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RESUMEN
Adiciones al estudio de las rapaces (Falconiformes) de los macizos de Sant Lloreng
del Munt-Serra de I'Obac , Montserrat y zones adyacentes

Estando en prensa un trabajo anterior (REAL, 1981), obtuve nuevos datos que am-
pliaban el estatus actual y antiguo de las diversas especies reproductoras, as( como de ali-
mentacion, de cria, etc. Por esta razon me permito recogerlos en este pequeno art(culo
para que sirva de actualizacion y de aumento de los conocimientos ya publicados.

Basicamente los datos obtenidos se centran en nuevas parejas nidificantes. Asi, por
ejemplo, ya son 4 las parejas de H. fasciatus controladas y 2 las desaparecidas en la de-
cada de 1970, lo que supone una densidad de 1 pareja por 121 km2, mientras antiguamente
era de 81 km2.

Tambien se anade nueva informacion trofica en Accipiter gentilis , destacando Lacer.
ta lepida , que no habia sido comprobado, hasta ahora, en la zona. En Buteo buteo se han
determinado basicamente restos de micromam(feros, ayes y ciprinidos. Tambien se ad-
juntan otros datos de alimentacidn en Accipiter nisus , Falco peregrinus y F. tinnunculus.

Finalmente, se muestran algunas fechas de puestas de huevos, n6mero de huevos
y exito de cria, asi como unos analisis de plaguicidas organoclorados (tabla I) en un Nue-
vo de A. gentilis y en cascaras de Buteo buteo.

Aquest treball vol esser una addicio i
actualitzacio del ja publicat en aquest But-
IletI (REAL, 1981).

ESPECIES NO NIDIFICANTS

Cal destacar l'observacio d'un exemplar
adult d'Aquila chysaetos, acantonat en un
massis de la zona, durant la primavera de

1981, i 1'hivern-primavera de 1982, on en
diverses ocasions fou atacat per la parella
d'H. fasciatus que hi habita. Durant 1'hi-
vern de 1983 fou mort un mascle, carat a
perdigonades; des d'aleshores enca no s'ha
observat l'especie.

Circus cyaneus ha estat observat tant
en epoca de migracio com hivernal.

Entre els falconids s'han citat per pri-
mers vegada a la zona, Falco eleonorae

* Gracia, 72 D, Ir. 2a. Sabadell.
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(0. ALAMANY i A. DE JUAN in verbis); Falco

vespertinus a la primavera , i a l'hivern ob-
servacions i potser captures de Falco co-

lumbarius.

ESPECIES NIDIFICANTS

Accipiter gentilis Astor

He comprovat amb exactitud la data de
posta de 1'especie. Concretament 1'1-IV un
niu ja contenia el primer ou, en un altre
la posta es realitza entre el 24/30-III.

Les postes conegudes han estat: 2 pos-
tes de 3 ous, 2 de 4, 1 d'un minim de 3 ous,
1 d'un minim de 2 ous; cal dir que de les
dues postes de 4 ous, tan cols en sortiren
3 polls. Mitjana de posta: 3,5. L'exit de re-
produccio ha estat de: 5 pollades de 3
polls, i 2 de 2. Mitjana d'envol: 2,71.
Mides i pesos d'alguns ous: 50X41 mm,

51 x 43 mm (41 g), 53 x 44 mm (48 g), 57 X
46 mm (63 g), 56 X 44 mm (58 g) i 56 X 45
mm (58 g).
La majoria de nius observats a la part

nord de l'area d'estudi han estat en Pinus
nigra. Ja un mes abans de la posta els
nius eren tapissats amb branques de pi
verdes, i quan faltava poc per l'eclosi6 o
quan ja hi havia els polls era frequent tro-
bar-ne de roure. En 95 km2 han estat con-
trolades 4 parelles, fet que significa uns
20-25 km2 per parella. En concret, els nius
de tres parelles, es troben separats aixi:.
entre la parella A i B per 3,2 km i entre
B i C per 4,2 km. Mentre que al limit nord
de 1'area d'estudi, tres parelles es troben
separades, entre A' i B' 3 km i entre B' i
C' 4,5 km.
Quant a 1'alimentaci6 he recollit restes

de: Columba palumbus (12), Garrulus glan-
darius (7: 5 ad., 1 jov. i 1 poll), columbids
indeterminats (2), Streptopelia turtur (2),
Alectoris rufa (2), Turdus merula (1), pas-
seriformes ind. (2: una d'elles T. merula?),
Oryctolagus cuniculus (3 jov.), Sciurus vul-
garis (3), Lacerta lepida (1).

Les diferents egagropiles examinades os-
cillaren entre: 43-56 mm X 21-35 mm.

Accipiter nisus Esparver vulgar

En 112 km2 han estat controlades 5-6 pa-
relles, la qual cosa suposa 18-25 km2 per
parella, si be en molts indrets la seva den-
sitat es forca mes baixa. Tan sols ha estat

controlat un niu amb 5 ous el 28-V-83 (so-
bre P. nigra); eclosio de 4 polls i envol a
mitjan juliol. Una familia ja voladora de
3 joves.
En restes trobades al niu comprovo Tur-

dus merula (9), tambe observat una altra
vegada en una captura; Turdus philomelos
(1), Euthacus rubecula (4), Sylvia sp. (1),
Luscinia megarhynchos? (1), Fringilla coe-
lebs (2), Carduelis sp. jove (1), Carduelis
carduelis (1), Serinus serinus (1), fungi-
lids (2), Passer domesticus (3), Columba
palumbus (1), Streptotelia turtur (1), Apus
apus (1), Garrulus glandarius (1), passeri-
formes ind. (1) i coleopters.

Buteo buteo Aligot

Una parella ha nidificat en Pinus nigra,
on un any abans ho havia fet Accipiter gen-
tilis, els quals foren carats.
He pogut comprovar una posta de 2 ous

que es realitza entre el 9/13-IV i una de
3 ous que eclosionaren el 12/13-V (posta
aprox. 9-IV); en canvi 5 pollades de 2 polls
i 1 de 3. Quasi sempre els polls tenien unes
diferencies notables de mida. Aixi, per
exemple, en un cas mentre un poll pesava
aproximadament 120 g, el seu germa tan
sols 67 g. En aquesta mateixa jornada al
niu s'observa simultaniament, la presen-
cia dels dos quarters posteriors d'Orycto-
lagus cuniculus (jove), Sciurus vulgaris (1),
Pitymis duodecimcostatus (1) i Upupa
epops (1). En un altre niu el dia de la
desclosa foren comptats 6 Barbus meri-
dionalis. A part de les esmentades, s'han
observat o determinat Mustela nivalis (1),
Pitymis duodecimcostatus (15), Crocidura
russula (1), Columba palumbus (1), passe-
riforme ind. (1 poll) i un ciprinid.
Mides egagropiles: 28-44 X 17-25.
Durant la cria dels polls el niu es cons-

tantment arreglat amb branques de Pinus
nigra i tambe de roure.
La densitat d'aquesta especie es molt

variable a la zona; aixi a dues zones de
13 km2 i 18 km2, s'observaren 2-3 parelles
a cada una, i en canvi en una zona de
55 km2 forca apta, l'especie hi es absent.

Hieraaetus fasciatus Aliga cuabarrada

Relacio de la reproduccio de les dife-
rents parelles:
La parella A ha nidificat el 1981 al niu A
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(REAL, 1981), hem observat el primer ou
el dia 1-I11, ha post mes tard un segon ou,
i n'han nascut dos polls, que arribaren a
volar tots dos.

El 1982 ha post al niu E (23-III ja co-
vant), perb en canvi s'ha fet malbe la pos-
ta per motius desconeguts.
Dades d'eclosio, dies d'incubacio, vol

dels polls, alimentacio i comportament son
tractats en un treball exclusiu per a l'es-
pecie (REAL, 1982a, 1983).
Quant a la parella B, es pot assegurar

que no ha post, ni el 1981, ni el 1982. L'i ni-
ca explicacio possible es la infertilitat. Aixi
no s'ha observat cap niu arreglat, i en ple-
na epoca de cria les aligues anaven a dor-
mir juntes en una roca sense acostar-se a
cap niu, ni tampoc ha estat observat cap
jove al final de 1'epoca de cria i d'emanci-
pacio.

La parella C, sembla que durant 1981 no
ha criat. A mes de les llargues observa-
cions de la parella junta, pel fet d'estar
formada per una femella adulta i un mas-
cle subadult, hem cregut que no han nidi-
ficat. El 1982 crien ja, ponen 2 ous (15-I11),
un dels quals no es desclou, i solament ar-
riba a volar un poll.
En una altra part de 1'area d'estudi on

fa cosa d'una desena d'anys va esser espo-
liat un niu, i mort corn a minim un adult,
durant 1'any 1980 es va comencar a obser-
var de nou una parella adulta, que s'havia
instal•lat en un dels 7 nius que restaven
de l'antiga parella. Durant 1982 han post
un ou, que despres d'un periode d'incu-
bacio llarg, desapareix. Una cosa semblant
ocorregue el 1981. Les causes podrien esser
la infertilitat, Corvus corax que ha estat
atacant continuament les aligues, etc.

Finalment, afegir que hi hague 2 pare-
Iles que varen desapareixer per espoliacio
i mort dels adults durant la decada dels
anys 70.
En aquests moments en 486 km2 obser-

vem 4 parelles (121 km2 per parella), men-
tre que antigament era de 81 km2 per pa-
rella.
La distancia entre la parella D (nova des-

coberta) i ]a seva mes propera (A), es de
9,5 km.
Mida egagrbpila: 56 x 48 mm.

Falco peregrinus Falco pelegri

Actualment les parelles conegudes son
dues; d'una tercera de coneguda fa uns

anys, avui dia tan sols en resta un exem-
plar que continua acantonat en unes cin-
gleres. Tambe un altre exemplar sol, habi-
ta en un altre massis de la zona, perb en
aquest I ltim cas no sabem si es tracta d'un
dell components d'una parella desaparegu-
da, o d'un exemplar novament instal-lat.
Sembla esser que no es gaire rar trobar
exemplars desaparellats, segons RATCLIFFE
(1980).

Pel que fa a 1'alimentaci6 podem des-
tacar:
Columba sp. (22), Streptotelia turtur (5),

Columba livia (missatger) (5), Apus apus

(10), Vanellus vanellus (1), Cuculus cano-

rus (1), Picus viridis (1), Oriolus oriolus

(1), Turdus merula (5), turdid petit (1),

Garrulus glandarius (4), Pica pica (1), Car-

duelis chloris (1), Fringilla coelebs (1), frin-
giflids (3), Passer sp. (1), passeriformes

ind. (6), Upupa epops (1), Accipiter nisus?

(1), Oryctolagus cuniculus (1). Tambe en
egagrbpiles s'han trobat rester de cole6p-
ters i de pel de mamifer. En el cas d'O. cu-

niculus trobats sota dos nius, podrien per-

tanyer a un altre depredador, perb es prou
conegut que el falco pot fer abandonar
preses capturades per altres rapinyaires
(EL6SEGUI in NOVAL, 1975).

Finalment, tan cols esmentar un atac a
Corvus corax que caigue greument ferit
(J. MATEU in verbis), i 1'atac frustrat a un
vol de Fringilla coelebs a ]'hivern.
Mides egagrbpiles: 31-45x20-27 mm.

Falco tinnunculus Xoriguer

Encara avui van desapareixent mes pa-
relles d'aquesta especie, aixi en dues loca-
litats on cada any comprovavem la seva
cria, la darrera temporada ja no ha estat
observat cap exemplar. Tot i aix6 se n'han
descobert de noves. Les pollades conegu-
des fins el moment han estat 2 de 2 joves,
2 de 3 i 1 de 4. Mitjana d'envol: 2,8.
En egagrbpiles d'individus hivernants

s'ha reconegut les preses habituals corn
Apodemus-Mus, i com a dades noves, Pity-
mis i fringillids.
En epoca de cria cal afegir-hi la depre-

dacio a lacertids.
A finals de la decada del 70 en 156 km2

s'observaren 10 parelles, que correspon a
12-16 km2 per parella.
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TAULA I. Analisi de plaguicides organoclorats en un ou d'Accipiter gentilis ( localitat, Valles Occ.) i
en closques d'ou de Buteo buteo ( localitat, Bages ). Analisi efectuada per CGL-ECD (Cromatografia
de gasos-liquid - detector de captura d'electrons ). Les dades son expressades en parts per bilio ( ppb's)
i en pes fresc.

Especie Mostra a-HCH y-HCH pp'-DDE pp'-DDD Dieldrin

Accipiter gentilis closca 0,32 1,75 66,34 2,92 2,87

Accipiter gentilis embrio 0,56 35,95 2.257,00 41,27 51,34

Buteo buteo closca 6,20 18,23 24,24 23,33 6,03

ANALISIS DE PLAGUICIDES
ORGANOCLORATS

En les analisis de plaguicides organoclo-
rats (taula I) d'un ou abandonat d'Accipi-
ter gentilis i de closques d'ou de Buteo
buteo, podem observar que les diferencies
entre les dues closques no son gaire im-
portants (recordem que son parts per bi-
lio), si be sembla que hi ha un lleuger aug-
ment en Buteo. Aixo potser sigui degut al
fet que la seva predacio es produeix ttni-
cament al medi agricola.

Cal dir que, encara que no expressat en
la taula, s'han detectat elevades propor-
cions d'herbicides, aculxlulats en les clos-
ques de Buteo.
Quant a 1'embri6 d'A. gentilis, veiem que

hi ha un augment de tots els compostos
organoclorats en relacio a la seva propia
closca.
La metabolitzacio del pp'-DDT en el cas

d'A. gentilis ha produit pp'-DDE i una
quantitat molt petita de pp'-DDD. Cal sa-
ber que en 1'embri6, si be els nivells de
Dieldrin no son gaire elevats, comparati-
vament es molt mes toxic que els altres.
Igualment el pp'-DDE to un gran temps de
permanencia i per aixo s'acumula en mes
grans quantitats.

Finalment, cal esmentar com 1'activitat
humana influeix, encara que «indirecta-
ment» i no molt cridanerament, amb 1'6s
de plaguicides organoclorats, que a mes de
tenir les sever consegiiencies letals a altes
concentrations (i, a mes baixes, la infecun-
ditat) es transmeten al llarg de la cadena
trofica i s'acumulen en els graons mes ele-
vats com son els depredadors, i que la
seva persistencia arriba a esser gran. Per
aixo no deixa d'esser preocupant que en-
cara avui es continul utilitzant Lindane
(y-HCH) i, possiblement, Dieldrin i altres.
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