PLA ANUAL DE PROTECCIÓ
D’ESPÈCIES PER AL 2016
Conservació amb les persones, per a les persones
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Proposta
El cap de Servei que subscriu ha coordinat la redacció del
present pla, tasca en la qual han participat tots els tècnics del
servei, i proposa la seva aprovació com a document de treball
orientatiu de les accions a portar a terme durant l’anualitat.
Palma, a 29 de febrer de 2016
Joan Mayol

Aprovació:
Vist el contingut del Pla, proposat pel Servei a, se n’aprova el contingut i
s’encomana la redacció dels documents formals necessaris per al seu
desenvolupament.
Palma,
La Directora general

Caterina Amengual Morro
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Objectius del Servei de Protecció d'Espècies

I.

II.
III.

Contribuir a l’estat de conservació favorable de les espècies silvestres
pròpies de les Illes Balears, mitjançant mesures administratives, de
gestió, d'informació i de sensibilització.
Contribuir a generar, recopilar i millorar la informació de biologia de
conservació de les espècies silvestres de les Balears i
Treballar sobre espècies invasores i conflictives, dins les millors
pràctiques de conservació, així com els temes cinegètics competència del
Govern.

Els objectius del Servei es concreten en una prioritat: impedir l’extinció
de qualsevol espècie pròpia de les Illes Balears.
L’àmbit d’actuació és la totalitat del territori de les Illes Balears, amb
prioritat pels espais consagrats a la conservació biològica.

1

Eixos del Pla Anual
El Pla Anual es continua fonamentant en:

Eix 1.

El desenvolupament i revisió del catàleg i dels plans d’espècies
catalogades aprovats o que s’aprovin durant aquesta anualitat.
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Eix 2.

El desenvolupament del Bioatles, com a base de dades de biologia de
conservació, de les espècies sobre les quals es disposa o es requereix
d’informació per planificar actuacions conservacionistes.

Eix 3.

Potenciar la web en matèria d’espècies i altres eines d’informació.
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2 Accions del Servei el 2015 (Resum)
2.1
Funcionament administratiu.
Redactats 85 informes tècnics
Autoritzacions fringíl·lids, 328 de 385 sol·licituds.
Altres autoritzacions tramitades: 177 concedides, 1 denegada.
Inspeccions zoològics, efectuades als 10 zoos registrats.
2.2
Llibre Verd de Protecció d’Espècies
Publicat el febrer 2015, editat en CD, paper (150 exemplars) i penjat a
WEB.
625 pp, amb 58 contribucions de 60 autors. Produït pel Servei de
Reprografia de la CAIB.
2.3
Elaboració de Normativa
 Declaració d’Àrees Biològiques Crítiques: Fontanelles. PUBLICADA
 Regulació d’alimentació de carronyaires amb restes d’animals de
ramaderia. EN TRAMITACIÓ FINAL.
2.4
LLIBRES VERMELLS I CATÀLEG
 Redacció del Llibre vermell d’invertebrats marins (en premsa)
 Revisió del Llibre Vermell de Peixos. (en premsa)
 Revisió del el Llibre Vermell de Flora Vascular (en revisió tècnica).
2.5
Plans específics a redactar i tramitar en 2015
Ha quedat pendent, tot i distints avanços tècnics en la redacció. Passen a
ser prevists en 2016.
2.6
Actuacions específiques dins els plans vigents.
 Àguila coabarrada.
S’han alliberat 4 joves a Solleric, amb resultats òptims. Ha tornar nidificar a
Mortitx. El seguiment d’exemplars és satisfactori, la supervivència, superior
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a la de les poblacions silvestres continentals, i s’ha incrementat el ritme de
modificacions de suports elèctrics per evitar electrocucions, que han estat 4
el 2015. Actualment la població mallorquina és de 20 individus.

 Àguila peixatera
Hem tengut 18 parelles reproductores a Mallorca i Eivissa, que han
produït un mínim de 13 polls. No tenim dades de Menorca. S’han
anellat 2 polls, i s’ha constatat que un poll nascut a Cabrera s’ha
incorporat com a reproductor a un niu a Andalusia.
 Ferreret. S’ha desenvolupat normalment el Pla de Recuperació, del qual
cal destacar 5 reforçaments poblacionals, 3 translocacions a localitats
noves i les tasques per eliminar la quitridiomicosi dels Cocons de Sa
Bova. El cens ha donat un resultat de 22.116 larves, aproximadament
5.500 menys que l'any passat. No es va aprovar la proposta de reunió
tècnica.
 Milà. La població reproductora mallorquina ha estat de 117 parelles
(Un increment notable), segons els recomptes dels AMAs. A Menorca el
2014 n’hi va haver 27 (dades de 2015 no disponibles).
Desgraciadament, a l’estiu es va detectar una gran mortalitat de 20
joves en la zona Bunyola-Santa Maria-Palma, molt probablement
ocasionada per rodenticides.
 Vegetals Puig Major. S’ha mantingut la gestió dels recintes d’exclusió i
protectors individuals, un seguiment molt intents (més de 40 visites), i
es constata l’evolució favorable de la majoria d’espècies. Reforçament
amb 98 Ligusticum huteri, 2 Ilex aquifolium i 3 Cotoneaster majoricensis.
 Saladines. Gestions vàries amb les saladines de Can Pastilla i Magaluf,
incloses translocacions i seguiment. L’evolució en positiu, especialment
a Ses Fontanelles, és espectacular.
 Ratapinyades Es va promoure modificar el projecte d’una rotonda a
Sant Joan d’Eivissa que afectava una cova amb quiròpters. S’han fet
gestions per esmenar la situació a la Cova Polida del Migjorn Gran, i
s’han fet visites a coves-centinel·la. No s’ha aprovat la proposta de
posar cartells a les coves on s’ha detectat vandalisme.
 Aus marines Mostreig a Menorca: 25 pp entre el Port de Maó i l’illa de
l’Aire. Cartells de protecció a les colònies de gavina roja de Menorca
C/Gremi Corredors, 10 1er pis Polígon Son Rossinyol 07009 Palma Tel.: 971 78 49 56 Web: http://especies.caib.es
Fax 971 176678

(117 nius a l’Aire, 49 als Aguilons). Cens de gavina roja a Mallorca i
Pitiüses (593 pp). Seguiment de nonetes a S’Espartar.
 Aus aquàtiques
El Pla s’ha desenvolupat amb normalitat: detectat un mascle de Bitó a
S’Albufera, un mínim de 6 parelles de Toret, de 3 a 6 parelles de fotja
banyuda i 5 de rosseta. 18 exemplars de fotges alliberats a s’Albufera, i
11 rossetes; les primeres provenen de València i les ànneres, del Zoo de
Xeres.
 Tortuga mora.
Alliberades a Mallorca 162 tortugues mora, en l’àmbit del pla de
recuperació.
 Altres espècies.
S’ha treballat amb teix, Tem d’Alfàbia, Orquídia de Prat, Àpit de
Bermejo i Eufòrbia de Font i Quer.
2.7

Bioatles:
Incorporacions 2015 TOTAL
de
5.831
142.193

Num
registres
Num d’espècies

316

8.533

2.8
Accions específiques (fora de plans):
 Publicació d’un fulletó d’espècies marines protegides. Tirada: 1.000
exemplars, Produït pel Servei de Reprografia de la CAIB i distribuït a
confraries i clubs nàutics, bàsicament.
 Cetacis i Tortugues marines.
Avaraments registrats de cetacis, 32 i 21 de tortugues, d’aquestes darreres,
10 recuperables.
Al mes de juny, es registren tres sortides nocturnes a Eivissa de tortuga
marina que excava niu, (dues del mateix animal), però en cap cas es
produeix posta.
 Tortuga mediterrània.
Centres de reproducció amb autorització vigent supervisats per AMAs.
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Animals cedits a altres CCAA: 130 a València i 200 a Catalunya.
 Gavina de peus grocs:
Cens de parelles reproductores: 8.060 parelles. Població estabilitzada a
Mallorca i Menorca, continua en expansió a Eivissa i Formentera, per efecte
de l’abocador de residus.
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 Voltors:
ANY
2015
2014

TERRITORIS POSTA
34
24
25
21

POLL
13
17

El fracàs reproductor ha estat important, per causes desconegudes. 3
individus han estat trobats ofegats al mar.
Quan al Voltor lleonat, es mantenen els .15 nius coneguts.
(Tasca coordinada per Jordi Muntaner, AMA)

III Arbres singulars:
Expedients catalogació: S’han reiniciat, ja que el procediment va
caducar per no signatura per part del Conseller Company.
Expedients descatalogació: un (fasser de Can Viscaì, per mort de
l’exemplar)
Inspeccions per AMAs: Efectuades parcialment. No s’han fet a part de
Mallorca ni a Formentera.
Actuacions de conservació: petites actuacions de manteniment a cinc
arbres; i retirada del fasser mort.
2.9
Accions transversals
 Consell Assessor de Fauna i Flora de les Illes Balears. No s’ha reunit.
 Controls d’espècies invasores (Biointrusos):
o Creat registre provisional d’espècies animals invasores en
captivitat, amb 6 titulars i 16 espècimens.
o Pla de Cabres. Pendent d’aprovació o revisió.
o Moscard tigre: 2 reunions del grup de treball. 17.000 tríptics
produït pel Servei de Reprografia de la CAIB. Confirmada la
presència a Menorca i Formentera. Visita tècnica a la planta de
producció d’insectes estèrils de València, per veure la viabilitat
d’aplicar el mètode a les Balears.

C/Gremi Corredors, 10 1er pis Polígon Son Rossinyol 07009 Palma Tel.: 971 78 49 56 Web: http://especies.caib.es
Fax 971 176678

o Vespa asiàtica. Detectada la seva presència el mes d’octubre per
un apicultor, s’ha retirat i destruït un niu (participació del COFIB,
Servei d’AMAS i altres). Es disposa d’un esborrany de protocol
d’actuació.
o El COFIB ha desenvolupat les tasques de control de fauna
invasora, i l’IBANAT, de flora. Els resultats es resumeixen a
continuació:

FAUNA
FLORA

Espècies Ind.
o Observacions
superficie
15
2.654
38 ossos rentadors.8 daines 1.932
individus
cabres
Pendent de rebre informació de l’IBANAT. Dades no disponibles.

A destacar els controls de carnívors i rates a Cabrera. Sols es capturen 2
genetes (4 el 2014 i 13 el 2013), la densitat de rates és feble i no es detecta cap
moix.

 Projecte Avilínia.
o El conveni s’ha aplicat satisfactòriament. S’han ampliat
actuacions emparades pel Life Bonelli, però l’aportació
d’ENDESA en aquesta tasca no s’ha concretat i de moment el
COFIB cobreix el 100% del cost.


Gestió de l’anellatge. S’han gestionat 10 recuperacions d’aus anellades.



Centres de recuperació. El COFIB ha funcionat en totes les illes, amb els
resultats següents:
Recuperació:
Illa
Ingressos fauna autòctona
Exòtics
Mallorca
2.386
318
Menorca
826
6
Eivissa
678
8
Formentera
36
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Control de fauna: veure control d’invasores, pàgina anterior.
Un intent d’actuació amb serps de Formentera ha fracassat (l’equip de cans va
declinar actuar, i una visita de feina del coordinador de control de fauna no va
tenir èxit).
El COFIB va actuar, a les ordres de la Guàrdia Civil, en el sacrifici de la femella
de ximpanzé escapada de l’autosafari. (El mascle es va trobar mort
posteriorment, ofegat a un dipòsit de la depuradora).
També ha estat clau la seva actuació amb la vespa asiàtica.
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 Lluita contra el verí.
S’han registrat 8 incidents, set per anticoagulants (raticides). Sols en un
cas hi ha hagut possibilitat d’instruir expedients administratius, en curs.


Recull de coneixements tradicionals.
Iniciat amb un contracte menor bianual amb el Museu Balear de
Ciències Naturals de Sóller.

 Manual de cria de fringíl·lids. S’ha contractat i dirigit la redacció d’un
document, en fase de revisió, per a la seva distribució entre els aficionats,
per contribuir a fer innecessàries les captures al camp.
** Informació i divulgació
.

WEB Es manté, amb la incorporació de dades, però sense les millores
planificades, per manca de medis.

Exposicions. L’exposició d’orquídies va ser contractada a AFONIB, però
no s’ha efectuat per desestiment del contractista.

Galeria Balear d’Espècies. Publicat el volum de Flora Adlib, les plantes
emblemàtiques d’Eivissa i Formentera.

*** CAÇA
Funcionament del CCI –Comité Cinegètic Interinsular- de les Illes Balears.
No s’ha reunit.
Descastaments de cabres.
Autoritzacions tramitades per mals a l’agricultura:
Illa
Autoritzacions 2015 Abatudes 2014
Mallorca
82
2.096
Menorca
8
224
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PARTICIPACIÓ EN GRUPS TÈNCNICS I INTERAUTONÒMICS:
Comitè Fauna i Flora (Joan Mayol)
Grup de Treball de Flora Amenaçada (Eva Moragues)
Inventari Estatal de Biodiversitat (Ivan Ramos)
Consells de caça de Menorca i Eivissa (Rafel Mas)
Autoritats aeroportuàries per previsió de col·lisions (R. Mas)
MEDIS DE TREBALL. S’han adquirit 2 telescopis i 3 prismàtics per a les tasques
de camp del servei.
CONGRESSOS I SEMINARIS. S’ha contribuït, presentant distints treballs o
comunicacions, als encontres següents:
- Petites Illes Mediterrànies (PIM). Tunis. Joan Mayol
- UNGULATS INSULARS. La Gomera, Joan Mayol.
- Milà reial. Aragó, Rafel Mas.
- Biologia de conservació de plantes. País Basc. Eva Moragues.
- Biodiversitat i Administració Ambiental. Canàries. Ivan
Ramos.
PERSONAL. Les incidències produïdes han estat:
El mes de febrer es va jubilar el cap de Secció, Joan Oliver, plaça que ha
estat coberta el desembre per Jorge Moreno Pérez.
S’ha comptat amb 203 h. De dedicació del Sr. Sion Barceló com a becari.
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3 Accions del Servei per al 2016
3.1
Funcionament administratiu.
Es mantindrà el procediment d’elaboració d’informes tècnics, procurant la
formació d’un inventari de casuística, que permeti objectivar els criteris
d’informe i agilitzar-ne l’emissió.
3.2







Elaboració de Normativa

Es proposa donar prioritat a:
Resolució de delimitació d’espais protegits en relació a línies elèctriques
perilloses per a l’avifauna.
Decret de regulació de la tenència d’espècies silvestres (JM)
Examen del caçador (JM)
Establiment per llei del dret de reserva en propietats privades.
Limitació de sobrevols en espais sensibles per aus. (JMY-JM)

3.3

LLIBRES VERMELLS I CATÀLEG

Edició dels llibres vermells elaborats el 2015.
Durant el primer trimestre, es revisarà la categoria de les espècies En Perill,
Vulnerables o altres del Catàleg Balear d’Espècies amenaçades. Si hi ha
propostes fonamentades de recatalogació, es tramitarà.

3.4
Plans específics a redactar i tramitar en 2016
Es formaran, com a mínim, els continguts tècnics dels següents plans:
PRIORITARIS
 Pla d’aus marines.
 Pla de rapinyaires.
 Pla de rèptils i amfibis.
 Pla d’endemismes litorals.
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 Pla d’endemismes pitiüsos
ALTRES
 Pla d’aus de prat.
 Pla d’invertebrats litorals.
S’iniciarà, al menys, la tramitació dels plans prioritaris.

3.5
Actuacions específiques dins els plans vigents.
Durant el primer trimestre, cada responsable de Pla revisarà i
programarà les accions a aplicar el 2016
3.6
-

Bioatles:
Presentació del BioAtles l’IMEDEA, Menorca i Eivissa,
reconeixement públic de la tasca dels col·laboradors voluntaris
Captació de dades.

i

3.7
Accions específiques (fora de plans):
Atès que no és previsible que totes les espècies amenaçades puguin
disposar de Pla a curt termini, es dissenyarà un nou instrument: l’ACU: accions
de conservació urgents, en forma de fitxa simple de planificació d’accions
viables sense pla formal.
I Flora:
ACU per les espècies vulnerables fora de plans: Accions de
conservació urgents que assegurin material genètic ex-situ i supervisió
de la situació biològica, poblacional o de mostres representatives.
II Fauna
ACU per les espècies vulnerables fora de plans: Accions de
conservació urgents i supervisió de la situació biològica i
poblacional.
 Fauna marina. Disseny d’un programa de conservació d’espècies marines,
amb selecció d’actuacions prioritàries, ACUs i programa de col·laboració
amb bussejadors o altres.
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 Cetacis i Tortugues marines. Supervisar i donar suport tècnic a la feina del
COFIB. Atenció específica en primavera a possibles sortides a terra o postes
de tortugues.
 Tortuga mediterrània. Revisió de criteris per reproductors en captivitat.
Alliberaments i seguiment de resultats. Mantenir i potenciar la col·laboració
amb València i Catalunya.
 Gavina de peus grocs: recompte a Formentera i Dragonera, que quedaren
pendents el 2015. Anàlisi de viabilitat de controls localitzats a colònies
d’Eivissa.
 Voltor negre i lleonat: Seguiment de la nidificació. Donar suport en aquest
sentit al servei d’AMAs.
III Arbres singulars: Activar catalogacions, revisió dels arbres i difusió de la
informació en plana WEB.

3.8

Accions transversals

 Consell Assessor de Fauna i Flora de les Illes Balears.. Es preveuen una
reunió plenària a l’abril i una de cada comissió.
 Controls d’espècies invasores (Biointrusos). Tramitar i aprovar un
document general sobre les tasques de control d’espècies invasores, per
prioritzar correctament aquetes actuacions i fomentar-les. Difondre el
registre d’animals invasors en propietat particular Protocols de
seguiment d’espècies sobre les quals s’actua o s’ha actuat. Pla de
cabres, prioritari. Continuació de tasques amb Moscard Tigre i Vespa
asiàtica.
 Projecte Avilínia. Aplicació del conveni Conselleria / GESA-ENDESA. i
mantenir, com a mínim, el nivell anterior d’actuacions. Insistir en la
petició a AMAS de col·laboració en revisió de línies.
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 Gestió de l’anellatge. Revisar la situació del tema anellatge d’aus, bases
de dades i operatiu recuperacions.
 Lluita contra el verí. Reunir el grup de treball i verificar seguiment
d’inspeccions amb AMAS. Donar alguna visibilitat al tema.
 Recull de coneixements tradicionals. Obrir el banc de dades on-line,
obert a aportacions externes, sobre usos tradicionals i cultura popular
de la biodiversitat a les Illes Balears, en compliment de la llei 42/2007 i
el CDB.
4 Informació i divulgació
3.1 WEB Manteniment i millora de la pàgina. Activitat prioritària,
Informar novetats a contactes CIBER i altres.
3.2

Galeria Balear d’Espècies. Condicionada a disponibilitat
pressupostària, es promourà la publicació d’un nou núm. De Galeria
consagrat a aus marines.

3.4 DBPs: Documents de Bones Pràctiques. Es crearan documents de
bones pràctiques, d’activitats relacionades amb espècies, com l’existent per
a la pràctica d’escalada. Inicialment, es preveuen per al 2015: ACTIVITATS
HUMANES I RATESPINYADES ( JMS), TANCAMENTS RURALS (reixeta, fils
de pues, passos de fauna; compila Rafel Mas), RECOL·LECCIÓ
D’ESPÈCIES COMESTIBLES (Eva Moragues)

IV.

CAÇA

4.1

Funcionament del
Balears.

CCI –Comitè Cinegètic Interinsular- de les Illes

El servei mantindrà el secretariat del CCI, amb l’execució dels acords que
s’hi prenguin que siguin competència de la Conselleria.
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4.1.1 Conill. Organitzar un seminari amb gestors d’espais protegits i
d’espais cinegètics per a la bona gestió del conill.

4.2

Descastaments de cabres.
Mantenir i millorar els procediments en controls a finques privades.

5 ASPECTES ORGANITZATIUS:
5.1 COFIB. Mantenir el procediment organitzatiu, amb la responsabilitat
directa de l’Interventor Tècnic com a supervisor i coordinador de la tasca del
consorci.

5.2
IBANAT
Es manté com a unitat operativa d’espècies la dedicació del naturalista X.
Manzano i de l’operari Tomeu Morro, que cobreixen així bona part de les
necessitats a Mallorca. Incrementar relacions amb gerents de finques.
Control vegetals invasors
S’informarà amb caràcter immediat de les accions de conservació a cada un
dels responsables de finques públiques de l’IBANAT:

5.3
ALTRES SERVEIS DE LA DIRECCIÓ GENERAL
El pla anual del SPE serà presentat a la resta de serveis de la DG, als Espais
Protegits en els quals són previstes actuacions específiques o són possibles
col·laboracions tècniques, proposant un sistema de coordinació interna
que millori l’eficàcia del seu desenvolupament, amb un programa de
seguiment biològic de cada ENP.

5.4

AGENTS DE MEDI AMBIENT
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Per les actuacions en les quals es sol·licita la participació d’AMAS, es
prepararan protocols escrits per facilitar la seva efectivitat. Fer llista inicial
de previsions.
5.5
BECARIS
Els becaris que puguin participar en tasques del servei quedaran sota la
responsabilitat del cap de secció, que els assignarà un tutor i supervisarà les
tasques i resultats.

5.6

PARTICIPACIÓ EN GRUPS TÈCNICS I INTERAUTONÒMICS:






Comitè Fauna i Flora (JMS) 2 reunions anuals
Comitè Inventari Biodiversitat (IR) una reunió anual
Grups de treball diversitat vegetal (EM) una/dues reunions anuals
Grups de treball d’espècies exòtiques invasores (IRT) una/dues reunions
anuals
 Quiròpters (IR) Una reunió anual
 Fringíl·lids (RM) Una reunió anual

5.7

MENORCA I PITIÜSES

Es considera prioritari col·laborar i coordinar-se amb personal de la
direcció general, AMAS, IBANAT i COFIB de les illes de Menorca, Eivissa i
Formentera, amb visites mensuals d’algun dels tècnics del servei a les illes.
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Organització interna:
PERSONAL I TASQUES
La organització general del servei és la següent:

Persona
Joan Mayol. Cap de Servei

Inicials Responsabilitats
JMS
Normativa. Consell A FF. Catàleg i
Estratègia. Coordinació general.

Jorge Moreno Perez, Cap de Secció JMP

Ivan Ramos (Biòleg)

IR

Eva Moragues (Biòloga)

EM

Rafel Mas
Emma Arqués

EA

Pilar Canet (Auxiliar)

PC

Xavier Manzano. IBANAT

XM

Tomeu Morro. IBANAT

TM

Zoos. Contractació, Tortugues i
cetacis. Estudiants.
Cofib I Sps marines
Bioatles, Publicacions. Comitès.
Conservació vegetal ex_situ
Supervisió
arxiu.
Plans
i
actuacions in_situ conservació
vegetals
Ferreret
Aus. WEB. Fringíl·lids.
Arbres singulars
Auxili general d’espècies. Arxiu
d’imatges. Tramitació econòmica.
Aux Fringíl·lids
Auxili general. Arxiu documental.
Aux Cabres
Coordinació de camp del Ferreret.
Actuacions de plans a Mallorca.
Seguiment i actuacions per A.
Coabarrada i Milà. BREI.
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Arxiu i Material
Arxiu fotogràfic i videogràfic.
Es mantindrà la recopilació d’imatges al càrrec del personal del servei, i
l’adquisició de drets de les necessàries per a usos concrets. (IR)
Arxiu documental.
S’ha de millorar l’arxiu documental, amb el mobiliari imprescindible, la
retirada d’informació desfasada o redundant i amb l’inici de la digitalització
documental. (EM)
Estoc i Magatzems.
Actualitzar la llista de publicacions i materials disponibles. Promoure
activament la sortida de material (refugis, fires i punts d’atenció al públic
oberts, com els parcs o les oficines de ports per espècies marines i costeres,
ajuntaments amb responsable ambiental). (RM)
Inventari de medis de treball.
Cal actualitzar l’inventari d’eines i medis de treball. Les peticions de nou material
han de ser formulades en el primer i darrer trimestre de l’any. Atenció a
manteniment cotxe. Inventariar material òptic. (RM).
7.CONGRESSOS I SEMINARIS PREVISTS.
Es promourà la presència i participació selectiva de tècnics del servei en
esdeveniments de conservació rellevants, sempre que s’hi presentin contribucions
i es generi informació per a altres dependències de la direcció general. El criteri ha
de ser l’interès aplicat de la convocatòria, per reduir la despesa tant com sigui
possible.
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