Ardeola ralloides (Scopoli, 1769)
Nom comú: Toret
Classe: Aves

Ordre: Ciconiiformes

Família: Ardeidae

BIOLOGIA DE LA CONSERVACIÓ
El Toret és un petit agró migratori de distribució sudsahariana i pontocàspica, amb
una modesta població sudeuropea. Nidifica a colònies amb altres agrons arborícoles
(orvals, agrons blancs i esplugabous), en petita quantitat. És diürn, i s’alimenta
d’invertebrats aquàtics i petits vertebrats, en aigües somes.
El seu principal problema de conservació és la destrucció dels seus hàbitats, les
zones humides, com a conseqüència de la qual la població europea va patir
regressió en la segona meitat del segle XX. També ha estat afectat per la destrucció
directa, i les actuacions humanes a les àrees de cria (crema de la vegetació, sega de
canyet, dessecació temporal, etc). Avui, està protegit a tota Europa, i gràcies a la
declaració i gestió d’espais protegits, algunes poblacions han iniciat una visible
recuperació. Els nuclis més importants d’Europa són al Delta del Danubi i La
Camarga. La població europea ha estat estimada entre les 14.000 i les 24.000
parelles. L’espanyola és de 850 a 1.100 parelles (SEO 2005) molt disseminada i en
moderada expansió. Depèn directament de les condicions hídriques, i les seves
fluctuacions es poden veure també condicionades per la situació meteorològica de
les zones d’hivernada.
A Mallorca, nidifica des de fins dels anys 90 a s’Albufera, on s’han localitzat entre 4 i
9 nius (anys 2000 i 2003 respectivament). Aquesta implantació va ser simultània a la
d’altres petits agrons, afavorits per la protecció del parc i la gestió de la vegetació,
que els permet disposar d’àrees de caça (abans cobertes de canyet). Alguns anys, hi
hiverna algun exemplar, però resulta més freqüent a la migració primaveral, amb un
màxim l’any 2002, quan es documentaren 34 exemplars a s’Albufera, Es Grau i Ses
Salines d’Eivissa. Amb una gestió adequada, podria nidificar també a s’Albufereta.
Actualment està catalogat En perill d’extinció (Real Decret 439/1990), però per la
seva situació favorable es troba en curs de recatalogació a Vulnerable. Està inclòs en
el futur pla de conservació d’espècies aquàtiques amenaçades de la CAIB, en
elaboració pel Servei de Protecció d’Espècies i el Parc de s’Albufera.

Autor text: Mayol, J. (Servei de Protecció d’Espècies)
Corologia: Conca Mediterrània i mar Roja
Tendència: Fluctuant, efectius molt reduïts i localitzats
Nivell d’amenaça: En perill (Llibre Vermell)
Categoria de protecció: Vulnerable (RD 139/2011)

