La fotja banyuda torna a s’Albufera

Antigament, la població mediterrània era més
important, i se sap que criava a les Balears al s.
XIX.
La Generalitat Valenciana va iniciar fa uns anys
un pla de recuperació, a partir d’alguns ous
col·lectats al Marroc, amb el suport financer del
programa LIFE de la UE. Aquest pla ha estat un
èxit, i ha permès recuperar poblacions reproductores a diverses comunitats autònomes. Ara, gràcies al protocol de col·laboració entre la Generalitat Valenciana i el Govern de les Illes Balears,
se n’ha iniciat la reintroducció a les Balears.

BUTLLETÍ PARC NATURAL

S’ALBUFERA DE MALLORCA

En acte presidit pel conseller de Medi Ambient,
Jaume Font, acompanyat pel director general de
Gestió del Medi Natural de la Generalitat Valenciana, Francisco Javier Gómez, el director general de Caça, Protecció d’Espècies i Educació
Ambiental, Antoni Gómez, i la directora general
de Biodiversitat, Joana Xamena, al qual assistiren
nombroses autoritats, tècnics i mitjans audiovisuals, es van alliberar a s’Albufera les primeres 20
fotges banyudes, procedents de cria en captivitat. Algunes d’aquestes fotges, ja han acollat, i és
d’esperar que es reprodueixin aquesta primavera.
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La conselleria ha editat una Auca i un tríptic
específics, per sensibilitzar el públic sobre l’interès i la protecció legal de l’espècie, que es
poden aconseguir a les oficines del parc i a les
de la Conselleria.
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La fotja banyuda, Fulica cristata, és una espècie
molt similar a la comuna (F.atra), de la qual es
distingeix per dos banyons vermells, prou aparents, sobre el front. Té dues poblacions al món:
al sud i est d’Àfrica, en relativa bona situació, i
al SW de la Mediterrània, concretament a
Andalusia i Marroc. Aquesta població està en
greu recessió, i concretament a Andalusia ha
arribat a ser raríssima.

Adreces i telèfons de contacte

Tots els animals alliberats van proveïts d’un
collar plàstic numerat, i s’agrairan les observacions d’aquests individus, per poder fer un
seguiment del projecte.

Subscripció gratuïta
Si vols rebre aquest butlletí de forma gratuïta, emplena la butlleta adjunta i fes-la arribar per
correu, fax o correu electrònic a: Di7 Comunicació. C/ Llorenç Villalonga, 8 ·1r 07350
Binissalem. Mallorca. Fax: 971 87 05 91 · Correu electrònic: albufera@di7.es (si et subscrius
per correu electrònic, envia les dades que t’indicam a continuació).
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El conseller Jaume Font alliberant una de les fotges banyudes dutes de València.
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S’Albufera, un espai per
descobrir
Durant l’any 2003, el programa d’educació
ambiental del parc natural ha ofertat dos programes educatius:
S’Albufera Viva,

on es dóna una visió global del
medi, a partir dels elements més representatius
de la zona humida, la vegetació, la fauna i les activitats humanes.

S’Albufera és de tothom,

on es difonen els valors
naturals i culturals del parc, dirigit als centres
educatius i entitats de la comarca. Amb tres possibilitats d’activitats: “Viure el parc en bicicleta”,
“Descoberta del parc”, “Projecció de diapositives
a les escoles de la comarca”.

ticipen diferents nivells educatius, encara que els
més sol·licitats són els cicles de segon i tercer
d’educació primària, i de procedència diversa
sobretot de la part forana de l’illa, amb poca
representativitat de la resta d’illes.
Però les activitats educatives que es desenvolupen al parc no sols van dirigides als escolars, sinó
també al públic en general. Els dissabtes a s’Albufera es realitzen visites guiades per a grups i persones interessades a passar “una bona estona”
coneixent el parc i compartint interessos i emocions. Durant l’any han participant 881 persones
a les visites guiades.
Veniu a participar-hi.

El programa ha tingut un alt interès educatiu, participant un total de 3.789 escolars (en 97 grups).
A les activitats educatives que se concentren
principalment durant l’hivern i la primavera, hi par-

La queca, un aucell singular de s’Albufera
La queca (Botaurus stellaris), aucell
de prat, catalogat a nivell mundial
com a espècie en perill d’extinció
per la seva poca població, té a s’Albufera una de les poblacions més
importants de l’Estat Espanyol.
Coneguda per la gent més gran de
la comarca com “ sa por de sa
bufera”, aquest aucell havia desaparegut de les Balears, per la pèrdua
d’hàbitat i per les molèsties de la
caça; però a partir de l’any 1990 la
detecció, cada any, del seu cant en
temporada de cria permet reclassificar-lo com a reproductor molt escàs.
La població de s’Albufera, determinada al voltant de les 6-9 parelles,
és la més elevada de les conegudes a tota la península ibèrica. Molt

possiblement les nostres queques
siguin el nexe de connexió entre la
població de la zona humida de
Camargue (al sud de França) i
Àfrica (fet que apunta la detecció
a s’Albufera d’agrons i flamencs
anellats a aquesta zona humida
francesa i la poca presència de
queques als aiguamolls del litoral
ibèric, així com la relativa abundància de queques a la Camargue).
En el darrer cens efectuat pel personal del parc i pels voluntaris i
científics del TAIB durant el mes
d’abril, s’han confirmat les expectatives sobre el manteniment de la
població de s’Albufera, amb 9 territoris de cant i dues observacions
de l’amagadissa espècie.
Queca – Botaurus stellaris

L’anellament d’aus a s’Albufera
Durant els darrers mesos s’han
dut a terme vàries jornades
d’anellament científic destinades al públic en general. El
parc ha obert les seves portes
per donar a conèixer les seves
activitats més privades, per tal
d’acostar l’estudi científic dels
valors de s’Albufera a la gent
del carrer. Han estat unes jornades molt concorregudes, on
la gent ha pogut observar de
ben a prop totes les operacions que suposen el marcatge científic d’un aucell: la seva
identificació exacta, la determinació de l’edat i del sexe, la
llargària de les ales, de la coa,
el pes, els seus nivells de greix
i de múscul.

S’Albufera celebra el Dia Mundial de les Aus
Dia Mundial de les aus

Els passats dies 4 i 5 d’octubre
es va celebrar al parc el Dia
Mundial de les Aus. S’oferiren
al públic diverses activitats,
destinades a adults i nins, per
acostar i donar a conèixer
aquest espai a la gent. Aproximadament 700 persones visitaren el parc aquests dos dies.
Es va projectar un vídeo sobre
les aus de les zones humides i
es realitzaren sessions d’anellament d’aus per apropar i explicar aquesta activitat científica
al públic en general.
Activitat d’anellament

Sempre amb ganes de satisfer les preguntes més inesperades
i de contestar les qüestions més habituals, el
personal naturalístic
(l’encarregat d’estudiar
els aucells i altres
Alguns dels aspectes de la
valors) del parc va resgestió del parc importants per
pondre amb cura i
a l’espècie són: tenir un nivell
diligència totes les
d’aigua elevat durant els
expectatives. No solamesos de març i abril, una
ment sobre la curiositat
bona qualitat d’aigua per mande la captura dels
tenir un bona població de peiaucells, sinó també
xos i granotes, així com espais
sobre el per què de la
de canyissar poc densos (per
seva estructura, el seu
pescar i caçar) envoltant a
color, els sons, els seus
d’altres de més espessos (per
costums i limitacions,
nidificar-hi). Creiem que amb
els seus viatges...
el control dels nivells i qualitat d’aigua i el manteniment
Blaveta- Luscinia svecica anellada a s'Albufera
Els nins tocaren i allide gestió ramadera a certs
beraren alguns dels
indrets del parc s’ha afavorit
aucells agafats, i els pares i padrins passaren una bona estona entre
moltíssim el manteniment d’acanyes, polls, tamarells i la vella fàbrica de paper. Tots ells acabaren
questa petita però molt
amb un bon somriure. Fet que ens engresca a seguir repetint l’expeimportant població d’aquesta
riència.
rara espècie d’agró.

Els més petits també gaudiren
del seu espai al parc, al taller de
siluetes que es va fer el diumenge; pogueren
conèixer diferents espècies i les seves característiques, a més de dibuixar-les i pintar-les.

Al llarg dels dos dies també s’oferiren visites guiades per a la gent que volgués aprofundir en el
coneixement dels valors naturals i humans de
s’Albufera.

Pràctiques FCT al parc
Gràcies a un conveni signat per l’IBANAT i alguns centres educatius, s’han estat realitzant aquests
darrers mesos a s’Albufera diverses pràctiques de formació continuada de treballadors (FCT). En
aquesta ocasió han participat 5 alumnes de 2 instituts d’educació secundària, en 3 torns que cobrien
de la tercera setmana de març a mitjan mes de juny. Els instituts i alumnes participants han estat els
que a continuació es detallen. Per l’IES sa Pobla: Jaume Gost, Juan José Pericàs, Miquel Pons i Juan
Manuel Santandreu; per l’IES Felanitx: Catalina Riera Martí.
Les activitats desenvolupades pels alumnes
han estat moltes i variades, com ara participació en les tasques de recepció i informació als
visitants, realització de controls de flora i
fauna, participació en el manteniment de les
infrastructures del parc, seguiment del programa de gestió de la vegetació amb bestiar
autòcton, participació en les tasques de
vigilància, etc.
L’experiència ha resultat molt engrescadora i
satisfactòria per a totes les parts. És d’esperar,
per tant, la seva continuació en el temps.
Joves participants al programa FCT (Miquel Pons i Catalina Riera).

