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La Conselleria de Medi Ambient allibera 6 fotges
banyudes i 6 rossetes, espècies en perill d’extinció, en el
Parc Natural de s’Albufera de Mallorca
Amb aquest nou alliberament, ja seran 54 les fotges i 18 les rossetes introduïdes a
l’Illa, amb resultats positius fins ara, amb un creixent nombre de polls nascuts
El conseller de Medi Ambient, Miquel Àngel Grimalt, acompanyat pel director general de Medi Forestal i
Protecció d’Espècies, Pere Ramon, i pel director general de Biodiversitat, Miquel Ferrà, ha assistit avui a
l’alliberament de 6 exemplars de fotja banyuda (Fulica cristata) i altres 6 de rossetes (Marmaronetta
angusirostris) en el Parc Natural de s’Albufera de Mallorca. Aquestes dues espècies es troben catalogades en la
categoria de perill d’extinció i tenen un pla de recuperació aprovat oficialment per la Conselleria de Medi
Ambient l’any 2008. No obstant, les accions de conservació de la fotja banyuda ja es varen iniciar l’any 2004,
amb l’alliberament de 20 exemplars. Posteriorment, cada any s’han fet alliberaments d’exemplars fins a sumar
un total de 48 individus, 8 dels quals es varen amollar a la Reserva natural de s’Albufereta l’any 2007. Aquestes
fotges han nascut en captivitat al Centre de Recuperació de Fauna del Saler, depenent de la Generalitat
valenciana.
Les fotges alliberades varen
començar a criar a s’Albufera des
del primer any i poc a poc el
nombre de polls nascuts ha anat
incrementant-se. El 2009 ha estat
un molt bon any per a aquesta
espècie, ja que han nascut un
mínim de 24 polls que s’adaptaran
a la natura molt més fàcilment que
els provinents de cria en
captivitat. Els exemplars que
s’alliberen duen una anella
metàl•lica oficial i un collaret de
plàstic amb un codi de tres dígits
que permet la seva lectura a
distància, i així poder fer el
seguiment d’aquesta població.
Alguns dels polls nascuts a
s’Albufera també han estat
identificats amb aquest sistema. Actualment és fàcil veure aquesta espècie a s’Albufera i es pot dir que la
reintroducció està sent un èxit.
La rosseta és una anàtida molt rara que a Espanya viu al sud i al llevant de la Península Ibèrica i a les Illes
Balears, on només hi tres parelles que nien a s’Albufera. Aquest hivern es varen alliberar 12 exemplars cedits
per la Generalitat valenciana i procedents d’aus que havien ingressat al Centre de Recuperació de Fauna del
Saler. Sis es varen amollar al Salobrar de Campos i la resta a s’Albufera. Ara se n’han alliberat 6 exemplars més
i aquests porten una anella metàl·lica oficial i una anella de color que varia cada any per a facilitar la seva
identificació.
Tècnics del Servei de Protecció d’Espècies de la Conselleria de Medi Ambient i del Parc Natural de s’Albufera
participen coordinadament en el seguiment d’aquestes dues espècies.

