Falcó pelegrí (Falconis Pelegrinus)
Guardiola de Berguedà
Ubicació
Comarca:
Lloc/Adreça:
Emplaçament:
Alçada:

Berguedà
A les roques i crestes de la serra del Moixeró
Roques del Moixeró
2500

Coordenades:
Latitud:
Longitud:
UTM Est (X):
UTM Nord (Y):

42.29956
1.82183
402885
4683709

Classificació
Número de fitxa:
Àmbit:
Tipologia:
Estat de conservació:
Protecció:
Observacions protecció:
Accés:
Ús actual:
Titularitat:
Titular:
Autor de la fitxa:
Data de registre de la fitxa:

08099-24
Patrimoni natural
Zona d'interès
Bo
Legal
DOGC. 148/1992. Llei 3/1988 i Llei 4/1989
Obert
Lúdic
Privada
08098A001100009
Pere Cascante i Torrella
dc., 12/07/2017 - 02:00

Descripció
Au rapinyaire protegida i localitzada a les vessants suds d eles roques de la serra del
Moixeró. Es tracta d'un dels falcons més grans que medeix entre 39 i 50 centímetres de
llargada amb uns 25-110 centímetres d'envergadura quant desplega les ales i amb un pes
de 910 a 1300 grams. Les femelles són més grans La part superior del cap i damunt dels
ulls és de color gris pissarra. Damunt del cap, les galtes i una franja ample a la zona ocular
són de color negre. El pit és blanc, rogenc i tacat de negre. El bec és gris blavenc amb la
punta verdosa, i les potes d'un color groc molt viu. Està considerada com una nau
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migratòria, el falcó pelegrí viu en hàbitats rocallosos, al costat de roques i en punts elevats.
Es caracteritza per no fer niu sinó cavitats o forats ja oberts per altres aus o esquerdes
naturals. Es reprodueix entre els mesos de març i abril i pon entre uns 2 a 4 ous que coven
entre uns 30 dies. Al cap de 45 dies de vida els polls inicien el vol. Aquesta espècies d'au
pot viure uns 15 anys.
Observacions:
El falcó pelegrí es troba a les roques del vessant sud del Moixeró i de la Tossa d'Alp tot i
que també sol freqüentar la cara nord del Cadí. És visible en tot el territori del Parc Natural
del Cadí Moixeró. S'alimenta de peixos, coloms i fins hi tot ànecs. Es caracteritza per caçarlos llençant-se en picat des de gran altura. És considerada la criatura més veloç de tot el
planeta ja que pot superar els 300 Km per hora quant es tira en picat. Com a principal
característica cal destacar que s'utilitza en els aeroports de Barcelona per espantar altres
aus i evitar que els avions s'estavellin.

Història
Al llarg de la història ha estat molt emprat per a la caça la falconeria. A l'edat mitjana es va
utilitzar com a au missatgera.

Bibliografia
https://ca.wikipedia.org/wiki/Falcó_pelegrí
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