Merops apiaster (Linnaeus, 1758)
Nom comú: Abellerol
Classe: Aves

Ordre: Coraciiformes

Família: Meropidae

BIOLOGIA DE LA CONSERVACIÓ
A les Balears, l’abellerol és un aucell estival a les quatre illes majors, on nidifica en
petits grups, i comú en migració. La població que nidifica aquí hiverna a l’oest
d’Àfrica. Les colònies de cria conegudes se situen en zones dunars, talussos de
torrents o camins, i en explotacions d’arena abandonades. La instal·lació de les
colònies de cria requereix d’un substrat tou on excavar el niu, i la presència d’una
densitat d’insectes suficient a les proximitats de la zona de cria.
Dins l’àmbit europeu s’ha descrit un augment de la població, especialment a França,
increment també registrat en diverses CCAA de la península com Navarra o
Catalunya. A les Balears, la degradació dels hàbitats on cria ha fet minvar
considerablement les poblacions a Mallorca. A Menorca haurien desaparegut les
principals colònies, que s’haurien dividit i dispersat en altres més petites. A Eivissa i
Formentera és un reproductor escàs. Tot i que no hi ha xifres rigoroses hi ha indicis
per considerar que la regressió de la població balear és de l’ordre del 50%.
Altres amenaces detectades serien: la utilització de pesticides i la persecució per
part d’alguns apicultors. Un recent informe del SPE sobre la incidència real dels
abellerols a l’apicultura, quantifica i valora les pèrdues ocasionades sobre aquest
sector ramader, que resulten molt inferiors a les que inicialment s’havien suposat, i
no afecten significativament la rendibilitat de les explotacions, amb caràcter
general.
És una espècie catalogada al Catàleg Espanyol d’Espècies Amenaçades (RD
139/2011), a la categoria d’espècies d’Interès especial. També apareix inclosa al
Conveni de Berna, a l’annex II de l’apèndix I (espècies estrictament protegides), i a
la Directiva Aus de la UE. Al Llibre Vermell de Vertebrats de les Balears (2000) s’hi
inclou dins la categoria de Vulnerable.

Autor text: Forteza, V. (Servei de Protecció d’Espècies)
Corologia: Europa occidental, oest d’Àsia i nord d’Àfrica
Tendència: Regressió
Nivell d’amenaça: Dades insuficients (segons el Llibre Vermell)
Categoria de protecció: Llistat d’Espècies Silvestres en Règim de Protecció Especial
(RD 139/2011).

