Anas angustirostris (Mentries, 1832)
Nom comú: Rosseta
Classe: Aves

Ordre: Anseriformes

Família: Anatidae

BIOLOGIA DE LA CONSERVACIÓ
La rosseta és una anàtida, família d’aus aquàtiques molt extensa i àmpliament
distribuïda per tot el món. Es troba dintre del grup d’ànecs de superfície, que es
caracteritzen per obtenir el menjar en la zona superficial de l’aigua, la qual cosa els
diferencia dels ànecs cabussadors. L’àrea de distribució d’aquesta espècie és troba
molt fragmentada a la regió mediterrània, Àfrica occidental i Àsia central i sud
occidental, arribant fins a l’extrem oest de la Xina. Les rossetes realitzen moviments
dispersius i parcialment migratoris entre zones de reproducció i cap a zones
d’hivernada més meridionals. Es sap que existeix connexió entre la població
espanyola i la nord africana. Ocupa zones humides d’aigües dolces o salabroses amb
abundant vegetació i és molt exigent en quant a la qualitat de l’hàbitat. S’alimenta
de vegetals i invertebrats.
La població mundial es va estimar en unes 20.000 parelles reproductores, de les
quals 2.500 es trobarien al paleàrtic occidental. Un població residual es troba al sud i
sud-est d’Espanya i una altre una mica més gran, però en forta disminució, al
Marroc, Algèria i Tunísia. L’espècie va patir a Espanya una recessió poblacional molt
important entre els anys 1950 i 1990, recuperant-se lleugerament en anys posteriors.
La població espanyola actual és molt petita i localitzada en uns pocs aiguamolls del
sud i sud-est i llevant, amb nuclis menors a la Mancha, Múrcia, Fuerteventura i
Mallorca. La dessecació o degradació de zones humides i la pressió cinegètica són
les causes històriques de la seva rarefacció. L’actual protecció d’espais naturals i la
protecció específica de que gaudeix l’espècie són claus per a la seva recuperació.
A les Balears, la rosseta és estival rara a Mallorca, migrant rar a Mallorca i Menorca i
accidental a les Pitiüses. Una petita població va començar a criar a s’Albufera de
Mallorca el 1997, on nidifiquen una o dues parelles des d’aquell any. Una colla va
criar al Salobrar de Campos el 1967. A partir de 2002 s’observa amb més freqüència,
amb els següents màxims d’exemplars: 21 el març de 2004, 20 el febrer de 2003 i 16
l’octubre de 2005.
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