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s presentem una nova edició de PLOMES. Aquest
cop ens acostem al mar
guiats pel ocells marins. Aquest
número té com a principal objectiu aprofundir en l’estudi, el
coneixement i les amenaces dels
ocells marins des de terra però
també des de l’aigua.
Aquest ambient ha estat pensat
tot tenint en compte que SEO/
BirdLife ha establert l’ocell de
tempesta com l’ocell de l’any:
és un petit-gran desconegut dels
nostres mars, i costes rocoses
o illots, però possiblement per
això una de les aus que millor
pot representar el que pot suposar l’impacte de l’home sobre
espècies de les quals ens manca
molta informació. Així, malgrat
que la mida de la població europea no és una dada segura, els
experts destaquen, com una de
les principals amenaces, la introducció de depredadors terrestres a les zones de cria (gats i
rates que hi han arribat per mitjà
de l’home).
La seva vida al mar tampoc és
segura, i, atenent a l’opinió dels
experts, la sobrepesca i el canvi
climàtic suposen amenaces importants per a l’espècie. Aquest
últim factor pot afectar més o
menys intensament els corrents
marins, i modificar d’una manera
important la distribució de l’aliment (plàncton i altres organismes de mida molt reduïda) prop
de les colònies de cria, el que pot
comportar el fracàs reproductor
d’uns ocells que ponen un sol ou
per temporada.

Òbviament aquests problemes
no són exclusius d’aquesta espècie, sinó que són comuns a
la majoria dels ocells marins.
L’ocell de tempesta és només un
silenciós representant de totes
aquestes aus, amb l’agreujant de
què la manca d’informació sobre una espècie, pot fer que en
poc temps passi a estar en una
situació de conservació crítica,
sense que en tinguem consciència. Per això cal l’esforç de tots,
tant des del seguiment i l’estudi,
com des de la gestió i la regulació d’activitats, així com des de
la divulgació de la informació.
Tots podem fer alguna cosa.
En aquest sentit, hi ha una raó
més perquè aquest segon número de PLOMES es dediqui
al mar: SEO/BirdLife està desenvolupant des de l’any 2005
un projecte Life Natura per
millorar el coneixement de les
espècies marines amenaçades i
per a proposar les àrees importants per a les aus (IBA) marines.
Aquest projecte està aportant
molta informació sobre les àrees
al mar i l’ús que del mateix fan
els ocells, punt clau per a la seva
conservació si es té en compte
que tradicionalment els ocells
marins s’han estudiat des de
terra (colònies de cria, àrees de
descans, etc.) però és al mar on
passen el 90% del temps.
També des de la nostra delegació a Catalunya estem duent a
terme un projecte de seguiment
d’ocells marins des del litoral,

que pensem que pot ajudar a
millorar el coneixement a llarg
termini de l’estat de les poblacions que utilitzen les nostres
costes. Es tracta d’un projecte
que vol difondre els resultats als
municipis costaners per a què
puguin valorar i tenir en compte els resultats en la gestió que
fan del litoral, i també valorar la
instal.lació d’infraestructures al
mar (com el parc eòlic del delta
de l’Ebre) per a les que sovint els
estudis de camp tenen una durada massa reduïda.
Aquest número pretén aprofundir en la importància que té la
conservació dels ocells marins
tant des de terra (colònies de
cria) com des del mar, aproximar-nos-hi mitjançant la descripció de diversos mètodes de
seguiment i estudi, i també divulgar alguns dels projectes que
sobre aquestes espècies s’estan
elaborant a Catalunya, i conèixer
el seu l’estat conservació a partir
de la documentació i de la legislació existent.
També s’apropa a l’opinió que
sobre la conservació del medi
i de les espècies que l’habiten
es té des de diferents sectors
(pesquer i científic), presenta
exemples de custòdia adreçada
al mar, proposa itineraris per tal
d’observar les espècies presents
a les nostres aigües i planteja petites pautes que tots podem tenir
en compte per tal d’ajudar tant
a conservar les espècies com els
recursos marins.
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del lloc físic on estan niant, les
espècies empren un espai litoral
on s’alimenten, les característiques del qual explicaran bona
part del seu èxit reproductor.

Ricard Gutiérrez i Emma Guinart
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A Catalunya, tot i que per les seves característiques i situació sembla que no hagin d’abundar les
colònies d’ocells marins, hi trobem algunes espècies que assoleixen concentracions d’importància
internacional o fins i tot mundial. Algunes d’aquestes espècies presenten, a més, problemes de conservació ja que estan amenaçades d’extinció mentre que d’altres, per contra, poden arribar a generar
problemes.
Dels 437 tàxons de la llista dels
ocells de Catalunya, 47 són ocells
bàsicament marins, dels quals 14
nien (o ho han fet recentment)
a Catalunya i 11 estan protegits
per la Llei de protecció dels
animals 12/2006. Per a la majoria d’espècies d’aus marines,
Catalunya és un indret de pas
o d’hivernada, i les que hi crien
ho fan o bé d’una forma laxa al
llarg del territori o concentrades
en uns pocs indrets que els ofereixen seguretat. En un territori
amb el litoral densament poblat,
com és el català, no és estrany
que aquestes localitats de nidificació es concentrin en els indrets
més allunyats dels nuclis importants de població i on el relleu
o el paisatge ofereix més garanties d’èxit per a la reproducció.
Així, la Costa Brava i el delta de
l’Ebre són les àrees que acullen
les principals localitats de cria
de les espècies d’ocells marins a
Catalunya. Com gestionar el patrimoni natural i harmonitzar la
necessària conservació d’aquests
indrets i de les espècies amb un
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entorn cada cop més humanitzat?

PROTECCIÓ DE LES ZONES DE NIDIFICACIÓ

En un país tan humanitzat és
rellevant que les localitats principals de cria d’ocells marins
estiguin protegides per la llei.
Trobem parcs naturals com el
cap de Creus o el delta de l’Ebre,
àrees protegides com les illes
Medes o espais preservats com
a ZEPA (Zona d’Especial Protecció per a les Aus) com el cas
del Montgrí, el litoral del Baix
Empordà o el massís de Cadiretes. Altres indrets on, per les seves característiques físiques, s’hi
podrien instal.lar colònies també
gaudeixen d’un regim de protecció com el cas del Parc Natural
dels Aiguamolls de l’Empordà
o de les Reserves Naturals del
Delta del Llobregat. Però, per
què les espècies no crien a tot
arreu o per què es concentren
en determinats indrets?
El concepte tradicional que fa
referència a què la protecció

de l’àrea on nien les espècies és
suficient per garantir-ne la seva
conservació cada cop es considera que és més erroni. Diversos
estudis han fet palesa la interrelació de les nostres poblacions i
les d’àrees properes com les Balears, el País Valencià o fins i tot
altres indrets més allunyats de la
Mediterrània com Itàlia, França
o el nord d’Àfrica.
La combinació de tres paràmetres com són tenir un hàbitat
potencialment adequat, que
tinguin recursos tròfics i l’absència de pertorbació antròpica
expliquen, en bona part la distribució de les nostres espècies
nidificants d’ocells marins. Per
tal de tractar la conservació dels
indrets de cria de les espècies
protegides cal conèixer, doncs,
el nombre d’individus, relacionar-los amb el de poblacions
properes i analitzar possibles
elements de la gestió de l’hàbitat
que n’afavoreixin o dificultin la
viabilitat de la colònia. No podem oblidar però que, més enllà

Cristina Sánchez

ELS OCELLS MARINS DES DEL
SEGUIMENT I LA GESTIÓ DE LES COLÒNIES DE CRIA

En un territori amb tanta diversitat d’espècies, la majoria
protegides i la resta amb requeriments d’atenció com a
generadores de conflictes amb
les espècies protegides o amb
la societat, cal tenir criteris per
prioritzar l’atenció i els recursos.
Més enllà de la llista d’espècies
protegides, l’existència d’un catàleg nacional d’espècies amenaçades, amb les categories de “en
perill” o “vulnerable” marca les
prioritats de gestió de les espècies. Hi ha un catàleg espanyol,
d’aplicació a tot el territori, i un
altre de català on, d’una manera
complementària a l’anterior, s’hi
poden afegir més espècies que
requereixin atenció a Catalunya
o bé que necessitin un grau més
elevat de protecció. La majoria
d’espècies d’ocells marins nidificants a Catalunya tenen algun
grau d’amenaça, ja sigui a nivell
estatal o català. On són aquestes
espècies però?

LA COSTA BRAVA

Encara hores d’ara podem dir
que hi ha indrets del litoral de
les comarques de Girona que
cal prospectar més per acabar
de perfilar les característiques
de les poblacions nidificants
d’ocells marins. És ben coneguda la presència d’una important
colònia de gavià argentat (Larus michahellis) a les illes Medes,
però el litoral rocós de la zona
acull altres poblacions d’espècies més amenaçades com són el
corb marí emplomallat del Mediterrani (Phalacrocorax aristotelis
desmarestii) i l’ocell de tempesta
(Hydrobates pelagicus).
El corb marí emplomallat ha experimentat un augment d’efec-

tius i ha passat de les quatre parelles estimades el 1983, a les
18-25 de 1999-2002 a les 29-33
de 2005 i les 41-42 parelles censades el 2006. Aquest increment
es deu a una major prospecció
tant terrestre com, sobretot, des
d’embarcacions. S’ha demostrat però, mitjançant lectures
d’anelles de plàstic, la presència
d’ocells de les Balears en diferents indrets de la costa catalana,
fet que a banda d’establir una interrelació entre ambdues poblacions pot representar l’aportació
d’exemplars des de la població
illenca, la més nombrosa de la
Mediterrània occidental, qüestió aquesta que cal estudiar. El
creixement de la població també té a veure amb la protecció
del litoral i l’existència d’indrets
adequats per a la nidificació i ara
mateix l’espècie es concentra al
Baix Empordà, lligada a zones
protegides, amb les illes Medes
al capdavant (taula 1). La seva
protecció efectiva (a banda del
coneixement dels indrets on nia
per prendre, si escau, mesures
de protecció activa), passa per
conèixer amb més precisió els
seus requeriments ecològics i les
zones de concentració postnupcial. De moment tots els seus
sectors de nidificació han estat
declarats com a ZEPA.
El cas de l’ocell de tempesta
és diferent. Malgrat ser una espècie que utilitza d’una manera
freqüent el mar català com a
zona d’alimentació, on hi podem trobar ocells procedents
de colònies balears, del llevant
ibèric i fins i tot d’Itàlia, la seva
cria a Catalunya és ocasional (almenys tres caixes-niu amb ocupació, una amb un ou trencat, el
2005).
L’espècie pot niar en gairebé
qualsevol esquerda d’illots costaners on no hi hagi depreda-

Jordi Prieto

Gavina corsa

dors, com la rata, o competència
amb altres espècies, com el gavià
argentat. A Catalunya no hi ha
gaires illes rocoses amb aquestes característiques (la majoria
amb un passat de colonització
humana molt intensa) i segurament per això les dades històriques sobre l’espècie escassegen
i gairebé es redueixen a la zona
de Medes-cap de Begur. Per
determinar els factors que són
darrere l’absència de poblacions
de procelariformes nidificants
al nostre territori la Generalitat
de Catalunya a col.laborat amb
el Govern Balear i amb la Generalitat Valenciana per tal de
conèixer millor les zones principals de nidificació per a aquestes
espècies. Com en el cas del corb
marí emplomallat, no tot el litoral català, estigui protegit o no i
malgrat el seu aspecte saludable,
reuneix les condicions adequades per a l’establiment d’espècies sensibles com aquestes.

Gavià argentat

El gavià argentat és una espècie de la qual encara manca un
cens global. Es concentra a les
illes Medes, on se’n fa un seguiment exhaustiu des de fa anys
(poc més de 7.000 parelles el
2006) i, secundàriament, al cap
de Creus (unes 700 parelles el
2003). Sovint considerada com
una espècie conflictiva, el coneixement de la seva distribució és
important ateses les implicacions de gestió que sovint s’hi associen i que cal matisar a partir
de dades fefaents. Actualment
la colònia més important de ga-
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Corbmarí emplomallat

TAULA 1.
Nombre i distribució de les parelles nidificants de corb marí
emplomallat a Catalunya.
* L’estimació de 5-7 parelles és
per a la totalitat dels dos sectors

Cap de Creus
Illes Medes - Montgrí
Cap de Begur - Palamós
Palamós - Blanes
Garraf
Total

vià argentat ja no es troba a les
illes Medes, com s’assumia fins
ara, sinó al delta de l’Ebre (poc
més de 8.000 parelles al 2006 al
costat de la de l’espècie amb més
responsabilitat de conservació
que tenim a Catalunya: la gavina
corsa (Larus audouinii).

EL DELTA DE L’EBRE

Al delta de l’Ebre hi crien dotze de les catorze espècies d’aus
marines nidificants a Catalunya,
algunes de les quals també en
altres localitats catalanes com la
gavina riallera (Larus ridibundus)
o el gavià argentat. Per a altres
espècies, en canvi, el delta és
l’única localitat de Catalunya, o
de l’Estat espanyol, on crien; és
el cas del xatrac becllarg (Sterna
sandvicensis), la gavina capblanca
(Larus genei), la gavina capnegra (Larus melanocephalus) o de
la gavina corsa que hi té la colònia més important del món.
La responsabilitat de gestió és
molt important i és per això que
les àrees de cria són protegides
com a indrets no visitables i vigilats per la guarderia. L’evolució
fluctuant o a la baixa d’algunes
d’aquestes poblacions i la seva
fragilitat fa que tinguin estats de
conservació vulnerables i que
sigui necessària una atenció especial.
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2002
1
12-16
5-7 *
0-1
18-25

2005
2
18-19
5-6
4-5
0
29-33

2006
3
19
14
5
0-1
41-42

El cas més paradigmàtic, doncs,
és el de la gavina corsa que es
va establir al delta a principi dels
anys vuitanta amb unes poques
parelles (36 l’any 1981). Gràcies
a diversos factors, entre els quals
podríem destacar la facilitat en
la disponibilitat d’aliment -gran
abundància de descarts pesquers
àvidament aprofitats per làrids,
estèrnids i procelariformes- o bé
a aquell proteccionisme incipient que va dur a la creació del
Parc Natural del delta de l’Ebre
l’any 1983, l’espècie ha assolit
un creixement poblacional molt
substancial. Fins al punt que,
quan ja es pensava que la població reproductora havia tocat
sostre, l’any 2006 ha arribat a les
15.396 parelles.
Malgrat aquest creixement, és
obvi que la concentració d’aquesta espècie en una única colònia a
tot Catalunya li atorga un elevat
grau de fragilitat. Així, davant
una situació catastròfica podria
perillar la supervivència del 70%
de la població mundial. Tant
és així que en el projecte LIFE
que es va desenvolupar entre els
anys 2002 i 2006 (Conservació
de la gavina corsa a Catalunya;
LIFE02NAT/E/8612) una de
les actuacions prioritàries va ser
l’estudi del litoral català per a
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MUNTANER, J., FERRER, X. &
MARTÍNEZ-VILALTA, A. 1984
Atles dels Ocells nidificants de
Catalunya i Andorra. Ketrès Editora. Barcelona
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audouinii) a la reserva natural parcial
de la punta de la Banya, Parc Natural del Delta de l’Ebre. LIFE 02
NAT/E/8612. Informe inèdit per
al DMAH.
PEDROCCHI, V. 2005. Proyecto
LIFE de la Gaviota de Audouin
(Larus audouinii) en el delta del
Llobregat. Seguimiento correspondiente al año 2005. LIFE 02
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l’establiment d’un alliberament
tutelat o hacking per intentar establir-hi un segon punt de cria
de l’espècie. En aquest sentit, es
va optar per establir un tancat
a la illa de Buda-Sant Antoni,
on anualment es van alliberar
una trentena de polls de gavina
corsa extrets de la colònia de la
punta de la Banya. El recent èxit
del hacking fet a Benidorm, amb
l’establiment de cinc parelles
el 2006, és esperançador i ben
aviat es podrà veure si aquesta actuació ha tingut èxit a Catalunya,
malgrat que la proximitat d’una
colònia tan gran pot absorbir
aquests nous reproductors.
El delta del Llobregat també
podria ser una futura localitat
de cria, reduint la fragilitat de
l’espècie. Al 2005 s’hi van detectar gairebé 3.000 individus que
l’utilitzen com a zona de repòs
i alimentació, malgrat que sembla més important per als individus immadurs, ja que només
el 7% eren adults. Tot dependrà
però, com a la resta d’indrets on
es concentren els ocells marins
de Catalunya, de si es donen les
condicions perquè s’hi reprodueixin i continuïn amb nosaltres
en el futur.

ESTATUS DE CONSERVACIÓ DELS
PRINCIPALS OCELLS MARINS DE LES COSTES CATALANES
Síntesi avaluativa de l’estat de conservació de les espècies d’aus marines més comunes a les aigües catalanes. El semàfor indica l’estat d’alerta: en vermell situació crítica (aquells ocells que demanen una atenció prioritària), en groc situació preocupant
(aquells ocells que no han millorat d’una manera satisfactòria o que emeten un senyal d’alerta sobre l’evolució futura), i en verd
situació estable (aquells ocells que no presenten regressió acusada de les seves poblacions).
PLA SEMÀFOR
CONVENI CONVENI D’ACCIÓ
BERNA
BONN
UE

ESPÈCIES

NOM CATALÀ

LLEI 3/88
LIBRO ROJO
CNEA
PROTECCIÓ
2004
(RD 439/1990) DELS ANIMALS

Phalacrocorax
aristotelis

Corb marí
emplomallat

Vulnerable
(P.a.
desmarestii)

Larus ridibundus

Gavina vulgar

Larus genei

Gavina
capblanca

Vulnerable

Interès especial

Protegida

Annex I

Annex III

Annex II

Larus audouinii

Gavina corsa

Vulnerable

Interès especial

Protegida

Annex I

Annex III

Annex I i II

Interès especial

Protegida

DIRECTIVA
79/409/
CEE
Annex I
(P.a.
desmarestii)

Annex III

Rojo

Annex III

Verde
Rojo
SÍ

Rojo

Larus fuscus

Gavià fosc

Larus michahellis

Gavià argentat

Sterna sandvicensis

Xatrac bec-llarg

Quasi
amenaçat

Interès especial

Protegida

Annex I

Annex III

Annex II

Amarillo

Sterna hirundo

Xatrac comú

Quasi
amenaçat

Interès especial

Protegida

Annex I

Annex III

Annex II

Amarillo

Sterna albifrons

Xatrac menut

Quasi
amenaçat

Interès especial

Protegida

Annex I

Annex III

Annex II

Amarillo

Rissa tridactyla

Gavineta de
tres dits

Vulnerable

Interès especial

Protegida

Annex III

Amarillo

Morus bassanus

Mascarell

Interès especial

Protegida

Annex III

Verde

Verde
Annex III*

Verde

Larus melanocephalus

Gavina capnegra

Interès especial

Protegida

Fratercula arctica

Fraret

Interès especial

Protegida

Annex III

Verde

Alca torda

Gavot

Interès especial

Protegida

Annex III

Verde

Calonectris diomedea

Baldriga
cendrosa

Interès especial

Protegida

Annex I

Annex II

Rojo

Puffinus mauretanicus

Baldriga balear

En Perill Critic Interès especial**

Protegida

Annex I

Annex II

Amarillo

Puffinus yelkouan

Baldriga
mediterrània

Interès especial**

Protegida

Annex I

Annex II

Verde

Hydrobates pelagicus

Ocell de
tempesta

Interès especial

Protegida

Annex I

Annex II

Rojo

Stercorarius pomarinus

Paràsit cuaample

Interès especial

Protegida

Annex III

Verde

Stercorarius parasiticus

Paràsit
cuapunxegut

Interès especial

Protegida

Annex III

Verde

Catharacta skua

Paràsit gros

Interès especial

Protegida

Annex III

Verde

Larus minutus

Gavina menuda

Interès especial

Protegida

Annex III

Amarillo

reproductores

En Perill
(C.d.
diomedea)

Vulnerable

hivernants

Annex I

Annex I

Annex III

en l’època de cria utilitzen la zona principalment per alimentar-se

Annex II

Amarillo

migratòries

* Fa referència a l’espècie L.cachinnans abans de la separació entre aquestes dues espècies. ** Fa referència a l’espècie P. puffinus abans que aquestes dues espècies s’escindissin d’ella.

CRITERIS:
• Libro rojo. Categories d’amenaça: Perill crític: amb probabilitat superior al 50% d’extingir-se en els propers 10 anys; En Perill: probabilitat d’un 20% d’extingir-se en
els propers 20 anys; Vulnerable: probabilitat d’un 10% d’extingir-se en els propers 100 anys. Madroño; Gonzalez & Atienza (Ed.) 2004. Libro rojo de las aves de
España. Dirección General para la Biodiversidad-SEO/BirdLife. Madrid.
• CNEA: Real decreto 439/90 mitjançant el qual es regula el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas. Espècies que requereixen mesures específiques de
protecció. La categoria d’Interès especial recull les espècies amb un cert grau d’amenaça al territori espanyol.
• Llei 3/88 de protecció dels animals. Espècies protegides de la fauna salvatge autòctona.
• Conveni de Berna. Annexos 2 i 3, segons l’ampliació aprovada pel Comitè Permanent (Estrasburg, 8-11 desembre de 1987). Espècies de fauna estrictament
protegides.
• Conveni de Bonn. Convenció sobre espècies migradores d’animals silvestres, feta a Bonn el 23/7/79, segons acord de les parts de 13/9/91. Espècies que han de
ser objecte d’acords internacionals.
• Directiva 79/409 relativa a la conservació dels ocells silvestres. Espècies objecte de mesures de conservació especial per al seu hàbitat.
• Pla d’acció. Espècies amenaçades que consten a l’annex de la Directiva 79/409, que necessiten la intervenció concreta dels països membres de la UE.
• Semàfor. Vermell: espècies amenaçades al Libro rojo i incloses al CNEA i a la Directiva 79/409. Groc: espècies incloses en dos dels instruments anteriors. Verd:
espècies incloses en un o menys dels instruments anteriors.
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Maite Louzao i Daniel Oro. Institut Mediterrani d’Estudis Avançats (IMEDEA, CSIC-UIB)
José Manuel Arcos. SEO/BirdLife

Es pensa que l’alta mortalitat
adulta estimada per a la baldriga
balear és deguda principalment
a la captura incidental en arts
de palangre. Els hàbits gregaris
de l’espècie i la seva freqüent
associació als vaixells de pesca
pot resultar en esdeveniments
de mortalitat, ocasionals però
numèricament molt importants.
Per exemple, hi ha dades de captures puntuals, de fins a 50 individus en una sola línia de palangre a la costa catalana; en cas
de ser tots adults, això suposaria
la mort de l’1% de la població
reproductora en un únic esdeveniment. Altres arts de pesca,
com els tremalls, també poden
causar la mort d’aus marines,

La baldriga balear (Puffinus mauretanicus) és una espècie endèmica de les illes Balears, amb una població reproductora estimada en poc més de 2.000 parelles, que es troba en regressió. Com en el cas
d’altres aus marines, els estudis d’aquesta espècie s’han centrat principalment a les colònies de cria,
però conèixer la seva biologia al mar és molt important per entendre les tendències poblacionals i els
problemes de conservació de l’espècie.
La baldriga balear és l’au marina
més amenaçada de la Mediterrània, i està catalogada com “En
Perill Crític” al Libro Rojo de las
Aves de España (2004) i a la llista de la Unió Internacional per
a la Conservació de la Naturalesa (UICN, 2006). Anàlisis demogràfics recents han constatat
el declivi de l’espècie, amb una
disminució de la població d’un
7,4% anual, que de no canviar
portaria a la seva extinció en
uns 40 anys. Aquesta disminució
sembla deguda principalment a
l’elevada mortalitat dels adults,
que és el paràmetre demogràfic
que més afecta afecta les seves
poblacions d’ocells marins. Així,
la taxa de supervivència anual
estimada per a la baldriga balear
és del 78%, quan els valors normals superarien el 90%. No obstant això, el problema no sembla
trobar-se a les colònies estudiades, on no hi ha depredadors
que expliquin aquesta mortalitat,
sinó a les zones d’alimentació, és
a dir, al mar.
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MORTALITAT CAUSADA PER ARTS DE
PESCA

LES ZONES D’ALIMENTACIÓ: EL LLEVANT IBÈRIC

La plataforma continental del
llevant ibèric, entre els 38 i els
42º de latitud nord, constitueix
la principal àrea d’alimentació
de la baldriga balear durant la
cria. En destaquen dues zones:
(A) l’àrea del delta de l’Ebreilles Columbretes i (B) l’entorn
del cap de la Nau. La primera
té més importància atesa la seva
alta productivitat marina, dintre
d’un context mediterrani, a causa
de l’aportació d’aigües riques en
nutrients del riu Ebre, els vents
forts predominants del nordoest (que afavoreixen la barreja
i l’enriquiment de les aigües),
una plataforma continental relativament ampla i tot això lligat
a la presència d’un front oceanogràfic. Així, l’àrea del delta de
l’Ebre-illes Columbretes és un
lloc ideal per a la posta de moltes espècies marines i sustenta
una de les flotes de pesca més
importants de la Mediterrània
occidental.

La baldriga balear s’alimenta
principalment de petits peixos
pelàgics, com el seitó i la sardina.
Busca el seu aliment en les aigües
més superficials, capbussantse a fondàries de fins a 26 m.
Aquestes aigües solen ser pobres,
per la qual cosa les baldrigues sovint aprofiten mecanismes que
apropen el peix a la superfície.
Així, és freqüent observar-les associades a dofins i tonyines, que
concentren les moles de petits
peixos pelàgics i les empenyen
cap amunt. També aprofiten les
migracions verticals diàries d’alguns organismes, com cefalòpodes i crustacis pelàgics, que en
les hores de foscor ascendeixen
a la superfície.

encara que en aquest cas afecta
més espècies molt bussejadores,
com el corb marí.

DISMINUCIÓ DE L’ALIMENT DISPONIBLE

Un dels impactes més importants de la pesca sobre els ocells
marins, malgrat que indirecte, és
la reducció de l’aliment disponible. Cal destacar la pesca de cerc,
que té per objectiu els petits peixos pelàgics dels que s’alimenten
les baldrigues i altres aus. Encara
que el cerc és a priori un art de
pesca molt selectiu, en els darrers anys ha augmentat el ventall
d’espècies objectiu davant de la
creixent demanda indiscriminada de petits peixos pelàgics per
sostenir les granges de tonyines.
Així, la sobrepesca d’espècies
d’elevat interès comercial, com
el seitó, abans es veia compensada per la proliferació d’espècies menys apreciades, com
l’alatxa. Avui dia, tots els petits
peixos pelàgics es veuen perseguits de manera similar, amb la
consegüent reducció general de
biomassa i per tant d’aliment
disponible per a les aus.

REDUCCIÓ DE GRANS DEPREDADORS
MARINS

La pesca de grans peixos depredadors, com les tonyines, sovint
es veu com un factor positiu per
a les aus, perquè suposa l’eliminació de competidors. No obstant això, les interaccions als
ecosistemes són complexes, i la
desaparició d’uns predadors no
sempre es tradueix en una ma-

jor disponibilitat d’aliment per
a d’altres. A més, les baldrigues
també es beneficien d’aquests
depredadors, que concentren les
moles de peix i les apropen a la
superfície.

DESCARTS PESQUERS

Alguns arts de pesca, en especial
l’arrossegament, proporcionen
quantitats substancials de descarts, peix sense interès comercial o de mida inferior a la legal,
que es retorna mort al mar. Això
representa una font d’aliment
addicional per als ocells marins,
perquè tenen accés a un tipus de
preses que queden fora del seu
abast d’una manera natural (peix
de fons). La baldriga balear sembla fer un ús oportunista dels
descarts, però aquests arriben a
cobrir aproximadament el 40%
dels requeriments energètics
d’aquesta espècie durant l’època
reproductora. Malgrat els aparents avantatges dels descarts, la
pesca d’arrossegament és molt
poc selectiva i agressiva amb el
fons marí, i causa un empobriment de l’ecosistema que afecta
negativament els ocells. A més,
els descarts han afavorit d’una
manera més evident a espècies
generalistes com el gavià argentat (Larus michahellis), cosa que
ha alterat la composició d’espècies de les comunitats d’aus marines. Finalment, l’accés a peixos
de fons, sovint més contaminats
que els pelàgics, comporta la
major acumulació de certs elements, sobretot mercuri, en els
ocells.
Vaixell d’arrossegament

J.M. Arcos

Cap de la Nau des
d’es Vedrà (Eivissa)

Juan Bécares

LA RELACIÓ ENTRE LA PESCA I LES AUS MARINES:
EL PUNT DE VISTA DE LA BALDRIGA BALEAR

cies marines d’interès comercial
supera els límits biològicament
sostenibles. Des d’un punt de
vista ecològic, la pesca juga el
paper d’un depredador més,
conjuntament amb les aus marines, cetacis, tonyines, taurons i
tortugues. Tots ells competeixen
pels mateixos recursos i interaccionen d’una manera complexa
entre sí, alhora que tenen una
gran influència sobre l’ecosistema mediterrani. L’impacte de la
pesca és especialment important
i afecta els altres predadors de
maneres molt diverses. En el cas
de la baldriga balear, la relació
amb la pesca pot ser beneficiosa
en alguns casos, almenys a curt
termini, però en d’altres en surt
seriosament perjudicada.

LA PESCA, UN COMPONENT MÉS DE
L’ECOSISTEMA

L’activitat pesquera a la Mediterrània occidental es caracteritza
per una flota diversificada i predominantment artesanal, encara que en els últims 50 anys ha
experimentat un notable procés
d’industrialització. Actualment,
l’estat d’explotació de les espè-
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Dani Oro

Juan Bécares

LES IBA MARINES:
CAP A LA PROTECCIÓ D’ESPAIS PER ALS OCELLS AL MAR
Baldriga balear incubant

POLÍTIQUES PESQUERES INTEGRADORES

Hem vist que la pesca no només afecta les espècies objectiu,
sinó a molts altres components
de l’ecosistema, com els ocells
marins. Així, és necessari gestionar aquesta activitat des d’una
perspectiva integradora, tenint
en compte l’ecosistema en el seu
conjunt i no, com fins ara, considerant únicament els seus efectes en les espècies explotades.
En el cas de la baldriga balear,
queda palès el paper clau que
té la pesca en la seva biologia, i
per tant la importància d’adreçar els esforços de conservació
cap a aquesta activitat. Cal parar
especial atenció al palangre, a
causa del gran risc que suposa
per a les poblacions d’aquesta
baldriga i d’altres espècies. Per
començar, és important estimar
el seu impacte real i els factors
que hi intervenen, ja que és difícil prendre mesures de conservació efectives si es desconeixen
els detalls d’aquest problema. Al
mateix temps, s’haurien d’estudiar i implementar mesures mitigadores, com ara les línies espantaocells, calar el palangre per
sota de la superfície de l’aigua,
els canvis en els horaris de pesca
o l’ús d’oli de peix repel.lent.
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També cal estudiar amb detall
com afecta la pesca a la disponibilitat d’aliment de la baldriga balear. Si bé els descarts de
pesca poden afavorir actualment
l’espècie, les polítiques pesqueres europees estan encaminades
a disminuir aquest recurs. A llarg
termini, aquesta mesura influirà
positivament en la recuperació
de l’ecosistema marí però, a curt
termini, podria afectar la baldriga balear i altres aus marines.
Predir la resposta a les regulacions és complex i requereix estudis al llarg del temps i entendre
el funcionament de les xarxes
tròfiques marines.
Les polítiques pesqueres futures
haurien d’incloure regulacions
com el control de captures incidentals, restriccions d’arts de
pesca, distribució espacial i temporal efectiva de les pesqueries i
establiment de reserves marines
en àrees de gran biodiversitat.
En el cas de la baldriga balear és
prioritari identificar urgentment
els factors causants de la mortalitat i dedicar esforços a disminuir-la per assegurar la conservació de l’espècie.
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José Manuel Arcos, Juan Bécares, Beneharo Rodríguez, José Torrent, Salvador García i Asunción Ruiz
SEO/BirdLife
Els ocells marins passen més del 90% de la seva vida al mar, on interaccionen de maneres molt diverses amb altres integrants d’aquest medi. Amb tot, les facilitats per estudiar-los a les colònies de
cria (elevades densitats, fàcil accés) i la dificultat de fer-ho al mar, han comportat que la majoria
d’estudis s’hagin dut a terme a terra ferma. Cada cop hi ha més eines que permeten estudiar la seva
ecologia al mar, medi on el ocells afronten diverses amenaces i cap a on cal dirigir els esforços de
conservació.
AMENACES: LA IMPORTÀNCIA DE MIRAR CAP AL MAR

Els ocells marins constitueixen
un dels grups d’aus més amenaçats del planeta. Fins ara els
esforços de conservació s’han
dirigit principalment cap a les
colònies de cria, on aquests
ocells afronten problemes com
la pèrdua i la degradació de l’hàbitat de nidificació, la presència
de depredadors introduïts (davant els quals no tenen mecanismes de defensa), la recol.lecció
d’ous i polls, etc. Però cada cop
és més evident que el declivi que
experimenten algunes poblacions no es pot explicar només
amb les amenaces terrestres,
i que el principal problema es
troba al mar: pesqueries (mortalitat incidental, competència
pels recursos, alteració de l’hàbitat), contaminació (vessaments
d’hidrocarburs, metalls pesants,
plàstics en suspensió), molèsties
(infraestructures, trànsit marítim, turisme), etc. Cal parar especial atenció a aquells factors,
com algunes arts de pesca, que
provoquen una elevada morta-

litat d’adults, perquè els ocells
marins són molt sensibles a
aquest paràmetre demogràfic.
Un cop identificades les amenaces al mar, cal prendre mesures
de conservació per pal.liar-les.
Aquestes mesures, en termes
generals, poden dirigir-se cap
a: les espècies, les activitats, i/o
els espais. Al mar, on les amenaces són força genèriques, actuar
directament sobre les espècies
és poc efectiu, tot i que cal tenir molt present quines són les
que mereixen més atenció. Té
més sentit regular directament
les activitats que afecten en major grau els ocells, com algunes
arts de pesca o el transport d’hidrocarburs; però el mar és molt
gran i difícil de controlar, per la
qual cosa l’efectivitat d’aquestes
mesures sovint es veu compromesa. Així doncs, cada cop hi ha
més consciència de la necessitat
de protegir aquells espais al mar
que són més rellevants per als
ocells marins, on es puguin aplicar mesures de conservació amb
efectivitat.

Baldriga balear

COM IDENTIFICAR, AL MAR, LES ÀREES
MÉS IMPORTANTS PER ALS OCELLS

Actualment, la majoria de les
reserves marines existents es
troben en zones costaneres o
a l’entorn d’illots o muntanyes
submarines, i s’han designat per
protegir espècies de fons (peixos, invertebrats), sense tenir
en compte els organismes més
mòbils com ocells, cetacis, tortugues o grans peixos pelàgics.
Ara és el moment de pensar en
aquests organismes, que necessiten de la protecció d’espais a
mar obert.
En el cas dels ocells, el primer
problema que trobem a l’hora de
protegir espais marins és identificar i delimitar les àrees adients,
ja que les fronteres al mar són
difuses. Amb tot, el mar és un
medi heterogeni, on els ocells
no es distribueixen a l’atzar. El
relleu submarí, el perfil de costa, els vents predominants i els
corrents marins condicionen les
característiques de la superfície
del mar (temperatura, salinitat,
nutrients, etc.) i, per tant, la dis-
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GRÀFIC 1. Densitats (mitjana
± error estàndard) de les
espècies d’ocells marins de
l’Annex I de la Directiva Ocells
que crien al delta de l’Ebre,
en funció de la distància a la
colònia. Aquest tipus de dades permetran delimitar una
IBA de tipus “Aigües entorn a
les colònies de cria” (veure el
text). Se n’han exclòs les dades de gavina corsa, per presentar un rang d’acció més
gran que el d’altres gavines i
xatracs nidificants.
tribució de l’aliment, que alhora
afecta la distribució dels ocells
marins. Les zones més adients
poden variar amb les espècies
d’acord amb les seves capacitats
de vol i de busseig, i del tipus
d’aliment que persegueixen.
Cada cop hi ha més eines que
ens permeten conèixer els patrons de distribució dels ocells
marins. A banda dels censos al
mar, que han aportat informació
durant dècades per a algunes zones, en els darrers anys hi ha hagut una gran proliferació d’aparells, cada cop més petits, que
ens permeten seguir els ocells a
distància (emissors via satèl.lit)
o enregistrar diverses dades du-
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rant els seus desplaçaments sobre el mar (posició, temperatura
de l’aigua, fondària a què es capbussen, etc.). Aquestes eines, a
més d’aportar informació directa sobre la distribució dels ocells,
també ens permeten conèixer les
característiques de les àrees que
més freqüenten, de manera que
podem entendre per què aquestes zones són importants.

LES IBA MARINES: UN PRIMER PAS PER
A LA PROTECCIÓ D’ESPAIS PER ALS
OCELLS AL MAR

La iniciativa de BirdLife International d’estendre el seu programa d’Àrees Importants per
a les Aus (IBA, Important Bird
Area) al medi marí representa

una oportunitat única d’inventariar aquelles zones de més rellevància per als ocells en aquest
medi, de manera que serveixin
de referent per a l’aplicació de
figures de protecció efectives
(Zones d’Especial Protecció per
a les Aus, ZEPA, en el cas de la
Unió Europea).
SEO/BirdLife i la Sociedade
Portuguesa para o Estudo das
Aves (SPEA) són els primers socis de BirdLife que han fet front
a aquest repte, amb dos projectes Life (2004-2008) dirigits a
resoldre els problemes metodològics i conceptuals que presenta l’aplicació de les IBA al mar, i
també crear un inventari detallat
de les IBA marines a Espanya i
Portugal. Es proposen tres tipus
d’IBA marines, segons el paper
que tenen per als ocells:
- Aigües a l’entorn de les colònies de cria
Durant l’època reproductora, els
ocells marins entren i surten de
la colònia i fan un ús intensiu de
les aigües circumdants, on també poden alimentar-se i fer-hi
altres activitats (descans, festeig,
etc.). Aquestes zones poden ser
especialment importants per a
les espècies més costaneres (gavines, xatracs) que no s’allunyen
excessivament de la colònia en
els seus viatges d’alimentació.

MAPA 2. Resultats de set campanyes oceanogràfiques (IEO) en aigües catalanes, quatre de final de primavera (MEDITS 1999,
2000, 2002 i 2005) i tres de final de tardor (ECOMED 2003-2005). Els punts corresponen a la coordenada de referència de cada
unitat de cens (10 minuts de transecte), i els cercles són proporcionals a la densitat d’ocells marins inclosos a l’Annex I de la
Directiva Ocells en cada una d’aquestes unitats. La gradació de color reflecteix la densitat mitjana de les unitats de cens dins de
cada quadrícula de 10 x 10 milles nàutiques prospectada.
- Zones de congregació al mar
Els ocells marins solen congregar-se en àrees particularment
favorables, en especial pel que
fa a la disponibilitat d’aliment,
tot i que hi podrien influir altres
factors (refugi, temperatura de
l’aigua, vents, etc.). Aquestes zones es poden trobar tant a prop
de la costa com a alta mar, i el
grau de congregació dels ocells
dependrà de les característiques
de l’indret i de les espècies implicades.
- Corredors migratoris
Algunes zones, per les seves característiques geogràfiques, fan
de coll d’ampolla i canalitzen el
pas d’ocells marins en els seus
moviments migratoris. És el cas
de l’estret de Gibraltar.
A més dels avenços en el terreny
més conceptual, en el marc del
projecte de SEO/BirdLife s’estan duent a terme diverses accions per identificar les àrees més
importants per als ocells marins
en aigües espanyoles, amb una
atenció especial vers les espècies
reproductores incloses a l’Annex
I de la Directiva Ocells. Aquestes accions inclouen el marcatge
de baldrigues cendroses (Calonectris diomedea) i gavines corses
(Larus audouinii) amb emissors
via satèl.lit (PTT), prospeccions
específiques a l’entorn de les co-

lònies d’espècies costaneres per
determinar el seu radi d’acció, i
censos a gran escala aprofitant
campanyes oceanogràfiques.
Els resultats preliminars del
projecte ja permeten preidentificar algunes de les zones més
importants per als ocells marins. En l’àmbit del mar català
cal destacar la zona del delta de
l’Ebre – illes Columbretes, molt
productiva i que mostra elevades densitats d’espècies amenaçades al llarg de tot l’any. Durant
l’època reproductora hi trobem
elevades densitats de gavines
i xatracs que, com mostren les
prospeccions específiques, es
concentren al voltant de les colònies amb més del 90% en un
radi de 10 milles nàutiques (gràfic 1). Però aquesta zona també és freqüentada per espècies
més pelàgiques i que crien en
indrets llunyans (illes Balears),
com mostren els marcatges de
baldrigues cendroses amb PTT
(mapa 1) i recolzen els censos
en campanyes oceanogràfiques
(mapa 2). A la tardor/hivern,
les campanyes oceanogràfiques
també mostren elevades densitats d’ocells marins en aquesta
zona (mapa 2), en especial baldrigues balears (Puffinus mauretanicus) i gavines capnegres (Larus
melanocephalus).

J.M. Arcos

MAPA 1. Resultats del seguiment via satèl·lit de
baldrigues cendroses reproductores a l’illot de Pantaleu, a Mallorca (2005), i
que mostren la importància del delta de l’Ebre – illes
Columbretes com a zona
d’alimentació. Els punts
representen localitzacions
dels ocells marcats amb
comportament d’alimentació i la intensitat de l’ombrejat mostra les zones de
major densitat.

Gavina capnegra
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Grup de gavians
argentats i de
gavines corses

LES DADES OBTINGUDES AMB ELS SEGUIMENTS A LLARG TERMINI PODEN SER UNA EINA
PER A LA CONSERVACIÓ I LA GESTIÓ DELS ESPAIS I LES ESPÈCIES.

ÚS DELS ISÒTOPS ESTABLES
RELACIÓ ENTRE ELS ISÒTOPS
ESTABLES DE NITROGEN

el programa de seguiment, serà
sempre un punt favorable per a
l’èxit d’aquest tipus de projectes.

RELACIÓ ENTRE ISÒTOPS ESTABLES DE CARBONI

GRÀFIC 1. Dispersió de les signatures d’isòtops estables del carboni i del nitrogen per a una comunitat d’ocells al delta de l’Ebre. El núvol de l’esquerra
correspon a espècies que exploten diferents nivells
tròfics als arrossars. El núvol groc correspon al xatrac comú que menja sobretot al medi marí i el núvol verd de més a la dreta segurament correspon a
les llacunes litorals.
Un dels principals problemes per
al seguiment a llarg termini de les
poblacions animals és sens dubte
l’econòmic. Certament quan hi
ha alguna mena de problema no
sol ser difícil obtenir finançament
de les administracions públiques
o d’entitats privades, però molt
més rarament el suport econòmic es concedeix quan les tasques que s’han de fer tenen llarg
abast i poca visibilitat immediata.
Aquest problema és encara més
agut quan la principal despesa
sol.licitada fa referència al capítol de personal (mobilitzacions
de grups per fer censos i recollir
i analitzar dades de la població
en qüestió). Per això, qualsevol
eina que ens permeti minimitzar
el temps de personal implicat en
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Actualment, tenim al nostre abast
una sèrie de tècniques que permeten obtenir dades molt fiables
a nivell poblacional. Per exemple,
els isòtops estables com a biomarcadors de l’ecologia tròfica.
En efecte, la proporció d’isòtops
estables del carboni (δ13C) dóna
informació sobre els compartiments de l’ecosistema on es
consumeixen els recursos, la del
nitrogen (δ15N) sobre la posició tròfica relativa i la del sofre
(δ34S) és un marcador excel.lent
per distingir alimentació en el
medi marí o en aigües dolces. El
fet d’usar conjuntament aquests
biomarcadors en models de barreja pot ajudar-nos a estimar la
proporció d’aliments assimilats
que provenen de cada medi. El
fet que els isòtops ens indiquin
la naturalesa dels aliments assimilats (no els ingerits) i que la
seva proporció integri els valors
particulars de totes les menges
fetes durant el període de formació del teixit que analitzem,
és també un altre dels avantatges
d’aquesta tècnica sobre les metodologies tradicionals (anàlisi de
regurgitats, egagròpiles o restes),
ja que aquestes últimes presenten diferents biaixos i a més ens
donen informació només de les
hores immediatament anteriors
a la recollida de la mostra. És a
dir, que per tenir una informació
equivalent a la que ofereixen els
isòtops, hauríem de perllongar
el mostratge durant un període
equivalent al que cobreixen els
isòtops (20 dies si ho fem en sang
sencera, tot el període de criança

si ho fem en plomes de polls, una
setmana si treballem amb plasma
o tota la vida de l’animal si hem
agafat una mostra d’os d’un cadàver).
Un altre punt molt interessant és
que els mostratges per isòtops minimitzen molt el destorb causat a
les colònies de cria o als animals
en general, ja que poden ser molt
ràpids i puntuals. A més a més,
els valors individuals poden mostrar-nos diferències molt clares a
les estratègies tròfiques, ja que
en tractar-se de valors integrats,
quan un individu té valors molt
diferents a la resta, no és per una
casualitat, sinó que té una estratègia clarament diferent a la resta
d’individus de la població. L’únic
avantatge dels mètodes tradicionals enfront dels isòtops és que
aquests no donen cap pista sobre
la composició taxonòmica de la
dieta i els primers habitualment
sí. Per això sovint és recomanable
combinar el mostratge de plomes
amb el de regurgitats espontanis,
per tal de complementar la informació provinent dels dos tipus
de mostra. No obstant això, un
cop establertes les signatures isotòpiques de les principals preses
és factible interpretar els canvis
en l’explotació dels diferents tipus de recursos només amb els
isòtops. A més, les anàlisis isotòpiques es poden combinar amb
les de nivells de determinats contaminants, cosa que ens ajudarà i
molt a interpretar les fonts d’adquisició d’aquests compostos i a
establir les mesures de protecció
adequades per a la població que
estem seguint.
Xavier Ruiz

Hem de partir de la premissa que
els ocells marins són precisament
això, marins, i que sortir a la mar
no és fàcil, no és com anar a la
teva àrea habitual d’observació. Per
aquest motiu, sovint manca molta
informació sobre aspectes bàsics
de la vida d’aquests ocells i per tant
són molt valuoses les dades que
se’n poden obtenir des del mar.

Les campanyes oceanogràfiques
representen una oportunitat única
per poder observar i estudiar els
ocells marins en aquest medi. A
través de l’experiència personal, ja
en les primeres campanyes es constatava que les espècies observades
sovint estaven catalogades com a
escasses a les guies que existien llavors i calia, doncs, aprofitar aquestes campanyes per a anotar aquestes valuoses dades ornitològiques.
En els darrers anys, els mostrejos ja
han començat a professionalitzar-se
i diversos ornitòlegs han participat
en campanyes tant d’oceanografia
física i biològica com pesqueres.

Aquestes campanyes oceanogràfiques són bones plataformes per
estudiar els ocells marins ja que, a
més de les dades ornitològiques
sobre la distribució geogràfica al
mar de les diferents espècies, es
poden relacionar aquestes dades
amb informació addicional molt
important com l’oceanografia física (característiques dels corrents i
masses d’aigua), producció biològica o pesqueries. Quan aquests seguiments es fan al llarg de tot l’any
permeten obtenir bones dades de
fenologia de les aus marines, però
si a més a més els mostreigs es fan
any rere any, llavors ens poden proporcionar dades valuosíssimes sobre la variabilitat interanual, canvis
en la fenologia o en la dinàmica de
les poblacions.
Cal però encara conscienciar molta
gent del fet que els ocells marins
constitueixen una part important
dels ecosistemes marins. Cal també coordinar moltes tasques i fer
molta feina de mar (no de camp),

endegar molts projectes, formar
gent i conscienciar-la de com n’és
d’important aprofitar el temps i els
diners per obtenir tota la informació que sigui possible a partir de les
escasses sortides científiques que
es fan a la mar. I cal també tenir
en compte que malauradament no
tothom és vàlid per observar ocells
a la mar: si estàs marejat no tens
ganes ni de mirar ocells, per molt
que t’agradin!
Pere Abelló
J.M. Arcos

SEGUIMENTS A LLARG TERMINI (I)

Pere Abelló

CAMPANYES OCEANOGRÀFIQUES I OCELLS MARINS

Vaixell oceanogràfic Cornide de Saavedra

SEGUIMENT DE LES AUS
MARINES DES DEL LITORAL
Els censos puntuals d’ocells, els
més habituals, aporten dades molt
valuoses, però els seguiments d’aus
a llarg termini són precisament una
de les millors maneres d’avaluar les
tendències de les poblacions i l’estat de conservació de les espècies.
Les dades obtingudes en aquests
seguiments ens proporcionen una
poderosa eina de cara a poder establir les mesures de gestió adients
per assegurar la conservació de les
espècies.
A l’Estat espanyol hi ha diversos
projectes de seguiment d’aus a llarg
termini (Paser i Sylvia, Noctua, Migres, Pernis). No obstant això, hi
ha un buit que fins ara no s’havia
tingut en compte que són les aus
marines, ja que en el seu medi presenten una gran dificultat d’estudi i
de seguiment.
Tot i que en altres regions com el
Regne Unit, Països Baixos o Escandinàvia ja es fan seguiments
similars des dels anys setanta, ha
estat en el 2005 que a l’estat Espanyol s’han iniciat, gairebé de manera simultània, dos projectes de censos sistemàtics i a gran escala d’aus
marines des del litoral: el projecte
Ram (red de observación de aves y

mamíferos marinos, a tota la costa nord peninsular des de Galícia
fins al País Basc i que en el 2007
s’estendrà a tot el litoral peninsular) i el Projecte de seguiment d’aus
marines des del litoral català (amb
el suport de la Direcció General de
Política Ambiental del Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya
i La Caixa). Aquests projectes es
fan al llarg de tot l’any i segueixen
una metodologia estandarditzada
(i per tant comparable) amb observacions de periodicitat mensual.
Malgrat les carències que aquest
mètode pugui presentar, ambdós
seguiments pretenen obtenir una
“fotografia instantània” de la localització, abundància i moviments
de les aus marines a les aigües costaneres peninsulars.
Les noves tecnologies aporten un
element d’ajuda important per
coordinar simultàniament tots els
punts de cens i ajuden a difondre
els resultats, ja que aquests es poden consultar directament a través
de la web (www.seo.org/?catalunya
i www.telefonica.net/web2/redavesmarinas). En el cas del projecte català, també es pretén fer una
publicació bianual que ha d’arribar
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Cap de Salou
Delta de l’Ebre

a tots els municipis costaners per
tal de conscienciar-los de com n’és
d’important preservar els espais
costaners i litorals davant la creixent pressió humana sobre aquests
ambients.

Punts de cens del
seguiment de les
aus marines del
litoral català

En definitiva, aquests projectes
denoten l’interès de totes les persones i els ens implicats en la seva
aplicació per obtenir unes dades
útils i fidedignes (a més a més del
plaer en si mateix d’observar les
aus marines) que davant els importants canvis que està patint l’entorn
natural, tant terrestre com marí,
poden suposar una important ajuda per conservar la biodiversitat de
les aus marines en el futur, tant a
casa nostra com més enllà de les
nostres fronteres.
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DUES MIRADES
ALS OCELLS DEL MAR
Toni Albiol

TONI ALBIOL, pescador dels 13 als 55 anys, actualment jubilat, prové d’una de les famílies més populars de la Barceloneta, “els Ratats”. “Al meu avi, l’anomenaven així perquè les marques de la verola semblaven mossegades de rates”. Patró des dels disset
anys de la “Maireta I i II”, una de les barques d’arrossegament més grans de Barcelona, també ha col·laborat en diversos projectes de la Universitat de Barcelona amb el
Dr. Adolfo de Sostoa. “Feia de Cousteau, però sense estudis”.

1.DES DE LA TEVA EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL, CREUS QUE HA CANVIAT MOLT L’EXPLOTACIÓ DELS RECURSOS DEL MAR AMB EL PAS
DEL TEMPS? COM VEUS EL FUTUR DE LA PESCA I EL DEL MEDI MARÍ?

És evident que sí. Cada vegada
hi ha més peixos que desapareixen, però amb la sort que n’apareixen d’altres. Per exemple, fa
molts anys al mar del Sàhara no
hi havia presència del pop, actualment a causa de la desaparició
del pagre, depredador dels seus
ous, el pop hi ha tornat a aparèixer. Aquí a casa nostra passa
el mateix: les sardines, els seitons, els sorells han minvat molt
i per contra han augmentat les
poblacions de lluç i altres espècies, amb la qual cosa es pot dir
que hi ha més peix que abans.
“M’abuelo” em deia que s’acabaria el peix, però no és així perquè després de tres generacions
continuem pescant molt.

2.QUIN PAPER CREUS QUE TENEN ELS OCELLS
EN AQUEST MEDI?

De gavines, les normals, n’hi
ha moltes. Tinc por que un dia
sopant a casa se m’emportin el
plat de taula. Pel que fa a la resta dels ocells, els pescadors no
ens hi fixem gaire. En canvi sí
que he pogut constatar que es
veuen menys baldrigues i escaterets (ocell de tempesta) que fa
uns anys i que hi ha molts menys
dofins que juguen amb l’art de
pesca (cosa que fa que entri més
peix). L’ocell de la mar és molt
llest.
Malauradament el que és important per al pescador és agafar
peix, com més millor.
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3.DE QUINA MANERA CREUS QUE ELS OCELLS
ES RELACIONEN AMB LA PESCA? ÉS FACTIBLE
UNA PESCA SOSTENIBLE?

És probable que es vegin menys
ocells perquè hi ha menys peix.
Però a la “Maireta” sempre hem
tingut moltes gavines pendents
perquè tirem molt de peix a la
mar.
Quant a una pesca sostenible, de
fet ja es prenen mesures per no
agafar segons quin peix, hi ha
una selecció per tal de no perjudicar els seus depredadors. Malgrat tot, la qüestió és complicada, això forma part de la “mare
naturalesa”.
4. CREUS QUE ELS OCELLS MARINS ESTAN
AMENAÇATS? PER QUÈ?

Directament per part de l’home
no. Si no n’hi ha tants és a causa
de la desaparició d’alguns peixos,
per això emigren. Aquest és el
cas de la sardina. Els pescadors
d’espècies pelàgiques esgoten
abans els recursos del mar perquè pesquen una quantitat molt
elevada de peixos, aleshores els
ocells que se n’alimenten sí que
es poden veure amenaçats. Però
per sort, en desaparèixer una espècie n’apareix una altra, hi ha
un equilibri ecològic. Aquest és
el cas de les mòlleres, que han
augmentat molt. Així doncs el
peix és impossible que desaparegui.
5. PALANGRE VERSUS ARROSSEGAMENT,
DUES ARTS DE PESCA MOLT DIFERENTS I CONTROVERTIDES. QUINA DE LES DUES ARTS PENSES QUE TÉ MENYS IMPACTE PER ALS OCELLS
I PER AL MAR?

Per als ocells l’arrossegament. Al
palangre en canvi, s’hi enganxen
les gavines pel nas i es queden

destrossades. L’art de l’arrossegament pot ser una mica agressiu amb el bentos marí, però
cal tenir en compte també que
els pescadors d’arrossegament
som els escombriaires del mar.
En aquest sentit, caldria que des
de l’Administració se’ns facilités
un sistema de recollida d’aquesta
brossa ja que actualment no n’hi
ha cap.
6. DIVERSES ORGANITZACIONS TREBALLEN
ACTUALMENT PER IDENTIFICAR AL MAR ZONES
D’ESPECIAL IMPORTÀNCIA PER ALS OCELLS.
QUÈ EN PENSES D’AQUESTA MESURA DE PROTECCIÓ? COM CREUS QUE ES PODEN PRESERVAR I GESTIONAR AQUESTS ESPAIS?

Tot allò que suposi un tros de
mar restringit és molt bo per al
medi marí. És difícil, però no
impossible. Es pot aconseguir
amb estudis ben fets, elaborats
per gent que sigui responsable i
eficient. En canvi, altres mesures
com les vedes no serveixen de
res si no prohibeixen que ningú
no surti a pescar. A més a més,
s’hauria d’adequar la veda tenint
en compte el cicle reproductiu
dels peixos, ja que n’hi ha alguns
que triguen tres anys a reproduirse i les actuals vedes tenen una
durada màxima de sis mesos.
A aquest fet, se li suma la pesca furtiva dels “matuteros”, poc
controlada.
Són necessaris uns “santuaris
del mar” on no es pugui pescar
i unes sancions molt més dures
que les que hi ha actualment.
Com es feia abans, amarrar una
barca durant tres mesos i retirada de la llicència de patró de
l’embarcació durant un llarg període de temps.

ENS HEM APROPAT A JACOB GONZÁLEZ-SOLÍS I A TONI ALBIOL, DUES PERSONES QUE VIUEN I TREBALLEN
A PRIMERA LÍNIA AMB EL MAR. AMB TOTS DOS HEM VOLGUT COMPARTIR AQUEST ESPAI PERQUÈ ENS EXPLIQUIN LES SEVES INQUIETUDS I LA SEVA VISIÓ SOBRE EL FUTUR D’AQUESTS OCELLS I EL DEL MAR.

Cristina Serradell
JACOB GONZÁLEZ-SOLÍS BOU és investigador de la Universitat de Barcelona, especialitzat
en l’estudi de l’ecologia dels ocells marins i ha publicat més de 50 articles d’ornitologia (es
poden consultar a www.gonzalez-solis.com).
1. DES DE LA TEVA EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL,
CREUS QUE HA CANVIAT MOLT L’EXPLOTACIÓ DELS
RECURSOS DEL MAR AMB EL PAS DEL TEMPS? COM
VEUS EL FUTUR DE LA PESCA I EL DEL MEDI MARÍ?

L’explotació del medi marí ha augmentat d’una manera exponencial
les últimes dècades. Alguns efectes
d’aquest augment s’estan notant des fa
temps, com ara la disminució dels estocs de peix a causa de la sobrepesca
o els ocells petrolejats a conseqüència
dels vessaments accidentals relacionats
amb l’extracció i amb el transport d’hidrocarburs. Altres activitats passen més
desapercebudes, com els abocaments
de contaminants. El mar és el receptacle
final per a la majoria de contaminants
com els metalls pesants o les dioxines,
però l’efecte de dilució del mar no és
infinit, i tard o d’hora aquests contaminants acaben per passar als peixos,
i després a les persones. Les activitats
lúdiques relacionades amb el mar també han augmentat molt, sobretot a les
zones més turístiques, i això augmenta
la pressió sobre la costa i per tant sobre els ocells costaners. L’activitat de la
piscicultura marina ha augmentat molt
també, i sovint les piscifactories entren en conflicte amb algunes espècies
d’ocells. Finalment, els projectes d’explotació eòlica a alta mar, com ara els
molins que es volen instal.lar sobre la
plataforma continental que envolta el
delta de l’Ebre, amenacen d’augmentar
la mortalitat de moltes espècies aquàtiques per col.lisió.
2. QUIN PAPER CREUS QUE TENEN ELS OCELLS EN
AQUEST MEDI?

Els ocells marins són part integrant
de l’ecosistema marí perquè la majoria s’alimenten gairebé exclusivament
de preses marines. Els ocells marins
acostumen a estar a les parts altes de
la xarxa tròfica i per tant ens poden
indicar els problemes dels nivells tròfics inferiors, amb l’avantatge que són
molt més accessibles d’estudiar que altres organismes marins. Per exemple,
són ideals per fer el seguiment de la
contaminació del medi marí a partir
de mostres de ploma o de sang. També tenen un paper important com a
carronyers, ja que consumeixen una
bona part de les espècies de peix que
es descarten al mar perquè no tenen
interès comercial. En alguns casos po-

den ser uns predadors importants i en
conjunt consumeixen una quantitat
substancial de peixos de superfície.
3. DE QUINA MANERA CREUS QUE ELS OCELLS ES RELACIONEN AMB LA PESCA? ÉS FACTIBLE UNA PESCA
SOSTENIBLE?

En alguns casos la pesca ha tingut efectes positius sobre els ocells marins, com
ara el cas de la gavina corsa, perquè els
descarts de peix han aportat un nou recurs fonamental per a la població del
delta de l’Ebre. No obstant això, a la
llarga la sobrepesca acabarà per disminuir els estocs de peix i, conseqüentment, les poblacions d’ocells marins.
Una de les interaccions més problemàtiques la protagonitzen els palangrers.
Cada palangrer cala uns quants milers
d’hams cada dia i és en aquest moment, quan els ocells marins intenten
capturar l’esquer i alguns s’hi queden
enganxats i s’ofeguen en el moment
en què la línia d’hams s’enfonsa. Si no
es prenen mesures per evitar-ho, de
mitjana s’ofega un ocell marí per cada
1.000-10.000 hams calats. No obstant
això, s’ha demostrat que si es prenen
algunes mesures senzilles es pot disminuir molt aquest impacte, i per tant, la
pesca del palangre pot ser sostenible.
4. CREUS QUE ELS OCELLS MARINS ESTAN AMENAÇATS? PER QUÈ?

Els ocells marins tenen moltes amenaces, la majoria relacionades amb les
activitats d’explotació del medi marí esmentades. Cal afegir amenaces com la
humanització del litoral i la conseqüent
pèrdua d’hàbitats de cria i d’hivernada
per a moltes espècies. Una altra amenaça importantíssima és la introducció
de predadors com ara gats i rates a les
illes i als illots, ja que moltes espècies
d’ocells marins no tenen cap defensa
contra ells. Per exemple, l’ocell de tempesta desapareix de qualsevol illot on hi
arribi la rata. De tota manera, crec que
ara mateix l’amenaça més important
per als nostres ocells marins són els palangrers. Avui dia, aquesta pesqueria es
considera responsable de la disminució
de pràcticament totes les espècies d’albatros del món. Al Mediterrani l’efecte
dels palangrers encara és poc conegut,
i opino que ara com ara el repte principal en matèria de conservació d’ocells

marins
Jacob González-Solís
és conèixer aquest impacte i proposar fórmules
per tal de mitigar-lo, però per fer això
cal finançament i voluntat política.
5. PALANGRE VERSUS ARROSSEGAMENT, DUES
ARTS DE PESCA MOLT DIFERENTS I CONTROVERTIDES. QUINA DE LES DUES ARTS PENSES QUE TÉ
MENYS IMPACTE PER ALS OCELLS I PER AL MAR?

L’impacte de l’arrossegament sobre els
ocells marins és fonamentalment indirecte, ja que els ocells i els pesquers
competeixen per les mateixes preses,
però l’efecte d’aquesta pesqueria sobre
el fons marí i sobre moltes espècies de
peixos és molt important. El palangre
té l’avantatge de ser un art de pesca
molt més selectiu, és a dir, la majoria de
captures són de l’espècie objectiu. No
obstant això, ara mateix l’impacte dels
palangrers sobre els ocells marins és
insostenible perquè afecta directament
la mortalitat adulta i en les espècies de
vida llarga com els ocells marins sabem
que això condueix a la seva extinció en
poques dècades. Si ens mantenim amb
el ritme de captures accidentals actual
segurament veurem desaparèixer la
baldriga balear.

6. DIVERSES ORGANITZACIONS TREBALLEN ACTUALMENT PER IDENTIFICAR AL MAR ZONES D’ESPECIAL
IMPORTÀNCIA PER ALS OCELLS. QUÈ EN PENSES
D’AQUESTA MESURA DE PROTECCIÓ? COM CREUS QUE
ES PODEN PRESERVAR I GESTIONAR AQUESTS ESPAIS?

Fins ara, els esforços per a la conservació dels ocells s’han centrat en el
medi terrestre, però afortunadament,
això ha començat a canviar i a molt
llocs s’estan identificant les àrees marines més importants per als ocells.
Sens dubte, és un pas endavant importantíssim per a la seva conservació,
però sempre que això és tradueixi en
figures de protecció eficaces. Després
de la feina de les ONG és fonamental
que les administracions s’hi impliquin
i gestionin aquestes àrees d’una manera adequada. Això significa fonamentalment regular les activitats d’explotació en funció de l’interès de cada àrea.
Sovint només amb la introducció de
petites modificacions als calendaris
d’aquestes activitats en certes àrees, es
poden obtenir efectes molt beneficiosos per a la conservació.
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Jordi Prieto

Observació d’aus
marines des del
cap de Creus

Una molt bona opció és fer una sortida amb vaixell mar endins. En sortir de port, on hi ha un gran nombre
de gavines i gavians, aquestes aus seguiran l’embarcació de bon grat si se’ls ofereix peix o, fins i tot, pa. Un
cop ens hem allunyat de la costa aquesta munió d’aus atrauran, juntament amb el peix que es llenci per la
borda del vaixell, altres aus marines normalment més pelàgiques.
Si no ens podem embarcar, una bona alternativa és aprofitar les zones del litoral més sobresortints com els
caps, o fins i tot les esculleres dels ports (sobretot a la tarda amb l’entrada de les barques de pesca), per
observar aus marines des de terra ferma.

Ponç Feliu

ON PODEM OBSERVAR
LES AUS MARINES?

ZONA DE TARRAGONA

Baldriga cendrosa

RUTA:
sortir amb vaixell des del port de Tarragona, en direcció SW tot recorrent les proximitats del cap de
Salou. Tot seguit, girar direcció E i endinsar-se al mar
unes 3 o 4 milles nàutiques per finalment tornar cap
al port rumb NW, fent un itinerari pràcticament circular.
ESPÈCIES:
a l’hivern, hi podem veure baldrigues balears, mascarells, ocells cabussadors com els cabussons, gavines i paràsit gros i cuapunxegut o algun fraret, tot
i que a distàncies pròximes a la costa és molt escàs. A final de primavera hi podem observar tant els
ocells que es reprodueixen al delta de l’Ebre com els

migradors; hi destaquen la gavina corsa, el xatrac
comú, la baldriga cendrosa, la baldriga balear, l’ocell
de tempesta, el corb marí emplomallat, el fumarell
negre, el paràsit gros, el paràsit cuapunxegut i amb
sort el paràsit cuaample.
OBSERVACIÓ DES DE TERRA:
en aquesta zona els punts més adients poden ser el
far de la Banya (port de Tarragona) i la punta de Cavalls (Salou) i el Racó (Vila-seca), ambdós situats al
cap de Salou. Així mateix també ens podem apropar
a la punta de la Creueta (bosc de la Marquesa, Tarragona) i a la torre de la Móra (Tarragona).
Albert Cama

Algunes entitats com l’APNAE, l’Associació d’Amics del Parc Natural del Delta de l’Ebre, DEPANA, el Parc Natural
dels Aiguamolls de l’Empordà i SEO/BirdLife organitzen sortides amb vaixell per veure-hi aus marines.

ZONA DEL CAP DE CREUS
RUTA:
sortir del port de Roses i enfilar direcció NE resseguint la costa del cap Norfeu. Tot seguit endinsar-se
en el mar unes 4-5 milles nàutiques per veure-hi les
espècies més pelàgiques. Finalment es pot tornar
passant per davant del Parc Natural dels Aiguamolls
de l’Empordà i la badia de Roses per observar ocells
d’aigües més somes i calmades.
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ESPÈCIES:
a l’hivern, mar endins, hi podem veure fàcilment la
baldriga mediterrània, la baldriga balear, el mascarell, la gavina de tres dits, el gavot i en nombre més
escàs el fraret, l’ànec negre, el bec de serra mitjà
o l’èider. Durant l’època reproductora les espècies
més comunes que hi podem observar són la baldriga cendrosa, l’ocell de tempesta, algun paràsit gros
que persegueix gavines i gavians, mascarells i baldrigues i, si encara és època de migració, potser algun paràsit cuapunxegut o cuaample. A la zona més
propera a la costa o a la mateixa badia de Roses entre les espècies més comunes hi trobem el cabussó
emplomallat, el cabussó collnegre, el corb marí gros,
el corb marí emplomallat, el gavià argentat, la gavina
riallera, el xatrac bec-llarg i el gavià fosc. Més escasses són la gavina capnegra, la gavina corsa, la gavina menuda, la gavina capblanca, el xatrac gros, el
xatrac menut, el xatrac comú o la calabria agulla.
OBSERVACIÓ DES DE TERRA:
possiblement la zona més adient és el punt més
oriental del cap de Creus (arribar al far i caminar 1520 minuts per un corriol que ens hi portarà). També
podem apropar-nos al port de Llançà, de Port de la
Selva o de Roses.
Ponç Feliu

I JO,
QUÈ HI PUC FER?
1. Aprèn a identificar les espècies d’ocells marins del
nostre entorn, la correcta identificació és clau per a
conèixer millor la seva distribució i per identificar les
fórmules de gestió.
2. Difon la importància de la conservació d’aquestes
espècies entre amics i coneguts. En especial, és important sensibilitzar a la gent de mar (pescadors, mariners, etc.).

ZONES IMPORTANTS PER
A LES AUS MARINES
PLATAFORMA/AIGÜES
DEL DELTA DE L’EBREILLES COLUMBRETES
RÍAS BAIXAS

3. Tingues cura en les zones de nidificació durant l’època de cria. Per fotografiar o observar la fauna no t’apropis gaire ni la persegueixis. Uns binocles o un telescopi
t’ajudaran a observar els animals sense molestar-los.
4. Si trobes indicis de depredadors, en illots o colònies
on puguin niar espècies marines, informa els ens responsables per a què puguin prendre mesures.
5. Anima amics i coneguts a què quan trobin un ocell
mort passin la informació de la localització, especialment si està anellat. És important afegir qualsevol informació sobre les causes de la mort, per poder avaluar
la importància de diferents amenaces.

GOLF DE PALMACABRERA

BANCO DE LA
CONCEPCIÓN

ESTRECHO DE
GIBRALTAR
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2. ACCIONS DE CUSTÒDIA MARINA:

Guillem Mas

LES ÀREES MARINES PROTEGIDES:
L’ESTRATÈGIA CLÀSSICA

Les Àrees Marines Protegides
(AMP) són el sistema de conservació del medi marí més
conegut i estès arreu del món,
però encara n’hi ha poques i la
majoria no estan correctament
gestionades. A Catalunya, n’hi
ha quatre: l’Àrea Protegida de
les illes Medes (Baix Empordà),
la Reserva Marina de Ses Negres
(Baix Empordà), el Parc Natural
del cap de Creus (Alt Empordà)
i la Reserva Marina de Masia
Blanca (Baix Penedès). A l’espera de la futura declaració de
l’AMP del massís del Montgrí
(Baix Empordà), la suma de les
quatre àrees marines actuals no
arriba a les 4.000 hectàrees, i
representa menys del 2% de la
superfície marina catalana.

Guillem Mas

Si es pretenen complir les recomanacions europees de protecció del 20% del medi marí i
litoral, com a mínim, per conservar la seva biodiversitat, caldrà augmentar aquesta superfície i declarar noves AMP o dur

a terme accions alternatives que
comportin una protecció eficaç
del medi marí.

ALTRES ESTRATÈGIES DE CONSERVACIÓ: LA CUSTÒDIA MARINA

Davant d’aquesta mancança
d’àrees marines protegides a
Catalunya i la falta de línies d’actuació en la protecció del mar per
part de l’Administració, diverses
entitats catalanes membres de
la Xarxa de Custòdia del Territori (XCT) estan treballant en
la conservació marina per mitjà
de diferents projectes. L’octubre
passat, l’Associació Nereo i la
XCT va organitzar la 1a Jornada
de Custòdia Marina amb l’objectiu de definir i concretar una
estratègia de conservació basada
en la custòdia del territori, però
adaptada al medi marí: la custòdia marina.
El principal problema que es
troben les entitats a l’hora d’aplicar la custòdia en el medi marí és
que, a diferència del medi terrestre, la propietat privada no existeix i per tant no es pot arribar

a acords amb els propietaris. El
mar, segons la Constitució Espanyola, és de domini públic estatal, és a dir que pertany a tots
els ciutadans del país, i la realitza el mateix Estat mitjançant la
delegació de competències a diverses administracions. Per tant,
les iniciatives de custòdia marina
s’han de dur a terme a través
d’acords amb les administracions competencials o amb els
mateixos usuaris del medi marí
(pescadors professionals i recreatius, submarinistes, navegants,
banyistes, etc.).
D’aquesta manera, la custòdia
marina és defineix com una
estratègia que intenta generar
la responsabilitat de les administracions competencials i els
usuaris del medi marí en la seva
conservació i el bon ús dels seus
recursos naturals, culturals i paisatgístics.
Podem dividir les iniciatives de
custòdia marina en dos tipus:

són iniciatives de conservació marina que no comporten una gestió directa de l’espai i poden sorgir de relacions tant amb les
administracions competents, com amb els diferents usuaris. La tipologia d’aquest tipus d’iniciatives és molt àmplia i inclou
des de promoure que l’Administració creï noves AMP fins a la millora de la selectivitat de les tècniques de pesca o turisme
sostenible.

Exemple 2. La reserva marina del Garraf (Fundació Natura)

Fundació Natura

LA CUSTÒDIA MARINA

Aspecte virtual de reserva del Garraf proposada
A la zona predominen els fons d’arenes fines i s’hi han identificat diverses
comunitats biològiques en procés de
degradació, entre les quals destaquen
les praderies de fanerògames marines
i el fons de grapissar de gran qualitat. El
projecte pretén recuperar els recursos
pesquers, la biodiversitat i els ecosistemes de la zona i alhora demostrar que

és possible revertir les situacions de
gran degradació.
L’espai proposat estaria situat a un quilòmetre de la línia de la costa i englobaria una superfície aproximada de 837
hectàrees de protecció integral amb
una zona d’amortiment de 500 metres
en tot el seu perímetre (1.550 hectàrees en total). La figura legal que es pre-

són aquelles iniciatives en les quals l’entitat de custòdia gestiona directament
un espai marí. Aquest tipus de custòdia marina sempre va lligada a una relació
amb les administracions competents, ja que al darrere hi ha un marc legal que
legitima l’entitat per poder fer la gestió de l’espai en qüestió. Les cessions de
gestió o les concessions per conservació són exemples d’aquests tipus de
custòdia i són el més semblant a la custòdia terrestre.
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Nereo va impulsar la creació de la
Escurçana (Dasyatis pastinaca) reserva al 1993 i l’ha gestionada

Per a més informació: www.nereo.
org/sesnegres.html

DEPANA

Exemple 1.
La reserva marina de Ses Negres (Associació Nereo)
des d’aleshores gràcies a un conveni signat amb l’Administració competent (Departament d’Agricultura,
Alimentació i Acció Rural). Durant
aquests 14 anys Nereo ha aconseguit
recursos i ha creat aliances per tirar
endavant el projecte i demostrar que
la conservació marina basada en entitats privades és possible.

Per a més informació: www.fundacionatura.org/cat/02e.htm

Exemple 3. La punta de la Móra (DEPANA)

1. ÀREES DE CUSTÒDIA MARINA:

El projecte més important i emblemàtic de l’associació Nereo és la Reserva Marina de Ses Negres, situada
al litoral de Begur (Baix Empordà).
La reserva té una superfície de 45
hectàrees marines i acull una gran
diversitat d’hàbitats que possibilita
l’existència d’una elevada biodiversitat, inclont-hi tres hàbitats i quinze
espècies protegides per la Directiva
Hàbitats de la Unió Europea.

tén donar a l’espai és la d’Àrea Marina
Protegida de Pesca i es tramitaria per
mitjà del Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación, atès que la totalitat
de la proposta es troba en aigües exteriors.

Espai d’Interès Natural Tamarit-punta de la Móra
Per al desenvolupament de la
custòdia marina a Catalunya
fa falta crear una figura amb
base jurídica que legitimi les
entitats de custòdia a planificar i gestionar espais marins.
També cal que l’Administració simplifiqui l’organigrama

competencial actual, massa
complex i dispers, i creï un
òrgan integrat de gestió del
medi marí. Alhora s’han de
dur a terme projectes que impliquin els usuaris del medi
marí en la protecció i la conservació d’aquests espais.

DEPANA està duent a terme el projecte de
gestió sostenible de l’Espai d’Interès Natural
Tamarit-punta de la Móra (Tarragonès), un
espai maritimoterrestre situat a llevant de
la ciutat de Tarragona amb una extensió de
100 hectàrees terrestres i 300 de marines.
L’objectiu del projecte és implementar-hi una
gestió costanera integrada, tant en el medi
terrestre com en el marí, amb la possibilitat
d’esdevenir una reserva marina que permeti
restaurar la diversitat dels seus fons i evitarne la seva degradació i la sobreexplotació.
Per aconseguir la protecció de la zona marina
DEPANA ha iniciat converses amb el Ministerio de Medio Ambiente ja que la zona es troba en aigües exteriors i la figura legal que es
pretén assolir és la d’Espai Natural Protegit.
Per a més informació: www.depana.org/puntadelamora

Aquest any 2007 les entitats
que presentem en aquest article, juntament amb d’altres,
i sota el paraigua de la Xarxa
de Custòdia del Territori, començaran a impulsar un Pla
estratègic de custòdia marina
a Catalunya
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Albert Cama

ELS ATLES COM A EINA DE SEGUIMENT
DELS OCELLS MARINS

SEGUIMENTS A LLARG TERMINI (II)
Gavià argentat

LES DADES OBTINGUDES AMB ELS SEGUIMENTS A LLARG TERMINI PODEN SER
UNA EINA PER A LA CONSERVACIÓ I LA GESTIÓ DELS ESPAIS I LES ESPÈCIES.

L’ANELLAMENT D’OCELLS MARINS I EL SEGUIMENT
MITJANÇANT LA LECTURA D’ANELLES A DISTÀNCIA
L’anellament científic d’ocells ha
estat una de les eines més importants de l’ornitologia moderna.
Aquest interès es deu, en part,
al fet què permet dur a terme
el seguiment individualitzat dels
exemplars. No obstant això, només una petita part dels ocells
anellats torna a ser capturada per
poder controlar-ne l’anella. Amb
aquest motiu, ja fa força anys, es
va estendre un mètode que permet controlar un ocell marcat
sense la necessitat de capturarlo. Aquest mètode consisteix en
la utilització d’anelles que poden
ser llegides a distància amb un
codi de colors o numèric.
L’inconvenient més evident del
marcatge amb anelles de lectura a distància és que les anelles
s’han de poder veure, i en determinades espècies s’han utilitzat
marcatges especials (collars per a
les oques, plaques nasals per als
ànecs, marques alars per a rapinyaires, etc.) perquè el marcatge
tradicional a les potes no sempre és òptim. A més, és clar que
l’anellament ha d’anar acompanyat d’un important esforç posterior de lectura de les anelles.
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Els làrids -gavines- és un grup
d’aus marines en el qual fa temps
que es fa el marcatge amb anelles
de lectura a distància. Són espècies de mida relativament grossa
i el costum de reposar en platges
i esplanades portuàries facilita la
detecció i lectura de les anelles.
Aquest tipus de marcatge ha
permès avançar molt en diversos aspectes de la biologia de
les gavines. El primer i més evident és el de conèixer els moviments que fan aquests individus,
ja sigui en les migracions, entre
localitats d’hivernada o possibles intercanvis entre colònies
de cria, etc. Dins de la mateixa
colònia també es poden fer seguiments individualitzats sobre
la fidelitat entre parelles o fidelitat a les àrees de reproducció,
la productivitat, estudis de la
dieta, de despesa energètica, etc.
A llarg termini, aquests seguiments, també ens aporten dades
sobre paràmetres poblacionals
com la taxa de supervivència de
les diferents classes d’edat, també es poden detectar canvis en la
piràmide poblacional abans que
els seus efectes sobre la població

siguin evidents. Aquest tipus de
marcatge, a nivell més puntual,
fins i tot pot tenir interès per conèixer la complexa muda de les
gavines.
Les poblacions de gavines més
properes a les ciutats sovint han
estan considerades com a problemàtiques per les molèsties
que causen a l’home (molèsties
en aeroports, brutícia a les ciutats o alimentació en abocadors).
L’estudi per mitjà de les lectures
d’anelles pot definir-ne els seus
moviments diaris, les distàncies màximes que recorren, etc.
Aquestes dades poden ser fonamentals per ajudar-nos a l’hora
de prendre decisions per a la
conservació i la gestió de les seves poblacions.
Les anelles de lectura a distància, a més dels avantatges que
aporten als científics, també permeten que l’ornitòleg aficionat
pugui participar activament en
projectes d’elevat interès per a la
conservació i estudi de les espècies que observa.
Albert Cama

Els atles són projectes de seguiment
que a través d’un mostreig sistemàtic del territori, habitualment
elaborat per voluntaris, permeten
conèixer amb precisió la distribució
de les espècies que hi són presents.
Les dades obtingudes es plasmen
en un reticle determinat, de 10x10
km en el cas de Catalunya. Amb
els anys, la repetició dels atles ens
permet estudiar com varia l’àrea
de distribució de les espècies i avaluar-ne les tendències. En els atles
més recents, al marge de l’àrea de
distribució, s’ha començat també
a analitzar i mapar l’abundància de
les espècies. Així, les repeticions
successives dels atles no solament
ens permetran analitzar els canvis a
l’àrea de distribució sinó també de
l’abundància.
Durant el període reproductor tots
els ocells marins depenen de terra
ferma per niar. Per tant, en aquest
moment del seu cicle anual poden
ser estudiats com la resta d’espècies. A l’hivern, però, moltes d’aquestes espècies es poden trobar d’una
manera permanent lluny de la costa, per la qual cosa els sistemes de

mostreig terrestres resulten inútils.
És per això que en el moment de
dissenyar la metodologia de l’Atles
dels ocells de Catalunya a l’hivern
2006-2009 es va haver de decidir
una metodologia específica per
monitoritzar aquest grup d’espècies. L’ideal hagués estat disposar de
transectes amb barca al llarg de la
costa catalana. El problema rau en
la manca d’ornitòlegs amb barques.
Altres possibilitats de prospecció
com seria el lloguer d’embarcacions
tripulades, fer censos des d’una avioneta o fins i tots des de vaixells de
línies comercials es va descartar per
l’elevat cost econòmic o pel gran
esforç humà que podia suposar.
Per això finalment es va optar per
fer censos des de la costa amb telescopi. En total s’han fixat 90 punts
distribuïts diuna manera uniforme
al llarg de tot el litoral, dels quals
cada any se’n censarà un terç (Figura 1). En aquests censos s’identifiquen i es compten tots els ocells
detectats al mar durant 1 hora, en
intervals de 10 minuts. Cada localitat se censa dues vegades, una al
desembre i l’altre al gener, per dis-

posar de dades que ens permetin
estudiar la possible variabilitat dins
d’un mateix hivern. Tot i que algunes espècies més pelàgiques passaran desapercebudes, en general es
considera que podrem obtenir un
mapa de la distribució i de l’abundància de la majoria d’espècies
marines al llarg del litoral català a
l’hivern. Aquest mapa, el podrem
comparar amb els que es pugin
obtenir en un futur i, per tant, ens
permetrà analitzar les variacions
interanuals i les tendències generals
d’aquest grup d’espècies.
Sergi Herrando, Joan Estrada,
Santi Guallar i Lluís Brotons

Figura 1. Localització dels 90
punts de mostratge
d’ocells marins dels
tres hiverns d’estudi de l’atles.
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