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RESUM

Els orfes de falciot negre (Apus apus) representen un elevat nombre d’admissions en

Centres de Recuperació de Fauna en Europa. Aquests centres han esdevingut

importants sentinelles de les amenaces de les espècies d’animals salvatges,

contribuint de forma activa a la seva conservació. En aquests centres es rehabiliten i

es crien a mà tot tipus d’espècies protegides sent el falciot negre el més representat.

Existeixen estudis sobre els resultats de la rehabilitació i criança d’aquesta espècie a

altres països però a la península ibèrica no hi ha dades disponibles, és per això que es

va dur a terme aquest estudi en el Centre de Recuperació de Fauna Torreferrussa

(Barcelona).

Els polls i volanders (orfes) de falciot negres representen el major volum d’individus

que s’han de criar a mà i rehabilitar, és per això que es van revisar les dades d’ingrés

de 1903 orfes que van ser atesos al Centre durant l’any 2015.

L’estudi va ser dissenyat per descriure els resultats de la rehabilitació i criança de

falciots negre així com per conèixer i avaluar si hi havia diferències entre les edats, les

categories clíniques i les resolucions, a banda de conèixer de l’existència d’un criteri

d’assignació de categories igual per tots els rehabilitadors, ja que la primera avaluació

de la situació de cada individu es veuria reflectida en la seva resolució.

Els resultats de la rehabilitació i criança van ser positius en el grup dels orfes, mostrant

més d’un 50% d’orfes alliberats. Però per contra, es van mostrar diferències

significatives entre les categories clíniques, el tipus de resolució i també entre les

valoracions dels rehabilitadors. És per això que aquesta investigació exposa la

necessitat d’establir un criteri comú per tots els rehabilitadors per tal de prendre

decisions unànimes que a la vegada es reflectiran en una millora de la qualitat i l’esforç

en la tasca de cria a mà i rehabilitació d’aquesta espècie en amenaça, que es veurà

reflectida en un augment en el nombre d’alliberaments al final de la temporada de cria

del falciot negre (Apus apus).

RESUMEN

Los huérfanos de vencejo común (Apus apus) representan un elevado número de

admisiones en Centros de Recuperación de Fauna en Europa. Estos centros se han

convertido en importantes centinelas de las amenazas de las especies de animales

salvajes, contribuyendo de forma activa a su conservación. En estos centros se
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rehabilitan y se crían a mano todo tipo de especies protegidas siendo el vencejo

común el más representado. Existen estudios sobre los resultados de la rehabilitación

y crianza de esta especie en otros países pero en la Península Ibérica no hay datos

disponibles, es por eso se llevó a cabo este estudio en el Centro de Recuperación de

Fauna Torreferrussa (Barcelona).

Los pollos y volanderos (huérfanos) de vencejo común representan el mayor volumen

de individuos que se tienen que criar a mano y rehabilitar, es por ello que se revisaron

los datos de ingreso de 1903 huérfanos que fueron atendidos en el Centro durante el

año 2015.

El estudio fue diseñado para describir los resultados de la rehabilitación y crianza de

vencejos comunes así como para conocer y evaluar si había diferencias entre las

edades, las categorías clínicas y las resoluciones, además de conocer de la existencia

de un criterio de asignación de categorías igual para todos los rehabilitadores, ya que

la primera evaluación de la situación de cada individuo se vería reflejada en su

resolución.

Los resultados de la rehabilitación y crianza fueron positivos en el grupo de los

huérfanos, mostrando más de un 50% de huérfanos liberados. Pero por el contrario, se

mostraron diferencias significativas entre las categorías clínicas, el tipo de resolución y

también entre las valoraciones de los rehabilitadores. Es por ello que esta

investigación expone la necesidad de establecer un criterio común para todos los

rehabilitadores para tomar decisiones unánimes que a la vez se reflejarán en una

mejora de la calidad y el esfuerzo en la tarea de cría a mano y rehabilitación de esta

especie en amenaza, que se verá reflejada en un aumento en el número de

liberaciones al final de la temporada de cría del vencejo común (Apus apus).

ABSTRACT

The orphans of commonswift (Apus apus) represent a high number of admissions in

Recovery Centers of Fauna in Europe. These centers have become an important

sentinels of the wild animals species, contributing actively to its conservation. In these

centers a lot of protected species are rehabilitated and hand-reared being the

commonswift the most representative. Exist studies about the results of the

rehabilitation and the hand-rearing of this specie in other countries but in the Iberian

Peninsula there aren’t data available, is for that, that this study was realized in the

Recovery Centre of Fauna Torreferrussa (Barcelona).
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The chicks and fledgings (orphans) of commonswift represent the largest volume of

individuals that have to be hand-reared and rehabilitated, for that, the admission data

of 1903 orphans that were looked after in the Center during the year 2015, were

revised.

The study was designed to describe the results of the rehabilitation and hand-rearing of

commonswifts enough to meet and evaluate if there were differences between the

ages, the clinic categories and the resolutions, in addition to know of the existence of a

unique criterion of assignation of categories for all the rehabilitators, since the first

assessment of the situation of each individual would be reflected in its resolution.

The results of the rehabilitation and hand-rearing were positive in the orphans group,

showing more than a 50% of the orphans released. But, on the contrary were shown

significant differences between the clinics categories, the type of resolution and also

between the valuations of the rehabilitators. Therefore, this research exhibits the need

to established a common criterion for all the rehabilitators to take unanimous decisions,

that at the same time it will be reflected in a best quality and effort on the task of hand-

rearing and rehabilitation of this threatened species, which will be shown as an

increase in the number of liberations at the end of the commonswift (Apus apus)

breeding  season.

Paraules clau: falciot negre, cria en mà, rehabilitació, alliberat, Apus apus, orfes

INTRODUCCIÓ

Els Centres de Recuperació de Fauna (CRF) han esdevingut importants sentinelles de

les amenaces de les espècies d’animals salvatges, contribuint de forma activa a la

seva conservació. A més, la rehabilitació d’animals salvatges malalts, ferits o debilitats

ha permès una millora del benestar d’aquests exemplars i un avenç en el coneixement

de la patologia i biologia de les diferents espècies.

La  rehabilitació té per objectiu l’alliberament d’animals en òptimes condicions per

sobreviure als seus hàbitats. Tot aquest procés, implica una inversió de recursos

econòmics i una gran dificultat tècnica. La valoració, per tant, dels resultats és

essencial per tal de millorar l’eficiència i aconseguir una millora de la qualitat.

A Catalunya hi viuen tres espècies de falciots, falciot pàlid (Apus pallidus), falciot reial

també conegut com ballester (Apus melba) i el falciot negre (Apus apus). Són ocells
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insectívors estrictes que solen nidar als edificis del nuclis urbans, tots ells catalogats

com a espècies protegides en el Decret Legislatiu 2/2008, Categoria D (ICO,2016). I

segons The IUCN Red list of Threatened Species tenen una categoria de Least

Concern (menor preocupació) en el seu estat de conservació.

Durant els mesos d’estiu un alt nombre de polls de falciots, sobretot de falciot negre,

cauen del niu i són atesos al Centre de Fauna de Torreferrussa. Hi ha una sèrie de

raons suggerides per la que els polls cauen del niu. Causes accidentals, tals com

pares o germans que empenyen al poll sense voler, joves que pateixen calor i

s’apropen a la entrada caient accidentalment o joves que conquisten una posició prop

de la entrada per monopolitzar l’atenció dels pares. Altres causes poden ser atribuïdes

a la competència entre germans i la reducció de la nidada. Aquesta és una estratègia

on els pares poden induir una eliminació selectiva de la cria més dèbil en un intent

d’assegurar l’èxit de reproducció quan el menjar escasseja amb una preferència pels

pares al poll amb major mida o que demana aliment més activament (Fusté et al.

2013).

Al Centre de Fauna Torreferrussa (Barcelona) es reben exemplars de falciot negre, i la

major part pollets i volanders. Aquests com espècies altricials són dependents dels

seus pares, per tant, requereixen per a la seva supervivència de la cria a mà si són

trobats (Fusté et al. 2013).

Els Centres de Recuperació poden trobar-se amb dificultats a l'hora de criar a mà un

gran nombre de polls d'aus insectívores, donat pel nombre limitat d'espècies d'insectes

que es poden trobar comercialment i pel seu elevat preu (Fusté, E. 2011) entre altres,

ja que criar un volum elevat de polls també requereix de l’atenció de professionals

qualificats que donin una bona assistència als ocells.

El falciot negre és un membre de la família Apodidae, amb 92 espècies distribuïdes

per tot el món, tot i que la majoria són tropicals. Passen nou mesos a Africa fins

l’època d’aparellament en que migren al sud d’Europa en abril (Fusté, E. 2011). És la

última espècie en arribar a les zones d’aparellament del nord i la primera en partir.

L’edat mitja establerta és d’uns 7 anys però s’ha registrat un cas d’un falciot anellat de

21 anys.

El falciot és un ocell amb una gran adaptació al vol ja que ho fa tot en l’aire, excepte

donar a llum i criar els pollets. Mentre vola s’alimenta, juga, s’aparella i recull material

per construir el niu (Tigges U. 1997-2014) inclús dorm a l’aire la major part de la seva
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vida. S’aparellen en coves o en forats d’arbres però actualment utilitzen forats en les

parets o en espais lliures del sostre, fet que explica que la majoria de falciots que

arriben al centre han estat trobats a les ciutats o pobles.

Tot i que existeixen estudis sobre els resultats de la rehabilitació i criança d’aquesta

espècie a altres països, a la península Ibérica les dades disponibles sobre la criança

d’aquestes espècies i la seva evolució és inexistent.

Un dels primers casos descrits de la criança de falciots va ser en 1924 per Heinroths

(Matthes, H. 2006) que va redactar la seva experiència de cria en mà d’un individu

d’aquesta espècie.

OBJECTIVES

The aims of this study are:

1. Describe the results of the rehabilitation and hand-rearing chicks of Common

Swift

2. Realize a stratified analysis of the results according to clinic category, the age

and body condition of the bird in the admission moment in the orphan category

3. Determine if there are significative differences between the valuations of the

birds carried out by the rehabilitators in the admission moment with the type of

the resolution of each bird

METODOLOGIA

Durant l’any 2015 van arribar al Centre de Fauna 2032 exemplars de falciot negre que

havien estat trobats en ciutats i pobles i que requerien de l’atenció de persones per a

la seva criança i rehabilitació, per això es van revisar les dades d’ingrés, les històries

clíniques d’aquests pollets i es van tenir en compte una sèrie de criteris ètics i de

sostenibilitat alhora de la cria a mà:
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o Els animals salvatges no podien ser agafats per criar-los a mà a no ser que

realment fossin orfes o estiguessin abandonats, estiguessin lesionats,

visiblement malalts o en perill immediat, ja que es requereix de temps i esforç

per a la cria d'aquestes aus.

o La cria a mà no s'hauria d'iniciar llevat que el cuidador estigués disposat a

donar el temps i l'esforç necessaris per a la cria, o per assegurar-li una atenció

adequada i continua.

o Ser conscients de les capacitats d’admissions (nombre d’ocells) que podia

permetre’s el Centre, d’acord amb l’espai i els recursos tant de personal com

d’aliments disponibles.

o Considerar quan la cria a mà era millor opció per l’individu en comparació a

deixar-lo en estat salvatge.

o Considerar si l’eutanàsia era una opció per l’individu quan aquest es trobava en

estat molt greu.

o Un delicte podia ser comès sota la Llei de 1960 Abandonament d'Animals

secció 1, si un animal alliberat no tenia una possibilitat raonable de

supervivència (és a dir, una possibilitat similar als seus iguals no rehabilitats).

És un delicte previst en aquesta Llei quan una persona que tingui autoritat o

càrrec sobre un animal l’abandoni de forma permanent o dit d'una altra manera

que permeti circumstàncies que els hi puguin causar patiment innecessari. Això

pot incloure l'alliberament en un lloc inadequat, al territori equivocat, en el

moment equivocat de l'any, etc ( Bourne D. 2001).

La temporada de cria comença a mitjans d’Abril i s’acaba a finals d’Agost, tot i que

també es va registrar algun cas excepcional de falciot volander als mesos de

Setembre i Octubre.

Les variables que es van registrar van ser: edat (poll, volander, jove i adult), sexe, data

d’ingrés, data de mort, data de resolució/sortida, causa d’ingrés, categoria clínica

(pronòstic amb quatre categories; sa, lleu, greu i molt greu) i tipus de resolució. A més

es van incloure variables clíniques com el pes en el moment d’ingrés, els signes clínics

i el nom del rehabilitador (responsable) que va revisar l’ocell i dades que havien estat

recollides en les fitxes d’examen físic inicial (Fig. 1 ).

A banda d’aquestes variables també es van registrar dades com el número de

referència, la identificació temporal, la identificació final, el tipus d’ingrés, l’estat de

salut (amb 2 categories; sa i malalt) i l’estat corporal (amb 3 categories; prim,

emaciació i caquèxia).
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La causa d’ingrés es va agrupar en tres categories: Orfes, que estava composat per

els polls i volanders; Traumatismes (que incloïa el trauma amb finestra, la col·lisió amb

vehicles i el traumatisme de causa desconeguda); i Altres (que incloïen els que

presentaven debilitat i els trobats fortuïtament entre altres).

La resolució explicava el que havia succeït amb cada individu al final de la cria a mà o

de la rehabilitació. Aquestes resolucions van ser agrupades en quatre categories: Mort

natural que estava composada per els animals morts al centre; Eutanasiats (incloïen

els irrecuperables sacrificats); Alliberats (incloïa els recuperats alliberats) i Altres (que

incloïen els escapats accidentalment i els traslladats).

Als rehabilitadors se’ls van assignar categories alfabètiques per tal de mantenir en

anonimat les seves identitats ja que no eren rellevants per l’estudi. Es van obtenir 8

categories (A, B, C, D, E, F, G, H).

Recepció de falciot negre (Apus apus)
Els exemplars de Apus apus arribaven al centre diàriament per diferents mitjans de

transport.

El cos d’Agents Rurals eren els que més rellevància tenien en l’aportació de falciots al

Centre de Fauna, seguits per particulars i personal d’altres cossos de seguretat com

els Mossos d’Esquadra.

Ingressos de falciot negre (Apus apus)
Una vegada rebuts els exemplars per part dels veterinaris, biòlegs, auxiliars tècnics

sanitaris i voluntaris sempre supervisats pels professionals, es procedia a seguir el

protocol d’admissió. Aquest consistia en realitzar un examen físic i a identificar-los amb

una anella numèrica que posteriorment es registrava en una base de dades interna

que permetia tenir registre de tots els falciots que passaven pel Centre. A més a més,

en la base de dades també es registrava tota la informació recopilada de l’examen físic

que incloïa el tipus de primers auxilis que es practicaven.

L’assignació de la persona que revisava l’animal era a l’atzar, és a dir, depenia del torn

de treball, tot i que no era aleatoritzat.
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Figura 1 : Fitxa d’examen físic inicial del Centre de Fauna Torreferrussa, part 1
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Figura 2: Fitxa d’examen físic inicial del Centre de Fauna Torreferrussa, part 2
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Determinació de l’edat de falciot negre (Apus apus)
Determinar l’edat dels individus era important de conèixer per tal de poder realitzar

estudis de la criança d’aquests.

Els falciots polls són ocells que comprenen edats des dels 3 dies d’edat (Fig. 3) fins als

14 dies d’edat (Fig. 4).

Els volanders comprenen edats des dels 15 dies d’edat (Fig. 5) fins als 20 dies d’edat

més o menys (Fig. 6)

Els joves comprenen edats des dels 21 dies (Fig. 7) fins als 29 dies d’edat (Fig. 8)

I finalment els falciots són adults a partir dels 30 dies aproximadament (Fig. 9)

Figura 3: Falciot negre de 3, 4 i 5 dies d’edat (Tigges U. 1997-2014).

Figura 4: Falciot negre de 12, 13 i 14 dies d’edat (Tigges U. 1997-2014).
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Figura 5: Falciot negre de 15, 16 i 17 dies d’edat (Tigges U. 1997-2014).

Figura 6: Falciot negre de 18, 19 i 20 dies d’edat (Tigges U. 1997-2014).
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Figura 7: Falciot negre de 21, 22 i 23 dies d’edat (Tigges U. 1997-2014).

Figura 8: Falciot negre de 27, 28 i 29 dies d’edat (Tigges U. 1997-2014).
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Figura 9: Falciot negre de 36 dies d’edat (Tigges U. 1997-2014).

Criança de falciot negre (Apus apus)
La criança del falciot negre en estat natural requereix la integració d’una sèrie de

factors tals com la dieta, l’atenció i les cures per part dels progenitors ja que aquestes

tenen una gran influència en la salut i el desenvolupament dels polls (Fusté et al.

2013), és per això que s’han de tenir en compte alhora de la seva cria en mà.

A partir d’un estudi realitzat per Fusté et al. 2013 es va establir un protocol de cria en

mà òptim per l’alimentació i rehabilitació del falciot negre el qual es va seguir amb tots

els individus que van arribar al Centre.

Una vegada se’ls havien practicat els primers auxilis i van ser estabilitzats es va

procedir a la seva instal·lació, alimentació segons indica el protocol següent:
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INSTAL·LACIONS:

-Mantenir polls en petits grups si és possible.

-Caixes de plàstic (tipus Ikea) amb paper absorbent com a base i niu simulat.

-Les caixes es poden mantenir descobertes quasi fins al final del creixement, moment que pot caldre tapar-les

parcialment (tovallola per exemple)

Polls petits / dèbils / greus

-Habitacle amb gradient parcial de calor 30º

-Naixedores són ideals per mantenir una temperatura i humitat constant, tancs d’aquari poden ser una bona

opció

-Es canvia el paper absorbent a cada toma d’alimentació, amb atenció especial a les deposicions o a la

seva absència

ALIMENTACIÓ:

 Consideracions prèvies

 No alimentar un poll fins que ha estat rehidratat i ha recuperat temperatura.

 Polls en estat greu poden demanar menjar ràpidament, però el seu sistema digestiu pot encara no
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funcionar correctament. Cal activar-lo amb infusions prèvia alimentació sòlida.

 Podem examinar si el poll assimila be el menjar palpant l’estómac, que no ha d’estar dur ni compacte, hauria d’estar ple però tou.

 Dieta

 Dietes basades en insecte en diferents proporcions. MAI UTILITZAR UNA DIETA NO COMPOSTA D’ INSECTE

 Proposem tres dietes diferents utilitzades amb resultats òptims:

 Cuc de la farina (Tenebrio molitor) (90%) + altres espècies insectes

 Grill (Acheta domesticus) + altres insectes, principalment cuc de mel

 Dieta composta de varietat d’insectes

Dieta basada en Cuc de la mel (utilitzada per l’autor d’aquest protocol i als centres de rehabilitació de Catalunya) està complementada també per altres espècies

d’insecte (grill, cuc de seda, cuc de mel, panerola, insectes salvatges). Els cucs de la farina es mantenen vius i s’ofeguen en aigua abans de l’alimentació.

MAI UTILITZAR-LOS DESSECATS O CONGELATS

 Els altres insectes poden ser conservats congelats i descongelats per l’alimentació.

 No utilitzar mai larves de mosca, s’ha demostrat negativa per la seva indigestibilitat i càrrega parasitària.

 Tomes d’alimentació

 Condicions normals: cada 3 hores (8:00-11:00-14:00-17:00-20:00)

 Condicions greus/polls despullats: cada 1-2 hores
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 Administració

 Si el poll demana: ad libitum però amb mesura (20 g per dia)

 Alimentació forçada: ± 4 g insectes (15-20 g per dia), amb pinces, coll endins

 Condicions greus/polls: menys quantitat i mes freqüència. Amb tendència a vòmit, procurar grill, la forma capsular fa l’administració coll endins més

senzilla

 Complementació - ESSENCIAL

 Una toma d’alimentació al dia, cuc de la farina ofegat amb gluconat de calci en solució amb aigua.

 Una toma d’alimentació al dia, insectes empolvorats amb Nekton S o Korvimin, complement vitamínic i mineral.

 Periòdicament substituir-lo per Nekton Bio que aporta elements específics per les plomes.

 Una vegada a la setmana, un insecte mullat amb Vitamina-B complex (Pot ser també SQ)

 Ús de probiòtics pot ser recomanat
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Estada al centre
L’estada al Centre variava segons l’individu i segons la causa d’ingrés. Causes

d’ingrés per “Orfes” requerien d’una estada que finalitzava en quan assolien l’edat i el

pes per poder volar i ser alliberats, en canvi, els “Altres” com que el seu ingrés no

depenia de l’edat, sinó de l’estat en què van ser trobats l’estada podia ser menor

perquè un cop rehidratats i estabilitzats podien tornar al medi. Per altra banda els

ocells que van ingressar per “Traumatismes” el temps d’estada al Centre depenia del

temps de recuperació de les lesions.

Alliberament de falciot negre (Apus apus)
Per l’alliberament s’han de complir una sèrie de requisits exposats també en el

protocol de Fusté et al. 2013:

 Els falciots són alliberats quan el creixement de les plomes sigui complert.

 MAI són llençats a l’aire. El falciot és col·locat a la mà i per decisió pròpia

vola. Si no és el cas, el falciot és alliberat en dies posteriors fins que decideix

marxar per decisió pròpia.

 El pes ideal hauria d’estar prop o per sobre des 38-40 g.

 L’alliberament es fa en una zona on pugui ser recuperat si no vola bé.

 El falciot ha de volar alt, alliberat des d’un turó i obligat a fer un esforç de

remuntada el que dóna seguretat a l’estat òptim del falciot (Fig. 10 )

Figura 10: Esquema d’alliberament d’un falciot negre (Apus apus) (Fusté et al. 2013)

Anàlisis estadística
Es partien de 2032 dades de falciots que van ingressar al Centre de Fauna però es van fer

diverses classificacions per tal d’excloure dades que no serien útils per l’estudi.
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En primer lloc es van eliminar de la base de dades tots els individus que van ingressar

morts i d’aquesta manera es va passar de tenir 2032 dades a treballar amb 1903.

En els anàlisi es parla tant de pronòstics com de categoria clínica perquè són el

mateix.

L'estadística descriptiva, el test de normalitat i l'anàlisi inferencial es van realitzar amb

el 95% de confiança mitjançant el programa SPSS Advanced Models ™ 15.0 (SPSS

Inc., 2006). La Xi-quadrat (X2) es va utilitzar per a la comparació de les proporcions.

RESULTATS
Al 2015 es van rebre 1903 falciots negres durant la temporada de cria que va des de

Abril fins a finals d’Agost. Els mesos de Juny i Juliol són els mesos en que

s’enregistren més admissions al Centre. Al Juny es van registrar 477 ingressos i al

Juliol 1226 ingressos.

La distribució per edats dels ingressos va ser; polls que representaven el 59.1%, els

volanders el 25.1%, els joves el 3.1% i el adults el 12.7%.

El 99.5% tenien sexe desconegut, és a dir, que no es podien sexar a simple vista

perquè eren individus de poc temps d’edat i com que els falciots són ocells

monomòrfics era impossible de saber. El 0.3% van ser identificats com mascles i un

0.2% com a femelles.

Dels 1903 falciots els orfes van representar un 84.6%, amb un nombre de 1610

animals (Taula 1 ).

El grup dels orfes estava composat per els polls i volanders i representaven la majoria

dels falciots negres que van ingressar al centre, eren un grup molt nombrós i que per

tant, comportaven moltíssima feina alhora de rehabilitar-los i criar-los a mà, va ser

aquest el motiu de centrar l’estudi en aquest grup.
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Taula 1: Nombre de falciots negres per a cada causa agrupada

Nº individus Percentatge vàlid (%)

ORFES 1610 84.6

TRAUMATISMES 151 7.9

ALTRES 142 7.5

TOTAL 1903 100

Objectiu 1: Rehabilitació i criança de pollets de falciot negre
En aquest anàlisi es van tenir en compte els 3 grups, orfes, traumatismes i altres tot i

ser els orfes els de major interès per la resta d’anàlisis.

Si consideràvem el conjunt total de falciots sense diferenciar les causes, el resultat de

la rehabilitació va ser que un 55 % dels ocells van ser alliberats.

D’altra banda, els resultats de la rehabilitació a la categoria “Orfes” van ser, un 58%

d’alliberats, un 42% morts de forma natural, un 15% van ser eutanasiats i el  6% van

representar els altres (Fig. 11). Aquests incloïen resolucions de falciots que van ser

traslladats o escapats accidentalment.

Figura 11: Gràfic dels resultats de la criança i rehabilitació dels orfes de Apus apus

En el grup dels “Traumatismes” els resultats de la rehabilitació va representar

únicament un 10% (Fig. 12). Del restant 90% un 69% van representar els exemplars

Alliberat
58%Mort natural

11%

Eutanasiat
25%

Altres
6%

Criança i rehabilitació dels Orfes
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morts al centre de manera natural i el 21% feien referència als irrecuperables

sacrificats que van ser eutanasiats.

Figura 12: Gràfic dels resultats de la rehabilitació del grup dels Traumatismes de Apus apus

I en el grup dels “Altres” els resultats de la rehabilitació expressats en alliberaments

van representar un 73% (Fig. 13), el 7% van representar els exemplars morts al centre

de manera natural i el 20% van ser els irrecuperables sacrificats que van ser

eutanasiats.

Figura 13: Gràfic dels resultats de la criança i rehabilitació dels orfes de Apus apus

A banda d’aquests resultats d’estadística descriptiva, l’anàlisi amb l’estadístic de

contrast Xi-quadrat de Pearson considerant com a variable la resolució (alliberat, mort
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natural, eutanasiat i altres) dels diferents grups, Orfes, Traumatismes i Altres, va estar

significativa p-valor<0.05.

Es van observar diferències estadísticament significatives en les resolucions segons el

tipus de causa d’ingrés.

Objectiu 2: Anàlisi de la categoria clínica, l’edat i la condició corporal en
els Orfes

Categoria clínica (pronòstic)
A la taula 2 es presenten el tipus de resolució dels casos segons la categoria clínica al

grup dels orfes.

A més a més es van analitzar aquestes dades amb un estadístic de contrast Xi-

quadrat  de Pearson considerant com a variable el tipus de resolució i el resultat va ser

significatiu p-valor<0.05. Aquest resultat indica que hi ha diferències entre els

pronòstics dels falciots. D’aquesta manera es demostra que els pronòstics no tenen els

mateixos resultats en el procés de cria i rehabilitació dels orfes de  falciot negre.

Taula 2: Percentatges de resolucions per a cada pronòstic al grup dels “Orfes”

PRONÒSTIC
TIPUS DE RESOLUCIÓ (%)

ALLIBERAT EUTANASIAT MORT NATURAL ALTRES

SA 87.4 2.0 10.3 0.3

LLEU 77.6 3.5 17.2 1.7

GREU 54.6 5.6 22.3 17.5

MOLT GREU 23.1 24.9 42.9 9.1

Edat
En la Taula 3 es pot veure que tant polls com volanders tenen un percentatge elevat

de falciots negres que són alliberats respecte dels que no. Per altra banda, s’observen

diferències entre els valors d’alliberaments, sent major en els volanders que en els

polls. Una altra dada significativa és l’elevat percentatge de polls que moren de

manera natural en comparació amb els volanders, ja que la diferència entre els dos és

d’un 10%, en canvi, en els eutanasiats i els altres les diferències entre els polls i

volanders no són tant marcades.

En aquest cas, l’estadístic de contrast Xi-quadrat de Pearson considerant com a

variable el tipus de resolució, va resultar ser significatiu, amb un  p-valor<0.05.
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Es van observar diferències estadísticament significatives en les resolucions segons

l’edat.

Taula 3: Percentatges de resolucions per a cada edat al grup dels “Orfes”

EDAT
TIPUS DE RESOLUCIÓ (%)

ALLIBERAT EUTANASIAT MORT NATURAL ALTRES

POLL 53.3 11 28.1 7.6

VOLANDER 67.6 9.1 18 5.3

Per últim es va analitzar l’estat corporal amb el tipus de resolució i el que es va

observar és que en els animals amb millor estat corporal la proporció d’alliberaments

era més alta (Taula 4).

El resultat del test de contrast Xi-quadrat de Pearson en aquest cas considerant com a

variable el tipus de resolució, va estar significatiu amb un p-valor<0.05. La qual cosa

explicava que hi havia diferències entre els diferents estats corporal.

Taula 4: Percentatges de resolucions per a cada estat corporal dels individus del grup dels “Orfes”

ESTAT
CORPORAL

TIPUS DE RESOLUCIÓ (%)

ALLIBERAT EUTANASIAT MORT NATURAL ALTRES

PRIM 69.5 3.1 19.7 7.8

EMACIACIÓ 46.5 9.3 33.5 10.8

CAQUÈXIA 28.6 19.6 41.8 10

Objectiu 3: Determinació de diferències entre l’assignació de la categoria
clínica pels rehabilitadors i la resolució dels orfes
En aquest anàlisis es mostren en detall els resultats de cada categoria clínica amb el

tipus de resolució per a cada rehabilitador al final de la temporada de criança .

Al grup de falciots revisats en el moment d’ingrés pel  rehabilitador A, van aconseguir

un elevat percentatge d’alliberaments de falciots de les categories 1, 2 i 3. Inclús

alguns de categoria 4 van ser alliberats tot i que un 40% van haver de ser eutanasiats i

un 33% morts (Fig. 14).
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Figura 14: Gràfic del percentatge de resolucions dels orfes de Apus apus segons categoria

clínica revisats pel rehabilitador A

Els falciots revisats en el moment d’ingrés pel rehabilitador B van aconseguir també un

elevat nombre d’alliberaments de les 4 categories, sent la que més èxit van tenir els de

la categoria clínica 2 superant al de la 1 en un 10%. Falciots eutanasiats i de mort

natural van haver-hi de totes les categories però en baixes proporcions, excepte en el

cas de les categories 4 en què un 43% van morir de manera natural. Aquesta baixa

mortalitat i tenint en compte les altres causes, poden haver afavorit als bons resultats

d’alliberament d’aquest responsable (Fig. 15).

Figura 15: Gràfic del percentatge de resolucions dels orfes de Apus apus segons categoria

clínica revisats pel rehabilitador B
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Els falciots revisats en el moment d’ingrés pel rehabilitador C igual que als grups de

falciots dels altres 2 rehabilitadors van aconseguir elevades resolucions

d’alliberaments de les 4 categories, sent la categoria 1 la millor, seguida de la 2 i la 3.

En aquest cas hi ha major mortalitat de la categoria 4 que d’alliberaments (Fig. 16).

Figura 16: Gràfic del percentatge de resolucions dels orfes de Apus apus segons categoria

clínica revisats pel rehabilitador C

Els falciots revisats en el moment d’ingrés pel rehabilitador D també van aconseguir

més alliberaments que mortalitats o altres en totes les categories. L’ordre de major a

menor èxit ha estat començant per la categoria 1 seguida de la 2, 3 i 4 (Fig. 17).

Figura 17: Gràfic del percentatge de resolucions dels orfes de Apus apus segons categoria

clínica revisats pel rehabilitador D
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Els falciots revisats en el moment d’ingrés pel rehabilitador E van aconseguir

percentatges menors d’alliberaments respecte d’altres companys en els falciots de

categoria 1, els que ingressaven sans i els que en teoria eren més fàcils de criar i

rehabilitar. A més a més, és al rehabilitador que se li moren un major nombre

d’individus de la categoria 4 respecte dels que s’aconseguien alliberar (Fig. 18).

Figura 18: Gràfic del percentatge de resolucions dels orfes de Apus apus segons categoria

clínica revisats pel rehabilitador E

Els falciots revisats en el moment d’ingrés pel rehabilitador F van aconseguir

percentatges d’alliberaments similars al grup de falciots revisats pel rehabilitador E i

percentatges similars de mortalitat que als dels grup del rehabilitador C. Els

alliberaments en les categories 2 i 3 eren els mateixos i també els percentatges de

mortalitat (Fig. 19).
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Figura 19: Gràfic del percentatge de resolucions dels orfes de Apus apus segons categoria

clínica revisats pel rehabilitador F

Els falciots revisats en el moment d’ingrés pel rehabilitador G van aconseguir

percentatges menors d’alliberaments respecte d’altres grups de falciots dels altres

companys, en general en les 4 categories. El més destacat són els elevats nombre de

falciots eutanasiats i de mort natural, ja que juntament amb els falciots dels

rehabilitadors A, C i H són els que més eutanasiats van tenir. Això vol dir que pot ser

tenen criteris similars davant d’individus que arriben en estat molt greu al Centre (Fig.

20).

Figura 20: Gràfic del percentatge de resolucions dels orfes de Apus apus segons categoria

clínica revisats pel rehabilitador G
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I en relació als falciots revisats en el moment d’ingrés pel rehabilitador H (Fig. 21),

igual que en els dels grup del rehabilitador G van aconseguir percentatges menors

d’alliberaments respecte d’altres companys en general en les 4 categories destacant

un gran nombre d’eutanasiats de la categoria  4. I en la resolució de mort natural

aquest rehabilitador obtenia més mortalitat dels falciots categoria 1 després dels de

categoria 4.

Figura 21: Gràfic del percentatge de resolucions dels orfes de Apus apus segons categoria

clínica revisats pel rehabilitador H

Per altra banda, el resultat obtingut amb l’estadístic de contrast Xi-quadrat de Pearson

considerant com a variables els pronòstics i les resolucions dels diferents

rehabilitadors, va estar significatiu p<0.05. Això indicava que hi havia diferències entre

els rehabilitadors.

Aquestes diferències venien donades pel fet que cada rehabilitador seguia un criteri

diferent per determinar l’estat en què arribava un ocell i per tant, assignava la categoria

clínica que creia convenient, aquestes categories a la vegada estaven relacionades

amb la resolució al final de la cria en mà com s’havia demostrat anteriorment, ja que
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DISCUSSIÓ

El falciot és un ocell insectívor protegit del qual s’han fet estudis de cria en mà (Fusté,

E. 2011) per millorar la seva dieta, estudis sobre si el canvi climàtic afecta la seva

fenologia migratòria (Gordo O. 2007), etc. Però no hi ha cap estudi amb dades sobre la

criança d’aquesta espècie i la seva evolució a la Península Ibèrica.

Amb aquest estudi el que s’esperava era conèixer amb dades quins eren els resultats

globals de la rehabilitació de falciots i de la criança d’orfes, és a dir, valorar l’èxit de la

feina que comporta la recuperació d’aquesta espècie en un Centre de Recuperació de

Fauna de la Península Ibèrica i així poder valorar si l’esforç aplicat resulta ser o no

positiu, i ser una forma de demostrar si s’havia de millorar algun aspecte de la

rehabilitació.

En aquest cas els resultats de la cria de falciot negre en el grup dels Orfes van ser

positius tenint en compte que més de la meitat dels individus que entraven per acabar

sent alliberats al medi natural ho van aconseguir gràcies a les persones que es van

encarregar de la seva alimentació i les seves cures. Ara bé, no es pot deixar de banda

el fet de que hi ha un gran percentatge d’individus que moren durant la seva estància,

tot i que van ser animals considerats amb possibilitats de sobreviure en el moment

d’ingrés i que haurien d’haver estat alliberats. No passa el mateix amb el grup de

Traumatismes ja que en aquest cas els alliberaments van ser molt pocs, únicament

d’un 10%. Ara bé, el grup amb major èxit en la rehabilitació va ser el grup dels Altres

potser perquè era un grup amb menor nombre d’individus i que les seves

característiques de salut no requerien de tanta cura o dedicació per recuperar-se, es

podria dir que eren individus més forts.

Aquest resultats no positius en general poden haver estat causa de no seguir els

protocols de cria en mà al peu de la lletra, complint amb tots els requisits que

necessiten aquests animals i que han estat demostrats amb altres estudis que són

òptims per aconseguir bons resultats, en aquest cas es traduiria amb un percentatge

elevat d’alliberaments.

Els factors que podien no haver-se complert devien haver estat l’alimentació, les

instal·lacions i la falta de personal. En el cas de l’alimentació, tot i haver estat millorada

la dieta poder no es subministrava d’una manera correcta donat el gran volum d’ocells

per criar, això vol dir que les tomes poder no es feien quan tocaven o amb la tècnica

d’inserció d’aliment a la boca de l’ocell correctament podent comportar ofegaments als
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individus. Per altra banda, les instal·lacions dels ocells poder no complien els requisits

que s’havia demostrat que necessiten els individus d’ aquesta espècie, i la falta de

personal per abastir a tots els individus suposarien greus problemes per poder garantir

una qualitat en la tasca.

En el cas concret dels Orfes es va demostrar que cada pronòstic indicava una

resolució diferent però relacionada a la vegada ja que a mesura que augmentava la

gravetat del pronòstic la resolució tendia a ser més negativa, en aquest cas, tendia a la

mort de l’ocell. En referència a l’edat, els Orfes de menor edat tenen menys

probabilitats de sobreviure respecte als de major edat, els volanders. I finalment els

Orfes que tenien un estat corporal millor en el moment d’ingressar al Centre,

aconseguien més alliberaments que els  arribaven en pitjors condicions. Ara bé, això

s’explica pel fet de les diferències significatives que hi havia entre les variables ja que

no tots els falciots de la mateixa edat tenien perquè arribar al centre en les mateixes

condicions i per tant, tenir la mateixa categoria.

Això demostra que falciots amb categories clíniques extremes (greu i molt greu) tenen

poques possibilitats de sobreviure i que per tant, s’haurien de valorar si el seu intent de

cria i rehabilitació val la pena tenint en compte els esforços econòmics que es

necessiten per aconseguir els insectes per a la seva alimentació i la implicació i la

necessitat de personal que requereix un volum d’ocells tant gran com és el que el

Centre de Fauna Torreferrussa acull cada any i que no deixa d’augmentar, ja que

probablement amb una selecció més acurada dels individus s’aconseguirien millors

resultats de cria reflectits en alliberaments.

Una altra cosa que es va veure en l’anàlisi entre els rehabilitadors, les categories

clíniques i les resolucions en el Centre de Fauna era que en general hi havia una

tendència a major nombre de mortalitats que d’alliberaments en les categories 4 (molt

greus) , això volia dir que hi havia molts animals que es van intentar rehabilitar i criar a

mà perquè se’ls volia ajudar però que finalment no va funcionar, resultant una despesa

molt costosa tant econòmicament com d’esforç del personal i això podia haver afectat

a altres individus amb millors condicions que per falta de no poder tenir una major

atenció davant el gran volum de falciots, no haguessin pogut ser alliberats i per tant,

se’ls hagués perjudicat en el procés de recuperació.

A part d’això el que es va veure és que hi havia diferència de criteris per classificar als

orfes ja que hi havia clares evidències de diferències entre els rehabilitadors.

La falta d’un criteri a seguir per tothom en aquest grup d’orfes el grup amb major

nombre d’individus i que necessiten moltes cures i esforços per tirar-los endavant,
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suposa que si la primera decisió de la persona que revisa no és unànime podria

comportar greus problemes a l’animal en qüestió perquè no se’l tractaria d’acord amb

les seves necessitats ja que aquests animals requereixen d’unes atencions diferents a

la resta de grups. Això es traduiria en què falciots que arribessin en un estat poc greu

al Centre haurien d’haver tingut més probabilitats de sobreviure que els que arribessin

en situacions més crítiques, però si els rehabilitadors no prenien les mateixes

decisions davant la mateixa situació, s’hauria intentat salvar ocells que no tenien

possibilitats perjudicant la resta com s’ha comentat anteriorment.

En definitiva aquest treball ha servit per exposar amb valors els resultats de la criança i

rehabilitació de falciot negre a la Península Ibèrica i per poder fer una valoració de la

tasca duta a terme en aquest centre per tal de millorar en l’eficiència i qualitat, perquè

l’important és ajudar als éssers vius que ho necessiten.

Resumint, es podria dir que s’aconseguiria una millora de qualitat i gestió dels recursos

tant econòmics com de personal, a banda d’una millora en les rehabilitacions i el

procés de cria en mà si s’establissin criteris per unanimitat a seguir per totes les

persones encarregades d’aquestes tasques.

CONCLUSIONS

1. During the year 2015 in the Wildlife Centre Torreferrussa were released 58% of

the Orphans of commonswifts that have arrived, and the 36% dyed. However if

we keep in mind the three groups studied, the group of the “Others” is the one

with the higher percentage of releases followed by the group of “Orphans” and

the last one the group of “Trauma”

2. Birds with worst clinic category will have fewer probabilities to survive, meaning

to be released.

The fledgings are the group that has the most releases.

Orphans with a less severe corporal condition have the most successfully

releases

3. There are differences between rehabilitators, they don’t have the same

assigning judgment of categories for the orphans and this affects the

resolutions.
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