w
Pagana nürd'Sud'Oasi de la Mcda G7a?i, on es iroha m.stíiMíiiJii la coUmia d'ardcidcs.

La colonia d^ardeides
de les Ules Medes
Ramón Fortia
Joan Hontangas

a colonia d'ardeids de les
illes Medes s'instuMri a \a
zona, Je manera molt prohii'
ble, imniei-iiatamcnt Jcsprcs
de dcsaparcixer al riii Ter
aquell alcre piinc de cria tle
Tilla de C a n e t d ' a n y 1983 ja
no hi observárcm cap parclla), entre els
nuclis de Serra de Daró i Canet de la Tallada (BO ADA, 1975).

E

Introdúcelo
Les primercs intorniacions a r e n t u r n
d'aqucsta colonia de les Medes ens les subministra Tornitoieg Eric Streicb (al qual
hem d'arríbuir, dones, la seva descoberta),
l'any 1982, qui ens comunica una xifra total
a p r o x i m a d a de 12-15 p a r e l l e s , a m b la
següent distribució: 7/8 parelles de martinet
blanc (Hfiretííi garzcita), 3/4 parelles de martinet de nit (Nycticorax nycticorax) i 2/3
parelles d'espluííahous {Buhulcus ibis).
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L'any 1987, uns nous recomptes realifzats a la zona ens donen ja la xifra de 10
parelles de martinet blanc, 20 de martinet
de nit ¡ 4 d'esplupibous. Un any mes tard, el
1988, es manté el mateix nombre de parelles
de martinet blanc i martinet de nit, mentre
que les d'esplu^abous arriben a una xifra no
precisada d'entre 8 i 10.
El 1989 s'observa un substancial auj^ment en el nombre de parelles de la colonia,
tot i que no es realitzen censos exhaustius
que en detenninin la seva composició. Es a
la temporada segücnt, el 1990, quan davant
el nou i espectacular increment que experimenta aquest nucli de cria, iníciem el metoLIÍC recompte deis seus efectius. Els censos
ara tets públics, dones, corresponen ais anys
1990, 1991 i 1992. La s i n g u l a r i t a t de
I'empla^ament d'aquesta colonia, i cambé la
mida en el nombre de parelles, ens taran de
ben segur mantenir un estríete control i
sefíuiment de la seva evolució al llar^i deis
propers anys.
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C o m a dades ínformatives i de
c o n t e x t u a l i t z a c i ó de l'espai, h e m
d'esmentiir que les illes Medcs son un
conjunt de petics illots amb una superficie total aproximada de 21,5 Ha.,
situades a una distancia de poc menys
d'l km de térra ferma i eníront mateix
del nucli de l'Estartit (T. M. de Torroe11a de Mont^'rí), a la comarca del Baix
Empordá (Girona, Catalunya).
Metodologia
E!s censos que aquí presentem es
realitzaren sempre J u r a n t la darrera
desena de maiy i els prÍEiiers tlies del
mes de juny, época en que tots els nius
contenien ous o bé polis en els seus primcrs estadis. El 1990 i 1991 calgueren
dues jornades Je treball per al recompte de la colonia i els seus diterents sectors. L'any 1992, en canvi, l'experien'
cia acumulada i disposar de mitjans
cartoí^riific-s mes adequats ens permeré
fer les tasques de censat en un sol día.
El tipus de nidificació colonial i el
carácter espantadís d'aquests ocells ens
portaren ja, des d'un !ion principi, a
realit:ar el recompte deis nius de.s d'una
certa ilistancia, de ral manera que
s'interferís can poc com fos possible en
el procés reproductor. Els censos es
feren des de la part superior de Tilla,
amb la participació de dos observadors i

amb l'ajut de telescopis de 20-60 X
d'alta definida. La perspectiva visual de
qué es disposava, la relativa poca
distancia a qué es trobaven les postes i
niarades, la mida i la coloració deis
ocells ajocats (a excepció del martinet
de nit, for^a cn'ptic), i també el tipus de
material utilitzat, permetien pressuposar
una certa fiabilitat en els resultars.
La identificació de tots i cadascun
deis nius es féu després d'observar el
progenitor ajocat d a m u n t la tassa.
L'época en que es realitza el recompte,
coincidint amb les fases d'incubació i
els primers estadis de creixement deis
polis, facilita la permanent presencia
deis aduks al niu.
Resultats
La colonia d'ardéids de les illes
Medes es troba situada a la franja del
vessant Nord-oest/Sud-oest de la Meda
Gran. Ocupa la part mitjana i superior
d'una zona de pendent moderat (± 40°),
poc o molt entre la projecció deis sectors coneguts com el Guix i la Basseta.
Els nius s'emplacen sobre suports
arboris - b é que en ocasions en estat
arbustiu- situats tle manera discontinua
en l'espai, de vegadas agrupats en petites clapes arbories formades per un o
mes peus de la maceixa o diterent especie. L'uUastre (Olea europaea var. sylves-

iris) i la figuera (Fícus carica) son les
especies escollides com a suports, tot i
que també s'ba Jetectat un cas d'ocupació de garrofer {Ceraioria siliqíia).
L'any 1990 varem definir un total
de 17 sectors de cria diterents, el 1991
foren 18, i el 1992 s'arriba a la xífra de
19 nuclis ocupats. Peí que fa al nombre
de nius, el 1990 se'n comptabilitzaren
93 d'esplugabous, 23 de martinet blanc i
31 de martinet de nit, amb una suma
global de 147 parelles. L'any següent es
baixá lleugerament fins a 137 parelles;
93 d'esplugabous, 14 de martinet blanc
(íou la reducció deis efectius d'aquesta
especie el motiu de la davallada numérica c]ue en tenues generáis experimenta
la colonia aquesta temporada) i 30 de
martinet de nit. Finalment, l'any 1992
s'observa un espectacular creixement
(d'un 74'Xi en relació aíiib l'any anterior) que porta al censat de 239 parelles
repartide.s de la següent manera: 184
d'esplugabous (iluplicant practicament
els efectius ele l'any 1991), 30 de martinet banc {que e.s recuperava així del
retrocés de l'espécie de la temporada
anterior) i 25 de martinet de nit.
L'exposició global deis censos del
períodc estudiat la trobareu a la Taula
1, mentre que la localització deis diferents sectors o nuclis en qué s'estructura la colonia es trtíba convenientment
representada al dibuix adjunt.

EL MIRADOR

EL FRARE
FUSTER
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EMPLAQAMENT

SUPORT

MUS
1991

1990
1 Ullastre {Olea Europaea)

2 Ullastre (Olea europaea)

3
4
5
6

Figuera (Ficiis carica)
Figuera (Ficus carica)
Figuera (FÍCIÍS carica)
Ullastre {Olea europaea)

7 Figuera {Ficus carica)
8 Figuera {Ficus carica)
Ullastre {Olea europaea)

9 Ullastre {Oka ejiropaea)
10 Figuera {Ficus carica)

Ullastre {Olea europaea)
Figuera {Ficus carica)
11 Ullastre {Olea europaea)

Esplugahous
Martinet blanc
Martinet de nít
Esplugabous
Martinet blanc
Martinet de nit
Martinet de nit
Martinet de nit
Martinet de nit
Martinet blanc
Martinet de nit
Martinet de nit
Martinet blanc
Martinet de nit
Esplugabous
Martinet blanc
Martinet de nit
Martinet de nit
Esplugabous
Martinet blanc

6
3
2
1
1
2
2
2
2
2
3
2
1
2
1
1
3
3
4
1

Esplugabous
Martinet blanc
Esplugabous
Esplugabous
Martinet blanc

14
2
2
30
6

Esplugabous
Martinet blanc
Martinet de nit
Martinet de nit
Esplugabous

1
2
2
1
14

Esplugabous
Martinet blanc
Martinet de nit
Martinet de nit

20
4
4
1

1992

Esplugabous
Martinet blanc

3
1

Esplugabous
Martinet blanc
Martinet de nit
Esplugabous
Martinet blanc

27
4
2
1
3

Martinet de nit

1

Martinet de nit

1

Martinet de nit

2

Martinet de nit
Martinet blanc

2
1

Martinet de nit
Martinet de nit

2
1

Martinet de nit

2

Martinet de nit
Esplugabous
Martinet de nit
Esplugabous
Martinet blanc
Martinet de nit

1
1
3
10
1
2

Martinet de nit
Esplugabous
Martinet blanc
Martinet de nit
Esplugabous
Martinet blanc
Esplugabous
Esplugabous
Martinet blanc

5
1
2
3
20
3
3
33
4

Martinet de nit

1

Esplugabous
Martinet blanc

24
1

Martinet de nit

1

Esplugabous
Martinet blanc
Esplugabous
Martinet blanc
Martinet blanc
Martinet de nit

54
5
4
2
1
1

Martinet de nit
Martinet de nit
Esplugabous
Martinet blanc
Esplugabous
Martinet blanc

1
1
6
1
20
2

Esplugabous
Martinet blanc
Esplugabous
Martinet blanc

14
1
28
7

Martinet de nit
Esplugabous
Martinet blanc
Martinet de nit

1
5
1
1

Martinet de nit
Esplugabous
Martinet blanc

1
18
1

Esplugabous
Martinet de nit

2
6

Martinet blanc
Esplugabous
Martinet blanc
Martinet de nit
Martinet de nit

1
1
1
1
3

Martinet de nit
Martinet de nit
Martin et de nit

1
1
1

Martinet de nit
Martinet de nit
Martinet de nit
Martinet de nit
Esplugabous
Martinet blanc
Martinet de nit
Esplugabous
Martinet blanc
Martinet de nít

1
1
1
1
2
1
2
184
30
25

Figuera {Ficus carica)
12 Ullastre {Oka europaea)
13 Ullastre
14 Ullastre
15 Ullastre
16 Ullastre

{Oka
{Oka
(Olea
{Oka

europaea)
europaea)
europaea)
europaea)

17 Ullastre {Oka europaea)
18 Ullastre {Olea europaea)

Garrofer {Ceratoria siliqua)
19 Ullastre {Oka europaea)

Figuera (Ficus carica)
20 Figuera (Ficus carica)
21 Figuera (Ficus caiica)
Olivera {Oka ewvpaea)
22 Olivera (Oka euro¡xiea)
23 Olivera (Olea europaea)
24 Olivera {Oka europaea)

Esplugabous
Martinet blanc
Martinet de nit
TOTAL

93
23
31
147

Esplugabous
Martinet blanc
Martinet de nit
TOTAL

93
14
30
137

TOTAL

239

Tauki 1. Resultáis globals deis censos de la colonia d'ardeids de les Ules Medes (anys ¡990, 199¡ i 1992).
(Per a I'cmpiai;ameni, vci>cu el planol adjtmú
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\99]

Esplugabous {Bubukus ibis)

ULLASTRE
HIGUERA

87
(93.5%)
6
(6,5%)

89
(95,7%)
4
(4.3%)

93

93

179
(97,3%)

5
(2,7%)

184

370

27
(90.0%)
2
(6.7%)
1
(3,3%)

60
(89,5%)
6
(9,0%)
1
(1.5%)

M a r t í n e t blanc {Egretta garzetta)

ULLASTRE

FlGUERA
GARROFER

12
(85,7%)
2
(14.3%)
0

21
(91.3%)
2
(8,7%)
0

ío%)

30
M a r t í n e t de nítTNy'fícorox nycticorax)
21

19

13

53

(67,7%)
10
(32,3%)

(63,3%)
11
(36,7%)

(52,0%)

(61,6%)

12
(48,0%)

(36,4%)

25

86

ULLASTOE

FlGUERA

33

Taula II. Nombre de nius i percentatges segons l'espécie vegetal suport.

Lücalització deis diferents sectors
en que .s'estruccura la colonia d'ardéids
de les illcs Medes (per a la definició de
cadascun deis emplazaments, vegeu la
Taulal).
Peí que ta al suport escoilit per
cadascuna de les diferents especies que
integren la colonia, els esplugabous utiliczcn amb preferencia i de manera clara
els ullastres, amb percentatges mitjans
d'un 95,9% (sobre un total de 370 nius
controiats d'aquesta especie). La resta,
que es correspon a 15 nius (4,1%), es
trobaven empla^ats sobre figuera. Percentatges mes o menys similars trobem
en el cas del martínet blanc, amb un
89,5% (60 nius) sobre ullastre i un 9%
(6 nius) sobre figuera. Curiosament, en
aquesta especie es dona Túnic cas
d'ocupació de garrofer (1,5%).
El martinet de nit, per la seva part,
manté les preferéncies mes ct)mpensades, tot i que també opta majoritáriam e n t per i n s t a M a r els seu.s nials
damunt deis ullastres. Així. d'un total
de 86 casos controiats en el conjunt

deis tres anys d'estudi, 53 (61,6%) han
estat en ullastres i els 33 r e s t a n t s
(38,4%) en figueres. Totes aqüestes
dades les trobareu c o n v e n i e n t m e n t
exposades a la Taula II.
Discussió
La colonia d'ardéids de les illes
Medes constitueix, ara per ara, IVínic
punt de reproducció d'aquestes aus a la
zona de l'Emporda, llevat deis efectius
d'agró-roig {Arclea purimrea) que nidifiquen en nombre de 10-12 parelles (Sargatal i Del Hoyo, 1989) ais estanys de
Paiau, dins els límits del pare natural
deis aiguamoUs, a la comarca de l'Alt
Emporda. Aquest fet és especialmcnt
singular si tenim en compte l'elevat
contingent de martinets i esplugabous
que romanen a la zona durant l'época
estival, i l'existencia d'espais potencialment apees per tal que aqüestes aus s'hi
instal-lin com a reproductors.
Per les seves própies caracten'stiques, les planes empordaneses tant de
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PAlt coni del Baix Emjiorda, contenen
indrets marjalcncs i de ribeni particularment idonis per a la reproducció
colonial d'ardéids com el m a r t i n e t
blanc, el martinet de nit i l'esplugabous. A banda deis aspáis especialment
habilitats per l'home dins els límits del
mateix Pare Natural deis AiguamoUs,
el riu Ter i altres punts de la plana baix e m p o r d a n e s a es p r e s e n t e n t a m b é
optims per a l'acoUiment d'aquestes aus
en les seves etapes reproductores.
Quins son, dones, els motius que
han portar una xifra tan important
d'ocells de maresma i aiguamoll, a centrar la seva atenció sobre uns illots on
no hi troben recursos trofics per al seu
manteniment, i que obliga els progenitors a emprendre constants viatges a
térra ferma en recerca de l'aliment?
Malgrat l'afluéncia massiva de
v i s i t a n t s a les aigües d e les illes
Medes, els seus rocams son encara un
indret relativament tranquil i poc visitat. La presencia de mes de 14.000
parelles de gavians argentats (Larus
45

v
Exemplars de marúncí de nii {Nyciictnax nyciicu-:a\), díimuní la /DUIU/HC'.S J una j¡!;ucra. La ¡oiuffrafia Js fiiui des de dah del |Jt.'Ji>'<i'.SL'^'ü!, un a
mitja ali;ada havia acomeguil arrelar l'arbrc que servia de supon ais niab.

cachinnans) que nidifiquen a h\ zona
{Fortiá i Hontangas, 1991) asseguren
riillunyament de quaisevol intrús que
precengui posar els peus en aquests
penyals. Martinets i esplugabous h a n
trobat en la massificació i agressivitat
deis argentáis envers Tagosarat visitanc, el millor garant de la seva seguretat. C o n t r a r i a m e n t , en canvi, en
cap ocasió no hem estat testimonis de
c o m p o r t a m e n t s agressius e n t r e els
gavians i els ardéids, que conviuen
harmonicament malgrat les altes densitats a la zona deis seus efectiiis.
Peí que fa ais punts de ca^a i recerca d'alinient, aquests cal situar-los a les
zones de p l a n a i a i g u a m o l l de les
comarques veínes de l'AIt i -molt especialment- del Baix Emporda. Per fernos una idea de les distancies que ais
progenitors els cal recorrer, esmentcm
que les basses del Ter Vell (T. M, de
Torroella de Montgrí) es troben a 2 km
de les Medes, la gola del riu Ter a 3,5
km, mentre que els aiguamolls de País i
les zones d'arrossars adjacents se sitúen
a una distancia aproximada d'entre 5 i
9 km. Els espais naturals protegits deis
aiguamolls altempurdanesos teñen el
seu punt mes proper (T. M. de l'Escala)
a gairebé 14 km, scmprc que considerem tiue les aus volin en el seu trajéete
per damunt del massís del Montgrí. Els
arrossars del Matar, potser l'indret del
Pare mes adient per a l'alimentacíó
deis ardéids, es troben a poc mes de 20
km de la colonia.
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Tot i no disposar d'estudis específics sobre el tema, la simple observació
del comportament deis efectius de la
colonia ens porta a detectar que la
major part de les sortides i arribades
deis indi\'idus adults preñen la dirccció
de íes zones humides de País i totes les
áreas d'arrossars adjacents d'aquest
mateix terme municipal, de Fonranllles i de Palau-sator.
A banda del procés natural de creix e m e n t que experimenta quaisevol
colonia de reproducció en les seves fases
mes incipients, en el cas que ara ens
ocupa aixo s'ha vist accelerat per la íorta
expansió que ha tingut en els darrers
anys el conreu de Tarros a la zona del
Baix Ter. Després d'haver estat durant
hnq-.'t remps un cultiu marcadament
relicte, prácticament circumscrit al sector deis aiguamolls de País - t o t a
l'entorn de les basses d'en Coll-, l'any
1988 es dona un fort increment de la
superficie arrossaire a la zona del mas
Galabert i del mas Caries (T. M. de
País). El 1989 s'incrementá novamcnt
la superficie a l'antic estany de País
(estany Marisc), mentre que l'any 1990
tingué Ikic altre cop una nova expansió
amh el conreu de gran pan; deis terrenys
de la zona del Bemegar (T, M. de País).
i també d'alguns petits scctors del municipi de Fontanilles. La progressió es
mantingué durant els anys 1991 i 1992,
aquest darrer amh el cultiu fins i tot de
zones del municipi de Palau-sator, vora
el nucli de Fontclara. Malgrat no dispo-

sar de dades precises, hom suposa que la
superficie d'arrossar a la zona del Baix
T e r d u r a n t el darrer any 1992 pot
haver-se situat entre les 500 i les 700
Ha., xifra que contrasta clarament amb
les no mes de 15-20 Ha. que s'arribaren
a cultivar a mitjan la década deis 80.
Una passejada per totes aquestas
zones d'arrossar d u r a n t l'época de
reproducció, ens fa evident la gran
quantitat d'ardéids que bi trateguen
amunt i avall. Aquesta imatgc no és
comparable amb la de no pas gaire anys
e n r e r e , q u a n el n o m b r e d'efectius
d'esplugabous i martinets presents a la
zona era considerablement mes baix.
Per posar només una mostra, i encara
que es tracti de censos d'hivernants,
l'any 1982 comptabilitzárem en el conj u n t del Baix T e r u n a xifra de 20
exemplars d'esplugabous. Deu anys mes
tard, el nombre s'eleva a mes de 200, i
en una progressió clarament ascendent.
Peí que fa a l'evolució de la colonia
d'en^á de la seva constitució, s'observa
un important i continuat creixement
(Taula III). A partir d'aquell nucli inicial establerr ais ullastres de la zona del
Guix (empla^aments 10 i 11), la colonia s'ha anat estenant progressivaiTient
al ílarg de la fa^ana oest. Unicament
l'any 1991 constatarem un ciar estancament an el nombra de niarades en relació amb el període anterior, tot i que el
príjcés a s c e n d e n t es recupera a m b
escreix l'any 1992. Com a dada significativa a teñir molt en compte, cal recor-
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El adiir ciar dd manincc blanc (Egrtiíia garzcíia) -<i la imaige- i de icslAugahous (Buhulcus ibis) fa que siguin fcicilmcni áistingiblcs a disümcia
cmrc L'l hrancaigc deh arlrrtis mi insml-leii eh seits níus.

Ja per acabar i fent referencia a tot
alio que cal teñir en compte per a la
preservació i m a n t e n i m e n t d'aquest
important nucll de cria de camallargs,
bom destaca la necessitat de no introduir-se sota cap concepte a l'interior
de la colonia. Les observacíons de les
aus poden ser tetes amb tota comoditat
des de les embarcacions que porten a
les Medes o, en casos de particular
interés, des de la pare superior de Tilla
i mantenint sempre una certa distancia amb els nuclis de reprodúcelo, a fi i
efecte de no alterar el comportament
deis progenitors. De produir-se la fúgida deis adults del nial, cal allunyar-se
immcdiatament del lloc per tal de propiciar el rapid retorn deis ocells.

dar les adverses condicions meterologiques que refriaren al Uarg deis mesos de
maig i juny d'aquell any, caracteritiades
per fortes rramuntanades que es perllongaren duranC for^a dics, i que possiblemenc pugueren ser el motiu de la pérdiia
d'un hon nombre de postes.
En relació amb la íenologia, els
integrants de la colonia arriben a les
Medes al principi de! mes d'abril, época
en qué ja comencen a observar-se petites
concentracions d'ardéids aturats damunt
els arbres on mes tard instal-laran els
nius. Un cop fínalirzada la cria, la zona
és encara ocupada per nombrosos indiviJus que l'ucilitzen de Jomiider. Aquesta
situació es maneé tins ben entrat el mes
de setembre. A partir de l'octubre i
durant tot rhivern, pero, martinets i
esplugalxius abandonen les illes, que passen a ser altre cop domini exclusiu de
gavians i corbs marins.

Aí^cümcnis: Viilcm atiraír ;i Ma. Lliiiii Moreno i n
Jiisep Mil. Casti^lls la seva ajuda i cul'laLxiraciú en
aisuiiL's di' 1L-S lases de realització d'atjucsts ctins.
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hsplugabous
{Bubulcus ibis)

2/3

4

8/10

93

93

184

1

Martinet blanc
{Egretta garzetta)

7/8

10

10

23

14

30

1

Martinet de nit
{Nycticorax nycticorax)
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Taula IlL Evolució del nombreí de parelles establertes a la colonia d*en9á de la seva constitució.
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