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A l’any 2008 la Conselleria de Medi Ambient i el GOB han renovat la col·laboració per
dur endavant la gestió de l’anellament científic d’aus a les Illes Balears.
Aquesta gestió implica, principalment, el control i distribució d’anelles als anelladors de
Balears, recollida i informatització dels anellaments realitzats a Mallorca per tal de
mantenir una base de dades actualitzada, coordinació i muntatge de campanyes
d’anellament, tramitació de recuperacions estrangeres, renovació de permisos dels
anelladors, preparació de les proves d’accés a nous anelladors, relacions institucionals
amb les Administracions i amb l’Oficina d’Anellament estatal (que és la que regula
l’anellament a tot l’estat i que depèn del Ministeri de Medi Ambient), assistència a
diverses reunions i relacions amb altres entitats d’anelladors de l’estat.
Situació de l’anellament a Balears: A Balears hi ha una de les quatre entitats
avaladores d’anelladors reconegudes pel Ministeri de Medi Ambient, que és el GOBMallorca. Els anelladors a Balears s’agrupen en grups d’anellament: GOB-Mallorca (23
anelladors), GOB-Menorca (cinc anelladors), Societat Ornitològica de Menorca (SOM; 9
anelladors), el GEN-GOB a Eivissa (3 anelladors) i un anellador a Formentera.
Resultats de l’anellament a Mallorca fins al setembre de 2008: Fins a la data, s’han
anellat 3.012 aucells de 62 espècies, amb 431 exemplars controlats posteriorment. La
major part dels anellaments corresponen a la campanya prenupcial del Parc Nacional
de Cabrera, on se van anellar tres espècies considerades rareses a Balears (busqueret
emmascarat –Sylvia hortensis-, busqueta pàl·lida –Hippolais opaca- i ull de bou ibèric
–Phylloscopus ibericus-) a més de dos exemplars d’una raresa ibèrica (menjamosques
de collar –Ficedula albicollis-). Entre els aucells anellats, s’inclouen 10 polls d’agró roig
(Ardea purpurea) al Parc Natural de s’Albufera i vuit polls a tres nius d’àguila peixatera
(Pandion haliaetus), tots ells, a més, van ser anellats amb marques de PVC de lectura
a distància. Diverses entitats públiques i privades també han anellat com a mètode de
treball durant el 2008, per a desenvolupar estudis sobre la migració pre y postnupcial,
seguiment d’aus marines, seguiment del pas migratori de limícoles i a les Estacions
d’Esforç Constant.

