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Efecte de les paparres (Ornithodoros maritimus) sobre els fumarells (Hydrobates
pelagicus) a la colònia de s’Espartar
Effects of ticks (Ornithodorus maritimus) on Storm petrels (Hydrobates pelagicus) at s’Espartar
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Resum: El coneixement dels paràsits de fauna salvatge, la seva incidència en les poblacions hostes representa una
prioritat de recerca. L’illa de s’Espartar conté la colònia més gran de fumarells (Hydrobates pelagicus) d’Espanya. Dins
d’aquesta illa, a la Cova des Cap des Migdia es va detectar una gran densitat de paparres blanes (Ornithodoros
maritimus), paràsits d’aus marines. Des de 2014 es fa un seguiment demogràfic bàsic de la colònia però és en 2017 i
2018 quan hem estudiat els efectes potencials que les paparres poden tenir sobre els fumarells a diferents parts de la
cova. Els nostres resultats evidencien l’existència d’efectes negatius de les paparres sobre els paràmetres reproductors i
condició física dels fumarells. En particular es va trobar una mortalitat de polls més gran a la zona de la cova on les
paparres són més nombroses. A més, el polls que presentaven més paparres van tenir una condició corporal més baixa.
Els nostres resultats mostren que els paràsits poden representar una amenaça de conservació per a les aus marines tant
per l’acció d’alimentar-se de sang com pels possibles patògens que transmeten.
Paraules clau: paràsits, aus marines, reproducció, mortalitat.
Abstract: The knowledge of wildlife parasites and their impact on host populations represents a research priority. The
island of S'Espartar contains the largest Storm petrel (Hydrobates pelagicus) colony in Spain. Within this island, a high
density of seabirds’ parasites, soft ticks (Ornithodoros maritimus), was detected in the Cova des Cap des Migdia. Since
2014, the basic demography of the population has being monitored, but it is in 2017 and 2018 when we have studied the
potential effects of ticks on Storm petrels in different parts of the cave. Our results show the existence of negative effects
of ticks on the reproductive parameters and body condition of Storm petrels. In particular, a higher chick mortality was
found in the area of the cave where the ticks are more numerous. In addition, the chicks that had more ticks presented a
lower body condition. Our results show that parasites can threaten the conservation of seabirds because of the bloodfeeding activity and the possible pathogens they transmit.
Key words: parasites, seabirds, reproduction, mortality.

INTRODUCCIÓ I ANTECEDENTS
A l’àmbit de les reserves naturals des Vedrà, es Vedranell i els illots de Ponent hi ha colònies de fumarell
Hydrobates pelagicus a na Bosc, na Gorra, na Plana, Escull Vermell i s’Espartar. Però és en aquest darrer illot on es
localitza la colònia més important d’Espanya a nivell de nombre de parelles reproductores. Des de 2014, a la Cova des
cap des Migdia de s’Espartar, hem dut a terme el seguiment de la reproducció i marcatge-recaptura de fumarells
(Mínguez et al., 2015). La cova objecte de seguiment, es va dividir en diferents trams en funció de la seva fisiografia i
característiques. A la zona d’entrada, on arriba la llum, els nius es troben localitzats fonamentalment entre els enderrocs
i en petites cavitats. En canvi, a la zona de càmeres i de l’àtic, la part fosca de la cova, hi trobem nius a tot arreu (Fig.
1A), juntament amb nius de virots (Puffinus mauretanicus). Entre 2014 i 2016, el seguiment d’aquesta colònia va posar
de manifest una elevada mortalitat de polls de fumarell (als anys 2014, 2015 i 2016 es van trobar 48, 53 i 25 polls morts
respectivament) la qual cosa es tradueix en un èxit reproductor molt baix si ho comparem amb la colònia de Benidorm
p.e., on el 90-95% dels polls sobreviuen (Figura 2B) (Sanz-Aguilar et al., 2009). A més a més, és a les càmeres i a
l’àtic, on s’hi han trobat la majoria dels polls morts (Figura 1A).
Durant els primers anys de seguiment de la colònia ens vam adonar de la gran quantitat de paràsits existent a la
cova. Les aus marines colonials conviuen amb diferents tipus d’ectoparàsits a les seves colònies de cria. La comunitat
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d’ectoparàsits coneguda dels fumarells inclou polls, puces i paparres blanes (Merino et al., 1999). Però, a diferència
d’altres colònies d’aus marines estudiades pel nostre grup, a s’Espartar semblava haver-hi una densitat més gran de
paparres (Figura 1B). Les paparres blanes (Ornithodoros maritimus, Vermeil i Marguet, 1967; família Argasidae) tenen
un cicle de vida complex que comprèn la fase de larva, 2 - 3 fases nimfals i la fase d’adult. Les larves poden passar
vàries hores alimentant-se de l’hoste (Figura 1C), mentre que les nimfes i adults s’alimenten només durant uns minuts,
generalment a la nit quan el seu hoste resta en repòs (Vial, 2009). Quan no s’alimenta, aquesta paparra es troba al
voltant dels nius, protegida en cavitats i enterrada (Figura 1B). Les paparres blanes poden transmetre bacteris, virus i
protozous. Per exemple, les paparres transmeten el bacteri responsable de la malaltia de Lyme, Borrelia sp. i en
particular, B. garinii, s'ha aïllat d'aus marines a tot el món (Comstedt et al., 2011). A més de la potencial transmissió de
malalties, les paparres per si mateixes tenen el potencial de limitar el creixement i disminuir la condició física dels
ocells (Merino et al., 1999, Bosch i Figuerola, 1999). Per consegüent, el coneixement dels paràsits de fauna salvatge i
la seva incidència en les poblacions hostes representa una prioritat de recerca.
Els objectius d’aquest estudi comprenen l’avaluació de diferències en la densitat de paparres a les distintes zones de
la cova des cap de Migdia i el seu efecte sobre la supervivència i la condició física dels polls de fumarell.
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FIGURA 1. A: Nius de fumarell objecte de seguiment a la zona de les càmeres de la cova des cap de Migdia de s’Espartar. S’observen tres polls
vius, un pollet mort i un adult covant. B: paparra blana Ornitodoros maritimus al terra de les càmeres. C: poll de fumarell amb larves de paparra
aferrades a baix de les ales.

MÈTODES
Cada any, entre final de maig i principis de setembre, es realitza un seguiment de la colònia cada dues setmanes. En
cadascuna de les visites, es revisen tots els nius localitzats a la colònia per comprovar si als nius marcats hi ha un ou, un
adult covant, un adult empollant o un poll (viu o mort). Aquestes dades ens han permès estimar la supervivència dels
polls al niu i l’èxit de reproducció. Per tal d’avaluar la densitat de paparres a les diferents zones de la cova l’any 2017 es
van col·locar trampes adhesives amb i sense CO2. A més a més, el 2018 es van contar les larves de paparres que es
trobaven aferrades als polls (Figura 1C) i es van mesurar i pesar els polls vius trobats en nius accessibles a cadascuna de
les visites.
La condició física dels polls s’ha determinat utilitzant els residuals de la relació entre els pes del poll i la mida del
tars. Aquests valors donen una bona aproximació de la condició física de l’individu, sent els valors positius indicatius
de condició física bona i els valors negatius indicarien una mala condició física del poll. Per analitzar els possibles
efectes de les paparres (nombre màxim) i la zona de nidificació sobre la condició física dels polls s’han utilitzat models
mixtes (GLMM) incorporant l’individu com efecte aleatori, ja que proves analítiques prèvies van evidenciar l’existència
d’una gran heterogeneïtat individual.
RESULTATS
A l’entrada es van col·locar dues trampes adhesives amb C0 2 i 5 sense CO2 però no es van capturar paparres en cap
d’elles ni tampoc es van trobar paparres al terra. En canvi, a les càmeres el 100% de les trampes amb C02 (n=6) i el 29%
de les trampes sense C02 (n=14) van capturar paparres adultes. A més es van trobar nombroses paparres al terra.
Al 2018, vam trobar larves de paparra parasitant els polls de fumarell de ambdues zones, però en proporció i nombre
significativament més elevat a les càmeres (p<0.001) (Figura 2A). Principalment les larves es van trobar als polls petits.
No es van trobar paparres parasitant els polls d’edat més avançada, des que desenvolupen les plomes primàries, malgrat
que aquests mateixos polls ja haguessin tingut paràsits abans. Tal com va passar en anys precedents la mortalitat de
polls a les càmeres va ser significativament més elevada que a l’entrada de la cova (Figura 2B).
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FIGURA 2. A: Descriptius del nombre de paparres en polls en funció de la zona de la colònia al 2018. B: Mortalitat de polls al niu a s’Espartar
entre 2014 i 2018. Es mostra l’èxit a Benidorm a títol comparatiu.

El primer que mostren els resultats obtinguts de l’anàlisi de la condició física dels pollets és una diferència
significativa (p=0.03) entre la condició física dels pollets de l’entrada (que presenten més bona condició) i els de les
càmeres (Figura 3A).
D’altra banda, també es troba un efecte important entre el nombre màxim de paparres i la condició física dels polls,
sent el model que millor s’ajusta a les dades. Per tant, el logaritme del nombre màxim de paparres seria la variable que
relacionaria millor la condició corporal dels polls de cada zona (Figura 3B). Els polls amb menys paparres van presentar
una millor condició física. De fet, cal destacar que si observem la Figura 3B, la condició física mitjana d’ambdues zones
és positiva (bona condició), i aquesta baixa ràpidament quan augmenta el nombre màxim de paparres parasitant els
polls.
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FIGURA 3. A: Boxplot de la condició corporal dels polls per zones (cada punt dintre el boxplot mostra un individu diferent). B: Relació entre la
condició física i el nombre màxim de larves de paparres que van tenir els polls (cada punt és una mesura i les línies mostren la predicció mitjana de
la condició física dels polls de cada zona en funció del nombre màxim de larves de paparres).

DISCUSSIÓ I CONCLUSIONS
No hi cap cap dubte dels efectes potencialment negatius que els paràsits poden ocasionar als seus hostes. Diferents
autors han evidenciat efectes negatius de les paparres blanes O. maritimus sobre aus marines. Bosch i Figuerola (1999)
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comprovaren que la presència de nombroses larves d’O. maritimus afectava el desenvolupament de gavines juvenils,
Larus michahellis. Els individus més infestats presentaven menor massa corporal, una condició més deficient i ales de
menor mida que aquells individus menys infestats. D’altra banda, Merino et al., (1999) van estudiar l’efecte dels
ectoparàsits (inclòs O. maritimus) sobre el desenvolupament de polls d’Hydrobates pelagicus a la colònia de Benidorm.
L’efecte negatiu dels ectoparàsits sobre els pollets es va posar de manifest en aquest estudi ja que es va comprovar com
un tractament amb insecticida disminuïa la incidència del parasitisme i permetia que els pollets incrementessin el seu
pes.
Els nostres resultats confirmen les evidencies precedents: les paparres afecten negativament el desenvolupament
dels polls de fumarell. A més a més totes les evidenciés aconseguides durant els darrers anys a la colònia de la cova del
cap des Migdia suggereixen que les paparres també són responsables de les elevades taxes de mortalitat de polls
detectades a la zona de les càmeres de la colònia. Aquest estudi, per tant, posa de manifest la importància dels paràsits
en la dinàmica de poblacions d’aus marines. La presència de grans densitats de paparres a colònies d’aus marines, com
les trobades a s’Espartar, pot suposar una amenaça per a la seva conservació.
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