selecció d’hàbitat de les 
espècies més comunes del parc. En aquest sentit es van considerar sis categories 
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d’hàbitat, corresponents a les principals unitats ambientals presents al parc des de la 
perspectiva ornitològica: pinar, alzinar, ullastrar, bosquines i matollars, platges i roquis-
sars litorals, i terres de cultiu i pastures. Un cop determinades les categories, a cada sec-
ció de 500 m, un observador expert va calcular in situ el percentatge de cobertura de ca-
da un dels hàbitats (Taula 2). A efectes de l’anàlisi de selecció, però, es va considerar 
que cada secció representava només aquell hàbitat que tenia una cobertura igual o supe-
rior al 60% de la secció. 
Per al conjunt de les 26 espècies amb mostra suficient, es van fer gràfics d’abundància 
que mostren la mitja aritmètica d’individus per km lineal a cada un dels hàbitats estud i-
ats ± el seu error estàndard. Paral·lelament, amb l’objectiu d’esbrinar la significació es-
tadística de les diferències obtingudes en les abundàncies als diferents hàbitats, es va re-
alitzar un test Kruskal-Wallis en el qual la variable depenent va ser el nombre 
d’individus per km i la variable independent l’ambient; els valors que es mostren a 
l’Atles corresponen als resultats de les comparacions post-hoc, entre parelles d’hàbitats. 
Cal assenyalar, però, que quan el test estadístic no dóna diferències significatives no vol 
dir que no hi siguin. En general hi ha poques dades i al test emprat li costa trobar dife-
rències (és molt conservatiu). Tot i així, el gràfic permet intuir patrons de preferències 
d’hàbitat, això sí, sense la consistència que aporta un resultat estadísticament significa-
tiu. 
 
 

 
Quadrats SECCIÓ 1  SECCIÓ 2  

 1 (4) BM  (100%) TCP  (70%TCP, 15 % mato llar, 15 % roquissar) 

 2 (6) PINAR (65% pinar, 30%matollar i 5% dunar) BM  (70% matollar i 30% p inar jove) 

 3 (7) PR (85% roquissar i 15% matollar) BM  (70% matollar i 30% roquissar) 

 4 (8) PR  (85% roquissar i 15% mato llar) BM  (80% matollar i 20% roquissar) 

 5 (9) PR  (85% roquissar i 15% mato llar) ULLASTRAR (60% ullastrar i 40 % TCP) 

 6 (10) PR  (90% roquissar i 10 % zona humida) PR  (90% roquissar i 10% mato llar) 

 7 (13) TCP  (70%TCP, 15 % mato llar, 15 % u llastrar)  TCP  (75%TCP, 15 % mato llar, 10 % u llastrar)  

 8 (14) BM  (60% matollar, 30% TCP i 10% ullastrar) BM (100%) 

 9 (15) ULLASTRAR (60% ullastrar i 40% TCP) ULLASTRAR (60% ullastrar, 35% TCP, 5% p inar)  

 10 (16) ULLASTRAR (85% ullastrar, 10%TCP i 5% pinar)  ULLASTRAR (60% ullastrar i 40% TCP) 

 11 (17) PR  (70% roquissar, 25% matollar i 5 % ullastrar) BM (70% matollar, 15% pinar i 15% roquissar) 

 12 (19) ULLASTRAR (60% ullastrar, 30%TCP, 5%pinar i 5% matollar)  ULLASTRAR (60% ullastrar, 25%matollar i 15%TCP) 

 13 (20) 
TCP  (70%TCP, 10 % mato llar, 10 % u llastrar, 5%pinar i 5% cobertes 
artificials) TCP  (75%TCP, 10 % mato llar, 10 % u llastrar, 5%pinar )  

 14 (21) ULLASTRAR (65% ullastrar, 30%TCP, 5%pinar )  TCP  (70%TCP, 30 % u llastrar) 

 15 (22) TCP  (85%TCP, 10 % u llastrar, 5%pinar) TCP  (65%TCP, 30 % u llastrar, 5 matollar)  

 16 (23) PINA R (85% pinar, 5% ullastrar, 5%TCP i 5% matollar)  TCP  (60%TCP, 30 % u llastrar, 5 matollar, 5% pinar)  

 17 (26) TCP  (65%TCP, 5 % ullastrar, 30%pinar) TCP  (65%TCP, 5 % ullastrar, 30%pinar) 

 18 (27) TCP  (90%TCP, 10 % u llastrar) TCP  (60%TCP, 30 % u llastrar, 5%pinar, 5% cobertes artificials) 

 19 (28) TCP  (85%TCP, 15 % u llastrar) TCP  (85%TCP, 10 % u llastrar, 5% cobertes artificials) 

 20 (29) TCP  (80%TCP, 20 % u llastrar) ULLASTRAR (70% ullastrar i 30% TCP) 

 21 (30) ULLASTRAR (70%ullastrar i 30%TCP) ULLASTRAR (65%ullastrar, 30% TCP i 5% matollar)  

 22 (32) ALZINAR (75% alzinar i 25%TCP) ALZINAR (60% alzinar i 40% p inar) 
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 23 (33) TCP  (90%TCP, 10 % cobertes artificials) TCP  (88%TCP, 5%ullastrar, 5%pinar, 2% cobertes artificials)  

 24 (34) TCP  (85%TCP, 15 % u llastrar) TCP  (78%TCP, 20 % u llastrar, 2% hortals) 

 25 (35) ULLASTRAR (65% ullastrar, 35%TCP ) 
ULLASTRAR (60%ullastrar, 25%TCP, 10% alzinar, 5% cobertes artific i-
als) 

 26 (36) BM  (70%matollar, 20%ullastrar, 5%pinar i 5%zona humida)  BM  (60%matollar, 25%TCP, 10% roquissar i 5%pinar) 

 27 (38) BM  (80%matollar, 10% ullastrar, 5%pinar i 5% roquissar) PR  (60% roquissar i 40%matollar) 

 28 (40) TCP  (85%TCP, 10 % u llastrar i 5% alzinar) ALZINAR (60%alzinar, 25% TCP, 10%pinar, 5% cobertes artificials)  

 29 (41) TCP  (95%TCP, 5 % ullastrar) TCP  (80%TCP, 20 % u llastrar) 

 30 (42) ULLASTRAR (60% ullastrar, 40% zona humida )  TCP  (60%TCP, 40 % u llastrar) 

 31 (43) BM  (60% matollar, 37% u llastrar, 3% pinar) ULLASTRAR (60% ullastrar, 25%TCP, 15%matollar)  

 32 (44) BM  (80% matollar, 10% u llastrar, 5% pinar, 5% roquissar) PINAR (65% pinar, 25% dunar, 5% u llastrar i 5% matollar)  

 33 (46) TCP  (90%TCP, 8 % ullastrar, 2% cobertes artificials) ULLASTRAR (60% ullastrar, 40% TCP) 

 34 (47) 
ULLASTRAR(85% ullastrar, 5% cobertes artificials, 5% matollar, 5% 
TCP) ULLASTRAR (90% ullastrar, 8% matollar, 2% cobertes artificials) 

 35 (48) ULLASTRAR (85% ullastrar, 10% cobertes artificials, 5% matollar)  ULLASTRAR (70% ullastrar, 25% matollar, 5% cobertes artificials)  

 36 (49) PINAR (60% pinar, 20% u llastrar, 10%zona humida i 10% matollar)  
ULLASTRAR (65% ullastrar, 20% matollar, 5% alzinar, 5% hortal, 
5%TCP) 

 37 (50) PR  (70% roquissar, 15% matollar i 15 % u llastrar) BM (65% matollar, 20% ullastrar, 15% roquissar) 

 38 (52) TCP  (60%TCP, 25 % u llastrar, 15% p inar) ULLASTRAR (70% ullastrar, 20% matollar, 10%TCP) 

 39 (53) TCP  (60%TCP, 30 % u llastrar, 10% matollar) BM  (60% matollar, 40% u llastrar) 

 
 

 
Taula 2. Cobertura percentual de cada hàbitat i hàbitat principal a cadascun dels quadrats emprats pels 

mapes d’abundància i els gràfics de selecció d’hàbitat a les dues seccions (500m lineals). Categories 

d’hàbitats principals: pinar, alzinar, ullastrar, bosquines i matollars (BM), platges i roquissars litorals 
(PR), i terres de cultiu i pastures (TCP). Els quadrats estan numerat correlativament segons mapa figura 
4 (pàg. 9) i entre parèntesi el nombre corresponent al mapa dels 56 quadrats UTM 1x1 km del parc figu-
ra 1(pàg. 7).  

 
 
Mapes d’abundància 

L’aproximació metodològica utilitzada en aquest treball per a generar mapes 
d’abundància relativa de les espècies d’ocells comuns al Parc Natural de s’Albufera des 
Grau es va fonamentar en el fet que els mostrejos intensius van ser realitzats a pràctica-
ment tots els quadrats UTM 1x1 del parc natural. En aquest sentit, no va ser necessari 
desenvolupar tècniques de modelització de la distribució per a representar l’abundància 
de l’espècie en àrees no mostrejades (Guisan & Zimmermann 2000) a altres feines simi-
lars (Herrando et al. 2011). 

Malgrat la manca d’aplicació de tècniques de modelització de la distribució, sí es 
va procedir a augmentar la resolució del mapa respecte a les dades de camp inicials. En 
concret, dels mapes originaris obtinguts a escala UTM 1x1 km (recordem que hi havia 
un transsecte d’un km lineal en cada quadrat d’aquestes característiques), es va passar a 
mapes de 500x500 m. Aquest canvi de resolució es va basar en la idea que els censos de 
camp representen sempre informació parcial sobre la realitat i que les dades dels censos 
realitzats al voltant d’un punt també aporten informació rellevant sobre l’abundància de 
l’espècie en aquell punt. Aquest procediment d’increment de la resolució espacial de les 
dades ha estat utilitzat en altres feines similars (Estrada et al. 2004). 

Per realitzar aquest canvi de resolució els valors originals d’abundància relativa 
a 1x1 km es van suavitzar substituint el valor de cada quadrat per la mitjana dels valors 
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dels 9 quadrats del seu entorn (incloent-lo a ell mateix, és a dir, una matriu de 3x3 qua-
drats 500x500 m). Aquesta operació es va realitzar augmentant per dos la resolució ori-
ginal dels mapes ràster (passant d’una malla de quadrats d’1x1 km a una de quadrats 
500x500 m). Aquest suavitzat parteix de l’assumpció bàsica que l’abundància d’una es-
pècie varia linealment entre dos localitats properes, fet que sembla vàlid donada l’escala 
espacial de treball.  

Finalment, cal destacar el tractament particular rebut per la distribució de les es-
pècies a l’illa d’en Colom. Tractant-se d’un tros de terra sense continuïtat amb la resta 
de Menorca, un cop realitzat aquest procés de canvi de resolució i suavitzat en aquesta 
illa, es va aplicar un filtre sota criteri d’expert als mapes seguint el protocol utilitzat per 
algunes espècies a altres feines similars (Herrando et al. 2011). Aquest filtre assumeix 
que si una espècie no havia estat detectada en els mostratges efectuats dins l’illa, tant 
dins com fora de cens, és que no hi era present a la totalitat de la seva superfície, i per 
tant n’elimina el seu valor d’abundància. En el cas dels illots del nord del parc natural 
no s’han representat mai dades d’abundància perquè no han estat  mostrejats amb aques-
ta metodologia donada la seva superfície. 
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5.- LLISTAT ESPÈCIES/QUADRATS 
 
 
 A continuació, presentem el llistat de les espècies tractades com a nidificants al 
parc en aquest treball, segons els resultats de les diferents feines de camp realitzades 
durant els tres anys d’estudi (2008, 2009 i 2010). 
 
 
 

 
Soterí petit Tachybaptus ruficollis  Mussol Otus scops 

Soterí gros Podiceps cristatus   Enganapastors Caprimulgus europaeus 

Corb marí Phalacrocorax aristotelis  Vinjola pàl·lida Apus pallidus 

Àneda blanca Tadorna tadorna  Abellarol Merops apiaster 
Coll blau Anas platyrhynchos   Puput Upupa epops 
Àneda griseta Anas strepera   Torrola caraputxina Galerida theklae 
Rabassot Aythya ferina    Oronella Hirundo rustica 
Milà Milvus milvus    Titeta d’estiu Anthus campestris 
Soter Hieraaetus pennatus   Rossinyol Luscinia megarhynchos 
Xòric Falco tinnunculus   Vitrac Saxicola torquata 
Falcó pelegrí Falco peregrinus   Mèrlera blava Monticola solitarius 
Perdiu Alectoris rufa    Tord negre Turdus merula 
Guàtlera Coturnix coturnix   Rossinyol bord Cettia cetti 
Rascló Rallus aquaticus   Butxac Cisticola juncidis 
Polla d’aigua Gallinula chloropus  Busqueret roig Sylvia undata 
Fotja Fulica atra    Busqueret de capell Sylvia atricapilla 
Gall faver Porphyrio porphyrio  Busqueret de capnegre Sylvia melanocephala 
Sibil·lí Burhinus oedicnemus   Reietó cellablanca Regulus ignicapillus 
Cames de jonc Himantopus himantopus Menjamosques Muscicapa striata 
Passa-rius petit Charadrius dubius  Primavera Parus major 
Passa-rius camanegra Char. alexandrinus Capsigrany Lanius senator   
Gavina cama groga Larus michahellis  Corb Corvus corax   
Tudó Columba palumbus   Pardal Passer domesticus   
Colom salvatge Columba livia   Pinsà Fringilla coelebs   
Tórtora turca Streptopelia decaocto  Verderol Carduelis chloris 
Tórtora Streptopelia turtur   Cadernera Carduelis carduelis 
Cucui Cuculus canorus    Passerell Carduelis cannabina 
Òliba Tyto alba    Súl·lera Miliaria calandra 
 

 
Taula 3. Llistat d’espècies tractades com a nidificants al parc en aquests treball (n=56). 

 
 
 
 
Presentem també un llistat dels diferents quadrats UTM 1x1 i el nombre d’espècies 
considerades com nidificants en aquest treball per a cadascun d’ells , segons els resultats 
de les diferents feines de camp realitzades durant els tres anys d’estudi (2008, 2009 i 
2010). 
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Quadrat 1. 0  Quadrat 20. 29  Quadrat 39. 15 
Quadrat 2. 3  Quadrat 21. 24  Quadrat 40. 27 
Quadrat 3. 17  Quadrat 22. 26  Quadrat 41. 28 
Quadrat 4. 24  Quadrat 23. 29  Quadrat 42. 32 
Quadrat 5. 10  Quadrat 24. 4  Quadrat 43. 27 
Quadrat 6. 30  Quadrat 25. 18  Quadrat 44. 25 
Quadrat 7. 18  Quadrat 26. 23  Quadrat 45. 9 
Quadrat 8. 28  Quadrat 27. 29  Quadrat 46. 23 
Quadrat 9. 26  Quadrat 28. 25  Quadrat 47. 29 
Quadrat 10. 14  Quadrat 29. 25  Quadrat 48. 27 
Quadrat 11. 1  Quadrat 30. 27  Quadrat 49. 27 
Quadrat 12. 29  Quadrat 31. 0  Quadrat 50. 21 
Quadrat 13. 30  Quadrat 32. 20  Quadrat 51. 18 
Quadrat 14. 19  Quadrat 33. 29  Quadrat 52. 25 
Quadrat 15. 23  Quadrat 34. 24  Quadrat 53. 26 
Quadrat 16. 20  Quadrat 35. 23  Quadrat 54. 2 
Quadrat 17. 26  Quadrat 36. 28  Quadrat 55. 3 
Quadrat 18. 17  Quadrat 37. 8  Quadrat 56. 18 
Quadrat 19. 28  Quadrat 38. 13 

 

 

 
Taula 4. Llistat dels quadrats UTM 1x1 del PN de s’Albufera des Grau i el nombre total d’espècies 

tractades com a nidificants en aquest treball per cada quadrat, segons els resultats de les diferents feines 
de camps realitzades durant els tres anys d’estudi (2008, 2009 i 2010) i basades en les diferents 

metodologies de prospecció per als diferents grups d’aus . 
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6.- ESPÈCIES NIDIFICANTS AL PARC (2008-10) 
 
 
 En aquest apartat passem a exposar els resultats obtinguts durant aquests treball 
(anys de feina de camp 2008, 2009 i 2010) per a les diferents espècies nidificants al PN 
de s’Albufera des Grau. L’Ordre de les espècies s’ha fixat segons l’ordre de K.H. Voous 
establert al 1977. 
 

Per a cada espècie es fa una petita introducció i  
uns petits comentaris sobre els resultats de les feines de 
camp, acompanyats d’un dibuix per a la identificació  
ràpida de l’espècie (aquests dibuixos han estat cedits per  
l’ICO de l’Atles dels ocells hivernants a Catalunya, i creats  
per Toni Llobet).  
 

A cadascuna de les espècies es presenta un  
mapa del parc 1x1 de la distribució de l’espècie (figura 6),  
on es marca amb un punt negre gros els quadrats 1x1 on  
desprès de les feines de camp d’aquests tres anys s’han  
establert contactes amb l’espècie. En el cas dels rapinyaires  
diürns, el corb, les anàtides, les limícoles, altres ocells  
aquàtics no passeriformes i el cagaire, els punts negres  
grossos ens informen dels quadrats on cria l’espècie i, els  
punts negres petits els quadrats on s’han produït contactes  
amb l’espècie sense poder confirmar la cria.  
 

Pels ocells nocturns (mussol Otus scops, òliba Tyto alba,  
sibil·lí Burhinus oedicnemus i l’enganapastors Caprimulgus  

europaeus), es presenta un mapa basat en les àrees de possibilitat  
de contacte establertes segons la metodologia de prospecció per  
aquestes espècies (figura 7), i els nombres corresponen als  
contactes a cadascun dels dos mostrejos (vegeu metodologia  
aus nocturnes, pàg. 9).  
 

Per algunes espècies es presenta un mapa del parc 1x1  
de l’abundància relativa de l’espècie a l’època de cria a cada  
quadrat (figura 8)  i una gràfic de preferència d’hàbitats a  
l’època de cria (figura 9), segons les dades obtingudes  
durant el darrer any d’estudi (2010) mitjançant la metodologia  
de mostratge quantitatiu (vegeu metodologia mostratge  
quantitatiu, pàg. 9). Aquesta informació només s’ha pogut  
incorporar a les espècies amb les quals s’han establert  
durant les feines de mostreig quantitatiu un nombre de  
contactes suficients. 
 
 
 
 
 
 

 

 

Figura 6. Mapa distribució a 

l’època de cria 

Figura 7. Mapa distribució ocells 

nocturns a l’època de cria 
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Finalment hi trobarem un apartat sobre fenologia reproductora de l’espècie basat 
en part de la informació de l’època de cria recopilada durant aquests tres anys de feina 
de camp, i un petit comentari de la situació actual de l’espècie al parc segons les dades i 
la visió passada, present i futura de l’autor, per a cada espècie.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Figura 9. Gràfic de selecció d’hàbitat a l’època de cria. 

Figura 8. Mapa d’abundància relativa a l’època de cria. 
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           SOTERÍ PETIT 
          Tachybaptus ruficollis 

 

Aquest ocell pertany a la família Podicipedidae. 
Es tracta d’una espècie sedentària 
a l’illa. A l’hivern arriben alguns exemplars  
del centre del continent europeu.  
Acostuma a criar entre la vegetació 
a zones humides d’aigua dolça.  
                                                                                                                               
DISTRIBUCIÓ: Al parc l’hem trobat 
a les dues zones humides més grans com són l’Albufera  
i la bassa de Morella. També s’han trobat indicis de cria 
a les petites basses del Prat de s’Albufera i a la bassa temporal       
de cala Tamarell Nord (1 adult amb 4 polls l’1-06-2010).                       
Hem de recordar que durant la tardor 2009 i l’hivern 2010, 
les plogudes van ser quantioses i moltes basses temporals                
van mantenir aigua fins ven entrat l’estiu, fet que va afavorir 
la cria a aquestes zones d’algunes espècies aquàtiques. No s’ha trobat l’espècie a 
l’època de cria a les salines d’Addaia, l’altra zona humida important del parc o a altres 
basses temporals, tot i que no es descarta que sí que hagi pogut criar en alguna petita 
bassa temporal més, tenint en compte que ho ha fet a la de cala Tamarell Nord. 
 
POBLACIÓ: Als anys 2008 i 2009 es va calcular una població al parc al voltant de 8 i 
10 parelles, repartides entre s’Albufera (6-7 p.) i Morella (2-3 p.) (PNAG). Durant l’any 
2010, i després d’una prospecció molt acurada, la població s’ha establert entre les 15 i 
18 parelles, de les quals 5-7 haurien criat a la bassa de Morella, 9-11 parelles 
a s’Albufera i el Prat, i una ho hauria fet a la bassa de Cala Tamarell Nord.  
 
FENOLOGIA REPRODUCTIVA: La data més primerenca 
de cria es va fer el 7 d’abril del 2010 (un mascle i una  
femella amb 3 polls a la cala de Llimpa a s’Albufera). Aquesta  
data es considera molt primerenca per l’espècie. Les darreres 
observacions de polls de pocs dies es van fer a principis de juliol 
també a s’Albufera. Segurament aquesta espècie faci dues cries 
a l’any, en especial els anys menys secs. Aquest fet ha quedat  
demostrat amb les cites de polls durant el mes d’abril i  
principis de maig, i una segona tongada al mes de juny. 
 
SITUACIÓ DE L’ESPÈCIE: És tracta d’una espècie amb  
una població reduïda i pel que sembla, més o menys estable,  
possiblement un poc superior els anys més plujosos.  
El fet que només criï a zones humides d’aigua dolça  
la fa vulnerable a les modificacions que puguin patir  
aquestes zones, en especial s’Albufera i la bassa de Morella. 
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  SOTERÍ GROS 
PODICEPS CRISTATUS           

 
 
Bellíssim ocell aquàtic de la família dels  
Podicipedidae, considerat a Menorca com a  
hivernant molt escàs, i nidificant accidental  
des del 2010.  
 
DISTRIBUCIÓ: La població de soterí gros al 
parc i pel conjunt de l’illa de Menorca, està  
formada per una parella que ha criat per primer cop 
al 2010 a s’Albufera des Grau. En concret, ho ha  
fet al petit canyissar de la cala de Santa Madrona.  
 
POBLACIÓ: Com hem comentat amb anterioritat,  
la població nidificant d’aquesta espècie al parc està 
formada per una parella, descoberta com a tal el 15 
de juliol del 2010, quan es van observar a la cala Santa Madrona dos exemplars adults 
amb 4 polls, d’unes quatre setmanes, nedant en grup. Una altra parella ha estat 
observada durant tot l’estiu però no creiem que hagi criat, a l’igual que un exemplar 
solitari també observat durant tota la primavera i  l’estiu. Des de ja fa uns anys, alguns 
exemplars solitaris o fins i tot parelles, es venien observant a s’Albufera des Grau, amb 
plomatge nupcial i fent la seva típica dansa nupcial, tot i que fins aquest any no s’ha 
pogut comprovar la cria.  
 
FENOLOGIA REPRODUCTIVA: El 07-04-2010 
es van poder observar dues parelles de soterí gros 
amb plomatge nupcial a s’Albufera. A final d’aquest 
mes es van poder veure les primeres danses nupcials  
d’una parella a la cala Santa Madrona. A finals del mes 
de maig es va observar com la parella entrava i sortia 
repetidament del petit canyissar situat al final de la cala. 
Durant el mes de juny no es va observar en cap de les 
visites aquesta parella, i sí l’altra a prop de l’illot d’en Mel  
i un exemplar solitari al Prat. Aquest fet ens va fer  
pensar que un altre any fracassava l’intent de cria de  
l’espècie. No va ser fins el 15 de juliol quan vam poder  
constatar la primera cria de l’espècie al parc, i per extensió 
al conjunt de l’illa. 
 
SITUACIÓ: A l’igual que les altres espècies aquàtiques 
que han començat a criar en poc nombre els darrers anys,  
aquesta espècie també l’hem de considerar com a nidificant accidental fins que no faci 
un nombre determinat d’anys criant amb regularitat. De totes formes, les observacions 
d’individus i parelles durant l’època de cria els darrers anys, i la cria d’aquest any, ens 
fan pensar que aquest fet pugui continuar en els propers anys, i no descartem fins i tot 
que ho pugui fer més d’una parella. Els propers anys haurem de seguir molt de a prop 
l’evolució d’aquesta espècie.  
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             CORB MARÍ 
      Phalacrocorax aristotelis 

 

Es tracta d’una espècie exclusivament marina. La  
població que cria a la Mediterrània pertany a la  
subespècie P. Aristotelis desmarestii. A Menorca 
és un ocell sedentari, comú i moderat com a reproductor.  
S’ha demostrat que existeixen petits intercanvis  
d’individus entre les diferents poblacions balears. 
 
DISTRIBUCIÓ: Al parc cria de forma moderada a la  
practica totalitat de penya-segats marins, en especial a la 
zona de llevant. També ho fa a la cara de llevant de l’illa           
d’en Colom. Tot i això, la seva àrea d’influència abraça 
la totalitat del litoral del parc tant a l’hora de cercar  
menjar durant l’època de cria com durant la dispersió dels polls i adults un cop 
finalitzada aquesta. Al mapa de distribució de l’espècie, marquem amb un punt negre 
gros els quadrats on s’han trobat nius, tot i que com ja hem comentat anteriorment, la 
seva àrea d’influència durant l’època de cria i la dispersió juvenil equival a tota la costa 
del parc.  
 
POBLACIÓ: L’any 2009 es va realitzar un cens de les parelles reproductores, xifrant 
les parelles que ho fan al parc en 16-17 (F. De Pablo “El cormorán moñudo en 
Menorca”). L’any 2010 es van fer diverses prospeccions per mar i per terra de tot el 
litoral del parc, donant una xifra de 17-18 parelles, molt similar a l’any anterior. 
D’aquestes, 6 ho van fer a l’illa d’en Colom, 2 a sa Cudia, 3 al Morro de sa Falconera 
on es troba el dormidor més gran del parc, 4/5 a Monsenyor Vives i 2 al Cap gros. Se 
sap que les poblacions nidificants d’aquesta espècie fluctuen segons els anys, variacions 
observades també a altres llocs de la Mediterrània (A. Escandell, 1997).       
 
FENOLOGIA REPRODUCTIVA: És un nidificant  
primerenc amb un període de cria bastant llarg que va  
des del novembre fins el juliol. 
Les primeres observacions de polls volanders 
al parc durant l’any 2010 es van fer a finals de gener,  
principis de febrer. Durant una de les prospeccions 
per mar feta el dia 7 de maig del 2010, es van poder 
observar encara tres nius ocupats, dos a la costa de  
llevant i un a la de tramuntana. L’any 2009 es va  
observar un niu ocupat al juliol als penya-segats de  
Mongofre (F. de Pablo). 
 
SITUACIÓ DE L’ESPÈCIE: La principal amenaça que 
pateix l’espècie ve donada per la mort accidental a diferents  
arts de pesca, com les soltes. Es té constància que  
la població menorquina va patir una disminució considerable 
durant el segle passat (A. Escandell, 1997), possiblement per 
aquesta raó, entre d’altres. La regulació de la pesca a la zona  
marítima del parc pot influir molt en la població d’aquesta espècie. 
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              ÀNEDA BLANCA 
                        Tadorna tadorna 

 

Àneda de distribució paleàrtica, típica de zones humides  
amb un grau de salinitat elevat. Molt comuna als països  
del nord d’Europa. A ca nostra, s’ha anat veient més durant  
els darrers anys, en especial a l’hivern, donant a entendre que  
es troba en fase d’expansió. 
 
DISTRIBUCIÓ: L’àneda blanca ha criat a Menorca tres dels 
quatre darrers anys i sempre ho ha fet a les salines d’Addaia,  
al nord del parc natural. La seva distribució a l’època de cria, 
no tan sols al parc sinó per tota l’illa, es redueix a les salines  
d’Addaia. Durant l’època de cria, alguns exemplars no  
nidificants  romanen a l’illa i es poden veure volant o cercant            
menjar a altres llocs del parc.  
 
POBLACIÓ: L’any 2007 es va comprovar la primera cria  
d’una parella a Menorca per l’espècie a les salines d’Addaia.  
Sembla ser que no va criar al 2008 però sí que ho va tornar a  
fer al 2009 a la mateixa localitat (1 parella amb 12 joves i  
1 parella amb 7 polls el 4 de juny). Al 2010 van ser també dues  
les parelles que van criar. El curt període de temps que fa que  
l’espècie cria al parc, fa que de moment aquesta espècie es  
consideri com a nidificant accidental. Haurem d’anar seguint  
les evolucions, encara que tot indica que una petita població  
es podrà arribar a assentar al parc.  
 
FENOLOGIA REPRODUCTIVA: Es tracta d’un nidificant 
tardà. Les primeres còpules durant l’any 2010 es van veure el  
26 d’abril. L’11 de maig es va veure la primera femella  
acompanyada per 9 polls. El 24 de maig eren 18 els polls,  
acompanyats en tot moment pels 4 progenitors i dos adults no 
reproductors. L’agressivitat i valentia demostrada pels adults 
i el fet que es moguessin en grup, va aconseguir que  
no es produís cap baixa durant la cria.   
 
SITUACIÓ DE L’ESPÈCIE: Com hem comentat anteriorment, aquesta espècie es 
considera de moment com a nidificant accidental. El fet que tan sols es reprodueixi a les 
salines d’Addaia pot fer que qualsevol alteració del medi o molèstia durant l’època de 
cova faci fracassar la cria (per exemple excursionistes sense control). Aquestes 
molèsties continuades poden fer que l’espècie no s’acabi d’establir al parc. No 
descartem que a la llarga, i si finalment l’espècie continua criant, no pugui arribar a 
conquerir altres zones humides del parc i de Menorca, en especial altres salines o 
estanys. 
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                    COLLBLAU 
             Anas platyrhynchos 
 
Ànec sedentari al parc, fa uns anys es considerava  
com l’únic representat del seu gènere nidificant. A  
l’hivern, la seva població es veu reforçada per  
exemplars d’altres països d’Europa. 
 
DISTRIBUCIÓ: Al parc cria regularment a les tres 
zones humides més importants: s’Albufera des Grau, 
sa bassa de Morella i ses Salines d’Addaia. També  
cria a petites basses temporals o artificials i als  
diferents torrents del parc, els anys que aquests  
mantenen aigua suficient durant l’època de cria                    
(una femella covant el 26-04-10 a la bassa de cala  
Tamarells i un altre el mateix dia al tamarigar de cala sa Torreta; 1 femella i 6 polls al 
torrent des Puntarró al seu pas pel lloc de sa Boval el 3-05-10). Molt interessants són les 
cites de cria fetes durant els anys 2009 i 2010 a l’illa d’en Colom, a zones pedregoses 
amb matollar a prop de la mar (una femella covant el 13 de maig del 2010). Aquest fet 
de cria sense presència de cap mena de zona humida ja es va documentar al parc fa uns 
anys amb una femella a prop de un niu amb ous a es Portixol (A. Escandell). 
 
POBLACIÓ: La població més important pertany 
a s’Albufera des Grau. Durant l’any 2010 es van comptabilitzar  
entre 18-25 parelles. Aquest mateix any a la bassa de  
Morella es van detectar 6-7 parelles amb evidencies de 
cria, i 5-7 parelles més a ses salines d’Addaia. Fora de les 
tres zones importants es van detectar 10 parelles més  
criant a petites basses o torrents del parc. L’any 2010  
es va calcular pel conjunt del parc una població de 
39-49 parelles. 
 
FENOLOGIA REPRODUCTIVA: L’observació més 
primerenca de polls es va fer a s’Albufera el 20-03-09  
(1 femella i 6 polls). Al 2010 es van trobar els primers nius 
amb polls el 25 de març al Prat de s’Albufera. L’11 de  
maig s’observen els primers polls d’1-2 setmanes a les 
Salines d’Addaia (1 femella amb 6 polls i una altra femella 
amb 14 polls). A Morella, el dia 24 de maig es van comptabilitzar un total de 28 polls 
de 5 colles diferents. La darrera observació de polls d’1-2 setmanes es va fer l’1 de 
juliol del 2010 a s’Albufera (1 femella amb 5 polls).  
 
SITUACIÓ: Sembla ser que la població d’aquesta espècie a s’Albufera des Grau hagi 
pogut patir una important baixada segons les dades de què disposem (2005, més o 
menys 130 parelles a s’Albufera, PNAG). De totes formes, la seva població nidificant 
deu variar al parc segons la pluviometria dels anys. L’any 2010 el considerem un any bo 
per la cria de les aus aquàtiques. Possiblement, problemes de salinitat a s’Albufera 
també puguin influir en la cria d’aquesta espècie, així com la destrucció o inundació 
dels nius primerencs per les fortes pluges primaverals, tot i la reposició d’aquests.  
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        ÀNEDA GRISETA 
                     Anas strepera 
 

Es tracta d’una ànec considerat com a hivernant 
a Menorca, i que ho fa majoritàriament a s’Albufera  
des Grau. Els darrers anys s’ha constatat un augment  
del nombre d’hivernants al parc, tot i que els nombres 
encara no són molt grans. 
 
 
DISTRIBUCIÓ: El fet que només s’hagi  
documentat una cria a s’Albufera pel conjunt de  
l’illa (1 femella amb 7 polls el 29-04-09 i 2 femelles  
amb 6 i 5 polls el 4-06-09,PNAG) fa que la considerem 
com una cria accidental. Durant l’any 2010, es van poder        
observar dues parelles a s’Albufera el 7 de maig ben  
establertes, una al Prat i l’altra a la cala sa Torreta. Tot i  
això no es va poder constatar la cria, fet que no descartem per complert.  
El 24-05-10 es va observar també un mascle a les salines d’Addaia, on tampoc es va 
poder observar cap signe de nidificació. 
Aquests fets fan que només puguem assegurar la cria d’aquesta espècie l’any 2009 a 
s’Albufera, marcat amb un punt negre gros al mapa de distribució, i que per l’any 2010 
la considerem com a possible a aquest lloc.  
 
 
POBLACIÓ: La població nidificant al parc d’aquesta  
espècie es redueix a les dues parelles que van criar al 
2009 a s’Albufera. Les dues parelles observades al mateix  
lloc durant l’any 2010 en època de cria i el mascle de  
les salines d’Addaia es consideren com a probables ja que  
no es va poder demostrar la cria. Per tot això, la població de 
l’àneda griseta es redueix a dues parelles considerades 
com a nidificants accidentals.   
 
 
SITUACIÓ: Aquesta espècie té un status de nidificant  
accidental tant al parc natural com a la resta de l’illa 
ja que la cria del 2009 va ser la primera documentada 
pel conjunt de Menorca. Sembla possible que aquesta  
espècie arribi a establir una petita població nidificant 
al parc (i altres zones de l’illa), sempre i quan les condicions  
li siguin favorables. Les observacions anteriors al 2009 
d’exemplars solitaris o parelles aïllades a s’Albufera 
ja feien preveure aquest fet. Haurem de seguir de prop 
aquesta espècie per veure com evoluciona durant els  
propers anys. El fet que aquesta espècie fos introduïda com a nidificant a s’Albufera 
d’Alcúdia (Mallorca), pot influir en l’establiment natural d’una petita població els 
propers anys a s’Albufera des Grau, possiblement provinent de la població mallorquina.  
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               RABASSOT 
                  Aythya ferina 
 

Aquest ànec cabussador és moderat a s’Albufera 
durant l’hivern i els passos migratoris, i menys  
habitual a Morella o a les salines d’Addaia. 
 
DISTRIBUCIÓ: L’única cita de cria al parc i pel 
conjunt de l’illa es va fer el 30 d’abril del 2008 
a s’Albufera des Grau (una parella el 9 d’abril, una  
femella el 30 d’abril i una femella de coll blau  
Anas platyrhynchos amb 3 polls seus i 2 pollets  
de rabassot Aythya ferina el 4, 12, 20 i 26 de juny que  
a partir del juliol romanen a la llacuna amb altres exemplars     
de rabassots, PNAG). Durant l’any 2009 i les  
prospeccions més acurades del 2010 no es va poder 
observar la presència de cap exemplar adult ni de polls 
a s’Albufera des Grau ni a cap altra zona humida del  
parc. Per això, considerem la cria de rabassot l’any 2008 
a s’Albufera com a accidental i aïllada. La distribució  
d’aquesta espècie al parc natural durant l’època de cria 
es redueix a s’Albufera des Grau i a l’any 2008.  
  
POBLACIÓ: La població d’aquesta espècie és  
de tan sols una parella per l’any 2008. Pels altres dos 
anys d’estudi (2009 i 2010) es considera com a no  
reproductora. En base a aquesta informació, considerem  
la població d’aquesta espècie l’any 2008 (1 parella)  
com a accidental i aïllada. Hem de tenir en compte que aquesta 
espècie cria des de fa uns anys a s’Albufera d’Alcúdia a Mallorca 
(l’any 2009 van criar 14 parelles, Anuari ornitològic de les Balears). 
 
SITUACIÓ: La cria d’aquesta espècie l’any 2008 i la falta 
de contactes durant els anys següents, evidencien més clar que 
en altres ànecs que han criat al parc durant els darrers anys, la seva 
accidentalitat com a nidificant. De totes formes, i com amb la  
resta de nous anàtids nidificants, haurem de seguir l’evolució  
de l’espècie durant els propers anys per descartar l’arribada d’una  
petita població nidificant al parc, en especial a s’Albufera des Grau.  
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          MILÀ 
     Milvus milvus 
 

El milà, volador per excel·lència, majoritàriament 
carronyaire, és un dels rapinyaires més amenaçats  
de l’illa i a l’hora, menys abundants del parc. Fins a 
finals dels 80 la població menorquina tenia la  
densitat més alta d’Europa.  
 
DISTRIBUCIÓ: Tot i que durant l`època de cria se’l 
pot observar volant per tot el parc a la recerca 
d’aliment (exemplars no reproductors o reproductors  
al parc i fora d’aquest) , les seves zones de cria són  
molt poques.                                                                             
Segons un estudi fet per na J. M. Pons i F. de Pablo 
durant l’any 2009, hi havia dues parelles nidificant a  
dins el parc, totes dues situades a les zones boscoses 
de l’oest dels límits d’aquest, als quadrats 20 i 33. 
L’any 2010, només va criar una parella al quadrat 20, 
al bosc situat darrera de Tordonell. La parella que  
havia criat a Mongofre l’any 2009 no ho va fer  
aquest any.  
 
POBLACIÓ: La població de milà reial al parc 
l’any 2010 ha estat formada tan sols per una parella 
(F. de Pablo). Sembla ser que als darrers anys, aquesta  
població fluctua entre una i dues parelles. Tot i  
això, es tracta d’una població molt petita i  
vulnerable.   
 
SITUACIÓ: La població de milà reial al parc es  
redueix a la mínima expressió (1 parella), això fa 
que qualsevol activitat humana pugui influir  
negativament damunt aquesta població i que 
pugui arribar a desaparèixer com a nidificant  
al parc. La seva principal causa de mortalitat 
ve donada per l’enverinament i, en menor 
mesura per la caça, electrocució i mort accidental 
d’exemplars joves (F. de Pablo et al.). Aquests fets fan  
que es faci necessari un bon control de l’ús i gestió dels  
cotos i altres zones importants per a l’espècie dins els límits  
del parc; un aïllament segur de les esteses elèctriques i  
d’informació i conscienciació dels col·lectius implicats.  
Aquestes tasques poden influir molt positivament en les  
poblacions d’aquest rapinyaire.   
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            SOTER 
   Hieraaetus pennatus 
 

El soter és l’única àguila vertadera que cria al parc i 
per extensió a l’illa. Es tracta de l’àguila més petita  
que cria a Europa. És un rapinyaire sedentari   
moderat i migrant a Menorca. 
 
DISTRIBUCIÓ: A l’igual que la resta de rapinyaires 
que crien al parc, se’l pot observar durant l’època de 
cria volant per tot el parc cercant aliment. Aquestes  
observacions no tenen perquè ser d’exemplars  
nidificants a dins el parc, sinó que també poden  
correspondre a exemplars no reproductors o  
reproductors fora d’aquest. Això ens dóna una idea  
del verdader àmbit d’actuació de l’espècie i la seva  
influencia a dins el parc.   
La totalitat de parelles que crien al parc ho fan a la part  
centre oest, a les zones boscoses i de penya-segats que  
hi ha als quadrats de ponent, tot i que com ja hem comentat,  
el seu àmbit d’actuació és major.  
 
POBLACIÓ: Segons un estudi fet per na J. M. Pons i en  
F. de Pablo durant l’any 2009, durant aquest any van criar  
quatre parelles a dins el parc. Durant l’any 2010,  
ho van tornar a fer quatre parelles, tot i que algunes 
van canviar la ubicació del niu, fet normal en aquesta i  
altres espècies de rapinyaires. 
  
 
SITUACIÓ: La baixada de les poblacions de conill al 
parc, fet que l’espècie ha resolt amb la captura d’un 
major nombre de petits ocells; les molèsties a les 
zones de cria i l’electrocució a les esteses elèctriques  
(diferents estudis fets pel GOB, R. Triay i F. de Pablo) 
són diferents factors que poden influir de forma 
important en la població de soter al parc. Una bona  
gestió dels usos del parc, l’aïllament correcta de 
les esteses elèctriques i la recuperació de la població 
de conills poden influir positivament en la població  
de soters al parc.  
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  XÒRIC 
 Falco tinnunculus 
 

Es tracta del rapinyaire més petit dels que nidifiquen  
al parc i el més abundant. La població menorquina és 
sedentària i abundant, tot i que rep poblacions migrants  
i hivernants del continent europeu. És fàcil observar-lo  
als pals i fils elèctrics a les vores de les carreteres i camins. 
 
DISTRIBUCIÓ: Els seus llocs preferits per criar són als 
forats o encletxes de rocams d’interior o marins i als 
edificis abandonats (per exemple a la zona militar de 
Capifort). Tenim indicis que un any va criar a les 
caixes niu col·locades a l’interior de la finca de sa Cudia                
Nova, fet que no s’ha produït els dos darrers anys. 
La seva distribució al parc durant l’època de cria és 
bastant àmplia, ocupant pràcticament tots els rocams 
i penya-segats interiors, la costa i l’antic edifici  
militar de Capifort. No s’ha trobat com a nidificant 
a l’illa d’en Colom ni a les d’Addaia. Tot i que la seva àrea  
d’influència durant l’època de cria no sigui tan gran com 
la d’altres rapinyaires, també se’l pot observar durant  
aquesta època fora del quadrat de cria. 
 
POBLACIÓ: Segons un estudi fet per na J. M. Pons i F. de  
Pablo durant l’any 2009, aquell any van criar 11 parelles  
segures i 2 de probables a dins el parc, repartides entre les  
zones de penya-segats de la costa i interiors. Durant l’any  
2010 es van localitzar alguns nius més, arribant la seva  
població a les 16 parelles segures i 3 probables. Al mapa de  
distribució del xòric, es marquen amb un punt negre gros els  
quadrats on la cria és segura. Tampoc descartem que alguna  
parella ens hagi pogut passar desapercebuda.  
 
FENOLOGIA REPRODUCTIVA: El 26-04-10 es va observar la primera còpula al 
cap de ses Piques. Durant el mes de maig es van observar gran quantitat de senyals 
d’aparellament (el 12-05-10 un mascle entrega en ple vol una pressa a una femella al 
costat de Tordonell). Al cap de dues setmanes s’observa aquesta parella al niu, ubicat a 
pocs metres d’un niu de corb i un de puput. El dia 16-06-10 es troba el darrer niu amb 5 
polls, tres d’ells morts possiblement pels temporals, a un dels túnels militars de la zona 
de Capifort (D. Garcia). 
 
SITUACIÓ: Sembla ser que la població de xòric és la més estable i abundant de les 
diferents poblacions de rapinyaires del parc. Tot i això, se sap que l’ús de productes 
químics al camp, fet de cada cop més corrent, i de verins per a petits arrossegadors, pot 
afectar negativament les seves poblacions a causa dels seus hàbits alimentaris basats en 
petits animalons i invertebrats.  
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          FALCÓ PELEGRÍ 
                        Falco peregrinus 
 

El Falcó pelegrí és el rei de la velocitat i un dels màxims 
exponents de la nostra avifauna. A Menorca està 
considerat com a sedentari i moderat com a  
reproductor. 
 
DISTRIBUCIÓ: L’àrea de cria al parc es troba  
fonamentalment als penya-segats marins, inclosa 
l’illa d’en Colom, i en menor mesura als penya-segats 
d’interior (sa Sella, Tordonell i el camí de Mongofre). 
A l’illa gran d’Addaia s’ha observat en diverses ocasions 
un exemplar posat a les roques més altes durant l’època         
de cria, tot i que no s’ha pogut confirmar la cria. Al  
mapa de distribució es marca amb un punt negre els  
quadrats on la cria és segura i amb un punt petit on és  
probable. La seva àrea d’incidència és major a causa de  
l’amplitud del seu territori a l’hora de cercar aliment.  
A l’igual que altres rapinyaires, la ubicació del niu 
d’un any per l’altre varia, tot i que aquesta sol ser  
molt propera.   
 
POBLACIÓ: Segons un estudi fet durant l’any 2009 per  
na J. M. Pons i en F. de Pablo, aquell any van criar 4  
parelles segures i 2 de probables. Durant l’any 2010,  
es va confirmar la cria de 7 parelles i hi cap la possibilitat 
que ho fessin dues més, una a l’illa gran d’Addaia  
i l’altre als penya-segats del camí de Mongofre, on també 
es van observar un o dos exemplars en repetides ocasions 
però no es va poder comprovar satisfactòriament la cria.   
 
FENOLOGIA REPRODUCTIVA: El dia 6-03-10 es 
van poder observar a es Portitxol els primers vols 
nupcials d’una parella. Al mes de maig es va constatar  
la major activitat als nius durant el període de cria.  
L’11 de juny del 2010 es va poder observar un fet no  
documentat fins ara, com és l’intent de depredació al 
terra per part d’un mascle de falcó peregrí d’un poll  
de passa-rius petit Charadrius dubius al Cos des Síndic.  
 
SITUACIÓ: La població de falcó pelegrí al parc, tot i ser moderada, sembla ser estable. 
Els principals problemes que pateix aquesta població són les molèsties tant per mar com 
per terra d’excursionistes o embarcacions, i l’espoliació dels nius per part dels 
col·leccionistes o aficionats a la falconeria. Tot i que aquest darrer fet no s’ha pogut 
documentar al parc, sí que tenim informació d’espoliacions de nius de falcó a altres 
llocs de l’illa i sobretot a altres illes de la Mediterrània i al continent. Per això creiem 
interessant tenir en compte aquest fet a l’hora de fer un hipotètic pla de protecció per 
aquesta espècie.    
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   PERDIU 
            Alectoris rufa 

 

La perdiu roja és una espècie comuna i d’àmplia  
distribució a Menorca. La presència de gran nombre  
d’hectàrees de parc que són part de cotos de caça fa que 
molts individus puguin pertànyer a exemplars amollats de 
captivitat i sigui molt complicat diferenciar-los al camp  
dels exemplars ”autòctons”. A Menorca està considerada  
com a sedentari i nidificant moderat. 
 
DISTRIBUCIÓ: La perdiu és una espècie molt ben 
distribuïda per tot el parc. Durant els tres anys de 
feina de camp, s’han produït contactes a pràcticament 
tots els quadrats, exceptuant el quadrat de la marina de 
cala Roja al nord-oest, al quadrat de s’Arenal de Morella  
i al quadrat de sa Cudia Nova. Tot i això, pensem que 
alguna parella pugui criar a aquests quadrats, donada la 
seva distribució i la proximitat d’aquests a zones on sí  
s’ha detectat. A l’illa d’en Colom es va detectar un 
mascle cantant i es va capturar una femella en època de 
cria l’any 2009, tot i que la cria no va poder ser confirmada.  
Durant les prospeccions de l’any 2010 no es va tornar 
a observar. En aquesta illa la donem com a cria probable. 
 
 
SELECCIÓ D’HÀBITAT A L’ÈPOCA DE CRIA:  
Per als resultats de la feina de camp del 2010, el test  
Kruskal-Wallis no ha trobat diferències estadísticament  
significatives en les abundàncies relatives entre els diferents  
ambients (Kruskal-Wallis p>0,05). De totes formes, sembla 
evident que la seva abundància relativa és major a les terres de 
conreu i pastures i a les zones costaneres on els hàbitats  
predominants són una barreja de roquissar, bosquines i  
matollar. La presència relativa al 
pinar i a l’ullastrar s’explica amb el 
mosaic d’hàbitats característic del 
parc on, a zones on l’hàbitat principal 
és un d’aquests dos, s’intercalen  
zones agrícoles i/o de pastura on la 
presència de l’espècie és significativa 
i fa distorsionar les dades d’aquests dos 
ambients. Hem de recordar també, que 
gran part de les terres agrícoles  
abandonades o no, estan sent conquerides 
progressivament per l’ullastrar, fet que  
haurem de veure en el futur com afecta 
a l’espècie.  
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ABUNDÀNCIA RELATIVA: 
Com es pot observar al mapa  
d’abundància relativa de l’espècie, 
les zones on aquesta és major són: 
la zona de Mongofre Nou, on 
existeix un important coto de caça 
i es realitzen soltes; a la costa nord 
on l’hàbitat és molt favorable 
per a la cria (zones de barreja de 
matollar, bosquines, arenes i  
roquissar) i la zona interior del  
parc, on es concentra pràcticament  
tota l’activitat agrícola. 
 
 
FENOLOGIA REPRODUCTIVA:  
El fet que els polls siguin nidífugs  
(abandonen el niu tot just néixer i  
segueixen la mare amagant-se  
entre la vegetació) fa molt complicat 
l’observació de nius. El que sí que 
s’ha observat repetidament durant el 
2010 són diferents grups familiars  
repartits majoritàriament per la zona  
interior i la costa nord, als mesos 
de juny i juliol: 1 adult i un poll i un  
adult i 2 polls el 13 de juny a s’Estància 
Alta; 1 adult i 5/6 polls el 22 de juny a  
les Terres de Santa Rosa; 1 adult i 3  
polls el 23 de juny a sa marina de  
Mongofre Nou; 1 adult i 8 polls el 3 de  
juliol a sa Punta de Mongofre; 1 adult i 4 polls el 6 de juliol a les terres de Capifort i un 
adult i 6/7 polls el mateix dia al Cap de Monsenyor Vives. 
 
 
SITUACIÓ: Els resultats d’aquest atles en relació a la població de perdiu al parc no 
s’han pogut comparar amb els anys passats, ja que no existia cap treball de camp similar 
que ens permetés aquesta comparació.  
La major amenaça d’aquesta espècie pot venir donada per la solta als cotos de caça 
d’exemplars no autòctons que es barregen amb els d’aquí i poden fer desaparéixer (si no 
ha succeït ja) l’espècie originaria de l’illa. Hem de constatar també, que l’abundància 
relativa de l’espècie segons els anys pot variar en funció de les soltes i el nombre 
d’exemplars capturats durant l’època de caça. La sega agrícola també pot afectar les 
postes fetes a l’interior dels cultius, tot i que pel que hem observat, aquestes se solen fer 
als marges d’aquests, entre ullastrars o al costat de roques  i parets seques. 
L’abandonament progressiu del camp i la conquesta de les terres abandonades per part 
de l’ullastrar, pot fer variar tant la població com la distribució i selecció d’hàbitat 
d’aquesta espècie. Aquest fet s’haurà de seguir de a prop en els propers anys.   
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         GUÀTLERA 
                 Coturnix coturnix 

 
Petita gal·liforme més coneguda pels caçadors que pels 
naturalistes ja que és una espècie cinegètica de  
complicada observació. A Menorca està considerada 
com a sedentària i migrant moderat. Als darrers anys, 
diferents estudis de la població menorquina han  
constatat diferencies morfològiques i de comportament 
significatives amb les altres poblacions illenques del 
Mediterrani occidental (J. L. Martínez, M. Suárez). 
 
DISTRIBUCIÓ: La distribució de la guàtlera al 
parc es concentra quasi exclusivament a les zones  
de conreu i pastura. Els contactes amb l’espècie 
durant els tres anys d’estudi s’han produït  
a tots aquells quadrats amb presència significativa 
d’ambients agrícoles. L’any 2008 es va sentir un mascle 
cantant a l’illa d’en Colom, tot i que no es va poder 
comprovar la cria. 
 
SELECCIÓ D’HÀBITAT A L’ÈPOCA DE CRIA:  
Per als resultats de la feina de camp del 2010, el test  
Kruskal-Wallis ha trobat diferències estadísticament 
significatives en les abundàncies relatives entre les 
terres de cultiu i pastures i l’ullastrar. Sent aquests 
dos els ambients on s’han produït els contactes amb  
l’espècie, sembla evident que l’abundància relativa 
a l’època de cria és molt superior als ambients agrícoles. 
La presència relativa a l’alzinar s’explica amb el 
mosaic d’hàbitats característic del parc on, a zones on  
l’hàbitat principal és aquest, s’intercalen zones agrícoles i/o de pastura on la presència 
de l’espècie és significativa i fa distorsionar les dades d’aquest ambient.  
 
 
FENOLOGIA REPRODUCTIVA: 
El primer mascle cantant es va escoltar 
l’1 de maig a la zona de la Ponça 
Llarga. Segurament durant el mes  
d’abril ja cantava més d’un mascle. 
La localització dels nius és molt  
complicada per la seva situació i el 
comportament dels adults, que no es 
mouen tot i que estiguis a un metre de 
distància. El caràcter nidífug dels polls 
també dificulta la seva observació,  
tot i això, es va observar un adult i  
5 polls de 3 o 4 dies a la zona de  
Tordonell de Dalt el 9 de juny del 2010. 
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ABUNDÀNCIA RELATIVA: 
Com es pot observar al mapa, la zona  
on l’abundància relativa és major a  
l’època de cria de la guàtlera és la part  
central del parc, on trobem les extensions  
agrícoles més grans (s’Estància,  
Tordonell, Morellet). A mesura que ens  
desplacem cap a fora d’aquesta zona, 
l’abundància relativa va disminuint, 
fins arribar a ser zero a les zones fora 
dels ambients agrícoles. Tant al mapa 
com al gràfic de selecció d’hàbitat 
es demostra el lligam que mostra  
aquesta espècie pels ambients agrícoles, 
en especial els que encara estan en  
actiu. 
 
SITUACIÓ: 
Els resultats d’aquest atles en relació  
a la població de guàtlera al parc no  
s’han pogut comparar amb els  
anys passats, ja que no existia cap  
treball de camp similar que ens  
permetés aquesta comparació.  
A l’igual que amb les perdius, la solta 
d’exemplars als cotos de caça pot 
influir en les poblacions indígenes de 
l’illa. Aquest fet també pot tenir  
incidències en les poblacions temporals 
de l’espècie al parc. La sega agrícola sí que té incidència en les postes d’aquesta espècie 
donat la seva preferència per situar els nius a dins els cultius. Estudis específics en 
aquesta direcció poden ajudar a valorar aquest fet. La pèrdua d’hàbitat potencial també 
és un factor a tenir en compte a l’hora d’estudiar les poblacions del parc. El progressiu 
abandonament de les terres agrícoles i la conquesta d’aquestes per l’ullastrar pot incidir 
també de forma significativa sobre la població de guàtlera al parc.  
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          RASCLÓ 
    Rallus aquaticus 

 

És el primer ocell nidificant que forma part de la 
família dels rallidae, com la polla d’aigua i la fotja.  
Es tracta d’un ocell palustre, introvertit i de reclam  
característic, amb un status al parc i la resta de l’illa  
de sedentari escàs.  
 
DISTRIBUCIÓ: La seva distribució al parc es  
concentra a s’Albufera des Grau, especialment a la  
zona des Prat, i en menor mesura a sa bassa de Morella. 
No ha estat detectat durant aquests tres anys d’estudi  
a les salines d’Addaia, massa salines pel seu gust, ni 
a cap altra petita bassa temporal o torrent del parc. Fet         
que sí que s’ha pogut observar a altres lloc de l’illa.  
On sí que ha estat detectada és als tamarigars situats al 
ponent de s’Albufera. 
 
POBLACIÓ: A s’Albufera és on es concentra la pràctica 
totalitat de la població de l’espècie al parc. Durant les  
prospeccions del 2010 es van localitzar 4-5 parelles al Prat, 
una a cala santa Madrona i una a sa Gola. Tres parelles més  
es van localitzar als dos tamarigars situats als dos costats  
del torrent de sa boval. L’any 2008 es va escoltar un  
mascle cantant a la bassa de Morella (31-03-08, A. Pioli),  
tot i que no es va poder verificar la cria. A les repetides visites  
a Morella durant l’any 2010 no es va detectar la presència  
de l’espècie. Amb tota aquesta informació considerem que la  
població de rascló al parc és de 9-11 parelles, encara que no  
descartem que una o dues parelles més ens hagin pogut passar  
desapercebudes a causa del seu comportament introvertit.  
 
FENOLOGIA REPRODUCTIVA Es va observar un niu  
amb 6 ous el 23-04-10 al Prat de s’Albufera des Grau.  
El primer poll de rascló es va observar el 17-05-10  
també al Prat de s’Albufera des Grau.  
 
SITUACIÓ: La població d’aquesta espècie al parc és petita però 
sembla ser que estable els darrers anys. Segurament al segle passat 
la seva població devia ser major a causa de la gran superfície de terres embassades i 
cobertes per tamarells, i a la major abundància de canyís al Prat. Possiblement, a l’igual 
que altres espècies aquàtiques, si el canyís continua guanyant terreny a la làmina 
d’aigua al Prat, la població anirà un poc en augment a aquesta localitat. Per aquest 
motiu, el control hídric de la llacuna i la seva salinitat poden influir bastant en les 
poblacions de rasclons a s’Albufera des Grau.  
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       POLLA D'AIGUA 
             Gallinula chloropus 
 
Característic ocell de zones humides, petites i grosses,  
i de costums discretes. Freqüenta majoritàriament 
les marges amb vegetació de torrents i zones humides,  
no tant les zones d’aigües obertes. Sedentari moderat. 
 

DISTRIBUCIÓ: Aquesta espècie la trobem  
present a les tres zones humides principals del 
parc (s’Albufera, la bassa de Morell i les salines                    
d’Addaia). Durant les prospeccions de l’any 2010        
també se l’ha trobat criant a un gran nombre de                  
basses temporals i torrents. La utilització durant l’època de cria d’aquestes darreres 
zones possiblement variï amb els anys, depenent de la pluviometria de cada any.  
  
POBLACIÓ: Durant les feines de prospecció de l’any 
2010 es van detectar 11-15 parelles amb evidències de 
cria a s’Albufera i el Prat. A la bassa de Morella 5  
parelles i una a ses salines d’Addaia. Es van detectar 
8 parelles més repartides per diferents basses temporals 
i artificials i a alguns torrents (bassa temporal de santa 
Rita, cala sa Torreta, bassa de sa Punta de Mongofre,  
torrent des Puntarró, torrent de sa Boval...). En total es  
comptabilitza una població nidificant al parc de 25-29 parelles.  
 
FENOLOGIA REPRODUCTIVA: El primer niu amb ous  
es va observar el 10 d’abril del 2010 a la cala de Llimpa, a  
s’Albufera. Els primers polls d’una setmana s’observen el dia 
3-05-10 al tamarigar de cala sa Torreta (dos adults amb un  
mínim de tres polls). El 24-05-10 s’observa un adult amb 
dos polls d’unes dues setmanes a la Bassa de Morella, i el  
8-06-10 4 polls al torrent de sa boval. Les darreres  
observacions de polls d’una o dues setmanes es fan a finals de juny al Prat de 
s’Albufera. Sembla ser que aquesta espècie treu endavant dues postes cada any i segons 
alguns ornitòlegs fins a tres. Tot i que aquest fet ha estat sobradament demostrar a altres 
bandes de Menorca o d’Europa, durant aquest estudi no ho hem pogut confirmar cent 
per cent, tot i que suposem per l’ampli ventall temporal de les observacions de cries 
d’entre 1 i 2 setmanes, que també es dóna a les poblacions del parc. 
 
SITUACIÓ: Es tracta d’una espècie que prefereix les zones d’aigua dolça i que sembla 
aprofitar millor que ningú, qualsevol embassament amb un poc de vegetació a les 
voreres. Aquest fet es pot veure condicionat per les precipitacions, per la qual cosa, la 
població d’aquesta espècie deu fluctuar segons els anys en funció de la pluviometria. 
Tot i que no presenta una població molt gran al parc, sembla que aquesta és estable, 
sempre en funció de les variables climatològiques. Possiblement la neteja de les voreres 
dels torrents tant pel fet com per les dates en què se sol dur a terme, deuen influir 
negativament en les poblacions d’aquesta espècie, a l’igual que la presència de moixos 
(com a la major part de les aus).   

 

 



Atles dels ocells nidificants al PN de s’Albufera des Grau 

 37 

          FOTJA 
       Fulica atra 

 

És l’ocell aquàtic més abundant al parc durant  
l’hivern i l’estiu, encara que la població indígena és  
molt més reduïda. Sedentari moderat, hivernant i  
migrant abundant tant al parc com a la resta de l’illa. 
 
DISTRIBUCIÓ: Ha estat detectat com a nidificant 
a les tres zones humides més importants del parc: 
s’Albufera, sa bassa de Morella i les salines d’Addaia. 
També s’ha trobat una parella criant a la bassa de 
cala Tamarell Nord i al tamarigar de cala sa Torreta. 
Es va detectar la presència d’un exemplar adult al tamarigar     
des Pou d’en Caldés, tot i que no es va poder verificar la 
cria (punt negre petit al mapa de distribució).  
 
POBLACIÓ: A s’Albufera d’es Grau cria a totes les  
voreres que presenten un poc de vegetació. També ho  
fa als tamarigars del Prat, i a la zona de bova del torrent 
de sa Boval propera a la llacuna. Pel conjunt del Prat i  
s’Albufera s’ha establert una població nidificant de 45-50 
parelles, a Morella de 7-8 parelles i a les salines d’Addaia 
de 3-5 parelles. A altres zones humides del parc s’han 
localitzat dos parelles segures i una de possible. Això fa una 
població pel conjunt del parc de 57-66 parelles. 
 
FENOLOGIA REPRODUCTIVA: Els primers nius amb ous 
es van trobar a principis del mes de maig (un niu amb 2 polls i 
4 ous, i un altre niu amb 6 ous el 6 de maig al Prat de  
s’Albufera; un niu amb un ou a les salines d’Addaia el dia 11  
de maig; un niu amb dos ous el 17 de maig al torrent de sa 
Boval). Els primers polls l’any 2010 es veuen a mitjans de  
maig (7 colles familiars formades per 1 o 2 adults i un o dos polls el 17-05-10 al Prat de  
s’Albufera). L’any 2009 el primer poll es va observar el 6 d’abril a s’Albufera i el 
darrer, també a la mateixa localitat, el 6 d’agost (PNAG). Aquesta espècie també 
suposem que fa dues cries a l’any. També és cert, que les darreres plogudes de 
primavera fan malbé moltes postes i moltes parelles es veuen forçades a repetir la posta. 
La mortalitat per depredació a l’espècie també és molt important.  
  
SITUACIÓ:  Les dades de parelles nidificants a s’Albufera obtingudes durant les 
prospeccions l’any 2010 són molt superiors a les aportades pels tècnics del parc els anys 
2008 i 2009 (Anuari Ornitològic de les Balears, 2008 i 2009). Això ens indica un 
augment de la població com a conseqüència de la major presència d’aliment a la 
llacuna, derivat de la menor salinitat d’aquesta (J. Ll. Petrus). També ens pot indicar 
una fluctuació poblacional temporal segons les condicions climàtiques de l’any i/o de 
possibilitat de trobar aliment a l’època de cria. Amb aquests comentaris queda clar que 
el control hídric de s’Albufera afecta a la població de fotja d’aquesta localitat.   
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          GALL FAVER 
                Porphyrio porphyrio 
 

Aquest bellíssim ocell es va donar com a extingit a  
Menorca abans de mitjans del segle passat. A finals dels  
anys 90 va reconquerir l’illa, sembla ser, provinent dels  
individus introduïts a l’Albufera d’Alcúdia (Mallorca),  
arribant a s’Albufera fa més o menys 7 anys. 
 
DISTRIBUCIÓ: La distribució de l’espècie al parc 
es concentra a s’Albufera des Grau, i més acuradament,  
a les zones amb presència de canyís com el Prat, cala santa 
Madrona i la cala de Llimpa. Per contra, no s’ha observat 
indicis de cria a la cala Meliondro. Durant les feines de l’any           
2010, només es va observar criant a la zona del Prat,  
tot i que hi ha cites durant l’època de cria a les altres  
dues cales.  
 
POBLACIÓ: La població de gall faver nidificant al parc  
es va censar l’any 2010 en 4/5 parelles, totes a la zona del  
Prat de s’Albufera des Grau. Sembla ser que la població es  
va incrementant any rere any. Possiblement, si la zona de  
canyissar al Prat continua guanyant terreny a la làmina  
d’aigua, la població d’aquesta espècie anirà en augment.  
 
FENOLOGIA REPRODUCTIVA: L’any 2009, el primer  
poll es va veure en companyia de dos adults el 26 de març 
(PNAG). L’any 2010, el 7 d’abril es van veure els dos  
primers polls amb un adult. Les darreres cites de polls pertanyen 
al 23-07-2008 (PNAG),  i al 22-07-2010, un poll d’unes dues 
setmanes. Aquest llarg període de cria ens fa pensar que aquesta 
espècie també pugui fer dues postes a l’any, una al març/abril i  
l’altra al juny. L’observació de polls de poques setmanes en 
una mateixa zona del Prat a dates extremes, ens ajuda  a  
plantejar aquesta hipòtesi. 
 
SITUACIÓ: Aquesta espècie ha experimentat un important creixement poblacional i 
una gran facilitat d’expansió des de la seva arribada a l’illa. A s’Albufera des Grau, la 
seva població ha anat augmentant a mesura que el seu hàbitat potencial (prat de canyís i 
bova) també ho anava fent a la zona del Prat. Aquestes característiques de l’espècie ens 
fan pensar que les seves poblacions puguin augmentar els propers anys, i no descartem 
que pugui conquerir alguna zona més de s’Albufera o altres zones humides d’aigua 
dolça, amb presència de bova o canyís, com algun torrent.   
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         SIBIL·LÍ 
     Burhinus oedicnemus 

 

Es tracta d’una espècie molt característica de l’illa i  
molt coneguda pel món de la pagesia, en especial els  
seus crits al vespre o crepuscle. És l’única de les limícoles  
presents al parc que no necessita de les zones humides  
per viure o criar. És típic de camps oberts, marines baixes 
i zones litorals. Sedentari moderat, hivernat i migrant escàs. 
 
DISTRIBUCIÓ: El sibil·lí té les seves àrees de 
cria al parc a les zones de correu de l’interior com  
s’Estància alta o Morellet, i a la costa, en especial la  
costa nord. També es va detectar la seva presència 
als vials de la urbanització de Shangril·là, a l’itinerari blau, 
on posteriorment es va trobar un niu.   
 
POBLACIÓ: En base al mostratge d’ocells nocturns efectuat durant l’any 2010,  
tenint en compte els contactes efectuats durant  
els dos mostrejos, la seva ubicació i els nius detectats  
durant les prospeccions diürnes, considerem que la població  
de sibil·lí al parc és de 7-11 parelles.  
 
FENOLOGIA REPRODUCTIVA: L’any 2010, el primer  
niu va ser detectat el 26 d’abril (un adult covant dos ous) al 
savinar situat a les dunes de l’Arenal de Morella Nou.  
Durant el maig es van detectar tres nius més, amb un fet 
curiós, dos d’aquests nius tenien tres ous, fet, sembla ser, 
no documentat fins el moment. A principis de juny es van 
observar els primers joves de l’any (2 joves i un adult el  
12 de juny a les terres de Mongofre Vell). Durant aquest 
mes, encara es va trobar un altre niu amb 2 ous a sa Marina  
de s’Arenal a la costa nord. El darrer poll ja grandet 
es va observar el 27 de juliol a prop de la Cala des Ponts 
a la Punta de Mongofre. Sembla que l’època de cria  
d’aquest limícola és molt gran, com ho certifica la trobada 
dels primers nius al mes d’abril i l’arribada fa uns anys al  
centre de recuperació del GOB d’un poll de poques  
setmanes al mes de novembre. 
 
SITUACIÓ: És complicat catalogar la situació 
de les espècies d’àmbit nocturn, sense una feina d’estudi 
específic i sobretot sense tenir cap dada anterior a aquest 
Atles. Tot i així, pensem que l’abandonament progressiu del camp i la conquesta per 
part de l’ullastrar d’aquestes terres pot afectar d’alguna manera les poblacions interiors 
del parc, fet que s’hauria d’estudiar d’una forma més acurada. Creiem molt interessat 
poder fer un estudi d’aquesta espècie en el futur, per poder determinar la seva tendència 
poblacional al parc, i com li pugui afectar l’abandonament progressiu de les terres de 
conreu.      

 

 
Mapa de les àrees de mostreig d’ocells 
nocturns, amb els contactes efectuats amb 
l’espècie durant els dos mostrejos. 
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         CAMES DE JONC 
           Himantopus himantopus 

 

Limícola cosmopolita molt atractiva i cridanera. 
La població que cria al parc pertany a la subespècie  
Himantopus himantopus himantopus. Està considerat a 
Menorca com un ocell estival nidificant escàs i  
migrant moderat.  
 
DISTRIBUCIÓ: Cria regularment en poc nombre a 
les salines d’Addaia i a s’Albufera des Grau. Sol  
formar colònies, i la ubicació d’aquestes varia  
segons els anys en funció del nivell d’aigua de la 
zona humida. Els anys més secs es concentren a                    
s’Albufera (sa Gola, sa Bassa Salada i es Prat),                    
encara que els anys amb més precipitacions cria  
majoritàriament a ses salines. 
 
POBLACIÓ: L’any 2008 es va censar una població al parc 
de 14 parelles (3 a s’Albufera i 11 a ses Salines). Els tres anys 
anteriors, la població de ses salines havia estat la mateixa, 
i no havien nidificat a s’Albufera. Al 2009 el cens  
va donar un total de 8 parelles (2 a s’Albufera i 
6 a Mongofre) (PNAG). L’any 2010, la població nidificant 
va ser de 16 parelles (2 a s’Albufera, totes dues a sa bassa 
salada,  i 14 a ses salines d’Addaia). Sembla ser que la  
població nidificant al parc ha anat fluctuant segons els anys,  
però generalment, a la darrera dècada, han criat al voltant  
de 12-14  parelles cada any. 
 
FENOLOGIA REPRODUCTIVA: Durant l’any 2010,  
el primer niu es va observar el 24 de maig a les salines 
d’Addaia. Dels 16 nius detectats, un tenia 1 ou, dos tenien 
2 ous, 12 tenien 3 ous i un tenia 4 ous. Els primers polls es  
van observar l’11 de juny (tres polls de menys d’una  
setmana a ses salines). El 5 de juliol tan sols s’observen 
7 joves de l’any a les salines d’Addaia, el que ens dóna 
una idea de la productivitat de l’espècie, si ho comparem 
amb el nombre d’ous observats al mes de maig.  
 
SITUACIÓ: És de destacar que el parc concentra la pràctica totalitat de les parelles 
reproductores de l’espècie per al conjunt de l’illa. Només alguns anys esporàdics s’ha 
detectat la cria d’unes poques parelles a altres zones. Aquesta situació fa que es tracti 
d’una espècie molt vulnerable i que la seva protecció així com la dels seus hàbitats al 
parc siguin aspectes primordials per a la seva conservació. La seva principal amenaça ve 
donada per les molèsties ocasionades per excursionistes a les colònies de cria, en 
especial a les salines d’Addaia on, la ubicació del Camí de Cavalls ha fet modificar la 
zona de cria de l’espècie, així com l’abandonament d’alguns nius l’any 2009 i 2010. 
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          PASSA-RIUS PETIT 
               Charadrius dubius 

 

Petita limícola migrant i estival que presenta una distribució  
més àmplia al parc que la resta de limícoles. A Menorca 
està considerada com a estival nidificant escàs i migrant 
moderat. 
 
DISTRIBUCIÓ: Aquesta espècie regularment cria a  
s’Albufera i a ses salines d’Addaia. L’any 2008 es van  
observar indicis de cria a la platja de Morella tot i que no  
es va poder comprovar la cria cap any (A. Pioli). També  
cria regularment des de fa uns anys al Cos des Síndic.  
Durant l’any 2010 també s’ha pogut comprovar la cria a             
l’estany de les Mames Primes, a sa platja des Savinar a               
Mongofre i a l’estany de sa Punta de Mongofre.  
 
POBLACIÓ: Durant l’any 2010 es va censar una població 
al parc de 12 parelles segures i 3 de probables, repartides  
de la següent forma: 3 parelles a s’Albufera (una a sa Gola 
i 2 al Prat), 3-4 parelles a les salines d’Addaia, 1 parella a 
l’estany de les Mames Primes, 1 parella a l’estany de sa  
Punta de Mongofre, 1-2 parelles a sa platja des Savinar de 
Mongofre i 3-4 parelles as Cos des Síndic. 
 
FENOLOGIA REPRODUCTIVA: Durant el 2010, el  
primer niu amb quatre ous s’observa l’11 de maig a les 
salines d’Addaia. Dels sis nius amb ous detectats, tres 
tenien 3 ous i altres tres 4 ous. El primer poll es va 
observar l’11 de juny al cos des Síndic (2 adults amb un  
poll d’una o dues setmanes). El darrer poll d’una o dues  
setmanes es va observar el 3 de juliol a la platja des  
Savinar de Mongofre. Sembla evident que aquesta espècie, 
a l’igual que les altres limícoles, pateixen una depredació 
important per part de la gavina, entre d’altres, tant dels  
ous com dels polls. Durant aquest estudi, s’han observat  
diversos intents de depredació d’ous i polls per part d’aquestes. 
 
SITUACIÓ: Aquesta espècie és la limícola més ben distribuïda al parc, i la més 
abundant pel conjunt de l’illa de Menorca. Tot i això, té una població petita al parc, que 
sumat a l’alta depredació la fan vulnerable a la pèrdua d’hàbitats o a la pèrdua de postes 
per l’activitat humana. Una de les seves principals amenaces és la presència humana a 
les zones de cria (sistemes dunars de platges  i salines) o de tràfic rodat (cos des Síndic i 
salines d’Addaia). El passa-rius petit, presenta una situació més estable que les altres 
dues limícoles diürnes nidificants al parc (cames de jonc i passa-rius cama negre), en 
especial per la seva millor adaptació a diferents ambients aquàtics i marins. 
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          PASSA-RIUS CAMA NEGRA 
                Charadrius alexandrinus 

 
Espècie molt semblant a l’anterior però de  
distribució molt més selecta, amb preferència pels  
ambients costaners d’aigua salada en contraposició 
als d’aigua dolça. A Menorca es pot observar durant 
tot l’any tot i que la població nidificant és escassa. 
 
DISTRIBUCIÓ: La distribució del passa-rius 
cama negre és molt menor que la del seu cosí el  
passa-rius petit. Aquesta es concentra a la costa, 
a zones d’aigua salada. La seva població es  
distribueix entre l’estany de sa Punta de Mongofre,  
l’estany de ses Mames Primes, es cos des Síndic i 
les Salines d’Addaia. 
 
POBLACIÓ: Durant l’any 2010 la seva cria es va 
poder confirmar a l’estany de ses Mames Primes  
(1 parella) i a l’estany de sa Punta de Mongofre  
(3-4 parelles). A les salines d’Addaia es va observar 
una parella territorial el 21 d’abril que no es va  
tornar a observar amb posterioritat. L’any 2009 sí 
que es va observar a aquesta localitat una femella  
amb tres polls el 24 de juliol (PNAG). As cos des Síndic,  
es van observar indicis de cria durant el 2009,   
confirmant la cria (A. Pioli). Durant el 2010 tampoc  
s’han observat indicis de cria a la zona,  
tot i tractar-se d’una zona de cria històrica on durant  
molts anys s’ha observat una parella criant. Així, la  
població nidificant al parc del passa-rius cama negre  
durant el 2010 és de 4 parelles segures i dues de probables.   
 
FENOLOGIA REPRODUCTIVA: Primers polls observats 
durant el 2010 a l’estany de sa Punta de Mongofre l’11 
de maig (5 exemplars adults i dos polls d’unes setmanes). 
En aquesta mateixa localitat i data es van observar dos 
nius amb 3 ous cadascun. Els darrers polls s’observen en aquesta mateixa localitat el 3 
de juliol (2 adults i un poll d’una o dues setmanes; 1 adult i un poll d’una o dues 
setmanes). Aquestes dates d’observació de polls a una mateixa localitat fan entreveure 
que aquesta espècie pugui fer dues postes l’any, tot i que també és possible que es 
tractin de postes de reposició. 
 
SITUACIÓ: Sense cap dubte, el passa-rius petit és la limícola diürna més amenaçada 
de les que crien al parc, tant pel baix nombre de parelles, com per la seva petita 
distribució o per la seva major selecció d’hàbitats en comparació amb el passa-rius petit. 
S’hauria de seguir de prop l’evolució d’aquesta espècie per conèixer la tendència resta 
de l’illa.   
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     GAVINA CAMA GROGA 
                       Larus michahellis 

 

Es tracta de l’ocell més conegut per la societat  
menorquina, i molt utilitzat en diferents aspectes 
culturals illencs. Sedentària i nidificant abundant a  
l’illa i al parc. És l’únic representant dels Laridae  
que cria al parc. 
 
DISTRIBUCIÓ: Aquesta espècie la podem trobar criant  
a tota la costa en petits grups o parelles aïllades. 
També crien algunes parelles a les salines d’Addaia  
(un poll de poques setmanes el 24-05-2010 a l’illot 
Gran i un adult covant) i unes poques més a s’Albufera  
(5 parelles van criar durant el 2010). Les principals colònies es troben als illots del parc: 
l’illot Gran d’Addaia, l’illot Petit d’Addaia, l’illot de sa Cudia i principalment l’illa d’en 
Colom, on podem trobar la colònia de gavina cama groga més gran de Menorca. Durant 
l’època de cria es poden fer observacions a qualsevol quadrat del parc d’exemplars 
alimentant-se, en vol o descansant.  
 
POBLACIÓ: És molt complicat quantificar d’una forma rigorosa i precisa les parelles 
nidificant de gavina cama groga al parc. Per aconseguir aquest fet, s’hauria de fer una 
feina específica damunt aquesta espècie, prospectant tota la costa, les grans zones 
humides i les colònies dels illots, comptabilitzant tots els nius o en base a una 
metodologia específica. De totes formes, sembla que les poblacions del parc actuals són 
inferiors a les observades a principis dels 90. 
 
FENOLOGIA REPRODUCTIVA: Durant una visita a 
la colònia de l’illa d’en Colom el 13 de maig del 2010, 
es van poder observar gran quantitat de nius amb totes 
les fases possibles de creixement. Es van observar nius 
amb ous, ous que es començaven a rompre i es podia 
veure el poll, polls d’una o dues setmanes i alguns 
de fins a quatre setmanes. Aquest fet l’expliquem amb 
la reposició de les postes perdudes durant els temporals  
de primavera. A les zones humides els primers polls  
s’observen cap a principis de maig. Als penya-segats marins  
es troben els primers polls a sa Punta de sa Galera cap a 
finals d’abril. 
 
SITUACIÓ: La població de gavina cama groga sembla 
trobar-se en bon estat si la comparem amb la resta de  
l’illa. Sembla ser però, que  ha patit un important descens  
als darrers 20 anys a l’illa, i per extensió, al parc. Fins fa alguns anys, la forma de 
treballar les deixalles as Milà, afavoria molt aquesta espècie. Creiem que seria molt 
interessant poder fer un cens el més acurat possible de la població de gavina al parc i a 
la resta de l’illa, per poder tenir un punt de partida i una estima poblacional el més real 
possible, inventariant també els pros i els contres d’aquesta població i les causes que en 
l’actualitat afavoreixen aquest fet.  
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          TUDÓ 
  Columba palumbus 

 
Bell i gros colom present tot l’any a Menorca i que  
té una distribució molt àmplia, amb un elevat  
nombre d’efectius, en especial als boscos i ullastrars. 
Aquesta espècie està considerada a l’illa com a  
sedentari moderat. 
 
DISTRIBUCIÓ: El tudó ha estat detectat 
en època de cria a pràcticament tots els quadrats del  
parc a excepció d’algunes zones de la costa nord on la  
vegetació és molt baixa. També s’ha trobat criant al  
petit bosc de pins de l’illa d’en Colom. 
 
SELECCIÓ D’HÀBITAT A L’ÈPOCA DE CRIA:  
Pels resultats de la feina de camp del 2010, el test  
Kruskal-Wallis ha trobat diferències estadísticament 
significatives en les abundàncies relatives entre 
bosquines i matollar i el bosc d’alzines (Kruskal-Wallis  

Post-Hoc p<0,05). Com podem observar al gràfic,  
aquesta espècie troba el seu hàbitat potencial al bosc,  
principalment als alzinars, i en menor mesura, als pinars.  
També es pot trobar criant als ullastrars encara que en  
un nombre d’individus per quilòmetre molt inferior al  
dels boscos. La seva presència a les terres de cultiu i  
pastures ve donada per l’existència de capes d’ullastrar  
o d’arbres, principalment petits grups de pins, a l’igual 
que passa a les bosquines i matollar.  
 
ABUNDÀNCIA RELATIVA:  
Com podem observar al mapa, i ja  
havíem vist al gràfic de selecció 
d’hàbitat, el tudó té els seus índexs  
màxims d’abundància relativa durant 
l’època de cria a les zones boscoses 
del ponent del parc, al pinar de cala 
Morella i a les zones de pinar i ullastrar 
del sud-est. També es pot observar 
la seva presència a tot el territori 
del parc, tot i les diferències significatives 
d’abundància relativa entre una i  
altra zona. 
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SITUACIÓ: 
Sembla ser que aquesta espècie 
ha patit un augment significatiu 
de la seva població i la seva 
distribució per diferents ambients 
a tota l’illa. Aquest fet també sembla 
evident al parc. Això, no es pot  
documentar ja que no disposem  
d’informació anterior a aquest  
estudi on es faci una aproximació  
a la seva abundància relativa o  
selecció d’hàbitat durant l’època  
de cria. És possible que l’augment 
de la superfície de terra ocupada  
pel ullastrar, i l’alçada d’aquest, 
pugui influir en aquests dos fets  
(augment de població i de selecció  
d’hàbitat). Possiblement quan es  
tornin a realitzar estudis similars  
a aquest es podrà aprofundir 
en el tema. 
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          COLOM SALVATGE 

                 Columba livia 
 
El colom salvatge és un ocells sedentari a l’illa, 
considerat com abundant. Les seves zones 
de cria predilectes es troben al penya-segats 
marins, als rocams d’interior i als edificis  
abandonats. En ocasions se’l pot observar en 
grans grups barrejat amb coloms domèstics, 
pasturant per les terres de conreu. 
 
DISTRIBUCIÓ: Al parc, el colom salvatge es 
pot observar per tot arreu, sobrevolant o alimentant-se 
en grups de més o menys individus. Per contra,  
les seves zones de cria es concentren a tota la 
costa del parc, als rocams d’interior (Tordonell, 
sa Sella i als penya-segats del camí de Mongofre Nou 
principalment) a alguns edificis abandonats com  
els de la zona militar de Capifort, i als illots de 
Colom i Addaia Gran. No s’ha observat durant els tres  
anys d’estudi als illots de sa Cudia i la costa propera, 
tot i que sembla probable que també pugui criar en 
aquests llocs.  
S’ha observat també algun grup nombrós de colom 
domèstic, en especial al camí de sa Boval, al lloc 
de sa Boval Vella. 
 
FENOLOGIA REPRODUCTIVA: 
Al 2008 es van trobar algunes parelles criant als 
túnels i edificis abandonats de la zona militar de 
Capifort. 
 
SITUACIÓ: Sembla ser que aquesta espècie no és 
tant abundant com es pensa, tot i la seva abundància 
relativa. És possible que en moltes ocasions es donin 
grups de colom domèstics com a coloms salvatges.  
Tot i aquesta afirmació, el colom salvatge té una  
població moderada al parc, amb una 
presència notòria i ben distribuïda per la costa i els 
rocams i penya-segats d’interior.  
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   TÓRTORA TURCA 
          Streptopelia decaocto 

 

Tórtora originaria de Turquia, va experimentar una 
expansió espectacular pel nord d’Africà i el continent 
Europeu a finals del segle passat. A Menorca, ha ocupat  
pràcticament tots els assentaments humans (pobles,  
urbanitzacions i hortals). Actualment està considerada 
a l’illa com a sedentària abundant. 
 
DISTRIBUCIÓ: Al parc només hem observat indicis 
de cria a una petita població situada al quadrat 32, al 
costat d’un transformador de Gesa i algunes construccions  
pel bestiar del lloc de santa Catalina. Tot i que aquest lloc 
es troba situat fora dels límits del parc, considerem aquesta  
població com a part del parc, per la seva proximitat i pel fet 
d’haver observat els exemplars d’aquesta alimentant-se 
a dins el parc. La cria d’aquesta població es va documentar 
l’any 2010 amb l’observació d’una còpula al mes de maig.  
Aquest fet ja va ser constatat per l’amo del lloc, el qual ens va informar de la presència 
durant el 2009 d’un grup de tórtores turques alimentant-se a les tanques de la seva 
propietat.  
També s’han observat exemplars adults  durant el 2008 al quadrat 18 (4 exemplars 
posats als cables elèctrics) i al quadrat de sa Cudia Vella; i al 2010 a la zona de l’escola 
de Tramuntana, tot i que no s’ha pogut comprovar la cria en cap d’aquestes tres 
localitats. 
A la urbanització des Grau sí que s’ha comprovat la cria.  
Encara que aquesta darrera localitat es troba també fora dels  
límits del parc, pensem que és important tenir-la en compte  
donada la seva proximitat. 
 
POBLACIÓ: La població nidificant al parc està formada  
per algunes poques parelles segures, concentrades totes a la 
colònia del lloc de santa Catalina, i algunes probables a la  
resta de localitats on s’ha observat durant aquests tres anys 
d’estudi.  
 
SITUACIÓ: Si aquesta espècie segueix amb la seva  
tendència expansiva, és probable que en uns anys es  
pugui trobar a més localitats de les citades en aquest treball, 
en especial a llocs en actiu o zones residencial com Shangril·là.  
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          TÓRTORA 
     Streptopelia turtur 

 

 

Es tracta d’una espècie migrant i estival reproductora 
bastant comú a l’illa. Quasi sempre se la sol observar 
en parelles a l’igual que el seu parent el tudó i, a  
diferència del colom salvatge, que sí sol moure’s en grups. 
 
DISTRIBUCIÓ: Durant les feines de camp, s’han  
produït contactes amb l’espècie durant l’època de cria  
a tots els quadrats, exceptuant alguns de la costa nord i 
sud-est. Tot i no haver estat detectada a aquests quadrats,  
no descartem la seva presència, donada l’àmplia 
distribució i, la homogeneïtat d’hàbitat, en alguns casos,  
d’aquests quadrats amb altres on sí ha estat detectada.  
No s’ha detectat a cap illot, tot i que a l’illa d’en Colom  
troba en forma reduïda el seu habitat potencial. 
 
 
SELECCIÓ D’HÀBITAT A L’ÈPOCA DE CRIA:  
El seu costum de fer el niu a arbres i arbustos de mida 
mitjancera/gran, fa que sigui més selectiva amb  
aquells ambients on la vegetació és molt baixa o inexistent.  
La seva selecció d’hàbitat a l’època de cria es concentra  
als boscos i ullastrars, i a les terres de conreu amb 
clapes d’ullastrar on fer el niu. L’ullastre sembla ser 
la seva selecció potencial a l’hora de fer el niu, en  
especial si aquest es troba a prop de zones de conreu. 
Pels resultats de la feina de camp del 2010, el test  
Kruskal-Wallis va trobar diferències estadísticament 
significatives en les abundàncies relatives entre 
els ambients arbrats (pinar, alzinar i ullastrar) i els  
ambients menys arbrats com  
bosquines i matollar i platges  
i roquissar litoral. Aquesta  
diferencia significativa  
no es va trobar entre els  
ambients arbrats i les terres  
de cultiu i pastura entre els  
quals, els individus per  
quilòmetre són molt similars  
(Kruskal-Wallis Post-hoc p<0,05). 
Aquesta selecció d’hàbitat de  
terres de conreu ve marcada per la 
presència significativa d’ullastrar.  
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ABUNDÀNCIA RELATIVA: 
Com es pot observar al mapa 
d’abundància relativa de la tórtora 
durant l’època de cria, la seva major  
abundància relativa es concentra 
a les zones d’ullastrar, envoltades 
majoritàriament per terres de 
conreu. També es veu molta 
abundància relativa als boscos 
de ponent i a la zona d’ullastrar i  
pinar al llevant de s’Albufera 
des Grau. 
 
 
SITUACIÓ: Els resultats  
d’aquest atles en relació a la 
població de tórtora al parc no  
s’han pogut comparar amb els  
anys passats, ja que no existia cap  
treball de camp similar que ens  
permetés aquesta comparació.  
La repetició d’aquesta feina en  
anys venidors, emprant la mateixa 
metodologia o similar i fent el 
mateix esforç, ens permetrà 
fer una comparació entre els 
dos estudis, conèixer variacions 
temporals a les poblacions i treure  
una tendència poblacional el 
més acurada possible.  
El fet que en aquest 
atles no s’hagi treballat la 
detectabilitat de les espècies,  
no ens permet en aquest cas donar nombres de la població total de tórtora al parc. Es 
recomana tenir present aquest fet per futurs estudis poblacionals. 
Fetes aquestes apreciacions i en base a les feines de camp realitzada durant els tres anys, 
considerem la tórtora al parc com una espècie ben distribuïda, amb una selecció 
d’hàbitat relativament significativa, i una població moderada.   
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       CUCUI 
CUCULUS CANORUS      
 
El cucui és l’únic representant nidificant de la 
família dels cuculidae a l’illa de Menorca.  
Considerat a l’illa com a migrant moderat i  
nidificant escàs. Aquesta espècie té el  
costum de fer les postes dins els nius  
d’altres espècies insectívores, a les que parasita 
imitant el color dels ous d’aquestes. 
 
DISTRIBUCIÓ: La distribució d’aquesta  
espècie al parc segons les feines de camp dels 
tres anys d’estudi, es concentren en una única  
localitat, el pinar de la cala de Morella Nou. 
És un ocell d’àmbit forestal, que també podem veure a  
zones humides i palustres, a àrees d’ullastrar a prop 
de zones de cultius o brolles altes o baixes fent 
frontera amb zones boscoses (A. Escandell, 1997; 
“Atles dels Ocells Nidificants de Menorca”). 
Aquesta amplitud del seu hàbitat ens fa pensar 
que alguna altra parella pugui criar al parc, tot i 
que ni durant els tres anys de feina de camp, ni els 
tècnics del parc consultats poden aportar cap dada  
que demostri aquest fet. 
Durant les feines de camp del 2010, també es va 
observar algun exemplar considerat com a migrant 
a dins el parc (2 exemplar el 28 d’abril a la Marina 
de s’Arena, a prop des Pou d’en Caldés). 
 
POBLACIÓ: En principi, i basant-nos en les feines de 
camp d’aquest tres anys, només podem parlar d’una 
parella de forma probable, ja que no es van veure ni poll 
ni ou, al pinar de la cala de Morella Nou. Aquesta cita 
es va fer el 6 de juliol del 2010, i corresponia a un 
mascle cantant repetidament, i escoltat en diverses ocasions 
durant aquest dia. 
 
SITUACIÓ: La situació d’aquesta espècie al parc, segueix essent una petita incògnita a 
causa de la dificultat que presenta el seu comportament (ocell parasitador de nius 
d’altres espècies) a l’hora de confirmar, mitjançant l’observació d’ous o polls, la seva 
cria.  
A l’’’Atles dels Ocells Nidificant de Menorca” (A. Escandell, 1997), aquest fet es 
considera com a probable al parc. Nosaltres pensem que sí que ho ha fet al pinar de la 
cala de Morella Nou, o que almenys ho ha intentat. No obstant, el fet de no haver pogut 
confirmar-ho no ens permet assegurar aquest fet amb una seguretat del cent per cent. De 
totes formes, es tracta d’una espècie molt escassa al parc, a l’igual que a la resta de 
l’illa.  
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         ÒLIBA 
                Tyto alba 
 

És una de les dues espècies d’estrigiformes 
que cria al parc. Els seus hàbitats de cria més 
comuns a l’illa són els penya-segats marins,  
els rocams d’interior, les cases velles i abandonades 
i les coves. A Menorca està considerat com un 
ocell sedentari i nidificant moderat. 
 
DISTRIBUCIÓ: La distribució de la població 
nidificant al parc es troba majoritàriament als rocams  
i coves del camí de les salines d’Addaia i a algunes zones  
del centre i sud del parc on possiblement criï a edificis  
abandonats. A l’illa d’en Colom es va observar al 2009 un  
adult sortint de la mina abandonada, on es van trobar algunes 
egagròpiles, i un grup familiar amb joves volanders de l’any i algunes observacions 
aïllades, però no es va poder certificar la cria, ni descartar amb seguretat (S. Catchot). 
Al 2010 tampoc es va poder confirmar aquest fet.  
 
POBLACIÓ: En base al mostratge d’ocells nocturns efectuat durant l’any 2010,  
i tenint en compte els contactes efectuats durant els dos mostrejos, la seva ubicació i els 
nius detectats durant les prospeccions diürnes, considerem  
que la població nidificant d’òliba al parc està formada per 
6-7 parelles. A més a més de les dades obtingudes  
mitjançant el mostreig d’ocells nocturnes, tenim també  
l’observació d’un exemplar el 8-07-10 molt a prop del lloc  
de santa Madrona. La major part de les dades del mostreig  
d’ocells nocturns, van ser re confirmades per la troballa de  
nius o observacions d’adults a les mateixes zones per part  
d’en David Garcia, a l’hora que realitzava un estudi de les  
poblacions de quiròpters al parc.  
 
SITUACIÓ: El baix nombre de parelles nidificants al 
parc ens fan ser molt prudents a l’hora de determinar 
la situació d’aquesta espècie. La falta de dades anteriors 
a aquest atles, no ens permeten comparar les dades 
amb anys anteriors ni donar una tendència d’aquesta  
població. Per aquesta raó, considerem molt interessant 
poder fer en el futur un estudi específic de les 
poblacions nidificants al parc per poder comparar amb  
les dades del 2010, reflectides en aquest atles, i treure 
una tendència poblacional el més acurada possible, per 
hipotètiques futures actuacions. No volem deixar de comentar algunes de les amenaces 
que ha patit i possiblement encara pateix aquesta espècie, com són la caça 
indiscriminada, molt eradicada darrerament,  o l’ús de verins al camp per l’eliminació 
de les poblacions de rosegadors, principal font d’aliment de l’espècie (F. de Pablo). 
Creiem que una bona gestió en el control de les poblacions de rosegadors i control en 
l’ús de verins pot beneficiar i molt a aquesta i altres espècies. 

 

 Mapa de les àrees de mostreig d’ocells 
nocturns, amb els contactes efectuats amb 
l’espècie durant els dos mostrejos. 
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      MUSSOL 
           Otus scops 
 

Petita rapinyaire nocturna de fàcil detecció pel seu  
peculiar cant. El podem trobar criant a un ampli 
ventall d’hàbitats (zones humanitzades, conreus, 
voltants de boscos, hortals, barrancs, rocams  
d’interior...). A Menorca es considera sedentari 
moderat i migrant. 
 
DISTRIBUCIÓ: La població nidificant de mussol al 
parc està molt ben distribuïda per tots els ambients. 
Només manquen observacions de l’espècie a la costa nord. 
Tampoc s’ha observat la cria a l’illa d’en Colom.  
Durant les feines de l’any 2010, es van detectar mascles 
cantant a les vores dels boscos, als ullastrars, als rocams 
d’interior, a les terres de conreu i als voltants 
de nombrosos llocs o edificis.   
 
POBLACIÓ: En base al mostratge d’ocells nocturns  
efectuats durant l’any 2010, i tenint en compte els contactes  
efectuats durant els dos mostrejos, la seva ubicació i  
els nius detectats durant les prospeccions diürnes, considerem  
que la població nidificant de mussol al parc és de 
20-26 parelles. L’any 2010 es van trobar 4 nius de  
mussol, un a un rocam d’interior, un a un ullastre del  
camí de Morella Nou, un al lloc de Morellet i un altre  
a les construccions mig abandonades del centre  
de recepció Rodríguez Femenias. Aquest darrer es 
va trobar l’1 del 7 del 2010 amb 3 polls d’uns 8-10  
dies i un adult (J. L. Martínez et al.).  No volem oblidar  
comentar, el fet que les poblacions nidificants poden  
variar segons els anys (A. Escandell). 
 
SITUACIÓ: Basant-nos en les feines de camp 
realitzades durant l’any 2010, ens atreviríem a dir que la  
situació actual de la població nidificant de mussol 
al parc és bona, tant per la distribució com per  
l’abundància relativa d’aquesta. No obstant, el fet que no disposem de dades d’anys 
anteriors a aquest atles, ens fa agafar amb prudència aquesta afirmació, ja que no podem 
comparar les dades obtingudes en aquest atles amb cap altre, i no podem saber 
l’evolució de l’espècie ni la tendència poblacional. Per aquest motiu, i a l’igual que amb 
altres espècies, es creu oportú i molt interessant fer un futur estudi específic de la 
població d’aquesta espècie al parc, per poder comparar amb les dades del 2010 i treure 
una tendència de la població del parc. L’ús de productes químics al camp i verins per 
eradicar les poblacions de rosegadors poden influir negativament en l’espècie.  
 
 
 

 

 
Mapa de les àrees de mostreig d’ocells 

nocturns, amb els contactes efectuats amb 
l’espècie durant els dos mostrejos. 
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          ENGANAPASTORS 
             Caprimulgus europaeus 

 

Espècie estival i migrant escassa i d’hàbits  
crepusculars i nocturns. Va ser confirmada amb seguretat 
com a reproductora a Menorca el 26-07-1984 per en  
E. Mackril (una femella covant un niu amb 2 ous) 
(A. Escandell, 1997; Atles dels ocells nidificants a  
Menorca). 
 
DISTRIBUCIÓ: Durant les prospeccions de l’any 
2010, s’han detectat mascles cantant a la costa nord, 
en especial al voltant del camí de son Camamil·la;  
al voltant dels boscos de la part nord-oest, a la part nord  
de s’Albufera i a la zona de sa Cudia. En la major part 
dels casos, coincideix la seva detecció amb la presència 
a la zona de masses boscoses grosses o petites, a excepció 
de la zona de Morella Vell, el camí de son Camamil·la i sa  
Cudia on l’hàbitat predominant és l’ullastrar amb alguns 
pins aïllats. Aquest fet ens dóna una idea de la seva selecció 
d’hàbitat i la preferència per zones limítrofes de bosc i 
boscarrons a prop de zones de conreu. 
 
POBLACIÓ: En base als mascles cantant detectats durant 
el mostratge d’ocells nocturns efectuat l’any 2010, i tenint  
en compte els contactes efectuats durant els dos  mostrejos, la  
seva ubicació i els nius detectats durant les prospeccions  
diürnes, considerem que la població nidificant d’enganapastors 
al parc és de 15-18 parelles, tot i que no descartem la  
presència d’alguna parella més. En total es van trobar tres nius 
durant aquest any: una femella covant a un niu amb 2 ous 
al petit pinar de la platja d’en Tortuga el 6 de juny, una femella  
covant un niu al camí de Son Camamil·la el 30 de juny i un  
adult donant de menjar als polls al niu el mateix dia a la  
Marina de ses Arenes.    
 
SITUACIÓ: La dificultat que presenta l’espècie ens 
fa tractar amb molta cautela aquestes dades, així com la 
situació de la població d’enganapastors al parc. El fet de 
no disposar de dades anteriors a aquest atles no ens permet 
fer una anàlisi més exhaustiu de la situació d’aquesta població i de la seva tendència. 
Per aquesta espècie també es recomana un futur estudi específic de la població del parc, 
per poder comparar amb les dades obtingudes durant l’any 2010 i treure una hipòtesi de 
la tendència poblacional de la seva població. 
 
  
 
 
 

 

 

Mapa de les àrees de mostreig d’ocells 
nocturns, amb els contactes efectuats amb 
l’espècie durant els dos mostrejos. 
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         VINJOLA PÀL·LIDA 
               APUS PALLIDUS 
 
 
La vinjola pàl·lida és una de les tres espècies de 
la família dels apodidae que cria a Menorca, tot 
i que al parc només ho fa aquesta. Esta considerat a 
Menorca com a migrant i nidificant moderat. Acostuma 
a criar als penya-segats marins, en especial a les coves, 
i als pobles d’interior. 
 
DISTRIBUCIÓ: L’única localitat on s’ha trobat 
en època de cria la vinjolita pàl·lida és a l’illa 
Gran d’Addaia, a una cova situada a la cara 
nord d’aquesta illa. També es va fer una observació  
d’alguns exemplars al penya-segat marí des Tudós,  
tot i que no es va veure cap indici clar d’intent de  
nidificació i, en posteriors visites, no es van tornar a  
observar. Aquesta darrera localitat és molt propera a  
l’illa Gran d’Addaia, fet que ens fa sospitar que es podria  
tractar dels mateixos exemplars cercant aliment.  
S’ha de recalcar, que el pas migratori de l’espècie 
pel parc és important, al igual que el de  la vinjolita Apus  

apus. Aquesta darrera espècie és molt abundant en el pas 
migratori primaveral, i fins i tot s’han observat exemplars  
solitaris o en petits grups en època de cria cercant aliment  
per les terres de conreu de l’interior del parc, 
tot i que no se l’ha trobada criant.  
 
POBLACIÓ: La població de vinjolita pàl·lida al parc 
està formada per les 3-6 parelles que crien a l’illa Gran 
d’Addaia. Aquesta petita colònia es va observar en  
quatre ocasions durant l’època de cria l’any 2010,  
entrant i sortint de forma reiterada de les 
petites encletxes que hi ha a la cova de la cara nord de l’illa. 
En una ocasió i des de la mar, es van poder sentir els crits 
dels polls a l’arribada dels pares. 
 
SITUACIÓ: És tracta d’una espècie molt poc abundant al 
parc, tot i que sembla que s’ha mantingut la població durant els  
anys, ja que aquesta ja va ser documentada al 1992 durant un  
estudi de les colònies costaneres d’aquesta espècie (S. Catchot,  
F. de Pablo). En aquest cas, sembla que ni la ubicació de la colònia ni el nombre de 
parelles han variat massa des d’aquell any. No disposem de dades de tots els anys, però 
sí que podem confirmar que hi ha cites de cria en aquesta mateixa localitat entre els 
anys 1992 i l’any 2010.  
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          ABELLEROL 
         Merops apiaster 
 
Es tracta d’un ocell estival nidificant moderat a l’illa. 
Possiblement l’espècie més preciosa de totes les que crien  
al Parc i per extensió a Menorca. Acostuma a niar en  
colònies dins forats que construeix ell mateix a taluts,  
dunes o fins i tot al terra. 
 
DISTRIBUCIÓ: Durant les feines de camp d’aquests  
tres anys, s’han trobat poques zones on la cria 
de l’abellerol sigui segura, i sempre en parelles 
aïllades o petits grups. Aquestes zones són: sa Marina 
de ses Arenes, Morellet, sa Marina des Massot de S’Ordi 
a prop de cala’n Cavaller i a una bassa artificial propera 
a les salines d’Addaia. També s’han trobat altres 
“antigues colònies” on no s’ha pogut observar que  
actualment criés cap parella (pinar de la zona recreativa 
de la urbanització des Grau, cala sa Torreta, s’Arenal 
de Morella Nou, carretera de Favàritx  i el torrent de la  
platja des Savinar a Mongofre Nou).  
 
POBLACIÓ: La població d’abellerol al parc sembla ser 
reduïda i disseminada, sense cap gran colònia present.  
Durant les feines de camp de l’any 2010 es van trobar  
7 parelles segures criant (una a les terres de Morellet; 
un altre a prop de cala’n  Cavaller; dues a sa Marina de  
ses Arenes a prop des Pou d’en Caldés; tres a una petita 
bassa artificial al costat nord-oest de les Salines d’Addaia) i  
una probable a la vorera d’una petita torrentera al camí de  
sa Torre Blanca, la qual no es va poder confirmar cent per cent. 
No descartem, però, que algunes parelles més ens hagin pogut passar desapercebudes.   
No disposem de cap dada quantitativa de la població al parc anterior a aquest treball, 
per la qual cosa no podem fer referències a variacions temporals de la seva població. 
Tampoc hem pogut esbrinar, per falta de documentació, si les colònies abandonades ho 
van ser totes de cop o aquest nombre de colònies abandonades ve determinat per 
l’alternança segons els anys de les zones de cria o l’alteració d’aquestes com a 
conseqüència de les activitats humanes com a la resta de l’illa.  
 
SITUACIÓ: Sembla ser, segons els tres anys d’estudi, que la població d’abellerol al 
parc no és molt gran i que possiblement, les seves àrees de cria poden variar segons els 
anys. Seria molt interessant poder comparar els resultats d’aquest atles amb properes 
feines de seguiment exhaustiu de la població nidificant al parc, per poder conèixer la 
situació de les seves poblacions. En aquest hipotètic futur estudi, també es podria fer 
referència a la presència d’abelles i altres insectes similars (principal font d’aliment) , en 
especial abelles. Hi ha estudis actuals que parlen d’una baixada de les poblacions 
europees d’abella com a conseqüència d’un síndrome de despoblació inexplicable que, 
de moment, no ha afectat les Illes Balears (Bernat Cardona, President de la societat 
d’apicultors de Menorca).   
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                      PUPUT 
                   Upupa epops 

 

Una de les aus sedentàries més típiques i conegudes 
de l’illa tant pel seu físic com pel seu cant. A l’illa 
està considerada com a sedentari i migrant moderat.  
 
DISTRIBUCIÓ: Durant els tres anys d’estudi  
s’han establer contactes a la major part dels quadrats 
del parc, fet que demostra una distribució molt 
àmplia. No descartem que als quadrats on no s’han 
produït contactes també pugui existir alguna parella, 
a causa de la seva àmplia distribució i similitud dels 
hàbitats d’aquests quadrats i d’altres on sí s’ha 
detectat. Hem de constatar, que la major part dels 
contactes s’han produït amb mascles cantant a  
llocs alterosos i oberts, fet que afavoreix la seva detecció, 
i que aquest es pot escoltar a molta distància, fet 
que ha ocasionat que la major part de les deteccions s’hagin 
produït a més de 100 metres de l’observador i que en moltes  
ocasions puguin correspondre a quadrats propers al prospectat, 
aspecte molt complicat d’esbrinar. S’ha de constatar  
la presència al 2008 a l’illa d’en Colom (escoltat un 
mascle repetidament, capturats tres exemplars per anellament,  
un dels quals determinat com a femella amb placa incubatriu). 
No es van trobar ni al 2009 ni al 2010.  
 
SELECCIÓ D’HÀBITAT A L’ÈPOCA DE CRIA:  
Pels resultats de la feina de camp del 2010, el test  
Kruskal-Wallis ha trobat diferències estadísticament 
significatives en les abundàncies relatives entre 
les terres de cultiu i pastures i els ambients de  
bosquines i matollar i platges i roquissar  
litoral (Kruskal-Wallis Post-Hoc p<0,05). 
Als ambients de terres de conreu i  
ullastrar és on més individus per 
quilòmetre s’han detectat, tot i que 
el nombre d’individus no és molt 
elevat (3 ind/km a les terres de cultiu 
i pastures; 2 ind/km a l’ullastrar). 
L’abundància relativa d’individu per 
quilòmetre als pinars i les zones 
de bosquines i matollars són molt 
similars, i s’han produït majoritàriament 
a les perifèries properes a zones obertes. 
Hem de recordar que el puput sol ubicar 
el niu a penya-segats o rocams d’interior i a construccions abandonades, i que aquestes 
zones es troben principalment repartides al parc a ambients catalogats en aquests atles 
com majoritàriament d’ullastrar o de terres de cultiu i pastures.  
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ABUNDÀNCIA RELATIVA: 
Com es pot observar al mapa 
d’abundància relativa del puput, 
basat majoritàriament en els contactes  
efectuats durant les feines de camp 
de l’any 2010 amb mascles 
cantant, les zones on aquesta és més 
significativa corresponen a la 
part central del parc on es 
concentren les terres de conreu 
i ullastrar i es troben alguns 
rocams d’interior i construccions  
humanes. De totes formes aquesta 
abundància relativa està significada  
a la pràctica totalitat del parc de  
forma reduïda.  
 
FENOLOGIA REPRODUCTIVA: 
Durant les feines de camp del 2010 
s’han localitzat cinc nius de puput 
al parc, quatre a rocams o 
penya-segats (sa Sella, Tordonell, 
penya-segats del camí de Mongofre 
nou i rocams del camí del lloc de 
sa Torre Blanca) i un a una  
construcció humana (bouer del lloc 
des Banyul). 
 
SITUACIÓ: Els resultats  
d’aquest atles en relació a la 
població de puput al parc no  
s’han pogut comparar amb els  
d’anys passats, ja que no existia cap  
treball de camp similar que ens permetés aquesta comparació. La repetició d’aquesta 
feina en anys venidors, emprant la mateixa metodologia o similar i fent el mateix esforç, 
ens permetrà fer una comparació entre els dos estudis, conèixer variacions temporals a 
les poblacions i treure una tendència poblacional el més acurada possible. El fet que en 
aquest atles no s’hagi treballat la detectabilitat de les espècies, no ens permet en aquest 
cas donar nombres de la població total de puput al parc. Es recomana tenir present 
aquest fet per futurs estudis poblacionals. 
Tot i això creiem que la població de puput al parc està ben distribuïda tot i no ser molt 
abundant, trobant-se els mascles cantant a zones alteroses i obertes, principalment terres 
de conreu, i els seus nius a penya-segats o rocams d’interior propers i alguna 
construcció. Destacar també la presència a zones d’ullastrar barrejat amb terres de 
conreu i petites zones de rocam.  
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   TORROLA CARAPUTXINA 
                      Galerida theklae 

 

Au sedentària prou abundant a l’illa i molt terrestre.  
Típica de hàbitats oberts, terres de cultiu majoritàriament 
empobrides i zones pedregoses o litorals. 
 
DISTRIBUCIÓ: Durant les feines de camp dels 
tres anys d’estudi, s’han produït contactes a la major 
part dels quadrats litorals i a algunes zones d’interior 
obertes i amb poca vegetació o agrícoles majoritàriament  
en desús, abandonades o de pastura. No s’ha detectat  
la seva presència als illots costaners ni a les zones  
boscoses. 
 
 
SELECCIÓ D’HÀBITAT A L’ÈPOCA DE CRIA:  
Pels resultats de la feina de camp del 2010, el test  
Kruskal-Wallis no ha trobat diferències estadísticament 
significatives en les abundàncies relatives entre els 
diferents ambients.  
Sembla ser que la seva selecció d’hàbitats durant  
l’època reproductiva es concentra a les zones litorals, 
ja siguin de bosquines i matollar, de terres de cultiu i  
pastura abandonades o amb poc ús, o de roquissar i 
arenes. Hem de remarcar que el nombre d’individus  
per quilòmetre no és molt elevat en cap dels casos 
(entre un i tres individus per quilòmetre).   
La representació selectiva d’hàbitats a la  
Gràfica, com l’ullastrar i el pinar, venen donades per 
la presència intercalada d’antigues zones de cultiu  
abandonades o zones litorals a les seccions prospectades 
catalogades per aquest treball amb aquest hàbitats  
principals. 
 
 
FENOLOGIA REPRODUCTIVA: 
Durant les feines de camp del 2010, 
els primers cants i vols nupcials dels 
mascles es van detectar a mitjans de 
març (un mascle cantant l’11 de març ).  
Els primers polls es van  
observar a principis de juny (2 polls 
volanders amb 2 adults el 7 de juny 
a na Rodona). Les darreres observacions 
de polls volanders van ser a principis  
de juliol (2 adults i 4 polls volanders 
el 5 de juliol a sa Marina de Morellet). 
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ABUNDÀNCIA RELATIVA: 
Com es pot observar al mapa  
d’abundància relativa de la  
torrola caraputxina, les zones 
on aquesta és més significativa 
estan a la costa nord i nord-est, 
i en menor mesura a l’interior. 
Destaquen per damunt de tot 
les zones de na Rodona, En 
Peroto i sa Marina de Mongofre 
Vell, al nord del parc, i la zona 
d’es Massot de S’Ordi, ses 
Catifes i el cap de Monsenyor 
Vives al llevant. Un altra zona  
important és la Punta de Mongofre. 
És important veure com les  
zones de cultius i pastures on 
l’abundància relativa és 
significativa, corresponen en  
major mesura a terres no  
treballades o en desús.  
 
SITUACIÓ: 
Els resultats d’aquest atles en  
relació a la població de torrola 
caraputxina al parc no s’han  
pogut comparar amb els d’anys  
passats, ja que no existia cap  
treball de camp similar que ens  
permetés aquesta comparació.  
La repetició d’aquesta feina en  
anys venidors, emprant la mateixa  
metodologia o similar i fent el mateix esforç, ens possibilitarà fer una comparació entre 
els dos estudis, conèixer variacions temporals a les poblacions i treure una tendència 
poblacional el més acurada possible. El fet que en aquest atles no s’hagi treballat la 
detectabilitat de les espècies, no ens permet en aquest cas donar nombres de la població 
total de torrola caraputxina al parc. Es recomana tenir present aquest fet per futurs 
estudis poblacionals. 
Actualment, i basant-nos en les feines de camp d’aquests tres anys, podem dir que la 
torrola caraputxina no té una població molt gran al parc, i que aquestes es concentren 
primordialment a prop de la costa, a zones pedregoses i a zones agrícoles abandonades o 
poc treballades. A diferència d’altres ocells esteparis, la torrola caraputxina no sembla 
tenir una predilecció per les zones agrícoles en actiu, en especial cap a les d’interior.  
Hauríem de veure en el futur, si el progressiu abandonament de les terres de conreu i 
l’empobriment d’aquestes afavoreix o no a l’espècie.   
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          ORONELLA 
            Hirundo rustica 
 
L’oronella és l’únic representant de la família dels 
hirundinidae que cria al parc. A Menorca està  
considerada com a migrant molt abundant en ambdós 
passos  i estival nidificant escàs. 
 
DISTRIBUCIÓ: Per aquesta espècie, a més a més 
de prospectar tots els quadrats del parc, durant 
l’any 2010 s’han visitat totes les construccions  
humanes possibles, especialment bouers i paises,  
principals llocs d’ubicació dels nius d’aquesta  
espècie. Tota aquesta prospecció només ha donat 
un resultat positiu a tres llocs de l’interior del 
parc (Tordonell de Baix, Mongofre Vell i Morellet)  
i als antics edificis abandonats de la zona militar 
de Capifort (aquest darrer lloc ja va ser documentat 
l’any 2008,  A. Pioli).  
Durant la primera part de les prospeccions de camp 
es van poder observar gran quantitat de grups 
d’oronelles sobrevolant tots els quadrats del parc  
en el seu viatge migratori primaveral cap al 
continent europeu. També es van poder observar 
alguns petits dormidors, especialment al Prat de 
s’Albufera (un grup de 40-50 exemplars el  
15-07-2010). 
  
POBLACIÓ: La població nidificant d’oronella al 
parc és molt reduïda. Durant les feines de camp de 
l’any 2010 tan sols es van trobar 5 nius: 2 a Mongofre  
Vell, i un a les altres tres localitats. No descartem que  
algun niu més ens hagi passat desapercebut. En base als resultats obtinguts, considerem 
la població nidificant al parc com a molt petita, fet que podrà sorprendre a més d’un, 
donada l’abundància de l’espècie al parc durant els passos migratoris. 
 
FENOLOGIA REPRODUCTIVA: Durant l’any 2010 es van documentar algunes 
dades fenològiques d’interès. El 12 de maig es va observar com una parella acabava de 
construir el niu a Mongofre Vell i a l’hora, una femella ja covava al niu. El 18 de maig 
també s’observa la construcció del niu a Tordonell de Baix. El 23 de juny es troba un 
niu amb 5 polls d’unes dues setmanes al polvorí de Capifort. El 17 de juliol es troba un 
niu amb 6 polls a punt de volar al bouer de Morellet. 
 
SITUACIÓ: La població reproductora actual d’oronella al parc és molt petita. No s’ha 
pogut comparar amb anys anteriors donat que no existeix documentació antiga de 
parelles reproductores al parc. Hem de veure com afecta l’abandonament del camp a la 
població del parc. Seria interessant fer un estudi específic en el futur per poder 
comparar amb les dades obtingudes per aquest treball i conèixer així, la tendència de 
l’espècie al parc.  
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          TITETA D'ESTIU 
                       Anthus campestris 

 

La titeta d’estiu és l’únic representant del gènere  
Anthus que cria a Menorca. A l’illa està considerada 
com a migrant i estival nidificant moderada. És 
típica de zones obertes, àrees de pastura i camps 
de conreu. 
 
DISTRIBUCIÓ: Durant les feines de camp d’aquests  
tres anys s’han produït contactes a la pràctica totalitat 
dels quadrats del parc. Possiblement als pocs quadrats  
on no s’ha detectat també sigui present. No s’ha  
observat durant aquests anys a cap dels illots costaners. 
 
SELECCIÓ D’HÀBITAT A L’ÈPOCA DE CRIA:  
Pels resultats de la feina de camp del 2010, el test  
Kruskal-Wallis tan sols ha trobat diferències estadísticament 
significatives en les abundàncies relatives entre les  
terres de cultiu i pastura i l’ullastrar (Kruskal-Wallis  
Post-Hoc p<0,05). Com es pot observar  
al gràfic de selecció d’hàbitat a l’època de cria, 
a les terres de cultiu i pastura és on més contactes amb 
individus per quilòmetre s’han produït (9-11 individus 
per quilòmetre). També són significatius els contactes  
amb individus als ambients costaners (roquissar litoral i 
matollar litoral). La representació selectiva d’hàbitats a la  
gràfica com l’ullastrar i el pinar venen donades per 
la presència intercalada de zones de cultiu i pastura 
o zones litorals de matollar i/o roquissar a les seccions  
prospectades catalogades per aquest treball amb aquests  
hàbitats principals. 
 
FENOLOGIA REPRODUCTIVA: 
Durant l’any 2010 es van observar 
els primers comportaments nupcials 
a finals d’abril (25 d’abril al camí 
de sa Torre Blanca; 28 d’abril a la 
Marina de Mongofre Vell). El 8 de 
maig s’observa a ses Planes un 
individu amb material per construir 
el niu al bec. Durant la primera  
quinzena de juny s’observen alguns 
individus volant amb menjar al bec 
(9 de juny a les terres del lloc de 
Capifort; 16 de juny a sa Cudia Nova). 
Els primers polls s’observen a principis  
de juliol (3 polls volanders i un adult 
el 6 de juliol a sa Marina de Morellet). 
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ABUNDÀNCIA RELATIVA: 
Les zones del parc on l’abundància 
relativa és més significativa es 
concentren a la part central del parc 
i a la costa nord. Principalment 
aquesta abundància relativa es veu 
reflectida a les zones de conreu 
actives. També és significativament 
representativa aquesta abundància 
relativa a les zones litorals 
de bosquines i/o roquissars de la 
zona central de la costa nord.  
 
SITUACIÓ: 
Els resultats d’aquest atles en  
relació a la població de titeta 
d’estiu al parc no s’han  
pogut comparar amb els d’anys  
passats, ja que no existia cap  
treball de camp similar que ens  
permetés aquesta comparació.  
La repetició d’aquesta feina en  
anys venidors, emprant la mateixa  
metodologia o similar i fent el  
mateix esforç, ens possibilitarà fer  
una comparació entre els dos estudis, 
conèixer variacions temporals a les  
poblacions i treure una tendència  
poblacional el més acurada possible.  
El fet que en aquest atles no s’hagi 
treballat la detectabilitat de les  
espècies, no ens permet en aquest  
cas donar nombres de la població  
total de titeta d’estiu al parc. Es recomana tenir present aquest fet per futurs estudis 
poblacionals. 
Actualment, i basant-nos en les feines de camp d’aquests tres anys, podem dir que la 
població nidificant de titeta d’estiu al parc és moderada a la part central i nord, on troba 
els seus ambients preferits, i que a la resta del parc és relativament moderada. 
Haurem de veure com afecta a l’espècie l’abandonament de les zones agrícoles, tant en 
l’abundància de les poblacions com en la selecció d’hàbitats durant l’època 
reproductora.  
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   ROSSINYOL 
   Luscinia megarhynchos 

 

Possiblement sigui una de les espècies d’ocells nidificants 
a l’illa que tenen un cant més bonic i amb més varietat de  
tonalitats. Molt fàcil de detectar pel seu cant, no es  
tant fàcil observar-lo al camp. A l’illa està considerat 
com a estival nidificant i migrant moderat.  
 
DISTRIBUCIÓ: Durant les feines de camp d’aquests 
tres anys, s’han produït contactes amb l’espècie a la 
pràctica totalitat dels quadrats del parc, exceptuant 
la zona del cap de Favàritx i a algunes puntes del 
litoral on, donada la seva distribució, no es descarta  
la presència d’algun individu. No s’ha detectat  
durant aquests tres anys a cap dels illots costaners.  
 
SELECCIÓ D’HÀBITAT A L’ÈPOCA DE CRIA:  
Pels resultats de la feina de camp del 2010, el test  
Kruskal-Wallis ha trobat diferències estadísticament 
significatives en les abundàncies relatives entre  
l’alzinar i els ambients de bosquines i matollar i de 
litoral; entre l’ullastrar i el litoral; i entre les terres 
de conreu i pastura i els ambients de bosquines i  
matollar i de litoral (Kruskal-Wallis Post-Hoc p<0,05). 
En base a aquest resultat, podem dir que el seu 
hàbitat potencial es troba als boscos, principalment 
d’alzina, i en menor mesura, però també significativament 
rellevants als l’ullastrars menys purs i amb més presència 
de zones agrícoles properes. Hem de recalcar que  
l’abundància relativa a les terres de cultiu i  
pastura ve donada per la presència de clapes d’ullastrar 
i altres arbustos o arbres. Molt menor sembla ser  
l’abundància relativa als ambients  
de bosquines o matollar i del litoral. 
 
FENOLOGIA REPRODUCTIVA: 
Durant l’any 2010, es va detectar un 
individu amb material pel niu a la boca 
l’11 de maig. A les diferents jornades 
d’anellament científic a l’estació 
d’esforç constant que es du a terme  
al parc natural es va detectar un mascle  
amb protuberància cloacal (evidències 
de trobar-se en ple període reproductiu) 
el 17 de maig, i una femella amb placa 
incubatriu (evidències d’estar covant 
ous) el 26 de maig. Els primers polls 
volanders es van observar el 29 de juny al Prat de s’Albufera des Grau.   
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ABUNDÀNCIA RELATIVA: 
Les zones del parc on l’abundància 
relativa en base als individus 
detectats per quilòmetre lineal és 
més significativa es concentren a 
l’interior del parc i a la zona sud.  
Destaquen les zones boscoses 
d’alzinar del ponent del parc 
i les zones d’ullastrar lligades 
a zones agrícoles i viceversa, 
del centre i del sud.  
 
SITUACIÓ: 
Els resultats d’aquest atles en  
relació a la població de rossinyol  
al parc no s’han pogut comparar  
amb els d’anys passats, ja que no  
existia cap treball de camp similar  
que ens permetés aquesta comparació.  
La repetició d’aquesta feina en  
anys venidors, emprant la mateixa  
metodologia o similar i fent el  
mateix esforç, ens possibilitarà fer  
una comparació entre els dos estudis, 
conèixer variacions temporals a les  
poblacions i treure una tendència  
poblacional el més acurada possible.  
El fet que en aquest atles no s’hagi 
treballat la detectabilitat de les  
espècies, no ens permet en aquest  
cas donar nombres de la població  
total de rossinyol al parc. Es recomana tenir present aquest fet per futurs estudis 
poblacionals. 
Actualment, i basant-nos en les feines de camp d’aquests tres anys, podem dir que la 
població nidificant de rossinyol al parc és moderadament abundant, especialment als 
ambients d’alzinar i ullastrar lligat a terres de cultiu. L’augment de la superfície del parc 
ocupada per l’ullastrar pot fer variar l’abundància relativa a molts punts d’aquest.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Atles dels ocells nidificants al PN de s’Albufera des Grau 

 65 

          VITRAC 
    Saxicola torquata 

 

El vitrac és un ocell que té el costum de posar-se a 
llocs alterosos enmig d’espais oberts, el que el fa 
molt visible i conegut. A Menorca està considerat 
com a migrant [hivernant(?)] escàs i sedentari  
moderat, comú a pràcticament tots els hàbitats 
exceptuant els boscos.   
 
DISTRIBUCIÓ: Durant els tres anys de feina de 
camp s’han produït contactes a un bon nombre de  
quadrats, exceptuant els d’ambient forestal o  
d’ullastrar pur. A l’illa d’en Colom s’ha fet alguna  
observació esporàdica sense haver-hi detectat mai  
indicis de cria. A les prospeccions de l’any 2010 a 
aquest illa, no es va detectar la seva presència. Hi  
ha dades antigues d’observacions a les illes d’Addaia 
que no s’han produït durant aquest estudi.  
 
SELECCIÓ D’HÀBITAT A L’ÈPOCA DE CRIA:  
Pels resultats de la feina de camp del 2010, el test  
Kruskal-Wallis ha trobat diferències estadísticament 
significatives en les abundàncies relatives entre  
l’ambient d’ullastrar i el de bosquines i matollar 
(Kruskal-Wallis Post-Hoc p<0,05). 
El vitrac selecciona a l’època reproductora majoritàriament  
els ambients de bosquines i matollar baix amb espais oberts 
(5-7 individus detectats per quilòmetre), les terres de cultiu  
i pastura (3-5 individus detectats per quilòmetre) i les zones  
litorals del parc (2-4 individus detectats per quilòmetre). 
La representació selectiva d’hàbitats al gràfic, com  
l’ullastrar i el pinar venen donades per la presència intercalada  
de zones de cultiu i pastura o zones litorals de matollar i/o  
roquissar a les seccions prospectades catalogades per aquest  
treball amb aquests hàbitats principals. 
 
FENOLOGIA REPRODUCTIVA: 
El vitrac és una de les espècies més 
primerenques a l’hora de criar de  
quantes ho fan al parc. Durant l’any 
2010, al maig ja es va veure que molts  
individus ja tenien polls que pujar. El 
3 de maig es va observar un mascle  
volant amb una eruga a la boca a sa  
Marina de Morellet. Els primers polls 
volanders es van observar el 24 de  
maig a sa Punta de Mongofre  
(una parella amb 2 polls volanders). 
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ABUNDÀNCIA RELATIVA: 
Les zones del parc on s’han produït  
major nombre de contactes amb 
exemplars de vitrac per quilòmetre 
lineal són les terres de conreu de  
l’interior (Tordonell, s’Estància, 
començament del camí de les  
Salines d’Addaia...) i a la zona litoral 
o properes a aquesta del nord  
(en Peroto, Marina de Mongofre Vell,  
cala’n Caldés...) on l’ambient és de  
vegetació baixa i espais oberts i  
roquissar.  
A la part central de la costa de llevant 
i a la part nord de s’Albufera des 
Grau i el Prat, la detecció d’individus  
per quilòmetre lineal també ha estat  
important. 
 
SITUACIÓ: 
Els resultats d’aquest atles en  
relació a la població de vitrac 
al parc no s’han pogut comparar  
amb els d’anys passats, ja que no  
existia cap treball de camp similar  
que ens permetés aquesta comparació.  
La repetició d’aquesta feina en  
anys venidors, emprant la mateixa  
metodologia o similar i fent el  
mateix esforç, ens possibilitarà fer  
una comparació entre els dos estudis, 
conèixer variacions temporals a les  
poblacions i treure una tendència  
poblacional el més acurada possible. El fet que en aquest atles no s’hagi treballat la 
detectabilitat de les espècies, no ens permet en aquest cas donar nombres de la població  
total de vitrac al parc. Es recomana tenir present aquest fet per futurs estudis 
poblacionals. 
Actualment, i basant-nos en les feines de camp d’aquests tres anys, considerem la 
població de vitrac al parc com a moderada, amb una distribució bastant àmplia a causa 
de l’alt percentatge de terres amb ambients potencials. Hi ha estudis que xerren d’una 
baixada del nombre d’individus pel conjunt de l’illa de Menorca (Seguiment d’ocells 
comuns a Menorca 2003-2007; L. Julià). Al parc, no podem afirmar que la tendència 
poblacional els darrers anys sigui negativa a causa de la manca d’informació anterior a 
aquest estudi. Els pròxims anys s’hauria de veure com evoluciona la població de vitrac 
al parc, i quina incidència por tenir per l’espècie l’abandonament de les terres de conreu.    
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          MÈRLERA BLAVA 
                 Monticola solitarius 

 
Bellíssim túrdid, en especial els mascles, comú  
a les zones litorals, de rocams d’interior i  
construccions humanes. A Menorca està considerat 
com a sedentari moderat. 
 
DISTRIBUCIÓ: Durant els tres anys d’estudi s’han 
produït contactes amb individus a tots els quadrats  
costaners, als penya-segats i rocams d’interior i 
a la zona humanitzada de Shangril·là. També s’ha  
detectat a l’illa d’en Colom (un mascle cantant  
repetidament a l’època de cria els tres anys d’estudi).  
No s’ha trobat als altres illots tot i que no es descarta 
la seva presència a algun d’ells. 
 
SELECCIÓ D’HÀBITAT A L’ÈPOCA DE CRIA:  
Pels resultats de la feina de camp del 2010, el test  
Kruskal-Wallis ha trobat diferències estadísticament 
significatives en les abundàncies relatives entre  
els ambients de roquissar litoral i de matollar litoral 
amb la resta (Kruskal-Wallis Post-Hoc p<0,05). Hem  
de puntualitzar, que els ambients humanitzats i els  
rocams d’interior no venen representats com a tals a la  
gràfica, sinó com a part d’un altre.  
La mèrlera blava selecciona la costa com a hàbitat principal  
al parc. A l’interior selecciona rocams o penya-segats 
(sa Sella, es Coster de Tordonell i es Coster dels Volcadors 
al camí de Mongofre Nou) i edificis abandonats  
(Shangril·là).  
 
 
FENOLOGIA REPRODUCTORA: 
Durant les feines de camp de l’any 
2010, es va trobar un niu a un 
edifici abandonat proper al 
centre de recepció Rodríguez 
Femenias (una femella covant al  
niu situat al forat d’una bovadilla 
el 30 de maig). El dia 8 de juny es 
van observar dos individus volant 
amb menjar al bec a la zona de 
sa Sella. Els primers polls es van  
detectar el 16 de juny a sa Punta 
de sa Galera (una femella amb  
tres polls volanders). 
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ABUNDÀNCIA RELATIVA: 
Durant les feines de camp de l’any 
2010, el major nombre d’individus 
detectats per quilòmetre lineal 
correspon a la zona de la costa  
nord (Pou d’en Caldés, Marina de 
ses Arenes, sa Punta de Mongofre  
i en especial la zona del far de  
Favàritx) i a la zona de la costa sud 
(Jonc Boval de Tramuntana i  
Migjorn). Hem de reconèixer que al 
mapa, l’abundància relativa a la 
costa central de llevant no surt bastant 
ben representada i que segons les  
prospeccions marines, no utilitzades 
per l’elaboració d’aquest mapa, 
aquesta hauria de ser similar a 
la d’altres zones costaneres.    
 
SITUACIÓ: 
Els resultats d’aquest atles en  
relació a la població de mèrlera blava 
al parc no s’han pogut comparar  
amb els d’anys passats, ja que no  
existia cap treball de camp similar  
que ens permetés aquesta comparació.  
La repetició d’aquesta feina en  
anys venidors, emprant la mateixa  
metodologia o similar i fent el  
mateix esforç, ens possibilitarà fer  
una comparació entre els dos estudis, 
conèixer variacions temporals a les  
poblacions i treure una tendència  
poblacional el més acurada possible. El fet que en aquest atles no s’hagi  treballat la 
detectabilitat de les espècies, no ens permet en aquest cas donar nombres de la població 
total de mèrlera blava al parc. Es recomana tenir present aquest fet per futurs estudis 
poblacionals. 
Actualment, i basant-nos en les feines de camp d’aquests tres anys, considerem la 
població de mèrlera blava al parc com a moderada, concentrada majoritàriament a tota 
la costa i amb algunes parelles a l’interior.  
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                 TORD NEGRE 
                      Turdus merula 

 

El tord negre és un ocell fàcil d’observar i d’identificar  
pels seus costums i per la seva coloració, 
en especial els mascles. Aquests emeten un cant 
melòdic molt característic. Es tracta de l’únic tord,  
pròpiament dit, que cria a Menorca, on està  
considerat com a sedentari, hivernant i migrant 
moderat. 
 
DISTRIBUCIÓ: Durant els tres anys d’estudi s’han 
produït contactes a la pràctica totalitat dels quadrats  
del parc, exceptuant la punta més àrida del cap de  
Favàritx. També s’ha detectat a l’època de cria a 
l’illa d’en Colom, on es va capturar per anellament 
una femella amb placa incubatriu (signe evident 
d’incubació d’ous).  
 
SELECCIÓ D’HÀBITAT A L’ÈPOCA DE CRIA:  
Pels resultats de la feina de camp del 2010, el test  
Kruskal-Wallis ha trobat diferències estadísticament 
significatives en les abundàncies relatives entre  
els ambients amb vegetació i l’ambient de platges  
i roquissar litoral (Kruskal-Wallis Post-Hoc p<0,05). 
La selecció d’hàbitat a l’època de cria del tord negre 
es centra amb els ambients arbrats (pinar i alzinar) i 
arbustius (ullastrar i bosquines i matollar), trobant-se 
diferències significatives en el nombre d’individus 
detectats per quilòmetre lineal a l’ambient de bosquines  
i matollar, un poc inferior a la resta d’ambients arbrats 
o arbustius. 
La presència significativa a les terres de cultiu i pastura  
ve donada per l’existència de clapes d’arbrat, d’ullastrar  
i/o altres plantes llenyoses.   
 
FENOLOGIA REPRODUCTIVA: 
L’època de cria del tord negre és  
molt primerenca i extensa. Aquest 
darrer fet ens fa pensar que pugui 
fer dues postes.  
Durant les feines de camp del 2010,  
es va observar una femella covant a  
un niu situat a un pi a la platja de sa  
Torreta el 3 de maig. L’1 de juny es  
va detectar una femella alimentant els  
polls al niu dins el petit pinar  
d’Envidrier. Durant tot el més de juny  
es van observar individus volant amb  
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menjar al bec. A mitjan del mes de juny, es van començar a observar polls volanders a 
diferents zones del parc (3 polls volanders i un adult el 22 de juny a les terres de Santa 
Rosa). A l’estació d’esforç constant des Prat de s’Albufera des Grau, es va capturar una 
femella amb placa 3 (evidències d’estar encara covant els ous o els polls) el 8 de juliol, i 
els primers polls volanders es van capturar per anellament el 16 de juliol (Memòria EEC 
Albufera des Grau 2010, X Méndez). 
 
ABUNDÀNCIA RELATIVA: 
L’abundància relativa del tord negre 
al parc en base als individus detectats  
en època de cria per quilòmetre 
lineal són evidentment més  
significatives als ullastrars purs 
de la zona de ponent de s’Albufera, 
el camí de Mongofre Nou i sa Cudia. 
Aquesta abundància relativa també és 
important als boscos del ponent 
del parc, i significativa a la major 
part dels quadrats. 
 
SITUACIÓ: 
Els resultats d’aquest atles en  
relació a la població de tord negre 
al parc no s’han pogut comparar  
amb els d’anys passats, ja que no  
existia cap treball de camp similar  
que ens permetés aquesta comparació.  
La repetició d’aquesta feina en  
anys venidors, emprant la mateixa  
metodologia o similar i fent el  
mateix esforç, ens possibilitarà fer  
una comparació entre els dos estudis, 
conèixer variacions temporals a les  
poblacions i treure una tendència  
poblacional el més acurada possible.  
El fet que en aquest atles no s’hagi  
treballat la detectabilitat de les espècies, 
no ens permet en aquest cas donar  
nombres de la població total de tord 
negre al parc. Es recomana tenir present aquest fet per futurs estudis poblacionals. 
Actualment, i basant-nos en les feines de camp d’aquests tres anys, consideraríem la  
població de tord negre al parc com a moderada. Pel conjunt de Menorca s’ha detectat un 
petit increment en les poblacions de tord negre els darrers anys, en especial als ambients 
humanitzats, fet no documentat.  
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               ROSSINYOL BORD 
                  Cettia cetti 

 

El rossinyol bord és un ocell típic de zones humides  
a nivell europeu, però que a Menorca podem  
trobar a un ampli ventall d’hàbitats, alguns d’ells 
molt allunyats de l’aigua. A l’illa està considerat 
com a sedentari abundant. 
 
DISTRIBUCIÓ: Durant els tres anys d’estudi, s’han 
establert contactes amb individus a la pràctica totalitat 
dels quadrats del parc, a excepció d’algunes puntes  
litorals àrides i sense vegetació. Tampoc s’ha detectat 
al quadrat de sa Marina de Mongofre Vell, tot i que 
pensem que donada la seva distribució i la presència 
a tots els quadrats del voltant, també deu ser present 
en aquest. A l’illa d’en Colom es van capturar per 
anellament científic dos exemplars la primavera 
del 2008, sense cap signe evident de cria. Aquest fet 
ens ha fet donar l’espècie com a possible nidificant a 
l’illa tot i que als anys posteriors no s’ha establert cap 
nou contacte.   
 
SELECCIÓ D’HÀBITAT A L’ÈPOCA DE CRIA:  
Pels resultats de la feina de camp del 2010, el test  
Kruskal-Wallis ha trobat diferències estadísticament 
significatives en les abundàncies relatives entre  
els ambients d’ullastrar i bosquines i matollar, i entre 
platges i roquissar litoral i els ambients d’ullastrar, alzina  
i terres de cultiu i pastures (Kruskal-Wallis Post-Hoc p<0,05). 
Hem d’assenyalar que a l’igual que succeeix amb el butxac, 
les zones humides no estan representades com a tals al  
gràfic, i han quedat immerses en altres ambients més  
representatius de la zona mostrejada (vegeu Taula 2, pàg. 14). 
Les grans zones humides del parc, en 
especial s’Albufera des Grau,  
presenten una important presència 
d’individus per quilòmetre lineal,  
la qual cosa el fa un dels ambients  
més seleccionats pel rossinyol bord  
a l’època de cria, fet no representat 
directament al gràfic. 
Pel que fa als ambients representats al 
gràfic, s’observa una àmplia 
varietat selectiva d’ambients arbrats 
i arbustius. Els resultats significatius  
pels ambients de cultiu i pastura venen  
donats per la presència de clapes  
d’ullastrar i altres plantes llenyoses. 
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FENOLOGIA REPRODUCTIVA: Durant les feines de camp del 2010, es va capturar 
per anellament científic una femella el dia 6 de maig amb placa incubatriu de grau 3 
(signes evidents de cova d’ous o polls) a l’estació d’esforç constant del Prat de 
s’Albufera des Grau (Memòria EEC Albufera des Grau 2010, X Méndez). Els primers 
polls volanders s’observen el dia 3 de juny al camí de sa Torre Blanca (1 adult i 3 polls 
volanders).  
 
ABUNDÀNCIA RELATIVA: 
Al mapa d’abundància relativa 
del rossinyol bord, basat amb  
els contactes amb individus per 
quilòmetre lineal, s’observa com 
les zones on aquesta és més 
significativa són: s’Albufera i la 
seva àrea d’influència, el 
Prat, els boscos de ponent i els 
costers del camí de Mongofre 
Nou. S’ha de destacar l’abundància 
significativa de l’espècie a la major  
part dels quadrats, exceptuant, pot  
ser,  la part occidental de la costa  
nord.  
 
SITUACIÓ: 
Els resultats d’aquest atles en  
relació a la població de rossinyol  
bord al parc no s’han pogut comparar  
amb els d’anys passats, ja que no  
existia cap treball de camp similar  
que ens permetés aquesta comparació.  
La repetició d’aquesta feina en anys  
venidors, emprant la mateixa  
metodologia o similar i fent el mateix  
esforç, ens possibilitarà fer una  
comparació entre els dos estudis,  
conèixer variacions temporals a les  
poblacions i treure una tendència  
poblacional el més acurada possible.  
El fet que en aquest atles no s’hagi  
treballat la detectabilitat de les  
espècies, no ens permet en aquest cas  
donar nombres de la població total de rossinyol bord al parc. Es recomana tenir present 
aquest fet per futurs estudis poblacionals.  
Actualment, i basant-nos en les feines de camp d’aquests tres anys, considerem la 
població de rossinyol bord al parc com moderada, o moderadament abundant a la zona 
de s’Albufera i la seva àrea d’influència.  
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        BUTXAC 
    Cisticola juncidis 

 

El butxac és un petit ocell insectívor típic  
majoritàriament de les zones humides i de les antigues  
zones marjalenques dessecades en el passat, ocupades  
actualment per terres de cultiu i pastura, amb  
canalitzacions d’aigua i terres embassades per l’aigua  
de pluja. A Menorca està considerat com a 
sedentari moderat.  
 
DISTRIBUCIÓ: Durant els tres anys d’estudi s’han 
produït contactes a un bon nombre de quadrats,  
majoritàriament als relacionats amb zones humides  
amb vegetació baixa a les voreres (albufera, basses  
temporals i artificials, torrents, canals d’aigua...), 
a zones de vegetació de mitjana alçada i a terres de  
cultiu o pastura. No s’ha detectat als illots costaners. 
 
SELECCIÓ D’HÀBITAT A L’ÈPOCA DE CRIA:  
Pels resultats de la feina de camp del 2010, el test  
Kruskal-Wallis ha trobat diferències estadísticament 
significatives en les abundàncies relatives entre  
els ambients de cultius i pastures i els d’ullastrar i 
bosquines o matollar (Kruskal-Wallis Post-Hoc p<0,05). 
S’observa una selecció significativa per part de 
l’espècie de les terres de conreu.  
Hem d’assenyalar que les zones humides no estan 
representades com a tals al gràfic, i que han 
quedat immerses en altres ambients més representatius 
de la zona mostrejada (vegeu Taula 2, pàg. 14). La 
dificultat de l’ús d’una metodologia com la utilitzada  
en aquest treball pel conjunt del parc a les zones  
humides, ha impedit que surtin més ben reflectides 
al gràfic de selecció d’hàbitat i parcialment 
al mapa d’abundància relativa.     
 
FENOLOGIA REPRODUCTIVA: 
Durant les feines de camp de l’any  
2010, els primers polls volanders de  
butxac es van observar el 12 d’abril 
a sa Boval Vella, i els darrers l’1 de 
juliol a la cala des Coster d’en 
Truja al nord de s’Albufera. Aquesta 
diferència temporal en la detecció 
de polls volanders, ens fa pensar que  
aquesta espècie pugui fer dues postes 
durant l’època de cria, en especial els 
anys benignes.  
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ABUNDÀNCIA RELATIVA: 
A l’igual que al gràfic de  
selecció d’hàbitat, al mapa  
d’abundància relativa basat en la 
detecció d’individus per quilòmetre  
lineal, no surten ben representades  
les abundàncies relatives de les  
principals zones humides (s’Albufera, 
la bassa de Morella i les salines 
d’Addaia) on la seva abundància 
relativa és eminentment significativa, 
en especial a zones de s’Albufera  
com el Prat, es Meliondro, sa Gola 
o algunes petites cales amb vegetació 
a les voreres (principalment jonc 
boval scirpus maritimus i canyís 
Phragmites australis).  
Al mapa d’abundància relativa es pot 
apreciar com aquesta és especialment 
significativa a les zones de conreu en  
actiu, amb presència de canalitzacions 
d’aigua de pluja cap als torrents.  
La seva abundància relativa no 
sembla molt rellevant a la costa 
nord-est, en contraposició a la costa  
nord i sud-est on aquesta si és  
mitjanament significativa. 
 
SITUACIÓ: 
Els resultats d’aquest atles en  
relació a la població de butxac 
al parc no s’han pogut comparar  
amb els d’anys passats, ja que no existia cap treball de camp similar que ens permetés 
aquesta comparació. La repetició d’aquesta feina en anys venidors, emprant la mateixa  
metodologia o similar i fent el mateix esforç, ens possibilitarà fer una comparació entre 
els dos estudis, conèixer variacions temporals a les poblacions i treure una tendència  
poblacional el més acurada possible. El fet que en aquest atles no s’hagi treballat la 
detectabilitat de les espècies, no ens permet en aquest cas donar nombres de la població 
total de butxac al parc. Es recomana tenir present aquest fet per futurs estudis 
poblacionals.  
Actualment, i basant-nos en les feines de camp d’aquests tres anys, considerem la 
població de butxac al parc com a moderada. Present majoritàriament a les zones 
humides, a les terres de conreu i en menor mesura al litoral de bosquines i matollar. 
S’ha de veure com afecta a aquesta espècie l’abandonament progressiu del camp, 
donada la seva selecció d’aquest hàbitat.  
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    BUSQUERET ROIG 
                Sylvia undata 

 

Aquest sylvid de costums discrets i bastant amagadís 
té un àrea de distribució principalment mediterrània. 
A Menorca està considerat com a sedentari moderat 
[Hivernant i migrant escàs (?)].  
 
 
DISTRIBUCIÓ: Durant els tres anys d’estudi s’han 
establert contactes a la pràctica totalitat de la costa 
nord i sud-est del parc, així com a algunes zones 
d’interior on l’ambient predominant està format 
per màquies de bruc i altres petits arbustos. 
També s’han detectat individus a la pràctica totalitat 
de l’illa d’en Colom, exceptuant la part nord i una 
petita punta del llevant. 
 
 
SELECCIÓ D’HÀBITAT A L’ÈPOCA DE CRIA:  
Pels resultats de la feina de camp del 2010, el test  
Kruskal-Wallis no  ha trobat diferències estadísticament 
significatives en les abundàncies relatives entre els 
diferents ambients  (Kruskal-Wallis Post-Hoc p<0,05). 
La selecció d’hàbitat a l’època de cria del busqueret 
roig es concentra principalment a la costa, on l’ambient 
principal està format per bosquines i matollar o per 
roquissar barrejat amb matollar. El mateix succeeix  
a les poques zones d’interior i a l’illa d’en Colom.  
La selecció significativa del pinar com a hàbitat a 
l’època de cria ve donada per la presència a les 
seccions mostrejades de petites superfícies properes  
o intercalades de matollar baix, especialment bruc. 
 
 
FENOLOGIA REPRODUCTIVA: 
Durant les feines de camp de l’any 
2010 les primeres observacions de  
polls volanders es van produir  l’1  
de juliol a la zona nord de s’Albufera  
des Grau (2 polls volanders al Coster 
d’en Truja; 3 polls volanders i una 
femella a la Marina del Compte). 
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ABUNDÀNCIA RELATIVA: 
Al mapa d’abundància relativa 
del busqueret roig basat en els 
contactes efectuats amb individus  
per quilòmetre lineal, es pot  
observar com les zones on 
aquesta és més significativa 
són la part central de la costa de  
llevant, la zona militar de 
Capifort, la part nord-est de  
s’Albufera, l’illa d’en Colom i 
la zona litoral de sa Cudia.  
 
SITUACIÓ: 
Els resultats d’aquest atles en  
relació a la població de busqueret 
roig al parc no s’han pogut comparar 
amb els d’anys passats, ja que no  
existia cap treball de camp similar  
que ens permetés aquesta comparació.  
La repetició d’aquesta feina en anys  
venidors, emprant la mateixa  
metodologia o similar i fent el mateix  
esforç, ens possibilitarà fer una  
comparació entre els dos estudis,  
conèixer variacions temporals a les  
poblacions i treure una tendència  
poblacional el més acurada possible.  
El fet que en aquest atles no s’hagi  
treballat la detectabilitat de les  
espècies, no ens permet en aquest cas  
donar nombres de la població total de busqueret roig al parc. Es recomana tenir present 
aquest fet per futurs estudis poblacionals.  
Actualment, i basant-nos en les feines de camp d’aquests tres anys, considerem la 
població de busqueret roig al parc entre escassa i moderada. Les seves poblacions 
importants estan molt localitzades a la costa i l’illa d’en Colom, formant pel que sembla 
dues poblacions importants separades i alguna residual a l’interior.  
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          BUSQUERET DE CAPELL 
                   Sylvia atricapilla 

 

El busqueret de capell, a l’igual que els altres dos busquerets 
que crien al parc, és un ocell sedentari tot i que a l’hivern  
i durant la migració augmenta de forma important la seva  
població. És comú a zones arbrades i arbustives, així com 
a zones humanitzades enjardinades. 
 
DISTRIBUCIÓ: Durant els tres anys d’estudi s’han 
establert contactes amb individus a tots els quadrats  
d’interior, i a alguns quadrats de costa. Manquen contactes 
als quadrats costaners amb vegetació baixa o nul·la. 
No s’ha detectat la cria durant aquests anys a cap dels illots  
del parc, tot i que a l’illa d’en Colom troba algunes zones potencials. 
 
SELECCIÓ D’HÀBITAT A L’ÈPOCA DE CRIA:  
Pels resultats de la feina de camp del 2010, el test  
Kruskal-Wallis ha trobat diferències estadísticament 
significatives en les abundàncies relatives entre l’ambient  
d’alzinar i els de bosquines i matollar i terres de cultiu 
i pastures; i entre l’ambient d’ullastrar i els de bosquines  
i matollar i terres de cultiu i pastures  (Kruskal-Wallis  
Post-Hoc p<0,05).  
L’ambient més seleccionat pel busqueret de capell a 
l’època de cria és el bosc d’alzina. També és significativa  
la selecció de boscos de pinar i ullastrar. La selecció 
significativa de terres de cultiu i pastura ve donada per la 
presència de clapes d’ullastrar, i la menys significativa  
d’ambients de bosquina i matollar, per la presència de 
petits grups d’arbres i/o ullastres.  
 
FENOLOGIA REPRODUCTIVA: 
Durant les feines de camp de l’any 
2010, es va capturar per anellament  
científic una femella el dia 26 de 
maig amb placa incubatriu grau 3 
(evidències de covar ous o polls) 
a l’estació d’esforç constant del Prat 
de s’Albufera des Grau. En aquesta  
mateixa estació es van capturar 
per anellament els primers polls 
volanders, de poc més d’un mes  
d’edat, el dia 29 de juny. Comparant 
els resultats d’enguany d’aquesta 
estació d’esforç constant amb els  
d’anys anteriors, sembla ser que la  
productivitat del busqueret de capell  
ha augmentat significativament (Memòria EEC Albufera des Grau 2010, X Méndez).  
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ABUNDÀNCIA RELATIVA: 
Al mapa d’abundància relativa del 
busqueret de capell basat en els  
contactes efectuats amb individus 
per quilòmetre lineal, s’observa 
com la major abundància relativa  
es troba a la zona d’alzinar del 
ponent del parc i la zona d’ullastrar 
més pur i alt de s’Albufera. També  
és significativa l’abundància  
relativa de la zona d’ullastrar de 
sa Marina de Morellet i ses Planes, 
els pinars de cala’n Cavaller i la 
platja des Grau i la zona d’ullastrar  
i alzinar del camí cap a la costa de  
sa Torre de Tramuntana.  
 
SITUACIÓ: 
Els resultats d’aquest atles en  
relació a la població de busqueret 
de capell al parc no s’han pogut  
comparar amb els d’anys passats,  
ja que no existia cap treball de camp  
similar que ens permetés aquesta  
comparació.  
La repetició d’aquesta feina en anys  
venidors, emprant la mateixa  
metodologia o similar i fent el mateix  
esforç, ens possibilitarà fer una  
comparació entre els dos estudis,  
conèixer variacions temporals a les  
poblacions i treure una tendència  
poblacional el més acurada possible.  
El fet que en aquest atles no s’hagi  
treballat la detectabilitat de les  
espècies, no ens permet en aquest cas  
donar nombres de la població total de busqueret de capell al parc. Es recomana tenir 
present aquest fet per futurs estudis poblacionals.  
Actualment, i basant-nos en les feines de camp d’aquests tres anys, considerem la 
població de busqueret de capell al parc com a moderada. Pot ser interessant veure els 
propers anys com afecta l’augment de les poblacions de l’eruga de l’alzina Lymantria 

dispar a aquesta espècie.  
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   BUSQUERET CAPNEGRE 
                    Sylvia melanocephala 

 

Aquest busqueret és un dels ocell més comú i abundant  
de Menorca, distribuït per tots els hàbitats illencs. 
Està considerat a l’illa com a sedentari abundant i migrant 
escàs. 
   
DISTRIBUCIÓ: El busqueret de capell és possiblement 
l’ocell més abundant i més ben distribuït del parc. 
Durant els tres anys d’estudi s’han establert contactes  
amb individus a tots els quadrats del parc exceptuant  
dues puntes costaneres sense cap mena de vegetació. 
S’ha detectat a l’illa d’en Colom. A l’illa Gran d’Addaia  
es va observar un mascle en plena època reproductora  
tot i que no es va poder confirma la cria. Això ens ha fet 
considerar la cria del busqueret capnegre a l’illa Gran 
d’Addaia com a possible. 
 
SELECCIÓ D’HÀBITAT A L’ÈPOCA DE CRIA:  
Pels resultats de la feina de camp del 2010, el test  
Kruskal-Wallis ha trobat diferències estadísticament 
significatives en les abundàncies relatives entre l’ambient  
d’ullastrar i els ambient d’alzinar, platges i roquissar litoral, 
i terres de cultiu i pastura (Kruskal-Wallis Post-Hoc p<0,05). 
La selecció d’hàbitat del busqueret capnegre ve 
donada per la major presència de vegetació. Durant 
les feines de camp de l’any 2010, s’ha observat que  
la major o menor abundància relativa als ambients de 
terres de cultiu i pastures, i platges i roquissar litoral, 
ve marcada per la major o menor presència de 
vegetació i per l’alçada d’aquesta.  
En base als contactes establerts 
amb individus per quilòmetre lineal 
durant les feines de camp de l’any 2010,  
l’hàbitat on l’abundància relativa és 
major és l’ullastrar (68-72 ind/km). 
 
FENOLOGIA REPRODUCTIVA: 
Durant les feines de camp de l’any 2010,  
es va capturar una femella per anellament 
científic amb placa incubatriu grau 3 
(evidències de covar ous o polls) el 6 de 
maig a l’estació d’esforç constant del Prat  
de s’Albufera. Durant aquest mes, es van 
observar bastants individus volant amb  
menjar al bec (un mascle volant amb 
menjar al bec l’11 de maig al pou de sa 
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Punta de Mongofre). Els primers polls volanders es van observar el 13 de maig a l’illa 
d’en Colom, observant-se des d’aquesta data fins el nou de juliol tots els dies a tots el 
quadrats prospectats. Aquest ampli període d’observacions i el fet que a l’estació 
d’esforç constant del Prat de s’Albufera s’hagin capturat polls volanders en dues 
tongades, ens fa pensar que segurament aquesta espècie fa dues postes l’any. Hi ha 
alguns autors que creuen que fins i tot els anys benignes poden arribar a fer tres.    
 
ABUNDÀNCIA RELATIVA: 
En base als contactes efectuats amb  
individus per quilòmetre lineal  
durant les feines de camp de l’any 
2010, les zones on l’abundància 
relativa del busqueret capnegre 
és més gran es troben als ullastrars 
de s’Albufera i els seus voltants, la 
zona de sa Cudia Vella i la part central  
més al nord del parc. Per contra, 
les zones on l’abundància relativa és  
menor es concentren al ponent del parc 
i a l’illa d’en Colom. 
 
SITUACIÓ: 
Els resultats d’aquest atles en  
relació a la població de busqueret 
capnegre al parc no s’han pogut  
comparar amb els d’anys passats,  
ja que no existia cap treball de camp  
similar que ens permetés aquesta  
comparació.  
La repetició d’aquesta feina en anys  
venidors, emprant la mateixa  
metodologia o similar i fent el mateix  
esforç, ens possibilitarà fer una  
comparació entre els dos estudis,  
conèixer variacions temporals a les  
poblacions i treure una tendència  
poblacional el més acurada possible.  
El fet que en aquest atles no s’hagi  
treballat la detectabilitat de les  
espècies, no ens permet en aquest cas  
donar nombres de la població total de busqueret capnegre al parc. Es recomana tenir 
present aquest fet per futurs estudis poblacionals.  
Actualment, i basant-nos en les feines de camp d’aquests tres anys, considerem la 
població de busqueret capnegre al parc com abundant, amb una àmplia distribució i 
presència significativa a tots els ambients. 
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    REIETÓ CELLABLANCA 
               Regulus ignicapilla 
 
El reietó cellablanca és l’ocell més petit dels que  
crien a Menorca. Típic de boscos de pi i alzina, 
està considerat a l’illa com a sedentari moderat i  
migrant escàs. 
 
DISTRIBUCIÓ: Durant els tres anys d’estudi s’han  
establert contactes amb individus als quadrats dels 
boscos de ponent del parc, majoritàriament d’alzina  
i mixtes, i al pinar de cala’n Cavaller. No descartem 
que també pugui haver alguna parella a altres pinars 
o alzinar com els de la platja des Grau, l’illa d’en 
Colom o sa Marina de cala Roja. 
 
POBLACIÓ: El poc nombre de contactes establerts 
amb individus durant les feines de camp de l’any 
2010 no ens ha permès elaborar gràfics de selecció 
d’hàbitat ni mapes d’abundància relativa. De totes 
formes, i basant-nos amb les feines de camp dels 
tres anys d’estudi, podem dir que la seva selecció 
d’hàbitats durant l’època de cria és únicament d’ambients 
boscosos de pinar, alzinar o mixtes. Amb aquestes  
mateixes dades, també podem dir que és una espècie 
relativament poc abundant al parc. Durant les feines de 
prospecció quantitativa l’any 2010, es van produir un 
total de 20 contactes amb individus, 17 al primer 
cens i 3 al segon, fet que pot venir donat per la major 
activitat dels mascles al primer cens, per la dispersió 
post nupcial o por la presència de migrants. A primera  
vista, no es troben diferències significatives en l’abundància  
relativa en base als contactes amb individus per quilòmetre  
lineal entre els boscos d’alzina (9 individus/1’5 km lineals  
prospectats amb un 65% d’alzinar) i pinar (11 ind/2 km lineals  
prospectats amb un 65% de pinar).   
 
SITUACIÓ: Els resultats d’aquest atles en relació a la població de reietó cellablanca al 
parc no s’han pogut comparar amb els d’anys passats, per comparar la seva distribució, 
ja que no existia cap treball de camp similar que ens permetés aquesta comparació.  
Actualment, i basant-nos en les feines de camp d’aquests tres anys, considerem la 
població de reietó cellablanca al parc com relativament escassa, principalment per la 
seva petita distribució.  
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          MENJAMOSQUES 
            Muscicapa striata 

 

El menjamosques és una espècie estival nidificant  
moderada a Menorca. A l’igual que a la resta de les  
Balears, hi cria la subspècie Muscicapa  

striata ssp balearica, endèmica de les illes.  
 
DISTRIBUCIÓ: Durant els tres anys d’estudi, s’han 
establert contactes amb individus a un bon nombre de 
quadrats, tots amb presència d’ambients arbrats o  
d’ullastrar. Els quadrats on no s’ha detectat presenten 
una vegetació baixa o nul·la. No s’ha observat a cap 
dels illots costaners del parc, tot i que a l’illa d’en  
Colom hi trobem un petit pinar, hàbitat potencial de la 
espècie, on no descartem que pugui criar alguna parella 
i que ens hagi passat desapercebuda.  
 
SELECCIÓ D’HÀBITAT A L’ÈPOCA DE CRIA:  
Pels resultats de la feina de camp del 2010, el test  
Kruskal-Wallis ha trobat diferències estadísticament 
significatives tan sols en les abundàncies relatives entre  
l’ambient de pinar i les terres de conreu i pastura. 
L’hàbitat que presenta una major abundància relativa de  
menjamosques a l’època de cria en base als contactes  
amb individus per quilòmetre lineal és el pinar (4-6 ind/km)  
i en menor mesura l’alzinar (2-2’5 ind/km). En definitiva, 
tria majoritàriament els boscos per criar al parc. La presència a  
ambients de bosquines i matollar i de terres de conreu i pastura,  
respon a la presència de clapes d’ullastrar alt i/o petits grups  
d’arbres aïllats, principalment pins.   
 
FENOLOGIA REPRODUCTIVA: 
El menjamosques és un ocell transsaharià 
que arriba a l’illa ben entrada la primavera 
i comença a criar relativament tard. 
Durant les feines de camp de l’any 
2010, es va trobar una femella covant  
al niu situat a un pi a prop del lloc de  
Mongofre Nou, el 29 de maig.  
Al mateix niu, es va observar com un  
adult alimentava tres polls el 24 de 
juny. El dia 12 de juliol aquest niu ja era  
buit. Els primers polls de menjamosques  
volanders es van observar a mitjans de 
juliol (2 polls i dos adults l’11 de juliol  
a les salines d’Addaia). 
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ABUNDÀNCIA RELATIVA: 
Las zones amb major abundància  
relativa de menjamosques en funció  
dels contactes amb individus per  
quilòmetre lineal són a la part central  
de la costa de llevant, a la zona de  
Mongofre Nou i als boscos del 
ponent del parc. L’abundància 
relativa és zero a les terres de  
conreu més pures i a la zona del 
cap de Favàritx on la vegetació és  
molt baixa o nul·la.  
 
SITUACIÓ: 
Els resultats d’aquest atles en  
relació a la població de menjamosques 
al parc no s’han pogut comparar amb  
els d’anys passats, ja que no existia cap  
treball de camp similar que ens permetés  
aquesta comparació.  
La repetició d’aquesta feina en anys  
venidors, emprant la mateixa  
metodologia o similar i fent el mateix  
esforç, ens possibilitarà fer una  
comparació entre els dos estudis,  
conèixer variacions temporals a les  
poblacions i treure una tendència  
poblacional el més acurada possible.  
El fet que en aquest atles no s’hagi  
treballat la detectabilitat de les  
espècies, no ens permet en aquest cas  
donar nombres de la població total de menjamosques al parc. Es recomana tenir present 
aquest fet per futurs estudis poblacionals.  
Actualment, i basant-nos en les feines de camp d’aquests tres anys, considerem la 
població de menjamosques al parc com a moderada. 
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         PRIMAVERA 
            Parus major 

 

La primavera és un bell passeriforme, típicament  
forestal i bon imitador de cants. A Menorca està  
considerat com a sedentari moderat. 
          
DISTRIBUCIÓ: Durant els tres anys d’estudi, s’han  
establert contactes amb individus a la major part dels 
quadrats del parc, exceptuant les zones més pelades 
o de vegetació més baixa. No s’ha detectat als illots  
costaners, tot i que a l’illa d’en Colom podria trobar 
llocs adients per criar. 
 
SELECCIÓ D’HÀBITAT A L’ÈPOCA DE CRIA:  
Pels resultats de la feina de camp del 2010, el test  
Kruskal-Wallis ha trobat diferències estadísticament 
significatives en les abundàncies relatives entre  
l’ambient de platges i roquissar litoral i els ambients 
arbrats i d’ullastrar (Kruskal-Wallis Post-Hoc p<0,05).  
La primavera té una major abundància relativa (ind/km)  
a l’alzinar que a la resta d’ambients. També és relativament 
abundant al pinar i en menor mesura a l’ullastrar. La  
presència als ambients de bosquines i matollar, i de 
terres de pastura i cultiu ve donat per l’existència d’ullastres 
o petits grups d’arbres intercalats.  
 
FENOLOGIA REPRODUCTIVA: Durant les feines de  
camp de l’any 2010, es va observar la primera còpula el 
20 d’abril al pinar de sa platja des Grau. El 6 de maig es 
captura per anellament científic a l’estació d’esforç 
constant del Prat de s’Albufera des Grau, la primera  
femella amb placa incubatriu grau 3 (signes evidents de covar ous o polls) 
El 10 d’aquest mes, s’observa  un mascle amb menjar al bec al  
pinar de la platja des Grau. Els 
primers polls volanders s’observen 
a principis de juny (5 polls a un  
ullastre del Prat de s’Albufera el 4  
de juny). 
És coneguda la utilització de les  
caixes niu per la primavera. L’any  
2010 es van visitar tres caixes niu  
durant l’època de cria de les quals  
dues estaven ocupades i tenien 8 polls.  
Al 2008, tècnics del parc van visitar  
39 caixes niu repartides per tot el parc, 
de les quals 11 estaven ocupades per  
la primavera; i l’any 2009, de les 11  
visitades, 4 estaven ocupades.  
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ABUNDÀNCIA RELATIVA: 
La primavera presenta una major 
abundància relativa en base als 
contactes efectuats amb individus  
per quilòmetre lineal a les zones 
boscoses del ponent del parc i 
del camí de Mongofre Nou. 
Aquesta també és significativa 
al pinar de la platja des Grau i 
a la zona residencial de Shangril·là. 
 
SITUACIÓ: 
Els resultats d’aquest atles en  
relació a la població de primavera 
al parc no s’han pogut comparar  
amb els d’anys passats, ja que no  
existia cap treball de camp similar  
que ens permetés aquesta comparació.  
La repetició d’aquesta feina en anys  
venidors, emprant la mateixa  
metodologia o similar i fent el mateix  
esforç, ens possibilitarà fer una  
comparació entre els dos estudis,  
conèixer variacions temporals a les  
poblacions i treure una tendència  
poblacional el més acurada possible.  
El fet que en aquest atles no s’hagi  
treballat la detectabilitat de les  
espècies, no ens permet en aquest cas  
donar nombres de la població total  
de primavera al parc. Es  
recomana tenir present aquest fet per  
futurs estudis poblacionals.  
Actualment, i basant-nos en les feines de camp d’aquests tres anys, considerem la 
població de primavera al parc com a moderada. És interessant conèixer durant els 
propers anys la influència de l’augment de les poblacions de Lymantria dispar sobre 
aquesta espècie. 
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  CAPSIGRANY 
          Lanius senator 

 

El capsigrany és un dels ocells més característics dels  
estius illencs. Té el costum de posar-se a llocs alterosos 
des d’on cerca les seves presses. A Menorca està  
considerat com un ocell estival nidificant i migrant 
moderat. S’ha de destacar que la subspècie que cria a  
l’illa és el Lanius senator sp. Badius, com a la resta de   
Balears. 
 
 
DISTRIBUCIÓ: Durant els tres anys d’estudi, s’han 
establert contactes amb individus a la pràctica totalitat 
dels quadrats d’interior. Possiblement també sigui  
present a alguns dels quadrats d’interior on no s’ha  
detectat. Menys distribuïda es troba pels quadrats de 
costa. El fet que no sigui una espècie molt abundant 
pot fer que passi desapercebuda a més d’un 
quadrat. No s’ha detectat durant aquests tres anys a cap 
illot costaner. 
 
 
SELECCIÓ D’HÀBITAT A L’ÈPOCA DE CRIA:  
Pels resultats de la feina de camp del 2010, el test  
Kruskal-Wallis no ha trobat diferències estadísticament 
significatives en les abundàncies relatives entre  
els  diferents ambients (Kruskal-Wallis Post-Hoc p<0,05).  
El fet que la seva abundància relativa als diferents  
ambients, en base als individus detectats per quilòmetre 
lineal, no sigui molt elevada, no permet apreciar una diferència  
significativa en la selecció d’hàbitats i sí que marca una petita  
presència a tots ells, a excepció dels ambients de platges i  
roquissar litoral. Durant les feines de camp del  
2010, s’ha notat una preferència pels  
espais oberts amb presència d’ullastres 
i/o arbres disseminats, i per les marges  
dels boscos que fan frontera amb terres 
de conreu. Aquesta selecció afavoreix 
l’observació de les seves presses  
principals, invertebrats de gran mida, 
més fàcils de detectar als espais oberts. 
  
 
FENOLOGIA REPRODUCTIVA: 
Durant les feines de camp de l’any 
2010, es va observar un individu  
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volant amb menjar al bec el 8 de juny a s’Estància Alta, fet que pot significar la 
presència de polls al niu. L’1 de juliol es van observar els primers polls volanders al 
Coster Vermell, al nord de s’Albufera. 
 
ABUNDÀNCIA RELATIVA: 
L’abundància relativa del capsigrany,  
en base als contactes amb individus  
per quilòmetre lineal, es major 
a la part central del parc, on es 
barregen zones de terres de cultiu  
amb ullastrar, pinars o alzinars  
segon la zona. L’abundància   
relativa és zero a la zona sud i 
al cap de Favàritx. 
 
SITUACIÓ: 
Els resultats d’aquest atles en  
relació a la població de capsigrany 
al parc no s’han pogut comparar  
amb els d’anys passats, ja que no  
existia cap treball de camp similar  
que ens permetés aquesta comparació.  
La repetició d’aquesta feina en anys  
venidors, emprant la mateixa  
metodologia o similar i fent el mateix  
esforç, ens possibilitarà fer una  
comparació entre els dos estudis,  
conèixer variacions temporals a les  
poblacions i treure una tendència  
poblacional el més acurada possible.  
El fet que en aquest atles no s’hagi  
treballat la detectabilitat de les  
espècies, no ens permet en aquest cas  
donar nombres de la població total  
de capsigrany al parc. Es  
recomana tenir present aquest fet per  
futurs estudis poblacionals.  
Actualment, i basant-nos en les feines de camp d’aquests tres anys, considerem la 
població de capsigrany al parc com a relativament moderada. La utilització de productes 
químics al camp per a l’eradicació d’invertebrats, en especial els més grossos, i en 
menor mesura, de verins contra les poblacions de ratolins, pot afectar negativament  
l’espècie. 
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                CORB 
          Corvus corax 

 

Es tracta del passeriforme més gran d’Europa i l’únic 
representant nidificant a Menorca de la família dels 
corvidae. Aquest ocell omnívor i oportunista és  
sedentari a ca nostra.  
 
DISTRIBUCIÓ: La seva distribució al parc es  
concentra als rocams i penya-segats d’interior i als  
penya-segats marins. A l’interior, les seves zones de  
cria es troben al rocam de sa Sella i als penya-segats 
de Tordonell i els del camí de ses salines d’Addaia.    
Als penya-segats marins el trobem as Morro de sa 
Falconera, s’Enclusa i as Tudós prop de cala Morena. 
A l’igual que passa amb els rapinyaires, aquest ocell 
també presenta una àrea d’influència molt gran, i es  
pot observar durant l’època de cria a més quadrats 
dels que representen la ubicació dels nius. Al mapa 
de distribució, marquem amb un punt negre gros els 
quadrat on es troben els nius. 
 
POBLACIÓ: Al 2009 es va fer un primer cens de les 
parelles nidificants al parc donant un resultat de 5  
parelles (F. de Pablo). Al 2010 es va tornar a fer un segon  
cens i el resultat va ser de 6 parelles. Els dos anys es van  
localitzar nius a les mateixes zones, a excepció del darrer  
any en què es va trobar una parella nova criant al  
penya-segat marí d’es Tudós. 
El parc natural presenta una de les poblacions més  
importants de l’illa, amb una densitat de parelles per 
quilòmetre quadrat més elevada que la major part de  
la resta d’illa. 
 
SITUACIÓ: Segons aquest estudi, sembla que la 
població de corb al parc es troba en bon estat si la 
comparem amb la resta de l’illa. De totes formes, no hem d’oblidar que aquesta espècie 
va patir una disminució important de població durant el segle passat, de la qual encara 
no s’ha recuperat. Són bastants les amenaces que pateix aquesta espècie al parc i per 
extensió a la resta d’illa. D’una banda, trobem els verins i els productes químics 
utilitzats al camp, que afecten tot dos indirectament  o directament a l’espècie per la 
seva alimentació omnívora. Les molèsties als nius també és un aspecte a tenir en 
compte. L’altre són les esteses elèctriques, a les quals, i segons estudis fets de la 
mortalitat d’aus a aquestes (GOB, R. Triay, F. de Pablo), és una de les espècies més 
vulnerables. L’any 2010, i després d’un estudi de seguiment de les esteses elèctriques, 
es van trobar alguns exemplars electrocutats a esteses elèctriques aïllades del parc  (R. 
Triay, F. de Pablo, X. Méndez).  
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               PARDAL 
        Passer domesticus 

 

El pardal és un ocell molt lligat a la presència humana, 
i és possiblement, juntament al busqueret capnegre  
un dels dos ocells nidificants més abundants  
de l’illa. A Menorca està considerat com a sedentari abundant. 
 
DISTRIBUCIÓ: Durant els tres anys d’estudi s’han  
produït contactes a la pràctica totalitat de quadrats, 
exceptuant alguns de la costa de llevant. Aquestes  
observacions s’han fet majoritàriament a prop de  
zones humanitzades. L’any 2008 es van capturar alguns 
exemplars per anellament a l’illa d’en Colom, fet que no  
es va repetir ni a l’any 2009 ni al 2010. No s’ha detectat 
a cap altre illot costaner del parc. 
 
SELECCIÓ D’HÀBITAT A L’ÈPOCA DE CRIA:  
Pels resultats de la feina de camp del 2010, el test  
Kruskal-Wallis no ha trobat diferències estadísticament 
significatives en les abundàncies relatives entre  
els diferents ambients (Kruskal-Wallis Post-Hoc p<0,05).  
Al gràfic de selecció d’hàbitats a l’època de cria 
no surten representades les zones humanitzades ja que 
aquestes, representen una part molt petita de les 
zones prospectades on, l’hàbitat predominant és un  
altre (vegeu taula 2, pàg. 13). Aquest ambient humanitzat  
està present al parc en forma d’explotacions agràries, 
zones residencials disseminades (Shangril·là), edificis 
abandonats com l’antiga zona militar de Capifort,  
transformadors de l’estesa elèctrica del parc o d’altres 
construccions aïllades com l’escola de Tramuntana.  
Totes aquestes zones lligades als humans, representen 
les principals zones de cria del pardal al parc. 
D’altra banda, són molt interessants 
els contactes amb individus a les 
marges forestals que fan frontera amb  
terres de cultiu en actiu. 
 
FENOLOGIA REPRODUCTIVA: 
Durant les feines de camp del 2010, 
es va capturar el dia 17 de maig una femella  
per anellament científic a l’estació d’esforç  
constant del Prat, amb placa incubatriu 
grau 3 (evidències de covar ous o polls). 
Els primers polls volanders es van observar 
l’1 de juny al tamarigar de la platja des 
Grau. Durant aquest mes es van veure  
nombrosos polls volanders a un gran nombre  
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de quadrats. El 16 de maig es va documentar l’ocupació per una parella de pardals 
d’una caixa niu de xòrics a sa Cudia Nova. L’any 2008, durant el seguiment de les 
caixes niu per a primaveres, els tècnics del parc van documentar l’ocupació de 5 
d’aquestes per pardals. 
  
ABUNDÀNCIA RELATIVA: 
El major nombre de contactes  
a les prospeccions quantitatives  
fetes durant les feines de camp de  
l’any 2010, es va produir al lloc de 
Santa Rita i a la seva àrea d’influència, 
fet que es veu reflectit al mapa 
d’abundància relativa. Altres zones 
on els contactes també van ser 
nombrosos són: els llocs de  
Tordonell de Dalt i de Baix,  
de Mongofre Vell i Nou, la  
zona residencial de Shangril·là 
i la zona d’influència de la  
urbanització des Grau. Al mapa 
d’abundància relativa s’observa 
molt bé que les zones on aquesta és  
majoritàriament significativa 
coincideixen amb la presència 
de construccions humanes. Aquest 
fet reflecteix perfectament el  
extret lligam d’aquesta espècie 
amb l’humà. 
 
SITUACIÓ: 
Els resultats d’aquest atles en  
relació a la població de pardal 
al parc no s’han pogut comparar  
amb els d’anys passats, ja que no  
existia cap treball de camp similar  
que ens permetés aquesta comparació.  
La repetició d’aquesta feina en anys  
venidors, emprant la mateixa  
metodologia o similar i fent el mateix esforç, ens possibilitarà fer una comparació entre 
els dos estudis, conèixer variacions temporals a les poblacions i treure una tendència  
poblacional el més acurada possible. El fet que en aquest atles no s’hagi treballat la 
detectabilitat de les espècies, no ens permet en aquest cas donar nombres de la població 
total de pardal al parc. Es recomana tenir present aquest fet per futurs estudis 
poblacionals.  
Actualment, i basant-nos en les feines de camp d’aquests tres anys, considerem la  
població de pardal al parc com a abundant. En el futur, s’haurà d’estudiar l’efecte que té 
sobre l’espècie l’abandonament del camp, donat l’estret lligam d’aquesta amb l’home. 
Alguns estudis basats en l’anellament  ja han documentat l’efecte que produeix sobre les 
poblacions de pardal l’abandonament de les explotacions agràries com a tals (diferents 
memòries Migració pre-nupcial i post-nupcial a s’Albufera des Grau, X. Méndez).  
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                PINSÀ 
        Fringilla coelebs 

 
El pinsà, és el fringíl·lid de caire més forestal dels  
quatre que crien a l’illa. Se’l sol sentir als boscos o 
veure deambulant pels conreus propers a zones 
arbrades. A Menorca està considerat com a hivernant 
abundant, migrant i sedentari moderat. 
 
DISTRIBUCIÓ: Durant els tres anys d’estudi s’han  
establer contactes a tots els quadrats amb presència 
d’ambients arbrats, pinar i/o alzinar, i d’ullastrar  
barrejat amb pinar. No s’ha detectat a aquells quadrats 
on la vegetació és baixa, mitjancera o nul·la. La seva 
distribució al parc, mostra el seu caire eminentment 
forestal. No s’ha detectat a cap dels illots costaners. 
 
SELECCIÓ D’HÀBITAT A L’ÈPOCA DE CRIA:  
Pels resultats de la feina de camp del 2010, el test  
Kruskal-Wallis ha trobat diferències estadísticament 
significatives en les abundàncies relatives entre  
l’ambient d’alzinar i el de bosquines i matollar  
(Kruskal-Wallis Post-Hoc p<0,05).  
La seva selecció d’hàbitat durant l’època de cria se 
centra als boscos, principalment als alzinars tancats. 
Els contactes produïts als altres ambients poden venir  
donats pel desplaçament a aquestes zones per 
cercar menjar o la presència de petites clapes de pinar.  
No descartem que alguna parella pugui  
triar un ullastrar a l’hora de criar, segurament alt i  
espès, tot i que no ho considerem com un fet molt  
comú al parc.  
 
ABUNDÀNCIA RELATIVA: 
La major abundància relativa del  
pinsà al parc, en base als contactes 
establerts en època de cria per 
quilòmetre quadrat, es troba als 
boscos d’alzinar i mixtes del ponent.  
Aquesta també es pot considerar 
significativa al pinar de cala 
Morella Nou. Altres petites zones 
de pinar com la de la platja des  
Grau o la de la platja des Savinar,  
presenten una abundància 
relativa menor. 
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SITUACIÓ: 
Els resultats d’aquest atles en  
relació a la població de pinsà 
al parc no s’han pogut comparar  
amb els d’anys passats, ja que  
no existia cap treball de camp  
similar que ens permetés aquesta  
comparació.  
La repetició d’aquesta feina en  
anys venidors, emprant la  
mateixa metodologia o similar  
i fent el mateix esforç, ens  
possibilitarà fer una comparació  
entre els dos estudis, conèixer  
variacions temporals a les  
poblacions i treure una tendència  
poblacional el més acurada  
possible. El fet que en aquest  
atles no s’hagi treballat la  
detectabilitat de les espècies, no  
ens permet en aquest cas  
donar nombres de la població  
total de pinsà al parc.  
Es recomana tenir present aquest  
fet per futurs estudis  
poblacionals.  
Actualment, i basant-nos en les  
feines de camp d’aquests tres  
anys, considerem la població de  
pinsà al parc com moderada, i 
molt lligada a les seves zones  
boscoses. Futures actuacions, 
públiques o privades,  
especialment en època de cria, 
a les masses forestals, 
poden incidir d’una forma o d’altra 
a les poblacions de pinsà al parc. 
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          VERDEROL 
              Carduelis chloris 

 

És un ocell molt popular i corrent per tot allà on  
hi hagi un mínim d’arbres: boscos d’alzina o pi,  
jardins, ullastrars... A Menorca està considerat 
com a hivernant, migrant i sedentari moderat.  
 
DISTRIBUCIÓ: Durant els tres anys d’estudi s’han 
produït contactes amb individus a la pràctica  
totalitat dels quadrats del parc, exceptuant algunes 
zones de vegetació baixa o nul·la de la costa nord. 
Possiblement, alguns dels contactes establerts a  
quadrats on la vegetació sigui baixa o mitjana,  
puguin correspondre a exemplars cercant aliment  
o a grups familiars en dispersió un cop finalitzada 
la cria. A l’illa d’en Colom es va capturar per 
anellament científic una femella amb placa 
incubatriu l’any 2008 (signe evident de cova de  
polls o ous), on també va ser detectada durant   
l’any 2010. No s’ha trobat als altres illots costaners. 
 
SELECCIÓ D’HÀBITAT A L’ÈPOCA DE CRIA:  
Pels resultats de la feina de camp del 2010, el test  
Kruskal-Wallis ha trobat diferències estadísticament 
significatives en les abundàncies relatives entre  
l’ambient de platges i roquissar litoral i els de pinar, 
alzinar, ullastrar i terres de cultiu i pastures 
(Kruskal-Wallis Post-Hoc p<0,05). 
En base a les abundàncies relatives (ind/km) als 
diferents ambients, s’observa que la selecció 
d’hàbitat del verderol a l’època de cria 
es concentra als boscos i ullastrars. 
Els resultats significatius pels  
ambients de terres de conreu i 
pastura o de bosquines i matollar, 
venen donats per la presència  
d’ullastrar o de pins a les seccions 
prospectades. 
 
FENOLOGIA REPRODUCTIVA: 
Durant les feines de camp de l’any 
2010, es va trobar un niu el 2 de 
juliol al pinar de la platja des Grau, 
amb una femella alimentant a quatre 
polls. 
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ABUNDÀNCIA RELATIVA: 
El verderol presenta una major 
abundància relativa als boscos 
del ponent del parc, a la zona 
de sa Torre de Tramuntana i  
als ullastrars i enjardinaments de 
la zona residencial de Shangril·là. 
Aquesta també és significativa 
als pinars de la platja des Grau, 
de la platja de cala’n Cavaller, 
de cala Morella Nou, de la  
cala des Sivinar i la zona de sa  
Cudia. És interessant observar 
l’abundància relativa a la resta 
del parc, tot i ser inferior a les 
zones anteriorment mencionades.  
 
SITUACIÓ: 
Els resultats d’aquest atles en  
relació a la població de verderol 
al parc no s’han pogut comparar  
amb els d’anys passats, ja que  
no existia cap treball de camp  
similar que ens permetés aquesta  
comparació.  
La repetició d’aquesta feina en  
anys venidors, emprant la  
mateixa metodologia o similar  
i fent el mateix esforç, ens  
possibilitarà fer una comparació  
entre els dos estudis, conèixer  
variacions temporals a les  
poblacions i treure una tendència  
poblacional el més acurada  
possible. El fet que en aquest atles no s’hagi treballat la detectabilitat de les espècies, no 
ens permet en aquest cas donar nombres de la població total de verderol al parc.  
Es recomana tenir present aquest fet per futurs estudis poblacionals.  
Actualment, i basant-nos en les feines de camp d’aquests tres anys, considerem la 
població de verderol al parc entre moderada i relativament abundant, amb una bona 
distribució, en menor o major nombre, per tot el parc. Hem d’observar els propers anys 
com incideix en les poblacions l’expansió de l’ullastrar per les terres de conreu 
abandonades. 
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          CADERNERA 
                Carduelis carduelis 
 
Aquest és un altre fringíl·lid molt conegut que ha estat  
perseguit durant molts d’anys per la seva bellesa i el seu  
cant. A Menorca està considerat com a hivernant i migrant 
moderat i sedentari abundant. 
 
DISTRIBUCIÓ: Durant els tres anys d’estudi s’han 
establert contactes amb individus a la pràctica totalitat 
de quadrats del parc, exceptuant alguns del litoral amb 
un ambient àrid o de poca vegetació baixa. A l’illa 
d’en Colom s’han observat alguns exemplars els 
diferents anys d’estudi, tot i que no s’ha pogut  
comprovar la seva cria. 
 
 
SELECCIÓ D’HÀBITAT A L’ÈPOCA DE CRIA:  
Pels resultats de la feina de camp del 2010, el test  
Kruskal-Wallis ha trobat diferències estadísticament 
significatives en les abundàncies relatives entre  
l’ambient de platges i roquissar litoral i els de pinar, 
ullastrar i terres de cultiu i pastures 
(Kruskal-Wallis Post-Hoc p<0,05). 
Durant l’època de cria, la cadernera s’ha detectat 
majoritàriament a zones boscoses, especialment de  
pinar, i a zones d’ullastrar, principals zones d’ubicació 
dels nius. L’abundància relativa (ind/km) als  
ambients de terres de cultiu i pastura ve marcada 
per la presència a les seccions prospectades de 
clapes d’ullastrar i petites pinedes. També afecta  
a la detecció d’individus en aquest darrer ambient, 
el fet que representi una gran  
font d’aliment durant l’època de  
cria i durant la dispersió post juvenil.   
 
 
FENOLOGIA REPRODUCTIVA: 
Durant les feines de camp de l’any 
2010, es van observar els primers nius 
amb femelles covant a principis de 
maig. Els primers polls volanders 
es van observar a principis de juny 
i fins ben entrat el juliol. 
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ABUNDÀNCIA RELATIVA: 
Les zones del parc on és major  
l’abundància relativa de cadernera,  
en base als contactes amb individus  
per quilòmetre lineal, es concentren  
a les zones de pineda i 
ullastrar properes o envoltades 
per terres de conreu i pastura, 
en especial aquelles que 
representen una major font 
d’aliment (llavors, especialment  
de cards). Aquestes zones es 
troben als ullastrars del centre 
i sud del parc; i a les pinedes 
del ponent, de la cala des Sivinar, 
de la platja des Grau, cala’n 
Cavaller i la cala de Morella Nou. 
A l’igual que amb el verderol, és  
interessant observar l’abundància  
relativa a la resta del parc, tot i ser  
inferior a les zones anteriorment  
mencionades.  
L’abundància relativa de la 
cadernera al parc està numèrica i 
espacialment més ben distribuïda  
que a la resta de fringíl·lids.  
 
SITUACIÓ: 
Els resultats d’aquest atles en  
relació a la població de cadernera 
al parc no s’han pogut comparar  
amb els d’anys passats, ja que  
no existia cap treball de camp  
similar que ens permetés aquesta  
comparació.  
La repetició d’aquesta feina en anys venidors, emprant la mateixa metodologia o similar 
i fent el mateix esforç, ens possibilitarà fer una comparació entre els dos estudis, 
conèixer variacions temporals a les poblacions i treure una tendència poblacional el més 
acurada possible. El fet que en aquest atles no s’hagi treballat la detectabilitat de les 
espècies, no ens permet en aquest cas donar nombres de la població total de cadernera al 
parc. Es recomana tenir present aquest fet per futurs estudis poblacionals.  
Actualment, i basant-nos en les feines de camp d’aquests tres anys, considerem la 
població de cadernera al parc com a abundant, amb una bona distribució per tot aquest.  
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         PASSERELL 
            Carduelis cannabina 

 

Els passerells són ocells que a diferència dels altres  
fringíl·lids no es troben massa lligats a les masses  
forestals. Els seus hàbitats predilectes són els camps  
oberts de conreu o erms, les zones àrides pedregoses,  
els savinars i la costa. A Menorca està considerat com 
a hivernant, migrant i sedentari moderat. 
 
DISTRIBUCIÓ: Durant els tres anys d’estudi s’han 
produït contactes amb individus a la major part dels 
quadrats exceptuant els més boscosos del ponent. 
Possiblement, alguns dels contactes establerts a  
quadrats d’interior, puguin correspondre a exemplars  
cercant aliment o a grups familiars en dispersió un cop  
finalitzada la cria.  
També s’han trobat evidències de cria a l’illa d’en  
Colom (un niu amb 4 polls el 13 de maig del 2010).  
A l’illa Gran d’Addaia es va detectar un petit grup durant 
una de les prospeccions l’any 2010, tot i que no es va 
poder confirmar la cria, fet que ens fa sospitar que 
només estiguessin alimentant-se a l’illa. 
 
SELECCIÓ D’HÀBITAT A L’ÈPOCA DE CRIA:  
Pels resultats de la feina de camp del 2010, el test  
Kruskal-Wallis no ha trobat diferències estadísticament 
significatives en les abundàncies relatives entre  
els diferents ambients (Kruskal-Wallis Post-Hoc p<0,05).  
A diferència dels altres fringíl·lids, el passerell 
no presenta una abundància relativa (ind/km) significativa  
als ambients arbrats o arbustius, i la seva significació 
al gràfic ve donada per la presència a les 
seccions prospectades de zones obertes litorals o 
de cultiu i pastura. El passerell 
selecciona principalment  
ambients costaners de bosquines 
i matollar baix, i de platges i roquissar. 
A l’interior, selecciona preferentment 
terres de conreu i pastura àrides, 
pobres o abandonades, no molt enfora  
de la costa. 
 
FENOLOGIA REPRODUCTIVA: 
Durant les feines de camp de l’any 
2010, es van observar els primers 
polls volanders el 12 d’abril a  
s’Estància alta. 
El 8 de maig es va observar un mascle 
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amb branques al bec a la zona de Morella Vell, possiblement per la construcció del niu. 
Durant el mes de maig i principis de juny es van continuar observant polls volanders a 
zones d’interior properes a la costa (na Rodona, en Peroto, lloc de Capifort...) i un niu 
amb polls d’unes dues setmanes a l’illa d’en Colom. El 16 de juny es va tornar a 
observar un individu volant amb branques a la boca a la zona litoral de sa Cudia Nova. 
Tot aquest recull de dades fenològiques a l’època de cria, ens fan pensar que el passerell 
faci més d’una posta cada any. 
 
ABUNDÀNCIA RELATIVA: 
En base a les feines de prospecció 
de l’any 2010, les zones de major 
abundància relativa (ind/km) es 
concentren a la costa, en especial  
a la costa nord (Marina de  
Mongofre Vell, en Peroto, es 
Pou d’en Caldés, sa Punta de  
Mongofre, zona militar de  
Capifort, sa Cala des Sivinar 
o el cap de Monsenyor Vives). 
Les zones d’interior amb una major  
abundància relativa (ind/km) 
són en conjunt les més properes  
a la costa, de terres pedregoses i 
menys treballades. Aquesta  
abundància relativa baixa molt 
quan més ens desplacem cap 
a l’interior. 
 
SITUACIÓ: 
Els resultats d’aquest atles en  
relació a la població de passerell 
al parc no s’han pogut comparar  
amb els d’anys passats, ja que  
no existia cap treball de camp  
similar que ens permetés aquesta  
comparació.  
La repetició d’aquesta feina en  
anys venidors, emprant la mateixa  
metodologia o similar i fent el  
mateix esforç, ens possibilitarà  
fer una comparació entre els dos  
estudis, conèixer variacions temporals  
a les poblacions i treure una tendència poblacional el més acurada possible. El fet que 
en aquest atles no s’hagi treballat la detectabilitat de les espècies, no ens permet en 
aquest cas donar nombres de la població total de passerells al parc. Es recomana tenir 
present aquest fet per futurs estudis poblacionals.  
Actualment, i basant-nos en les feines de camp d’aquests tres anys, considerem la 
població de passerell al parc com a moderada, principalment ubicada a la costa o a prop 
d’ella. 
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          SÚL·LERA 
    Miliaria calandra 

 
Es tracta de l’únic representant de la família dels 
emberizidae que cria a Menorca. Ocell relativament 
abundant i d’un cant molt característic, està 
considerat a l’illa com a sedentari abundant. 
 
DISTRIBUCIÓ: Durant els tres anys d’estudi s’han 
establert contactes a la pràctica totalitat de quadrats 
del parc, exceptuant les zones d’ullastrar del sud de  
s’Albufera i la del cap de Favàritx. No s’ha detectat 
en època de cria a cap dels illots costaners. 
 
SELECCIÓ D’HÀBITAT A L’ÈPOCA DE CRIA:  
Pels resultats de la feina de camp del 2010, el test  
Kruskal-Wallis ha trobat diferències estadísticament 
significatives en les abundàncies relatives entre  
l’ambient de terres de cultiu i pastures i els d’ullastrar, 
bosquines i matollar, i platges i roquissar litoral  
(Kruskal-Wallis Post-Hoc p<0,05).  
L’hàbitat predilecte de la súl·lera al parc, i on  
l’índex d’abundància relativa és significativament 
major, és a les terres de cultiu i pastura (24-31 ind/km lineal). 
L’abundància relativa als ambients de pinar i ullastrar 
ve donada per la presència a la major part d’aquest, de zones  
de conreu intercalades o molt properes.    
Els ambients de bosquines i matollar, i de platges i roquissar 
litoral, també són seleccionats durant l’època de cria, però 
amb una abundància relativa d’individus per quilòmetre  
lineal molt inferior que a les terres de cultiu i pastura. 
 
FENOLOGIA REPRODUCTIVA: 
La súl·lera és un ocell polígam, el  
mascle pot tenir més d’una femella. 
Durant l’any 2010, es va observar la  
primera còpula el 17 d’abril. Els primers  
polls volanders van ser vistos el 7 de  
juny a la zona de na Rodona. Durant  
aquest mes i el de juliol, es van repetir 
abundantment les observacions de polls 
volanders i adults amb menjar al bec o 
material per a la construcció del niu. 
Des de finals de març o principis d’abril,  
fins a principis del mes d’agost, no  
es va deixar d’escoltar un bon nombre  
de mascles cantant. Creiem que a l’igual 
que altres passeriformes, la súl·lera fa  
dues postes l’any. 
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ABUNDÀNCIA RELATIVA: 
La súl·lera té les zones de major 
abundància relativa al centre 
del parc, on es concentren la  
major superfície de terres de 
cultiu i pastures en actiu. Les  
terres de s’Estància Alta, 
s’Estància de Tordonell,  
s’Estància des Prat, sa Boval 
Vella, Tordonell de Dalt i de Baix, 
Morella Vell i Morellet, 
concentren la major abundància 
relativa d’individus de l’espècie  
per quilòmetre lineal al parc  
(31,2-48,3 ind/km). Aquesta  
també és significativa a altres 
zones agrícoles del nord i nord-est 
del parc i a una part de la costa  
nord.  
 
SITUACIÓ: 
Els resultats d’aquest atles en  
relació a la població de súl·lera 
al parc no s’han pogut comparar  
amb els d’anys passats, ja que  
no existia cap treball de camp  
similar que ens permetés aquesta  
comparació.  
La repetició d’aquesta feina en  
anys venidors, emprant la mateixa  
metodologia o similar i fent el  
mateix esforç, ens possibilitarà  
fer una comparació entre els dos  
estudis, conèixer variacions temporals  
a les poblacions i treure una tendència poblacional el més acurada possible. El fet que 
en aquest atles no s’hagi treballat la detectabilitat de les espècies, no ens permet en 
aquest cas donar nombres de la població total de súl·lera al parc. Es recomana tenir 
present aquest fet per futurs estudis poblacionals.  
Actualment, i basant-nos en les feines de camp d’aquests tres anys, considerem la 
població de súl·lera al parc com a moderada, o relativament abundant a les zones de 
conreu en actiu. És molt interessant seguir les evolucions temporals d’aquesta espècie, 
donat el progressiu abandonament del camp i la relació estreta de la súl·lera amb aquest. 
El fet que sigui un ocell fàcil de detectar i identificar, el pot convertir en un indicador de 
l’efecte d’aquest abandonament sobre les poblacions alades d’aquests ambients, en 
especial les més lligades amb explotacions agrícoles en actiu.  
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ALTRES ESPÈCIES NO NIDIFICANTS DURANT EL 
PERÍODE D’ESTUDI 2008-10 

 
 En aquest apartat volem fer una petita menció a un grup d’espècies que no s’han 
detectat criant al parc però, han estat observades en època de cria durant les feines de 
camp. Totes elles sí que crien a altres llocs de Menorca, i d’entre aquestes n’hi ha dues 
considerades com a domèstiques.  

 
§ ÀGUILA PEIXETERA   Pandion haliaetus 

Aquesta bella rapinyaire no cria de forma natural a dins els límits del parc. S’ha fet 
alguna observació d’individus a les salines d’Addaia  durant l’època de cria, 
possiblement de les parelles que crien a la zona de Fornells o d’exemplars no 
reproductors. S’ha de tenir en compte que tot i no criar al parc, aquesta espècie fa ús 
com a mínim de la zona de les salines durant l’època reproductora. 
 

§ MILOCA  Neophron percnopterus 

La miloca és l’únic voltor que cria a Menorca tot i que no ho fa al parc. S’han produït 
bastants contactes amb individus immadurs i amb adults durant les feines de camp.  
Aquestes s’han documentat principalment a la zona nord i a la costa de llevant. És  
possible que alguna parella que cria a prop del parc pugui venir a cercar aliment (F. de 
Pablo). Aquest fet s’ha de tenir en compte, especialment a l’hora d’actuar contra l’ús de 
verins al camp, ja que aquesta espècie carronyera és de les més afectades per aquest fet.   
 

§ ORIOL Oriolus oriolus 
L’oriol és un ocell migrant a Menorca que s’ha observat en bon nombre durant l’any 
2010 al parc. El 16 de juny del 2010 ens va arribar la cita d’un mascle a la zona militar 
de Capifort (D. Garcia). En posteriors visites a la zona no es va tornar a observar. 
Aquesta cita tardana al parc, s’ha sumat a una altra rebuda també a mitjans de juny  
d’una possible parella nidificant a la zona de sa Roca, as Mercadal. Aquest fet ens ha fet 
incloure aquesta espècie en aquest apartat, tot i que com hem comentat, no s’han trobat 
signes evidents de cria al parc. 
 

§ VINJOLA Apus apus 
La vinjola és una espècie que es va citar com a nidificant al parc a l’”Atles dels Ocells 
Nidificants de Menorca” (A. Escandell, 1997), basant-se amb cites antigues. Durant els 
tres anys d’estudi no s’ha pogut comprovar aquest fet. A la primera part de les feines de 
camp de l’any 2010 (finals de març principis de juny) es van observar un gran nombre 
de grups de vinjoles sobrevolant el parc, que van ser considerades com a migrants. 
Durant el mes de juny i principi de juliol es van observar de forma discontínua individus 
solitaris a diferents llocs interiors del parc, alimentant-se a les terres de conreu. Aquest 
fet es vincula a exemplars de colònies de fora del parc, donat que no s’han trobat 
evidències de cria durant aquests tres anys.  

 
§ TORROLA Calandrella brachydactila 

La torrola és una espècie que es va citar com a nidificant al parc a l’”Atles dels Ocells 
Nidificants de Menorca” (A. Escandell, 1997). Durant les feines de camp de l’any 2010  
s’han produït alguns contactes amb l’espècie a dins el parc: un mascle cantant a 
s’Estància Alta el 17 d’abril; dos mascles cantant a la zona de na Ponça Llarga l’1 de 
maig; i dos individus l’11 de maig a sa Punta de Mongofre (tots a la primera part de les 
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feines de camp de l’any 2010). Tot i aquestes observacions en època de cria, hem 
decidit tractar aquesta espècie com a no nidificant, pel fet que no s’hagi pogut demostrar 
la cria, i que no es van produir contactes els dos primers anys d’estudi i els tècnics del 
parc tampoc  havien trobat signes evidents de cria o presència en època reproductora als 
darrers anys. Dit això, no podem descartar la possibilitat que alguna parella pugui criar 
al parc. 

 
§ PAÓ REIAL Pavo cristatus 

Aquesta espècie ha estat documentada recentment com a nidificant a Menorca. Hem 
observat grups en semillibertat al costat d’alguns llocs del nord-oest i del sud del parc o 
propers als seus límits. No s’ha comprovat la cria de moment.  

 
§ ÀNEC DOMÈSTIC 

S’han detectat dues zones molt properes amb presència de grups d’ànec domèstic al 
parc: la Gola de s’Albufera i la platja des Grau. Aquestes poblacions poden competir 
directament amb les poblacions d’ànec collblau, per la qual cosa es recomana el seu 
control. 
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