CATÀLEG BALEAR D’ESPÈCIES AMENAÇADES I D’ESPECIAL PROTECCIÓ
(Decret 75/2005)

Hieraetus fasciatus (Vie illot 1822)

Nom vulgar

Situació legal

Catàleg Nacional
d’Espècies Amenaçades.
Categoria
L l i b res Vermel l s

Categoria proposada
EXTINGIDA

Català Àguila coabarrada
Castellà Águila-azor perdicera
- Directiva Aus: Considerada prioritària pel comitè Ornis.
- Convenio de Berna: Annex II
- CITES: Apendix II
Categoria: VULNERABLE
Norma: Orden MAM 5826/2000

Mundial: No amenaçada a nivell global.
Estatal: EN segons SEO-BirdLife (Veure referències)
Balear: extingida

Àrea de distribució.
Extensió i evolució

Tamany de la població.
Efectius i evolució

Mundial: Indoafricana, disjunta. La població més important
de la conca mediterrània és l’ibero-magribina. La població
europea està estimada per BirdLife en 860-1100 parelles (any
2000)
- Espanya: Població estimada en 650-800 parelles per SEOBirdLife (anys 2000-2002), bàsicament a AndalussiaExtremadura-Pais Valencià i Catalunya. Rara al N i NW.
Absent a Canàries. S’avalua que la disminució pot haver
estat del 20 al 35% en vint anys.
- Balears: Documentada com a reproductora fins als anys 50
del segle XX, a Mallorca i tal vegada a Menorca. Hi ha
dades molt esporàdiques posteriors (la darrera publicada,
de 1999), atribuïdes a exemplars divagants a les tres illes
majors.

No hi ha població balear a quantificar. Sembla ser que la
població havia estat sempre modesta.

Biologia reproductora

Rapinyaire territorial i rupícola. Juvenils dispersius, adults
pràcticament sedentaris. S’alimenta exclusivament de presa
viva, en general aus i mamífers de talla mitja i es considera
adaptable a distintes preses.
1 o 2 polls per parella i any, cria a partir dels tres anys d’edat, i
la longevitat coneguda en captivitat arriba als 20 anys.

Informació genètica

No hi ha cap estudi genètic de les poblacions insulars. Totes
les poblacions europees pertanyen a la subspècie nominal.

Descripció de l’hàbitat

L’espècie nidifica a penyalars abruptes, i sol caçar en zones de
garriga oberta i de conreu de secà principalment.

Factors d’amenaça

Mesures de conservació
(in situ i ex situ)

Sobre l’espècie:
La disminució de la població ibèrica es deu a persecució
directa, electrocució, disminució del conill, molèsties per
activitats recreatives i competència amb l’Àguila reial i el Voltor
lleonat. Probablement l’extinció a les Balears degué ser efecte
de la persecució directa i, probablement, la crisi tròfica per
l’arribada de la mixomatosi.
Sobre l’hàbitat:
L’espècie sol caçar en terrenys oberts, de forma que la
forestació o l’increment de densitat arbustiva i arbòria li és
perjudicial.

Existents: No n’hi ha d’específiques. Les ZEPA i ENP existents
a les Balears tenen una extensió d’hàbitat que podria ser
suficient.
Proposades: Estudi de viabilitat de reintroducció.
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