
PROJECTE: 

RECUPERACIÓ DE 

TERRITORIS DE CRIA 

D’ÀGUILA DE PANXA 

BLANCA A CASTELLÓ 

 

 

L'àguila de panxa blanca és una de les 

rapinyaires més amenaçada d'Europa, estant 

catalogada com en perill d'extinció, mentre a 

la Comunitat Valenciana està catalogada com 

a Vulnerable. 

Des de fa anys apareix una disminució 

constant de les parelles reproductores tant a 

Europa desapareixent de diversos països, com 

a Espanya (disminuin més del 20% de les 

parelles) i especialment a Castelló (més del 

50% de les parelles), implicant un degoteig de 

territoris de cria que són abandonats any rere 

any i ja no es tornen a recuperar per l'àguila 

de panxa blanca. 

A causa d'aquesta circumstància i de la gran 

mortalitat que pateix la espècie (tirs, 

electrocucions, ofegaments, manca d'aliment, 

molèsties, etc.). El Grup d'Estudi i Protecció del 

rapinyaires - Ecologistes en Acció (GER-EA), ha 

iniciat un projecte de recuperació d'aquests 

territoris a la província de Castelló. 

Per què volem recuperar aquest territori? 

La parella que nidificava en la zona del 

projecte, era una de les millors reproductores 

de la Comunitat Valenciana (èxit reproductor = 

1.5 p/p /a). 

Des del 2010, darrera reproducció i mort de la 

parella per electrocució, el territori segueix 

buit. 

L'aliment potencial (espècies presa) de la zona 

és abundant. 

Hem detectat en diverses ocasions exemplars 

adults, subadults i joves a la zona alimentant-

se. 

Algunes de les agressions s'han prohibit com 

l'escalada i corregit com les torres on es van 

electrocutar les àguiles. 

Perquè la transformació de l'hàbitat és escassa 

o poc impactant. 

 Quins objectius ens hem marcat? 

Aconseguir que s'inicie la ocupació d’un 

territorio abandonat d’àguila de panxa blanca i 

que serveixca com a experiència en altres 

àrees abandonades. 

Sensibilitzar i col·laborar amb els habitants de 

la zona per conèixer i mantenir una espècie de 



rapinyaire en perill i recuperar el territori de 

cria de les àguiles. 

Quines activitats realitzarem? 

1.- Anàlisi de les característiques del territori i 

aprofitament humà i de les possibles causes 

de pèrdua del territori de cria per les àguiles. 

2.- Instal·lació d'un niu artificial com a estímul 

per a les àguiles, al mateix lloc on estava el niu 

original abans de caure. 

3.- Col·locació d'un esquer (àguila de panxa 

blanca), com atraient per a altres àguiles de 

panxa blanca i frenar altres espècies de 

rapinyaires rupícoles. 

EDUCACIÓ AMBIENTAL 

 Impartint una sèrie de xarrades i tallers a les 

diferents escoles de primària de les poblacions 

properes, Vilanova d'Alcolea, Benlloch, la 

Pobla de Tornesa, etc . 

Xarrades a la població en general en les 

mateixes poblacions, incloent altres com Torre 

d'En Domenech i Cabanes. 

 

Difusió de la campanya 

La campanya de sensibilització / protecció de 

les àguiles de panxa blanca, es donarà difusió 

als mitjans de comunicació dedicats a temes 

mediambientals. 

S'utilitzaran les eines informàtiques que 

disposa el grup GER-EA per donar difusió al 

projecte, facebook, twitter, blog, pàgina web 

Internatura. 

Col·laboracions 

La campanya per dur-se a terme amb èxit 

necessita la col·laboració dels habitants de les 

poblacions properes tant xiqets com adults. 

La col·laboració de l'Administració i agents 

mediambientals de la zona, per evitar els 

possibles problemes en l'àrea del projecte. 

La col·laboració de les diferents associacions 

naturalistes i ecologistes de Castelló. 

IMPLICA'T PER LA RECUPERACIÓ DELS 

TERRITORIS DE CRIA ABANDONATS. 

  

 

 

  

 

 

 


