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Paíño europeo
Hydrobates pelagicus
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La conservació de la fauna i flora silvestres és necessària
per mantenir la biodiversitat. Hi ha plantes o animals que
necessiten protecció activa. A les Balears viuen unes deu
mil espècies, alguns centenars endèmiques (no viuen
enlloc més). Moltes estan en bon estat, però algunes
no: per salvar-les s’apliquen plans de conservació a fí
d’augmentar els seus efectius.

Protegir les espècies és una feina de tota la societat,
perquè ens beneficia a tots. Les generacions futures
tenen dret a rebre unes illes tan riques i diverses com les
que hem rebut nosaltres.
Medi Ambient impulsa plans finançats amb l’Impost
de Turisme Sostenible, com a contribució de l’activitat
turística a la conservació de la fauna i la flora que han
patit els impactes de la transformació del litoral.
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LA NONETA
Hydrobates pelagicus

Longitud: 14-18 cm; Envergadura: 36-39 cm; Pes: 27-30 g

Biologia
La noneta és pelàgica: viu a la mar gran, i només s’acosta
a terra per criar. És sedentària, abundant a Eivissa
i Formentera, menys freqüent a Mallorca i escassa a
Menorca.
Per mor dels seus costums i difícil detecció, la mida
de la població és desconeguda. S’alimenta de petits
crustacis, cefalòpodes, i restes de matèria orgànica. Es
tracta d’una au colonial, que nidifica dins coves d’illes
sense rates. Pon un sol ou.

Zones de nidificació

Amenaces
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L’espècie pot ser depredada per gavina de peus grocs o
falcons, i sobre tot, per rates o carnívors, si arriben a les
illes on cria. Una altra amenaça és el llum artificial a les
costes pròximes als illots on cria, que pot desorientar
alguns joves. Els residus i la contaminació marina poden
afectar-la.
Moltes colònies de noneta estan protegides en els parcs
i reserves naturals, o a les ZEPAS (Natura 2000).

Per conservar la noneta...
• Els animals domèstics no han d’accedir mai a zones de
cria. Alerta a cans i moixos!

S’Espartar (Eivissa)
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• S’ha d’evitar qualsevol residu a la mar o a la costa: la
matèria orgànica afavoreix les rates i els plàstics són
mortals per a la fauna.
• Si trobes una au ferida o desorientada, avisa al COFIB a
través de l’112 per que sigui atesa.

