Fulica cristata (Gmelin, 1789)
Nom comú: Fotja banyuda
Classe: Aves

Ordre: Gruiformes

Família: Rallidae

BIOLOGIA DE LA CONSERVACIÓ
La fotja banyuda presenta dues poblacions separades, una, petita i aïllada, que es
distribueix per unes poques zones humides del sud i llevant d’Espanya i del nord del
Marroc i una altra, molt més important, que habita els aiguamolls d’Àfrica oriental i
meridional.
Viuen a zones humides d’aigües dolces i obertes, naturals o artificials. Construeix el
niu sobre l’aigua, acumulant materials vegetals a l’abric de la vegetació herbàcia de
les voreres. S’alimenten de vegetació aquàtica i de tota la fauna d’invertebrats
associada.
És bàsicament sedentària, però pot realitzar moviments dispersius en funció de la
disminució del nivell de l’aigua de les zones humides i de la disponibilitat
alimentària.
A Espanya, la fotja banyuda està catalogada En perill d’extinció. A finals del segle
XIX, aquesta població s’estenia per gran part d’Espanya (Andalusia, La Manxa,
Aragó, Catalunya, Llevant i Mallorca), Portugal, Marroc i Tunísia. Actualment només
viu a uns pocs aiguamolls d’Espanya i Marroc. La recessió de l’espècie probablement
va ser ocasionada per la caça, enfront de la qual la protecció legal és poc efectiva, ja
que és impossible distingir-la de la comú en vol.
La Generalitat Valenciana du a terme un projecte de cria en captivitat per fer
reintroduccions. A Mallorca s’han efectuat al Parc Natural de s’Albufera, alliberantse, entre 2004 i 2007, un total de 46 exemplars, i al Parc Natural de s’Albufereta,
amb un alliberament de 6 exemplars el 2007. Aquestes fotges duen un collaret
blanc amb un codi alfanumèric negre, que permet identificar-les a distància i fer un
seguiment, i anella metàl•lica oficial. Des de l’any 2004 s’han format entre 3 i 5
parelles cada any fins al 2008 i han tret 26-27 polls. La població total de Balears està
estimada en 25-30 exemplars.
Actualment, a les Balears, la possibilitat de recuperació és molt alta, ja que els
millors hàbitats (Albufera, Albufereta, Es Grau, etc.) estan sostrets a l’activitat
cinegètica.
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