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

ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA DEL CONSELL ASSESSOR DE FAUNA I FLORA DE DIA 3 DE MAIG DE 2006 (1a SESSIÓ)
Assistents:
Aina Alemany Ferrà (Presidenta)
Antonio Gómez Pérez (Vice-president)
Antonia Martínez Rubió (Direcció General d’Agricultura)
Francisco Riera Munuera (Direcció General de Pesca)
Luis Berbiela Mingot (Servei de Gestió Forestal-Conselleria de Medi Ambient)
Juan Carlos Salom Tomàs (Servei de Espais Naturals Protegits-Conselleria de Medi Ambient)
Bartomeu Seguí Campaner (Servei de Caça-Conselleria de Medi Ambient)
Félix de Pablo Pons (Consell Insular de Menorca)
Luis Gállego Castejón (Departament Zoologia-UIB)
Lleonard Llorens Garcia (Departament Botànica-UIB)
Damià Jaume Llabrés (IMEDEA)
Josep Lluís Gradaille Tortella (Jardí Botànic de Sóller)
Lluís Parpal Ramis (COFIB)
Pere Fraga i Arguimbau (Institut Menorquí d’Estudis)
Lluc Garcia Socias (ONG-Museu Balear de Ciències Naturals de Sóller)
Antoni Muñoz Navarro (ONG-GOB)
Joan Pujol Solivellas (Federació Balear de Caça)
Joan Cànaves Bordoy (Federació Balear de Confraries de Pescadors)
Guillem Xavier Pons Buades (Societat d’Història Natural de les Balears)
Isabel Moreno Castillo (Experta – Zoologia)
Llorenç Gil Vives (Expert – Botànica)
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Mateu Castelló Mas (Expert – Conservació)
Joan Mayol Serra (Secretari)

El dia 3 de maig de 2006 a les 12 hores, 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 18 d’abril de 2006, amb l’ordre del dia següent:
1. Constitució del CAFF.
2. Aportació de criteris i constitució de comissió redactora del Reglament.
3. Constitució de les comissions de fauna i de flora.
4. Informació de l’estat actual del Catàleg.
5. Informe sobre la proposta de contingut dels plans d’espècies catalogades.
6. Informe sobre el Pla de Conservació del Corbmarí i la Gavina Roja
7. Proposta de nova convocatòria.

Desenvolupament de la sessió
Obri la sessió el Director General de Caça, Protecció d’Espècies i Educació Ambiental, agraint l’assistència dels presents, i felicitant-se pel
caràcter pioner d’aquest Consell, i expressant els seus millors desitjos pel desenvolupament de les seves tasques.
La presidenta reitera aquests arguments, i proposa modificar l’ordre del dia, per incloure-hi el punt de precs i preguntes, que per error no
s’hi havia inclòs.
Demana als assistents si volen formular altres observacions; no havent-hi cap inconvenient, s’adopta l’ordre del dia amb la modificació
ressenyada.
Punt primer: Constitució del Consell Assessor de Fauna i Flora
La presidenta convida als membres a presentar-se, cosa que fan tot seguit. El secretari dona compte que el representant del Ministerio de
Medi Ambiente ha disculpat la seva assistència, i enumera les funcions del Consell establertes al Decret 75/2005, que el constitueix.
Seguidament, la presidenta dona per constituït el Consell Assessor de Fauna i Flora de les Illes Balears.
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Punt segon: Aportació de criteris i constitució de comissió redactora del Reglament
La presidenta exposa el tema i convida a possibles interessats a participar en la redacció d’una proposta de reglament del Consell. Després
d’algunes consideracions per alguns dels presents, s’acorda que la pròpia presidenta i el secretari prepararan aquest document, que serà elevat al
plenari en una pròxima sessió.
Punt tercer: Constitució de les comissions de fauna i de flora
La Dra. Alemany explica que el Decret preveu la constitució d’aquestes comissions, i dona lectura a una proposta oberta. Exposats distints
punts de vista i arguments dels membres del Consell que desitgen intervenir, s’acorda per assentiment que les comissions quedin constituïdes
pels membres que s’enumeren a continuació:
a)
Fauna:
- Francisco Riera Munuera / suplent Joan Cànaves Bordoy
- Luis Berbiela Mingot
- Juan Carlos Salom Tomàs
- Bartomeu Seguí Campaner / suplent Joan Pujol Solivellas
- Felix de Pablo Pons
- Luis Gállego Castejón
- Damià Jaume Llabrés
- Lluís Parpal Ramis (substitut Joan Antoni Oliver Valls)
- Antoni Muñoz Navarro / suplent Lluc Garcia Socias
- Guillem Xavier Pons Buades
- Isabel Moreno Castillo
- Secretari: Joan Mayol Serra
b)

Flora:
- Antonia Martínez Rubió
- Luis Berbiela Mingot
- Juan Carlos Salom Tomàs
- Lleonard Llorens Garcia
- Joan Pujol Solivellas / suplent Bartomeu Seguí Campaner
- Josep Lluís Gradaille Tortella
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- Pere Fraga i Arguimbau
- Antoni Muñoz Navarro / suplent Lluc Garcia Socias
- Guillem Xavier Pons Buades
- Llorenç Gil Vives
- Mateu Castelló Mas
- Secretari: Joan Mayol Serra
Punt quart: Informació del catàleg
La presidenta dona la paraula al secretari per explicar el document de resum del catàleg que ha estat distribuït amb anterioritat. A
continuació intervenen diferents membres, aportant opinions per a futures tasques de revisió del catàleg, en les línies d’establir uns criteris
generals per incloure, excloure o modificar aquesta llista; d’atendre les diferents situacions de certes espècies a les distintes illes de la CAIB; de
recordar les implicacions penals de la catalogació.
El Sr. Gradaille apunta la conveniència de regular els usos en jardineria de les espècies autòctones pels riscs d’hibridació amb determinades
espècies catalogades.
Punt cinquè: Contingut dels plans
La presidenta encomana també al secretari l’exposició d’aquest punt. A continuació es formulen les observacions següents:
♦ Convé vincular l’aprovació dels plans al compromís econòmic de les inversions que el desenvolupin (Mateu Castelló Mas).
♦ Donar prioritat a les espècies endèmiques (Mateu Castelló Mas).
♦ Esmentar, entre les accions que poden ser incloses als plans les translocacions i els reforçaments de poblacions (Josep Lluís Gradaille
Tortella).
♦ Incloure la biologia reproductiva i la informació genètica entre les dades a tenir presents al menys en els plans que facin referència a la flora
(Llorenç Gil Vives).
♦ Esmentar la integració de mesures in-situ i ex-situ en els distints plans (Josep Lluís Gradaille Tortella).
Altres membres del Consell demanen alguns aclariments complementaris, als quals es dona la resposta pertinent.
A proposta de la presidenta, s’informa favorablement la proposta, a la qual s’incorporaran les observacions recollides més amunt, per
assentiment unànim.
Intervé el Sr. Parpal, en relació al problema general de les espècies introduïdes i el seu comerç, tema que suscita distintes intervencions,
coincidents amb la importància i la dificultat d’aquest assumpte. El secretari manifesta la previsió de dictar normativa al respecte, les propostes
de la qual seran examinades pel Consell en el seu moment.
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Punt sisè: Informe sobre el projecte de Pla de Gavina Roja i Corbmarí
Per invitació de la presidenta, el Dr. Jordi Muntaner Yangüela, agent de Medi Ambient adscrit a conservació d’espècies i autor del pla,
n’explica detalladament els antecedents i el contingut.
Intervé posteriorment el secretari, per aclarir que el pla s’ha formulat per un compromís en el projecte Life-Posidònia, i que diverses accions
que s’hi preveuen estan ja en curs.
El Dr. Gállego fa notar que el títol que correspon és de Pla de Maneig, atès que les dues espècies són d’Interès Especial, així com que ofereix
la col·laboració de la UIB per ajudar si cal, a resoldre alguns problemes tècnics relatius a la biologia de les diferents espècies.
El Sr. Pujol exposa la conveniència de preveure el control de la gavina comú, competidora o depredadora d’aquestes espècies.
El Sr. Castelló proposa que l’avaluació de costs sigui expressada amb més claredat.
El Sr. Salom considera que aquest pla podrà ser inclòs en els que desenvolupen els previstos a Natura 2000.
El Sr. Muñoz considera que el Pla ha de fer ús explícit de la figura d’Àrea Biològica Crítica, en els punts de protecció d’hàbitats.
Fetes les anteriors consideracions, a proposta de la presidenta, s’aprova per assentiment l’informe favorable del Pla, sempre que reculli les
observacions anteriors.
Punt setè: Nova convocatòria
S’aprova que la propera convocatòria del Consell sigui el dia 27 de juny, data a confirmar amb la convocatòria formal de la sessió.
Precs i qüestions
El Sr. Parpal demana que s’enviï a tots els membres la llista amb adreces i telèfons dels integrants del Consell.
Fa acte de presència el conseller de Medi Ambient, D. Jaume Font Barceló, per saludar els assistents, agrair la seva dedicació i
comprometre’s a tenir molt presents els acords del Consell en les decisions que ha de prendre la Conselleria de Medi Ambient en aquesta
matèria.
I sense més temes a tractar s’aixeca la sessió a les 14 hores del dia indicat.
El Secretari

La Presidenta
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Joan Mayol Serra

Dra. Aina Alemany Ferrà
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fauna
Sinopsi biològica
Situació de conservació
Distribució (Actual i
històrica)

Demografia

Amenaces actuals

flora

recuperació

conservació

hàbitat

maneig

reintroducció

no s'estableix diferència entre els tipus de
plans
no s'estableix diferència entre els tipus de
plans

Inclosa la inf genètica i biol.reproductora
Dispersió i abundància actual a les Balears, comparada amb la
passada o la potencial.
Cartografia de cria,
migració i hivernada

Cartografia detallada de
distribució.

detallada

detallada

amb relació
als hàbitats

general

passada i
potencial

efectius reproductors i
postreproductors.
Hivernants. Tendència.
Densitat

individus reproductors i
immadurs

detallada

detallada

general

general

potencial

Sobre
l'hàbitat

general

general

general

Confirmades i possibles, amb la incidència demogràfica Identificació de factors clau
de cada una

Amenaces potencials

Anàlisi de factors que actuen sobre l'espècie a altres
localitats, no detectats localment, o altres possibles.

Objectiu general

Situació de conservació a la qual es vol arribar

Objectius específics

Identificació dels objectius en relació a les amenaces
relacionades en els apartats corresponents

Objectius demogràfics

Efectius reproductors o densitat a aconseguir, i termini
temporal per aquest objectiu.

Accions, responsables

per a cada objectiu, una o més accions, prioritats i
responsables, diferenciant insitu i exsitu

Obligacions admves o
públiques

Mesures correctores d'usos i activitats amb impacte
sobre l'espècie.

detallada

detallada

Anàlisi de factors d'extinció

potencial

no s'estableix diferència entre els tipus de
plans
detallats
Efectius reproductors

relatius a
hàbitat

no

detallats

Sup. hàbitat i
densitat

no

Efectius reproductors

no s'estableix diferència entre els tipus de
plans
no diferències entre els
tipus de plans
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no

similar altres
plans

Vigència i cronograma

Vigència general del pla i distribució anual de les
distintes accions.

no diferències entre els
tipus de plans

Possible
indefinida

similar altres
plans

Indicadors i valoració
general
Àrees Biològiques
Crítiques

Indicadors que permetin avaluar els resultats de cada
acció i procediment general pel Pla

no diferències entre els
tipus de plans

no

similar altres
plans

no

similar altres
plans

no

similar altres
plans

Àrees de cría, de
concentració o d'hivernada
que requereixin mesures
especials

Àrees que requereixin
mesures especials.

Pressupost

Global i distribuït per anualitats, com a base per als
successius plans anuals. Si és possible, distribuit per
accions.

Resum normatiu

Proposta de text a publicar al BOIB, amb el detall
d'obligacions generals, si es proposen

Definició de criteris i aplicació preliminar
(Poden ser modificades amb el temps pel
Conseller)

no diferències entre els
tipus de plans
no s'estableix diferència entre els tipus de
plans
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