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Ultima Hora Dimecres, 6 de juny de 2018 

Es duran a terme estudis d'habitat i censos de preses i altres rapinyai• 
res amb la finalitat d'avaluar la integració al ecosistema mallorquí. 

' 

Suplement Educatiu 13 

L
' Agui la de Bonelli. o Agui la 
Coabarrada es va extingir de 
Mallorca en la dCcada deis 

anys 50-60 del passal segle degul. 
principahnent. a la pressió exerci
da per l'home sobre aquesta 
especie. Afortunadament. gritcies 
a l' esforc; de diferents administrn
cions pübliques i enlilats p1ivades. 
l' Águila de Bonelli ha tornar a 
volar pel cel de Mallorca. 

rAguila de Bonelli continua 

l per garantir que la població es
tablert.a evolucioni favorablement 
de manera natural. mantenint un 
nombre d'efectius viable per la 
seva conservació i consolidant les 
seves zones de cria i dispersió. 
s'ha inicial el Projecte Europeu 
AQUTLA a-LIFE (LI
FE 16NAT/ES/000235), del qua! 
la Fundació Natura Pare forma 
part com a soci beneficiari. 

El projecte esta englobat pe! 
programa 'LIFE, Nature and Bio
di versi ty', instrument ri
nancer de la Unió Eu
rnpea que dóna su
port a projectes 
mediambien• 
tals. de con
servació de 
la natura i 
de l'acció 
cl imil.tica,  
avalar i su
pervisat pcr 
la Unió Euro-

projecte, que dis
posa d'una durada 
prevista de cinc anys (2018-
2022), és de carJ.cter europeu. in
cloent en la seva estructura a dife
rents entitats tant de la península 
com d'allres pai"sos comunitaris. 
Aquestes són: la Fundació Natu
ra Pare, a Mallorca: Grupo de 
Rehabilitación de Fauna Autócto
na y su Hábi"ll (GR EFA), a Ma
drid; Gabinete Ambiental de Na
varra (GAI\1). en Navarra; Diputa
ción For.11 de Álava, al País Base: 
L igue pour la Protection des Oi
seaux (LPO). a Franc;a; i Tstituto 
Superiore per la Protezione e la 
RicicrcaAmbicntalcs (l SPRA), a 
Italia. 

solcant el cel de Mallorca 
Gracies a l'exit aconseguit amb el Projecte 
LIFE BONELLI, executat durant els anys 2013-
2017, mitjan�ant el qual s'ha reintrodu'ft una 

Amb tot aixó, el Projecte 
AQUlLA a-Ll FE te com objectiu 
general augmentar J'abast de la 
presencia de I' Águila de Bonelli 
en el Meditcrrani occidental i re-

vertir la seva actual tenden-

d'igual manera a 
la restauració 

deis ecosiste
mes on va 
viurc. 

Enlre al
tres aspectes 
g e n e r a l  s .  
l'objcctiu es 

pretén ac?n
s e g u I r 

mitjan¡;ant el re
for¡; poblacional a 

Madrid, Navarra i 
Alaba. i la seva rcintroducció 

a la illa de Sardenya. Tfolia (extin
gida corn en el cas de Mallorca). 

A Mallorca. les accions es cen
traran en la població cstablerta a 
l'actualitaL a fi de garantir la seva 
evolució nan1ral. i entre aquestes 
accions cal destacar: 

-El seguimenl de la població 
mi�jan�ant marcatge amb 
emissors de localització GPS, per 
coneixer l'estat i salut de 
!'especie. el seu ús de les zones de 
cria, dispersió i alimentació. així 
com la detecció de JX)Ssibles ame
naces. 

-Estudis d' hf1bi tal i censos de 

població d'Aguila de Bonelli (Aquila fasciata) 
a l'illa de Mallorca, podem dir que aquesta 
població gaudeix d'una fantastica salut 

possibles preses i altres rapinyai
res amb les c¡uals podría existir 
una competencia amb la finalital 
d'avaluar la integració de la po
blació en !'ecosistema mallorquí. 

-Creació d'una xarxa de con
tactes arnb sectors clau i consoli
dació de grups soc:ials de supo11 a 
les aguiles (Administració Públi
ca. entitats i ernpreses privades. 
assoc:iacions de conservació ... ). 

-La realització de cursos de 
formació i jornadcs d'informació 
per a agents del sector (personal 

DIA DEL' AGUILA 

La celebra ció d'aquest dia és 
perdonar a coneixer 1' Águila 
Bonelli i es fará a les 
instal-lacions de la Fundació 
Natura Pare; será el dissabte 
9de juny 
tecnic d'empreses e!ectriques. 
agents mediambientals, Societats 
de Ca¡;adors, entitats loca Is, etc.) 

-Una gran Campanya d'Edu
l'.a<:ió i sensibilitzacióAmbiental 
destinada a centres educatius i po
blació en general. 

Pcrü, aixO no seria ¡x,ssiblc sinó 
fos pel suport de la Conselle1ia de 
Medi Ambient del Govem Ba
lear i entitats privades col·labora
dores, entre les quals destaquen a 
Red Eléctrica de Espaii.a. 

I per donar a coneixer els grans 
valors que ofereix I' Águila de 
Bonelli. anualment es duu a tenne 
la celebració del Dia de !' Águila. 

Aquest gran esdcvcnimenl. tin
drJ. lloc dissabte dia 9 de juny a les 
instal-lacions de la Fundació Na
tura Pare i en la qua! els visitants 
podran gaudir de lallers infantils. 
dernostració de falconeria. així 
com una interessant conferencia 
sobre l'estat actual de la població 
de I' Aguila de Bonelli a Mallor
ca, oberta a totes les persones in
teressades a coneixer més a fons 
aquesta espCcie i el projecte curo
peu AQUlLA a-LIFE. 
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