
(Figura 1).
Durant els darrers 30 anys s’ha
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A
quest és el cas
del virot, virot
petit o baldriga
balear (Puffinus
mauretanicus),

una baldriga endèmica de les
illes Balears que es troba en
perill crític d’extinció i és,
actualment, l’au més amenaça-
da d’Europa. Si bé el registre
fòssil ens indica que aquest era
un animal molt abundant a
totes les Balears, l’impacte de
l’home ha anat minvant-ne les
poblacions i, actualment, la
mort accidental en arts de
pesca és una de les principals
amenaces per a la viabilitat de
l’espècie (Genovart et al. 2016).
L’espècie s’alimenta bàsica-
ment de la captura de petit
pelàgic i de peixos demersals
que obté dels descarts pes-
quers (Louzao et al. 2006),

El virot petit i l’impacte de les pesqueries: un
compte enrere cap a l’extinció

principalment a la plataforma
continental del llevant ibèric

fet un seguiment de l’espècie
que inclou un programa de
marcatge i recaptura d’animals
a una de les colònies de cria.
Mitjançant la anàlisis estadísti-
ca d’aquestes dades, s’han
pogut estimar paràmetres
demogràfics de l’espècie com:
l’èxit reproductor (nombre de
polls per parella), la probabili-
tat de supervivència, tant juve-
nil com adulta, la probabilitat
de reclutament per edats (inici
de la cria) o la probabilitat de
morir en arts de pesca, princi-

palment en palangre. 
Aquestes innovadores anàlisis
estadístiques han revelat que
la supervivència en aquesta
espècie és extremadament
baixa (0.81), i que aproximada-
ment un 50% de la mortalitat
actual  seria causada per la
mort accidental en arts de
pesca. També les dades recolli-
des en diferents centres de
recuperació són concordants i
ens indiquen que la mort acci-

El litoral català –i, especialment, la plataforma del delta de l’Ebre– és una
zona amb una gran disponibilitat d’aliment per als ocells marins, tant en
forma de disponibilitat natural de preses com per l’aprofitament que
algunes d’aquestes aus fan dels descarts de pesca. Els descarts de pesca
ofereixen als ocells una important font de menjar, abundant i previsible,
i molts ocells marins se’n beneficien (Oro, Jover i Ruiz 1996). Com a con-
trapartida, però, moltes d’aquestes aus moren, accidentalment, atrapa-
des a les arts de pesca al Mediterrani occidental (Lewison et al. 2014).

(continua a la pàgina següent)

Meritxell Genovart

Institut Mediterrani d'Estudis

Avançats (IMEDEA)

CSIC-UIB

Mallorca, illes Balears

Mapa de les zones probables d’alimentació del virot petit a partir de l’anàlisi de les
localitzacions i l’activitat de 63 virots marcats amb GPS a una de les colònies de
cria de Mallorca durant la incubació del 2011 al 2014 (extret de Meier et al. 2015). 

FIGURA 1
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Exemplar adult de virot o baldriga balear.
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(ve de la pàgina anterior)

dental en arts de pesca és la
principal causa de mort cone-
guda a l’espècie i que molts
d’ells ho fan al litoral català
(Figures 2 i 3).
Així doncs, malauradament, les
projeccions poblacionals de
l’espècie basant-se en els
actuals paràmetres demogrà-
fics pronostiquen l’extinció de
l’espècie en uns 60 anys. Això
és, bàsicament, perquè les
espècies de vida llarga, com és
el cas de les baldrigues, són
molt sensibles als increments
de mortalitat adulta i no són
capaces de compensar aques-
tes mortalitats. S’ha de tindre
en compte que les estimes de
supervivència s’han basat en
una colònia lliure de depreda-
dors com gats i rates, pel que la
situació en moltes de les altres
colònies de cria és, segura-
ment, encara pitjor.
Si bé altres espècies d’ocells
marins sembla que també es
veurien greument afectades per
alguns arts de pesca, com la
baldriga cendrosa o el virot
gros (Calonectris diomedea) o
algunes espècies de gavines,
com la gavina corsa (Larus
audouinii), donada la limitada
població del virot petit i la
impossibilitat de rescat per part
d’altres poblacions no afecta-
des per aquesta amenaça, es
disposaria de molt poc temps
per aplicar mesures de gestió i
reduir la pesca accidental en
aquesta espècie per evitar-ne
l’extinció.
Per gestionar la conservació
d’aquesta espècie en vies d’ex-
tinció la complicitat amb el
sector pesquer és essencial.
Ells són els que estan al mar i,
per tant, són els que ens poden
facilitar informació del que
succeeix. A més a més, cal tin-
dre en compte que són ells,
també, els que pateixen la cap-
tura accidental, amb les pèr-
dues i destorbs que ocasionen
en alguns casos. Tota la infor-
mació que ells puguen aportar
serà cabdal per a la persistèn-
cia de la espècie. La col·labora-
ció i complicitat entre gestors,
pescadors i científics ha de ser-
vir per conèixer millor la pro-
blemàtica i per ajudar a trobar
les millors solucions al proble-
ma. 

Què fer si, accidentalment,
capturem una au amb un
art de pesca?
En cas de capturar, accidental-
ment, un ocell marí, és molt
important comunicar-ho. Com

Localització dels exemplars de virot morts, tant en centres de recuperació com indi-
vidus anellats i recuperats morts. El color de cada punt ens indica la causa de la
mort: blau, morta en arts de pesca; roig, depredat; rosa, inanició; verd, causa des-
coneguda (Extret de Genovart et al. 2014).

FIGURA 2

Causa de mortalitat dels ingressos de virot en centres de recuperació de Catalunya,
València i Balears. 

FIGURA 3

més informació es tinga d’a-
quest tipus d’incidents, més
fàcil serà trobar solucions òpti-
mes, tant per als pescadors
com per a la conservació dels
ocells marins.  Enviar una foto
de l’au amb la data i hora de
captura és una perfecta solució
perquè pot ajudar, també, a
identificar l’espècie capturada.

La informació, la podeu trans-
metre a un centre de recerca
que estiga recollint dades d’a-
quest tipus (per exemple, al
Grup d’Ecologia de Poblacions
(CSIC), a l’adreça seabirdsta-
gram@gmail.com.
En alguns casos, les aus poden
sobreviure a un episodi de cap-
tura accidental. En aquests

casos, a més a més de reportar
l’incident, convindria seguir el
protocol establert (Cortés i
González-Solís 2015). Caldria
reduir la velocitat o aturar el
vaixell per reduir la tensió del
sedal, pujar l’au a bord amb l’a-
jut d’un salabre, cobrir-la amb
una tovallola per immobilitzar-
la i retirar l’ham enganxat o bé
tallar el fil de pesca just arran
de la boca. Si l’au es troba en
mal estat, és millor mantindre-
la en un lloc protegit al vaixell i
portar-la al centre de recupera-
ció de fauna silvestre més prò-
xim. 

J.M. Arcos

La complicitat amb el sector pesquer, essencial per salvar l’espècie.
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