Primera campanya de control sobre minà comú (Acridotheres tristis) a
Mallorca
Live Arico Protección Medioambiental y Animal
Gener 2007
Per encàrrec del Servei de Protecció d’Espècies de la Conselleria de Medi
Ambiente, entre el 20 de novembre i el 18 de desembre de 2006, l’empresa
Live Arico va dur a terme una campanya tendent a eradicar del minà comú a
Mallorca, transmetre la tècnica a personal de la Conselleria i augmentar la
sensibilització de la població mallorquina vers el problema de les espècies
invasores.
Se van capturar vius tots els exemplars assilvestrats de minà comú de
Mallorca, un total de 13 entre adults i joves, al municipi d’Andratx, excepte un al
Port d’Alcúdia. Se va utilitzar una gàbia trampa per a capturar 10 d’ells, un altre
va ser capturat al seu niu i altres dos van ser entregats voluntàriament pel seu
propietari. En queden dos en llibertat, però són molt esquius. A més, també se
va capturar un exemplar d’ estornell metàl·lic acerat (Lamprotornis chalybaeus),
que acompanyava als minàs i que també és una espècie exòtica invasora. Els
animals s’han entregat al COFIB, on son operats per a incapacitar-los per a
volar i mantenir-los com a reclams per a futures campanyes de control.
Tres persones adscrites al Servei de Protecció d’Espècies (Xavier Manzano,
Jordi Muntaner i Carmen Álvarez) van quedar formades per a l’execució de
campanyes de control semblants. A més, se va oferir una roda de premsa per a
divulgar aquesta acció i se van distribuir 70 fulles informatives sobre el minà
comú i el problema que suposa per al medi natural a Mallorca.
A l’informe, Live Arico recomana un seguiment exhaustiu de la parella que ha
quedat en llibertat i la seva captura o mort quan abans millor; a més d’establir
un sistema d’alerta per tal de detectar ràpidament minàs escapats i poder
actuar abans que nidifiquin i continuar amb la divulgació ciutadana. A més,
també se sol·licita al Govern de les Illes Balears la prohibició explícita de la
importació i el manteniment en captivitat d’exemplars del gènere Acridotheres.
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Servei de Protecció d’Espècies
Al mes de febrer de 2007, arriben dades de la presència de minà comú als
voltants de Son Reus (Palma de Mallorca). Se tracta de dos exemplars adults i
un Agent de Medi Ambient, Xavier Manzano, aconsegueix abatre’ls.
Seguint la recomanació de Life Arico, entre el 24 d’abril i el 6 de maig de 2007,
la tècnic del SPE, Carmen Álvarez, i l’Agent de Medi Ambient, Xavier Manzano,
inicien el dispositiu de seguiment i control. Després de detectar la presència
d’alguns exemplars, se decideix la instal·lació d'una gàbia per a la captura en
viu, gràcies a la col·laboració dels propietaris d'una finca privada. Després de
diversos dies amb la gàbia parada sense aconseguir cap captura,
aconsegueixen abatre quatre minàs comuns a Andratx, on s’havien observat

dos exemplars en llibertat que durant la primera campanya no se van poder
capturar. Se tracta de dos mascles i dos femelles, tots ells joves, que
segurament no han criat encara. També es abatut un exemplar empleat com a
reclam que havia fugit de la trampa.
Se conclou que no resten més exemplars de minàs comuns en llibertat a
aquesta zona i se demana la col·laboració dels ciutadans per que donin avís al
SPE en cas que tornin a observar-ne.
Per altra banda, s’ha pogut determinar que el tipus d’operació per impossibilitar
el vol als minàs capturats a la primera campanya i poder usar-los de reclam, no
és eficaç ja que l’exemplar escapat de la trampa va sobreviure 44 dies en bon
estat físic. El que se volia aconseguir amb l’operació era la seva incapacitat per
a sobreviure a la natura, com a mètode preventiu en cas de fugides.
Nota del SPE: A l’estiu del 2008 s’ha tornat a la zona del Port d’Andratx per
verificar l’eradicació dels minàs i s’ha comprovat, gràcies una vegada més a la
col·laboració ciutadana, que la zona segueix lliure d’exemplars.

