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El Parc Natural del Montgrí, les Illes
Medes i el Baix Ter comptabilitza més
de 4.200 ocells aquàtics
 L’últim cens hivernal d’aus, elaborat el mes de gener amb el suport
del Cos d’Agents Rurals i el Servei de Fauna i Flora, mostra una
davallada de gairebé 3.000 exemplars respecte el 2020 en aquest
espai natural protegit
 La fredeluga continua sent l’espècie més present, seguida de l’ànec
collverd, encara que presenten disminucions de gairebé 1.700 i
1.000 exemplars, respectivament
 Segueix la davallada de la població de gavià argentat de potes
grogues, antigament la més important de Catalunya

El Parc Natural del
Montgrí,
les
Illes
Medes i el Baix Ter ha
enllestit l’últim cens
hivernal
d’aus
aquàtiques, elaborat el
mes de gener, amb la
col·laboració
d’una
desena de persones,
entre personal tècnic i
voluntari, del Servei
de Fauna i Flora i el
Cos d’Agents Rurals.
El Parc inclou tres
localitats del cens
hivernal, que es van establir abans de la declaració de l’espai natural: les Illes
Medes, la zona de Sobrestany i la més rellevant territorialment, el Baix Ter i
platja de Pals.
En l’àmbit terrestre del Parc, les xifres mostren una davallada global de la
presència d’aus de gairebé 3.000 exemplars al parc natural. Concretament,
s’ha passat de 7.263 el 2020 a 4.265 individus. L’espècie més present continua
sent la fredeluga (Vanellus vanellus), amb 1.473 exemplars, encara que ha patit
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una disminució de 1.632 individus respecte el 2020. Aquestes variacions entren
dins de la normalitat, atès que els desplaçament de moltes d’aquestes espècies
depenen de les temperatures en zones més al nord d’Europa. Així en anys més
freds es desplacen més individus a hivernar a aquesta zona i en hiverns més
càlids part de les poblacions es queden més al nord.
La segueix l’ànec collverd (Anas platyrhynchos), amb 1.012 exemplars, 946
menys que el 2020. La tercera espècie més ben representada enguany és la
gavina vulgar (Chroicocephalus ridibundus), amb 471 individus, 279 menys que
el 2020.
Altres increments més lleugers a la banda terrestre del Parc s’ha registrat en la
daurada grossa (Pluvialis apricaria), que passa dels 352 exemplars el 2020 a
372; l’esplugabous (Bubulcus ibis), que passa de 2 individus el 2020 a 35
aquest any, o l’aligot comú (Buteo buteo), de 38 a 40 exemplars.
Pel que fa a altres espècies, s’han registrat caigudes significatives en la
presència del xarxet comú (Anas crecca), de gairebé un centenar d’efectius,
passant de 143 exemplars el 2020 a 42 aquest any. També cau el martinet
blanc (Egretta garzetta) 18 efectius, passant de 20 a 2.
En l’àmbit marí, una de les que augmenta és la baldriga mediterrània (Puffinus
yelkouan). S’han comptabilitzat 100 exemplars més a la badia, i la població
passa de 17 a 117 aquest any i 344 exemplars més des de les Illes Medes.
Aquestes espècies procel·lariformes marines fluctuen interanualment d’acord
amb l’aliment disponible al litoral català, mantenint el conjunt de les comarques
de Girona bones xifres per aquestes espècies que varien entre anys en canviar
de lloc d’hivernada.
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Baldrigues (gènere Puffinus) hivernants a les Illes Medes 2009-2021.

A les Illes Medes es registra un increment en la població hivernal de corb marí
gros (Phalacrocorax carbo), amb un total de 115 exemplars (39 el 2020, 81 el
2019), que contrasta amb la tònica de descens de la hivernada de l’espècie a
Catalunya, amb una disminució global entre 2009 i 2020 del 4% anual. Es
podria explicar per circumstàncies particulars del fred a l’inici de l’any. Per la
seva banda, l’amenaçat corb marí emplomallat continua fluctuant i sembla que
la població local reproductora no acaba de recuperar-se després d’una
mortaldat natural d’adults fa uns anys.
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Evolució de la població hivernant de corbmarí gros a les Illes Medes entre 2009 i 2021.

Evolució de la població hivernant de corbmarí emplomallat a les Illes Medes entre 2009 i 2021.

L’evolució de la població hivernal de gavià argentat (Larus michahellis) és un
cas d’especial rellevància. La població de les Illes Medes és un indicador de
l’estat de conservació de l’espècie a nivell català. Aquesta espècie cinegètica
ha perdut dos terceres parts de la seva població entre 2009 i 2021 i segueix la
tendència a la baixa. Dos factors explicarien aquesta davallada: els canvis en la
gestió dels residus en les plantes que hi ha a Catalunya (els residus, font
d’aliment per ells, ja no són accessibles) i el fet que no arribin exemplars des
d’altres indrets de la conca Mediterrània. La primera causa també hauria
comportat un descens de la població nidificant a les illes, fet que podria
beneficiar les espècies protegides del parc natural atès el paper del gavià en
l’ecosistema.
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Evolució de la població hivernant de gavià argentat a les Illes Medes entre 2009 i 2021.

23 de març de 2021
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Annex
Les dades de sota, és tal i com apareixen al cens hivernal de tot Catalunya
2021.

2021
Ànec blanc
Ànec cullerot
Ànec griset
Ànec xiulador
Ànec collverd
Xarxet comú
Morell de cap roig
Calàbria agulla
Baldriga balear
Baldriga mediterrània
Cabusset
Cabussó collnegre
Flamenc
Cigonya negra
Cigonya blanca
Capó reial
Bitó comú
Martinet menut
Esplugabous
Bernat pescaire
Agró blanc
Martinet blanc
Mascarell
Corb marí gros
Corb marí emplomallat
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Totals Parc
Natural

Data 13-14.01.2021
Tadorna tadorna
4
Spatula clypeata
5
Mareca strepera
9
Mareca penelope
3
Anas platyrhynchos
1012
Anas crecca
42
Aythya ferina
3
Gavia arctica
3
Puffinus mauretanicus
9
Puffinus yelkouan
461
Tachybaptus ruficollis
6
Podiceps nigricollis
1
Phoenicopterus roseus
10
Ciconia nigra
2
Ciconia ciconia
59
Plegadis falcinellus
2
Botaurus stellaris
1
Ixobrychus minutus
1
Bubulcus ibis
35
Ardea cinerea
108
Ardea alba
15
Egretta garzetta
2
Morus bassanus
2
Phalacrocorax carbo
185
Phalacrocorax aristotelis
25
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Esparver vulgar

Accipiter nisus

Astor

Accipiter gentilis

Arpella vulgar

Circus aeruginosus

Arpella pàl·lida

Circus cyaneus

Aligot comú

Buteo buteo

Rascló

Rallus aquaticus

Polla d'aigua

Gallinula chloropus

Fotja vulgar

Fulica atra

Torlit

Burhinus oedicnemus

Fredeluga

Vanellus vanellus

Daurada grossa

Pluvialis apricaria

Corriol gros

Charadrius hiaticula

Corriol camanegre

Charadrius alexandrinus

Territ variant

Calidris alpina

Territ menut

Calidris minuta

Becadell sord

Lymnocryptes minimus

Becadell comú

Gallinago gallinago

Xivitona

Actitis hypoleucos

Xivita

Tringa ochropus

Gamba verda

Tringa nebularia

Gavina vulgar

Chroicocephalus ridibundus

Gavina capnegra

Ichthyaetus
melanocephalus

Gavina cendrosa

Larus canus

Gavià argentat de potes
grogues
Gavià argentat de potes
rosa

Larus michahellis
Larus argentatus

Gavià fosc

Larus fuscus

Xatrac becllarg

Thalasseus sandvicensis

Mussol comú

Athene noctua

Xoriguer comú

Falco tinnunculus

Falcó pelegrí

Falco peregrinus

Blauet

Alcedo atthis

Boscarla mostatxuda

Acrocephalus melanopogon
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4
0
9
2
40
5
26
3
0
1473
372
4
2
3
2
2
206
1
31
1
477
35
1
5342
2
16
12
1
11
2
7
2

Pàg. 7 de 8

 Comunicat de premsa 

Oficina de Comunicació i Premsa
Departament de Territori i Sostenibilitat
premsa.tes@gencat.cat
93 495 82 34

Pàg. 8 de 8

