Direcció General de Caça, Protecció d'Espècies i Educació Ambiental

ACTA DE LA SESSIÓ DEL COMITÉ DE FAUNA (CONSELL ASSESSOR DE
FAUNA I FLORA) DEL DIA 6 DE FEBRER DE 2007

Assistents:
Aina Alemany Ferrà (Presidenta)
Francisco Riera Munuera (Direcció General de Pesca)
Juan Carlos Salom Tomàs (Servei de Espais Naturals Protegits-Conselleria de
Medi Ambient)
Bartomeu Seguí (Servei de Caça,- Conselleria de Medi Ambient)
Luis Gàllego (UIB)
Félix de Pablo Pons (Consell Insular de Menorca)
Lluís Parpal Ramis (COFIB)
Joan Pujol Solivellas (Federació Balear de Caça)
Isabel Moreno Castillo (Experta – Zoologia)
Antonio Muñoz Navarro (ONGs de Conservació)
Joan Mayol Serra (Secretari)
Substitucions:
-

Alícia Florit substitueix Luis Berbiela (Servei de gestió forestal)

Convidats (A PART DE LA SESSIÓ):
-

Jordi Muntaner (Servei de Protecció d’Espècies)

Han disculpat la seva absència els Drs. Guillem Pons i Damià Jaume

El dia 6 de febrer de 2007 a les 11h 05’ es reuneixen a la sala de juntes de la
Conselleria de Medi Ambient (av. Gabriel Alomar i Villalonga, 33) les persones
relacionades, d’acord amb la convocatòria de dia 24 de gener de 2007 , amb l’ordre del
dia següent:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Constitució de la comissió
Elecció del president
Informe del pla de recuperació de l’àguila peixatera
Previsions de plans d’espècies de fauna per al 2007
Propostes de canvis de categoria en el Catàleg
Llista preliminar d’Espècies de Fauna Invasores o potencialment invasores
d’atenció preferent.
7. Precs i qüestions.
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Desenvolupament de la sessió

Obri la sessió la presidenta, que saluda els assistents i els agraeix l’assistència a
la sessió.

Punt primer: Constitució de la comissió La presidenta manifesta que amb la presència
dels assistents a la sessió d’avui queda constituïda la comissió de fauna, tal com preveu
el decret 75/2005 i els acords presos amb anterioritat pel propi Consell.

Punt segon: Elecció del president. La presidenta explica que ha assumit aquesta
funció, fins que el propi comitè es doti de president. Demana si algú s’ofereix
voluntàriament per aquesta tasca, i no donant-se el cas, demana parer del procediment a
seguir. El Dr. Gállego proposa que cada assistent voti lliurament per al membre de la
comissió que trobi més convenient, proposta que gaudeix de l’aquiescència dels
assistents. S’opta pel procediment de vot secret, es procedeix amb els resultats següents:
Dra. Ana Alemany sis vots, i un vot a favor de cada un dels següents membres: Dr.
Gállego, Dra. Moreno, Dr. Pons i Sr. Palpal i Berbiela. A la vista de la majoria dels vots
a favor de la Dra. Alemany, aquesta accepta assumir la presidència de la comissió,
agraint els assistents per la confiança dipositada.

Punt tercer: Informe del pla de recuperació de l’àguila peixatera. S’incorpora a la
sessió el Dr. Muntaner, el qual, juntament amb el Sr. Mayol, dona compte de les
propostes rebudes per escrit al document objecte de debat, senyalant les incorporacions
o correccions introduïdes en funció dels escrits rebuts. Es distribueix entre els assistents
la nova versió, on s’assenyalen aquestes modificacions, i un document complementari
amb els arguments demogràfics que permeten mantenir pràcticament l’objectiu que
s’havia proposat al pla.
En relació als suggeriments no recollits, el Sr. Parpal manté el que s’estudií la
variabilitat genètica, tot i que manifesta que no sap si seria convenient. Els representants
del servei senyalen que els estudis genètics que s’han fet a Andalusia són consistents i
suficients per al desenvolupament del pla, i no es considera que aquesta recerca sigui
prioritària amb aquesta espècie.
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El Dr. Gállego comenta sobre la conveniència de que es solucioni el problema
ocasionat pels postes d’alta tensió no només per l’àguila peixetera, sino també per altres
aus que hi estiguin afectades.
JC Salom intervé per senyalar la conveniència de considerar el risc en relació a
aerogeneradors, la integració del pla amb els espais naturals protegits, i la possibilitat
que siguin subscrits convenis amb propietaris en els casos que sigui convenient.
T.Muñoz considera recollits la major part dels suggeriments fets, però assenyala
que no ha estat així amb el possible seguiment amb radiotraking d’adults, ni els dubtes
expressats en relació a la traslocació a nius fora d’acantilats. També comenta que no és
pot dir que és segur que el tercer poll mai arriba a bon termini. El Sr. De Pablo també
manifesta aquests dubtes, ja que considera que l’acció té avantatges evidents, però
també suposa assumir un risc, ja que no coneix experiències d’aquests tipus. J.Muntaner
senyala que els resultats amb milà demostren que el hacking incrementa la
supervivència juvenil, al menys a les primeres setmanes desprès del vol. Altres
assistents exposen el seu punt de vista sobre aquest particular.
En aquest moment, a petició del cap de gabinet del conseller, el comitè ha de
canviar de sala, ja que la utilitzada és necessària per a una roda de premsa.
Es continua la sessió a la sala de reunions del gabinet del Conseller. El Dr.
Gállego senyala que les campanyes educatives no s’haurien de fer sobre espècies
concretes, sinó amb caràcter general, per evitar un excés d’atenció sobre les
amenaçades, que pot generar més molèsties. Des del servei, es senyala que el pla no
inclou una campanya general de divulgació, sinó molt focalitzada als col·lectius
concrets que poden interaccionar amb les àguiles actualment. Es comenten altres
aspectes de les propostes formulades pel mateix membre del consell a la proposta de pla
(còmput d’electrocucions i aspectes bioètics).
L.Parpal obri el debat sobre la importància dels corredors entre punts
d’alimentació i cria. Desprès de diverses intervencions es considera adequat que el pla
contempli accions de conservació en aquestes àrees si el seguiment amb transmissors en
demostra la importància. També s’acorda modificar la formulació de l’indicador d’èxit
del hàcking, substituint l’expressió “vols amb èxit” per “independència tròfica”.
També es veu convenient canviar la relació de persones que actuaran com a
supervisores del desenvolupament del pla, per una expressió més oberta, que permeti,
en el seu cas, substitucions o incorporacions.
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El debat continua amb les intervencions de bona part dels assistents, per
comentar o matisar alguns elements del pla.
Finalment, la presidenta agraeix al Dr. Muntaner la seva exposició, i s’acorda
per assentiment elevar al plenari la proposta d’informar favorablement el pla, amb la
inclusió en el document dels punts que queden reflectits a l’acta de la sessió.

Punt quart: Previsions de plans d’espècies de fauna per al 2007

J Mayol presenta el document, distribuït prèviament entre els membres del
comitè, on es relacionen els plans en elaboració o prevists. El Dr. Gállego demana si
podria fer-se un pla comú per a totes les ratapinyades cavernícoles en lloc de l’específic
proposat per a Miniopterus shreibersii. J Mayol explica que, tot i que formalment és
possible, no es considera adequat en aquest cas per la peculiaritat dels problemes
d’aquesta espècie.

Punt cinquè: Propostes de canvis de categoria en el Catàleg
Seguidament es presenten les propostes relatives a canvis de categoria en el
catàleg. El comitè deixa a criteri de la direcció general iniciar els corresponents
procediments en funció de les previsions concretes que pugui haver-hi de tramitació de
canvis en el catàleg nacional, ja que podria donar-se el cas d’iniciar aquí algun canvi i
haver-ho d’interrompre per canvis en el catàleg nacional. El Dr. Gállego demana si
Emberiza shoeniclus està actualment inclosa en el catàleg com a IE, ja que si no hi
estigués no seria possible un canvi de categoria. T.Muñoz s’interessa en la possibilitat
de catalogar algun invertebrat; J.Mayol senyala que es disposa de llibres vermells
d’alguns grups, però no hi ha prou informació ni experiència per preveure plans de
recuperació o conservació específics, per la qual cosa la simple catalogació no tendria
eficàcia, i en conseqüència, no s’ha considerat, de moment, prioritària.

Punt sisè: Llista preliminar d’Espècies de Fauna Invasores o potencialment
invasores d’atenció preferent.

Es presenta i comenta aquesta llista, i es detecta la conveniència d’incloure-hi,
com a mínim, els insectes de major risc, com el becut vermell, la papallona del garballó
(Paysandisia), la papallona dels geranis, la formiga argentina i (el) Coniatus sp. com a
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invasors actuals, i el mosquit tigre com a invasor potencial. S’acorda que s’obre un
termini de deu dies desde la distribució de l’acta per altres propostes dels membres del
comitè.

Punt setè: Precs i qüestions.
Durant distints moments de la sessió s’intercanvien criteris i opinions sobre
l’intercanvi de documentació i la difusió dels documents dels comitès a altres membres
del consell. La presidenta suscita el tema en aquest moment (i a efectes de redacció de
l’acta, hi agrupem el que s’ha anat exposant). Desprès de debatre-ho, sembla haver-hi
un consens en que cada membre del consell valori, en cada cas, si una determinada
aportació mereix ser coneguda prèviament per tothom, o és suficient que la consideri la
direcció general. En el primer cas, pot òbviament remetre-la per mail a tots els
membres, o indicar a la secretaria del consell que en faci aquesta difusió. En quan als
documents de treball de cada comitè, han de ser inclosos a la finestra en projecte de la
WEB de la direcció general, per fer-los accessibles als membres del consell que no són
del comitè en qüestió.
Esgotat l’ordre del dia, la presidenta aixeca la sessió a les 14 h fins a nova
convocatòria.
Redactada a Palma, el 12 de febrer de 2007

El secretari

Vist i plau, la presidenta
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