
LES RESERVES
NATURALS

Estan formades per
dos conjunts d'illots.

Per una banda es
Vedrà i es Vedranell i
per l'altra els illots de

Ponent

LES RESERVES NATURALS
DES VEDRÀ, ES
VEDRANELL I ELS ILLOTS
DE PONENT

UN ESPAI
IDÍL·LIC PER
VIURE

Les aus marines troben en
aquests illots un indret
fantàstic per niar i criar als
seus pollets

Les reserves naturals des Vedrà, es Vedranell i els illots de Ponent són de gran
interès biològic, ecològic i natural, ja que són uns grans representants de
l'actuació de l'evolució, generant diversitat d'endemismes tant animals com
botànics. A més, són un lloc ideal per la nidificació de les aus marines. 

Les aus marines passen la majoria de la seva vida al medi marí però també
toquen terra ferma per niar. Tenen adaptacions per sobreviure al mar, com
mecanismes per expulsar l'excés de sal, cossos adaptats per nedar i bussejar amb
plomes hidròfobes, becs adaptats per pescar, ect. Són considerades el grup d'aus
més amenaçat degut a la pesca accidental, la contaminació i a la destrucció del
seu hàbitat per la construcció d'infraestructures litorals.

A les reserves naturals des Vedrà, es Vedranell i els illots de Ponent les aus
marines troben una font pràcticament inesgotable d'aliment, ja que principalment
s'alimenten de peix, petits invertebrats i fins i tot, de plàncton. A més, disposen
d'un espai sense grans pertorbacions per niar i criar els seus pollets. Per aquests
motius, són un espai tan important per la seva conservació.
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Volem, nadem, criem i pesquem a les reserves naturals d'Eivissa

Foto: adult amb la seva cria d' Hydrobates pelagicus - Mariana Viñas (Arxiu RRNN)



El virot (Puffinus mauretanicus) en castellà és conegut
com a pardela balear i a altres indrets de les Illes
Balears se'l coneix com a virot petit, per no confondre'l
amb el que anomenen virot gros o pardela cenicienta
en castellà (Calonectris diomedea). A les Pitiüses però,
l'anomenen només virot.

És una de les dues aus endèmiques de les Illes Balears
juntament amb la curruca balear (Sylvia balearica) i
l'única au marina endèmica a Espanya. Només s'apropa
a terra per niar i ho fa a l'interior de les coves que es
troben als penya-segats dels illots de les Illes Balears. 

Es considerada l'au més amenaçada d'Europa i podria
arribar a desaparèixer en només 60 anys, segons les
investigacions de BirdLife International amb les dades
de la Unión Internacional para la Conservación de la
Naturaleza (UICN).

La seva mida és mitjana amb el cap petit i el bec prim
de color gris. Les seves ales i la seva cua tampoc són
molt llargues i té la zona del ventre i l'interior de les
ales de color crema. No hi ha diferències entre sexes ni
edats i el seu vol és proper al nivell del mar.
Normalment, en mar obert són aus silencioses però
quan es troben a les colònies tenen un cant ploraner.

Al mes de febrer comença el seu cicle reproductor i pon
un únic ou a l'any. L'ou de color blanc, es cova durant
cinquanta-dos dies. Quan neix el poll, els pares de
forma alterna realitzen desplaçaments molt llargs per
alimentar-lo, poden arribar fins a les costes llevantines
per buscar el menjar. El poll tarda uns setanta dies a
créixer i pot arribar a pesar el doble dels seus
progenitors. 

A mitjans de juny, els adults comencen el seu viatge cap
al golf de Biscaia travessant l'estret de Gibraltar, per
mudar les seves plomes. Alguns poden arribar fins i tot,
a les illes Britàniques. Un mes més tard, els polls
abandonen el niu per trobar-se amb els seus pares a
l'Atlàntic. Quan comença la tardor i ja han fet la muda,
els virots tornen cap a la Mediterrània per passar
l'hivern i tornar a començar el seu cicle.

Les principals amenaces que pateix aquesta au
actualment són la captura accidental, la contaminació
del mar, les rates i els gats assilvestrats i els renous a
les zones de cria. Antigament, es recollien els seus ous i
es capturaven per menjar-se'ls. La  d'anar a buscar els
polls per cuinar-los es coneixia com  virotar.  Fins i tot,
trobem una recepta al llibre Bon profit! El llibre de cuina
eivissenca de Joan Castelló Guasch, publicat per primera
vegada al 1967.  Actualment, aquesta activitat està
prohibida.

Des de 2011, un equip d'ornitòlegs de la
SEO/LifeBirds duu a terme de manera

continuada, el seguiment dels virots als
illots de Ponent, on es fa el control d'uns

cent vint nius

EL VIROT

L' au més emblemàtica de les Pitiüses
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34-38 cm de longitud
83 - 93 cm d'envergadura
385 - 600 g de pes

Fitxa tècnica:

Foto: Pollet de Puffinus mauretanicus - Virginia Picorelli (Arxiu RRNN)

Foto: Jorge Calvo (Arxiu RRNN)



El falcó marí (Falco eleonorae) també és anomenat falcó
d'Eleonora, en honor a Eleonora d'Arborea que va
lluitar contra el rei d'Aragó a finals del S. XIV i
començaments del S. XV, per la independència de
Sardenya i va promoure vàries lleis de protecció per les
aus rapinyaires contra els falconers, traficants i
mercaders.

És un falcó de mida mitjana i esvelt. El seu plomatge
pot ser de varies tonalitats que van des de colors més
foscos, negrós i xocolata a tons més clars, com crema i
canyella, passant per un estat intermedi entre ambdós.
Aquestes variacions de la tonalitat del plomatge no
tenen a veure amb l'edat ni el sexe dels falcons ja que
els mascles i les femelles es diferencien per la mida: les
femelles són més grans.

És una au autòctona de la Mediterrània i migrant.
Passa l'hivern a l'illa de Madagascar i quan ha de
començar la seva temporada reproductora, travessa el
continent africà per venir a niar als penya-segats ben
escarpats d'illes i illots: del nord de Mallorca, a sa
Dragonera, Cabrera; al nord d'Eivissa i als illots que
l'envolten. A es Vedrà i es Vedranell tenim una colònia
de cria força important. També s'han trobat colònies
de cria a les illes Columbretes i als illots del nord de
Lanzarote. 

El falcó marí té un cicle reproductor molt peculiar.
Arriba a la Mediterrània a l'abril i s'estableix a les
colònies de cria però no inicia la seva reproducció fins
finals de juliol o principis d'agost, molt més tard que la
resta de fauna del voltant. Això obeeix a una estratègia
molt acurada: En aquestes dates comencen les
migracions post nupcials. La femella incuba els ous
durant vint-i-vuit dies mentre el mascle aprofita els
primers moviments de les aus migratòries per obtenir
l'aliment. A finals d'agost o principis de setembre
neixen els polls, període en el que el flux migratori està
en el seu moment més important i milers de petites i
mitjanes aus que comencen el seu viatge migratori,
passen per la zona. D'aquesta manera, el falcó té una
font inesgotable d'aliment pel seus polls. Després
d'uns quaranta dies del seu naixement, completen el
seu desenvolupament i estan preparats per fer el
viatge fins a Madagastar.

Tot i que no és una au catalogada com "quasi
amenaçada" al Libre vermell de les aus d'Espanya, també
la cataloguen com au "d'especial interés" al Catálogo
nacional de especies amenazadas.

EL FALCÓ MARÍ
El gran viatger
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35 - 44 cm de longitud
84 - 103 cm d'envergadura
350 - 420 g de pes

Fitxa tècnica:

Degut a la tardana
reproducció del falcó marí,

els seus polls gaudeixen d'una
font inesgotable d'aliment
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A l'illot de s'Espartar es troba la
colònia de cria de fumarells més

importat de la Mediterrània
occidental

EL FUMARELL
Un petit i desconegut tresor a les Reserves

El fumarell (Hydrobates pelagicus) també conegut com
ocell de tempesta, paio o paíño en castellà, és una au
marina pelàgica de mida molt petita, és gairebé com un
teulat. Degut als seus costums nocturns, pelàgics i la
inaccessibilitat a les coves dels penya-segats on nia, és
una au molt desconeguda per la població.

És una au de color fosc i té el cap i el bec petits, també
de color negre però presenta una banda blanca a la
part inferior de les ales i no hi ha gaires diferències
entre sexes. Sobre el seu bec té un bulb olfactiu que
utilitzen per localitzar els seus nius en la foscor, així
com per reconèixer els diferents individus, ja que
desprenen un fort olor a ranci. S'alimenta de plàncton,
petits crustacis, sèpies, meduses i altres invertebrats i
tot i que a mar obert són silenciosos, a les colònies de
cria emeten uns roncs mentre coven i quan romanen la
nit allí.

Es distribueix per grans parts d'Europa, en àrees del
nord i occident, així com a la conca mediterrània.
També existeixen colònies de cria a les illes Canàries i
Madeira. 

Nia en petites colònies a coves d'illots i penya-segats
molt inaccessibles. Al voltant del mes de juny ponen el
seu únic ou de l'any, que sol ser de color blanc tot i que
poden presentar motes fosques a la part superior.
Incuben l'ou durant quaranta dies. A les reserves
naturals des Vedrà, es Vedranell i els illots de Ponent,
els fumarells comparteixen cova amb els virots, sense
competir per l'espai. A més, a s'Espartar es troba la
colònia més important de la Mediterrània occidental.

Un cop el poll neix, els pares l'alimenten per
regurgitació però solen quedar-se amb ell poc més
d'una setmana i a partir d'allí, el visiten de manera més
o menys regular per alimentar-lo fins que el poll té uns
cinquanta dies. El pollet continua desenvolupant-se
fins tenir al voltant de setanta dies, quan ja està
preparat per abandonar el niu.

Tot i que es coneix poc sobre els seus patrons
migratoris, pareix que les colònies de la Mediterrània
realitzen migracions parcials i alguns travessen l'Estret
de Gibraltar per hivernar a les costes sud-africanes.
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14-18 cm de longitud
36 - 39 cm d'envergadura
20 - 38 g de pes

Fitxa tècnica:

Foto: Mariana Viñas (Arxiu RRNN)



Una au marina amb
reconeixements. Fou declarada

au de l'any 2013 per la
SEO/BirdLife

LA BALDRITJA
L'au marina que sembla la germana gran del virot

La baldritja (Calonectris diomedea) és una au marina de
gran envergadura. De fet, és la més gran de la seva
família dels procelariformes present a les Illes Balears.
Inclou dues subespècies: C. diomedea borealis,
distribuïda per l'Atlàntic Nord i C. diomedea diomedea,
nidificant a la Mediterrània.

El color del seu cos és bru grisós, però la part ventral i
l'interior de les ales són blancs. Té un cap robust i més
bé redó amb un bec de color groc amb una taca fosca a
l'extrem. Sobre aquest hi ha dos forats anomenats
narius, que li serveixen per expulsar la sal ingerida en
beure aigua de la mar. No hi ha diferències
significatives entre sexes ni edat, tot i que les femelles
poden ser un poc més lleugeres i tenir el bec més prim.

És una au pelàgica i migrant amb caràcter filopàtric,
que vola en esbarts i tan sols s'apropa a la costa per
nidificar. Tot i que és una au marina silenciosa en alta
mar, a les colònies de cria són força sorolloses,
emetent sons nasals, ploraners i molt planyívols.
S'alimenta principalment de peixos petits com sardines
o seitons però també de petits crustacis i cefalòpodes.
És comú veure-la seguint els vaixells de pesca, dels que
recullen els rebuigs.

Nia en colònies als illots i penya-segats marins, a
l'interior de les coves. A principis de març comença el
seu cicle reproductor i tan sols ponen un ou, de color
blanc, a l'any. Ambdós progenitors coven aquest ou
durant uns cinquanta-cinc dies. Els primers dies del
naixement, el poll és alimentat pels progenitors
contínuament però poc després, aquests només
l'alimenten a la nit, quan tornen a la colònia. Quan el
poll té al voltant dels noranta dies i es troba al final del
seu desenvolupament, els pares l'abandonen perquè
ha d'aprendre a pescar sol però no arribarà a l'edat
reproductora fins als cinc anys. 

A l'octubre, quan acaba l'època de nidificació, la
baldritja abandona la Mediterrània travessant l'estret
de Gibraltar per hivernar a l'Atlàntic Sud, sobretot a les
costes de Sud-Àfrica.
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45 - 56 cm de longitud
120 - 125 cm d'envergadura
600 - 800 g de pes

Fitxa tècnica:

Foto: Marta Tur (Arxiu RRNN)



La gavina de pota groga (Larus michahellis) es
caracteritza pel color groc de les seves potes i del seu
bec. A més, el seu bec té un punt vermell a l'extrem i
l'anell ocular també és de color vermell.

És una au marina sedentària que s'adapta fàcilment a
diferents tipus d'hàbitats però a l'hora de niar,
prefereixen els illots propers de la costa. És per això
que tot i trobar colònies de cria a tots els illots de les
Reserves, les més importants són als illots de sa
Conillera i es Vedrà però també a s'Espartar. També és
molt adaptable a l'hora d'alimentar-se. Pot menjar des
de matèria vegetal a peixos, passant per altres aus,
petits mamífers, crustacis, mol·luscs o carronya.
Actualment, tenen dos grans fonts d'aliment: els
abocadors i les restes descartades dels pescadors.

El seu període reproductor s'inicia al març o abril, quan
la parella comença a preparar el niu. El niu és un petit
forat al terra, recobert d'algues, herbes i altres restes
vegetals. De manera general, ponen dos o tres ous però
s'han arribat a trobar cinc dins el mateix niu. Són de
color gris marronós amb tonalitats verdoses amb
petites motes, que són incubats durant uns 30 dies. Els
polls són alimentats per ambdós progenitors fins que té
al voltant de 45 dies, que s'independitza.

GAVINA DE POTA
GROGA

L'au més cosmopolita i abuntant de la conca
mediterrània
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55 - 67 cm de longitud
130 - 158 cm d'envergadura
700 - 1200 g de pes

Fitxa tècnica:

Aquesta au no té gaires amenaces per la seva
supervivència. A més, és una au que es troba en
expansió gràcies al seu èxit reproductiu i la depredació
dels polls i dels nius d'altres espècies amb les que
podrien competir.

Foto: Virginia Picorelli (Arxiu RRNN)
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La gavina de pota groga
depreda perniciosament els
nius d'altres aus, devorant els
ous i els pollets

Foto:Virginia Picorelli (Arxiu RRNN)



Foto : Arxiu RRNN

La gavina de bec vermell, també anomenada gavina
corsa o d'Audouin (Larus audouinii), és una au marina
que només es troba a la conca mediterrània. Les
últimes revisions de 2020 han determinat que aquesta
espècie ha patit una gran davallada en el nombre
d'individus cosa que ha implicat un canvi de categoria
de "preocupació menor" a "vulnerable" al Llibre vermell
de les espècies. 

Als anys setanta, només niava a les illes Sefardites i a
punts molt localitzats a les Illes Balears però una
dècada després, colonitzaren el delta de l'Ebre. Les
poblacions creixeren de manera exponencial i
arribaren a ocupar altres espais.  

És una gavina relativament gran i estilitzada, de color
blanc amb les zones dorsals grises i les puntes de les
plomes negres amb punts blancs. Es caracteritza pel
seu bec de color vermell i les seves potes de color verd
oliva o gris fosc. Els joves tarden fins a quatre anys a
desenvolupar aquests colors i fins aleshores, són de
color bru amb motes fosques.
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GAVINA DE BEC
VERMELL O
GAVINA CORSA

Deu el nom al naturalista francés Jean Victoire
Audouin.

Es considera una au sedentària tot i que, a finals del
seu cicle reproductor  alguns individus poden realitzar
petits desplaçaments travessant l'Estret de Gibraltar
per arribar a l'Atlàntic.

Nien en illes i illots rocosos, en zones tranquil·les i
lluny de les zones humanitzades, fent un petit clot que
cobreixen amb algues i restes vegetals. A les reserves
naturals des Vedrà, es Vedranell i els illots de Ponent,
escullen sa Conillera, on competeixen amb la gavina de
pota groga per l'espai i els recursos. Nien en colònies i
a finals d'abril i començaments de maig s'inicia el seu
període reproductor, quan mostren un caràcter força
agressiu per defensar el seu territori. La femella pon
entre dos o tres ous que són incubats per ambdós
progenitors durant un mes. Quan neix el poll, és
alimentat pels progenitors  i tot i que al mes ja estan
desenvolupats, romanen amb els seus progenitors fins
que tenen quatre o cinc mesos. 

Tot i això, les pressions que suposen una amenaça per
aquesta au la condueixen a abandonar el lloc on
assenten la colònia de cria. A les Reserves es va viure
un episodi d'aquesta conducta quan la colònia de sa
Conillera abandonà de manera massiva l'illot,
segurament per algun tipus de pressió d'origen
antròpic, i es desplaçà a s'Espartar on es va establir
durant uns anys. Finalment, la colònia retornà a sa
Conillera.

48 - 52 cm de longitud
127 - 138 cm d'envergadura
500 - 650 g de pes

Fitxa tècnica:

Els agents de Medi Ambient i el personal dels
espais naturals protegits fan el seguiment
d'aquesta espècie a les Pitiüses. Al cens de
2019, s'estimà una població de 400 parelles,
de les quals el 60% nia a les Reserves.

Foto: Marta Tur (Arxiu RRNN)



Foto de @pintafontes - Wiki commons

És comú veure als corbs marins
assecant les seves plomes al sol

El corb marí nia en colònies però els nius són bastant
grans i estan ben separats uns dels altres. Els
col·loquen als sortints dels penya-segats, allunyats de
l'onatge i per construir-los, utilitzen branques, algues i
altres restes vegetals i a sobre, fabriquen com un
coixinet amb material vegetal més fi o plomes.

Solen pondre uns tres ous de color blavós que incuben
els dos progenitors durant un mes. Quan neixen els
polls, aquests necessiten de la calor dels progenitors
que l'alimenten regurgitant el menjar fins que tenen al
voltant de dos mesos que abandonen el niu. No és fins
que tenen uns quatre anys que no assoleixen la
maduresa sexual per reproduir-se.

El corb marí (Phalacrocorax aristotelis) té el cos
completament negre i es caracteritza per tenir la
comissura de la boca de color groc i l'anell ocular verd
oliva força lluent. No hi ha diferències massa marcades
entre sexes però generalment, els mascles són més
grans que les femelles. A l'època de festeig, el mascle
treu un plomall des del front i posa el seu plomatge
ben llustrós. Els joves tenen el ventre de color crema. 

Tot i que és una au marina generalment sedentària i
força estesa arreu de les costes europees, segons
informa SEO BirdLife, en els darrers anys les
poblacions han patit una forta recessió degut a les
contaminació dels mar per hidrocarburs, la captura
accidental amb diferents arts de pesca, la sobrepesca
dels peixos dels que s'alimenta, els sorolls a les zones
de cria, entre d'altres. Les dades del UINC de 2015
estimen que hi ha entre 76.300 i 78.500 parelles
reproductores a tota Europa.

S'alimenta principalment dels peixos que pesca però
de vegades també menja alguns crustacis. És una au
marina que no secreta els olis que fan que les plomes
de les aus aquàtiques siguin hidròfobes, cosa que li
permet bussejar a més profunditat per pescar el seu
aliment. Poden arribar a fondàries de 30 metres en tal
sols un minut. Per aquest motiu és corrent veure'ls al
sol assecant les seves plomes.
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CORB MARÍ

L'au marina dels ulls color verd intens

65 - 80 cm de longitud
90 - 105 cm d'envergadura
1360 - 2300 g de pes

Fitxa tècnica:
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Foto: Arxiu RRNN

Poden bussejar fins 45 metres
de fondària per capturar el seu
aliment


