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lntroducci6

El mili reial(Milvus milvus) 6s un rapinyaire diiirn de mida mitjana (61-

72 cm de longitud i 140-165 cm d'envergadural) enddmic del Paledrtic

Occidental. Es considera en declivi a Europa, continent on es concentra
pl95% de la seva poblaci6 g1oba12, i es cataloga com a Quasi Amenagat

(NT) a escala mundial3. Al'Estat espanyol 1'espdcie es considera En perill

(EN)4, igual que a Catalunyas. Es tracta, doncs, d'una espdcie fortament

amenagada i d'elevat interds conservacionista, afectada principalment

per la utllitzaci6 il.legal de verins, la caga il'legal, l'electrocuci6 i la
col' lisi6 amb linies eldctriques6.
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El mild reial 6s present a Catalunyatotl'any,perd 6s m6s abundant a
l'hivern, quan es comporta de manera gregilriai forma j6cs comunitaris.
Aquest comportament, que tamb6 presenten altres rapinyaires i alguns
cdrvids, permet que els exemplars puguin explotar fonts d'aliment que
solitariament no trobarien, alhora que la convivdncia amb conespecifics
afavoreix l'establiment de parelles de cara a la segtient dpoca de
reproducci6T.

La distribuci6 catalana hivernal del mild reial es concentra al quadrant
nord-oest8, perd els principals efectius, que corresponen a un minim de
639 exemplars censats l'any 2012, es localitzen a les comarques de
la Val d'Aran, Pallars Jussd, AIt Urgell, Cerdanya. Osona, Noguera,
Segrid, Pla d'Urgell i Urgell. Si b6 les xifres de milans reials comptades
recentment en alguns j6cs de Catalunya superen amb escreix el mixim
observat a l'Alt Urgell, aquesta comarca acull un dels j6cs m6s estables,
tant geogrdficament com numdrica, aixi com un dels m6s ben estudiatse.
L'objectiu d'aquest article, presentat com a comunicaci6 ala2alomada
d'Estudis de l'Alt Urgell, 6s donar a condixer l'evoluci6 i interds d'aquest
j6c hivernal de la nostra comarca.

Area d'estudi i metodotogia

El j6c de mild reial objecte del present estudi es localitza al municipi de
Montferrer i Castellbd, concretament a les rodalies del poble de Bellestar
(figura 1). Es tracta d'una clapa d'arbres caducifolis d'uns 25.650 mz
de superficie, orientada a l'est i a una altitud de 820 m. Les espdcies
d'arbres del j6c s6n principalment verns (Alnus glutinosa), bedolls
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(Betula pendula), glops (Populus nigra) i roures martinencs (Quercus
pubescens). Adjacent a la massa arbdria hi ha una zona de pastures i
prats de dall, aixi com una grar:1,a i, a uns 2 km de distdncia, l'abocador
de Benavarre. Tant la granja com l'abocador representen fonts d'aliment
per a l'espdcie. Es important tenir en compte, perd, que l'drea esmentada
oorrespon al j6c hivernal format a partir del 2010, atds que durant el
pcriode 2007-2009 es localitzava a 1,8 km en direcci6 est, concretament
a les rodalies de la plarfia de compostatge de l'abocador de Benavarre.

lrigura I . Imatge adria de la ubicaci6 delj6c al llarg del periode estudiat. Les drees ratllades
rr:prcsenten els diferents emplaqaments que ha tingut elj6c. La de l'esquerra de l'abocador de
I lcnavarre correspon a la ubicaci6 quan es va descobrir el j6c, l'any 2004. Foto ICC

El seguiment del j6c de mild reial s'ha basat en la realitzacil de

ctrmptatges visuals directes, mitjangant la:utllitzaci6 de prismdtics 10x42
i tclescopis terrestres 15-45x60, 20-60x80 i20-75x80, des d'un punt fix.
(lada hivern es realitzaren un minim de dos censos, el primer durant el
rnos de desembre (idealment la darrera setmana) i el segon durant el mes
dc gener (idealment la primera setmana). Alguns anys, perd, es dugueren
n tcrme comptatges addicionals, en especial durant I'any 2012 quan se'n
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realitzaren, amb una periodicitat sehnanal, des de mitjan gener fins a final
de marg. Els comptatges generalment es dugueren a terme de 16:30h a
l8:00h, i s'hi estimaren el nfmero d'individus aturats al j6c, o si esqueia
en pre-j6cs, i el nfmero d'exemplars que hi entraven.

Resultats

El principal resultat del seguiment del j6c de mild reial 6s la xifra
mitjana d'exemplars que s'hi concentren.Lataula 1 i la figura 2 recullen
el nfmero mitjd de milans reials comptabilitzats al j6c hivernal de
I'Alt urgell durant el periode 2007-2012. El nrimero mitjd m6s elevat
es detectd l'hivern 2010-11, amb 150 exemplars, mentre que la xifra
mitjana m6s baixa s'assoli l'hivern 20ll-12, arrh 102 exemplars. La
xifra puntual m6s elevada s'assoli el 28 de desembre de 2010, quan es
comptabilitzaren un total de 196 exemplars.

2007-08 30

2008-09 07

2009-10 22

2010-l I 50

2011-12 02

Taula 1. Nombre mitjd de
milans reials hivernants al j6c de
Benavarre-Bellestar entre el 2007
i el 2012.

Figura 2. Evoluci6 del nombre
mitjd de milans reials hivernants
al j6c de Benavarre-Bellestar
entre el 2007 iel2012

un altre resultat destacat 6s la proceddncia de les aus hivernants a la
zona (figura 3). L'observaci6 d'individus amb marques alars ha permds
d'esbrinar l'origen d'una part de la poblaci6 hivernant. Aixi, s,han ob-
servat ocells procedents de paisos veihs com Espanya i Franga, i de m6s
llunyans com Alemanya.
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L'observaci6 d'exemPlars mar-

cats permet seguir els seus des-

plagaments. Com a exemple tenim

l'individu de la flgura 4 (marca SP

C1). Es tracta d'una femella nascu-

da l'any 2008 no se sap on. El 7-03-

09 la van marcar a Binaced, Arag6,

Espanya. El 8-04-10 va ser obser-

vada a Sankt Johann Ohnastetten,

Baden-Wtirttemberg, AlemanYa.

L'octubre d'aquell mateix any va

tornar a ser vista al lloc on la van

marcal No se sap on va ser durant

bona part del 2011, fins que el 16'

0l-12 es va veure al j6c aqui docu'

mentat. Poques setmanes m6s tard

fou observada alj6c de les Comes

(Pallars Jussd)l0. Aquestes dades

assenyalen una possible fidelitat a

la zona de naixement (filopAtria,

lrigura 3. Proceddncia dels milans amb

nl[rclues alars observats al j6c.

Mupa Internet i elaboraci6 prdpia.

Alemanya) , r ala zona d'hivernada
(nord-est de la peninsula Ibdrica), aixi com un

erratisme notable durant una mateixa hivernada

(42k{nentre e1j6c de Bellestar i el de les Comes).

Figura 4. MilA reial marcat amb anella de pvc i marca

alar. Ambdues marques s6n llegibles a distdncia.

Foto: Lorena Alos i Javier de la Puente
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Lea dades do I'apartat anterior palesen la importincia del j6c de mild
roial de Bollostar, tant pel que fa al nfmero d'exemplars, pardmetre
de rcllcvdncia cabdal en tractar-se d'una espdcie amenagada, com per
I'ostabilitat numdrica durant el periode temporal considerat. Dades m6s
rccents, perd, indicarien que el nfmero d'exemplars presents al j6c de
Bellestar ha disminuit sensiblement (74 exemplars comptabilitzats Ilr
de gener de 2014)11, possiblement en paral.lel a la formaci6 i/o augment
d'altres j6cs a les comarques de la cerdanya o de la plana de Lleidal2.
La colonitzaci6 de la plana de Lleida per part de l'espdcie ha estat un
fenomen recent i rdpid, que s'inicid els anys 2oo7-200g, convertint
aquesta drea en la que acfualment acull m6s efectius de tot catal:unya.
La formaci6 de j6cs hivernals cal considerar-la, doncs, com un proc6s
dindmic, tant en el temps com en l'espai. Aixi, per exemple, les primeres
dades conegudes del j6c de Bellestar, que es remunten a Yany 1994,
estimaven un nombre molt inferior d'exemplars (al voltant de la dotzena)
i a una localitzaci6 diferent de l'actual(el j6c se situava 1,1 km a l,est de
l'actual ubicaci6)13. El cardcter dinimic dels j6cs tamb6 es veu corroborat
pel traspis d'exemplars d'un j6c a un altre, tal com s'esmenta a|apartat
anterior entre els j6cs de l'Alt Urgell i del pallars Jussd. L,observaci6 i
origen d'aquest exemplar concret, demostra que una part de la poblaci6
que hiverna a cataltnya prov6 d'altres drees de la peninsula Ibdrica,
malgrat que la major part de la poblaci6 catalana sembla que prov6 del
centre i nord d'Europa.

I l. DALMAU, J.; NICOLAU, J.; dades prdpies.
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Malgrat el cardcter dinimic dels j6cs hivernals de mild reial, conv6

prioritzar el manteniment de l'estructura vegetal i els usos actuals de

l'ilrea on s'ubica el j6c de Bellestar, atds que aquesta concentraci6

tlc milans reials 6s un dels elements naturals m6s notables i singulars

rlc la comarca de l'Alt Urgell. L'ambient actual coffespon a un medi

obert de muntanya mitjana, amb una massa caducifdlia i una o m6s

lirnts d'alimentaci6 explotables per l'oportunisme trdfic de l'espdcie a

monys de 4 km, descripci6 que coincideix amb la caracteritzacii general

dols j6cs hivernals de l'espdcie. Alhora, tamb6 6s important evitar els

tk:storbs humans alj6c, atds que aquest factor pot resultar una amenaga

purticularment destacada per a la poblaci6 hivernal de mili reialla.

L'atractiu de l'espdcie i l'espectacularitat de les seves concentracions

hivcrnals fan que 1'observaci6 d'un j6c de mild reial esdevingui un recurs

ccoturistic. Conscients d'aixd, des d'AUBBnTA hem creat l'incipient
producte Teta de milans (figura 5), que consisteix en 1'observaci6 a

tlistincia del j6c de Bellestar mitjangant telescopi i prismitics. Durant

l'my 2012 una dotzena de persones van gaudir d'aquesta meravellosa au

i van rebre les nostres explicacions (figura 6). En aquest sentit, comenga

u haver-hi una complicitat entre allotjaments i empreses de serveis per

tal de diversificar i
alhora especialitzar
l'oferta turistica de

l'Alt Urgell.

Figura 5.

Reclam d'un producte

ecoturistic basat en

1'observaci6 de milans
reials a l'Alt Urgell.
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Figura 6.

Grup de persones dela3a edat observant milans reials del j6c de Belrestar
Foto:AUBERRIA

Agraiments

Les dades que es presenten en aquest article han estat obtingudes en
el marc del Programa de Seguiment de Bioindicadors del municipi de
la Seu d'Urgell (PROSBIO), encarregat per l'Ajuntament de la Seu
d'Urgell, i grdcies a un estudi encarregat per la Generalitat de catalunya
en el context del programa de cooperaci6 territorial NECRopIR (Acci6
2.1.2.D, EFA 130/09).
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