Emberiza schoeniclus ssp. witherbyi (Byers, Olsson & Curson,
1995)
Nom comú: Hortolà de canyet
Classe: Aves

Ordre: Passeriformes

Família: Emberizidae

BIOLOGIA DE LA CONSERVACIÓ
L’hortolà de canyet és una espècie d'àmplia distribució per tot el Paleàrtic. A
Balears, la població hivernant procedent del centre i nord Europa es pot considerar
abundant i ben distribuïda per totes les illes majors, gairebé sempre a zones
humides o camps de cultiu amb síquies o torrents de certa entitat.
No obstant això, aquesta espècie, de mida similar a un teulader, presenta durant la
primavera una subespècie sedentària pròpia de petites àrees de la Mediterrània
(zones humides amb canyet del centre i est de la Península Ibèrica, sud-est de
França i Illes Balears). Aquesta subespècie, Emberiza schoeniclus witherbyi (en honor
al naturalista que la va descriure) és de bec mes gruixut i de colors més foscs que els
seus congèneres europeus.
S'alimenta principalment de larves de papallones durant la primavera i llavors
durant l'hivern (encara que s'han observat exemplars capturant insectes en vol en
ambdues èpoques). Inicia la reproducció a principis d'abril, col·locant el niu entre el
canyet i la cesquera a no més de 1,5 metres d'altura, arribant algunes parelles a
realitzar segones postes.
No obstant això, es desconeix gairebé tota la biologia i ecologia d'aquesta
subespècie, realitzant-se actualment diversos estudis de camp encaminats a
conèixer les raons del fort declivi de l'espècie en els últims 20 anys, que es xifra
entorn al 85% dels seus efectius (l’estima era de 250-1000 parelles nidificants l’any
1990, 400 el 1992 i 250 el 2000). La regressió és evident.
A Balears, únicament cria en les zones de canyet del Parc Natural de S’Albufera de
Mallorca, on es realitza un seguiment exhaustiu de les parelles reproductores
xifrades en no més de 20-35 parelles segons els censos realitzats entre els anys 2007
i 2009.
En el Catàleg Balear es classifica com a Vulnerable mentre que a l’estatal figura com
En perill d’extinció. En Llibre Vermell dels Vertebrats de Balears apareix com En
perill crític.
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