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Durant els anys 2002 i 2003 es va dotar a 4 exemplars d'Águila Peixetera amb radioemissors. Van ser seguits durant tot I'any exceptuant l'estació reproductora (primavera).
La seva activitat de vol diaria va ser d'una mitjana de 1:55 hores, amb un rang de recorregut de 0:19 a 3:57 hores, aixo representa el 16,7 % del total d'hores de sol. Els
posadors més utilitzats van ser les roques marines (46,2 %), els arbres (19,8 %), e1s
postes electrics (17,9 %) i les estaques (10,4 %). Es de destacar l'ús deis postes electrics,
detectat en 19 ocasions, ja que aixo pot tenir efectes negatius en la conservació, degut a
SOCIETAT D'HISTORIA
NATURAL DE LES BALEARS que les electrocucions s 'han descrit com a la causa més important de mortalitat adulta
en diverses pob1acions d'aquesta especie. Les arees de campeig diaries van ser relativament petites, d'una mitjana de 8,3 km' amb moviments longitudinals igualment curts de
5,4 km de mitjana. Es van identificar 3 zones principals d'ús, de vital importancia per la
conservació de l'especie a l'illa de Menorca: Nord-oest de l'illa: La Vall; Zona nord central: Cavalleria, Lluriac, Badia de Fornells i els seus voltants; Nord-est de l'illa: Parc de
s' Albufera des Gran, Addaia i Favaritx. Ha estat possible detectar per primera vegada
que un petit percentatge deis adults menorquins abandona l'illa per un perlode aparentment curt de temps. Es van identificar 2 zones prioritaries com a dormidors: Sud de la
Badia de Fornells i el Parc Natural de l'Albufera des Grau.
Paraules clau: Aguila peixetera, Pandion haliaetus, ús de 1'habitat, Menorca, activitat
diaria.
WINTER BIOLOGY OF THE OSPREY (Pandion haliaetus) ADULT POPULATION
ON THE ISLAND OF MENORCA. Throughout 2002 and 2003, four ospreys were fitted with radio-transmitters. They were tracked throughout the whole year, except during
the breeding season (spring). Their daily flying time amounted to an average of 1: 5 5
hours, with a range ofO:19 to 3:57 hours; this accounts for 16.7 % ofthe total amount
of daylight hours. The most popular alighting areas were sea rocks (46.2 %), trees (19.8
%), electricity pylons (17.9 %) and stakes (10.4 %). It is worth highlighting the use of
electricity pylons, which was observed 19 times, since this can have a negative impact
on their conservation, given the fact that electrocutions have been described as the most
important cause of mortality in several adult populations ofthis species. The daily activity areas were relatively small, averaging 8.3 km' with brief longitudinal movements of
5.4 km on average. Three main areas of use were identified; these areas are of crucial
importance for the conservation of the species on the island of Menorca: northwest of
the island: La Vall; north central area: Cavalleria, Lluriac, Fornells bay and their surrounding areas; northeast of the island: S' Albufera des Grau natural park, Addaia and
Favaritx. For the first time a small percentage ofMenorcan adults were seen leaving the
island for an apparently short period of time. Two priority areas used as sleeping places
were identified: south of the Fornells bay and S' Albufera des Grau natural park.
Keywords: Osprey, Pandion haliaetus, use of habitat, Menorca, daily activity.
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I ntroducció
L' Águi la Peixetera (Pa ll diol/ haliaellls)
és una espec ie d'amplia distribueió pe ro
mo lt eseassa a la Mediterrania (De l Hoyo el
al. , 1994 ; Thibault el al .. 1996). En aq uesta
eonca es troba un a pob lae ió diferenciada
de is exe mpl ars de l nord d'E uropa, eo neretament en els habits de nidi ficac ió (marin orupestre respecte a I' arboríeo la lac ustre deis
nordi es) i abseneia de mi grae ions en la
poblaeió ad ulta (C ramp i Simmons, 1980;
Poo le, 1989; Thibault el al., 200 1).
El paper que oc upa l' Águil a Peixetera
en les eadenes trófiques, fan que sigui una
especie in dicadora de la qua litat ambi ental,
espee ialment de l med i marí.
Al terri tori espa nyo l so is ni difica a les
Ill es Balears, Ca naries i Xafa rines amb un s
eo ntin gents reproduetors d' eseassament 3038 parell es, de les qua ls 16-1 7 formarien el
nueli Ba lea r (Tri ay i Siveri o, 2003).
La poblaeió med iterrani a esta prae ti eament a'ill ada de la resta de Europa . No es te
ca p consta ncia de ree lutamen ts d'exempl ars
nord ies dintre de la pob lació reproductora
med iterrani a i s' ha eomprovat
que les subpob lac ions es mantenen a partir d'e ll es mateixes amb
un forta filopatria deis joves a les
arees de naixement (Sp itzer el al. ,
1983; Thibau lt i Pat rim oni o,
1990; Triay, 1995 ; Pat rim oni o i
Pratz, 1999).
La seva escassa i fragmen tada
poblac ió a la med iterrá ni a i el

Fig. 1. Posadors utilit zats rora de
l' es tac ió reprodu ctora pe Is ad uIt s
d'Á guila Peixetera (PWII/iO/l 11O/i"C'flls)
a I' illa de Menorca.
Fi~. 1, Per"iI "sed hr "d,,1t Ospre l'
(Pandi on ha liactlls) (JlI/ O/lil e replVdllcI ¡ Fe sea S()Il .

caracter altament fil opMric, situa els eontingents ba lears en un estat d'a lta fragi litat i
sensibilitat a qua lsevo l problemati ca. El se u
a'ill ament respecte de les poblac ions nord iques (Gonzá lez et al. , 1992 ; Tri ay, 1995 ;
Thibault et al., 200 1), difi cultari a la seva
rec uperac ió natural a partir d'altres poblaeions en eas d' un a hipoteti ca ex tine ió.
Aq uesta situae ió ens ob liga a tenir una cura
espec ial i posar en funcionament mecani smes eficaGos per a la seva conservac ió.
L' Águ il a Peixetera és una espec ie amenaGada que es troba catal ogada co m a VULNERABLE al Cataleg Nac ional d'Especies
Ame naGades (Ordre MAM 1498/2006). A
ni ve ll Ba lear s' ha considerat EN PER ILL
CRITI C en el
" Libro Rojo de los
Vertebrados de las Baleares (3a. Ed.) "

(Viada, 2005) i a I' última revis ió de l " Libro
Rojo de los Vertehrados de Espa nva" (Tri ay
i Siveri o, 2002), també esta catalogada "EN
PERILL CRITI C".
Durant els anys 2002 i 2003 , l' IME ha
portat a terme el seguiment i estudi de la
poblac ió menorqui na amb la co l'laborac ió
de la Conse ll eri a de Medi Ambi ent de l
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Govern Ba lea r i en aquest treball s'ex posen
els resul tats obti ngul s so bre la biolog ia
hivernal de la pobl ac ió adu lta a I' ill a de
Menorca.

de moviment que va perm etre co neixer I' acti vital dei s adu lts. Paral·lelament van ser
anell ats amb una anell a metal·li ca convencional a una pota i un a de plasti ca de co lor
amb un codi alfanumeri c a I' altra.
Els adults varen ser capturats mitj anGant
IlaGos. Es varen uti litza r trampes dissenyades per Manuel Sayago (co m. pers.) que
actuen com a posadors que acti ve n un IlaG
qu an I'ocells aterra a sobre. Amb aquest
tip us de trampes es va ren ca pturar els exemplars R 1, R3 i R4 . Per a I'altre exe mp lar
(R2) van ser utilitzats un cúm ul de Il aGos,
ubi ca nt-I os a un posador habitu al d' un
penya-segat mar"Í.
Durant els anys 2002 i 2003 es va n realitza r un total de 19 seguim ents comp lets
fora de I'estac ió reproductora, entre els di es

Metodología
Per a poder rea litza r aquest estudi , es van
capturar i marcar 4 adu lts. Van ser uti litzats
radi o emi ssors de la marca Biotrae k de 45 g
de pes, que representa el 3,2 % del pes deis
exemp lars més lI eugers i per tant, es trobaria
dintre deis lím its recomanats per aquesl
tipus de maleri als (Coc hram, 1980). La seva
durada aprox imada és de 4 anys. Els emi ssors es van fixa r al dors deis ocells amb un
arn és de lefl ó. Aquests di sposen d' un sensor
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Fig. 2. Uti litzac ió d iürna de l territ ori en é poca no reproducto ra per 4 adu lt s d ' Águ ila Pe ixete ra (Pul/diol/ !/Olioellls)
a I' ill a de Me no rca ex pre ssada e n qlladric u lcs UT M Ix I km .
Fig. 2 Dillm a! lIse o/ lile lerrilOrv il/ 1/01/ repmdllclive p eriod/i,,' 4 adlllls uf' Osprey ( Pa ndi on hal iaetlls) il/ lile
Mel/orca islal/d expressed U TM Ix! kili.
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13 de mar9 de 2002 i 05 de novembre de
2003. El primer exemplar capturat (R1) va
ser seguit durant 7 dies, en canvi els altres es
van seguir 4 dies cadascun. Per tal d'uniformitzar les diferencies estacionals els seguiments es van repartir durant totes les estacions de l'any, exceptuant la reproductora
(primavera), durant la qual els ocells romanen en el territori de nidificació.
Cada ocell era localitzat en el seu dormidor abans de la sortida del sol, i es seguía
durant tot el dia fins que es posava per dormir una altra vegada. Sempre es va intentar
tenir contacte visual amb els adults, pero
quan aixo no era possible, es van seguir per
radio triangulant les seves posicions. Els itineraris eren dibuixats a un mapa. I: activitat
deIs ocells també era anotada. Per el c:Hcul
del temps que els ocells van estar posats
durant el dia, es van tenir en compte les
hores de sol de cada dia de seguiment.
Per a l'ús de l'habitat, es van comptabilitzar els minuts de permanencia dintre de
les quadrícules UTM 1x1 utilitzades durant
el dia i d'altra banda el número de vegades
que han sigut utilitzades com a dormidors.
Paral·lelament també es van realitzat
localitzacions puntual s durant l' epoca no
reproductora, les quals, pel seu interes,
s'han incorporat en els resultats de l'ús de
l'habitat. Per a la seva incorporació, s'ha
sumat el temps de permanencia dintre de
cada quadrícula quan aquest ha sigut conegut, pero en el cas d'ocells posats i soIs
observats un moment, s 'ha estimat un temps
mínim de 20 minuts per localització. Les
localitzacions nocturnes s'han sumat totes
amb les obtingudes amb el seguiment.
Per coneixer l' estat de salut deIs 4 adults
marcats, van ser controlats periodicament
(cada 1 o 2 setmanes), comprovant la seva
presencia i moviment. Per aquest objectiu
no era necessari precisar les 10calitzacions.

Resultats i discussió
Activitat
Els resultats totals deIs 19 seguiments
realitzats fora de l' estació reproductora, van
donar una mitja diaria de 1:55 hores de vol,
amb un rang de recorregut de 0:19 a 3:57
hores (Taula 1). Aixo representa el 16,7%
del total d'hores de sol deIs dies de seguiment.
Aplicant el test de la "t" d' Student, no
s' observen diferencies estadístiques significatives entre cap deIs 4 exemplars seguits
(R1-R2: t=0,405, 9 g.l.; R1-R3: t=1,321, 9
g.l.; R1-R4: t=0,449 9 g.l.; R2-R3: t=1,358,
6 g.l.; R2-R4: t=0,701, 6 g.l.; R3-R4:
t=0,683, 6 g.l.), i tampoc entre les tres estacions de l' any objecte del present estudi
(Estiu-Tardor: t=1,039, 11 g.l.; EstiuHivern: t= 1,162, 9 g.l.; Hivern-Tardor:
t=0,366, 12 g.l.).
Durant el present estudi, s 'han aconseguit identificar 106 posadors. A la Fig. 1 es
mostra la seva importancia quantitativa. El
més utilitzat van ser les roques marines
(46,2%), seguit deIs arbres (19,8%) i deIs
postes electrics (17,9%). I:altre posador
amb una certa importancia van ser les estaques (10;4%), on s'inclouen els posadors
artificials coHocats a s' Albufera des Grau i
altres llocs. Els a1tres suports, van ser utilitzats escassament i tots junts soIs representen
el 6 % del total.
Hem de tenir en compte que aquest estudi no contempla l'estació reproductora, quan
segurament el percentatge de posador a roca
es deu aproximar al 100%. Pero és de destacar la utilització deIs postes electrics que en
fan durant la major part de l'any. En 19 ocasions es van Iocalitzat les Aguiles posades
sobre ells i que van ser utilitzats per tots i
cadascun deIs 4 exemplars seguits. Aixo te
efectes directes sobre la conservació d'aquesta especie, ja que les electrocucions s'han
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ADULT
DATA

TEMPS
POSADA

TEMPS
VOL

Rl
12/02/03
13/03/02
17/07/03
14/08/03
18/10/02
08/11/02
12/12/02

9:46
10:58
11:04
10:01
9:29
8:14
7:27

0:50
0:51
3:37
3:47
1:34
2:00
1:57

R2
03/02/03
24/02/03
31/07/03
09/12/02

7:09
8:42
10:20
9:06

3:06
2:23
3:57
0:19

R3
06/02/03
21102/03
06/11/02
11/12/02

9:47
9:11
9:27
7:25

0:34
1:46
0:51
1:59

R4
26/07/03
12/07/03
19/10/03
05111/03

13:44
14:03
8:14
7:33

0:43
0:45
2:47
2:47

MITJA
POSADA

DESVIACIÓ
ESTÁNDARD

MITJA
VOL

DESVIACIÓ
ESTÁNDARD

9:34

1:20

2:05

1:11

8:49

1:33

2:26

1:33

8:57

0:41

1:17

0:41

10:53

1: 11

1:45

1:11

Taula 1. Activitat de vol per dia de seguiment i per adulto
Table 1. Activity offlight per day offollow-up and by adult.

descrit com a la causa més important de mortalitat adulta a l'illa de Menorca (Triay, 2003)
i a l'illa de Corsega (Thibault et al., 2001), i
també s'han descrit alguns casos les illes de
Mallorca, Eivissa i Formentera (Triay, 2003;
Viada i Triay, 1991).
Arees de campeig
Podem descriure les arees de campeig
com a les Mees que son utilitzades per un
ocell per desenvo1upar les seves activitats
quotidianes. A la Taula 2 es mostren els
resultats obtinguts. Fora de l'epoca reproductora els adults van utilitzar arees relativament petites (x= 8,3 sd: 10,5) amb moviments igualment curts (x= 5,4 sd: 3,7). En
general, els exemplars adults deIs rapinyaires solen tenir arees de campeig menors que
els immadurs, els quals encara no estan vinculats a cap territori i deambulen per arees
majors. No s'han trobat diferencies estadís-

tiques significatives (test t Student) entre
cap deIs adults per a l' area de campeig, en
canvi sí s'han trobat per les distancies maximes recorregudes pels exemplars R3 i R4
(t= 4,770 6 g.l. P<0,002).
Ús del territori
Es van realitzar un total de 218:13 hores
de seguiment durant 19 dies. També es van
obtenir 46 localitzacions en epoca no reproductora que s 'han incorporat al seguiment
proporcionant 23:23 hores més d'ús del
territori d'acord amb la forma descrita a la
metodologia.
Es va identificar 1'ús de 91 quadrícules
UTM 1x1 que representen un percentatge
del 11 % del total del territori de Menorca. El
temps maxim que es va utilitzar una quadrícula de forma continuada va ser de 9:01
hores amb una mitja de 33 minuts (sd= 71)
A la Fig. 2 es mostra la importancia quanti-
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EXEMPLAR

DIES DE
SEGUIMENT

ÁREA DE
CAMPEIG
(mitja±sd)

RANGDE
RECORREGUT

DISTÁNCIA
MÁXIMA
(mítj.±sd)

RAN·GDE
RECORREGUT

Rl

7

12,2±
15,9

3,4-45,1

6,6 ± 5,7

2,4 - 18,3

R2

4

9,0 ± 8,0

0,8 - 18,6

5,5 ± 3,2

1,6 - 9,3

R3

4

5,6± 2,3

3,3 - 8.7

5,0 ± 0,3

4,6 - 5,4

R4

4

3,5 ± 3,1

1,4 - 8,0

3,4 ± 0,6

2,8 - 4,2

TOTAL

19

8,3± 10,5

0,8 - 45,1

5,4± 3,7

1,6-18,3

!

Taula 2. Área de campeig i distimcia maxima recorreguda de 4 adults d'Águila peixetera (Pandion haliaetus) en
epoca no reproductora. Carea de campeig s'ha calculat com el mÍnim polígon convex (MPC) en km' i s'expressa
la mitja ± la desviació estimdard i el rang de recorregut. La distancia maxima recorreguda és la longitud entre els
dos punts més llunyans aconseguida durant el dia de seguiment i s'expressa de la mateixa forma ja descrita.
Table 2. Daily activity area and appealed maximum distance from 4 adu/ts of osprey (pandion haliaetus) in non
reproductive period. Daily activity area has been calculated with the minimum convex polygon (MPC) in km' and
the half a ± is expressed the standard deviation and the rank of itinerary. The appealed maximum distance is the
length between the two further points achieved during the day offollow-up and expresses in the same already
described way.

tativa de l 'ús del territori en epoca no reproductora. S'identifiquen 3 zones principals:
a) Nord-oest de l'illa: La Vallo
b) Zona nord central: Cavalleria,
Lluriac, Badia de Fomells i els seus voltants.
c) Nord-est de l'illa: Parc de s'Albufera
des Grau, Addaia i Favaritx.
Totes elles estan incloses en figures de
protecció territorial que van des de Parc
Natural, Zepa o ANEI, encara que aixo no
exclou que dintre d'aquest territoris i continuen presents amenaces importants com son
el risc d'electrocucions.
És de destacar que cap deIs 4 adults
seguits van utilitzar la costa sud de l'illa
durant l'epoca no reproductora, encara que
s'és conscient de que la mostra utilitzada és
reduIda per a poder detectar el seu ús. De

fet, durant l'any 2003 s'hi van efectuar dues
observacions d'exemplars no marcats, una
en epoca de pas i l'altra durant l'hivem pescant. En tot cas, es pot afirmar que el nord
de l'illa seria utilitzat molt més intensament
que el sud.
Durant la tardor, tots els seguiments
efectuats indiquen que en aquesta epoca
utilitzen prioritariament zones amb aigües
tranquil'les com l' Albufera des Grau,
Addaia i Badia de Fomells (veure línies de
vol a la Fig. 3).
A final d'hivem es detecta un augment
de les arees de campeig, especialment
durant la segona meitat d'aquesta estació.
eapropament de l'epoca reproductora provoca una major activitat deIs adults que es
tradueix amb l'ampliació de les seves arees
de moviment.
Durant l'estiu, després de l'epoca de
reproducció és quan hi ha un ÚS compartit
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de les zones marines amb les d'aigües tranquil ·les. Aixo seri a degut a que és I'epoca de
I'any en que les aigües marines es troben
més ca lmades i per tant en mill ors condicions per a la pesca. Aquest anar i venir de
la costa a les zones interiors, provoca la uti litzac ió d' una maj or area territori al.
Si bé tots els 4 adul ts van ser capturats a
l' ilI a de Menorca durant l' epoca no reproductora, el seguiment estac ional i control
permanent deis mateixos, va fer possible
detectar que una part deis adu lts menorqui ns
abandona l' ilI a per un període aparentment
curt de temps. A la Fi g. 4 s'observa el temps
de control deis 4 exemp lars i els períodes
d'absencia a Menorca. És de destacar que 3
exe mp lars actuen amb un patró definit (R I i

R4 sedentari s, R2 dispersió estiu-tardor després de la reproducció) mentre que un exempi ar (R3 ) un any ha quedat durant la tardor i
I' altre ha desaparegut. Els mov iments di spersius d' una part deis adu lts de poblaci ons
considerades sedentaries, ja s' ha in sin uat a
la població reproductora de l' ilI a de Có rsega
(Thibau lt el al. , 200 1) on s'esti ma que una
part podria hivern ar fora de la propi a ill a. En
el nostre cas, és difícil poder estim ar la xifra
d'adu lts que podri en abandonar I' illa després de la reproducc ió, en primer lI oe, per la
bai xa mostra di sponi ble, i per altre, perque
els ad ults va n se r capturats en epoca hivernal i es podri a haver incidit més sobre exemplars d' habits més sedentaris. De fet, I'exemp lar capturat més prop de I' ini ci de I'e-
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Fi g, S, Util ització nocturn a del territori en epoca no reprod uctora per 4 adul ts el ' Águil a Peixetera (Pandio/l I/GliaeI1Is) a I' illa de Menorca expressada en quadríc ules UTM Ix l km .

Fig , 5, Nig hrllrili=arian ofrhe rerrirol y in non reprodllc rive periodfor 4 adlllrs oj'Osprey (pandion hal iactus) in rh e
Menorca island expressed in U TM Ix I kili.

R. Triay, Biologia hivernal de la població adulta de Pandion haliaetus a Menorca 247

poca reproductora (pocs die s abans) (R2) ha
sigut el que s 'ha absentat després de la
reproducció cadascun deIs dos anys.
Les dues ocasions en que els adults han
abandonat 1'illa a finals del mes de juny (R2
i R3) coincideix amb un fracas de la reproducció. El segon any, R2 va tenir exit en la
reproducció i es va controlar fins a finals
del mes de juliol. Per tant, sembla que el
fracas en la reproducció, podria avan<;ar l'abandonament de l'illa.

Dormidors
Les zones de pernocta deIs ocells són de
vital importancia, ja que és on passen el
major temps durant les 24 hores del dia. El
seguiment deIs 4 adults ens ha va permetre
identificar la zona de pernocta en 38 ocasions. També es va disposar de 26 localitzacions nocturnes efectuades durant totes les
estacions fora de l'epoca de reproducció. A
la Fig. 5 es mostren les arees de pernocta i
la seva freqüencia. Es de destacar que fora
de l'epoca de reproducció, els dormidors
preferits no es troben als penya-segats
marins, sinó que prefereixen zones interiors.
La zona més important es troba al sud de la
Badia de Fornells amb 26 pernoctes (5 quadrícules UTM IxI contigües) realitzades
per 3 deIs exemplar seguits, i en segon lloc,
el Parc Natural de l' Albufera des Grau, amb
20 pernoctes (6 quadrícules discontigües)
realitzades per 2 exemplars.
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