Falco eleonorae (Gené, 1839)
Nom comú: Falcó marí
Classe: Aves

Ordre: Falconiformes

Família: Falconidae

BIOLOGIA DE LA CONSERVACIÓ
El falcó marí és un rapinyaire colonial i migratori, quasi endèmic de la Mediterrània,
que presenta dues formes de coloració molt diferents. Les primeres característiques
s’expliquen per la seva especialització a alimentar-se de petites aus migratòries, en
el pas postnupcial, quan l’afluència de joves i adults cap al sud fa travessar la
Mediterrània a cents de milions de passeriformes. L’ús d’aquest recurs obliga les
colònies a situar-se en penyals marins ben orientats per a la migració, i en punts
especialment favorables, i permet notables concentracions de parelles
reproductores.
Arriben a la Mediterrània el mes d’abril, aprofiten la migració primaveral, i passen a
una alimentació més entomòfaga a l’estiu, quan es poden observar especialment a
zones humides i forestals, amb hàbits crepusculars. La seva agilitat els permet
també capturar falzies, sobretot joves. La posta, de 2 o 3 ous, té lloc a finals de juliol,
de forma que en eclosionar els polls ja s’ha iniciat la migració de tardor, que permet
alimentar-los profusament durant la seva creixença.
La població mundial està actualment estimada en 10.000 parelles, de les quals 960
crien a Espanya: 850 a les Balears, 30 a les Columbrets i 80 a les Canàries. Al nostre
país, es manté perfectament o fins i tot incrementa el seu nombre. A determinades
colònies d’altres països s’han constatat problemes per la destrucció de nius per
rates, fracàs reproductor per molèsties humanes i enverinament per pesticides
usats a vinyes de raïm de taula (aquest darrer cas, a Creta).
Totes les colònies balears es troben dins de ZEPA, i les més importants (Sa
Dragonera, Es Vedrà, Cabrera), estan emparades per espais naturals protegits.
Figura al Llistat d’Espècies en Règim de Protecció Especial del Catàleg Espanyol i és
espècie prioritària pel comitè Ornis de la UE.
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