Neophron percnopterus (Linnaeus, 1758)
Nom comú: Miloca
Classe: Aves

Ordre: Falconiformes

Família: Accipitridae

BIOLOGIA DE LA CONSERVACIÓ
La miloca és un petit voltor que s'alimenta principalment de carronyes i molt
rarament caça preses vives. Utilitza per a alimentar-se extenses àrees obertes
situades a baixa o mitjana altitud, i nidifica en penya-segats. La posta és de dos ous,
però normalment sols vola un poll. Ecològicament, està lligat a la ramaderia
extensiva.
Les seves poblacions europees són migrants i després de la cria abandonen les
àrees per a desplaçar-se a l'Àfrica subsahariana, encara que les miloques de les Illes
Canàries i de les Illes Balears són sedentàries. El total de la població europea és
aproximadament de 2.000 parelles (any 1990). L'últim cens portat a terme a la
Península Ibèrica estima la població en 1.480 parelles (any 2000), i es troba en declivi
per efecte dels esquers enverinats, però també pot estar relacionat amb la
desaparició de carnatges i abocadors, on s’alimentava freqüentment.
A les Illes Balears és present a Mallorca (una o dues parelles) i a Menorca (de 45 a
50 parelles territorials). Encara que en els anys 90 va sofrir un descens de la població
degut principalment a la mortalitat per consum d'esquers enverinats, a l'actualitat
s’ha recuperat i es troba en un període d'expansió. No obstant això, en tractar-se
d'una població aïllada i reduïda, el seu futur és especialment fràgil. S’han detectat
diferències genètiques respecte de la població continental, però d’un nivell massa
baix per donar peu a distinció taxonòmica.
Legalment està considerada com a espècie vulnerable i tècnicament, En perill. Bona
part de les àrees de nidificació de Menorca són dins ZEPAs, i en nidifica una parella
al Parc de Llevant. Està en estudi el possible reforç de la població mallorquina.

Autor text: De Pablo, F. (Institut Menorquí d’Estudis) i Mayol, J. (Servei de
Protecció d’Espècies).
Corologia: Europa, Àsia i nord d’Àfrica
Tendència: Expansió
Nivell d’amenaça: En perill (segons el Llibre Vermell)
Categoria de protecció: Vulnerable (RD 139/2011)

