Falco peregrinus (Tunstall, 1771)
Nom comú: Falcó
Classe: Aves

Ordre: Falconiformes

Família: Falconidae

BIOLOGIA DE LA CONSERVACIÓ
El falcó o falcó pelegrí pertany a la família dels falcònids, que agrupa a una gran
varietat de falcons, xorigurers i caracaras. És cosmopolita i ocupa una àmplia
diversitat d’hàbitats per tots els continents exceptuant l’Antàrtic. S’accepten denou
subspècies de l’espècie peregrinus. A les Balears viu la subespècie brookei i, a
l’hivern, arriben d’altres (F.p.pregrinus i F.p. calidus).
Poden viure des del nivell del mar fins a els 4000 d’altitud. Nidifiquen a forats o
plataformes de penya-segats interiors o costaners així com a edificis, inclosos
gratacels i monuments.
Existeixen poblacions sedentàries i d’altres que realitzen moviments migratoris. Els
exemplars que nien a les nostres latituds són fonamentalment sedentaris i a l’hivern
arriben exemplars del centre i nord d’Europa.
A Espanya està catalogada d’Interès Especial. Els anys seixanta una gran part de la
població mundial va ser afectada per l’acumulació de pesticides, principalment del
tipus DDT. Posteriorment, aquest productes es varen prohibir i l’espècie es va
recuperar. També va patir la persecució per part de l’home i les captures per a
falconeria, però avui aquestes activitats són marginals degut a la protecció legal i a
la cria en captivitat.
La població nidificant a Espanya es troba en franca recuperació i àmpliament
distribuïda.
A les Illes Balears nidifica per tots els penya-segats interiors i costaners així com a la
majoria de les petites illes i illots. Nien unes 45 parelles a Menorca, altres tantes a les
Pitiüses, entre 10 i 12 a l’arxipèlag de Cabrera i un mínim de 150 parelles territorials a
Mallorca, però aquest darrer és un cens incomplert.
El 2005 es va iniciar una reintroducció a Catedral de Palma i s’ha aconseguit que en
2008 i 2009 una colla niï a aquest emblemàtic edifici. Amés s’han fet reintroduccions
a altres dos edificis de Palma. També s’han fet translocacions d’exemplars per evitar
impactes puntuals sobre altres espècies amenaçades o possibles problemes amb
determinats sectors.
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