Guia dels aucells del Parc Natural de s´Albufera de Mallorca
Per Nick Owens i Pere Vicens
El Parc Natural de s'Albufera de Mallorca, creat en l'any 1988, és
un atractiu cada vegada més gran per als amants dels aucells i és
conegut i apreciat fins i tot fora d'Europa. El Parc comprèn 1647
hectàrees de canyissars, canals i llacunes, camins i pinars
costaners, 150 de les quals són de dunes i pinars i la resta, de zona
humida. Aquesta guia s'adreça al públic en general però més
especialment als que cerquen i estimen el món de les aus. El Parc,
sortosament, disposa d'un equip de professionals que recullen,
dia a dia, les novetats sobre la cria, l'hivernada i la migració dels
aucells. Aquest treball es basa en aquestes dades, incloent‐hi
també les valuoses informacions de visitants, científics i
ornitòlegs locals.
Una seriosa gestió del Parc, començada ara fa vint anys, ha
incrementat la diversitat d'hàbitats: canals amples d'aigua lliure,
àrees fangoses i zones inundables netes de vegetació, boscos de
galeria i pinars, devora de grans extensions de vegetació espessa
i impenetrable... Vaques, cavalls i brúfols han estat utilitzats per
obrir lentament clarianes d'aigua lliure i així han creat els
diferents conjunts de vegetació.
Aquesta gestió ha fet que augmenti la població d'aucells
hivernants i nidificants. En quinze anys s'ha multiplicat per deu la
hivernada d'aucells aquàtics. Les ardeides han passat dels 74
exemplars censats l'any 1988 als 726 de l'any 2006 (amb uns
màxims de 914 de l'any 2004) i els anàtids de 451 a 6145 (amb un
màxim de 8471 també en el 2004). La cria estimada de les
ardeides ha passat de 20 nius d'una sola espècie (l'agró roig) en
1988 a un mínim de 272 nius al 2006 de 7 espècies (amb dades de
mínim 328 nius en l'any 2003). A tot això s'hi afageix una
recuperació espectacular d'espècies extingides mitjançant la
reintroducció d'espècies com el gall faver i el becvermell, 0 la
recolonització natural de la queca...
Nick Owens i Pere Vicens
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