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PRESENTACIÓ
Fa pocs anys, obtenir informació sobre qualsevol tema era un procés lent
i difícil. Avui n'estam saturats, i el problema és seleccionar-la! Però mantenir
un bon flux informatiu és fonamental en qualsevol camp d'activitat. Hem vist
necessari recuperar un vell instrument del Servei d'Espècies, el Ciberespècies
que havíem publicat entre 2005 i 2011 (26 núm.), però amb un llenguatge
més àgil, que eviti dilacions en la redacció i es concreti especialment en donar
eines al lector per ampliar les noves que puguin interessar-li. Per tant, optam
per titulars molt breus, amb texts ocults que es despleguin a voluntat de
l'usuari, i remissions a documents on puguin ampliar el tema sempre que sigui
possible.
Sacrificam la part gràfica: il·lustrar les notícies suposa un esforç
important i demoraria la difusió del butlletí. Consideram que el seu interès són
els conceptes i l'agilitat i freqüència de difusió.
Esperam que aquest nou sistema sigui àgil i útil.
LA POLICIA AMBIENTAL BRITÀNICA, DARRERA EL TRÀFIC DE FERRERETS. El
SPE va saber que s'oferien ferrerets criats en captivitat mitjançant Internet.
Demanarem al Ministeri de Medi Ambient que fes gestions davant les autoritats
angleses per aturar aquesta activitat il·legal, i hem rebut còpia de la contesta
oficial del Regne Unit que una unitat de la policia, especialitzada en delictes
contra la vida silvestre, ha posat fil a l'agulla. Esperam que ben aviat sigui un
tema resolt.
TREBALLS ACADÈMICS SOBRE EL VELLMARÍ. Michel Cedenilla (michcedeni@cbd-
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habitat.com) ens ha enviat còpia dels seu treball DIAGNÓSTICO PRELIMINAR DE
LAS ÁREAS MARÍTIMO-TERRESTRES PROTEGIDAS DE CANARIAS Y LA COSTA
MEDITERRÁNEA IBÉRICA PARA VALORAR SU ESTATUS Y VIABILIDAD ANTE
UNA HIPOTÉTICA REAPARICIÓN DE LA FOCA MONJE DEL MEDITERRÁNEO.
Conclueix que Cabrera és la localitat de la Mediterrània espanyola més
favorable per a l'espècie.
PROJECTE DE RECUPERACIÓ DE FAUNA AMENAÇADA. Inclou actuacions
plurianuals contractades externament. S'ha iniciat en el 2013, amb els
següents resultats fins al moment:
VIROT PETIT. S'ha creat: un banc de dades sintètic de les 30 colònies
conegudes; i un banc de dades de desratitzacions d'illots, pendents de penjar a
la WEB d'espècies per a la seva consulta pública.
AUS AQUATIQUES AMENAÇADES (PLA HOMEYER). Un mínim de quatre
rossetes han hivernat a s'Albufera i s'ha detectat un pas migratori actiu de bitó
(7 observacions, Albufera, Albufereta, Sant Jordi i Es Saluet). Com a mínim,
vuit exemplars de fotja banyuda es mantenen a s'Albufera.
MILÀ: S'han situat 26 exemplars de milà radiomarcats a Mallorca (163
contactes en tres mesos) amb concentracions importants en els sectors
Bunyola-Alaró i Llucmajor. S'han intentat captures per marcar adults a
Menorca, sense resultats.
AGUILA PEIXATERA. S'han construit dos nius artificials, al Cap Roig de
Llucmajor i Morro d'Aubarca d'Artà.
FERRERET. En el recompte anual ha pujat fins les 34.500 larves, el tercer
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millor recompte fins ara. S'ha continuat amb les tasques de seguiment i control
de la Quitridiomicòsi al T. des Ferrerets i al Cocó de Sa Bova amb resultats
encoratjadors, i els tractamenst i estabulació pertinents ja s'han realitzat al
Centre del Ferreret a Planícia.
TORTUGA MORA. S’han recuperat i alliberat 76 tortugues mores a la zona
de Calvià, per millorar la situació de l’espècie i connectar poblacions disjuntes.
S’han rebut tortugues del CRF d’Alacant, procedents d’Algèria (Oran), i després
d’avaluar el seu estat sanitari, 26 exemplars s’han traslladat a Formentera per
la seva aclimatació i futur alliberament.
QUIROPTERS S’ha censat la població de 6 colònies de cria de diverses
espècies de ratapinyades cavernícoles a Mallorca(2), Menorca(2) i Eivissa(2).
Per segona vegada s’ha restaurat el tancament de la Cova del Pilar (Palma)
malmès per vandalisme.
PROJECTE DE RECUPERACIÓ DE LA FLORA AMENAÇADA
LLETRERA DE SES MARGALIDES. El seguiment demogràfic de l'espècie a
l'Illa de Ses Margalides es fa amb parcel·les ben delimitades i s'ha constatat
que l'evolució és positiva, tot i l'elevada densitat de l'espècie. Per motius
meteorològics, el reforç de la població de Murada s'ha ajornat unes setmanes.
ORQUIDIA DE PRAT. S'ha portat a terme una eliminació selectiva
d'espècies alòctones i autòctones que podien alterar a curt termini la integritat
de Son Bosc: més de cinquanta pins, quasi 400 mates, xipresos i Cortaderia de
zones immediates. Aquest manteniment d'hàbitat serà molt positiu per la
colònia, que en 2013 ha comptat amb 7260 peus florits.
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SALADINES CATALOGADES. S'ha elaborat un detallat estudi i proposta de
gestió de l'hàbitat del Limonium barceloi, i s'ha realitzat una cartografia molt
detallada de les saladines amenaçades del Prat de Magaluf, on alguna de les
poblacions ha estat reforçada amb planta obtinguda a Menut.
ENDEMISMES DE MENORCA.

El seguiment detallat d'Apium bermejoi

ha proporcionat resultats distints: alguna de les colònies ha patit els efectes
d'una tardor anormalment seca, però altres l'han resistit prou bé. Com a
mínim, comptam amb tres colònies de l'espècie, dues translocades i la nadiva.
Les tres han evolucionat positivament el 2013.
PINASTRE DE MENORCA. Desgraciadament, es manté la decadència de
l'espècie, que en aquest moment es conserva a tres indrets. Se n'han plantat
63 exemplars (no tots en estat òptim). Actualment, la població en el medi
natural supera els 100 peus, però són tots joves i fràgils, de forma que la
recuperació de l'arbre a la flora de Menorca requereix encara més esforços i
temps.
FEMENIASIA BALEARICA L'espècie evoluciona molt positivament, s'han
constatat reclutaments importants de planta jove i evolució positiva de la
cobertura total, tot i que no ha estat possible completar un cens complet i
comparable amb els anteriors. Tots els indicis d'evolució de la situació de
conservació apunten en sentit favorable.
EL CONTROL DE FAUNA INVASORA A NATURA 2000
Continua a bon ritme el treball de control de fauna invasora en els espais
de Natura 2000, que efectua l'equip del COFIB especialitzat en aquesta tasca.
S'ha aconseguit pràcticament l'eliminació de porcs a Planícia, s'han sacrificat
2778 cabres, 742 carpes a s'Albufera, 10 coatís, 91 conills a s'Espartar, 32
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cotorres argentines, 13 genetes a Cabrera, 10 ossos rentadors, 127 tortugues
de Florida, etc., fins a 4388 animals de 19 espècies.

REUNIÓ AMB ELS PROPIETARIS DES VEDRÀ
El passat 14 de gener, a l'Ajuntament de Sant Josep, la directora general
Neus Lliteras i diversos tècnics d'espècies i de la Reserva natural dels Illots de
Ponent feren una reunió amb representants dels propietaris del Vedrà en la
qual es va acordar col·laborar en millorar l'estat de l'illa, i afrontar el problema
que genera la població excessiva de cabres assilvestrades. En les properes
setmanes s'iniciarian les tasques per tancar un acord formal i iniciar la feina.

Ja està disponible on-line la nova versió del Bioatles:
Per commemorar el seu 10è anniversari,
s'ha reconegut la tasca dels voluntaris que aporten dades, amb
una distinció a quatre dels més actius: Juan M. Gonzàlez,
Bárbara Klahr, Guillem Alomar i Sven Jonasson.
http://bioatles.caib.es.

Novetat bibliogràfica:
Àlex Aguilar, acreditat especialista en cetacis, acaba de publicar
un volum extraordinari sobre la caça de balenes a Espanya, amb
una documentació exhaustiva. L'enllaç vos amplia la informació:
http://www.publicacions.ub.edu/ficha.aspx?cod=07941
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