Bubo bubo Linnaeus, 1758

Ordre: STRIGIFORMES
Família: STRÍGIDS

Duc

Requeriments d’hàbitat
Pot ocupar una gran diversitat d’ambients sempre que hi hagi zones rocalloses a
on ubicar els seus nius i disponibilitat d’aliment. Prefereix els espais oberts de
caràcter mediterrani, però també pot ser abundant en conques fluvials i zones
agràries. Tolera la proximitat a l’home, i es pot trobar llocs propers a zones
urbanitzades. Cingles, penyals, i roquissars no litorals (62).
Biologia

Aspecte general i detall del cap
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Morfologia identificativa
És el mussol més gros que podem trobar en el nostre territori. Mesura entre 60 i
72 cm de longitud i ateny una envergadura d’entre 140 i 180 cm. Cap ample
amb el bec robust, negre, i dos plomalls ben desenvolupats que recorden unes
orelles. Disc facial incomplet i cara grisenca. Ulls disposats frontalment, de color
taronja. Plomatge dorsal de tonalitats ocres i grises, amb taques negroses que
ressegueixen el raquis de les plomes. Gola blanquinosa i coll i pit ocres amb
taques longitudinals amples i fosques que s’estrenyen cap a l’abdomen. Aquest,
les infracobertores caudals i la part superior de les potes presenten plomes
ocràcies amb un fi barrat transversal. Plomes de vol fosques, amb bandes
transversals marronoses. Potes recobertes de plomes de color ant, i armades
amb ungles robustes i corbades. Joves de tonalitats més rogenques i ulls
foscos. Cant greu i profund que es pot sentir a llarga distància.

Espècie d’hàbits crepusculars i nocturns. Durant el dia resta immòbil a les zones
rocalloses on es refugia, confiant en el seu plomatge críptic. El factor limitant de
la seva densitat està lligat a la densitat de les espècies que depreda. En
ambients de caràcter mediterrani la presa de mida òptima és el conill i la llebre,
importants principalment durant el període de cria. En les zones on no existeix
una bona població de conill, depreda preses alternatives com ara rates, eriçons,
ocells, peixos, etc. És una espècie oportunista que s’ha pogut adaptar a
l’aprofitament de noves fonts de recursos, com s’ha comprovat en molts dels
seus territoris, que es situen prop d’abocadors, on s’ha especialitzat en el
consum de gavians i rates.
Distribució a Catalunya

Mapa de cites a les Gavarres

Fenologia
L’època nupcial comença a la tardor, pels volts de novembre. La femella pon 2 ó
3 ous entre febrer i març, i els coba durant uns 32-35 dies. Els polls deixen el niu
passades entre les 5 i 7 setmanes de vida, quan encara no estan plomats del
tot. Als 70 dies de vida ja estan plomats i preparats per volar. A la tardor els
joves es dispersen. Ocell sedentari que resta en el seu territori durant tot l’any.
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Cites i localitats a les Gavarres
Manca prospecció en gran part del massís. Entre el s anys 2001 i 2006 s’ha
tingut constància de la presència de 5 parelles reproductores a les Gavarres, 2
EF
JR
al sector Nord i 3 al Sud-est del massís . La majoria de territoris es troben a
la perifèria de l’EIN. Manca informació sobre el sector central i Oest de l’EIN.
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Interès de l’espècie
Rapinyaire que va patir una regressió en gran part del territori per la persecució
directa de l’home i la disminució de les seves preses. Espècie protegida per la
legislació europea, estatal i catalana. DA: Annex I; Berna: Annex II; CNEA: IE;
Llei 12/2006: categoria B; LVE(UICN): LC.
Vulnerabilitat i factors d’amenaça
La transformació del seu hàbitat, especialment el de les seves espècies presa,
afecta negativament a la seva població. En aquest sentit l’abandó dels usos
agraris i ramaders, i la posterior proliferació de masses forestals denses fan que
disminueixen les seves densitats, o desapareguin d’indrets antigament ocupats
per l’espècie. Els factors que actualment afecten negativament a les poblacions
de conill, han forçat la diversificació de preses i el desplaçament de territoris.
L’espècie es sensible a la persecució directa, ja sigui per molèsties o expoliació
dels nius, com per caça il·legal. En zones pròximes a urbanitzacions o
abocadors es poden donar enverinaments secundaris per l’ús indiscriminat de
raticides. Un alt percentatge de les morts durant la dispersió juvenil, es deu a
l’electrocució i col·lisió en fils elèctrics, i també per atropellaments.
Propostes de Gestió
Cal aprofundir el coneixement de l’espècie en l’àmbit del massís, per a conèixer
la quantitat exacte de parelles reproductores, i les seves espècies presa, per
poder fer un seguiment i control de la seva població. S’hauria de realitzar un
seguiment de les torres elèctriques dels massís per veure la incidència que
tenen en la mort de grans rapinyaires, i si cal proposar mesures correctores. La
conservació de l’hàbitat de les seves espècies presa, i el control de la caça
il·legal, afavoririen a la població del massís. En les zones on l’espècie
s’alimenta, s’hauria d’evitar l’aplicació abusiva i sense control de raticides.
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