
 

 

 

 

 

El Falcó Pelegrí 

(Falco peregrinus) 

 

 
TREBALL DE RECERCA DE LES NENES I ELS NENS DE 
2nA, LA CLASSE DELS FALCONS, DE L’ESCOLA 
MALLORCA DE BARCELONA DEL CURS 2019-2020. 
Martina, Lluc, Julieta, Aleix, Climent, Alba, Aitana, Theo, 
Kyra, Jan, Leo, Olivia, Júlia, Enzo, Drac, Martí, Max, 
Antón, Sol, Roc, Blai, Maria, Bruna, Noor, Irene. 



COM SÓN?  
 

La mida 

Físicament el mascle és de 

mida més petita que la femella. 

El mascle pesa un quilo i la 

femella un quilo i mig 

aproximadament. 

Les plomes 

L’adult és de color gris per la part superior i blanquinós 

amb ratlles  per la part del pit.  El falcó mou les plomes 

de la cua per triar la direcció. 

La vista 

El Falcó Pelegrí té molt bona vista, es creu que hi deixa 

de veure on comença l’horitzó. 

 

La velocitat 

És l’animal més ràpid del món, 

com que vola molt de pressa i el 

vent els asseca els ulls tenen 

una parpella que els funciona 

com un parabrisa. 
 

 
 



COM VIUEN? 
 

On els agrada viure? 

Els falcons viuen en llocs oberts  i  

alts, on puguin caçar i que siguin 

propers a penya-segats, cingles i 

fins i tot viuen en edificis alts.  

 

Els falcons són ocells territorials 

Protegeixen el seu territori i viuen sempre al mateix lloc.  

 

No construeixen nius 

Els falcons aprofiten forats en parets rocoses o nius 

d’altres espècies.  

On viuen a Catalunya? 

Els falcons estan distribuïts per 

tot el territori català. També  

viuen a les ciutats perquè hi ha 

coloms i cotorres, dues de les  

seves preses preferides. 

 

 

 



QUE 

MENGEN? 
 

Són ocells rapinyaires 

Els falcons cacen per menjar, 

són depredadors. 

 

El falco és un animal carnívor 

Mengen ocells petits com coloms, corbs. També mengen 

peixos i sargantanes.  

 

Tècniques de caça 

Les seves tècniques de caça són molt elaborades, es 

caracteritzen per les caigudes en picat, poden arribar a 

volar a 350 km per hora. Per caçar donen un cop mortal  

a la presa o l’agafen per les ales.  

 



ES NECESSARI QUE 

EXISTEIXIN?  
 

Com ens poden ajudar? 

Els falcons ajuden a 

espantar els ocells del 

voltant de l’aeroport.  
 

També ajuden a les plantes 

de residus orgànics per 

espantar els ocells que hi volen anar a menjar. 
 

 

La Falconeria 

Els falcons es feien servir en la falconeria, que 

consisteix a caçar animals amb l’ajuda d’un animal 

rapinyaire ensinistrat.  
 

 

Ajuden a regular la població 

d’ocells 

Els falcons cacen ocells i ajuden a 

lluitar contra la superpoblació 

d’algunes espècies.  

 

 



COM ES 

COMUNIQUEN? 
 

El falcó fa un so una mica 

estrident. El seu crit és un 

quec-quec-quec, però quan 

és un pollet emet un xap-

xap-xap. A més a més,  

quan vola és un animal molt 

silenciós. 

 

COM ES 

REPRODUEIXEN? 
 

Els falcons  són  ovípars, 

que vol dir que neixen  

d’ous. La femella pont de 2 

a 4 ous una vegada a l’any, 

els ous són de color marró.  
 

La incubació dura de 28 a 

30 dies i el mascle i la 

femella incuben els ous per torns mentre l’altre busca 

aliments.  



QUINS PERILLS 

TENEN? 
 

El falcó no es troba en perill 

d’extinció. Però abans es 

trobava en grans ciutats i 

actualment costa molt més 

de veure’ls.  

Els humans, les àligues i els ducs són un perill pels 

falcons. També es pot veure perjudicat per la falta de 

nius en zones humanitzades.  
 

CURIOSITATS 
El nom de falcó ve de la forma de les seves ales, ja que 

tenen forma de falç.  

A la ciutat de Barcelona hi viuen 3 parelles de falcons 

estables: a Montjuïc, a la Sagrada Família i a Diagonal 

mar. 

 

 


