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REsUM.- Distribució territorial dels registres de falcó marí Falco eleonorae a
Mallorca. s’han recopilat fins a 342 registres de falcó marí Falco eleonorae que
impliquen 5.146 exemplars dins el període 1984-2010. De mitjana l’arribada
dels falcons es va situar el 12 d’abril i la darrera observació el 28 d’octubre. Les
concentracions de falcons a certs punts tenen a veure amb comportaments ali-
mentaris. Les majors concentracions registrades van ser al Parc Natural de s’Al-
bufera de Mallorca i a son Bosc. Aquestes concentracions tengueren una mar-
cada estacionalitat estival. La població de les Illes Balears podria representar
entre el 5 i el 13 % de la població europea.
Paraules clau: Falco eleonorae, falcó marí, Mallorca, Illes Balears, s’Albufe-
ra de Mallorca, son Bosc.

sUMMARy.- Territorial distribution from registrations of Eleonora’s falcon
Falco eleonorae in Mallorca. A synthesis of 342 Eleonora’s falcon Falco eleono-
rae registrations produced a total of 5,146 birds for the period 1984-2010. Mean
first arrival date was 12th April and the latest observation 28th October. Con-
centrations of falcons at certain sites were related to feeding activities. The largest
recorded gatherings were at the Parc Natural de s’Albufera de Mallorca and at
son Bosc. These gatherings had a marked summer seasonality. The Balearic
population may represent between 5 and 13 % of the European population.
Key words: Falco eleonorae, Eleonora’s falcon, Mallorca, Illes Balears, s’Al-
bufera de Mallorca, son Bosc.
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INTRODUCCIÓ

El falcó marí Falco eleonorae té
una distribució reproductora circumme-
diterrània, llevat d’un petit contingent a
les costes atlàntiques de Marroc i les illes
Canàries (BirdLife International, 2004).
Cria colònialment a Mallorca, Eivissa i
les illes i illots propers com Cabrera, sa
Dragonera,  Tagomago i  es Vedrà
(MUñOz, 2010) mancant a Menorca i For-
mentera. Passa l’hivern principalment a
Madagascar, on arriba després de traves-
sar l’Àfrica (LÓPEz-LÓPEz et al., 2009).

Els darrers 15 anys, s’han publicat
xifres poblacionals, que van de les 3.000
a les 8.000 parelles (MAyOL, 1996;
HAgEMEIjER & BLAIR, 1997), arribant a
les 12.300 (DIMALExIs et al., 2008).
Altres estimes situen la població euro-
pea entre 5.900-6.200 parelles i un total
de 17.700-18.600 exemplars (MUNTA-
NER, 2004). La població disminueix a
nivell global i la tendència negativa es
deu a l’explotació dels ous i polls i al
desenvolupament del turisme (DEL HOyO

et al., 1994; BirdLife International,
2011).
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Un cens poblacional de l’any 2004
va xifrar la població de les Illes Balears
en 629-812 colles i uns 1.257 exemplars
(BONNíN, 2005; DEL MORAL, 2008). Un
70 % dels exemplars corresponen a
Mallorca, sa Dragonera i Cabrera i el 30
% a Eivissa i algunes illes i illots pro-
pers. Les dades de referència de pobla-
cions indiquen que el contingent de les
Illes Balears suposaria entorn del 10-13
% de la població reproductora europea
(BirLife International, 2004), a les esti-
mes més favorables. I entorn del 5,1-6,6
% a les més desfavorables (DIMALExIs et
al., 2008). En qualsevol dels supòsits, la
població de les Illes Balears és la més
important de l’estat espanyol, i té un
gran interès de conservació.

Del falcó marí s’han estudiat mul-
titud d’aspectes relatius a distribució i
població i també la seva migració. A les
Illes Balears els treballs realitzats s’han
centrat bàsicament en l’estudi de la dis-
tribució de les colònies i el cens de la
seva població (MAyOL, 1976; MARTí y

DEL MORAL, 2003; BONNíN, 2005) i
també en alguns paràmetres reproduc-
tors (BONNíN, 2005; DEL MORAL, 2008).

Anteriorment també s’havia estudiat,
entre d’altres aspectes, la seva dieta a
l’arxipèlag de Cabrera (MAyOL, 1976;
ARAújO et al., 1977).

La majoria de les colònies existents
a Mallorca es situen a espais protegits,
però no és així en el cas de les zones
interiors on s’alimenta, sotmeses sovint
a canvis vinculats a la pressió urbanísti-
ca i turística, i que ja ha transformat
prop del 7 % del territori, amb especial
intensitat a les zones costaneres (PONs,
2011). Aspectes clau de la seva biologia
com les zones d’alimentació i campeig
lluny de les colònies, són desconeguts a
les nostre illes, especialment quan l’è-
poca  reproduc tora  encara  no  ha
començat (abril-juliol). Conèixer aques-
tes zones podria ser de gran importància
de cara a la conservació de l’espècie.

MATERIAL I MèTODE

s’han recopilat totes les cites
corresponents a l’espècie entre el 1984 i
el 2010 (27 anys). Les fonts han estat: el
Fitxer Ornitològic del gOB (amb el 90
% dels registres), els diversos volums
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Gràfic 1. Número de registres de falcó marí Falco eleonorae recopilats a Mallorca entre 1984
i 2010 (n= 342).

Graph 1. Number of Eleonora’s falcon Falco eleonorae registrations obtained in Mallorca,
1984 to 2010 (n= 342).
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de l’a.o.B. (1984-2009), el ForumAUs
en el període 2006-2010 (fòrum del
gOB sobre estudi i conservació dels
aucells a les Illes Balears), comunica-
cions de diversos ornitòlegs i observa-
cions personals.

Aquests registres han estat incor-
porats a una base de dades, anotant
nombre d’individus, data, lloc, observa-
dors, comportament i d’altres observa-
cions. A més s’ha afegit la quadrícula
UTM 5x5 on s’han produït els avista-
ments sempre que fos possible ubicar el
topònim associat a l’observació.

REsULTATs

En total s’han recopilat i seleccio-
nat 342 registres reportats per 106
ornitòlegs diferents. Aquests sumen un
total de 5.146 individus de l’espècie.
De mitja s’han comunicat a través d’a-
questes fonts fins a 12,7 registres cada
any, amb mínims de 2 i màxims de 28
(gràfic 1).

Fins a 61 registres (un 17,8 % del
total) no van poder ser ubicats dins cap

quadrícula concreta. Tots ells correspo-
nen al Parc Natural de s’Albufera de
Mallorca (PNAM), un topònim que
abasta 1.680 hectàrees i comprèn fins a
4 quadrícules 5x5 diferents. El fet de no
citar un nom de lloc més concret i acotat
dins aquest espai ha impossibilitat ubi-
car-les amb un detall precís. De cara a la
distribució de cites sobre els mapes, han
estat distribuïdes en funció de la super-
fície que ocupa el PNAM a cada una
d’elles. El 40 % dels registres s’han
adjudicat a la quadrícula s’Albufera B,
el 35 % a s’Albufera D i el 25 % a Can
Picafort C. En igual percentatge s’han
repartit el nombre total d’exemplars
(1.401). Finalment el nombre de cites
útils ha estat de 331 i el total de falcons
avistats arriba als 5.064, amb una mitja-
na de 15 falcons per cita.

Fenologia

La distribució mensual de cites per
a tot el període 1984-2010, mostra que
els primers individus es comencen a
citar a les primeries de març. La cita
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Gràfic 2. Distribució mensual dels registres de falcó marí Falco eleonorae acumulatiu per les
illes de Mallorca, sa Dragonera i arxipèlag de Cabrera entre 1987 i 2010 (n= 338).

Graph 2. Distribution by month of Eleonora’s falcon Falco eleonorae registrations obtained in
the isles of Mallorca, sa Dragonera and the Cabrera archipelago between 1987 and 2010 

(n= 338).
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més primerenca va ser el 6 de març de
2000. La mitjana d’arribada obtinguda
al present treball pel període 1987-2010,
se situa en el 12 d’abril. Pel que fa la
partida, les cites més tardanes van ser el
18 de novembre de 1987 i el 16 de
novembre de 1990. De mitja, la darrera
citació es va produir el 28 d’octubre
(gràfic 2).

Distribució dels registres

La distribució dels registres al llarg
del període 1987-2010 a Mallorca i
Cabrera no té perquè reflectir la densitat
real de l’espècie degut que l’esforç
d’observació no és regular ni el temps ni
en l’espai. La localitat de s’Albufera per
exemple, va registrar moltes observa-
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Mapa 1. Distribució i densitat dels 342 registres de falcó marí Falco eleonorae sobre les 191
quadrícules UTM 5x5 de Mallorca i Cabrera. Dins les quadrícules remarcades en negre s’hi

ubiquen les principals colònies segons l’atles nidificant (MUñoz, 2010).
Map 1. Distribution and density of the 342 Eleonora’s falcon Falco eleonorae registrations in

relation to the 191 UTM 5x5 squares in Mallorca and Cabrera. The squares bordered in black
contain the main colonies according to the breeding atlas (MUñoz, 2010).
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cions pel fet de ser un espai molt visitat
per ornitòlegs i també hi és coneguda la
presència dels falcons marins. Així i tot,
l’anàlisi d’aquests registres ens pot aju-
dar a conèixer millor aspectes que
podrien tenir interès de conservació.

La distribució de les cites mostra
zones amb concentració d’observa-
cions a la zona nord-est de Mallorca i a
les badies de Pollença i Alcúdia (Mapa
1). Pel que fa al nombre total de fal-
cons registrats per quadrícula i a la
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Mapa 2. Distribució del total d’exemplars de falco marí Falco eleonorae citats als 342
registres obtinguts entre 1984 i 2010 sobre les 191 quadrícules UTM 5x5 de Mallorca i
Cabrera. Dins les quadrícules remarcades en negre s’hi ubiquen les principals colònies

segons l’atles nidificant (MUñoz, 2010).
Map 2. Distribution by total numbers of Eleonora’s falcon Falco eleonorae individuals from the
342 registrations obtained between 1984 and 2010 in relation to the 191 UTM 5x5 squares in
Mallorca and Cabrera. The squares bordered in black contain the main colonies according to

the breeding atlas (MUñoz, 2010).
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mitjana (número de falcons/cita),
veiem que la zona nord-est de l’illa
també va mostrar més densitat, junta-
ment amb sa Dragonera a l’extrem oest
(Mapes 2 i 3).

Zones de concentració estival

El gruix de falcons marins arriba
a Mallorca dins el mes d’abril, i el naixe-
ment dels polls es produeix a finals d’a-
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Mapa 3. Index de densitat obtingut a partir del nombre d’exemplars/observació de falco marí
Falco eleonorae citats als 342 registres obtinguts entre 1984 i 2010 sobre les 191

quadrícules UTM 5x5 de Mallorca i Cabrera. Dins les quadrícules remarcades en negre s’hi
ubiquen les principals colònies segons l’atles nidificant (MUñoz, 2010).

Map 3. Density index derived from number of individuals per Eleonora’s falcon Falco
eleonorae registration from the 342 registrations obtained between 1984 and 2010 in relation
to the 191 UTM 5x5 squares in Mallorca and Cabrera. The squares bordered in black contain

the main colonies according to the breeding atlas (MUñoz, 2010).
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gost i principis de setembre coincidint amb
la migració postnupcial de petits passeri-
formes (WALTER, 1979). Als mesos de pri-
mavera i estiu els falcons poden ser obser-
vats lluny de les colònies. La distribució
de cites (n= 144) que podríem considerar
estivals (15 maig al 31 juliol) i prèvies a la
posta (principis d’agost) mostren una dis-
tribució desigual sobre l’illa (Mapa 4),
amb més presència de falcons a 3 quadrí-
cules (Can Picafort C, s’Albufera B i C).

concentracions de falcons i
abundància d’insectes

És conegut que els falcons marins
inclouen insectes en la seva dieta (ARA-
újO et al., 1977; MAs, 2006), sobretot
fora dels passos migratoris de petits
aucells. La revisió de cites d’aquest tre-
ball ha localitzat 33 cites de falcons
caçant, de les quals 29 corresponen a ali-
mentació insectívora que inclou per
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Mapa 4. Distribució de les 181 observacions estivals (15 maig al 31 juliol) de falco marí Falco
eleonorae entre 1984 i 2010 sobre les 191 quadrícules UTM 5x5 de Mallorca i Cabrera.

Map 4. Distribution of the 181 summer observations (15 May-31 July) of Eleonora’s falcon
Falco eleonorae between 1984 and 2010 in relation to the 191 UTM 5x5 squares in Mallorca

and Cabrera.
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aquest ordre: coleòpters com l’escarabat
de sant joan Polyphilla fullo, Pentodon
algirus, Hemípters com la xigala cica-
da orni, lepidòpters nocturns com l’es-
finx de la mort acherontia atropos i for-
migues alades del gènere Messor. Les
altres 4 cites fan referència a predació
sobre aus: falzies apus apus, teuladers
Passer domesticus i guatlereta de mar
actitis hypoleucos. Les cites de predació
sobre insectes inclouen grups més o
manco importants de falcons, normal-
ment associades a emergències massi-
ves d’insectes, mentre que les cites de
predació sobre aucells corresponen a
individus solitaris. La major cita regis-
trada fora d’una colònia, correspon a
200 exemplars, caçant insectes a son Fe
i son siurana (Alcúdia) el 9 de juny de

2009 (Taula 1), no va poder ser inclosa
en l’elaboració d’aquest treball.

El cas de s’albufera i Son Bosc

L’any 1924 Von jordans i Henrici
citen com a localitat de captura d’insec-
tes per part dels falcons, un pinar al
sudest de s’Albufera (a BANNERMAN &
BANNERMAN, 1987). El 1927, l’ornitòleg
Philip Munn va descubrir falcons caçant
libèl·lules als pinars pròxims a s’Albu-
fera i caçant els nombrosos escarabats
de l’espècie anomala devota que emer-
gien dels sols arenosos, xifrant en 20 i
30 els individus que es dedicaven a
aquesta caça (MUNN, 1931). Als anys 80
Busby descriu com els falcons acudei-
xen a s’Albufera i s’Albufereta a caçar

8

Nº d’individus lloc Data observadors

200 son Fe i son siurana 9-06-2009 Pere Vicens
112 PN Albufera Mallorca 9-05-1995 Pere Vicens
110 son Bosc 7-06-2007 Nick Riddiford-Pere Vicens
110 PN Albufera Mallorca 13-05-2003 Arxiu PNAM
109 PN Albufera Mallorca 20-05-1998 Pere Vicens
102 PN Albufera Mallorca 7-06-1992 jon King
102 PN Albufera Mallorca 7-06-1992 RsPB & graham Hearl
99 son Bosc/EDAR de Muro 10-06-1992 Arxiu gOB
95 Ternelles 29-07-1975 joan Mayol
90 PN Albufera Mallorca 7-05-1996 graham Hearl
86 PN Albufera Mallorca 17-05-2001 Arxiu PNAM
86 PN Albufera Mallorca 17-05-2002 Pere Vicens
80 son Bosc 12-05-2001 Rafel Mas
79 PN Albufera Mallorca 27-05-1996 Maties Rebassa
74 son Bosc 8-06-2009 Philip A. garnett
71 PN Albufera Mallorca 21-05-2004 Arxiu PNAM
70 son Bosc 24 i 26-06-2009 Rafel Mas-gemma Carrasco
70 son Bosc 14-06-2006 Adolfo Ferrero
70 PN Albufera Mallorca 13-06-1993 Pere Dietrich

Taula 1. Registres de falco marí Falco eleonorae a Mallorca amb més de 70 individus
observats simultàniament i enfora de les colònies de nidificació.

Table 1. Eleonora’s falcon Falco eleonorae registrations in Mallorca exceeding 70 individuals
observed simultaneously and away from breeding colonies.

ADROVER  j.  i MAs  R.
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grans insectes (BUsBy, 1988). Hi ha
observacions amb la presència diària de
falcons caçant insectes entre maig i juny
a la zona de s’Albufera i la barra litoral
(MAyOL, 1976). RIsTOW & WINK (1992-
94) aporten algunes dades de concentra-
ció d’exemplars obtingudes per altres
ornitòlegs: 30 individus el 26 de maig de
1972 i 49 individus el 9 de maig de 1982
(A. Lenchs i M. Khun respectivament).

Tot i aquestes citacions, no s’han
localitzat als arxius del gOB, citacions
de la dècada dels 80 i gairebé cap dels
anys 90 a aquesta zona. Així i tot és pro-
bable que els falcons mai hagin deixat
de caçar-hi. És a partir de 2001 que es
començen a registrar concentracions de
falcons a la zona de son Bosc (Taula 1).
Durant setmanes els falcons aprofiten la
gran emergència d’escarabats Polyphilla

fullo i Pentodon algirus. Aquests són una
presa fàcil pels falcons, que els cacen
fins ben entrada la fosca (MAs, 2006).

Fenologia a la zona de Son Bosc i
s’albufera

Els falcons utilitzen la zona de son
Bosc i s’Albufera (Foto 1 i 2) coincidint
amb l’emergència massiva d’escarabats,
sobretot l’escarabat de sant joan Polyp-
hilla fullo. La distribució temporal dels
registres indica que maig i juny van ser
els mesos amb més presència de falcons.
Mentre que a la zona de son Bosc es van
deixar de produir registres per complet
dins el mes d’agost, a s’Albufera encara
es va produir alguna observació aïllada.
El mes d’octubre hi va haver un petit
repunt de les observacions a s’Albufera.
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Foto 1. Son Bosc, una de les zones importants d’alimentació del falcó marí Falco eleonorae,
desembre 2007. Foto: Antoni Muñoz.

Photo 1. Son Bosc, an important feeding area for Eleonora’s falcon Falco eleonorae,
December 2007. Photo: Antoni Muñoz.

DIsTRIBUCIÓ TERRITORIAL DE Falco ElEonoraE A MALLORCA



ANUARI ORNITOLògIC
DE LEs BALEARs 2012

La distribució setmanal dels regis-
tres i del total d’exemplars, mostra que
hi va haver una major concentració d’in-
dividus dins el mes de juny, sobretot
dins les primeres dues setmanes. Els
registres, van caure en picat al juliol
(gràf ic  3) .  La  mi t jana  d’ indi  v i  -
dus/obser vació també va ser màxima
dins les dues primeres setmanes de juliol
(gràfic 4). L’aparició dels falcons a son
Bosc dins el juny, és coneguda fa anys,
el que explica que l’esforç d’observació
es concentri al voltant d’aquesta època.

DIsCUssIÓ

L’anàlisi mostra que hi va haver
una primera arribada a partir del 6 de

març, 35 dies abans del que observaren
altres autors (HjORTNAEs-THOMsON &
jENsEN, 1974). De mitjana, els primers
falcons arribaren el 12 d’abril, fins a 13
dies abans que els obtinguts per MAyOL

(1976) i TERRAssE, (1963). De mitja, la
darrera citació es va produir al voltant
del 28 d’octubre. Els primers i darrers
registres mostren que l’espècie estaria
present a Mallorca prop de 200 dies a
l’any, un 55 % del període.

La distribució de cites revela que
les zones on més observacions es van
produir van ser la zona nord-est de
Mallorca i a les quadrícules amb colò-
nies reproductores més importants com
sa Dragonera, Formentor i Cabrera. Fora
d’elles, les badies de Pollença i Alcúdia
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Foto 2. Vista aèrea de la zona de ses Puntes i ses Eres, al Parc Natural de s’Albufera de
Mallorca. Una de les zones d’alimentació més freqüentades pel falcó marí Falco eleonorae,

juliol 1998. Foto: Biel Perelló © www.bielperello.com
Photo 2. Aerial view of ses Puntes and ses Eres in the Albufera de Mallorca Natural Park.

one of the feeding areas most frequented by Eleonora’s falcon Falco eleonorae, July 1998.
Photo: Biel Perelló © www.bielperello.com

ADROVER  j.  i MAs  R.



ANUARI ORNITOLògIC
DE LEs BALEARs 2012

concentraren bona part de les cites,
especialment al Parc Natural de s’Albu-
fera i les zones properes a aquest espai
(Mapa 1). També hi va haver concentra-
cions a zones cerealistes del pla de
Mallorca, cap al centre de l’illa i a
alguns punts de la serra de Tramuntana.

Aquestes concentracions es van produir
a finals de primavera i principis d’estiu.

Pel que fa al nombre total de fal-
cons registrats per quadrícula i a la mit-
jana, veiem coincidència respecte a les
zones amb més observacions. Fora de
les colònies de cria, la densitat més ele-
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Gràfic 3. Distribució mensual dels registres de falcó marí Falco eleonorae recopilats al Parc
Natural de s’Albufera de Mallorca (n= 65) i a Son Bosc (n= 35) entre 1987 i 2010.

Graph 3. Distribution by month of Eleonora’s falcon Falco eleonorae registrations from the
Parc Natural de s’Albufera de Mallorca (n= 65) and Son Bosc (n= 35) between 1987 and

2010.

Gràfic 4. Distribució del total de falcó marí Falco eleonorae observats al llarg de les setmanes
i mitjana (nombre d’individus/cita) a Son Bosc entre 2001 i 2010 (n= 35).

Graph 4. Weekly distribution of Eleonora’s falcon Falco eleonorae observations in terms of
total numbers and their mean (number of individuals/sighting) at Son Bosc between 2001 and

2010 (n= 35).
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vada va situar-se al Parc Natural de
s’Albufera i zones properes al sud d’a-
quest espai. També hi va haver densitats
altes de falcons a alguns punts de la
serra de Tramuntana (Taula 1). El gruix
d’observacions estivals es va produir
sobretot a la zona de son Bosc (més de
32 cites) i sobre s’Albufera (més de 16
cites a cada quadrícula). Altres quadrí-
cules amb més de 8 cites es situen a es
salobrar, Formentor i Andratx (Mapa 4).

Bona part d’aquestes cites van des-
criure comportaments de caça i consum
d’insectes per part de grups més o
manco nombrosos de falcons. A la zona
del pla de Mallorca se’ls va observar
caçant odonats i altres insectes, i a la
serra de Tramuntana caçant adults de
banyarriquer cerambyx cerdo sobre els
alzinars. A la finca pública de son Real
(santa Margalida) i al puig de’n Farine-
ta, Andratx, s’observaren grups nom-
brosos de falcons caçant sobre emergèn-
cies massives de xigala cicada orni.

Les majors concentracions regis-
trades a l’illa de Mallorca van ser al Parc
Natural de s’Albufera de Mallorca i a
son Bosc. Les cites indiquen que a
aquesta àrea, les dues darreres dècades
alguns anys s’hi van produïr registres
que implicaren al voltant d’un centenar
d’exemplars caçant simultàniament. Les
observacions disponibles de dècades
anteriors, registraren 30 i 49 individus
(RIsTOW & WINK, 1995). Desconeixem
si això es deu a un augment real dels
efectius a la zona o a un augment de
l’esforç d’observació.

La seva presència a son Bosc va
estar molt relacionada amb l’emergència
d’escarabats, principalment Polyphilla
fullo i Pentodon algirus, i havia estat
descrita anteriorment (MAs, 2006).
Aquestes concentracions, tengueren una
marcada estacionalitat estival, molt con-
centrada dins les primeres setmanes de

juliol. A partir d’agost, es deixaren de
produir registres a son Bosc, i baixaren
molt a s’Albufera, on es continuaren
observant alguns individus a l’estiu, tot i
que en proporcions baixes i implicant
pocs individus.

No hi va haver gairebé registres de
concentracions de falcons caçant insec-
tes a partir de mitjan juliol a cap zona
concreta, època en què els falcons
començen a ocupar les colònies i fer les
postes (MUñOz, 2010). Tampoc a l’agost
o al setembre, quan s’inicia la migració
de petits passeriformes aprofitada per
treure endavant els polls (WALTER, 1979).

Mentre la majoria de colònies de
l’espècie estan protegides a l’actualitat,
gairebé cap de les zones d’alimentació
que van ser usades bona part de la pri-
mavera i l’estiu, exceptuant el Parc
Natural de s’Albufera, tenen cap figura
de protecció. Aquestes zones podrien
tenir una gran importància per a l’espè-
cie pel fet que subministren aliment en
una època d’escassetat prèvia a la repro-
ducció. Les dades disponibles indiquen
que definir amb exactitud aquestes
zones d’alimentació, i protegir-les de
transformacions urbanístiques i altres
canvis lligats a l’activitat humana,
podria tenir gran interès de conservació
per a l’espècie.
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