Hieraaetus pennatus (Gmelin, 1788)
Nom comú: Àguila calçada
Classe: Aves

Ordre: Falconiformes

Família: Accipitridae

BIOLOGIA DE LA CONSERVACIÓ
Rapinyaire de talla mitjana que se pot considerar lligat a l’ambient mediterrani.
Nidifica a latituds temperades d’Europa i Àsia i nord d’Àfrica; passa l’hivern al sud
del Sàhara i a la Índia. Hi ha tres poblacions sedentàries: a Sudàfrica, al nord del
Paquistà i de la Índia i a les Balears.
És una àguila molt adaptable al medi, ocupa hàbitats des del nivell de la mar fins als
1.700 m d’altitud. És típicament forestal, nidifica a arbres però necessita zones
obertes per alimentar-se. La població mallorquina té la característica de que la major
part de les parelles (75%) fan el niu a penyals. És una espècie territorial, malgrat
l’àrea que defensa és petita i permet el pas d’altres exemplars per ella. S’alimenten
sobre tot d’aucells (mèrleres, estornells, oronelles) i també de petits mamífers i
rèptils. Ponen normalment dos ous, que son covats, sobre tot per la femella, uns 38
dies. Els polls s’estan un mes i mig al niu.
La seva població europea s'ha estimat en 4.400-8.900 parelles (25-50% de la
població mundial), de les quals gairebé la meitat crien a Espanya (2.000-4.000
parelles). El seu estat de conservació és favorable, mantenint-se estable a Europa en
les tres darreres dècades, mentre que a Espanya se troba en expansió amb algunes
excepcions locals. A Balears s’ha incrementat de manera important en els darrers 15
anys.
Nidifica a Mallorca i Menorca. Hi ha pas de migrants i una possible arribada
d’hivernants no quantificats; ocasionalment, una important població hiverna a
Eivissa, el que és fàcil de detectar perquè no hi ha individus residents. La població
reproductora a Mallorca s’estima en poc més de 200 parelles, concentrades al
Raiguer, la Serra de Tramuntana i la península de Llevant, amb algunes parelles
distribuïdes al Pla. A Menorca, crien un centenar de parelles. Tenim per tant, una de
les poblacions més denses del món!.
L’àguila calçada és una espècie protegida, catalogada com d’Interès Especial pel
R.D. 439/1990.
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