
L’ÀGUILA DE PANXA BLANCA A CASTELLÓ 

Grup d’Estudi i Protecció dels Rapinyaires- Ecologistes en Acció 

(GER-EA) 

Aquesta 

sóc jo 

Recuperem els territoris de cria abandonats 



1ª PART DEL PROJECTE: ACTUACIÓ EN EL MEDI 

2ª PART DEL PROJECTE: EDUCACIÓ AMBIENTAL 

 

“Conèixer per protegir: l’àguila de panxa blanca. 

Recuperem els territoris de cria abandonats” 

 
Participants: Juan Luis Bort, Sergi Marza, Juanvi Capella, 

Vicente Capella, Marta Ibáñez, Lidón Badenes, Josep 

Bort, Fernando Ramia, José Giménez, Leopoldo Pérez, 

Miguel Agueras, Carlos Izquierdo, Sergio Peña,   
 



LA HISTÒRIA D'UN ÀGUILA QUE VIU AMB 

NOSALTRES 

 
Hola sóc l'àguila de 

panxa blanca, us 

explicaré una història 



¿ SABEU EN QUIN PAÍS VIU? 

Abans vivia en quasi tota Europa, després en 
quasi tota Espanya. Ara cada vegada som 
menys.  

Per això estem en perill d'extinció 

El 80% vivim a Espanya 

Entre 1.031 y 1.141 parelles 

Entre 691  i  713 parelles 
 84 parelles 



QUÈ PASSA A CASTELLÓ ¿QUANTES SOM? 

Abans (1980) 

45 parelles 

Ara (2016) 

22 parelles 
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PER AÇÓ ESTIC PROTEGIDA 

 PER LA LLEI des de 1966 



EL MEU NOM VE DEL 

COLOR DE LA MEUA 

PANXA BLANCA 

QUAN SÓC ADULTA 

mira que 

blanca és 



PER IDENTIFICAR ÉS MOLT FÀCIL 

Si encara sóc jove (1 any de vida), com en les fotos, sóc 

marró a l'esquena i rogenca a la panxa 

Quan sóc immadur (2 anys edat), 

El color va fent-se més clar i 

comencen a insinuar-se llàgrimes 

negres en el pit. 



subadults 

3- 4 anys edat 

el color va canviant,  fent-se més clar i destaquen 

molt les llàgrimes negres a l'abdomen i tòrax. Les 

plomes d'ales i cua, unes més clares i altres més 

fosques. 
Mira la panxa 

sembla com si 

estigués bruta 

Fixa't també en 

les plomes clares 

i fosques 



A mesura que faig anys el color va canviant al blanc (amb 4 
anys) i les llàgrimes negres del pit i la panxa es fan més fines. 

Així que ja saps, cerca’ns quan 

vages al camp 

Per l'esquena sóc 

marró fosca amb 

una taca blanca al 

centre 



MIRA COM CANVIE DE COLOR EN FER-ME MÉS 

GRAN 



TINC UN PIC I UNES URPES MOLT FORTES 

PERQUÈ HE DE MENJAR CARN PER A PODER 

VIURE. 

Els animals malalts són 

més fàcils d'atrapar  me'ls 

menge i a mi no m'afecta. 

CONILL MALALT 



ENCARA QUE TINC LA CARA 

SERIOSA, SÓC MOLT 

DIVERTIDA, JUGANT AMB ELS 

MEUS AMICS.  

 

QuE et atrapo oooo ....... No se qui va tenir la idea 

de posar-me una cella 

com si estigués sempre 

enfadada. 



NORMALMENT LA FEMELLA SEMPRE ÉS MÉS 

GRAN QUE EL MASCLE  

 

Endevina qui és 

qui i quina edat 

tinc 

¿? 



ELS MEUS LLOCS PREFERITS SÓN 

Utilitze les coves i lleixes per a construir 

els nius. 

 

Excepcionalment pins molt grans. A 

Castelló només  una parella cria en pi. 

Zones amb grans 

tallats i pinedes en 

barrancs amagats. 



T'INTERESSA SABER COM VISC I QUÈ FAIG? 

La gran part de l'any els adults es dediquen a criar els 

seus pollets. Començant al gener i acabant a 

l'agost. 

• Al gener, i fins i tot un parell de mesos abans, els pares es 

dediquen a enamorar-se i a arreglar el niu (casa) on 

naixeran els pollets. 

Escolta, busque 

núvia 



ELS ADULTS COMENCEN LA CONSTRUCCIÓ I 

ARRANJAMENT DEL NIU 

Els meus pares van posant branques fins a fer 

molt gran el niu perquè no ens caiguem. 



A FINAL DE GENER FINS PRINCIPI MARÇ 

La meva mare posa normalment 2 ous, i els 

està incubant entre 37-41 dies, perquè no 

es refredin. 

 

Foto internet GREFA 

On 

estic? 



NEIXEN ELS POLLETS 

En néixer som totalment 

blancs molt desvalguts i no 

podem caminar. 



ANEM CREIXENT I ENS FEM GRANS I FORTS 

Durant 60-70 dies estem en el niu, creixen les 

plomes per estar molt fort. 

Als 25 - 30 dies de vida, em surten els canons de 

les plomes 



Amb 35-37 dies de vida 

I SEGUEIXEN SORTINT PLOMES  

 

Amb 40-45 dies de vida 



Mentre creixem, els meus pares porten branques verdes 

per entapissar el niu i que estiguem molt fresquets ja 

que al juny fa molta calor. 

Entre 45 i 50 dies de vida, pit roig i 

primeres plomes al cap 



Durant el dia vam realitzem exercicis de vol, per a tenir les ales fortes, 
tenim ja 50 dies de vida. Mentre els meus pares ens vigilen de prop. 

Cura a qui toqui 

als meus fills 



Com tots els pares, els meus també venen a donar-nos 
de menjar perquè creixem forts i sans. 

Ja tinc entre 50 i 55 dies de vida amb el pit totalment roig i 

el cap amb moltes plomes 



JA SÓC GRAN TINC ENTRE 55 - 60 DIES DE VIDA 

Ja m’alimente a 

soles 



Tota la meva família reunida, 

mare, pare i germà 

 

Quina felicitat¡¡ 



ALS 60-65 DIES, TINC EL PLOMATGE 

DESENVOLUPAT COMPLETAMENT, I EM MOC 

PER LES ROQUES PROPERES AL NIU. 

I ara com tornem al niu? 

Serà per 

açí? 



Bé no ha estat per 

tant. 

Ja voleeeeee.... 

ENTRE ELS 65 I 70 DIES, LA PROVA 

DEFINITIVA, EL MEU PRIMER SALT FORA 

DEL NIU. ELS MEUS PARES SEMPRE HI 

SÓN A PROP. 

Quina por !!!  



DISPERSIÓ DE LES JOVES ÀGUILES 

Quan ja vole, estic un parell de mesos amb els meus 
pares per a que m'ensenyen a alimentar-me bé. 

Després, me’n vaig a descobrir món durant diversos 
anys, fins que aconseguisc la maduresa sexual als 3-4 
anys quan, finalment, busque núvia i casa. 

espereu-me 



Si tot va bé cercaré un tallat i construiré un niu propi i 
criaré durant anys als meus pollets, si no morim abans, 
ja que tenim una vida difícil amb molts problemes per 
sobreviure durant anys. 

Ja tinc casa i 

parella 

Recorda que nosaltres solem 

viure en llibertat de 20-25 anys. 

CASA DE 

L‘ÀGUILA. 

BENVINGUTS 



PERÒ TOT NO ÉS TAN BONIC, TENIM MOLTS 

PROBLEMES, T'EXPLIQUE: 

Alguns furtius ens roben del niu quan som 

xicotets, i ens crien com gallines però som 

aus salvages i lliures, per volar i criar. 

Altres ens 

disparen amb 

escopetes. 

M'han mort 

d'un tret 
No sóc una 

gallina 



PERQUÈ ME DISPARES? 

El 12% mor 

per tret 

Mira les 

boletes 

són plom 



Per açò han de rectificar 

totes les torres elèctriques. 

Morim en xocar amb 

els cables al no estar 

senyalitzats, o al posar-

nos en les torretes 

elèctriques sense 

aïlladors. 

Morim electrocutats el 

51% la majoria joves 



Morim en voler beure 

a les basses que no 

tenen rampes per 

poder eixir. 

Mira el gràfic i veuràs 

quantes coses 

negatives em passen 

El 4% moren 

ofegats 



ALTRES MOLÈSTIES SÓN 

Escalada i rutes excursionistes en època de cria 

Niu 



QUEÈ POTS FER PER SALVAR-ME? 

Primer has de conèixer-me, 

no sóc tan dolenta com 

diuen i et puc 

proporcionar moments 

molt agradables. 

Dis-los als teus pares que 

des de xicotet et porten 

al camp per veure’m i 

conèixer-me de més a 

prop. 



Per veure'ns, fes servir telescopis i posa't a 

llargues distàncies 300 - 500 m. 

Voras igual i els meus pares, les àguiles, no 

estaran preocupades per si em passa alguna 

cosa. 

Amb el telescopi des de molt llun podem llegir fins a les lletres 

de les anelles 



Coneix a la gent  del GER-EA que es preocupa 
per nosaltres, estan fent un treball al teu poble 
per aconseguir recuperar una zona de cria on 
van morir les àguiles i ara està abandonat. 



QUE ANEM A 

FER? 

 

Volem que tornen les àguiles 
a criar a la mateixa zona 
perquè són: 
 

Un indicador de salut de les 
muntanyes. Ens indiquen si el 
medi ambient està bé o no. 

 

Controlen les plagues eliminant als 
conills malalts, còrvids, garses,  

afavorint l'equilibri natural. 

 

Són enormement belles i poderoses. 

El nostre projecte consisteix a 

posar nius artificials en penya-

segats on vivien abans i ara s'ha 

abandonat. 
 



APRÈN AMB LES 

RAPINYAIRES. 

ET SORPRENDRAN 



Participa amb grups 
naturalistes per a defensar 

les aus i gaudir-ne. 

 

¡¡¡¡¡¡¡¡¡ET DIVERTIRAS¡¡¡¡¡¡¡ 

Protegeix- 

  AMB NOSALTRES 



GRÀCIES PER ESCOLTAR-NOS 

Xe quins xics més 

simpàtics 


