Circus aeruginosus (Linnaeus, 1758)
Nom comú: Arpella
Classe: Aves

Ordre: Falconiformes

Família: Accipitridae

BIOLOGIA DE LA CONSERVACIÓ
Aucell de distribució mundial, amb vàries subespècies diferenciades, que ocupa els
continents europeu, asiàtic, nord d’Àfrica, Madagascar i part d’Oceania. És present
des del sud d’Escandinàvia i nord de Rússia fins el desert del Sàhara, amb una ampla
franja central asiàtica que arriba fins a Corea i baixa fins a les costes d’Austràlia,
Tasmània i Nova Zelanda. És present i sedentari a gran part de la Península ibèrica i a
les Balears, amb una hivernada important d’exemplars europeus a l’Àfrica
subsahariana, havent un important flux migratori que passa, en bona part, per les
nostres illes.
Està lligat a les zones humides (llacunes, rius, embassaments, etc.) que presenten
una vegetació palustre densa (canyet, bova, cesquera, etc.) on la femella fa el niu
ben amagat sobre una plataforma sòlida. Pon de 2 a 6 ous i cova als voltants de 38
dies. Els joves ja volen al cap de 50-55 dies de néixer. En ocasions d’abundància
d’aliment, els mascles poden tenir més d’una femella criant.
La població nidificant europea està avaluada entre 60.000 i 90.000 parelles, la
majoria a Rússia, mentre que a la Península ibèrica crien entre 1150 i 1450 parelles,
sobretot a les depressions dels rius Duero, Ebre i Tajo, així com a les llacunes de La
Manxa i a les maresmes del Guadalquivir. Als anys 70 i 80 del passat segle es va
notar una important recessió a nivell europeu, degut a la destrucció de les zones
humides, la contaminació de les aigües pels productes químics emprats en
l’agricultura i per la caça il•legal. Actualment aquesta situació està canviant i la
població es troba en una tendència general de lleuger augment.
A les Balears solament cria a s’Albufera de Mallorca amb una població fluctuant
d’entre 12 i 14 parelles. En canvi, és molt observable en migració i és present a
l’hivern a la majoria de les zones humides de Mallorca i Menorca. La població
hivernant del 2007 fou de 90 exemplars, 79 dels quals a s’Albufera i s’Albufereta, al
nord de Mallorca. Aquesta espècie figura al Llistat d’Espècies en Règim de Protecció
Especial del RD 139/2011
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