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Com alliberar les aus
Si es captura una au amb arts de pesca, estarà molt
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debilitat. SEMPRE s’ha de contactar amb els centres
de recuperació de fauna per a que se’n facin càrrec.

Captures
accidentals
d’aus marines:

- Centre de Recuperació de Fauna del COFIB
(Mallorca): 607 554 055
- Centre de Recuperació de Fauna de Menorca:
619 834 597
- Emergències (Eivissa i Formentera): 112

Gavina morta per hams. Foto: C.R.F.S. Torreferrussa (Barcelona)

• No estirar del fil per a recuperar l’animal, evitarem
que l’ham es clavi més i pugui afectar a òrgans vitals.
• Capturar-lo amb un salabre.
• Embolicar l’au amb una tovallola o peça de roba i
mantenir subjecte sempre el bec. Les aus marines
tenen un bec fort i tallant, per la qual cosa és
recomanable emprar guants per manipular-les.
• Tallar el fil deixant-ne un pam, suficient per tenir
localitzada la línia i poder manipular-la, evitant que

La captura accidental és la major amenaça en el mar
per nombroses espècies d’aus marines.

Com evitar-les i
posar-hi remei

El virot petit, en perill crític (UICN),
només cria a Balears i sols nosaltres
podem conservar-lo

Col·labora!

l’animal s’enredi.
• Ficar l’au dins una caixa de cartró amb ventilació o
mantenir-la embolicada.
• Deixar-la a un lloc tranquil i evitar l’exposició al sol,
però proporcionar-li una mica d’escalfor.
• No oferir menjar ni aigua.

Agraïrem comunicacions de captura
i suggeriments per disminuir el problema
Servei Protecció d’Espècies:

Si l’au marina està en bon estat i l’ham està molt
superficial, es pot retirar i deixar l’au en llibertat:
• La forma adequada de retirar els hams es tallant la
punta i acabar de passar l’ham per la ferida.
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971 78 49 56
especies@dgcapea.caib.es

Esquema de pesca de palangre amb aus marines que agafen les esques
(UB/Eduardo Rodriguez)

El problema
El palangre és un dels arts més respectuosos amb la
mar. Tot i això, de vegades algunes aus marines poden
ser capturades accidentalment. Això succeeix durant
la calada, quan les aus intenten prendre l’esca (calamars i petits peixos). En aquest moment poden embullar-se o enganxar-se i morir ofegades quan l’art s’enfonsa. No és freqüent, però, a la primavera sobretot,
poden arribar a caure molts de virots.

Aus marines més afectades

Com evitar les captures
accidentals d’aus marines?

Totes elles amenaçades i pròpies de la Mediterrània

Existeixen mesures de baix cost i fàcils d’aplicar per reduir aquest problema:

Virot petit
Puffinus mauretanicus

• Calar de nit i evitant la lluna plena.
• Instal·lar una línia espantaocells amb cintes que es
mouen sobre l’estela, on s’enfonsen les esques.
• A barques petites bastarà remolcar una pilota o una
defensa (encara més eficaç si s’acompanya de cinta
brillant).
Virot gros
Calonectris diomedea

Dibuix: Luis Resines (Pelopantón)

Dibuixos: Luis Resines (Pelopantón)

Gavina roja
Larus audouinii
Foto: Pep Arcos (SEO/BirdLife)

Per algunes especies la mortalitat d’adults representa
l’amenaça més important.
Les captures són també un problema per als pescadors, ja que representen molèsties, pèrdues d’hams i
oportunitats de pesca, embulls i danys a l’art de pesca.

Corb marí
Phalacrocorax aristotelis

• Les esques menors de 10 cm i només de peix disminueixen la probabilitat dels atacs a les esques.
Evitar els peixos que retinguin aire en la seva bufeta
natatòria (o picar-la) i esques congelades (tarden
més en enfonsar-se). Són millors els semicongelats i
els artificials.
• Si la línia s’enfonsa ràpidament, el nombre de captures disminueix (si la velocitat de la barca és baixa
i el palangre pesa).
• No s’han de llençar mai hams i trossos de fil a la
mar.

