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Els aucells marins de les Balears

- La mar, uniformitat 
enganyosa.

- L’estatus i la temporada.

- La pesca i els aucells     

- Aucells de: 
· platges
. Ports
· Costa rocosa baixa
. Costa rocosa alta
. Badies
. Illots
. Mar endins
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la mar, uniformement diferent
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la mar, uniformement diferent, i poderosa
Vladi Garcia.
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Diferent en fondària
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Diferent en relleu de la vorera
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Diferents temperatura i corrents marines

https://www.youtube.com/watch?v=vkoUHEZ4lXI
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Diferents corrents de vent, segons la canviant meteorologia

Windytv
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Tot condicionant la presència de molta vida, o poca, a l’interior
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novembre, desembre, gener, febrer: la hivernada

febrer, març, abril, maig: el pas des d’Àfrica cap a Europa

març, abril, maig, juny, juliol: la reproducció

juliol, agost, setembre, octubre, novembre: el pas d’Europa cap a Àfrica

L’estatus: la situació temporal a les nostres illes

migració                                        hivernada                       migració         cria

Any naturalístic

juliol agost setembre octubre novembre desembre gener febrer març abril maig juny



L’estatus: la situació temporal a les nostres illes
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Sedentari (S)                rar (r)   1-10 ex.                  

Estival (E)                     escàs (e) 11-100 ex.

Migrant (M)                 moderat (m) 101-1000 ex.

Hivernant (H)              abundant (a)  més de 1000 ex. *

Resident (R)

Ocasional (O)  

Accidental (A)                

Divagant (D), Exòtic (Ex), Introduït (I), Re (Reintroduït), En Perill (EP), Extingit (EXT)...
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Hivernant

Soteler Morus bassanus He, Me. Present des de l’octubre al febrer

Estival

Falcó marí Falco eleonorae
Em Present des d’abril a 
l’octubre

Sedentari

Gavina Larus michahellis
R, Sa .



Els aucells marins de les Balears

La guía i el nom de les parts del plomatge
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Diferencies en l’estructura del bec i coloració de la màscara auricular.

Gavina capnegre Larus melanocephalus Gavina d’hivern Larus ridibundus
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Diferencies en la coloració del plomatge per edat.

Gavina corsa 
Larus maudouinii
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Adaptacions singulars i específiques.

Virot Calonectris diomedea -Alta longevitat (12-60 anys)
-Pocs ous per niu (1-5)
-Incubació llarga (20-70 dies)
-Presencia llarga al niu (30-280 dies)
-Cria colonial
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El vol, amunt i avall l’aigua.
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Un domini vital enorme i sorprenent

Virot
Calonectris dioemedea

Virot petit
Puffinus mauretanicus
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La pesca comercial, menjador i trampa: 40% de l’aliment, als descarts

Virot petit
Puffinus mauretanicus
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La pesca comercial, menjador i trampa: 40% de l’aliment, als descarts
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La pesca comercial, menjador i trampa: 40% de l’aliment, als descarts 

400 kms
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El retorn de l’hàbitat adequat.

Gavina corsa
Larus audouinii

Albufera de València Illes Columbrets
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Platges
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Platges
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Platges

Corriol tres-dits
Calidris alba

Picaplatges camanegre
Charadrius alexandrinus

M
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Platges
Gavina corsa
Larus audouinii

Gavina d’hivern
Larus ridibundus

Llambritja
de bec llarg
Sterna sandvicensis

H
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Ports
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Ports
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Ports

Agró gris
Ardea cinerea

Arner
Alcedo atthis

Gavina d’hivern
Larus ridibundus

H
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Ports
Xivitona Actitis hypoleucos

Agró blanc Egretta garzetta
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Ports

Ànnera peixetera
Mergus serrator

Soterí gros
Podiceps cristatus

Soterí
Podiceps nigricollis

Setrmesó
Tachybaptus ruficollis

H

H
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Ports

Corb marí
Phalacrocorax aristotelis

Corb marí gros
Phalacrocorax carbo

H
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Ports

Gavina fosca Larus fuscus

Gavina Larus michahellis

Gavina corsa Larus audouinii

H
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Ports

Gavina Larus michahellis
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“...La tierra misma está viva. Somos partes de un universo en evolución...”

Carta de la Tierra. ONU, 1997.



Els aucells marins de les Balears

- La mar, uniformitat 
enganyosa.

- L’estatus i la temporada.

- La pesca i els aucells     

- Aucells de: 
· platges
. Ports
· Costa rocosa baixa
· Costa rocosa alta
. Badies
. Illots
. Mar endins
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Costa rocosa baixa



Els aucells marins de les Balears

Costa rocosa baixa
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Costa rocosa baixa

Agró gris
Ardea cinerea

Arner
Alcedo atthis

Agró blanc Egretta garzetta

H
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Costa rocosa baixa
Gavina Larus michahellis

Gavina corsa Larus audouinii
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Costa rocosa baixa

Corb marí
Phalacrocorax aristotelis

Girapedres
Arenaria interpres

Xivitona Actitis hypoleucos

Picaplatges camanegre
Charadrius alexandrinusH
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Costa rocosa baixa

Garsa de mar
Haematopus ostralegus

Curlera Numenius phaeopus

Fuell Pluvialis apricariaH

M

M
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Costa rocosa baixa

Cucullada Galerida theklae

Titina d’estiu Anthus campestris
E
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Costa rocosa alta
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Costa rocosa alta
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Costa rocosa alta
Gavina Larus michahellis

Gavina corsa Larus audouinii
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Costa rocosa alta

Colom roquer
Columba livia

Àguila peixetera Pandion haliaetus

Pàssera Monticola solitaria
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Costa rocosa alta

Falzia pàl.lida Apus pallidus

Pardal roquer Petronia petronia

Corb marí
Phalacrocorax aristotelis

E
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Costa rocosa alta
Falcó Falco peregrinus

Falcó marí
Falco eleonoraeE
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Costa rocosa alta

Corb Corvus corax

Voltor Aegypius monachus
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Badies
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Badies
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Badies
Gavina Larus michahellis

Gavina corsa Larus audouinii

Gavina d’hivern
Larus ridibundus
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Badies
Àguila peixetera Pandion haliaetus

Corb marí
Phalacrocorax aristotelis

Llambritja de bec llarg
Sterna sandvicensis

Llambritja Sterna hirundo

H

E
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Badies

Negreta Melanitta nigraPingdai Uria aalge

Cadafet
Fratercula artica

H

H

H
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Badies
Soterí gros Podiceps cristatus

Ànnera peixetera Mergus serrator

Calàbria agulla Gavia artica

H

H
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Badies

Àguila peixetera Pandion haliaetus

Soteler Morus bassanus

Paràssit gros
Sterkorarius skua

Gavina Larus michahellis

H

H
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Badies
Virot Calonectris diomedea

Virot de llevant
Puffinus yelkouan

Virot petit
Puffinus mauretanicus E
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Illots i farallons.
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Illots i farallons.
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Illots i farallons

Agró gris
Ardea cinerea

Arner
Alcedo atthis

Agró blanc Egretta garzetta

H
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Illots i farallons

Falcó 
Falco peregrinus

Falcó marí
Falco eleonorae

Corb marí
Phalacrocorax aristotelis

E



Els aucells marins de les Balears

Illots i farallons

Gavina Larus michahellis

Gavina corsa Larus audouinii

Noneta
Hydrobates pelagicus
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Illots i farallons
Virot Calonectris diomedea

Virot de llevant
Puffinus yelkouan

Virot petit
Puffinus mauretanicus E
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Mar endins.
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Mar endins.
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Mar endins

Gavina Larus michahellis

Gavina corsa Larus audouinii

Gavina tres-dits Rissa tridactila

H
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Mar endins Paràssit gros 
Stercorarius parasiticus

Paràssit
Stercorarius longicaudatus

Soteler
Morus bassanus

H

H

H
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Mar endins Virot Calonectris diomedea

Virot de llevant
Puffinus yelkouan

Noneta
Hydrobates pelagicus

E
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Virot petit Puffinus mauretanicus

Mar endins
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“Para volar tan rápido como el pensamiento y a cualquier sitio que exista, debes empezar 

por saber que ya has llegado.” Chiang a Juan Salvador.

Richard Bach. Juan Salvador Gaviota.


