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CARLOTA VIADA-SEO/BirdLife

PRESENTACIÓ

La política agrària comunitària (PAC)
condiciona i sosté l’agricultura europea,
a la qual es destina la major partida del
pressupost de la Unió. Però d’Europa no
ens venen sols recursos econòmics per al
món rural, també la normativa ambiental, creada per a assegurar i millorar la
qualitat de vida de la societat i la conservació del nostre patrimoni natural. Una
de les normes ambientals més importants i amb quaranta anys d’història és
la Directiva 2009/147/CE del Parlament
europeu i del Consell de 30 de novembre
de 2009 relativa a la conservació de les
aus silvestres (la primera redacció de la
qual és de 1979). La norma obliga a mesures positives per a l’avifauna europea.
Moltes espècies d’aus viuen, precisament,
en els cultius i pastures, de manera que
la col·laboració dels sectors agraris i am-

La ramaderia
a Menorca
és clau per al
manteniment
del paisatge i de
moltes aus.

bientals és obligada per a aconseguir la
conservació de les aus.
Cal superar polítiques restrictives i
impositives a favor de plantejaments de
governança i col·laboració: l’agricultura
practicada amb criteris de conservació
de la naturalesa compleix no sols amb
el seu objectiu principal, la producció
d’aliments, sinó també amb una funció
ambiental i patrimonial que s’ha de
reconèixer i retribuir. Aquest és el sentit
bàsic de l’estratègia que aquí es presenta
i que s’ha de desenvolupar en els propers
anys amb plans i actuacions concrets
en el món rural promoguts no només
per les administracions, sinó també per
les organitzacions agràries, ambientals i
científiques, i, sobretot, pels agricultors i
ramaders de les Illes Balears.
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ELS AUCELLS COMUNS,
CADA VEGADA MENYS COMUNS
portants taxes de regressió de les poblacions
d’aus en els medis agraris (agrícoles i ramaders) d’Espanya i altres països propers, com
França o el Regne Unit. Les causes d’aquest
declivi estan relacionades amb la intensificació d’algunes tècniques de cultiu o l’abandonament de terres agrícoles, de pastures o
pràctiques tradicionals.

La pèrdua de biodiversitat és un dels principals problemes ambientals identificats en
les últimes dècades. Les activitats humanes,
com ara la sobreexplotació de recursos naturals, la destrucció i alteració d’hàbitats, i
l’abandonament de determinades pràctiques
tradicionals provoquen actualment declivis
poblacionals importants en nombroses espècies, així com alguns casos d’extinció local
d’algunes d’aquestes.

Revertir aquesta tendència i aconseguir
una major contribució de l’agricultura al
manteniment i millora de la biodiversitat,
així com la plena aplicació de la Directiva
d’aus, són objectius de l’Estratègia sobre la
Biodiversitat a la UE per al 2020. Atès que la
major part de les competències en matèria
mediambiental a Espanya recauen sobre les
comunitats autònomes i que la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears compta amb
diverses espècies d’aus de l’annex I de la
Directiva d’aus lligades de manera preferent
a medis agraris, s’ha considerat convenient
definir aquesta estratègia per a millorar
l’estat de conservació d’aquestes espècies i
donar resposta a les obligacions legals que
emanen de la Directiva i de la resta de la
normativa relativa a la conservació de les
aus silvestres. S’hi defineixen les mesures
a fomentar per a millorar l’estat de les
poblacions d’aquestes espècies a través
d’una major integració de la gestió agrària
i la conservació de la biodiversitat, així
com els procediments d’estímul i promoció
d’actuacions de caràcter agroambiental i
de desenvolupament rural, per a reconèixer
i retribuir els agricultors pel servei de
conservació de la biodiversitat amb les
bones pràctiques agràries.

SHUTTERSTOCK

Un dels indicadors utilitzats per a conèixer
l’estat de “salut ecològica” del nostre entorn,
l’abundància d’aucells comuns, mostra im-

Els capsigranys és un
dels grups d’aus lligades
als medis agraris que
més han disminuït.

4

QUADERNS DE NATURA

ESPÈCIES CONSIDERADES
I TENDÈNCIES POBLACIONALS
Les espècies més representatives d’aus associades al medi agrícola de les Balears són les que
s’inclouen a la taula 1.
Nom balear

Nom castellà

Estatus

Abejaruco europeo

Nom científic
Merops apiaster

Protecció

Abellerol

Estricta

E, P

Alosa

Alondra común

Alauda arvensis

Genèrica

I, P

Arpella cendrosa

Aguilucho cenizo

Circus pygargus

Estricta

R

Busqueret trencamates

Curruca tomillera

Sylvia conspicillata

Estricta

A

Cadernera

Jilguero

Carduelis carduelis

Genèrica

A

Capsigrany

Alcaudón común

Lanius senator

Estricta

E, P

Cucullada

Cogujada montesina

Galerida theklae

Estricta

A

Esplugabous

Garcilla bueyera

Bubulcus ibis

Estricta

A

Gafarró

Serín verdecillo

Serinus serinus

Genèrica

A

Gorrió barraquer

Gorrión molinero

Passer montanus

Genèrica

A

Guàtlera

Codorniz común

Coturnix coturnix

Cinegètica

E, P

Milà reial

Milano Real

Milvus milvus

Estricta

A, I

Miloca, moixeta voltonera Alimoche

Neophron percnopterus

Estricta

A

Òliba

Lechuza común

Tyto alba

Estricta

A

Oronella

Golondrina común

Hirundo rustica

Estricta

E, P
A, I

Passerell

Pardillo común

Carduelis cannabina

Genèrica

Perdiu

Perdiz roja

Alectoris rufa

Cinegètica

A

Puput

Abubilla

Upupa epops

Estricta

A

Sebel·lí

Alcaraván común

Burhinus oedicnemus

Estricta

A

Sól·lera

Escribano triguero

Emberiza calandra

Genèrica

A

Terrola

Terrera común

Calandrella brachydactyla

Estricta

E, P

Titina d’estiu

Bisbita campestre

Anthus campestris

Estricta

E, P

Titina sorda

Bisbita pratense

Anthus pratensis

Estricta

I, P

Tord

Zorzal común

Turdus philomelos

Cinegètica

I, P

Tórtora

Tórtola europea

Streptopelia turtur

Cinegètica

E, P

Verderol

Verderón común

Carduelis chloris

Genèrica

A
A

Vitrac

Tarabilla común

Saxicola torquatus

Estricta

Vitrac barba-roig

Tarabilla norteña

Saxicola rubetra

Estricta

P

Xàtxero

Lavandera blanca

Motacilla alba

Estricta

I, P

Taula 1. A: present tot l’any; E: estival (reproductor); I: hivernant; P: de pas (tardor i primavera); R:
reproductor esporàdic. Protecció: estricta: espècie que figura en el Llistat d’Espècies Silvestres en Règim
de Protecció Especial; genèrica: s’hi aplica l’art. 54 de la Llei del patrimoni natural i de la biodiversitat;
cinegètica: s’hi apliquen vedes i regulacions en matèria de caça, comporta una protecció parcial.
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Altres espècies amb presència esporàdica però
creixent, generalment de pas, com el gaig
blau, el botxí meridional o el xoriguer petit, es
podrien beneficiar també de l’aplicació de les
mesures. Això és una cosa a tenir en compte,
ja que aquestes espècies presenten nivells de
protecció alts pel mal estat de conservació
que tenen i usen en gran manera els hàbitats
agraris. Igualment, un altre grup d’aus, les
necròfagues (voltors) estan estretament
vinculades amb el sector ramader, però tenen
necessitats molt particulars, i no s’inclouen en
aquest document.

A la taula 2 s’indiquen les tendències
poblacionals, en l’àmbit estatal (atesa la
manca d’informació a escala insular), de
les diferents espècies per a les quals hi ha
informació i el seu grau de dependència del
medi agrari. S’indiquen en un primer grup
les espècies la tendència de les quals és
decreixent; en un segon grup (el gris més
clar), les de tendència estable; i en un darrer
grup (gris més fosc), les que presenten una
tendència a l’alça.

Nom balear

Tendència 1998-2017

Dependència del medi agrari

Alosa

Declivi moderat

Alta

Perdiu

Declivi moderat

Alta

Oronella

Declivi moderat

Alta

Capsigrany

Declivi moderat

Alta

Abellerol

Declivi moderat

Mitjana

Xàtxero

Declivi moderat

Alta

Gorrió barraquer

Declivi moderat

Alta

Vitrac

Declivi moderat

Alta

Gafarró

Declivi moderat

Alta

Tórtora

Declivi moderat

Alta

Guàtlera

Declivi moderat

Alta

Titina d’estiu

Estable

Baixa

Passerell

Estable

Alta

Cadernera

Estable

Alta

Sól·lera

Estable

Alta

Busqueret trencamates

Estable

Mitjana

Puput

Estable

Alta

Terrola

Increment moderat

Alta

Verderol

Increment moderat

Alta

Cucullada

Increment moderat

Alta

Tord

Increment moderat

Alta

Taula 2. Tendències poblacionals, en l’àmbit estatal, de les diferents espècies per a les
quals hi ha informació, i el grau de dependència respectiu del medi agrari.
(Font: Programa SACRE de SEO/BirdLife, https://www.seo.org/sacre/)
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FACTORS LIMITANTS
En general, en el context europeu i nacional,
s’ha determinat que els principals factors
limitants per a aquest grup d’aus són
derivats de dues dinàmiques oposades:
la intensificació agrícola de les zones més
productives i l’abandonament de l’activitat
agrària a d’altres.

herbacis de cereal per la mecanització
i la utilització de varietats de cicle curt,
o l’augment de cultius farratgers que
tendeixen a collir-se abans, han contribuït
a un major fracàs de la reproducció de les
aus que nidifiquen a terra dins dels conreus.
A més, la gestió dels guarets no és sempre
la més adequada per a la conservació de la
fauna, atès que es propicia en les darreres
dècades la pràctica de la llaurada en excés,
i especialment a la primavera, la qual cosa
comporta la pèrdua de valor d’aquestes

D’una banda, la transformació de conreus
herbacis de secà, ja sigui a sistemes de
monocultiu i més tecnificats de les varietats
habituals o a altres conreus més intensius,
en regadiu i amb un major ús de fitosanitaris
i de cultius mecanitzats, redueixen el valor
d’aquests espais com a hàbitat per a les aus.
De manera destacada, pel que fa a la gestió
agrícola, l’avançament de la collita en cultius

SEO/BirdLife

Els conreus més intensius, en
regadiu i amb un major ús
de fitosanitaris i de cultius
mecanitzats, redueixen la
presència d’aus.
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superfícies com a hàbitat, així com la
destrucció directa de nius i fins i tot de polls
en plena època de reproducció.

en aquests cultius, fins i tot promoure’n el
manteniment, ja que els cultius llenyosos són
molt rellevants en el paisatge agrícola balear.

De l’altra, l’eliminació de límits entre parcel·les i altres elements del paisatge (murets de
pedra, arbres i tanques, petites estructures,
etc.) disminueix la diversitat i qualitat d’hàbitats disponibles en l’àmbit d’explotació i de
paisatge, i al seu torn, redueix la disponibilitat
de recursos tròfics i llocs de nidificació i refugi adequats. Aquest factor, molt important
a la Península, no és gaire greu a les Balears.

Per la seva banda, l’evolució del sector ramader, quan tendeix a l’abandonament del
pasturatge i els sistemes extensius en favor
dels sistemes estabulats o, simplement, de
la disminució de la cabana ramadera deriva
en la pèrdua de qualitat de les pastures i la
invasió per arbusts. Aquesta circumstància
provoca un canvi en l’estructura i les comunitats de fauna d’aus lligades a les pastures
poden patir una regressió local.

Els cultius llenyosos solen ser objecte de menor atenció en relació amb les aus lligades
a medis agraris, ja que la comunitat d’aus
present inclou algunes espècies del medi
forestal. Solen ser més o menys generalistes, presents en gairebé tots els hàbitats amb
estrat arbori o arbustiu, i no tenen tants de
problemes com les espècies de zones obertes.
No obstant això, una gestió adequada dels
cultius llenyosos és també favorable i necessària tant per a les espècies arborícoles com
terrestres. Per això, cal plantejar mesures per
a afavorir les aus i la biodiversitat en general

Cal assenyalar que els tres factors esmentats, la intensificació de la gestió agrària en
si (en labors, monocultius i ús de plaguicides), l’eliminació de testimonis de vegetació
natural a la matriu agrària i l’abandonament
de les pastures, comporten la reducció en
les poblacions d’invertebrats, una font d’aliment clau per a moltes de les espècies d’aus
objectiu de l’estratègia.
D’altra banda, moltes zones han quedat
transformades per l’ocupació de diferents
tipus d’infraestructures i equipaments de
serveis, com ara polígons industrials, xarxes
viàries o línies elèctriques, entre d’altres, així
com parcs solars i explotacions d’àrids. Tots
aquests factors han contribuït a intensificar
la presència humana en el medi, a fragmentar l’hàbitat i a augmentar les amenaces i
riscos associats a aquests.

Els cereals i farratges
de cicle curt, o llaurar els
guarets a la primavera,
són pràctiques que
causen la destrucció
de nius i polls

Finalment, convé fer constar que, en el cas
de les espècies estivals (com són la tórtora o
el capsigrany), la regressió també pot estar
lligada a situacions negatives en les rutes de
migració o els territoris d’hivernada, especialment a l’Àfrica subsahariana, factors que
convé compensar amb mesures positives
que podem aplicar a les zones de cria.
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rurals, marjades, feixes, etc. És un paisatge
molt divers, gens monòton.
lÉ s un paisatge en evolució constant

depenent de l’activitat agrària que s’hi
desenvolupi.

CARLOTA VIADA-SEO/BirdLife

L’activitat agrària es configura com un pilar
essencial per al manteniment de la qualitat
del territori balear. I per això és necessari
conèixer quina és la seva situació actual
i la tendència recent per a identificar les
actuacions necessàries, en particular en relació
amb l’objectiu de l’estratègia. Així doncs, per
la importància que tenen per a la conservació
de les aus del medi agrari, les superfícies
aquí considerades són les que corresponen
a cereals, lleguminoses, farratgeres, guarets,
prats i pastures, a més dels cultius llenyosos.

EL SECTOR
AGRARI A
LES BALEARS

Entre 1980 i 2000, s’aprecia un increment
significatiu de la superfície herbàcia de
secà en detriment de la dedicada a arbres
fruiters, especialment a les illes de Mallorca i
Menorca, probablement condicionada per la
incorporació a la UE i l’adopció de la Política
Agrícola Comunitària (PAC), que tendeix a
afavorir els cultius herbacis en detriment
dels llenyosos. A priori, aquesta evolució
no resulta desfavorable per a les aus del
medi agrícola en el conjunt propi, però les
dinàmiques particulars dels diferents usos
agraris han hagut de portar aparellats canvis
en les comunitats associades.

L’activitat agrària és un component essencial
de l’activitat econòmica de determinades
zones. Alguns elements rellevants pel que fa
al paisatge agrícola balear són els següents:
lS ’hi diferencien variades unitats

paisatgístiques, entre les quals destaquen
el paisatge arbrat de secà; paisatges
cerealistes; paisatges de pastures,
associats amb la ramaderia; paisatges
de producció hortícola, habitualment
de regadiu; paisatge de vinya, arbrat de
regadiu i paisatges intermedis.

L’evolució experimentada per les superfícies
dedicades als diferents cultius durant
l’última dècada a les Balears queda
representada en la gràfica 1.

lT é una estructura en mosaic, on es

diferencien els cultius de fruiters, barrejats
o no amb els cultius herbacis i pastures,
esquitxats de zones improductives que
s’alternen amb masses boscoses i sobre
les quals es disseminen les construccions

Segons això, entre 2004 i 2017, l’increment
de superfície de farratgeres a les Illes Balears
ha estat equivalent al descens en el de cultiu
de cereals per a gra (al voltant de 15.000 ha);
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Gràfica 1. Evolució
de les superfícies
(en hectàrees) de
diferents cultius a
les Illes Balears

i s’han mantingut relativament constants les
superfícies dedicades a la resta de cultius.
La superfície total ha experimentat un
increment del 13 % en el període 2004-2017
(107.000 ha el 2004; 121.000 ha el 2017),
tot i que la Superfície Agrària Útil (SAU)
s’ha reduït al voltant d’un 10 % en aquest
mateix període (223.000 ha el 2004 davant
199.000 ha el 2017).

major rellevància de les pastures a Menorca,
i una regressió marcada del sector agrari
en general tant a Eivissa com a Formentera
(vegeu la taula 3).
En definitiva, durant els darrers trenta anys, hi ha hagut una disminució
de la superfície total disponible per al
grup d’aus en consideració i de la seva
capacitat per a sustentar una avifauna
abundant i diversa, per factors socials i
econòmics, així com altres, com el canvi
climàtic. Són necessàries mesures per a
compensar aquests canvis.

La situació pel que fa al pes de les diferents
orientacions productives per illes mostra
una major importància dels cultius (tant
herbacis com llenyosos) a Mallorca, una

Ús del sòl (%)

Balears

Mallorca

Menorca

Eivissa

Formentera

Forestal

44

41

52

50

53

Agrícola

29

34

20

14

11

Pastures (*)

16

14

26

14

23

No agrari

11

11

2

22

13

Taula 3 Usos del sòl per illes. (*) No inclou la pastura en terreny forestal.

10

CARLOTA VIADA-SEO/BirdLife

QUADERNS DE NATURA

FINALITAT I OBJECTIUS
DE L’ESTRATÈGIA
La finalitat és aconseguir evitar el declivi i millorar
l’estat conservació de les espècies d’aus pròpies
del medi agrari de la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears. Aquest fi queda englobat en el
plantejament general d’afavorir la integració de
l’agricultura i la ramaderia amb la conservació
dels aucells, estimulant pràctiques agràries
favorables al manteniment de la biodiversitat.

El paisatge divers,
gens monòton,
és una de les
característiques
del món agrari
balear que li
atorga major
biodiversitat.

Per tal d’assolir aquesta finalitat, i considerant
el caràcter dinàmic dels hàbitats agraris, cal
preveure diversos objectius específics:
1. Fomentar i estimular les pràctiques agràries
favorables per a les aus, de manera que siguin
atractives per als agricultors.
2. Evitar el declivi dels sistemes agraris de major valor per a la biodiversitat, millorant-ne la
rendibilitat.
3. Reduir els factors limitants i les pràctiques
agràries amb impacte negatiu sobre les espècies en els sistemes més intensius.

La finalitat és aconseguir
evitar el declivi i millorar
l’estat conservació de les
espècies d’aus pròpies
del medi agrari de la
Comunitat Autònoma
de les Illes Balears

4. M illorar el coneixement sobre la situació
d’aquestes espècies d’aus a les Illes Balears.
En relació amb aquest darrer objectiu, s’ha de
procurar un seguiment general de la situació de
les espècies i, de manera prioritària, d’aquelles
que són actualment més mal conegudes.
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Mapa 1. Ubicació de
les ZEPA declarades a
les Illes Balears.

ÀMBIT D’ACTUACIÓ
DE L’ESTRATÈGIA
Es tracta d’un document d’abast autonòmic, de manera que l’àmbit geogràfic és el
conjunt de la superfície terrestre de l’arxipèlag balear amb usos agrícoles i ramaders.

aquestes seran territori prioritari d’aplicació
de l’Estratègia.
La superfície total de les 50 ZEPA terrestres
de les Illes Balears és de 99.414 ha. Aquesta
superfície representa un 19,9 % de la superfície del conjunt de l’arxipèlag, similar al
percentatge que representen les ZEPA en el
conjunt de tot l’Estat (20,1 %).

No obstant això, atesa la importància i obligacions de la Xarxa Natura 2000, en concret
les Zones d’Especial Protecció per a les
Aus (ZEPA), per a la conservació de les aus,
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a
LA GESTIÓ DELS
HÀBITATS AGRARIS
1

Foment i manteniment de guarets

l

CARLOTA VIADA-SEO/BirdLife

Els guarets tradicionals, especialment els de
més d’un any de durada, amb poca llaurada
i sense tractaments fitosanitaris, suposen un
territori molt favorable per a la conservació
de la majoria de les espècies considerades.
Es tracta de zones importants de nidificació
i alimentació a causa de l’estructura espacial
i diversitat de plantes adventícies que s’hi
desenvolupen. Cal evitar que siguin objecte
de llaurada durant l’època de nidificació
(abril-juny, inclosos).
Espècies prioritàries beneficiades

Les aus fan niu i s’alimenten als guarets
tradicionals, com aquest d’Eivissa.

Terrola. Els selecciona per a alimentar-se,
també durant la migració, i per a criar per la
proporció de sòl nu.

l Aus potencialment beneficiades

MARK CAUNT-SHUTTERSTOCK

Alosa. A l’hivern, selecciona els guarets com
a àrees preferents d’alimentació.
Titina d’estiu. Selecciona guarets com a
àrees d’alimentació en època de cria i també
al llarg de la seva ruta migratòria.
Titina sorda. A l’hivern, selecciona positivament els guarets com a àrees preferents
d’alimentació, entre altres hàbitats.
Sól·lera. Els guarets tradicionals suposen
zones importants per a la seva alimentació,
basada en llavors la major part de l’any.
Capsigranys. La desaparició de guarets implica una minva de les poblacions dels artròpodes
més grans, de les quals s’alimenten gairebé exclusivament aquestes espècies.
Tórtora. Els guarets tradicionals suposen
zones importants per a la seva alimentació
estrictament granívora, tot i que necessita
arbres per a nidificar.

La tórtora és una de les aus
beneficiades per una bona gestió
dels guarets.
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2

Manteniment d’ermassos i pastures

l

CARLOTA VIADA-SEO/BirdLife

Aquestes formacions proporcionen, en moltes ocasions, la cobertura estructural de vegetació que moltes espècies d’aus necessiten
per a nidificar. A més, com que es tracta de
medis més diversos ofereixen una disponibilitat d’aliment més remarcable. És important
definir les pràctiques més favorables per a les
aus (tipus i èpoques de tractaments).
Espècies prioritàries beneficiades
Ermassos i pastures, com aquestes de
Menorca, proporcionen la cobertura
vegetal que moltes espècies d’aus
necessiten per a nidificar.

Sebel·lí. Ocupa tant pastures com estepes
cerealistes o arbustives.
Terrola. Els erms es troben entre els hàbitats
seleccionats per aquesta espècie, que és afavorida amb la conservació d’aquests.
Cucullada. Les majors densitats es registren
en àrees de formacions arbustives i arbrades
obertes, evitant els cultius, per la qual cosa
es troba afectada negativament per la rompuda d’erms i matolls.

3

Els calendaris i horaris de collita

Els cultius herbacis són l’àrea de cria de
diferents espècies que, davant la falta
d’altres hàbitats naturals, troben en aquest
tipus de terrenys els llocs més adequats
per a reproduir-se i refugiar-se. L’època de
la collita d’aquests cultius és un moment
delicat per a aquestes aus, ja que gairebé
sempre es destrueixen les niuades més
tardanes. I, els anys en què la recollida
s’avança respecte a les dates habituals,
la situació s’agreuja. A les Balears, a més,
l’augment de la superfície dedicada a
cultius farratgers, que es cullen en verd, en
plena primavera, comporta una amenaça
encara més gran. Per aquests motius, cal
promoure l’adequació del calendari de
recollida de la collita amb la reproducció de
les espècies afectades per a permetre una
major supervivència dels polls. En el cas
d’altres tasques agrícoles, com el volteig de
guarets, també és positiu ajustar el calendari
al cicle biològic de les aus que nidifiquen a
terra i que prefereixen sòls més clars per a
emplaçar-hi els nius. En el cas dels cultius

l Aus potencialment beneficiades

Alosa. Les majors densitats d’aquesta
espècie es produeixen, entre d’altres medis,
en les pastures. Passar de pastura a conreu
perjudica aquesta espècie.
Titina d’estiu. L’espècie ocupa erms i
pastures, que han de ser conservats.
Capsigranys. La desaparició d’erms i
pastures produeix una reducció del mosaic
agrícola i de la diversitat estructural, que
es tradueix en una disminució de l’hàbitat
d’alimentació propi.
Busquerets. Habiten paisatges oberts amb
matolls, de manera que la reforestació
d’aquestes terres té efectes adversos sobre
aquestes espècies.
Òliba. Caça a terrenys oberts, amb la qual
cosa el manteniment d’aquest tipus d’hàbitats
resulta molt important per a aquesta espècie.

14

QUADERNS DE NATURA

l Espècies prioritàries beneficiades

llenyosos, les podes s’han de fer fora de
l’època de reproducció. Per la seva banda,
s’ha d’evitar la collita nocturna, ja que les
aus queden enlluernades amb els focus de
les recol·lectores, no encerten a fugir de la
màquina al seu pas i són, en molts de casos,
destruïdes accidentalment.

Sebel·lí. Els rostolls proporcionen a aquesta
espècie recer i alimentació des de principis
de l’estiu.
Perdiu. Els rostolls proporcionen a aquesta
espècie tant cobertura com alimentació.
l Aus potencialment beneficiades

En tot cas, resulta útil posar una barra o
cadenes per davant la segadora, que fan
fugir les aus abans que siguin atropellades
per la pinta.
l

Alosa. A l’hivern, els rostolls constitueixen
àrees d’alimentació importants per a
aquesta espècie.
Guàtlera. Els rostolls proporcionen a
aquesta espècie recer i alimentació, també
durant les seves migracions.
Sól·lera. Els rostolls suposen zones importants per a la seva alimentació, basada en
llavors la major part de l’any.

Espècies prioritàries beneficiades

Terrola. Amb preferència pels sòls amb poca
cobertura.
Sebel·lí. Amb preferència pels sòls amb
poca cobertura.
Cucullada. Amb preferència pels sòls amb
poca cobertura.
l Aus potencialment beneficiades

4

JAVIER MILLA

Guàtlera. Amb tirada pels cultius de
lleguminoses, especialment de regadiu.
Perdiu. En gairebé tot tipus de substrats
amb certa cobertura herbàcia i arbustiva.
Sól·lera. No és gaire exigent pel que fa a la
cobertura herbàcia del sòl.

Deixar el rostoll una mica alt és molt
favorable per a l’avifauna.

 antenir els rostolls i retardar-ne
M
l’alçària, sense cremar-los

5

Els rostolls ofereixen oportunitats importants de recer i alimentació a nombroses
espècies d’aus estepàries, especialment durant els mesos de tardor i hivern, i també
poden ser aprofitats pel bestiar. Deixar el
rostoll una mica alt és molt favorable per
a l’avifauna. L’adopció de mesures que en
garanteixin la permanència sobre el terreny
el màxim temps possible afavoreix les nostres aus.

Fomentar el mosaic de cultius

Els paisatges heterogenis són més diversos
i acullen una major biodiversitat, per la
riquesa dels ecotons (zones de contacte de
distints ecosistemes). S’hi troben diferents
ambients en què poden desenvolupar-se
més espècies, tant vegetals com animals.
Aquesta major complexitat també és
estructural i ofereix espais de refugi que
beneficien moltes espècies. Les lleguminoses,
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segons s’ha comprovat per diferents estudis,
representen una fracció important de la
dieta d’algunes de les espècies considerades
en aquest document, i és per aquest motiu
que s’esmenten expressament.

per pluja. Són, així mateix, interessants les
franges de vegetació a les voreres de síquies i
torrents, que serveixen tant de refugi de fauna
com de control d’inundacions.
l Espècies prioritàries beneficiades

l Aus potencialment beneficiades

Arpella cendrosa. La concentració de preses
a les zones de límit fa que aquestes àrees de
caça siguin essencials en els territoris de cria
situats en terrenys agrícoles.
Titina d’estiu. La major densitat d’insectes
en els límits fa d’aquests llocs àrees
importants d’alimentació.
Sebel·lí. La major densitat d’insectes en
els límits comporten llocs importants
d’alimentació.
Terrola. Les llavors d’espècies silvestres i
els invertebrats són la base de l’alimentació
d’aquesta espècie.

Perdiu. Segons la fenologia, selecciona
diferent hàbitat: a l’aparellament cerca
mosaic de cultius, erms i matoll; cria a
matollars i pastures, així com a les andanes; i
fora de l’època reproductora selecciona llocs
amb major cobertura. Per tant, mantenir
l’heterogeneïtat del paisatge agrari resulta
de gran importància per a la salut de les
seves poblacions. És un bon exemple de la
riquesa dels espais amb diversitat.
6

Manteniment de límits i voreres

l Aus potencialment beneficiades

La vegetació de les andanes representa una
diversitat estructural i biològica del paisatge
agrícola que ofereix aliment i recer a les aus
d’aquests medis i a les espècies sobre les quals
depreden. Si bé la condicionalitat de la PAC
estableix l’obligació de mantenir els elements
de major envergadura, s’ha de fomentar el
manteniment i l’ampliació dels límits herbacis,
així com la creació o ampliació de bardisses
llenyoses o arbrades. L’establiment de franges
de conreu sense collir abunda en aquesta
línia de procurar una major diversitat en
aquests medis, que proporciona alimentació
suplementària a moltes espècies.

Alosa. La major densitat d’insectes en els
límits en constitueixen importants llocs
d’alimentació.
Perdiu. Els polls són insectívors, mentre que
els adults s’alimenten de llavors, de manera
que els límits i les franges sense collir
suposen importants zones d’alimentació
per a l’espècie.
Guàtlera. La seva dieta omnívora, basada
en llavors i insectes, fa que els límits i les
franges sense collir, així com els rostolls en
les setmanes posteriors a la collita, siguin
importants zones d’alimentació per a
l’espècie, també durant els viatges migratoris.
Sól·lera. S’alimenta de llavors i insectes, que
són més abundants en els límits i franges
sense collir.
Busquerets. La major densitat d’insectes en
els límits són llocs importants d’alimentació
d’aquests aucells, també durant els viatges
migratoris.

A tal efecte, resulten també de molta
importància la presència de petits boscarrons,
que són presents ocasionalment al territori, així
com els arbres aïllats (generalment vinculats a
zones rocalloses) entre tanques de conreu o a
la part superior dels pujols, que acostumen a
deixar-se sense llaurar tant per la dificultat del
terreny com per disminuir l’efecte de l’erosió
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7

Moderar l’ús d’agroquímics

SEO/BirdLife

L’ús de fitosanitaris (herbicides, insecticides,
etc.) redueix la quantitat d’aliment
disponible per a les aus. A més, aquest ús i el
de fertilitzants en dosis elevades augmenta
els riscos d’intoxicació en les aus i de
produir alteracions en la pròpia capacitat
reproductiva. Cal plantejar pràctiques de
control integrat de plagues o gestió de
precisió dels fertilitzants i és aconsellable
centrar els esforços en la promoció de les
produccions ecològiques, almenys en zones
prioritàries.

Perdiu. Els polls són insectívors, mentre que
els adults s’alimenten de llavors, per la qual
cosa es poden veure afectats per l’ús d’insecticides i herbicides.
Titina sorda. La seva dieta insectívora la fa
vulnerable a l’ús d’insecticides.
Guàtlera. Els polls són insectívors, mentre
que els adults s’alimenten de llavors, per la
qual cosa es poden veure afectats per l’ús
d’insecticides i herbicides.
Sól·lera. La seva dieta, basada en insectes
(especialment durant la reproducció) i llavors, la fa vulnerable a l’ús d’herbicides i
insecticides.
Capsigrany. La seva dieta insectívora el fa
vulnerable a l’ús d’insecticides.
Abellerol. La seva dieta insectívora el fa vulnerable a l’ús d’insecticides.
Gorrió barraquer. La seva dieta, basada en
insectes (especialment durant la reproducció) i llavors, el fa vulnerable a l’ús d’herbicides i insecticides.
Tórtora. La seva dieta granívora estricta la
fa especialment sensible a l’ús d’herbicides.
Busqueret. La seva dieta insectívora el fa
vulnerable a l’ús d’insecticides.
Òliba. L’ús de rodenticides pot eliminar,
de manera directa, determinades espècies-presa. A més, els herbicides i insecticides
redueixen la disponibilitat d’aliment per a

l Espècies prioritàries beneficiades

Titina d’estiu. La seva dieta insectívora la
fa vulnerable a l’ús d’insecticides. Per la seva
banda, l’ús d’herbicides limita la disponibilitat d’aliment per als insectes, i en fa reduir
les poblacions.
Sebel·lí. L’ús d’insecticides implica una reducció d’aliment, que influeix de manera
important en l’èxit reproductor.
Terrola. La seva dieta, basada en insectes i
llavors, el fa vulnerable a l’ús d’herbicides i
insecticides.
Arpella cendrosa. La utilització de rodenticides pot eliminar, de manera directa, determinades espècies-presa. A més, els herbicides i
els insecticides redueixen la disponibilitat
d’aliment per a altres espècies de mamífers
o aus sobre les quals depreda, la qual cosa
deriva en una disminució indirecta de preses.
Cucullada. La seva dieta, basada en insectes (especialment durant la reproducció) i
llavors, la fa vulnerable a l’ús d’herbicides i
insecticides.
l Aus potencialment beneficiades

Alosa. La seva dieta hivernal granívora la fa
sensible a l’ús d’herbicides.
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altres espècies de mamífers sobre les quals
depreda, la qual cosa es tradueix en una disminució indirecta de preses.
Moltes altres espècies: puputs, xoriguers,
tords, ropits, etc.
8

Ús de llavors no blindades

ESTEBAN UREÑA

Les llavors tractades amb productes
fitosanitaris (llavors blindades) poden provocar
episodis d’intoxicació en les aus en cas
d’ingestió en quantitats elevades. Les llavors,
a causa dels productes que s’hi apliquen,
adquireixen una coloració cridanera, que les
fa destacar i atraure les espècies granívores.
Encara que hi ha una legislació segons la
qual es prohibeix l’abandonament d’aquestes
llavors en superfície, és més favorable per a les
aus l’ús de llavors no blindades o seleccionarles amb els tractaments més innocus.

Moltes espècies
d’aus se refugien i crien als
cultius de cereals de secà.

grans blindats pot provocar la intoxicació
d’aquestes aus.
9

l

Espècies prioritàries beneficiades

Sembra de cereals i lleguminoses

Les llavors d’aquests dos tipus de cultiu
representen una fracció important de la
dieta d’algunes de les espècies considerades
en aquest document. Actuen com a zones de
refugi i cria de moltes espècies durant l’etapa
de creixement de les plantes i també després
de la sega, i són especialment valuoses si no
reben tractament d’agroquímics. Redueixen
o estalvien la necessitat de pinsos a les
explotacions i, en el cas de les lleguminoses,
afavoreix també la fertilització del sòl.

Terrola. La seva dieta està constituïda en
bona mesura per llavors. La ingestió de
grans blindats pot provocar la intoxicació
d’aquestes aus.
l Aus potencialment beneficiades

Alosa. Aquesta espècie, a l’hivern, selecciona
positivament grans de cereal de guarets i
rostolls. La ingestió de grans blindats pot
provocar la intoxicació d’aquestes aus.
Perdiu. Els adults d’aquesta espècie
s’alimenten de llavors, per la qual cosa es
poden veure afectats per la ingestió de
llavors blindades.
Guàtlera. Els adults d’aquesta espècie
s’alimenten de llavors i per això es poden veure
afectats per la ingestió de llavors blindades.
Sól·lera. La seva dieta està constituïda en
bona mesura per llavors. La ingestió de

l

Espècies prioritàries beneficiades

Terrola. La seva dieta està constituïda en
bona mesura per llavors.
l Aus potencialment beneficiades

Alosa. Aquesta espècie, a l’hivern, selecciona
positivament grans de cereal.
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Perdiu. Els adults d’aquesta espècie
s’alimenten de llavors.
Guàtlera. Els adults d’aquesta espècie s’alimenten de llavors.
Sól·lera. La seva dieta està constituïda en
bona mesura per llavors.
Tórtora. Té una dieta granívora estricta.
Cucullada. La seva dieta en fase adulta es
basa en gran part en llavors.
10

de vegetació es manté gràcies al pasturatge
tradicional.
l Aus potencialment beneficiades

Miloca. S’alimenta de cadàvers d’animals
però també dels copròfags (animals que
s’alimenten d’excrements o de fems) que es
concentren en els excrements del ramat.
Perdiu. Els polls són bàsicament insectívors.
Guàtlera. Els polls són bàsicament
insectívors.
Sól·lera. Es beneficia de la presència
d’insectes a la temporada de cria.
Cucullada. Es beneficia de la presència
d’insectes a la temporada de cria.
Sebel·lí. Es beneficia de la presència
d’insectes.
Titina d’estiu. Aquesta espècie sembla que
va lligada als erms pasturats amb vegetació
esclarissada i escassos arbustos.
Capsigranys. El manteniment de la
ramaderia extensiva en les àrees de
distribució d’aquests aucells contribueix al
manteniment del seu hàbitat.
Tórtora. Els terrenys pasturats aclareixen el
matoll i la pastura, i fan accessibles les llavors
que constitueixen la dieta de l’espècie.
Busquerets. L’abandonament del pasturatge tradicional provoca l’excessiva arbustificació dels erms i pastures.

Ramaderia extensiva

La ramaderia extensiva –en la densitat que
toca–, i encara més amb races rústiques,
contribueix a la conservació dels paisatges
agrícoles tradicionals evitant un excessiu
increment arbustiu en els erms i afavorint el
manteniment de les pastures. La desmesura
de pasturatge redueix en excés la cobertura
de vegetació i augmenta el risc de trepitjada
de nius i polls. I si, en canvi, hi ha massa poc
bestiar, la garriga avança i tanca el medi, en
detriment de l’avifauna d’espais oberts. En
aquest sentit, una ramaderia ben gestionada
és una gran eina de conservació de les aus.
La ramaderia feta amb races adaptades al territori permet, d’una banda, incorporar a l’alimentació del bestiar la vegetació espontània
que apareix a la finca, amb la qual cosa es
produeix un control de cobertures i una diversificació d’ambients, que ajuda a diferents
espècies. D’altra banda, la major resistència
d’aquestes races a les malalties disminueix
l’ús d’antibiòtics, que són molt negatius, atès
que impedeixen que en els excrements s’hi
desenvolupin els nombrosos artròpodes que
serveixen d’aliment a una llarga llista d’aus
vinculades amb la gestió agrària.
l

11

 oment i millora
F
d’infraestructures ramaderes

Alguns elements clau, com ara els
abeuradors —si es doten de sistemes
per a poder accedir a l’aigua sense
perill d’ofegament—, resulten altament
interessants per la funció que desenvolupen
com a punt d’aigua per a les espècies
silvestres, o els tancaments i murets per
a la bona gestió de les pastures, integrats

Espècie prioritària beneficiada

Terrola. L’espècie selecciona en determinades àrees guarets antics i erms; l’estructura
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Els punts d’aigua són clau
per a totes les espècies.

JUAN JOSÉ BAZÁN

Sebel·lí. Es beneficia de la presència
d’insectes.
Titina d’estiu. Es beneficia de la presència
d’insectes a la temporada de cria.
Terrola. Es beneficia de la presència
d’insectes a la temporada de cria.
Capsigranys. Empren els arbres per a posars’hi i per a criar.
Tórtora. Utilitza els arbres per a posar-s’hi
i per a criar.

permeables per a la fauna silvestre, també
han de ser considerats.
l Aus potencialment beneficiades

L’aigua és un factor clau, de manera que
aquesta mesura beneficia totes les espècies.
Sembra d’arbres productius i
zones amb flors

CARLOS A. MARTÍN

12

La combinació de zones de conreu amb
presència d’arbres que puguin aportar
aliment al ramat configuren un territori
mixt entre forestal i cultivat, que afavoreix
algunes espècies. Es poden triar arbres que
requereixen poques atencions, com ara
garrovers, figueres, magraners, oliveres… En
cas d’apostar per fruiters (poma, cítrics, etc.),
cal fer-ho amb un enfocament ecològic,
per tal d’evitar la fumigació repetida que
acostuma a acompanyar la producció
convencional. Els hàbitats on abunden les
flors ajuden als controladors de plagues i a
les poblacions d’insectes pol·linitzadors, que
resulten beneficiosos per a la finca i també
per a l’alimentació de molts aucells.

Els prats amb flors soles aportar molts beneficis.

b
LÍNIES D’ACTUACIÓ AMB
ESPECIAL INTERÈS PER A
DETERMINADES ESPÈCIES
Com a exemples representatius tenim els
següents:
Perdiu i guàtlera. Mantenir punts d’aigua i
la vegetació associada.
Sebel·lí. Limitar la superfície de conreus de
plantes de tija alta, com el gira-sol.
Terrola. Establir zones favorables perquè
nidifiqui en terres agràries.

l Aus potencialment beneficiades

Abellerol. Bona part del seu aliment es basa
en pol·linitzadors. Utilitza els arbres per a
posar-s’hi.
Sól·lera. Es beneficia de la presència
d’insectes a la temporada de cria.
Cucullada. Es beneficia de la presència
d’insectes a la temporada de cria.

c
LÍNIES D’INVESTIGACIÓ
És necessari realitzar projectes de recerca que
tinguin implicació en la gestió dels aucells
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del medi agrícola i els seus ecosistemes,
especialment sobre espècies que encara
no són prou ben conegudes: distribució
i densitat, localitats més importants i
incidència dels distints factors que les afecten.
La col·laboració d’agricultors i ornitòlegs
pot donar resultats beneficiosos per als dos
col·lectius i a la societat en general.

l

F oment del consum de productes de
terres gestionades amb aquests criteris.

l

P romoció de turisme ornitològic en
aquestes finques agràries, el qual pot
generar rendes complementàries.

El turisme de natura
és un sector en agument a
les Illes Balears.

d

FEDERICO GARCÍA-SEO/BirdLife

FORMACIÓ, DIVULGACIÓ
I PARTICIPACIÓ
Cal donar a conèixer l’interès de les aus
en els medis agrícoles, la importància de
l’agricultura en la conservació d’aquestes
i les mesures que poden afavorir les aus.
Convé recollir les aportacions que puguin
fer pagesos i ramaders en favor de les bones
pràctiques en el medi agrari.
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DESENVOLUPAMENT
DE L’ESTRATÈGIA

MESURES DE MILLORA
DE LA RENDIBILITAT DE
LES EXPLOTACIONS
QUE TREBALLIN PER LA
CONSERVACIÓ DE LES AUS

L’Estratègia s’ha de desenvolupar tenint
presents els principis i mesures propis en
els plans que siguin redactats tant en espais
naturals protegits com ZEPAS, plans de
desenvolupament rural, etc.

S’han d’aplicar mesures positives per als
agricultors que tenguin iniciatives de
conservació dels aucells i la biodiversitat,
com poden ser:

Algunes de les mesures concretes poder ser
objecte de projectes específics, que han de
promoure les administracions ambientals o
agràries o de manera conjunta.

l

F órmules directes de millora de la
rendibilitat: ajudes específiques,
exempcions fiscals, etc.

l

Foment de canals curts i comercialització
diferenciada d’aquestes explotacions.

Cal assenyalar que la major part de mesures
previstes poden ser aplicades directament
pels agricultors i gestors del medi rural,
iniciatives que poden resultar reforçades amb
els estímuls corresponents que fomentin les
administracions.
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ANNEX: CONTEXT NORMATIU
Pel context concret d’aquesta Estratègia,
cal considerar, per una banda, la normativa general de conservació del medi natural
i la biodiversitat, i la normativa aplicable al
sector agrari i les implicacions d’aquesta pel
que fa a la gestió dels cultius i les pastures.

d’aquesta, com la condicionalitat (requisits
legals de gestió i bones pràctiques agràries),
els criteris d’admissibilitat de les terres
agràries per a la percepció de les ajudes, els
nous requisits del greening o pagament verd,
així com els condicionants d’algunes ajudes
específiques (pagaments acoblats). A més, el
reglament FEADER, per a la implementació
de polítiques de desenvolupament rural,
inclou mesures concretes molt rellevants
com la formació, l’assessorament, els ajuts
agroambientals, els pagaments a Natura
2000 o les inversions no productives.
Igualment, determinades lleis i directives
d’aplicació per a la gestió agrària, com la
Directiva d’ús sostenible de plaguicides,
la Directiva de nitrats o la Directiva marc
de l’aigua, condicionen o determinen les
pràctiques agràries.

NORMATIVA AMBIENTAL
A continuació, es presenta un llistat dels
elements més rellevants de la normativa
relativa a la conservació de la biodiversitat:
l Legislació comunitària :

Directiva
2009/147/CE del Parlament europeu i del
Consell de 30 de novembre de 2009 relativa
a la conservació de les aus silvestres

l Legislació estatal: Llei 42/2007, de 13
de desembre, del patrimoni natural i de la
biodiversitat

Pel que fa a les competències d’agricultura i
ramaderia, els consells insulars de Menorca,
Eivissa i Formentera les tenen transferides.
A Mallorca, aquestes competències són en
mans del Govern, com també hi són a tot
l’arxipèlag les relatives a fons europeus.

l Legislació autonòmica. Decret 75/2005,
de 8 de juliol, pel qual es crea el Catàleg
balear d’espècies amenaçades i d’especial
protecció, les àrees biològiques crítiques i el
Consell Assessor de Fauna i Flora de les Illes
Balears (i actualitzacions posteriors).

NORMATIVA AGRÀRIA
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La producció agrària a les Illes Balears
està condicionada per la Política Agrícola
Comunitària (PAC) i els diferents elements
La perdiu és una de les
espècies que se podrà
veure afavorida per les
mesures promogudes per
aquesta Estratègia.
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Algunes comunitats autònomes disposen
de documents de planificació, elaborats
per a gestionar i conservar, en particular,
les poblacions d’espècies d’aus estepàries
pròpies, les quals són les més representatives
de les lligades als medis agraris, i poden
servir de referència per a definir tipus de
mesures i pràctiques concretes a promoure.
Resulten especialment interessants els de
Catalunya, Castella-la Manxa i Castella i Lleó,
amb mesures que s’han demostrat localment
eficaces i generalment ben acollides pels
agricultors, si bé la majoria estan destinades
especialment o exclusivament a zones ZEPA.

RECURSOS FINANCERS
Periòdicament, la Conselleria obre línies d’ajudes que tenen o poden tenir presents distintes
mesures favorables a les aus i la biodiversitat. Podeu informar-vos-en a les agències comarcals
de la Conselleria o en els consells insulars, en el cas de Menorca, Eivissa i Formentera.
Les terres incloses en la Xarxa Natura 2000 (LIC i ZEPA) prevalen o són afavorides en
algunes d’aquestes línies.
A Menorca, el Consell Insular estableix el Contracte Agrari de la Reserva de Biosfera per
a establir compensacions a les explotacions agroramaderes, per la seva contribució a la
recuperació i al manteniment del paisatge rural tradicional d’alt valor ambiental i cultural.
Per a més informació o consultes, us demanam que us poseu en contacte amb:
SERVEI DE PROTECCIÓ
D’ESPÈCIES
DIRECCIÓ GENERAL
D’ESPAIS NATURALS I
BIODIVERSITAT
Tel.: 971 78 49 56
especies@dgcapea.caib.es
http://especies.caib.es
AGÈNCIES COMARCALS
DE LA CONSELLERIA
DE MEDI AMBIENT,
AGRICULTURA I PESCA
Delegació Comarcal
de Palma
C/ Eusebi Estada, 145.
Telf. 971 177708
Delegació Comarcal d’Inca
C/ dels Selleters, 25.
polígon de Can Matzarí
(edifici Centre BIT)
Telf. 971 177880
Delegació Comarcal
de Sa Pobla
Ctra. Sa Pobla-Muro, km.
1,5 (polígon de sa Vileta)
Telf. 971 787346

Delegació Comarcal
de Felanitx
Passeig Ramon Llull, 19.
Telf. 971 787339
Delegació Comarcal
de Manacor
Vía de Portugal, 41, planta
baixa, local centre.
Telf. 971177896
Delegació Comarcal
de Campos
Avda. Nicolau Oliver
Fullana, 30
Telf. 971 177892
Delegació de Menorca:
c. de ses Quatre Boques,
11, POIMA, 07714 Maó
Tel.: 971 17 76 15
Delegació d’Eivissa
i Formentera
Avenida D’Espanya
4907800 Eivissa (Illes
Balears)
Telf. 971195900

23

SERVEIS D’AGRICULTURA
DELS CONSELLS
INSULARS
Consell Insular de Menorca
Sa Granja
Ctra. Maó - es Grau, km
0,5, 07700, Maó
Tel.: 971356317
Consell Insular d’Eivissa
av. d’Espanya, 49, 3ªplanta
07800- Eivissa
tel. 971 19 54 85
agricultura@
conselldeivissa.es
Consell Insular de
Formentera
C/. Eivissa esq. Arx. Lluis
Salvador
07860 Sant Francesc
tel. 971 32 10 87
agricultura@
conselldeformentera.cat
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