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En aquest informe es detalla la feina realitzada durant la campanya de seguiment de la 

baldritja grossa a l’illa de l’Aire, a Menorca, del 2017. Aquesta campanya ha rebut el 

finançament parcial de l’Agència Menorca Reserva de Biosfera del Consell Insular de 

Menorca i de la Societat Ornitològica de Menorca (SOM), i el seguiment ha format part 

del Programa de Seguiment de la Biodiversitat de la Reserva de Biosfera. En aquest 

informe es presenten i s’analitzen les dades obtingudes durant aquest any, i es comparen 

amb dades de seguiment d’aquesta mateixa colònia en anys anteriors. Al final de la 

memòria s’adjunta també un article on s’han analitzat dades obtingudes a l’illa de l’Aire 

i que és d’interès per a la conservació de l’espècie. 

 

Monitoreig i ocupació 

La primera visita es va realitzar a finals del mes de juny. Durant 2-3 dies vam visitar els 

nius i vam determinar quins d’ells havien estat ocupats durant aquell any i quins no. En 

aquesta mateixa visita, es van controlar els nius per veure si els adults estaven marcats 

amb anella metàl·lica, registrar la seva presència, i en cas de no estar-ho procedir al 

marcatge dels exemplars. Durant aquesta visita també es van mesurar tots els ous als 

quals es va poder accedir. 

La segona visita es va realitzar a principis d’octubre. Aquest visita, la fem coincidir amb 

el final de l’estació reproductora de l’espècie i ens serveix per controlar quins nius han 

surat el seu poll i quins han fracassat, sigui en la fase ou o en la fase poll. Durant 

aquesta visita també vam anellar tots els polls que vam localitzar, tant de nius controlats 

en la visita del juny com de nous nius. També es van controlar i anellar nous adults 

reproductors que es van trobar durant aquesta visita. En aquesta segona visita el control 

d’adults reproductors es va realitzar mitjançant visites nocturnes, ja que els adults no 

romanen amb el poll al niu i només visiten els nius a la nit per alimentar-los. 
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Tant durant la primera, com durant la segona visita s’aprofita també per fer prospecció i 

veure si es troben nous nius. 

En total, aquest any, hem controlat 72 nius dels quals 54 estaven ocupats. Per estimar la 

tassa d’ocupació, però, no s’han tingut en compte tots els nius ocupats sinó només 

aquells que es van observar ocupats en la fase d’incubació, per tal de no sobreestimar la 

tassa d’ocupació.  

 

Colònia Any Nius controlats Nius totals ocupats Tassa ocupació 

Illa de l’Aire 2017 72 54 0,8462 

 

 
Taula 1. Nius controlats i ocupats a la colònia de la illa de l’Aire durant l’estació 

reproductora del 2017. 

 

Degut a l’augment de l’esforç de seguiment els darrers anys, les probabilitats de 

recaptura estan augmentant, havent assolit aquest any la probabilitat de recaptura més 

alta des de l’inici del seguiment (Figura 1). Unes probabilitats de recaptura més alta, 

permeten unes anàlisis posteriors, més robustes, per la qual cosa seria aconsellable 

seguir amb aquest nivell d’esforç els propers anys. 

Aquest augment en l’esforç ha fet també que es descobrissin 7 nius nous i que s’hagin 

mesurat 38 ous, essent amb diferència, l’any que s’han pogut mesurar més postes en 

aquesta colònia. 
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Figura 1. Probabilitat de recaptura dels adults de baldritja grossa a la illa de l’Aire 

al llarg dels anys. Observem dos tipus de probabilitat de recaptura, la dels individus 

que s’han trobat a l’any anterior (vermell) i els que no (blau) (per més informació 

consultar la secció de l’anàlisi de supervivència més endavant). 

 

 

 

 

Foto 1. Anellament d’un adult capturat al niu durant una visita nocturna a l’illa de 

l’Aire. 
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Paràmetres reproductors 

A partir de les dades obtingudes al camp, hem estimat una sèrie de paràmetres 

reproductors, com el volum promig de l’ou, l’èxit d’eclosió i l’èxit reproductor.  

Volum de l’ou 

El volum de l’ou mostra variacions tant a nivell individual com al llarg del temps i 

aquesta variabilitat ens pot mostrar en alguns casos variacions en la disponibilitat 

d’aliment, condicions climàtiques extremes o diferències en la condició parental. 

Així doncs, mitjançant la següent fórmula: 

V=0.00051*longitud*amplada màxima2 

hem calculat el volum de cada ou en cm3, i posteriorment hem calculat el volum promig 

de l’ou per cada any dels que disposàvem de dades.  

El volum de l’ou d’aquest any és el més baix de tots els registrats, tot i que no es 

diferencia molt dels valors obtinguts els altres anys (Taula 2 i Figura 2, anàlisis 

posterior).  

Com ja hem esmentat anteriorment, volem ressaltar que el nombre d’ous mesurats és 

aquest any el més elevat mai registrat. Aquestes dades són de gran valor, perquè com 

hem dit ens permeten tenir monitoritzades les condicions ambientals i de qualitat dels 

individus que s’estan reproduint, i ens poden permetre detectar o anticipar-nos a algun 

canvi important que podria afectar la conservació de la població. Així doncs, volem 

destacar la importància d’haver incrementat el numero mostral de postes mesurades, tot 

i l’esforç que això suposa. 
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Colònia any N Volum de l’ou (mean±std) 

Illa de l’Aire 2009 15 70.97 ± 4.17 

 2010 15 75.04 ± 3.69 

 2011 13 71.79 ± 4.39 

 2012 13 70.53 ± 4.22 

 2013 - - 

 2014 18 71.94 ± 4.74 

 2015 20 71.83 ± 4.02 

 2016 28 70.10 ± 5.52 

      2017 38 69.53 ± 4,86 

 
 

Taula 2. Volum promig de l’ou obtingut a l’illa de l’Aire durant els darrers nou anys.  

N ens indica el nombre d’ous mesurats. El 2013 no es van mesurar ous. 

 

 

 

 
Figura 2. En aquesta figura es pot observar el volum promig de l’ou de la baldritja 

grossa en els darrers anys a l’illa de l’Aire. El 2013 no hi ha cap dada perquè no es van 

mesurar ous. 
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Mitjançant l’ús del programa R (R Development Core Team 2013), hem dut a terme una 

anàlisi de la variança, per testar si hi havia diferències significatives en el volum de l’ou 

a la colònia entre anys, i si les variacions anuals segueixen estant fortament 

influenciades per l’índex climàtic global “North Atlantic Oscillation Index” NAO 

durant els mesos d’hivern (“winter NAO”; 

https://climatedataguide.ucar.edu/sites/default/files/nao_pc_djfm.txt) tal i com havíem 

detectat prèviament. Els resultats ens mostren que hi ha una variabilitat anual en el 

volum de l’ou. Les diferències anuals mostren un volum de l’ou més gran el 2010 i el 

volum menor és l’observat aquest any 2017 (Taula 2, Figura 2), si bé les diferències el 

2017 no són estadísticament significatives. Els resultats de les anàlisis mostren altre cop 

de manera clara que un dels factors que estaria afectant les variacions anuals en el 

volum de l’ou seria l’índex climàtic global de la NAO, probablement modificant la 

disponibilitat local de menjar (Taules 3 i 5).  

 

Model Deviance np AICc Delta AIC AIC weight 

Constant 3767.37 2 963.4937 234.8986 0 
Any 3263.673 9 954.5299 225.9348 0 
NAO 2563.334 3 728.5951 0 1 

 

Taula 3. Selecció del model més parsimoniós que explica els factors que determinen la 

variació en el volum de l’ou a la baldritja grossa. Dades de l’illa de l’Aire, 2009-2017.  

El model seleccionat el mostrem en negreta. np=nombre de paràmetres, QAICc =Valor 

de AIC corregit pel ĉ, Delta AIC=diferència de punts d’AIC amb el millor model, AIC 

weight= pes del model dins la selecció. 
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 Estimate Std. Error t value  Pr(>|t|) 

(Intercept) 
70.9687 1.1964 59.317 

< 2e-16 *** 

Year2010 4.0687 1.6920 2.405 0.0174 * 

Year2011 3.2652 1.7559 1.860 0.0649 

Year2012 -0.4433 1.7559 -0.252 0.8010 

Year2014 0.9702 1.6200 0.599 0.5501 

Year2015 0.8603 1.5827 0.544 0.5875 

Year2016 -0.8722 1.4827 -0.588 0.5572 

Year2017 -1.4408 1.4130 -1.020 0.3095 

Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 

Taula 4. Resultats del model que té en compte la variació temporal en l’anàlisi del 

volum promig de l’ou a l’illa de l’Aire durant els darrers anys (2009-2017) on es pot 

veure que les diferències més importants són degudes a un volum de l’ou més elevat 

l’any 2010. 

 

 

 Estimate Std. Error t value Pr(>|t|) 

(Intercept) 72.2667 0.4397 164.373 < 2e-16 *** 
NAO -0.9982 0.3083 -3.237 0.00156 ** 

 

Taula 5. Resultats del millor model que ens explica la variabilitat en el volum de l’ou 

en la baldritja grossa, i que segueix mostrant el fort efecte de l’índex “Winter NAO” en 

aquest paràmetre. 

 

Èxits d’eclosió i reproductor 

Donat que en aquesta espècie cada parella posa només un ou, l’èxit d’eclosió es mesura 

com el número d’ous que eclosionen amb èxit, dividit pel número d’ous posats. L’èxit 

reproductor es mesura com el número de polls volantons dividit pel número d’ous 
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posats, tenint en compte només aquells nius on es va observar el contingut del niu en la 

fase ou, ja que si no es podria sobreestimar l’èxit reproductor. 

Aquests dos paràmetres reproductors també poden ser indicadors de les condicions 

anuals de cria, de les condicions al lloc d’hivernada, i de l’estat físic o edat dels animals 

que es reprodueixen. Els resultats han sigut:  

 

Taula 6. Èxits d’eclosió i reproductor estimats per l’any 2017. 

 

Les estimes del paràmetres reproductors obtinguts aquest any estan dins els límits 

normals de l’espècie. Donat que en alguns casos no podem estar segurs del que ha 

succeït, hem donat dos valors d’èxit reproductor, un mínim, on suposem que els casos 

desconeguts són fracassos i un màxim on suposem que els casos desconeguts són nius 

on el poll ha arribat a l’estat de volantó, però que no hem pogut observar. L’èxit 

reproductor no seria anormalment baix, detectant 8 casos segurs de fracàs reproductor; 

un fracàs en fase ou on l’ou es va abandonar, un cas on el niu es va abandonar però no 

sabem si en fase ou o fase poll, dos nius on el niu va fracassar per causes desconegudes 

i quatre casos on el poll va ser depredat. Volem destacar aquests últims casos de 

predació de polls ja que, si bé el nombre de predacions observats no són alarmants, és 

una qüestió que s’haurà d’anar controlant. Observacions sobre el terreny ens duen a 

pensar que es podria tractar de predacions per part d’uns corbs que haurien començat a 

Colònia any Polls totals observats Èxit eclosió 

(Mínim-Màxim) 

Èxit reproductor 

(Mínim-Màxim) 

Illa de l’Aire 2017 37 0.75-0.94 0.70-0.82 
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rondar la colònia. Si aquests animals s’especialitzen en aquest tipus d’alimentació, això 

podria comportar una greu amenaça per aquesta colònia de cria.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 2. Imatges de dos ous de baldritja grossa predats. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 3. Imatges de dos polls de baldritja grossa predats durant l’estació reproductora del 

2017. 
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Seguiment individual 

Tal i com vam aconsellar en l’informe de l’any passat, aquests seguiments individuals a 

llarg termini són d’una gran importància per ajudar i assessorar en la conservació de 

l’espècie, i si bé amb pocs anys de seguiment ja som capaços de respondre algunes 

preguntes importants a nivell de conservació, algunes altres preguntes només es podran 

respondre mitjançant llargues series de dades. També recordar que a més, aquest tipus 

de seguiments ens serveixen de “monitoreig general” per poder detectar anomalies o 

problemes de conservació a la colònia de manera primerenca, augmentant per tant les 

probabilitats de poder dur a terme mesures de gestió amb èxit.  

Durant aquest any hem capturat 65 adults i 38 polls (vegeu el llistat complet 

d’anellaments i recaptures a l’Annex 1). Dels 38 polls, 37 han estat anellats i un es va 

tractar d’una recuperació d’un poll de l’any passat que es va trobar mort al niu. Dels 65 

adults capturats, 13 no s’havien capturat mai i s’han anellat per primer cop (Taula 7), i 

la resta eren recaptures o controls d’adults ja capturats abans, alguns d’ells reclutes que 

s’havien anellat de polls i ara s’han trobat criant a la colònia.  

Afegint les dades d’anellaments d’aquest 2017 hem creat una base de dades conjunta, 

amb tota la informació obtinguda des de l’any 1999 fins el moment actual en aquesta 

colònia de cria. En total, amb aquest seguiment durant els darrers 18 anys d’aquesta 

colònia de cria, disposem actualment de les històries de vida de 548 individus.  

 

Supervivència adulta 

Per l’estudi de la supervivència adulta hem creat una base de dades depurada que conté 

només aquells individus observats com a adults a la colònia. Aquesta base de dades 

d’adults consta de 244 individus. S’ha de tenir en compte que es disposa d’informació 
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d’alguns adults més, però degut a algunes incerteses, com desconeixement de l’any 

d’anellament o dubtes amb les dades d’observacions d’alguns dels anys, aquests 

individus, per més seguretat, es van eliminar de la base de dades a l’hora de fer l’anàlisi.  

Per estimar la supervivència adulta en aquesta espècie hem aplicat models de captura-

recaptura. Per començar i per veure si les nostres dades s’adaptaven suficientment bé a 

les assumpcions de la modelització per captura-recaptura, i mitjançant el programa U-

Care, hem aplicat un test de bondat d’ajust (Pollock et al., 1990). Els diferents 

components del test global, (testt3.SR, test3.CT, test2.SM i test2) ens ajuden a 

identificar la font d’heterogeneïtat (Choquet et al., 2009a). En el nostre cas hem detectat 

un fort efecte transient i una heterogeneïtat de captura, per la qual cosa hem d’incloure 

en els nostres models dos classes d’edat, els residents i els transients (observats només 

un cop), i aplicar una formulació especial que inclou un estat addicional que ens ajudarà 

a corregir per l’heterogeneïtat de captura.  

Els nostres models de captura-recaptura han tingut en compte 3 paràmetres diferents: la 

probabilitat de supervivència dels ocells vistos per primer cop, o transients (φ’), la 

probabilitat de supervivència dels residents (φ) i la probabilitat de recaptura (p). 

Aquesta heterogeneïtat de captura que hem esmentat prèviament significa que tant per 

les característiques del niu com pel fet que aquells nius que s’han trobat un any, tenen 

més probabilitat de visitar-se l’any següent, en les nostres anàlisis contemplem dos tipus 

de probabilitat de recaptura, la dels individus que s’han trobat a l’any anterior i els que 

no. Aquest tipus d’assumpció és necessària per complir amb les premisses de les 

anàlisis de captura –recaptura, on s’assumeix que tots els individus tenen la mateixa 

probabilitat de recaptura. 

Posteriorment, amb el programa E-Surge (Choquet et al 2009b), hem testat diferents 

hipòtesis mitjançant l’ús de diferents models. 
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El model que millor explica les nostres dades té en compte un efecte del temps i la 

heterogeneïtat de captura en la probabilitat de recaptura, i presenta uns valors de 

supervivència constants al llarg del temps, un valor pels capturats per primer cop i un 

altre pels capturats més d’un cop (model 1, Taula 7). Aquest model ens estima una 

probabilitat de supervivència dels residents de 0.907 (95% IC 0.879-0.929), i una 

probabilitat de supervivència dels individus vistos per primera vegada (“transients”) de 

0.731 (95% IC 0.639-0.806).  

  

Model Supervivència Recaptura np Deviance QAICc DeltaAIC AIC weight 

1 φφφφ’/φ/φ/φ/φ    p(f+t) 21 1767.70 1811.15 0 1 

3 (φ’/φ)+t p(f+t) 38 1758.31 1839.10 22.264 0 
4 (φ’/φ).t P(f+t) 52 1737.45 1850.56 37.850 0 
 

Taula 7. Resultats de la modelització de la supervivència (φ’i φ) i la probabilitat de 

recaptura (p). Els models seleccionats els mostrem en negreta. np=nombre de 

paràmetres, QAICc =Valor de AIC corregit pel ĉ. El model seleccionat el mostrem en 

negreta. φ’/φ indica que s’han modelitzat dues supervivències diferents, una pels 

animals vistos per primer vegada i una altra pels observats més d’un cop. f indica que 

tenim probabilitats de recaptura diferent per aquells animals vistos i els que no han estat 

vistos a l’ocasió anterior. + indica models additius, . indica interacció dels factors. 
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Figura 3. Estimes anuals de probabilitats de supervivència per la baldritja grossa a l’illa 

de l’Aire, pels vistos per primera vegada (vermell) i pels residents (blau). 

 

El model constant segueix explicant millor la supervivència en aquesta espècie que el 

model amb supervivències variables al llarg del temps, però hem de tenir present, com 

vam esmentar en la memòria de l’any passat, que degut a la poca mostra de què 

disposem, els intervals de confiança per l’estima d’aquest paràmetre són molt grans, 

cosa que fa més difícil detectar diferències entre anys.  

Com era d’esperar, la probabilitat de recaptura és clarament variable al llarg del temps. 

Donat que fins fa poc no hi ha hagut una dotació específica pel seguiment de l’espècie, 

l’esforç dedicat al seguiment d’aquesta a l’illa de l’Aire ha estat molt variable al llarg 

del temps i això es reflecteix clarament en les probabilitats de recaptura. Remarquem 

altre cop, però, que la probabilitat de recaptura aquest any és la més alta de tot el 

període de seguiment de l’espècie. Tenir una font específica de finançament pel 

seguiment anual de l’espècie, assegurarà un esforç més elevat i continuat de l’espècie i 

per tant farà que es millori molt la fiabilitat de les estimes que obtinguem. 
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Figura 4. Probabilitat de recaptura dels adults de baldritja grossa a l’illa de l’Aire al 

llarg dels anys. Donat que els nius que s’han trobat un any, tenen mes probabilitat de 

trobar-se a l’any següent, observem dos tipus de probabilitat de recaptura, la dels 

individus que s’han trobat a l’any anterior i la dels que no. Perquè la gràfica sigui 

més entenedora només mostrem els intervals de confiança de la probabilitat de 

recaptura dels individus que s’han observat a l’ocasió anterior. 

 

 

Discussió i conclusions 

La base per unes bones respostes en biologia de la conservació passa per unes bones 

eines quantitatives i unes bones dades recollides al camp. Aquests mètodes quantitatius 

ens han de permetre entendre, quantificar i predir les dinàmiques poblacionals i la 

viabilitat de les poblacions, i poder determinar, en cas de ser necessari, la millor manera 

de gestionar-les. Però per a dur a terme unes bones anàlisis, com hem dit, es necessiten 

bones dades de camp i per això és necessari fer un bon monitoratge d’espècies i 

poblacions. No cal oblidar que sense unes bones dades mai es podran fer unes bones 
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anàlisis i per tan obtenir resultats robusts. Paral·lelament, aquests seguiments a llarg 

termini ens aportaran informació de les condicions ambientals, i ens permetran detectar 

canvis tant en les poblacions com en el seu entorn, en els seus primers estadis, cosa que 

ens permetrà dur a terme una gestió més efectiva dels recursos naturals. L’esforç extra 

dut a terme en el seguiment d’aquesta colònia de cria s’ha traduït en una millora de les 

nostres dades i per tant ens permetrà fer anàlisis més robustes, tant actualment, com en 

les futures anàlisis que es duguin a terme més endavant.  

El seguiment de la colònia de baldritja grossa durant l’estació reproductora del 2017 ens 

indica que la colònia no presenta cap alarma evident per l’actual conservació de la 

colònia. Si bé els ous aquest any han sigut un poc menors, per ara no considerem que 

això sigui, o hagi de ser necessàriament un símptoma de preocupació. Això pot ser 

degut a variacions naturals en la disponibilitat natural d’aliment o bé a la presència a la 

colònia d’un major nombre d’individus inexperts criant aquest any. Si aquest paràmetre 

seguís mostrant valors menors d’ara en endavant, ja es valoraria i es recomanarien 

mesures de gestió, però per ara tot indica que no se li ha de donar més importància. 

Seguim detectant un efecte de l’índex “winter NAO” en el volum de l’ou, determinant 

aquest índex probablement les condicions ambientals de disponibilitat d’aliment abans 

de l’època de la posta, però seguim sense saber exactament com les variacions en aquest 

índex fan variar la disponibilitat de menjar en aquesta espècie. 

Pel que fa als èxits d’eclosió i sobretot a l’èxit reproductor, també es mouen aquest any 

dins la normalitat. Això confirmaria la no presència de rata en aquesta colònia i 

suggeriria unes bones condicions de cria durant el 2017. De tota manera aquest any 

s’han observat algunes depredacions en polls que podrien ser degudes a la presència de 

corbs a la colònia de cria, ja que s’han observat individus d’aquesta espècie rondant els 

nius de baldritja grossa. Aquest fenomen sí que s’haurà d’anar observant ja que en una 
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colònia petita com aquesta, una forta predació per part d’uns pocs corbs podria tenir un 

gran efecte en la persistència de la colònia. Aquest és un exemple dels avantatges de fer 

un seguiment anual de les colònies, que ens permet estar alerta de cara a la propera 

temporada de cria davant d’aquesta possible pertorbació. 

Anàlisis recents basades en la població de baldritja grossa de l’illot de Pantaleu 

mostraven que amb les taxes de supervivència actuals, l’espècie no seria viable (Sanz-

Aguilar et al 2016, Genovart et al. 2017). Això és degut a un fort efecte de la captura 

accidental en arts de pesca en aquesta espècie, que redueix de manera dràstica la 

probabilitat de supervivència d’aquesta espècie (Genovart et al. 2017). Però el risc de 

morir per captura accidental no es distribueix de manera uniforme per tot el Mediterrani, 

per tant era necessari saber si la probabilitat de supervivència i el risc de morir per 

aquesta causa antròpica era igual a les diferents colònies de cria. Mitjançant una anàlisi 

conjunta de les dades de l’illa de l’Aire i dues colònies més del Mediterrani occidental, 

Columbrets i Pantaleu (Mallorca), tant de dades captura-recaptura, com d’agregació 

espacial dels individus durant la recerca d’aliment, hem analitzat la possible existència 

d’un risc diferencial de captura accidental en arts de pesca a les diferents colònies de 

cria (Genovart et al en premsa). En aquest article (que adjuntem al final de la memòria) 

analitzem les dades de seguiment a llarg termini i comparem la supervivència adulta 

entre aquestes tres colònies de cria. Sorprenentment en una espècie de llarga vida, la 

supervivència va ser molt diferent entre colònies, sent la supervivència a l’illa de l’Aire 

la més alta de les tres colònies analitzades. També vam analitzar la distribució dels 

animals durant la recerca d’aliment en l’època de cria mitjançant les trajectòries 

obtingudes amb marcatges individuals amb GPS. Paral·lelament vam construir el primer 

mapa de risc de morir per captura accidental en aquesta espècie al Mediterrani 

occidental, i vam creuar aquesta informació amb les dades de distribució espacials 
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obtingudes amb els GPS. Mostrem en el treball que hi ha una forta agregació espacial 

dels individus segons la colònia de cria i que això comporta un risc diferencial de morir 

per captura accidental en els individus de les tres colònies, probablement sent aquest el 

motiu de les diferències detectades en la probabilitat de supervivència adulta.  

Aquests resultats indicarien que la colònia de l illa de l’Aire seria la menys amenaçada 

actualment per captura accidental en arts de pesca. De tota manera, donat que, tant la 

distribució del risc de captura accidental com la de la distribució dels individus, pot 

dependre de molts factors, i per tant pot ser variable al llarg del temps, el més segur, és 

continuar amb aquest seguiment de base per poder detectar alguna alteració en aquest 

patró. 

 

Agraïments 

Volem agrair la col·laboració de tots aquells que han participat d’una manera o d’una 

altra al seguiment de la baldritja grossa a l’illa de l’Aire al llarg dels anys, i aquest any 

especialment volem agrair l’ajuda d’en Santi Catchot. També volem agrair a na Josepa 

Rubio, la lectura i correcció que ha fet de la memòria.  
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Annex 

Taula S1. Relació de les dades recollides als nius controlats el 2017 a l’Illa de l’Aire.  

 

Nou 
Wp Ou_l Ou_w Adult 1 Sx1 Adult 2 Sx2 Anella Poll Observacions Observacions oct 

1Aire 65,89 43,94 6128959    GX12729   

2Aire        BUIT  

3Aire        BUIT BUIT 

4Aire 65,27 45,24 6188955  6128995  GX12733   

5Aire        

NIU OCUPAT PER CORB MARI (2 POLLS 
MORTS) 

El niu semblava que no estigués ocupat però a 
l'octubre, ben a prop del niu, trobem un poll 
depredat, podria ser que per un corb observat per 
la colònia 

6Aire        L'ADULT S'ESCAPA CAP AL FONS  

7Aire        BUIT  

8Aire          

9Aire       GX12765 Recuperem poll mort anellat el 2016 NX02660  

10Aire 70,57 43,38 NX01065 2   GX12741   

11Aire        Buit  

12Aire 66,99 46,79 7082156  6159610    Poll depredat fora niu 

13Aire   6128988 2 GX12749  GX12748   

14Aire   GX12746 2 GX12747 1  NO ES VEU RES No hi ha poll 

15Aire 68,81 44,78 6128975 2 6126450 1    

16Aire 66,78 45,40     GX12731   

17Aire   6140094 2 6159601 1 GX12727 OU NO ACCESSIBLE  

18Aire 64,26 46,26 6137511  5091315  GX12725   

19Aire 72,17 44,79 6159603  6188994  GX12743   

20Aire 69,26 45,52 6188963     SEGONA PASSADA OU SENSE COVAR No es veu ni ou ni poll 
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21Aire   6128972    GX12718   

22Aire       GX12764 NO ES VEU  

23Aire   6151873 1   GX12745 OU NO ACCESSIBLE  

24Aire 67,90 45,37 6159846      BUIT, NI OU NI POLL 

25Aire        BUIT  

26Aire        NO ES VEU No es veu res 

27Aire 67,50 45,37 6199728  6016855    No es veu res 

30Aire 66,35 44,51 NX01004  7082157  GX12714   

31Aire 63,81 44,30 6170737 2 6151893 1 GX12717 SEXAT PER VEU (COM LA RESTA)  

33Aire 71,30 45,00 6170712  5091318 1 GX12742 

EL 5091318 ESTAVA COVANT, L'ALTRE 
PODRIA SER UN INTRÚS (SEMBLAVA UN 
MASCLE) I ESTAVA A LA PORTA DEL NIU  

33.2Aire          

34Aire   6030999  6111244  GX12730 OU NO ACCESSIBLE  

35Aire        NO ES VEU RES O BUIT  

36Aire 69,47 46,33 6188962  GX12752    No hi ha poll 

37Aire 68,51 45,52 6128804  6188960  GX12722   

38Aire 66,58 43,41 NX01063 2   GX12723   

39Aire 70,96 46,89 GX12708 1   GX12735   

40Aire        ES VEU BUIT Sembla buit, no emprat 

41Aire 69,79 46,38 6137565      No hi ha poll 

42Aire        NO ES VEU RES  

43Aire          

44Aire        BUIT  

44.2Aire          

45Aire 65,76 44,42 6170738    GX12716   

46Aire 63,59 42,52 GX12707      POLL DEPREDAT, PER CORB? 

48Aire 70,61 45,43 7082079  6126118  GX12736   

49Aire 67,24 45,05 5059759    GX12740   

50Aire 76,62 45,02 6188957  6199727 2 GX12737 OU COLPEJAT I UN POC TRENCAT  
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56/976   6037648     NO ES VEU OU No hi ha poll 

59/978 62,96 44,70 6188953 1   GX12732   

52/979 63,91 43,84 6199717       

51Aire          

53Aire 66,97 44,33 NX01001    GX12738   

57/977   GX12750    GX12763 ES VEU UN ADULT  

54Aire 65,58 44,70 NX01067    GX12726   

58Aire 70,76 43,83 6151865      POLL DEPREDAT, PER CORB? 

60Aire 68,53 44,43 NX02638    GX12715   

61Aire 71,18 44,57 GX12709 2   GX12724   

62Aire       GX12721 NO SEMBLA NIU ACTIU  

63Aire 69,58 42,53 GX12710 1   GX12720   

64Aire        NO SEMBLA NIU ACTIU SEMBLA BUIT 

65Aire   GX12711  GX12751 2  NO ARRIBEM A L'OU  

66Aire 67,86 45,14 GX12712    GX12719   

67Aire 65,81 45,84 6170707    GX12739   

68Aire   6128958     OU NO ACCESSIBLE  

69 65,90 45,24 6037919 1 GX12713  GX12734 NIU NOU DEL 2017  

70 65,86 46,04      NO ES POT CAPTURAR L'ADULT  

70 69,41 44,61      OU FRED TROBAT DINS DEL MATEIX NIU  

71 66,63 41,58      NIU NOU OU FRED  

72   G26305 1   GX12728  Niu nou, just vora l'11 

73   6037650    GX12761  Niu nou, 30 m. més amunt del niu 33 (camí) 

74       GX12744  Niu nou, entre niu 68 i 19 



Taula S2. Relació de tots els individus anellats el 2017 a l’illa de l’Aire. 

 Adults Polls 

1 GX12707  GX12714 
2 GX12708  GX12715 
3 GX12709  GX12716 
4 GX12710 GX12717 
5 GX12711 GX12718 
6 GX12712  GX12719 
7 GX12713 GX12720 
8 GX12746 GX12721 
9 GX12747 GX12722 
10 GX12749 GX12723 
11 GX12750 GX12724 
12 GX12751 GX12725 
13 GX12752 GX12726 
14  GX12727 
15  GX12728 
16  GX12729 
17  GX12730 
18  GX12731 
19  GX12732 
20  GX12733 
21  GX12734 
22  GX12735 
23  GX12736 
24  GX12737 
25  GX12738 
26  GX12739 
27  GX12740 
28  GX12741 
29  GX12742 
30  GX12743 
31  GX12744 
32  GX12745 
33  GX12748 
34  GX12761 
35  GX12763 
36  GX12764 
37  GX12765 



Taula S3. Relació de els individus controlats el 2017 a l’illa de l’Aire. 

Niu adult 1 adult 2 

1Aire 6128959   

4Aire 6188955 6128995 

10Aire NX01065   

12Aire 7082156 6159610 

13Aire 6128988 GX12749 

14Aire GX12746 GX12747 

15Aire 6128975 6126450 

17Aire 6140094 6159601 

18Aire 6137511 5091315 

19Aire 6159603 6188994 

20Aire 6188963   

21Aire 6128972   

23Aire 6151873   

24Aire 6159846   

27Aire 6199728 6016855 

30Aire NX01004 7082157 

31Aire 6170737 6151893 

33Aire 6170712 5091318 

34Aire 6030999 6111244 

36Aire 6188962 GX12752 

37Aire 6128804 6188960 

38Aire NX01063   

39Aire GX12708   

41Aire 6137565   

45Aire 6170738   

46Aire GX12707   

48Aire 7082079 6126118 

49Aire 5059759   

50Aire 6188957 6199727 

56/976 6037648   

59/978 6188953   

52/979 6199717   

53Aire NX01001   

57/977 GX12750   

54Aire NX01067   

58Aire 6151865   

60Aire NX02638   

61Aire GX12709   

63Aire GX12710   

65Aire GX12711 GX12751 

66Aire GX12712   

67Aire 6170707   

68Aire 6128958   

69 6037919 GX12713 

72 G26305   

73 6037650   

 



 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


