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Introducció
No tots els Falcons pelegrins Falco peregrinus que es veuen 
a Catalunya són residents al nostre país. Alguns d’aquests 
pertanyen a tàxons de distribució més nòrdica i són au-
tèntics migradors de mitja o llarga distància que arriben al 
principat de forma regular durant la tardor. Tanmateix, no 
sempre és fàcil diferenciar les tres subespècies que podem 
trobar a Catalunya a la primavera, tardor i a l’hivern (ssp. 
brookei, peregrinus i calidus). En aquest sentit, els avenços en 
el món de la telemetria, mitjançant l’ús de dispositius de 
seguiment remot de llarga durada, han permès confirmar la 
presència d’exemplars d’origen nòrdic-siberià a Catalunya 
(ssp. calidus), complementant la informació obtinguda an-
teriorment mitjançant les recuperacions dels falcons de la 
ssp. peregrinus anellats a centre i nordeuropa. Així mateix, els 
progressos en la fotografia digital permeten capturar imatges 
de qualitat d’ocells en vol o distants que faciliten estudiar 

amb detall aquells exemplars que mostren caràcters típics 
de subespècies nòrdiques.

Tot i que alguns observadors fa temps que constaten la 
presència hivernal o en migració d’aquestes subespècies a 
Catalunya, les dades es trobaven disperses en diverses bases 
de dades d’observacions o fotogràfiques. Aquest article pre-
tén compilar-les i analitzar, per tal de descriure la distribució 
i fenologia d’aquests tàxons, així com donar algunes claus 
per a la seva correcta identificació.

Paral·lelament, i a causa de la similitud dels plomatges 
juvenils del falcó llaner Falco biarmicus amb el falcó pele-
grí de tipus calidus, i tenint en compte que en una recent 
revisió de les citacions de la primera espècie a França, per 
part del Comitè d’Homologation National (CHN; Y. Kayser 
com. pers.), s’han constatat molts errors d’identificació en 
el passat, s’esmenten els principals caràcters discriminatoris 
entre aquestes dues espècies.
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RESUM
A Catalunya, durant la migració i hivernada, apareix més d’una subespècie de falcó pelegrí Falco peregrinus. 
Aquí hem quantificat el nombre de pelegrins procedents del nord (ssp. peregrinus i de tipus calidus), així com 
analitzar la seva fenologia, distribució i ús de l’hàbitat. Entre 33 i 55 falcons nòrdics apareixen durant l’hivern a 
Catalunya, principalment a les maresmes litorals i en les extenses àrees de cultiu. Arriben a principis de setembre 
i, sobretot, durant l’octubre, alguns d’ells per passar l’hivern, tot retornant cap al nord durant mitjans de març 
i principis de maig (ocasionalment fins a meitats de juny). Finalment, es fa una descripció detallada de les dues 
subespècies de pelegrins nòrdics -peregrinus/tipus calidus- que es presenten a l’àrea d’estudi, tot assenyalant 
les característiques clau per identificar els uns dels altres i també del similar falcó llaner Falco biarmicus.

ABSTRACT
There is evidence of more than one subspecies of Peregrine Falcon Falco peregrinus migrating and wintering in 
Catalonia. Here we quantify records of northern Peregrine (ssp. peregrinus and calidus-type) occurring in Cata-
lonia with analysis of its phenology, distribution and habitat use. Between 35 and 55 Peregrines of the northern 
subspecies occur during winter in Catalonia, mainly in coastal marshes and extensive farmland areas. They arrive 
from early-September and, especially, during October, some of them staying to overwinter and some just migrat-
ing north through Catalonia during mid-March and early May (occasionally late than early June). Finally, a detailed 
description of the two northern Peregrine subspecies - peregrinus/calidus-type - that occur in the study area 
is presented, pointing out the key features to identify them from each other and from Lanner Falco biarmicus. 
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Què és calidus ?
El falcó pelegrí té una àmplia distribució mundial, que dóna 
lloc a la presència de múltiples subespècies. Generalment 
se’n reconeixen entre setze i vint (Ratcliffe 1993, del Hoyo & 
Collar 2014, Fergusson-Lees & Christie 2001, White et al. 
2013). Al Paleàrtic occidental hi són presents tres d’elles (ca-
lidus, peregrinus i brookei) i difereixen en clina. Al llarg dels 
7.500 quilòmetres de tundra siberiana, des de la Lapònia 
finesa fins al mar de Bering, hi nidifiquen fins a tres subes-
pècies (peregrinus, calidus i japonicus). Actualment s’accepta 
que la subespècie calidus es distribueix en aquesta àrea de 
més de dos milions de quilòmetres quadrats, des dels límits 
orientals finesos fins a l’est del riu Lena (White & Boyce 
1988, Stepanyan 1995, Dixon et al. 2012), amb una estima 
poblacional de 3.600 territoris, 1.300 dels quals es troben 
entre el mar Blanc i la península de Iamal (Quinn & Koko-
rev 2000). En els seus límits de distribució interacciona per 
l’oest amb peregrinus, entre el mar Blanc i l’est de Lapònia, 
i per l’est entre els rius Yana i Indigirka, amb japonensis. Els 
seus límits meridionals durant l’època reproductora no són 
del tot coneguts, però s’estenen almenys fins a la tundra 
arbustiva. Aquest tàxon difereix molt en la fenologia repro-
ductora respecte de les races més meridionals (per exemple 
brookei), ja que arriben a les àrees de reproducció tan tard 
com al maig, iniciant la incubació a finals d’aquest mes o 
més sovint durant el juny. Els joves romanen al niu fins a 
l’agost i als territoris paterns o a les seves proximitats fins al 
setembre o octubre, època en què inicien la migració cap al 
sud (Cramp 1985, Dixon et al. 2012).

Migració
Les poblacions del nord de Fennoscàndia i de Sibèria són 
migradores de llarga distància, i són els que anomenem nòr-
dics. Un estudi d’inici de segle assenyala la península Ibèrica 
com una zona important per a la hivernada dels falcons pe-
legrins nòrdics (Ganusevich 2004). Seguiments recents, però 

amb tecnologia més avançada, duts a terme a la península 
de Kola, coincideixen en què es desplacen a l’estiu/tardor en 
direcció sud-est, travessant el centre d’Europa, fins arribar a 
les localitats d’hivernada, que es troben situades a l’oest del 
Mediterrani, de manera que els resultats d’ambdós estudis 
coincideixen (Dixon et al. 2014). A més, les dades de recu-
peracions efectuades a la península Ibèrica d’ocells anellats 
a Europa (nº=33), ens indiquen que quasi el 88% de les re-
cuperacions són originaris del nord de Fennoscàndia (www.
anillamientoseo.org; Figura 1), és a dir, ocells que precisa-
ment provenen de la zona d’interacció entre els dos tàxons. 
Aquest fet també es constata amb ocells marcats via satèl·lit 
a la península de Kola (Dixon 2014) (Figura 2). Tanmateix, 
trobem que hi ha altres recuperacions (nº=4) d’Alemanya, 
Gran Bretanya (recuperat a Canàries) i Suïssa, d’ocells no-
minals pròpiament centreeuropeus. També es dóna el cas 
contrari, ocells anellats –probablement com a hivernants- a 
la península i recuperats a l’estranger: un va ser recuperat a 
Lvov, Ucraïna, i l’altre a Suècia (Zuberogoitia et al. 2012.).

Per la seva banda, els calidus es desplaçarien cap al sud en 
eixos paral·lels en relació a les seves zones de cria, de manera 
que ocuparien la pràctica totalitat del Paleàrtic entre els perío-
des migratori i hivernal. Així doncs, els exemplars nidificants 
al baix Kolimà hivernarien al sud-est asiàtic, on, a causa de 
la forma del continent, coincidirien amb els exemplars que 
nidifiquen al  Baix Lena. Els exemplars nidificants a la pe-
nínsula de Taimir, tot i presentar cert encavalcament amb els 
anteriors, tindrien la zona d’hivernada principal més a l’oest, 
concretament al nord de l’Índia, entre Pakistan i Bangladesh. 
Finalment, serien els calidus nidificants a la península de Ia-
mal els que passarien l’hivern en diferents punts al voltant del 
Mediterrani (inclosa la península), la península Aràbiga i l’est 
d’Àfrica. Així, l’aparició a Catalunya d’ocells que provenen de 
l’àrea de distribució única de calidus, queda constatada amb 
transmissors via satèl·lit a partir d’ocells procedents de la 
península de Iamal (Dixon et al. 2012) (Figura 2). 

7Figura 1. Recuperacions a Espanya de falcons 
pelegrins Falco peregrinus (nº=33). Punts blaus: 
anellaments. Punts vermells: recuperacions. 
Finlàndia: 11, Suècia: 8, Alemanya: 2, Suïssa: 1, 
Gran Bretanya: 1. Font: www.anillamientoseo.
org. 

Recoveries of Peregrine falcon Falco peregrinus 
in Spain. Red dots are recovery locations. 
Finland: 11, Sweden: 8, Germany: 2, Switzerland: 
1, United Kingdom: 1. Source: www.anillamiento.
org.
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White (2013) recull altres localitats de possible hivernada, 
la majoria a Oceania, tot i que, segons esmenta, es tracta 
d’una àrea de confluència amb la molt similar japonensis 
i, per tant, considera que les dades provinents d’aquesta 
part del món han de ser preses amb cautela. Sí que cita, 
però, els treballs de Jenkins et al. (1997) que demostraven 
la presència de Falco peregrinus calidus a Sudàfrica, on s’ha-
vien capturat diversos individus, principalment mascles. 
Tanmateix, aquest estudi considera que la via migratòria 
d’aquests individus tan viatgers possiblement sigui l’est del 
Mediterrani.

La fenologia de migració està subjecta a les condicions 
ambientals de les àrees de cria, que obliguen a un perí-
ode de reproducció més tardà i curt, a diferència del que 
succeeix amb els tàxons del sud d’Europa. El desglaç a la 
tundra on nidifiquen els obliga, igual que passa en moltes 
espècies de limícoles, a arribar més tard a la primavera i 
marxar més aviat a la tardor. Així doncs, a Catalunya, els 
primers exemplars durant la migració postnupcial s’han 
detectat a principis de setembre, però es fa més notòria 
a meitats d’aquest mes. Mentre que la migració primave-
ral no començaria fins a meitats de febrer, amb exemplars 
romanent a les zones d’hivernada fins al maig i fins i tot 
primers de juny. En localitats europees on es porta a ter-
me el monitoratge de la migració visible i el falcó pelegrí 
és abundant, com ara Falsterbo (al sud-oest de Suècia), el 
pic de la migració postnupcial se situa al setembre (Figura 
3). En aquesta localitat s’observen tant peregrinus com de 
tipus calidus, en proporcions desconegudes fins a la data. 
Tanmateix, podem agafar aquestes dades com a indicatives 
que la migració de falcons pelegrins nòrdics ja es troba en 
el seu màxim postnupcial en aquestes latituds. A Itàlia, els 
migrants prenupcials s’han detectat entre abril i maig, men-

tre que la data més primerenca d’aparició postnupcial s’ha 
produït a finals d’octubre (Grussu & Paddeu 2015).

Fenologia, hàbitat, i estimació poblacional  
a Catalunya
Si agafem les dades del conjunt dels exemplars identifi-
cats com a nòrdics que han estat publicades a Catalunya, 
tant en catàlegs específics com en Clavell (2002), en anu-
aris d’ornitologia de Catalunya per al període 1996-2009 
(Anton 2008, 2009; Aymí & Herrando 2003, 2005; Cla-
rabuch 2011; Copete 1998, 2000; Estrada & Anton 2007; 
Martínez-Vilalta 2001, 2002; Sales 2006), o en el portal 
web Ornitho.cat (http://www.ornitho.cat), s’observa que 
les primeres observacions es produeixen a partir de la se-
gona meitat de setembre i especialment durant l’octubre, 
tot estenent-se fins al desembre. Recentment hem pogut 
confirmar que l’arribada de falcons nòrdics comença una 
setmana abans, és a dir, a la segona setmana de setembre, 
amb l’arribada de falcons adults al delta de l’Ebre, princi-
pal zona d’hivernada a Catalunya. Posteriorment, de gener 
a febrer, les citacions semblen estabilitzar-se, tot i que els 
ocells no han de ser forçosament hivernants estrictes, ja que 
poden estar en trànsit constant, apareixent i desapareixent 
d’una zona concreta. És durant el març i fins a principis de 
maig quan torna a haver-hi un pas evident, de manera que 
encara es poden observar individus durant la segona meitat 
de maig i ocasionalment fins a l’inici del mes de juny. Al final 
d’aquest període, la proporció de juvenils del tipus calidus 
respecte els adults de la mateixa subespècie és més elevada. 

Per tant, la fenologia d’ocells nòrdics a Catalunya encaixa 
amb la ja observada durant anys a Falsterbo, tot i que els 
moviments postnupcials suecs són, aproximadament, unes 
cinc setmanes més avançats respecte als de Catalunya.

7Figura 2. Línies 
de migració dels 
falcons equipats amb 
transmissors via satèl·lit 
a cinc regions de l’àrtic. 
Font: Dixon (2014). 

Migration routes 
of satellite-tagged 
Peregrine falcons from 
five different Arctic 
regions. 
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La distribució dels pelegrins nòrdics es dóna al llarg de 
tota la geografia peninsular (Zuberogoitia 2012). White 
(2013) assenyala que calidus hiverna en paisatges de terres 
baixes i planes, en espais molt oberts, uns hàbitats que són 
similars a la tundra de la qual provenen. A França les ob-
servacions d’ocells nòrdics coincideixen amb aquests tipus 
d’hàbitats, com per exemple a La Crau, prop de la Camarga 
(Duquet 2011), i a Itàlia les dades també es concentren als 
aiguamolls litorals del país (Corso 1999), país on s’estimen 
entre 20-50 individus hivernants regularment (Corso 2001). 
Aquest tipus de paisatge és escàs a Catalunya, un territori 
amb un relleu molt divers, i on els ocells residents es troben 
en aquestes dates àmpliament distribuïts per tot el territori, 
en penya-segats marins, ciutats, serralades, i planes de dife-
rent tipologia. Les principals zones d’ocurrència dels tàxons 
nòrdics a Catalunya, en migració o hivernada, coincideixen 
principalment al litoral; en els principals ambients aquàtics 
on es concentren grans quantitats d’ocells de mida mitjana i 
gran. També són presents al port de Tarragona, on la densitat 
de coloms domèstics i tórtores turques arriba a ser molt alta. 
Sembla que en zones agrícoles del prelitoral, els exemplars 
nòrdics serien extremadament escassos (F. X. Macià, com. 
pers.) mentre que a les planes interiors, com en el cas de l’ex-
tensa plana de Lleida, aquests ocells tenen una aparició re-
gular més important, probablement sobre la vintena d’exem-
plars, però sempre en nombre molt inferior als residents 
brookei (M. Gàlvez, com. pers.). En aquest sentit, al conjunt 
d’aiguamolls empordanesos s’acostuma a detectar un mínim 
de 10 i 15 exemplars anualment. Al delta del Llobregat apa-
reixen exemplars nòrdics amb un nombre molt menor, i s’ha 
atribuït l’etiqueta de tipus calidus a tan sols quatre ocells (F. 
López, com. pers.). Al delta de l’Ebre és on hi ha la densitat 
més alta de pelegrins a l’hivern, i pel conjunt d’exemplars 
identificats com a no brookei, el nombre ha variat aquests 
darrers 10 anys entre un mínim de 8 i un màxim de 21 

exemplars (D. Bigas com pers.). A l’hivern, el contingent 
d’ocells europeus i d’origen siberià seria de l’ordre d’un 10% 
de la població total catalana (Trabalon & Ollé en prep.), esti-
mada en 568-628 exemplars (Gàlvez & Durany 2011). Així, 
l’estima de Falcons pelegrins nòrdics oscil·laria a l’hivern 
entre els 35 i els 55 exemplars. Aquest reduït contingent 
estaria format principalment per pelegrins de procedència 
nòrdica, especialment de la zona de intergradació del nord 
de Fennoscàndia, on hi ha fenotips més pròxims a una o 
altra subespècie.

No existeix una distribució clara segons les edats, però 
sembla que en els indrets amb una alta disponibilitat de 
preses (limícoles, gavines, coloms, tórtores, estornells), i que 
aquestes es presenten de manera regular, on serien àrees més 
freqüentades per adults. Aquestes àrees són d’alguna manera 
defensades pels falcons adults, fins que baixa la densitat 
de preses o fins que els exemplars hagin de desplaçar-se 
de nou a indrets amb mes disponibilitat d’aliments.  Així, 
els juvenils i immadurs semblen ocupar zones subòptimes. 
Aquestes tenen més canvis temporals, ja que normalment 
són zones transformades i treballades per l’home, sovint 
cultius com l’arròs, on les condicions òptimes de presència 
i abundància de preses depenen molt de l’ús que se’n fa. 
Així observem diferències, per exemple, entre els camps 
d’arròs del Baix Ter i els de l’Alt Empordà, on als primers 
tenen una major densitat de preses de forma regular, amb 
un percentatge d’exemplars adults molt més alt durant l’hi-
vern. En canvi, a l’Alt Empordà, la superfície irrigada és 
menor i més fraccionada, i s’observa llavors un percentatge 
de juvenils i immadurs més elevat. Això no sol ocórrer en 
zones on l’hàbitat és més estable, cas de grans maresmes o 
salines (per exemple la punta de la Banya, delta de l’Ebre) 
amb abundància de preses. Per aquest motiu, al delta de 
l’Ebre els adults hi són presents amb una proporció que 
aproximadament duplica a la població juvenil (D. Bigas, 

7Figura 3. Fenologia de 
la migració postnupcial 
del Falcó pelegrí Falco 
peregrinus ssp. a Falsterbo, 
Suècia, 2009-2013. 

Postnuptial migration 
phenology of Peregrine 
Falcon Falco peregrinus ssp. 
in Falsterbo, Sweden. Nils 
Kjéllen/SNV.
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com. pers.). Al delta del Llobregat els individus detectats 
fan referència a tres juvenils (F. López, com. pers.) i un adult 
(dades pròpies). 

Es pot diferenciar calidus  
dels exemplars nòrdics nominals? 
La distribució regular de l’espècie al llarg de Fennoscàndia 
i cap a l’est, fa que la clina entre les subespècies peregrinus i 
calidus sigui molt poc marcada, i per tant morfològicament 
siguin confuses a la zona d’intergradació que abraça el mar 
Blanc i les penínsules de Kola i Kanin (Forsman 1999, White 
et al. 2013). Com a resultat, encara que alguns ocells puguin 
mostrar alguns trets distintius de la subespècie calidus, els 
ocells d’origen nòrdic són en ocasions molt difícils d’assignar 
a nivell subespecífic, i per tant és més correcte referir-se a 
ells com a tipus calidus, donat que no sabem del cert quin 
és el seu origen. Tal assignació indeterminada agafa força si 
tenim present l’origen nòrdic de les recuperacions peninsu-
lars d’ocells anellats a Europa. No obstant això, un cert per-
centatge d’exemplars que podem observar -tant en migració 
com a l’hivern- a Catalunya són indiscutiblement de la zona 
on nidifica en exclusiu la subespècie calidus. El percentatge 
de recuperacions peninsulars d’individus procedents de la 
zona de intergradació del nord de Fennoscàndia, pot expli-

car-se, també, gràcies a un biaix en el nombre d’anellaments, 
ja que a Rússia no s’efectua el mateix esforç d’anellament que 
s’ha realitzat per al conjunt dels països fennoescandinaus 
(Lindberg 2009). 

D’altra banda, també hem de tenir present que la pobla-
ció més occidental dins el rang de la distribució de calidus, 
població més pròxima doncs a Catalunya, presenta un mor-
fotipus més pàl·lid que a la resta de l’àrea de distribució del 
tàxon (White et al. 2013), i són precisament aquests exem-
plars clars els que amb més garanties podem determinar 
com del tipus calidus. Alguns autors asseguren fins i tot, que 
els exemplars més pàl·lids es poden atribuir amb seguretat 
a aquest tàxon (Millington 2011).

Estructura general Els exemplars de la tundra siberi-
ana, calidus, s’han descrit en múltiples referències (Baker 
1993, Dixon et al. 2012, Forsman 1999, Fergusson-Lees & 
Christie 2001, Gënsbol 2005, Johansson et al. 1998, Mi-
llington 2011, van Duivendijk 2011, White et al. 2013). 
Estructuralment s’apunten com una raça voluminosa, de 
les més grans del món, amb la cua i les ales lleugerament 
més llargues que la resta, donat el seu caràcter clarament 
migrador. La mitjana en la mesura alar dels mascles és de 
308 mm i per les femelles 352 mm. Aquestes dades recents 
indiquen que calidus sí que és de mitjana més alallarg que 
peregrinus en el cas dels adults (> 1,5% en ambdós sexes), 
però té la mateixa llargada en el cas dels juvenils. Per tant, 
és un caràcter de difícil apreciació i no discriminatori al 
camp. El pes també n’assenyala la corpulència. Els mascles, 
un 15% més petits que les femelles, pesen entre 588 i 740 
grams. Aquests factors condicionen l’acció de vol i, al camp, 
els individus nòrdics recorden estructuralment a un Falcó 
de la reina Falco eleonorae de grans dimensions.

Adults Una característica dels individus adults és el to 
general fred. El dors i el cap és gris - blavós pàl·lid, especi-
alment destacat en els mascles. A la cara extensament clara 
hi té una bigotera que pot ser fina i que, com a resultat, 
dóna unes galtes àmpliament blanques i netes. Aquest darrer 
caràcter va portar Georgii Petrovich Dement’ev a nomenar 
per primer cop als exemplars de la tundra com a “leucogenys” 
i alguns autors consideren bàsic aquest tret per separar-los 
d’aquells exemplars nominals. El front és característic en 
alguns exemplars: una extensió clara que pot arribar fins 
al mig del capell en ocells especialment pàl·lids. El pit és 
extensament blanc, amb absència, o quasi, de llistes verticals 
fosques. La coloració blanca del cos té -a vegades- un lleuger 
tint rogenc, i presenta -a partir de la part inferior del pit- 
franges horitzontals molt fines. El contrast entre el blanc i 
el negre de les bandes no és tan extrem com en peregrinus, 
ja que aquests mostren franges fosques més denses. 

Juvenils Els plomatges juvenils es caracteritzen per 
presentar una extensa variació, característica de les pobla-
cions nòrdiques (Kleinschmidt 1912-1937), pel que els 

1Figura 4. Falco peregrinus tipus calidus. Femella adulta. 
Delta del Llobregat. 19 setembre 2015. Eio Ramon. Només ha 
reemplaçat la p4 i la p5 a les rèmiges, i les dues rectrius centrals 
de la cua (rr1), extensió típica d’individus àrtics. 

Falco peregrinus calidus-type. Adult female. Llobregat Delta. 19th 
September 2015. Eio Ramon. Only P4, P5 and the 2 central tail 
feathers have been replaced. Typical moult extension of arctic 
individuals.
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exemplars pàl·lids de pelegrins nominals i els exemplars 
foscos de calidus, seran ocells impossibles d’assignar. No 
obstant això, els calidus tenen un disseny facial, coloració i 
llistat del cos diferenciat respecte a la majoria de pelegrins 
nominals. Així, el front és extensament clar, amb un pili 
variable però amb tendència a ser ocre i presentar tan sols 
un fi barrat. Hi ha, però, ocells que mostren un pili molt 
ocre i quasi sense llistes, en part degut al desgast ràpid 
d’aquestes.

Presenta una cella o llista supraciliar clara, molt visible i 
extensa per darrere l’ull, que s’estén fins al clatell. La bigote-
ra és llarga, especialment fina a la punta, i la base d’aquesta 
sovint s’observa parcialment trencada. Al contorn de l’ull 
forma només un petit antifaç fosc poc destacat. Les galtes 
són àmpliament clares, sense llistes fosques. En l’aspecte 
facial, els individus nominals tendeixen a tenir el capell 
més fosc, encara que el front també pot ser molt pàl·lid. 
Igualment mostren una llista supraciliar prou extensa, però 
generalment no és tan destacada. La bigotera és més uni-
formement ampla i quadrada a la punta, que alhora forma 
una màscara fosca extensa i destacada al voltant i darrere 
de l’ull. En totes les formes, les parts nues tenen en un inici 
tons blavosos, que van canviant a groc poc brillant al llarg 
dels primers mesos de vida.

En els ocells del tipus calidus, la coloració i disseny ge-
neral del cos també és un tret fenotípic destacat. El barrat 
vertical és poc dens i fi, restringit bàsicament al pit i a la 
part superior del ventre en els exemplars pàl·lids. Aquesta 
zona és sovint tenyida d’un to crema, coloració absent en la 
majoria de peregrinus; tot i que si poden presentar un cert 
to sorrenc - vermellós. Les plomes dels flancs dibuixen llis-
tes en forma de gota més grans i notòries. Les marques en 
forma de “V” de les infracobertores caudals sovint són poc 
o gens marcades en els individus més pàl·lids. A les parts 
superiors, s’observa un to general marró pàl·lid, més clar 
que en peregrinus, i mostra un lleuger tint gris a les plomes 
escapulars. A les rectrius, sovint té bandes ocres a totes les 
plomes, generalment, fins i tot, al parell central. No és el cas 
de molts exemplars nominals, on el parell central de plomes 
té bandes incompletes o senzillament no hi són.

Muda Un altre aspecte bàsic que diferencia els ocells 
adults nòrdics de la resta és la muda. El calendari de repro-
ducció dels ocells migradors del nord d’Europa i de Sibèria 
és posterior al de la resta de pelegrins, efectuant la posta 
majoritàriament al juny. És aleshores quan comença la muda 

7 Figura 5. Falco peregrinus tipus  calidus. Femella 
immadura de segon any calendari. Aiguamolls de 
l’Empordà. 23 desembre 2015. Àlex Ollé. Les primàries p1-8, 
les secundàries s3-11 i les terciàries s’han mudat, essent 
plomes de segona generació. Així, la p9 està en creixement 
inicial, i la p10 és juvenil. La s2 ja ha caigut i la s1 és juvenil. 
A la cua només queden les rr5 juvenils, últimes rectrius en 
ser mudades. Aquesta extensió de muda present a finals 
d’any, indica un ocell molt nòrdic, probablement de la zona 
de intergradació del nord de Fennoscàndia, més si tenim 
present que els immadurs muden teòricament abans que 
els adults. 

Falco peregrinus calidus-type. 2nd cal. year female. 
Aiguamolls de l'Empordà, 23rd December 2015. Àlex Ollé. 
It has moulted primaries P1-P8, secondaries S3-S11 and 
tertials, all being 2nd generations feathers. Hence, P9 is 
growing and P10 is still juvenile. S2 has been dropped and 
S1 is juvenile. In the tail, only R5 are juvenile, always the 
last feathers to be moulted. Such moult extension indicates 
a very Northern origin, probably from the intergrade area 
in Northern Fennoscandia, especially keeping in mind 
immatures moult earlier than adults.

Mes | month G F M A M J J A S O N D

brookei* •
peregrinus** • •

Intergrade i calidus***     •

Posta Egg laying

* Península Ibèrica; ** C Europa fins al S de Fennoescàndia; ***N de Fennoescàndia i Sibèria.

Muda de primàries activa Active primary moult Muda de primàries suspesa 
Arrested primary moult

 •  Alguns  Some

• 
Majoria  Most

n  Cap  None

n  Pocs  A few

n  Alguns  Some

n  Majoria  Most
n  Presència Presence

• • •
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en les femelles (Cramp 1985, Forsman 1999), reemplaçant 
primer la p4 (a partir d’ara comptades sempre descendent-
ment). Els mascles inicien la muda aproximadament unes 
tres o quatre setmanes després. Al setembre, coincidint amb 
l’inici de la migració postnupcial, ja tenen de dues a quatre 
primàries mudades (p3-6) i les plomes centrals de la cua 
(rr1), depenent del sexe. És en aquest període quan habi-
tualment els ocells suspenen la muda i no la reprenen fins 
arribar als llocs d’hivernada, acabant de mudar les primàries 
entre el febrer i l’abril (Cramp 1985). En el cas dels ocells 
nominals del centre d’Europa i fins al sud de Fennoscàndia, 
que són bàsicament residents o migradors parcials, la muda 
de primàries finalitza el setembre/octubre. No obstant això, 
en aquells exemplars no reproductors o que han fracassat 
en la reproducció, la muda s’inicia abans, i, per tant, poden 
presentar una muda més extensa de la descrita anterior-
ment. Així, a una femella nominal de segon any a principis 
d’octubre, tan sols li restava per mudar la desena primària, 
i a la cua tenia mudades les rectrius 1, 2 i 3, una extensió 
molt pròxima a brookei. En aquest darrer cas, però, tampoc 
podem descartar que l’origen d’aquest individu no sigui 
centreeuropeu i, per tant, presenti una extensió de muda 
més avançada respecte a les poblacions més nòrdiques de 
la mateixa subespècie. 

Biarmicus vs calidus
Tenint en compte les característiques exposades anterior-
ment, els juvenils dels individus més nòrdics i especialment 
aquells que són més pàl·lids, els del tipus calidus, tenen mol-
tes similituds morfològiques amb el falcó llaner. A Europa 
aquest fenomen produeix un bon nombre d’errors d’identi-
ficació, fins al punt que alguns comitès de rareses han rea-
litzat, o ho tenen previst, revisions de totes les citacions que 
tenien homologades d’aquesta espècie en els seus respectius 

països. A França, el Comitè d’Homologation National (CHN) 
està efectuant actualment aquesta revisió i de moment s’ha 
desestimat la immensa majoria de les més de cinquanta ci-
tacions que constaven de falcó llaner fins al 2014 (Y. Kayser, 
com. pers.). En aquest mateix sentit, es preveu que el Comité 
de Rarezas de la SEO (CR-SEO) també ho pugui arribar a fer 
(M. Rouco, com. pers.).

Dues són les subespècies de falcó llaner susceptibles d’ar-
ribar a terres catalanes: feldeggii i erlangeri. Per al conjunt de 
Catalunya i per a la resta d’Espanya, de totes les citacions 
homologades pel CR-SEO, només en cinc casos s’ha apuntat 
la seva determinació subespecífica: quatre com a erlangeri 
i una com a feldeggii. És evident que al sud peninsular, on 
es produeix el gruix de les observacions d’aquesta espècie, 
aquestes s’atribueixin a espècimens d’origen africà. Aquí, 
l’espècie és més regular del que reflecteixen les homolo-
gacions, fet que queda constatat amb les trenta citacions 
a Gibraltar fins al 2003, o les vint observacions del 2008, 
especialment entre març/maig i agost/octubre i que constata 
els moviments regulars des de i cap a l’Àfrica. Un cas al con-
trari es dóna a Catalunya, on l’espècie sí que és molt escassa, 
considerant-la una autèntica accidental. A les tres citacions 
homologades se li sumen uns pocs albiraments que no han 
estat enviats a homologar, i quatre citacions més que no han 
estat acceptades. El patró d’aparició a Catalunya sembla que 
difereix al de la resta de la Península, i encaixa més amb el 
francès, ja que dos dels ocells observats són en plena època 
hivernal: un el gener del 1996 al delta de l’Ebre i un als Ai-
guamolls de l’Empordà entre el desembre del 2001 i el gener 
del 2002. Per contra, tenim una tercera observació al delta 
del Llobregat el juny de 1996. De les altres onze citacions 
peninsulars homologades, tan sols una s’efectua en plena 
època hivernal, essent la resta entre juny i octubre.

A mode comparatiu, estructuralment el falcó llaner de la 

7 Figura 6. Falco 
peregrinus tipus calidus. 
Femella juvenil. Baix Ter. 
23 gener 2016. Víctor 
Estrada. Els exemplars 
pal·lids tenen dissenys 
facials molt característics, 
i són més fàcilment 
assignables a tipus calidus. 
Les plomes del dors són 
marró o marró-gris.

Falco peregrinus calidus-
type. Juvenile female. Baix 
Ter. 23rd January 2016. 
Víctor Estrada. Such pale 
individuals show a really 
characteristic features 
what makes is easy to 
identify them as calidus-
type. Back feathers are 
brown or grey-brown.
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subespècie erlangeri és més gran, però més esvelt de cos, 
amb les ales proporcionalment més llargues i no tan pun-
xegudes. La cua també resulta més llarga i alhora prima. Per 
tant, no és tant compacte com el pelegrí. Perxat, el llaner té 
un cap visiblement més robust.

Quant a coloració, les principals diferències entre aquests 
dos falcons se situen al capell ocre del llaner, que mostra una 
banda fosca característica entre els ulls, i que continua com 
una “U” cap endarrere del capell. En el cas dels calidus, la 
“U” es dibuixa de manera oposada, començant per darrere 
i anant cap al davant. La bigotera del llaner és recte i més 
fina a la punta, com una punxa, i comença per sota l’ull de 
manera uniforme i amb una base només lleugerament més 
ampla. L’antifaç fosc de l’ull s’estén per darrere d’aquest i 
s’allarga fins al coll, més extensament que en calidus.

Sovint, el pit és densament barrat de llistes amples que 
s’estenen cap als flancs, donant una aparença general molt 
fosca i que alhora contrasta amb la gola clara. Els exemplars 
més pàl·lids tenen menys llistes, i són per tant més pròxims 
a calidus. Les plomes del ventre i de les infracobertores cau-
dals són uniformement clares, sense llistes ni taques. Aquest 
contrast no és tan acusat en els ocells nòrdics, ja que en certa 
mesura la majoria d’ells tenen llistes aparents, i tan sols uns 
pocs exemplars no les hi presenten. El disseny inferior de 
l’ala és diferent del de qualsevol raça de pelegrí. Les infra-
cobertores tenen un disseny propi, essent molt fosques, que 
contrasten amb les rèmiges més clares, i on destaquen unes 
motes clares a les cobertores grans. Per tant, en vol s’observa 
una ala bicolor i no homogèniament barrada. Les amples 
secundàries poden ser totalment fosques, especialment les 
més internes, o només presentar unes poques llistes clares a 
la base en aquells exemplars pàl·lids. Les primàries sí tenen 
bandes clares, però dibuixen una llista subterminal fosca 
molt ampla, especialment a les primàries més externes.

Per sobre s’hi observa uniformement marró fosc o gris 
- marró, amb marges ocres, tot i que aquests es desgasten 
ràpidament, i amb les rèmiges més fosques que la resta de 
les plomes. La cua observada en la seva part superior és bà-
sicament marró, contrastant poc amb les parts superiors. La 
principal característica són les bandes clares, particularment 
fines. El patró barrat del parell de rectrius centrals és variable, 
amb ocells que poc o molt tenen totes les barres clares tipus 
calidus, fins a ocells que no en presenten cap, tipus peregrinus.

Les parts no plomades també difereixen dels pelegrins, ja 
que les potes més gruixudes del llaner i la cera són de color 
gris - blavós, i no es comencen a tornar groguenques fins 
a la tardor. Amb tot, no mostren el color groc intens dels 
pelegrins fins a la primavera del segon any.

A casa nostra no hi ha cap citació de la raça feldeggii, tot i 
la proximitat en l’àrea de distribució d’aquesta, però existeix 
l’observació d’un exemplar adult a València  l’agost del 2006. 
A grans trets tot l’ocell presenta un aspecte més brut, amb 

les galtes llistades, i sense el contrast entre la gola i les galtes 
clares amb el pit extensament fosc, ja que aquest presenta 
un llistat menys dens que erlangeri. Les plomes del ventre i 
de les infracobertores caudals tampoc contrasten tant, en ser 
finament llistades. Amb tot, el disseny de les infracobertores 
alars fosques i de la cua és característic del llaner.

Híbrids
A Catalunya s’ha documentat la presència d’exemplars hí-
brids d’origen captiu en estat salvatge. Tot i això, aquest 
fet no deixa de ser aparentment anecdòtic. En països més 
nòrdics està calculat que cada any s’escapen a la natura cen-
tenars d’híbrids (Lindberg 2006), produint una gran dificul-
tat en la seva identificació al camp (Ganlett & Millington 
1992), alhora que podria influir en la integritat genètica de 
la població silvestre. Aquest fet, doncs, pot ser un afegit més 
a la complexitat entre la separació dels diferents tàxons des-
crits, ja que l’aparença que pugui adoptar una descendència 
híbrida, on un dels progenitors sigui pelegrí o llaner, pot ser 
extremament difícil de discernir fenotípicament.
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brookei peregrinus tipus calidus

T
O
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 |
 A

L
L

Estructura 
general

Overall structure

Mida petita F i mitjana C. 
Ales amples, i relativament 
poc compacte.

Small size in F  and medium 
in C. Broad wings. Doesn’t 
give a compact impression. 

Centreeuropeu: mida mitjana, 
alacurt i cuacurt; força compacte.
Nordeuropeu: mida gran, alallarg; 
relativament compacte.

Central Europe: medium size, short-
winged and short-tailed. Quite 
compact. 
Northern Europe: Big, long-winged. 
Quite compact. 

Mida mitjana a mitjana-
petita F i gran C. Alallarg 
i cuallarg; poc compacte. 
Escassa diferencia comparat 
amb femelles grans de 
F.p.peregrinus.

Small-medium to medium 
size in F and big in C. Long-
winged and long-tailed. Quite 
large impression compared to 
F.p.peregrinus big females.
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V
E

N
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S
  

| 
J

U
V

E
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E
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Front i pili

Front and crown

Sovint presenta petita zona 
clara -ocre pàl·lid- al front. 
En els individus mes clars pot 
cobrir la part central del pili.
Pili habitualment fosc amb 
franja rogenca al clatell. 

Usually presents a small pale 
ochre patch in the front. 
In the palest individuals, it 
can reach the middle of the 
crown. Crown usually dark 
with a rufuous area in the 
nape.

Ocre variable al front i al clatell, 
aquest sense franja rogenca.

Ochre patch of variable size in front 
and nape (that without the rufuous 
area).

Ocre pàl·lid que pot ser 
extens al front, sovint molt 
contrastat amb el mantell 
però no tant amb l’antifaç.

Pale ochre, potentially 
extensive along the crown 
and usually very contrated 
with the mantle but not as 
much with the mask.

Cella

Supercilium

Absent o de molt poca 
extensió.  Poc visible.

Abstent or very restricted. 
Almost not visible.

Pràcticament absent (poblacions 
centreeuropees i Britànica) i visible 
i més freqüènt en les poblacions de 
Fennoscàndia. 

Almost absent (Central Europe and 
British populations) and visible and 
more frequent in Fennoscandia. 

Extensa i molt visible. Pot 
arribar fins el clatell.

Extensive and very 
conspicous. Can reach the 
nape.

Antifaç i 
bigotera

Mask and 
moustachial 
stripe

Fosca, d´extensió variable, 
pot arribar a ser molt ample, 
tot donant lloc a una zona 
pàl·lida a la galta reduïda o 
fins i tot absent.

Dark, variable in terms of 
size. Can be very broad, 
leaving a very small or even 
absent pale area in the 
cheeks. 

Antifaç negre i ample al voltant de 
l’ull; bigotera ample i quadrada a la 
punta.

Black mask and broad around the 
eye. Moustachial stripe broad and 
square-shaped in the tip.

Antifaç marró clar i estret; 
bigotera fina, sovint trencada 
a la base, donant lloc a una 
àmplia galta pàl·lida i sense 
llistes.

Pale brown mask; fine 
moustachial stripe, usually 
broken in the base, leading to 
a broad stripeless pale area in 
the cheeks.

Parts superiors 

Upperparts

Marró fosc i uniforme, 
malgrat algun exemplar pot 
ser marró clar. 

Uniform dark brown, despite 
some individuals can be pale 
brown.

Marró fosc i uniforme,  
tirant a gris fosc. 

Uniform dark brown,  
almost dark grey.

Marró o marró pàl·lid, amb 
lleugera tonalitat grisa.

Brown or pale brown, with 
subtle greyish tinges.

Llistat a parts 
inferiors

Underparts 
stripes

Llistes denses i d’amplada 
mitja. Color de fons ocre 
pujat, sovint gairebé rogenc 
argila.

Dense and quite broad 
stripes. Background colour 
warm ochre, usually almost 
clay-toned.

Llistat dens i relativament ample. 
Color de fons blanc.

Dense and quite broad stripes. 
Background colour white.

A la part superior, llistat poc 
dens amb llistes fines. Llistes 
mes amples i visibles al 
laterals del pit.

Fine and sparse stripes in the 
breast. Broader and more 
conspicous stripes in the 
flanks. 

Infracobertores 
caudals

Undertail coverts

Ben marcades. 

Well-marked.

Ben marcades. 

Well-marked.

Poc o gens marcades.

Subtly or not marked at all.
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brookei peregrinus tipus calidus

Rectrius centrals 
(rr1)

Central rectrices

Amb bandes clares 
horitzontals quasi o 
totalment completes.

Pale horizontal bars,  
almost or totally complete.

Bandes clares horitzontals 
incompletes o absents. 

Pale horizontal bars incomplete  
or absent.

Bandes clares quasi o  
totalment completes. 

Pale horizontal bars, almost  
or totally complete.
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S
 |
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Parts superiors
(mantell i 
obertores)

Upperparts

C Gris molt fosc,  
tirant a negre. 
F Blau - gris pissarra.

C Very dark grey,  
almost black. 
F bluish - slaty grey.

C Blau -  gris fosc. 
F Blau - gris pissarra.

C Bluish - dark grey.  
F Bluish - dark grey.

C Blau - gris pissarra,  
marró-gris o marró. 
F Blau pàl·lid -brillant-.  
Gris pàl·lid, molt fred. 

C Bluish-slaty grey,  
brownish-grey or brown,. 
F Bright pale blue.  
Very cold pale grey.

Front
Front

Fosc, del mateix color que 
capell, clatell i antifaç.

Dark, same colour as crown, 
nape and mask.

Fosc o lleugerament pàl·lid, sovint 
del mateix color que capell,  clatell 
i antifaç.

Dark or slightly pale, usually same 
colour as crown, nape and mask.

Lleugerament pàl·lid a molt 
pàl·lid, contrastant amb 
clatell i antifaç.

Slightly pale to very pale, 
contrasting with nape and 
mask.

Cella

Supercilium

Normalment absent, 
especialment en els F.

Usually absent,  
especially in F.

Normalment absent.

Usually abstent.

De petita extensió i freqüent 
en les C.

Small but frequant in C.

Antifaç i 
bigotera

Mask and 
moustachial 
stripe

Galtes fosques degut a un 
antifaç ample i una bigotera 
que pot arribar a ser molt 
ampla, curta i quadrada. 
En alguns s’uneixen capell, 
clatell i bigotera.

Dark cheeks due to a broad 
mask and a moustachial 
stripe that can be also very 
broad, short and square-
shaped. Some show a linked 
moustache, crown and nape.

Galta pàl·lida generalment més 
extensa que en brookei, però sense 
arribar a tipus calidus. Bigotera 
ampla i quadrada, d’extensió 
variable fins a arribar -en alguns 
pocs exemplars- a unir-se capell, 
clatell i bigotera. Antifaç molt fosc.

Pale cheeks, usually more extensive 
than in brookei, but never reaching 
calidus-type. Moustachial stripe 
broad and square-shaped. Variable 
in extension. A few individuals can 
show a linked crown, nape and 
moustache.

Bigotera llarga i habitualment 
fina, tot deixant una àmplia 
galta blanca. Pot acabar de 
forma triangular.

Long moustachial stripe, 
usually fine, leaving a big 
white ckeek. Triangular-
shaped tip.

Barrat de parts 
inferiors

Underparts 
barring

Barrat dens i extens. Sovint 
presenta tints vermell argila 
com a color de fons, que 
poden arribar a ser molt 
intensos.

Dense and extensive barring. 
Usually shows rufuous 
tinges in the background, 
sometimes very conspicuous. 

Barrat més dens, extens i conspicu 
que en tipus calidus, sense arribar a 
ser tan dens com a brookei.

More dense, extensive and 
conspicuous than in calidus-type, 
never as much as in brookei.

F Gris pàl·lid i molt fi, sovint 
totalment absent al pit o 
restringit a un puntejat 
tènue. 
C Barrat negre o 
marró. Ambdós poden 
presentar tints tènues i 
difuminadament rogencs com 
a color de fons.

F Pale grey and very fine 
bars, usually absent in the 
breast or limited to a subtle 
stitching.
C Black or brown bars, either 
way can show subtle rufuous 
tinges in the background.

1Taula 1. Característiques principals dels exemplars típics de cada tàxon. Cal tenir present la gran variabilitat individual existent en 
aquest complex, no inclosa en aquesta taula. Key features of each taxa typical individuals. The huge variability of this complex is not 
reflected on the table.
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1Làmina 1. A) Tipus calidus. Femella juvenil. Gener. Delta del Llobregat. Joan Bartrolich. Les parts superiors són visualment d’un to 
marró, i no gris. Les bandes pàl·lides són presents en totes les plomes de la cua, inclús al parell de rectrius centrals. B) Tipus calidus. 
Juvenil. Desembre. Aiguamolls de l’Empordà. Àlex Ollé. Capell ocre amb fina bigotera, amb absència de màscara negra al voltant 
de l’ull, deixant unes galtes àmpliament clares. Les llistes del pit són fines i esparses. C) Tipus calidus. Mascle juvenil. Novembre. 
Cantàbria. Ernesto Villodas. Exemplar molt clar amb el disseny facial típic, i llistes esparses al cos. D) Tipus calidus. Mascle juvenil. 
Gener. Aiguamolls de l’Empordà. Àlex Ollé. Aspecte facial molt pròxim als falcons llaner i sagrat. E) Tipus calidus. Mascle juvenil. Gener. 
Aiguamolls de l’Empordà. Ramón Prat. Mateix ocell que el de la foto prèvia. Mostra un extens capell ocre amb fines bigoteres, a l’estil de 
biarmicus. F) Tipus calidus. Mascle juvenil. Febrer. Cadis. Rafael García. Perxat, s’observa també molt clar de cos, amb un front i una llista 
superciliar molt pàl·lida. El dors té un to més marró que gris.

Plate 1. A) Calidus-type. Juvenile female. January. Llobregat Delta. Joan Bartrolich. Upperparts brown rather than grey. Pale bars are 
present in all tail feathers, including the central pair. B) Calidus-type. Juvenile. December. Aiguamolls de l’Empordà. Àlex Ollé. Ochre 
cap with fine malar stripe. Lacks the blackish mask surrounding the eye, what leaves a large pale area in the cheeks. Breast streaking 
fine and sparse. C) Calidus-type. Juvenile male. November. Cantabria. Ernesto Villodas. Very pale individual, with typical face pattern 
and scattered body streaking. D) Calidus-type. Juvenile male.  January. Aiguamolls de l’Empordà. Àlex Ollé. Facial pattern reminding of 
Lanner and Saker falcons. E) Calidus-type, juvenile male, January, Aiguamolls de l’Empordà. Ramón Prat. Same bird as in previous photo. 
Extensive ochre front and cap and thin malar stripes reminding Lanner. F) Calidus-type. Juvenile male. February. Cádiz. Rafael García. 
Even when perched, pale coloration still noticeable, with a pale front and supercilium. Back brown rather than grey.
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1Làmina 2. A) Tipus calidus/peregrinus. Mascle juvenil. Febrer. Baix Ter. Víctor Estrada. Aspecte facial i coloració de les plomes 
cobertores i escapulars pròximes als exemplars nòrdics. Les noves supracobertores caudals mudades són d’un blau clar brillant, com 
els mascles del tipus calidus. B) Peregrinus. Mascle juvenil. Agost. Noruega. Albert Burgas. Els exemplars nominals típics mostren 
una màscara fosca extensa al voltant de l’ull. No mostra bandes clares a les rectrius centrals. C) Peregrinus. Femella juvenil. Gener. 
Aiguamolls de l’Empordà. Àlex Ollé. Algunes femelles són estructuralment molt grans, amb ales molt llargues. L’antifaç fosc al voltant 
de l’ull és molt gran, amb un disseny de bigotera ampla i quadrada. D) Peregrinus. Femella juvenil. Febrer. Aiguamolls de l’Empordà. Fran 
Trabalón. Motes denses i amples al cos. També són densament marcades les infracobertores caudals. E) Peregrinus. Femella juvenil. 
Gener. Aiguamolls de l’Empordà. Àlex Ollé. Les parts superiors són força grises, i les rectrius centrals no presenten bandes clares; a 
diferència dels ocells tipus calidus. F) Brookei. Femella juvenil. Juny. Aiguamolls de l’Empordà. Àlex Ollé. Exemplar fosc, molt marcat de 
cos i amb un ample antifaç i bigotera.

Plate 2. A) Peregrinus/calidus-type. Juvenile male, Baix Ter, february. Víctor Estrada. Facial expression and coverts and scapular 
coloration close to northern races. The recently moulted uppertail coverts are pale bluish reminding those of a male calidus-type.  
B) Peregrinus. Juvenile male. August. Norway. Albert Burgas. The typical nominate bird, note extensive dark mask around the eye.  
C) Peregrinus. Juvenile female. January. Aiguamolls de l’Emporda. Àlex Ollé. Some females have a really heavy structure, with really long 
wings and a malar stripe broad and square-shaped. D) Peregrinus. Juvenile female. February. Aiguamolls de l’Empordà. Fran Trabalon. 
Dense and broad marking in the underparts, extensive to undertail coverts. E) Peregrinus. Juvenile female. January. Aiguamolls de 
l’Empordà. Àlex Ollé. Grey (rather than brown) upperparts. Central pair of tail feathers lacks pale marking typical of calidus-type birds. 
F) Brookei. Juvenile female. June. Aiguamolls de l’Empordà. Àlex Ollé. Very dark individual, strong marking in the underparts and broad 
mask and malar stripe. 
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1Làmina 3. A) Brookei. Mascle  juvenil.  Juliol. Cap de Creus. Fran Trabalón. La variació de plomatges fa que també trobem brookei 
pàl·lids, més semblants a races nòrdiques. B) Tipus calidus. Mascle adult. Gener. Port de Tarragona. Camilo Albert. A més de l’aspecte 
general fred de l’ocell, la  P10  està en creixement. Només els exemplars nòrdics poden estar mudant en aquest època. Té àmplies 
galtes clares, amb una bigotera fina i un barrat pectoral poc marcat. C) Tipus calidus. Femella adulta. Gener. Port de Tarragona. Camilo 
Albert. L’extensa galta blanca, front pàl·lid, bigotera fina, pit sense barrar, i una muda activa al gener (p10-9 juvenils; p1-2 probablement 
tirades; s1-2, i una de les últimes ss juvenils; s3 en creixement) són trets típics de calidus. És habitual un cert tint rogenc a les plomes del 
cos, mai però com un brookei en plomatge nou. D) Tipus calidus. Femella adulta. Gener. Port de Tarragona. Camilo Albert. Es tracta del 
mateix exemplar que el de la foto prèvia. Les parts superiors de les femelles són més fosques que en les dels mascles. Estructuralment, 
els ocells nòrdics són molt alallargs i cuallargs. E) Tipus calidus. Mascle adult. Febrer. Delta de l’Ebre. Jordi Martí-Aledo. Mostra una 
bigotera força punxeguda, amb un aspecte facial i de pit molt clar, sense llistes. La cobertora primària més externa està sense mudar 
i la penúltima està en creixement, aspecte que indica muda a la penúltima primària (p9). F) Tipus calidus. Mascle adult. Abril. Delta de 
l’Ebre. Jordi Martí-Aledo. De la mateixa manera que l’individu de la foto E, és un exemplar nòrdic, amb caràcters evidents de calidus. Les 
bandes fosques del cos són molt fines i poc marcades. Amb tot, alguns mascles del tipus calidus mostren un front més pàl·lid. La p10 està 
en creixement, pel que no ha finalitzat encara la muda.

Plate 3. A) Brookei. Juvenile male. July. Cap de Creus. Fran Trabalón. Variation among local peregrines implies that one can find pale 
brookei reminding northern races in underparts coloration. B) Calidus-type. Adult male. January. Tarragona harbor. Camilo Albert. Apart 
from the overall cold coloration, p10 is still growing. Only northern individuals are moulting by this time of the year. Extensive pale cheeks, 
thin malar stripe and fine breast barring. C) Calidus-type. Adult female. January. Tarragona harbor. Camilo Albert. Extensive white cheeks, 
pale front, thin malar stripe and subtly barred underparts. D) Calidus-type. Adult female. January. Tarragona harbor. Camilo Albert. Same 
bird as in previous photo. The upperparts are darker in females than in males. Structurally, northern birds are longer-winged and longer-
tailed. E) Calidus-type. Adult male. February. Ebro Delta. Jordi Martí-Aledo. This bird shows a pointed malar stripe, with a face and breast 
pattern giving a pale impression, without streaking. The outermost primary covert is worn and the second outermost it’s growing.  
F) Calidus-type. Adult male. April. Ebro Delta. Jordi Martí-Aledo. Note obvious calidus features, as the bird in Picture E: the dark marking 
in the underparts is fine and not so contrasting. However, adult male calidus-type should show a paler front. P10 still growing.
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1Làmina 4. A) Peregrinus/Tipus calidus. Femella adulta. Desembre. Baix Ter. Víctor Estrada. El disseny facial té aspectes molt pròxims 
als descrits per als ocells siberians.  Amb tot, la muda de les primàries ja l’ha acabat, i per tant no estaria dins el típic patró de muda 
esperat dels ocells siberians. B) Peregrinus. Femella immadura. Novembre. Aiguamolls de l’Empordà. Àlex Ollé. Individu amb la p10 
retinguda de juvenil, la p9 està en creixement, i possiblement la p1 i p2 estiguin tirades. Li falta també per mudar les secundàries més 
internes, i la s10 i 11, que són les últimes en mudar. C) Peregrinus. Femella immadura. Novembre. Aiguamolls de l’Empordà. Àlex Ollé. 
Mateix exemplar que el de la foto prèvia, amb un barrat del cos dens, més que qualsevol ocell del tipus calidus. D) Brookei. Femella 
adulta. Octubre. Garrotxa. Fran Trabalón. La primària més externa (p10) està en creixement, típic tempo de muda de la subespècie. 
E) Brookei. Mascle adult. Novembre. Aiguamolls de l’Empordà. Àlex Ollé. Els mascles són més clars i amb les bandes del pit menys 
marcades que les femelles. Galtes fosques i una bigotera ampla i quadrada. Coloració del pit amb un to salmó típic de la subespècie.  
F) Peregrinus. Femella adulta. Novembre. Baix Ter. Albert Burgas. La p4-8 són renovades, la p3 està en creixement, i la p2 està 
tirada. Així queden per renovar la p10-9, i les secundàries s1-3. Aquesta muda al novembre indica un ocell nòrdic, però dins el rang de 
peregrinus.

Plate 4. A) Peregrinus/Calidus-type. Adult female. December. Baix Ter. Víctor Estrada. Facial pattern reminding Siberian taxa. However, 
the fact that it’s done with its moult doesn’t fit with this taxa. B) Peregrinus. Immature female. November. Aiguamolls de l’Empordà. Àlex 
Ollé. P10 retained juvenile, P9 growing and P1 and P2 probably missing. Inner secondaries also retained, as well as S10 and S11, usually the 
last to be moulted. C) Peregrinus. Immature female. November. Aiguamolls de l’Empordà. Àlex Ollé. Same bird as in previous photo. The 
barring in the underparts is denser than in any calidus-type. D) Brookei. Adult female. October. Garrotxa. Fran Trabalón. The outermost 
primary (P10) is still growing, typical moult timing of this subspecies. E) Brookei. Adult male. November. Aiguamolls de l’Empordà. Àlex 
Ollé. Males are paler and with the barring in the underparts less contrasted than in females. Dark cheeks with a broad and square-shaped 
malar stripe. Salmon tones as in underparts’ background coloration, typical of this taxa. F)  Peregrinus. Adult female, November, Baix Ter. 
Albert Burgas. P4-P8 renewed, P3 growing and P2 missing, so only P9 and P10 still to be moulted. Such moult stage in November points 
to northern origin, but within peregrinus range.
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