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SUMMARY.- Wintering in Mallorca by a locally hatched osprey Pandion hali-
aetus. An osprey Pandion haliaetus hatched in Mallorca in spring 2008 was
recorded at the Salobrar de Campos (Mallorca) during the winter of 2008-2009.
This is the first documented case for the Mediterranean of a juvenile not aban-
doning its natal locality during its first year of life.
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L’àguila peixatera Pandion haliae-
tus és una espècie gairebé cosmopolita,
sedentària a zones tropicals i subtropicals
i migratòria a la resta de l’àrea de distri-
bució. A Europa, les poblacions nòrdi-
ques són migratòries, hivernant majorità-
riament a l’Àfrica tropical (ÖSTERLÖF,
1977) tot i que es detecta una hivernada
progressivament més important a zones
favorables de la península Ibèrica (SANZ,
1997). A la Mediterrània, els reproduc-
tors són sedentaris, realitzant dispersions
locals (THIBAULT et al., 2001), però els
joves abandonen les zones de naixement
(THIBAULT i PATRIMONIO, 1989) en uns
moviments dispersius i de llarga distància
que els porten fins al nord de la Medi-
terrània occidental, les costes atlàntiques
africanes o fins i tot zones tropicals d’a-
queix continent (TRIAY, 2002). S’ha regis-
trat el retorn dels joves a les zones de nai-
xement al cap d’un any, tot i que la majo-
ria ho fan als dos anys (THIBAULT, et al.,
2001). No obstant, com es detalla a con-
tinuació, s’ha pogut documentar el pri-
mer cas d’un exemplar local que no ha

abandonat Mallorca durant el seu primer
any de vida.

L’any 2008 es van localitzar a
Mallorca un total de 8 parelles repro-
ductores, que produiren un mínim d’on-
ze polls (MALMIERCA, 2008). Els 8 polls
criats a 3 nius accessibles foren marcats
amb anelles plàstiques de lectura a
distància, de color blanc amb dos dígits
negres. L’exemplar marcat amb l’anella
CD nasqué a un niu situat al nord de l’i-
lla, i fou anellat dia 29 de maig de 2008
registrant-se un pes de 1.508 grams
(vegeu-ne foto 1).

Aquest exemplar ha estat observat i
fotografiat repetides vegades al llarg de
la tardor de 2008 i l’hivern 2008-2009 al
Salobrar de Campos, zona humida situa-
da al sud de Mallorca i distant entre 50 i
60 quilòmetres del niu on va néixer. Les
observacions recollides són les següents:

11-09-08, Adolfo Ferrero fotogra-
fia l’exemplar, amb lectura d’anella.

07-11-08, Jordi Muntaner observa
un exemplar amb anella plàstica, sense
poder llegir-la.
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Foto 1. L’exemplar de
l’àguila peixatera Pandion
haliaetus en el moment de
l’anellament. Foto: Carlos

Herrero.
Photo 1. The osprey
Pandion haliaetus in

question at the moment of
ringing. Photo: Carlos

Herrero.

Foto 2. L’exemplar de l’àguila peixatera Pandion haliaetus, fotografiat en vol al Salobrar de
Campos dia 11-11-08. Foto: Toni Muñoz.

Photo 2. The osprey Pandion haliaetus in question, photographed in flight at the Salobrar de
Campos on 11-11-08. Photo: Toni Muñoz.



ANUARI ORNITOLÒGIC
DE LES BALEARS 2008

11-11-08, Toni Muñoz fotografia
l’exemplar, amb lectura d’anella (vageu-
ne foto 2).

11-02-09, Toni Muñoz observa un
exemplar juvenil en vol, sense poder
determinar si va anellat.

25-02-09, Juan López fotografia
l’exemplar, amb lectura d’anella.

Tot i que sembla que amb caràcter
general la norma és que tots els joves
d’àguila peixatera abandonen les àrees
de cria de la Mediterrània durant el seu
primer any de vida, ens trobam davant
un cas en el qual l’exemplar ha quedat a
passar el primer hivern a l’illa de naixe-
ment. Que coneguem, aquest és el pri-
mer registre d’aquestes característiques
documentat a la Mediterrània.
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