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Es presenta una revisi6 completa de la informaci6 publicada 0 disponible sobre I'avifauna de
S'Albufera de Mallorca el juliol de 1992, i de la lnfluencia de la gesti6 del Parc sobre aquesta fauna.
Per ales 61 especies reproductores es presenta una estimaci6 quantitativa de la seva abundancia,
Es mencionen les especies estivals, reproductores fora del Parc; les estivals no reproductores a I'illa,
i les hivernants usuals al Parco La densitat d'hivernada d'anatides, ardsids i fotges en els darrers

anys, amb baixes xifres inicials, s'interpreta com una resposta a I'increment en la proporci6 d'aigues
obertes 0 arees d'alimentaci6 en el Parc, inicialment molt limitada, en comparaci6 amb altres

aiguamolls mediterranis. 51 especies es consideren migrants regulars, i 55 de presencia irregular, en

migraci6 0 a I'hivern. N'hi ha d'altres que s6n excepcionals 0 de presencia dubtosa. Les especies
nidificants extingides (possibles 0 segures) s6n Phalacrocorax sp., Cignus olor, Fulica cristata,
Phoenicopterus ruber, Netta rufina, Porphyrio porphyrio, Burhinus oedycnemus i Locustella luscinioides.

Eis dos projectes de gesti6 rnes importants sobre els blotops del Parc han estat el dragat de
canals i la introducci6 de grans herbivors domestics. Es considera que la primera actuaci6 ha bene
ficiat 16 especies, La densitat de Fulica atra al Gran Canal indica la productivitat d'aquesta localitat
en macrofits submergits. Les pastures extensives de vaques i cava lis han beneficiat 34 especies (de
manera directa 0 indirecta), perc existeixen possibles inconvenients en relaci6 ales aus de canyissar.
Paraules clau: Albufera, Aus, Cens, Gesti6, Herbivors.

A com plete revision is presented of published or available information upto July 1992 on the
avifauna of S'Albufera de Mallorcaand on the influence of the parks management on this fauna,

A quantitative estimate of abundance is shown for the 61 breeding species. Summer species
which breed outside the Park or which do not breed on the island, and typically overwintering species
are mentioned. The density of overwintering waterfowl, ardeids and coots in recent years, with low
initial figures, is interpreted as a response to the increase in the proportion of open waters or feeding
areas within the Park, initially very limited in comparison with other Mediterranean wetlands. Fifty one

species are considered regular migrants, and 55 of irregular presence in migration or over winter.
Others are exceptional or of doubtful presence. Probable or confirmed breeding species considered
extinct are Phalacrocorax sp., Cignus olor, Fulica cristata, Phoenicopterus ruber, Netta rufina, Porphyrio
porphyrio, Burhinus oedynemus and Locustella luscinioides. The two most important management

•
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projects on the Park's biotopes have been the clearing of canals and the introduction of large
domestic herbivores. The former is considered to have been of benefit to 16 species. The density
of Fulica alra in the Gran Canal indicates the productivity of this locality in submerged macrophytes.
Extensive pastures for cows and horses have been of benefit to 34 species (directly or indirectly).
although there are possible drawbacks in relation to reed bed birds.

Keywords: Albufera, Birds, Census, Management, Herbivores.

INTRODUCCIO

Es molt coneguda la irnportancia de
I'avifauna de S'Albufera de Mallorca. Eis
trebalis, observacions i campanyes d'ane
Ilatge que Ii han estat dedicats son prou
extensos. Aixi i tot, els trebalis de sintesi
que existeixen (JURADO i XIMENIS 1976, MAYOL
1981) estan avui superats per noyes dades.

Aqui hem volgut posar al dia el cataleq
faunistic, rnitjancant la revisio de totes les
dades anteriors al mes d'Agost de 1992, i
examinar l'estat de les especies de major
rellevancia.

Es presenten tarnbe les observacions
inicials sobre la intluencia que la gestio de
la veqetacio, rnitjancant pastures amb grans
herbivors i control dels nivells de I'aigua, ha

tingut sobre les especies.

AVIFAUNA DE S'ALBUFERA

Considerarem I'avifauna de S'Albufera
dividida en quatre grans grups:

1.- Especies estivals (reproductores dins
del Pare, reproductores fora del Parc i no

reproductores)
2.- Especies hivernals usuals,
3.- Especies migrants i
4.- Especies irregulars (frequents 0 ex

cepcionals) .

Afegim, aixi mateix, una Iiista de les es

pecies extingides, 0 extingides com a repro
ductores.

No considerarem en aquest treball les
especies marines que es poden presentar a

les immediacions del Parc, a no ser que
penetrin dins del prat, tant per alimentar-se
com per reposar.

Les especies estivals

La taula 1 recull la Iiista completa de
les especies reproductores comprovades 0

suposades dins dels Ifmits de /'actual Pare
Natural. Aquestes darreres s'inclouen amb la
notacio cf. despres del nom.

La lnforrnacio que conte la taula es la

presencia ales quadricules UTM afectes pel
Parc de les distintes especies, segons les
nostres dades i les que es contenen a la

publicacio del GOB s.d., amb les notacions
de S si la reproduccio es segura i ha estat
confirmada, P si es probable (signes de zel

repetits 0 similars) i p si es simplement
possible (observacions repetides en epoca
adequada). Les quadricules UTM considera
des son la EE 00 i la EE 10.

Igualment s'assaja una quantificacio dels
efectius de les distintes especies. Si es

disposa de xifres concretes s'indica amb
notacio arabiqa el nombre estimat de

parelies reproductores. En el cas que
tenguem una valoracio aproximada, les
notacions utilitzades son les segiients:

I: 0'1 a 10 parelies
II: 0'11 a 50 pare lies
III: De 51 a 250 parelles
IV: De 251 a 1000 parelles
V: Mes de 1000 parelies

Si no es possible quantificar la poblacio
reproductora, no hi ha signe en aquesta
columna.

Senyalam amb un asterisc (en aquesta
taula j ales sequents) aquelies especies
que incrementen de manera rnes 0 menys
notable els seus efectius com a consequen
cia de I'arribada de poblacions foranes en

epoca d'hivernada 0 rniqracio. Aquestes
especies no s'inclouran ales taules corres

ponents a aquella avifauna, per estalviar

repeticions.



Aythya ferina, mascle
A. ferina male

(Foto: Joan Mayol)

Anas platyrhynchos 0 cap blau, I'anatlda rnes abundant al Parco
A. platyrhynchos, the most abundant Anatidae.

.

(Fote;: Joan Mayol)
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Taula 1 :

AVIFAUNA NIDIFICANT AL PARC DE S'ALBUFERA

U.T.M.EEOO EE 10 Efectius totals

Tachibaptus ruficol/is S S III/IV
Botaurus stel/aris P I

Ixobrichus minutus S p II

Ardea purpurea S III

Ardea cinerea cf* P I

Egretta garcetta cf* P P I

Anas platyrynchos* S S IV

Netta rufina S II

Aythya ferina S I

Circus aerogynosus S p 8

Falco tinnunculus p S I

Coturnix coturnix cf p P

Ral/us aquaticus S S III

Porzana porzana cf P P II

Gal/inula chloropus S P IV

Fulica atra* S S IV

Porphyrio porphyrio S I

Himantopus himantopus S S 110

Charadrius dubius S S

Charadrius alexandrinus* S S

Tringa totanus* p S

Columba palumbus S

Streptoleria turtur p S

Cuculus canorus cf P P

Tyto alba cf P P

Otus scops S P

Asio otus S S

Apus apus cf P P

Upupa epops S S II

Alcedo athis cf P P I

Jynx torquil/a cf P P I

Calandrel/a cinerea S S II

Motacil/a f1ava S S III

Anthus campestris cf p P I

Lanius senator S S I

Troglodytes troglodytes cf p P II

Luscinia megarhynchos S p III

Saxicola torquata S S II

Turdus merula S S III

Cettia cetti S S IV

Acrocephalus scirpaceus S S IV

Acrocephalus melanopogon S S V

Acrocephalus arundinaceus S S IV

Sylvia atricapil/a* S S II

Sylvia melanocephala S S IV

Sylvia sarda p S I
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Sylvia borin S p I
Regulus ignicapillus cf p P II
Cisticola juncidis S S III
Muscicapa striata p S II
Saxicola rubetra S p I
Parus major S S IV
Miliaria calandra p S II
Emberiza shoeniclus* S S IV
Fringilla coelebs cf* p P II
Serinus serinus S S III
Carduelis carduelis S S III
Carduelis chloris S S III
Acanthis cannabina S S III
Loxia curvirostra p S II
Passer domesticus S S III

Caldria afegir ales anteriors Anthus

pratensis, Ficedula hypoleuca i Sylvia cons

picillata, que s'han reproduit al Parc en els
darrers anys, perc) sols una parella en cada

ocasio, de manera que els hem de
considerar reproductors ocasionals, amb poc
significat ecologic a la faunistica local.
Existeix igualment una citacio de reproduccio
de Glareola pratincola, perc no reuneix les

garanties suficients, i malgrat que figuri en

alguna publlcacio, no I'incloem a la lIista.
Des del punt de vista biogeogratic,

tenim la reproduccio al Parc d'un total

general de 61 especies d'aucells, rnes tres

excepcionals, de les 102 que crien a

Mallorca. Aquesta xifra es relativament molt

elevada, ja que les quadricules UTM (100
Km2) amb rnes aucells nidificants (GOB s.d.)
en tenen 46 documentats.

Loqicarnent, les especies de major
interes son les palustres, moltes de les quais

.

no tenen ales Balears altres localitats de
cria. Entre elles, i com a singularitat molt

assenyalada, valla pena esmentar I'abun
dancia d'Acrocephalus melanopogon, que
atany a S'Albufera la rnes elevada concen

tracio coneguda, com a minim a la Medi
terrania occidental. ES significatiu, com a

mostra d'aquesta abundancia, que a la

campanya d'anellatge de tardor desenvo

lupada a tot l'Estat I'any 1985, es marcassin
en total 685 aucells d'aquesta especie, dels

quais 593 ho foren a S'Albufera.
A la taula 2 enumeram les especies

reproductores fora dels limits del Parc, perc

que en depenen directament per a la seva

allmentaclo en epoca estival 0 s'hi presenten
amb frequencia. Seguint la mateixa notacio,
estimam els efectius que utilitzen regularment
S'Albufera.

Taula 2:

AVIFAUNA ESTIVAL REPRODUCTORA
FORA DEL PARC

Phalacrocorax aristotelis I
.

Pandion haliaetus I
Falco eleonorae III
Falco peregrinus I
Coturnix coturnix I
Larus cachinans IV
Larus audouiniii I
Burhinus oedycnemus I

Merops apiaster II
Hirundo rustica* III
Delichon urbica* II
Corvus corax I

Algunes d'aquestes especies mereixen
una consideracio especial. Pandion haliaetus
es de presencia continuada al Parc, i s'hi
solen veure 1 0 2 exemplars slmultaniarnent

(maxim 3). En el passat, la situaclo era ben
distinta: WESTERN HAGEN 1958 arriba a observar
vuit exemplars pescant slmultanlament a

S'Albufera el 30 d'Abril; si be en aquella
epoca I'Estany des Ponts no havia estat

alterat, la localitat preferida era el Gran



Acrocepha/on me/anopogon
(Foto: Joan Mayol)

Pandion ha/iaetus 0 Aguila peixatera, exemplar jove
P. haliaetus, juvenile osprey

(Foto: Joan Mayol)
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Canal. La recessi6 d'aquesta especie ha
estat general a I'illa, de lIavors enca, Falco
eleonorae efectua concentracions primaverals
importants, sobretot per la captura crepus
cular d'insectes, en concentracions ja descri

tes per MUNN 1931 (fins a 20 0 30 exem

plars) que semblen avui fins i tot mes impor
tants que en temps d'aquell autor. Les de
Larus cachinans s6n fonamentalment de

repos, ja que l'alimentaci6 de la majoria dels
individus del Pare te lIoc a I'abocador de
Muro. Tanmateix, hem pogut documentar la

repetida predaci6 de polls de Charadrius
dubius i de Ch. alexandrinus. L. audouinii,
que no havia estat citada fins als darrers

anys, reposa amb poca trequencia ales
lIacunes costeres rnes obertes 0 a les de la
nova depuradora de lIacunatge de Can
Picafort. Merops apiaster es reprodueix just
a la vora del Parc, i tenim dades de la seva

evoluci6 dernoqrafica en els darrers anys: 18

parelles al 1988, 30 al 1989, 21 al 1990 i
sols 7 al 1992; la localitat de cria de

l'especie, les extraccions d'arena de S'llIot,
esta molt deteriorada per aquesta explotaci6.
Seria interessant coneixer l'exit reproductor
d'aquesta poblaci6. Quant a Corvus corax, si
be la seva presencia al Pare es relativament

frequent, probablement cap parella reproduc
tora no en depen directament.

Finalment, hem d'incloure aqui una llista
de I'avifauna est ivai no reproductora (0 que
no n'ha donat signes fins al dia d'avui).
S'enumeren a la taula 3.

Taula 3:

AVIFAUNA ESTIVAL NO REPRODUCTORA

Nycticorax nycticorax
Bubulcus ibis
Ardeola ral/oides

Tringa erythropus
Tringa nebularia
Actitis hypoleucos
Larus ridibundus

Entre els ardeids, Bubulcus es un

colonitzador (0 recolonitzador) recent, atavorit

per la gesti6 (vid. 2.2), i tal vegada
Nycticorax s'ha vist afavorit per la proliferaci6
del Cranc america, Procambarus clarkii,

sobre el qual hem anotat repetides preda
cions. Larus ridibundus te una poblaci6 es

tival minima (menys de 10 exemplars),
encara menor en el cas de les limicoles.

En total, per tant, I'avifauna est ivai del
Parc es compon de 80 especies (sense
comptar les tres excepcionals).

Les especles hivernals

Entenem per hivernals aquelles especies
miqratories que estableixen poblacions al
Parc en el periode com pres entre les

migracions postnupcial i prenupcial (BERNIS
1966). La llista general d'aquestes especies
queda recoil ida en el quadre 4, on hem
inclos totes les especies que s'han vist
normalment en els darrers hiverns amb
caracter estable dins del Pare, encara que
alguna d'elles pugui faltar-hi algun hivern (G.
grus, P. apricaria, P. pugnax i C. spinus).

Taula 4:

AVIFAUNA HIVERNAL AL PARC NATURAL
DE S'ALBUFERA.

I: COMPOSICIO FAUNfsTICA
Podiceps nigricol/is
Phalacrocorax carbo

Egretta alba
Anser anser

Tadorna tadorna
Anas penelope
Anas strepera
Anas crecca

Anas acuta

Anas clypeata
Aythia ferina

Aythia fuligula
Aythya nyroca
Circus cyaneus
Falco columbarius
Grus grus
Vanel/us vanel/us
Pluvialis apricaria
Calidris minuta

Scolopax rusticola

Gal/inago gal/inago
Lymnocriptes minimus
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Philomachus pugnax
Sterna sandvicensis
Larus minutus
Alauda arvensis

Ptyonoprogne rupestris
Motacilla cinerea
Motacilla alba
Anthus pratensis
Anthus spinoletta
Prunella modularis
Erithacus rubecula
Luscinia svecica
Phoenicurus ochruros
Turdus philomelos
Phylloscopus collybita
Regulus regulus
Remiz pendulinus
Carduelis spinus

Sturnus vulgaris

La quantiflcacio de les poblacions
hivernals es rnes dificultosa que la de les
estivals, exepcio feta de les grans especies.
En el cas de les anatides, agrons i algunes
altres aus de gran tamany, s'efectua anual
ment un recompte general a nivell europeu,
pel qual disposam de distintes dades en

relacio a S'Albufera, i que ens permeten de
constatar una certa evolucio de les pobla
cions. Se sol efectuar el primer diumenge de
la segona quinzena de gener. Oferim els
resultats d'aquests recomptes a la taula 5. Si
be es cert que la qualitat dels recomptes pot
haver augmentat en els darrers anys, quan
I'equip del Parc ha disposat de millor infras
tructura per a la seva realltzacio, s'ha de
considerar que en totes les edicions reflec
tides s'ha comptat amb suport aeri, que ha

permes una visualltzaclo completa del Parc,
i en consequencia, les xifres globals son
perfectament com parables.

Taula 5:

RESULTATS DELS RECOMPTES ANUALS D'ANATIDS
PERIODE 1984/1992

ARDEIDS A S'ALBUFERA.

Especie /Any: 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992

T. ruficollis 15 15 8 42 28 149 50 71 200
P. nigricollis 4 1 7 1
P. carbo 27 27 43 50 35 75 84 125 125
N. nycticorax 7 4 14
B. ibis 4 11 13 43 61
E. garcetta 3 5 26 29 39 67 91 183
E. alba 1 1 1 2 1
A. cinerea 32 34 48 17 37 58 37 50 59
G. grus 1 1
A. anser 21 26 9 20 2 6
T. tadorna 2 1 1 1
T. ferruginea 2
A. penelope 55 55 179 615 49 512 252 400 432
A. strepera 22 18 12 5
A. crecca 130 130 100 200 108 314 518 1320 1117
A. platyrhy 347 266 424 115 93 724 1013 870 1155
A. acuta 2 2 6 2 8 20 75 41
A. clypeata 175 175 170 198 296 300 307 567
Anas sp 14 100 40 3
A. ferina 300 300 300 246 3 313 116 239 250
A. fuligula 4 4 32 32 37 106 152
A. nyroca 2
F. atra 400 600 550 649 693 1040 1148 2261 3501
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Es interessant veure l'evoluci6 de I'fndex
d'anatides + fotges totals per Ha hivernants.
La seva evoluci6 temporal ha estat avaluada
considerant que l'extensi6 de zona humida

potencialment utilitzable es de 1.600 Has, ja
que cal comptabilitzar les zones d'albufera
excloses de Is limits del Pare, i descomptar
les arees no inundades. A d'altres zones

hum ides geogrilficament properes, les xifres
se situen entre 2,08 - 3,42 aus Ha a La

Camargue, 0 2,29 - 3,2 a L'Albufera de
Valencia. AI Delta de I'Ebre es de 2,55. S'ha
de tenir present que a totes aquestes arees
la xifra ha estat obtinguda considerant els

terrenys sotmesos a explotaci6 cineqetica.
(MAYOL, 1991)

AUS/Ha.

1984 1985 1986 1967 1988 1989 1990 1991 1992

Grafica 1: Densitat d'hivernada 1984-1992

(Anatides + fotges/Ha.)

L'evoluci6 d'aquest valor es pot conside

rar relacionada amb la capacitat trofica de

l'area, ja que la seva qualitat com a refugi
no ha variat notablement. A la major part de

les altres arees, i a S'Albufera fins al 1988,
la caca es un factor incident sobre les xifres

d'hivernants. Aixf i tot, l'explotaci6 clneqetica
no ha estat, al nostre cas, d'una intensitat
excess iva, ja que el dret de caca no era

lIogat.
Com es pot veure, els valors de S'AI

bufera s6n notablement baixos fins al 1990,
i especialment en els anys anteriors als

inicis de gesti6, amb una evoluci6 positiva
molt notable en el cas dels anatids de su

perffcie i de les fotges, i molt menys positiva
en el cas de les especies cabussadores,
amb uns requeriments ecologies molt rnes
estrictes (aiques profundes, no contami

nades).

Hem obtingut igualment qraflques (de 2

a 5) de l'evoluci6 de les poblacions hivernals

de distintes especies 0 grups des del

moment de la declaraci6 del Pare.
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Grafica 2: Cornparacio hivernada 1986-1992 (Fulica
atra. Fotja (Recomptes gener).
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Grafica 3: Cornparacio hivernada 1986-1992.
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Grafica 4: Cornparacio hivernada 1986-1992.
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EXS.

'BO

1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992

Grafica 5: Comparaci6 hivernada 1986-1992. Ph.
carbo. Corpetassa. (Recompte gener).

Les especles migrants

Moltes de les especies estivals 0

hivernals referides s6n miqratories, i per tant

es poden presentar en una abundancia mes

gran en el perf ode postnupcial (en general)
o a la migraci6 pre-nupcial. Perc n'hi ha una

lIarga serie que utilitzen S'Albufera com a

localitat d'alimentaci6 0 repos exclusivament
durant un 0 els dos periodes migratoris
anuals. Feim, per tant, la distinci6 sernantica
entre migrant i migratori, tal com la defineix
BERNis 1966. S6n les que enumeram a la
taula 6.

Taula 6:

ESPECIES MIGRANTS A S'ALBUFERA

Botaurus stellaris
Ciconia ciconia
Platalea leucorodia

Phoenicopterus ruber
Anas querquedula
Pernis apivorus
Milvus migrans
Circus pygargus
Falco vespertinus
Falco subbuteo

Haematopus ostralegus
Recurvirostra avosetta

Glareola pratincola
Pluvialis squatarola
Charadrius hiaticula

Limosa limosa
Numenius phaeopus

Numenius arquata
Tringa stagnatilis
Tringa ochropus
Tringa glareola
Arenaria interpres
Gallinago media
Calidris temmincki
Calidris alpina
Calidris ferruginea
Larus genei
Chlydonias hybrida
Chlydonias leucoptera
Chlydonias nigra
Gelochelidon nilotica
Sterna caspia
Sterna albifrons

Apus melba

Apus pallidus
Riparia riparia
Hirundo daurica
Anthus trivialis
Phoenicurus phoenicurus
Saxicola rubetra
Oenanthe oenanthe
Locustella naevia

Acrocephalus paludicola
Acrocephalus schoenobaenus

Hippolais polyglota
Sylvia communis

Sylvia cantillans

Phylloscopus trochilus

Phylloscopus sibilatrix
Ficedula hypoleuca
Oriolus oriolus

Alguns casos de migrants s6n espe
cialment significatius: Falco vespertinus es
una especie oriental, amb migraci6 en llac,
per al qual S'Albufera es una de les loca
litats de presencia usual rnes occidental.
Com ja s'ha dit, moltes especies estivals 0

hivernants incrementen notablement els seus

efectius durant les epoques de migraci6.

Les especies divagants

Aquest apartat inclou dues lIistes, la

d'especies divagants usuals (registrades di
verses vegades en els darrers vint anys) i el

d'especies excepcionals, de les quais dispo
sam sols d'una 0 poques observacions.
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Logicament, aquestes llistes no s6n ni poden
ser definitives, i as encara mas discutible
l'atribuci6 a una 0 altra de cada especie.

La taula 7 inclou els divagants usuals,
que poden ser d'origen illenc, perc presencia
irregular, erratica 0 molt esporadica al Parc,
i especies toranies, que troben aqui el seus

biotops en i1urs esporadiques arribades a

I'illa. Si be en aquesta lIista les especies s6n

irregulars, n'hi ha que es presenten siste
rnaticarnent en determinades condicions

meteoroloqlques (hiverns freds), 0 que estan

a la lIista com a consequencia de canvis

coroloqics (expansi6 0 retracci6 d'arees d'hi

vernada, per exemple) 0 demogratics (rare
facci6 de l'especie, 0 expansi6) Numenius

tenuirostris, probablement l'especie d'au mas

arnenacada d'Eurasia (Ia poblaci6 total

estaria entre 100 i 300 individus, RAMsAR

1989), s'ha observat a S'Albufera repetides
vegades els darrers anys. Ates que les
localitats conegudes d'hivernada s6n i1acunes

marroquines, as probable que el seu pas

pels prats mailorquins sigui usual.

Taula 7:

ESPECIES IRREGULARS A S'ALBUFERA

Any de darrera
observaci6

1991
1988
1987
1992
1992

Podiceps cristatus

Podiceps auritus

Podiceps grisegena
Ciconia nigra
Plegadis falcinel/us
Anser fabalis
Marmaronetta angustirostris 1992

Aix galericulata 1990

Aythia marila 1991

Melanitta nigra 1990

Milvus milvus 1990

Accipiter nisus 1989

Buteo buteo 1991

Hieraetus pennatus 1990

Neophron percnopterus 1992

Aegypius monachus 1992

Alectoris rufa 1990
Phasianus colchicus 1992

Porzana pusilla 1990
Porzana parva 1990

Crex crex 1990 ?

Gal/inago media 1990
Calidris canutus 1991
Calidris alba 1989
Eudromias morinel/us 1985
Limicola teicinetlus
Limosa lapponica 1991
Larus fuscus 1992
Larus melanocephalus 1989
Sterna hirundo 1990

Asio flammeus 1992

Caprimulgus europaeus 1991
Coracias garrul/us 1990
Galerida theklae
Anthus cervinus 1991

Sylvia conspicil/ata 1989

Sylvia hortensis 1989

Turdus iliacus 1991
Turdus pilaris 1991

Turdus viscivorus 1991

Turdus torquatus 1990
Monticola solitarius 1988
Locustel/a luscinioides 1985

Phyl/oscopus bonel/i 1991

Hippolais pal/ida 1991

Hippolais icterina 1991

Oenanthe hispanica 1986
Ficedula albicol/is 1989
Lanius col/urio 1989
Lanius minor
Lanius excubitor
Parus caeruleus 1989
Emberiza cirlus 1985
Emberiza hortulana

Fringil/a montifringil/a 1987

La taula 8 indica les especies de les

quais coneixem una sola cita en el darrer

mig segle, i que consideram que s'han pre
sentat a S'Albufera de manera realment

excepcional. Indicam, igualment, I'any d'ob

servaci6, si ens as conegut.

Taula 8:

ESPECIES EXCEPCIONALS A S'ALBUFERA

DE MALLORCA

Any de darrera
observaci6

Pelecanus onocrotalus

(Platalea alba
.1955

1988)
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Anser albifrons

Cignus cignus
Tadorna ferruginea
(Dendrocigna viduata
Buteo rufinus
Circus macruros

Falco biarmicus

(Balearica pavonina
Calidris fuscicol/is

Phalaropus lobatus

Tringa flavipes
Glareola nordmandi
Athene noctua

Strix aluco
Clamator glandarius
(Myopsitacha monacha
Calandrelfa rufescens
Cercotrichas galactotes
Montifringil/a nivalis
Emberiza melanocephala
Emberiza cia

(Euplectes afer
Corvus monedula

S'ALBUFERA DE MALLORCA

1992
1940?
1989

1978?)
1990

1990

1991)
1975
1989
1991
1991
1990
1986

1992)
1990

1989
1972?
1990

1985)
1987

Hem indicat entre parentesi les especies
que, malgrat hagin estat observades en estat

plenament silvestre i sense senyals de cap
tivitat clars, as practicarnent segur que pro
cedeixen de fugues. No es tenen presents a

I'hora de quantificar I'avifauna del Parco

Finalment, per tenir una visio faunistica
completa de S'Albufera, as necessari
enumerar les especles que estan documen
tades amb registres dubtosos, la major part
molt antics. Son especies que s'han de
considerar de presencia incerta, enumerades
a la taula 9.

Taula 9:

ESPECIES DE PRESENCIA INCERTA A
S'ALBUFERA

Oxyura leucocephala
Mergus merganser
Mergus albel/us

Antropoides virgo
Balearica pavonina
Stemetiouqetti

Les cites d'Antropoides corresponen a

captures del S. XVII I (1779 i 1772), trameses

a la Cort pel naturalista Vilella (AzCARATE
1989), perc obtingudes als Prats de Santa

Ponca i Sa Porrassa. Tanmateix, la seva

presencia esporadica a S'Albufera, en aquell
temps, as molt probable. Una cita anterior i

prou clara as la de Plini el Veil, que es

refereix expllcitament a "Grues menors"

(BLANES et ai, 1990), perc tampoc no les
situa a S'Albufera. Per tant, hi ha indicis
molt clars que l'especie ha format part de la
fauna mallorquina, perc as incerta la seva

presencia ales terres de S'Albufera.
La cita de Balearica a Mallorca as una

captura del 1780, de localitat tarnbe desco

neguda. Sens dubte havia de ser una au

silvestre. EI cas d'Oxyura es presenta a un

altre treball d'aquesta monografia. Les altres

especies corresponen a citacions de BARCEL6
1866, i aquest autor no ofereix garanties per
especles que sols figuren ales seves IIistes.

En els darrers vint anys hi ha hagut
una allau d'observacions d'afeccionats estran

gers, especialment britanlcs, algunes de les

quais resulten excessivament inversemblants.
En aquest treball hem optat per recollir

aquelles que ofereixen garanties de certesa:
les realitzades per mas d'un observador, 0

documentades amb fotografies 0 captures
per anellatge.

Les especles extingides

Algunes especies d'aus de prat, que
actualment es presenten a S'Albufera en

epoques determinades 0 de manera irregular,
varen ser reproductores en el passat, 0

tenim indicis per a suposar-ho. Oferim aqul
un resum critic de les notlcles que en tenim.

Phalacrocorax pygmaeus/carbo? MAYOL

(1994) presenta les proves documentals que
una d'aquestes dues especies es reproduls
a S'Albufera al segle XVIII, a partir d'una
carta descriptiva d'un responsable de l'area.
Amb els documents disponibles, as impos
sible una definitiva adscripclo de l'especle.

Botaurus stelfaris Lord Lilford en va

col-lectar ous, segons JOURDAIN 1927 (in
BERNIS 1958). Seria sobre I'any 1864, quan
les grans obres de dessecacio del prat
s'iniciaven. L'especie era ben coneguda a la

contrada, i se'n conserva memoria oral.
Probablement, la seva extincio com a repro-
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ductora es deque a la gran transforrnaclo
ocasionada per les obres de dessecacio. La
recolonitzacio de S'Albufera per l'especie es
recent, i coincideix amb els primers anys de

gestio del Parc.

Phoenicopterus ruber? Les notfcies de
la presencia del Flamenc al Parc son rnes
antigues i dubtoses. La descripclo que fa
DESPUIG (1784) de S'Albufera inclou la men

cia de "innumerables aves que se crian en

ella, particularmente los cisnes". BERARD

(1789) fa referencia tarnbe a "la caza de los
cisnes y dernas genero de volateria acuatica"
de que es podria gaudir a S'Albufera.

Sembla molt aventurat suposar que cap
especie del Gen. Cignus no es presentas al

prat amb una trequencia que [ustificas la
seva reiterada reterencia per aquests autors,
i molt rnes que s'hi reprodufs, encara que
aixo ha estat assumit com a cert, sobre la
base de citacions similars, al cas dels

Aiguamolls de l'Ampurda (SARGATAL, in ver

bis). Pod ria tractar-se, en el nostre cas, de Is
flamencs, que en alguna ocasio han estat

anomenats "cisnes"? S'Albufera, aleshores,
era una contrada molt solitaria, i radicalment
distinta del que avui coneixem, amb entrades

importants d'aiques salabroses (BERARD
1789), i ecoloqicarnent podria haver estat

ben favorable al Flamenc. La possibilitat de
I'existencia d'una colonia de Flamencs a

S'Albufera en el S. XVIII no es pot descartar.
Sabem que existia a Formentera (VARGAS
PONCE 1787, que els esmenta com "Cique
nas, Payos 0 Flamencos").

Netta rufina. EI 1861, aquesta especie
fou observada criant al Prat de Sant Jordi, a

prop de Palma, per HOMEYER (in MUNN 1943),
qui en cot-tecta un poll. JORDANS 1924
n'observa un mascle adult a S'Albufera el
1924. Podem pensar que la poblaclo ma

lIorquina de I'especie va entrar en deca
dencia amb les grans dessecacions del S.

XIX, encara que la seva extlnclo pot haver
estat rnes moderna. Se'n conserva memoria

popular, perc no de la reproduccio, La

recuperacio de l'especie per a I'avifauna del
Parc es descriu en un altre article d'aquesta
monografia.

Porphyrio porphyrio es lnclos ales
llistes de Plini el Veil (segons el qual s'en
viaven a Roma per als tiberis assenyalats,

segurament des de Pollentia, enclavada a la
vora del gran marjal) (BLANES et al. 1990), i
es assenyalat per Homeyer, Barcelo i
Jordans (in BERNIS 1958). Per altra banda,
tambe a nivell literari n'hi ha referencies molt
clares (ROSSELL6 1912) i el nom popular es
conegut a Sa Pobla; i observacions espora
diques posteriors (MAYOL 1971). Es molt

probable que fos vfctima tarnbe de les obres
de dessecaclo agricola dels anglesos.

Un cas interessant es el de Fulica
cristata, de la qual Homeyer (in BERNIS 1958)
menciona polls ales Balears, sense

concretar localitat. Seria d'interes rastrejar
millor la bibliografia antiga a la recerca de
millors informacions, si es que existeixen.

Burhinus oedycnemus. L'especie criava
a l'area abans de l'espansio urbanfstica que
n'ha alterat l'extensio i els limits de S'AI
bufera. Es molt poe probable que arribi a

establir-se en el Pare, on els biotops favo
rabies son d'extensio massa limitada.

Locustella luscinioides. Les dades de

reproduccio rnes modernes son de CONGREVE
1957-58, perc en els darrers anys no se

n'ha escoltat el cant, tan caracterlstic que
diffcilment pod ria passar desapercebut. Si be
no es pot donar per definitiva la lntorrnacio

disponible per considerar que no hi ha

reproducclo de l'especie, sembla que molt

probablement sigui aixl,
Probablement, la investiqaclo detallada

de treballs antics 0 docurnentacio historlca
varia pugui ajudar a concretar i allargar la
lIista anterior, que sols ha de considerar-se
una aportacio inicial a la coneixenca de
I'avifauna del passat de S'Albufera.

LA GESTI6 DEL PARC I LA SEVA
INFLUENCIA SOBRE L'AVIFAUNA

La gestio d'aquest espai natural protegit
es desenvolupa mitiancant el Pia d'Us i
Gestio oficial (MAYOL 1991), que ha assumit
com a funcio primera del Parc la conser

vacio i restauracio dels seus valors naturals.
Pel que pertoca a I'avifauna, que s'ha

de considerar com un de Is valors naturals
rnes assenyalats del Parc, s'ha de veure

com afecta la gestio a la diversitat de les

especles, els seus efectius i en especial a
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les singularment valuoses d'aquest ecosis
tema.

Si be el Pia ha estat aprovat durant

1990, alguns dels seus elements fonamentals
eren aplicats ja des de moments anteriors.
EI dragat del Gran Canal va tenir lIoe el

1988/89, i la introduccio d'herbivors el 1988.
Aixo ens permet ja hipotesis preliminars, que
es pod ran confirmar a l'evolucio posterior de
I'avifauna del Parc.

.

EI dragatge del Gran Canal. Especies
afectades

EI Gran Canal, construit el segle passat,
havia estat dragat pareialment per darrera

vegada a la decada dels anys 50, perc en

el moment de l'adquislclo de S'Albufera pel
Govern Balear estava quasi totalment pie de
sediments argilosos, i recobert per un

canyissar de gran talla (5 m) excepte en un

curs residual pel torrent de aproximadament
1,5 m d'amplada. EI dragatge fou executat

amb mitjans mecanics, en una longitud de
1.800 m, una amplada de 40 m i una

profunditat mitjana d'1 m. S'evacuaren en

total rnes de 130.000 m3 de sediments. EI

primer estiu ja va ser ocupat per una densa

praderia de macroflts submergits, dominats

pel Potamogeton pectinatus, amb presencia
aixi mateix de Chara sp., Enteromorpha
intestinalis, etc. Aquesta operaclo, motivada

per incrementar les aiglies lliures i evitar
inundacions als conreus aiglies amunt del

Parc, ha tengut efectes notables sobre

I'avifauna, i l'area aquatica obtinguda (9 Has)
es ocupada regularment per les especies
seglients, que hi troben aliment (algunes
d'elles hi acudeixen massivament de nit):

Taula 10:

ESPECIES AFAVORIDES PEL DRAGATGE
DEL GRAN CANAL

Tachybaptus ruficol/is

Podiceps nigricol/is
Phalacrocorax carbo
Ardea cinerea
Ardea purpurea

Egretta garcetta
Ardeola ral/oides

Nycticorax nycticorax
Anas platyrhynchos
Anas strepera
Aythya ferina

Aythya fuligula
Aythya nyroca
Pandion haliaetus

Fulica atra
Gal/inula chloropus
Porphyrio porphyria

La capacitat trotica d'aquest biotop es

especialment important cap a finals d'estiu,
quan la praderia de macroflts esta espe
cialment desenvolupada, i les poblacions,
especialment de fotja, que I'exploten es fan
molt denses. Eis reeomptes perlodics d'a

questa especie ens permeten una qrafica
molt significativa de la productivitat d'aquesta
area (qrafica 6).

1200�--------------�
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Grafica 6. Nurn. fotges gran canal, maxim
quinzenal.

Malauradament, la qualitat de les aiglies
que arriben al Gran Canal pel Torrent de
Sant Miquel no es optima, ja que 6 Km
amunt s'hi aboquen les aiglies residuals de
Sa Pobla, depurades des de 1991, perc
carregades de nutrients, el que ha generat
una eutrofitzacio de l'area.

Operacions similars han estat exe

cutades al Canal Loco i Canal den Moix,
amb resultats rnes modests, ja que la seva

amplada es inferior; a la periteria d'una de
les dunes fossils de Ses Puntes i a la lIacu
na d'Amarador. Segons el Pia de Gestio, els

dragatges haurien d'arribar a 50 Has.



Niu d'Himantopus himan

topus 0 avisador amb

protector per a evitar el
bestiar.
Nest. of H. himantopus
protectet from the cattle.

(Foto: Joan Mayol)

En principi, s'espera que aquest
mecanisme de gesti6 afavoreixi especialment
el grup d'anneres cabussadores i altres es

pecies d'ecologia similar (Podicipitidae) , a

mes dels organismes d'altres grups taxono
mics (vegetals lotios, peixos, crustacis, etc ... )

Les arees pasturades. Resultats prell
minars

Des de 1987, amb la col·laboraci6 del
Patronat de Races Autoctones de Mallorca i
de distints particulars, es porta a terme la

gesti6 de les zones de canyissar que ho

permeten per la consistencia del sol, mitjan
cant la pastura extensiva de bestiar
domestic.

EI metoda es molt simple: en alguns
casos, despres d'una operaci6 de foc contro

lat (a les parcel·les que ho permeten per
l'absencia de Tamarix), que destrueix la
necromassa acumulada de Canyet, s'espera
el rebrot de les plantes i s'alliberen sobre
l'area ramats de bestiar vacu 0 equi, que
aprofiten la biomassa dels rnacrofits

emergents, afavorint als rnacroflts submergits,
que no s6n aprofitats pel bestiar. En altres

casos, la introducci6 s'efectua directament.
La bibliografia d'aquest metoda es molt
extensa (SCOTT (ed) 1982, GERMAIN 1987,
LECOMPTE et al 1981) i la seva utilitat per a

la conservaci6 ha estat ben comprovada.

S'Albufera, de fet, participa en el Grup de
Treball sobre Pastures de reserves naturals

europees, instituit en ocasi6 de I'any europeu
del Medi Ambient, i s'hi ha efectuat un

seguiment botanic dels resultats del rnetode

(FRONTERA i FORTEZA 1991).
La presencia de bestiar actua com un

element de diversificaci6 vegetal, i sobretot,
un convertidor de biomassa dominant aeria
en submergida molt accentuat. Eis seus

efectes no s6n uniformes, sin6 que es

concentren sobre determinades zones,

segons les apetencies de Is animals, la

presencia de Juncus (Ies pues apicals
d'aquest genere tenen eficacla contra els

herbivore) 0 la profunditat de I'aigua. Ales
zones on el canyet no ha estat cremat,
s'obren inicialment passadissos dins aquest,
ja acceptats per Ardea purpurea, Botaurus,
Anas platyrhyncos i altres especies. En

general, perc, la major part de les especies
seleccionen positivament les arees mes
obertes, adhuc aquelles on les plantes
emergents s6n practicarnent absents, per
l'abundancia de rnacrofits submergits (aliment
dels aucells fitotaqs) 0 els invertebrats i
amfibis que hi proliferen.

Aixf mateix, es important considerar que
el 1989 s'instal-laren comportes per control
de I'aigua a la desembocadura del Canal
des Sol, que ens ha perrnes regular els
nivells. Les comportes tenen una altura
maxima de 30 cms. Tancades, vessen per
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sobre, si I'aigua atany aquest nivell. Hem

procurat sempre que es mantenguessin
obertes pel fons en una altura igual a la
dlterencla de cota entre S'Albufera i la mar,
de manera que es mantengui un contacte

entre els dos ecosistemes, molt important pel
transit d'organismes, i el flux d'aigua no sigui
tan rapid com provoca l'existencla de la
xarxa de drenatge. O'aquesta manera, les

comportes ens procuren un regim hidric
similar al que podria tenir S'Albufera en

condicions rnes naturals, i no eviten la
secada estival, que resulta rnes tardana
curta que sense aquest dispositiu.

Els resultats del sistema de pastura i

comportes ha estat espectacular: una part
del canyissar del Parc s'ha convertit en

arees d'aiques someres (15-25 cms), colonit
zades per macroflts submergits amb
biomasses de Chara fins a 229,6 g/m2
(desembre) (FORTEZA i FRONTERA 1991), que
han estat rapldarnent acceptades per molt
distintes especies d'avifauna com a IIoc
d'alirnentacio. S'han notat increments molt

importants de les especies que s'inclouen a

la taula 11, directament relacionats amb
l'accio dels herbfvors.

Taula 11:

ESPECIES AFAVORIOES PER L'ACCIO
OELS HERBIVORS

Ardea cinerea
Ardea purpurea
Egretta garcetta
Bubulcus ibis
Botaurus stel/aris

Nycticorax nycticorax
Ardeola ral/oides
Anser anser

Anas platyrhynchos
Anas clypeata
Anas penelope
Anas crecca

Anas querquedula
Circus aerogynosus
Falco tinnunculus
Fulica atra

Himantopus himantopus
Tringa erythropus
Gallinago gallinago

Lymnocriptes minimus
Philomachus pugnax
Limosa limosa
Numenius arquata
Tringa nebularia

Tringa glareola
Tringa ochropus
Actitis hypoleucos
Calidris minuta

Chlydonias nigra
Chlydonias hybrida
Larus ridibundus
Motacil/a flava
Anthus spinoletta
Anthus pratensis
Saxicola torquata

Els resultats del rnetode han estat

especialment favorables ados grups en

relacio ales seves possibilitats d'alimen
tacio: els ardeids, per als quaIs S'Albufera
ha esdevingut una localitat favorable a la

irnplantacio d'una colonia de reproducci6
(HAFNER i HOFFMANN, 1990); i les anatides,
que acudeixen en massa amb el crepuscle
per a alimentar-se. Anser anser mai no

havia estat observat a Ses Puntes 0 Es

Ras, i se n'han vist fins a 24 menjant entre

el bestiar.
Altres especies, no incloses a la taula,

s'han observat ocasionalment ales parcel-lea
pasturades, perc no resulten tan significa
tives.

Hem d'assenyalar que hi ha tambe

algunes altres especies que poden resultar
afectades per aquesta actuacio en sentit
desfavorable: son els ral-lids de petita talla

(Porzana i Ral/us) i els passeriformes de

canyissar, en concret els del qenere
Acrocephalus, a rnes de Cettia, Cisticola i
Emberiza shoeniclus. S'ha de considerar,
tanmateix, que algunes de les especies del

grup son rnes tost de vorera, de manera que
I'efecte rnes important de la pastura es el
canvi d'ublcacio de la poblacio, mes que la
seva reduccio, que segurament tambe es

produeix, encara que amb una intensitat
menor. Es molt important, tanmateix, en el
cas de S'Albufera, parar atencio especffica a

la futura evoluci6 de la poblaci6 d'Acroce

phalus melanopogon, com a valor singular
del Pare.



S'Albufera

(Foto: Gliment Picornell)
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En conjunt, I'increment de diversitat i de

poblacions, sigui d'especies que aprofiten els

macrofits, sigui de les que preden sobre

insectes, peixos 0 amfibis (grups netament
afavorits per l'habitat d'aigOes lliures), es
molt important, i aconsella mantenir i incre
mentar la superffcie gestionada amb aquest
rnetode.

CONCLUSIONS

L'Avifauna del Parc Natural de S'Albu
fera esta formada per un total de 247 espe
cies, distribuldes en els grups tenoloqlcs
segOents:

80 especles estivals 0 sedentaries
41 especies hivernals
51 especies migrants
55 especles irregulars i
20 especies excepcionals.

Hi ha igualment 7 especies citades de
manera incerta, i set extintes com a repro
ductores (que es poden presentar regular
ment 0 irregular).

Aquestes xifres fan de I'avifauna de
S'Albufera la rnes diversa de les Balears, ja
que hi ha registres al Parc de rnes del 74%
de I'avifauna insular (MAYOL 1978, modificat).
L'avifauna reproductora es tarnbe la rnes
diversa de les Illes.

Tant el dragatge de canals com el
metcde de pastoralisme extensiu han donat
resultats positius, quant a I'increment de
diversitat faunfstica i capacitat trofica de Is
distints biotope, especialment el darrer. Cada
un dels rnetcdes afavoreix especles distintes,
encara que algunes poden resultar beneficia
des pels dos metcdes.
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