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Passat i present de
l’ornitofauna estèpica a la
timoneda d’Alfés
La timoneda d’Alfés acull diverses espècies d’ocells escasses o molt rares
en el context de Catalunya com la Terrerola vulgar, l’Alosa becuda, la
Calàndria i la Trenca. En aquest reportatge s’analitza l’evolució de les
poblacions d’aquestes espècies en els darrers anys.

En els últims 10 anys les poblacions
dels alàudids d’Alfés han seguit
una sort ben diversa: la Te rre ro l a

vulgar ha sofert una davallada del 90%,
m e n t re que la Calàndria ha duplicat gai-
rebé la seva població. Se suggereix que
aquests canvis en l’abundància poden
estar condicionats pels canvis en l’es-
t ructura de les comunitats vegetals pre-
sents, a causa de l’abandonament de la
pastura ovina. L’Alosa becuda ha sofert
un fort procés de re g ressió que l’ha
p o rtat a reduir en gairebé un 65% la
s u p e rfície ocupada durant el període re-
p ro d u c t o r. Aquesta disminució en la su-
p e rfície també ha anat acompanyada per

una forta disminució en el nombre d’e-
fectius. Les causes les hem de buscar molt
p robablement també en els canvis en
l ’ e s t ructura vegetal que s’ha produït en
els últims anys i a un augment de la fre-
qüentació humana (activitat aero n à u t i-
ca, trànsit rodat, etc.). La situació de la
timoneda d’Alfés és encara prou favora-
ble des del punt de vista de la Tre n c a .
No obstant això, en un futur pro p e r, l’am-
pliació i modernització de les instal·la-
cions aero p o rtuàries pot alterar la si-
tuació actual si tenim en compte que la
majoria d’actuacions s’han de realitzar al
sector nord de la timoneda, on es tro b e n
les parelles. (pàg. 4)

L’a ba n d o n a m e nt de la pa stu ra amb ove l l es ha provo cat ca nvis importa nts en
l ’est r u c tu ra ve g etal de la timoneda d’A l f é s.
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La protecció de la 
timoneda d’Alfés

EDITORIAL

   

L
’any 1983, amb motiu del treball de camp per a la
realització del primer atles dels ocells nidificants de
Catalunya, les prospeccions van propiciar una
agradable sorpresa. La timoneda d’Alfés acollia una
petita població d’Alosa becuda, una espècie aleshores

molt poc coneguda a la península Ibèrica i totalment nova per a
l’ornitofauna catalana. Des de llavors, l’Alosa becuda  no s’ha
trobat enlloc més del nostre país i s’ha convertit en l’estendard per
a la defensa d’aquest espai tan singular des del punt de vista
geològic, botànic i faunístic. Aquesta història posa de manifest la
utilitat dels projectes col·lectius de seguiment de l’ornitofauna per
identificar espais o espècies amb especial necessitats de
conservació. Però, ¿de què va servir aquella troballa si, com
explica l’article central d’aquest Abellerol, la situació de
l’ornitofauna de la timoneda no ha deixat d’empitjorar? ¿De què ha
servit la recerca científica que s’hi ha dut a terme, que no ha fet
altra cosa que revelar més i més elements d’interès i singularitat?
¿De què serveixen, doncs, la recerca i els projectes de seguiment
de les poblacions d’ocells? La conservació de la natura és una tasca
multidisciplinar que comporta educació, conscienciació i
reivindicació però, primer de tot, coneixement. Ara estem més
prop que mai d’aconseguir que la timoneda d’Alfés sigui
definitivament protegida. I això ha estat possible tant per la
creixent mobilització social com per l’enorme evidència científica
aportada inicialment per membres de l’antic Grup Català
d’Anellament, i més endavant per altres col·lectius de científics
vinculats a diversos centres de recerca i al propi ICO, a través
d’articles científics, informes o al·legacions. Tots podem aportar, de
manera individual o col·lectiva, la nostra contribució a cada una
d’aquestes facetes de la conservació, però només una entitat
científica independent  pot assegurar la continuïtat dels projectes
de recerca col·lectius que permeten obtenir la informació
necessària per argumentar la reivindicació d’una zona. Aquesta ha
de ser la tasca de l’ICO, generar eines i informació útils per a la
conservació de la biodiversitat i la planificació territorial, fent-ho
amb independència i rigor científic. Projectes com el nou atles
ornitològic ajudaran a les administracions a identificar  algunes
àrees o espècies que han de ser protegides de forma especial i, a
tots nosaltres, de forma individual o col·lectiva, a exigir sobre una
base de coneixement sòlid que siguin protegides de forma efectiva,
i a demanar responsabilitats. Tirar endavant aquests projectes
científics col·lectius no és una tasca fàcil, però és una contribució
essencial a la conservació del nostre patrimoni natural que només
unes poques entitats com la nostra poden fer.

l ’ A b e l l e ro l
Butlletí de contacte del 

Institut Català d’Ornitologia
núm. 20

tardor 2003

Comitè Editorial
Raül Aymí

Gabriel Gargallo

Responsables de seccions
David Bigas

Ricard Gutiérrez
Carles Barriocanal

Col·laboradors
Gerard Bota, José Luis Copete,
Alfons Delgado, Xavier Ferrer,

David Giralt, Santi Mañosa, Abili Roig

Disseny i maquetació
Lluc Julià

Edita
Institut Català d’Ornitologia

Museu de Zoologia
Passeig Picasso, s/n

08003 Barcelona
Tel.: 93 319 42 79

C/ Girona, 168, ent. 5a
08037 Barcelona
Tel.: 93 458 78 93

Correu electrònic: ico@ornitologia.org
Pàgina web: www.ornitologia.org

L’Institut Català d’Ornitologia (ICO) és una
entitat constituïda amb la finalitat de
promoure l’estudi i seguiment de les

poblacions d’ocells que nien, migren o
hivernen a Catalunya, així com de

fomentar la seva conservació.

© 2003 Institut Català d’Ornitologia
Dipòsit Legal: 12371-01

ISSN: 1579-3400
Fotomecànica: Aura Digit

Impressió: Gràfiques Barceloneta

Les opinions dels autors de les
col·laboracions que apareixen en aquest

butlletí corresponen exclusivament al seu
criteri personal, excepte les que siguin en

el seu caràcter de directius de l’ICO.

ICO



Butlletí de contacte de l’Institut Català d’Ornitologia - tardor  2003 3

NOTÍCIES

Un cop constituïda l’Assemblea,
es va procedir a un debat de la
p roposta en què es van expo-

sar les diferents posicions. Aquí, cal des-
tacar –i agrair- l’estricte seguiment dels
torns de paraula i el to general del de-
bat que, malgrat la divergència d’algu-
nes opinions, es va mantenir en un con-
text constructiu i positiu. 

Finalment, l’Assemblea va sotmetre a
votació l’enunciat següent:

Considerant la proposta del Depar-
tament de Medi Ambient de cre a c i ó
d’un remitent propi d’anelles catala-
nes, l’Assemblea dóna un mandat a la
Junta Directiva per tal que iniciï la ne-
gociació amb el Departament de Me-
di Ambient del projecte sempre que

es respectin els condicionaments se-
g ü e n t s :

• Que es garanteixi la continuïtat en
el temps. 

• Que es donin els recursos sufi-
cients per un desenvolupament correc-
te de l’Oficina Catalana d’Anellament. 

• Que no es comprometin els objec-
tius de l’ICO expressats en els seus Es-
tatuts i els projectes en curs.

Els resultats de la votació van ser 61
vots a favor de l’enunciat, 30 vots en
blanc i 16 vots en contra.

De moment, l’ICO ha enviat un es-
crit a la Conselleria notificant el resul-
tat de la votació a l’espera de la consti-
tució del nou Govern per iniciar la
negociació.

Assemblea Extraordinària de l’Institut
Català d’Ornitologia 
El passat dia 2 de novembre l’ICO, tal com estava previst, va celebrar una
assemblea extraordinària amb un únic punt de l’ordre del dia: Valoració de
la proposta de la creació d’un remitent d’anelles propi per a Catalunya.

Ja està disponible
la nova versió del
programa de
gestió de dades
d’anellament 

El NouBio és un programa in-
f o rmàtic que permet gestio-
nar les dades d’anellament.

Aquesta nova versió (NouBioPro 3 . 0 1 )
segueix essencialment el format de
les anteriors, però presenta moltes
m i l l o res i està totalment adaptada
als nous Estàndards d’anellament de
l’ICO. Podeu descarre g a r-vos el pro-
grama i el seu manual d’ús des de
la nostra web www.ornitologia.org

AUSCAT, 
el nou fòrum
d’ornitologia
catalana 

Gràcies a la iniciativa del nos-
tre company Artur Degolla-
da i amb el suport de l’ICO

s’ha creat un fòrum de notícies i da-
des d’ocells a Catalunya. El funcio-
nament d’aquest fòrum és similar a
altres fòrums ja existents: 

Per enviar missatges als membres
del grup, cal enviar el missatge a:
auscat@yahoogroups.com 

Per apuntar-se a aquest grup, cal
enviar un missatge en blanc a: aus-
cat-subscribe@yahoogroups.com

Per acabar la subscripció a aquest
g rup, cal enviar un missatge en blanc
a: a u s c a t - u n s u b s c r i b e @ y a h o o-
groups.com

E l Centre Tecnològic Forestal de
Catalunya (CTFC) en col·labo-
ració amb la Universitat de Llei-

da (UdL), la Universidad Autónoma de
Madrid (UAM) i la Universitat de Bar-
celona (UB) organitzen un simposi
anomenat “International Symposium on
Ecology and Conservation of Steppe-
Land Birds” que se celebrarà del 3 al 7
de desembre del 2004 a la ciutat de Llei-
da. En aquest simposi es revisaran, ac-

tualitzaran i analitzaran temes re l a c i o-
nats amb la biologia i ecologia de les
aus estepàries del Paleàrtic Occidental.
Al mateix temps s’abordaran aspectes de
gestió i conservació, tant de les espècies,
com dels hàbitats associats. 
Per a més informació visiteu la pàgina
web: http://www.ctfc.es/symposium

Simposi sobre ecologia i conservació
dels ocells esteparis 

G a n g a
Pterocles alchata

Alfons Delgado
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REPORTATGE 

Passat i present de l’ornitofauna estèpica
a la timoneda d’Alfés
La timoneda d’Alfés és un dels ecosistemes més particulars de Catalunya, ja que acull espècies
tan emblemàtiques com l’Alosa becuda o la Trenca. La manca d’una figura legal de protecció que
asseguri la conservació d’aquestes espècies ha fet que aquestes i altres espècies que viuen a la
zona hagin experimentat una forta re g ressió. En aquest re p o rtatge Gerard Bota i David Giralt
fan una síntesi de l’evolució de les poblacions d’ocells d’aquesta zona tan fràgil i amenaçada.

L a timoneda d’Alfés, amb una
mica més de 100 ha, és el
millor exemple de timoneda
amb esparbonella S i d e r i t e-

tum cavanillesii que encara resta a Ca-
t a l u n y a1. Entre les espècies vegetals més
re p resentatives hi trobem, evidentment,
el timó Thymus vulgaris, l’argelaga G e-
nista scorpius, l’esparbonella S i d e r i t i s
s c o rd i o i d e s subsp. c a v a l l i n e s i i i el des-
f e rracavalls H i p p o c repis comosa s u b s p .
s c a b r a, entre d’altre s2. Des d’un punt de
vist geològic, està situada sobre una te-
rrassa al·luvial d’origen quaternari, amb
un estrat petrocàlcic a menys d’un
m e t re de pro f u n d i t a t3. Aquest estrat im-
p e rmeable tan superficial, que impe-
deix la infiltració de l’aigua a gran
p rofunditat, juntament amb una baixa
p recipitació, condicionen enorm e m e n t
la comunitat vegetal que hi trobem, i
de re t ruc la fauna associada.

Pel que fa a la comunitat d’invert e-
brats presents a la timoneda d’Alfés, hi
trobem espècies singulars a nivell cata-
là i estatal. Dins del grup dels lepidòp-
ters, cal destacar, pel seu interès bio-
geogràfic, la presència d’espècies com
ara Zegris euphene i M e l a n a rgia ines. En-
tre els aràcnids, hi trobem Glubia dor-
salis, una de les poques espècies de so-
lífugs presents a Espanya, i E re s u s
niger, espècie protegida a nivell estatal
(J.R.Salas & X. Masot, com per.). D’al-
tra banda, en el grup dels ortòpters des-
taca Prionotropis flexuosa, rar endemis-
me ibèric que a Catalunya només s’ha
detectat a la timoneda d’Alfés4. 

Tot i la seva petita superfície, totes les
espècies d’ocells esteparis actualment
presents a Catalunya, han estat citades
algun cop a la timoneda d’Alfés. De les
nou espècies de la família dels alàu-

dids presents a Europa, set hi han estat
observades. Entre elles, destaca l’Alosa
becuda Chersophilus duponti, que té a
la timoneda d’Alfés l’única població
re p roductora a Catalunya coincidint
amb el límit nord-occidental de seva
distribució mundial. Altres alàudids re-
p roductors són la Calàndria M e l a n o-
c o rypha calandra, la Te rre rola vulgar C a-
l a n d rella brachydactyla i la Cogullada
fosca Galerida theklae. 

Pel que fa a les poblacions de Calàn-
dria i Te rre rola vulgar, han sofert canvis
i m p o rtants en els últims 10 anys en aques-
ta zona. A principis dels anys 90, la Te-
rre rola vulgar era l’alàudid més abundant
amb una població d’unes 200 pare l l e s ,
m e n t re que la població de Calàndria s’es-
timava en unes 60 pare l l e s5. Actualment,
aquestes xifres gairebé s’han invertit: la
Te rre rola vulgar ha sofert una davallada

del 90% fins arribar a les 10-20 pare l l e s
estimades l’any 2000, mentre que la ca-
làndria ha duplicat gairebé la seva po-
blació, arribant fins a les 100-120 pare-
lles. Aquests canvis en l’abundància
han pogut estar condicionats pels can-
vis en l’estructura de les comunitats ve-
getals presents, com a conseqüència de
l’abandonament de la pastura ovina.
Aquest abandonament ha suposat un in-
c rement del recobriment i alçada de la
vegetació, fet que beneficia la Calàndria
i perjudica la Te rre rola vulgar. 

La Trenca Lanius minor, espècie de là-
nid escassísim a nivell estatal, té també
en la timoneda d’Alfés un dels seus úl-
tims reductes re p roductors. Altres es-
pècies de caire estepari presents són el
Torlit B u rhinus oedicnemus, la Ganga P t e-
rocles alchata i el Sisó Tetrax tetrax, en-
tre d’altres.

La timoneda d'Alfés és l'única loca l i tat ca talana on hi viu l'A l osa becu d a .
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L’Alosa becuda 
Chersophilus duponti
L’Alosa becuda és un espècie tí-

picament estepària amb re q u e r i-
ments ecològics força específics.
Ocupa zones planes amb forma-
cions arbustives de camèfits com
ara timonedes, brolles gipsícoles
o halòfites i argelagars6.

No és fins l’any 1983 en què
diversos membres de l’antic GCA
van descobrir la seva pre s è n c i a
com a re p roductor a Catalunya,
concretament a la timoneda d’Al-
fés7. Posteriorment a la seva des-
coberta, i a partir del 1985, es va
iniciar un estudi sobre la comu-
nitat d’alàudids a la timoneda d’Al-
fés  per  membres  també  del
G C A5. Tot i el gran esforç de
m o s t reig realitzat durant l’Atlas de
les aus reproductores a Catalun-
ya que ara s’està acabant i l’aug-
ment de l’activitat ornitològica al llarg
dels darrers vint anys, aquesta localitat
continua essent l’única amb presència
de l’espècie durant el període re p ro-
d u c t o r. Aquest fet, converteix possi-
blement a l’Alosa becuda en l’espècie
reproductora regular amb una àrea de
distribució més petita i localitzada del
nostre país.

En els últims 10 anys, l’Alosa becu-
da ha sofert un fort procés de re g re s-
sió. Així doncs, s’ha reduït en gaire b é
un 65% la superfície ocupada durant el
període re p ro d u c t o r. Actualment, la su-
perfície amb presència de mascles can-
tors no supera les 25 ha (Fig. 1)8. Aques-
ta disminució en la superfície també
ha anat acompanyada per una forta dis-
minució en el nombre d’efectius. Des
de l’any 1994, quan s’estimava una
població d’unes 40 parelles 5 hem pas-
sat a les 10-15 actuals8. Les causes les
hem de buscar molt probablement en
els canvis en l’estructura vegetal que
s’ha produït en els últims anys (augment
de cobertura i alçada de la vegetació) a
causa de l’abandonament del pastoreig
oví i a un augment de la fre q ü e n t a c i ó
humana (activitat aeronàutica, trànsit
rodat, etc.).

La distribució de contactes de mas-
cles d’Alosa becuda mostren un patró

a g regat (Fig. 1). La major part de la
població es concentra en la zona cen-
tral de la timoneda d’Alfés, al voltant de
la pista principal de l’aeròdrom i la se-
va intersecció amb les altres dues pis-
tes auxiliars. D’altra banda, també
queda en evidencia que una part im-
portant de l’àrea de distribució de l’A-
losa becuda queda fora dels límits de
l’Espai d’Interès Natural d’Alfés. 

Actualment, les principals amenaces
per a la conservació de la ja minsa po-
blació catalana d’Alosa becuda són:

• Projectes d’ampliació i modern i t-
zació de les instal·lacions aero p o rt u à-
ries, ja que aquestes afectarien directa-
ment el gruix de la població (Fig. 1).

• Abandonament del pastoreig oví,
amb els conseqüents canvis en l’es-
tructura de la vegetació.

• Aïllament poblacional.
• Nombre d’efectius molt reduït que

condiciona enormement les capacitats
de recuperació enfront a qualsevol im-
pacte.

Així doncs, tenint en compte el nom-
b re d’efectius tan reduït, la seva ten-
dència en els últims anys, l’àrea de dis-
tribució que ocupa i les amenaces que
es presenten a curt i mig termini, l’A-
losa becuda es troba al llindar de la se-
va extinció a Catalunya. 

La Trenca 
Lanius minor
La Trenca és, després de l’Alosa becu-
da, l’altra espècie d’ocell més amena-
çada de les presents a la timoneda
d’Alfés. Es tracta d’un ocell estival, que
podem observar entre els mesos de maig
i agost, i que utilitza la timoneda com
a zona de cacera. Construeix el niu en
a r b res propers, principalment plataners
i pollancres, i els adults es desplacen
fins a la timoneda per caçar-hi ort ò p-
ters i coleòpters, principalment. El
sector de la timoneda més import a n t
per aquesta espècie (Fig. 1) és tota la
franja nord, incloent les pro x i m i t a t s
de l’actual hangar9.

La importància d’aquest espai deriva
de la petita i aïllada població de Tre n c a
que queda a Catalunya i, per tant, a Es-
panya. A nivell peninsular, només es tro-
ba a Catalunya, amb 15-20 parelles, i a
Osca, amb unes 2-5 parelles. Segons els
anys, el nombre de parelles que depenen
de la timoneda és d’entre 5-7, que re-
p resenten entre el  20-25% de la pobla-
ció espanyola9. Cal dir que aquest ocell
es troba amenaçat a nivell d’Europa oc-
cidental, on tan sols queden unes 30-
40 parelles a França i una petita pobla-
ció a Itàlia, que encara no ha estat
quantificada amb pre c i s i ó1 0. A més a més,

F i g u ra 1. M a pa de la timoneda amb la distribució de l'A l osa becuda i la Tre n ca .

Superfície de timoneda
Límits del PEIN
Zona de cria i caça de la Trenca 1999-2002

Nombre de contactes d’Alosa becuda del cens de 2002

Corbes de nivell
Camins
Aeròdrom

1 2 3 4
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la població catalana i aragonesa re p re-
senten el límit occidental de la distribu-
ció mundial de l’espècie, fet que dificul-
ta l’arribada de parelles provinents d’altre s
poblacions i, per tant, la renovació o subs-
titució dels efectius peninsulars.

Les característiques estructurals i
florístiques de la timoneda fan que si-
gui un hàbitat idoni de cacera, ja que
no només hi ha una gran riquesa d’ar-
tròpodes, sinó que, a més a més, són fà-
cils de detectar per aquest ocell. La Tre n-
ca caça des d’arbusts i petits matolls,
que utilitza com a posadors, i necessi-
ta una baixa cobertura vegetal per po-
der localitzar i perseguir els artròpodes
que se li acostin. Com a zona d’ali-
mentació, la timoneda és especialment
i m p o rtant durant els mesos de juny i ju-
liol, després de la sega del cereal. En
aquesta època, quan els rostolls i llau-
rats ofereixen poc aliment, els adults de
Trenca han de buscar les preses a la ti-
moneda, per tal d’alimentar els polls9.  

Actualment, la principal amenaça per
aquesta espècie en aquest espai, és la
f reqüentació humana, que pot pro v o-
car l’abandonament dels nius. Tenint en
compte les poques parelles que queden
i el seu aïllament respecte les altres po-
blacions europees, qualsevol pèrdua és
significativa, ja que la capacitat de re-
cuperació és molt baixa en una pobla-
ció tan debilitada.

Ara per ara, però, la situació de la ti-
moneda d’Alfés és encara prou favora-
ble des del punt de vista de la Tre n c a .
En un futur pro p e r, l’ampliació i mo-
d e rnització de les instal·lacions aero-
p o rtuàries pot alterar la situació actual
de manera quasi segura, si tenim en
compte que la majoria d’actuacions
s ’han de realitzar al sector nord de la ti-
moneda, on es troben les parelles. Es-
pecialment impactant podria ser la
millora de l’accés a l’aeròdrom o l’am-
pliació de les actuals infrastru c t u re s
( h a n g a r, torre de control, etc), ja que és
el sector on justament s’alimenten i
nidifiquen. 

Agraïments 
Agraïm el suport rebut per la Direcció
General de Boscos i Biodiversitat (De-
p a rtament de Medi Ambient), l’asses-
sorament tècnic del Dr. Santi Mañosa

(Dept. Biologia Animal de la U.B), i la
col·laboració de: Anni Ponjoan, Mons-
te Raurell, David Guixé, Jordi Cam-
p rodon, Francesc Pont, Arnau Bonan,
Jaume Bonfil, Joan Castelló i Sergi Ri-
c a rt . També cal esmentar als p i o n e r s
en l’estudi de l’ornitofauna de la timo-
neda d’Alfés: Joan Estrada, Raül Aymí,
Andy Elliott i Isabel Martínez i moltes
a l t res persones que han contribuït a un
millor coneixement d’aquest espai.
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GERARD BOTA CABAU i
DAVID GIRALT JONAMA

Àrea de Biodiversitat
Centre Tecnològic Forestal de Catalunya

Pujada del Seminari, s/n
25280 Solsona

gerard.bota@ctfc.es
david.giralt@ctfc.es

A la timoneda d’Alfés hi crien ent re 5 i 7 pa re l l es de Tre n ca .



Butlletí de contacte de l’Institut Català d’Ornitologia - tardor  2003 7

HISTÒRIA 

Correspondència ornitològica a Catalunya

Carta de Mariano Masferrer i Rierola a
Estanislau Vayreda i Vila  el juny  1882
Aquesta carta que publiquem prové de l’epistolari d’Estanislau Vayreda i Vila (1848-1901),
propietat de Joan Vallès i Xirau. Pel context, contingut, i ubicació a l’epistolari fou escrita els
primers dies de juny de 1882 pel naturalista osonenc Mariano Masferrer i Rierola i dirigida a
Estanislau Vayreda, botànic naturalista de la Garrotxa-Empordà que en aquell moment estava
escrivint el seu llibre ornitològic “Fauna ornitológica de la provincia de Gerona”. 

Dins la pobríssima corre s p o n-
dència sobre l’ornitologia del
Principat que ens ha perv i n-
gut, aquesta carta és potser la

mostra més reeixida, la qual cosa palesa
la pobresa dels coneixements orn i t o l ò-
gics a casa nostra en el S. XIX. En  Ma-
riano Masferrer i Rierola (Sant Quirze de
Safaja 1856-Espinelves 1923), cosí se-
gon del conegut botànic Ramon Masfe-
rrer i Arquimbau (1850-1884), fou un
apassionat i humil naturalista intere s s a t
en especial per les plantes, els ocells i
els crustacis,  però també pels mol·luscs,
els himenòpters, els hèrptils i gaire b é
de qualsevol element de la natura. Fou
un singular recol·lector professional d’or-
ganismes naturals, d’aspecte patriarc a l ,
vida nòmada, i grans habilitats manuals
com la taxidèrmia. Es relacionà amb la
major part dels naturalistes de l’època;
universitaris, acadèmics, tècnics de
museus, caçadors, etc. Malgrat el pro-
fund desconeixement que hi ha sobre el
personatge (era un home pràctic que va
e s c r i u re molt poc), el considerem un dels
millors coneixedors de la fauna catala-
na de l’època, ja que fou un inquiet ho-
me de camp que es bellugà força, en es-
pecial per la Catalunya humida. La seva
vessant ornitològica, desenvolupada ma-

joritàriament entre 1874 i 1880, està en
fase actual d’estudi, i tenim previst pu-
blicar en un futur pròxim un article so-
b re la seva vida i obra.

La carta va ésser escrita amb precipi-
tació, per la cal·ligrafia i en especial la
redacció: frases inacabades, organitza-
ció telegràfica, angoixa per la malaltia
g reu de la mare, etc. L’escrit traspua
coneixements ornitològics clars d’en
M a s f e rre r, rigor i prudència  en les
a f i rmacions i modèstia davant d’una “au-
toritat” naturalista del moment com era

en Vayreda. També seguia el mestratge
de l’obra de  Degland i Gerbe (1867),
aspecte no compartit totalment per en
Va y reda. Aquest, pel caràcter antievo-
lucionista radical s’atrinxerava en el con-
cepte fix d’espècie, ja que els darwinis-
tes de la seva època no creien en la re a l i t a t
immutable de l’espècie i per donar su-
p o rt al transformisme, jugaven amb
els conceptes d’espècie, subespècie, va-
rietat, etc. Malgrat que disposava de la
segona edició més moderna de l’obra de
Degland, en el llibre de Vayreda, cons-
ten diversos casos on aquest va consig-
nar els criteris taxonòmics de la primera
edició (Degland 1849) que considera-
va com espècies diferents les varietats,
morfs o subespècies de l’esparver vul-
g a r, rapinyaires nocturns, etc. Per la po-
ca informació que disposem, sembla clar
que Masferrer coneixia molt millor els
ocells de Catalunya, tenia més rigor que
no pas l’Estanislau Va y reda, i nosaltre s
postulem que va ser, tal vegada, el mi-
llor ornitòleg del moment malgrat la
manca de publicacions ornitològiques. 

Agraïm a Ramon Masalles, Oscar Gor-
do i Joan Vallès,  la seva ajuda  en el des-
envolupament d’aquesta petita re c e rca. 

La transcripció i comentaris del text
són els següents:

Estanislao Vayreda
Querido amigo: supongo que U. me dispensará si no le he con-

testado antes a la suya, pues hemos estado algunos días en con-
tinua alarma, pues mi infeliz madre a mas de la hipertrofia del
corazón que la ha dejado en muy mal estado se le ha reproduci-
do una hernia que casi le impedía por completo el poder comer,
lo cual hoy ha podido efectuar un poco.

Contestando a las preguntas digo que el Nisus minutus1 es el
sedentario pero los de paso de esta especie son mucho más pe-

queños que los sedentarios: el Strix funerea2 es el Nyctale Teng-
malmi (Degland3 125) puede existir en este pais pero yo no la
conozco. El S. nebulosa4 es ave del Canadá y dudo se encuentre
en Cataluña aunque sea accidentalmente. De los S t r i x que U.
me pregunta es la Noctua minor5 el que tengo por seguro, los de-
más no los he visto. La pica cianea6 no creo que exista en Cata-
luña por mas que Texidor lo diga pues solo llega a los encinares
de Castilla7. De Budites8 en este pais se encuentran la B. flava9

B. Rayi10,  B. cinereocapilla11 y B.melanocephala12; La B. gibral-

Mariano Masfe r rer i Rierola el 1869
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Notes 

1 A c c i p i t e r n i s u s. Esparver vulgar. En els es-
p a rvers hi ha un clar dimorfisme sexual; feme-
lles més grans que els mascles. Aquest fet ja era
conegut per Masferrer i Va y reda, doncs el seu
a u t o r-guia (Degland), ja indicava aleshores amb
c l a redat aquest fet. Per tant, cal suposar que Mas-
f e rrer coneixia de primera mà que a Catalunya
hi ha esparvers sedentaris i d’altres migrants, as-
pecte que Degland citava re f e rent al nord de
França. És errada però l’afirmació de Masferre r
que la mida dels migrants és molt més petita que
en els sedentaris, quan per les clines biogeo-
gràfiques de relacions talla/temperatura gaire-
bé sempre els organismes del nord d’Europa són
més grans que els de la península Ibèrica. Aquest
fet apareix així a Va y reda, el qual seguint la pri-
mera edició del Degland, separa en dues espè-
cies els esparvers; F a l c o n i s u s, els sedentaris,  i
Falco nisus-major els migrants i alhora més gro s-
sos. Pensem que potser a causa de la pre c i p i t a-
ció amb que va escriure la carta, Masferrer va
e rrar en l’adjectiu que emprà relatiu al tamany
tot i que reconeixem que és una afirmació ago-
sarada sense cap base documental.

2 A e g o l i u sf u n e reus. Mussol pirinenc. Tot i que
l’espècie podia ser-hi present en aquell moment,
la gran desforestació de l’alta muntanya catala-
na a finals del S. XIX, i la considerable igno-
rància de Va y reda envers el grup dels rapin-
y a i res nocturns, ja que confon i barreja espècies,
no permet donar l’observació com a vàlida. La
citació del Mussol pirinenc prové de la infor-
mació errònia extreta del llibre de Companyó,
L., 1863, H i s t o i re naturelle du département des
Pyrénées-Orientales vol.3 Perpinyà. Va y reda  afir-
ma que aquesta espècie és pot confondre fàcil-
ment amb el Mussol comú pels costums simi-
lars, mida i coloració i que a principios de primavera,
[el Mussol pirinec] da unos chillidos que tienen
algún parecido al balido de la cabra. Tot plegat
confusió de diverses nocturn e s

3 Degland, segona edició op.cit.
4 Strix nebulosa. Gamarús de Lapònia 
5 Athene noctua. Mussol comú
6 Cyanopica cyanea. Garsa blava
7 En Vayreda, 1883, Fauna ornitológica de la

provincia de Gerona. Imprenta Paciano Torres,
G i rona posa textualment; ”Se vé raras veces es-
ta especie en los espesos bosques de la pro-
vincia: Texidor lo continúa en su catálogo y
Degland lo cita en España. Pero como dice el
Sr. Masferrer no es probable su existencia en
Cataluña”.

8 Motacilla flava. Cuereta groga. A causa de
la seva gran variabilitat morfològica, en el S.
XIX, les actuals  subespecies tenien la catego-
ria d’espècies.

9 Motacilla flava flava
10 Motacilla flava  flavissima
1 1 Motacilla flava cinereocapilla o Motacilla

f l ava iberiae. En aquella època Motacilla flava
iberiae no tenia encara entitat pròpia i Masfe-
rrer no la cita.  En conseqüència li correspon-
dria Motacillaflavacinereocapilla, pero a Cata-
lunya la cuareta groga M. flava cinere o c a p i l l a
és més rara que M. flava iberiae i, a més, exis-
teixen individus intermedis entre ambdues po-
blacions (R.Aymí com. pers.).

12 Motacilla flava feldegg/thunbergi
13 Phoenicurus ochruros gibraltariensis. Cotxa

fumada
14 Phoenicurus ochruros gibraltariensis. Cotxa

fumada
15 Phoenicurus ochruros
16 En base a Degland i Gerbe (op.cit.) és un

jove de Repicatalons Emberiza schoeniclus. 
17 Hortolà cendrós. En una carta del 25 de

n o v e m b re de 1882, l’amic d’en Va y reda Ramon
Bolós explica que la captura es va efectuar
“por el otoño de 1879 y vivió dos meses enjaula-
da alimentada de escayola(sic)” i explica Vayre-
da en el seu llibre, aportant més inform a c i ó
de la carta, “que cerca de Olot fue cojido[sic) con
las redes entre pardillos un pájaro de este género

cuyo diagnóstico se acerca bastante a la descrip-
ción de esta especie, aunque sus colores son muy
vivos, el manto de un verde lustroso y pecho com-
pletamente rojo como todas las partes inferiores.
M a s f e rrer a quien consulté esa duda me dijo si
podría ser tal vez E. cirris, de la América septen-
trional”. Aquesta fou la contesta de Masferrer
en una altre escrit del 29 de maig de 1882: “El
fringillido que me describe no está en el Degland
ni en el catálogo de las aves de Europa (la sego-
na edició del Degland): la descripción concuer-
da con la Emberiza cirris, L. que habita en la ame-
rica (sic) ecuatorial” El tema es confós per tal
com en Vayreda coneix perfectament l’espècie
similar i a priori la més probable candidata;
l ’Hortolà (Emberiza hortulana).

1 8 P l e c t ro p h e n a x n i v a l i s, Sit blanc. Corre s-
pon a un exemplar citat per Vayreda (op.cit.),
i capturat per l’ornitòleg de Camprodon  Ig-
nasi  Roca i Carchan (Camprodon 1851-c1930)

19 Emberiza schoeniclus. Repicatalons
20 Charadrius morinellus. Corriol pit-roig
21 Chlamydotis undulata. Hubara
22 Otis tarda. Pioc salvatge
23 Turnix sylvatica, Guatlla andalusa. La cita

de Va y reda d’aquesta espècie, manllevada de
Lluís Companyó i Lanquine (1781-1871) és
e rrònia per tal com en Companyó a l’igual
que Va y reda no eren gaire rigorosos amb les
espècies rares i a més el comitè francès de ra-
reses ornitològiques no ha acceptat cap cita-
ció de Turnix a França en el S. XIX.

2 4 A l e c t o r i sg r a e c a,  Perdiu de roca. Dotze anys
més tard de la present missiva, en base a una
carta del 19 de març de 1894 Vayreda explica
a l’ornitòleg i herpetòleg gallec Víctor López
de Seoane (1832-1900) que la P. petrosa si exis-
te en nuestro principado es muy rara. No hace mu-
cho tiempo leí en periódicos que habían soltado
en la provincia de Lérida, si mal no recuerdo, al-
gunas parejas para aclimatarlas o facilitar su pro-
pagación.

25 Bonasa bonasia . Grèvol

tariensis13 no la conozco y solo  el Ruticilla gi-
b r a l t a re n s i s1 4 que algunos consideran como
una variedad del R. titis15 (Degland primera
edición).

De la E. provincialis16 vease la observación
de Degland p.299 del primer tomo.

No he visto la Emberiza caesia17.
La E. nivalis1 8 fue cogida en Camprodon ha-

ce dos años en el mes de Diciembre yo no la
he visto ni tampoco salgo garante de la noti-
cia. He visto en Barcelona la E. pirrh u l o i-
des19.

El charadrius morinelus20 es solo de paso y
bastante raro. La Otis houbara21 no la he vis-
to pero si la O. tarda22. El Hemipodius luna-
tus23 no lo he visto. La perdix petrosa24 (sic)

El tetrao bonnasia25 no lo he visto
Mi colección consta de 27026 especies del pais.
El Carpessium cernuum27 y el Aster acris28 se encuentran en

Falgás pero la ultima también la vi cerca del Bach29 y de Teber-

tet30. La criptogama es de los pirineos cerca
de Puigcerdá.

Ya hace algunos días que le mande un pa-
quete que supongo a estas horas ya lo tendrá
en su poder no le he enviado mas porque no
estamos para nada ya se lo mandaré otra oca-
sión.

S i rvase dar dos ejemplares de la t u l i p a
c e l s i a n a3 1 el nido de la S i l v i a t u rd o i d e s3 2 y
del Hippolais poliglotta3 3 al señor Bolós3 4 p u e s
se los mando duplicados.

Sin mas por hoy con saludos a su familia
disponga de su afectuoso amigo y S.S.

M. Masferrer

P.D. Sirvase mandarme en Barcelona el catalogo de las aves
que quiere de le recoja en Barcelona pues estaré en esta dentro
de ocho días.

Ca rta digita l i tzada pro ce d e nt de l’a rx i u
de Joan Vallès i Xira u .
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26 A Vayreda (op.cit.),  s’indica que la col·lec-
ció tenia 230 espècies. La carta manuscrita, amb
un número set escrit ràpid i relativament si-
milar a un “tres” està en la base de l’error però
comparant amb d’altres manuscrits de Masfe-
rrer on surten més números “set” i “tres”, la con-
clusió no deixa marge per el dubte. Així doncs
e ren 270 les espècies que tenia Masferrer el
1882.

2 7 Carpessium cern u u m, planta composta molt
rara 

28 Planta composta prudentment abundant

29 Mas Bac del Collsacabra
30 Tavertet
31 Planta fanerògama
32 Acrocephalus arundinaceus. Balquer
33 Hippolais polyglota. Bosqueta vulgar
34 Ramon Bolós i Saderra (1852-1914), bo -

tànic i naturalista d’ampli espectre, íntim amic
i cunyat de Vayreda. Tenia una col·lecció d’o-
cells procedents del seu pare Francesc Bolós i
Germà (1773-1844). També col·lectà algunes
aus, en especial per a l’obra de Vayreda.

Bibliografia
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XAVIER FERRER i ABILIO REIG
xferrer@ub.edu

S ’acaba de publicar el primer re-
p o rt del SYLVIA a la re v i s t a
B i rd Populations (volum 6, p.35-
50; disposem de separates a

l’oficina de l’ICO). Bird Populations pu-
blica articles científics així com reports
de seguiments avifaunístics d’arreu del
món. La revista l’edita l’Institute forBird
P o p u l a t i o n s (IBP) (www. b i rd p o p . o rg ) ,
l ’ o rganització que coordina el pro g r a m a
d’estacions d’anellament d’esforç cons-
tant a Amèrica del Nord. Aquest pro-
grama (anomenat MAPS: M o n i t o r i n g
Avian Productivity and Surv i v o r s h i p) comp-
ta actualment amb més de 500 estacions
d’anellament. La versió anglesa del se-
gon informe del SYLVIA també aparei-
xerà en un proper número de la revis-
ta.

L’Euro-CES
Com es detalla extensament a l’Abelle-
rol núm. 19, l’Euro-CES és un projecte
d’àmbit europeu promogut per EURING
i que té com a objectiu sumar els esfor-
ços dels diferents programes de segui-
ment que utilitzen la metodologia de les
Estacions d’Esforç Constant (en an-
glés, Constant Eff o rt Site) que s’estan des-
envolupan arreu del continent. L’ I C O
p a rticipa en aquest projecte amb el pro-
grama SYLVIA, un dels 12 programes ti-

pus CES actius actualment a Euro p a .
Per a més informació sobre l’Euro-CES
vegeu http://www. e u r i n g . o rg / c e s / i n-
dex.htm. 

El SYLVIA al CES News de la BTO 
El programa SYLVIA ha rebut un espe-
cial tractament al darrer número del C E S
News (revista de contacte del programa
d’Estacions d’Esforç Constant de la BTO).
A més de fer referència a la nostra par-
ticipació en el projecte europeu pro-
mogut per EURING (pàgina 9), amb el
títol “CES in Catalunya”, C E SN e w s t a m-
bé dedica la contraportada a presentar
el nostre projecte. Podeu baixar-vos una
còpia en pdf d’aquest número del CES
News des de la pàgina web de la BTO
( h t t p : / / w w w. b t o . o rg / r i n g i n g / r i n g i n-
fo/ces/ces_new_index.htm). 

Éxit del CES hivernal 
La iniciativa de l’ICO d’incloure el pe-
ríode hivernal en els protocols de tre-
ball de les estacions d’esforç constant ha
rebut una especial benvinguda entre els
n o s t res col·legues nord - a m e r i c a n s .
Des de fa poc, a més, ja no és l’única ini-
ciativa d’aquest tipus que està en mar-
xa. L’hivern passat (2002-3), l’Institute
for Bird Populations va posar en marxa
el programa MoSi (Monitoreo de So-

b revivencia Invernal). Aquest pro g r a-
ma, en part complementari al MAPS (ve-
geu més amunt), té com a objectiu cre-
ar una xarxa d’estacions d’esforç constant
per estudiar la supervivència hivern a l
de les espècies residents i hivernants a
Mèxic, Centreamèrica i el Carib. Po-
deu trobar més informació sobre aquest
interessant projecte a http://www.bird-
p o p . o rg / t ropical.htm. Esperem que aviat
també se sumin a l’estudi del període
h i v e rnal altres programes tipus CES d’Eu-
ropa. 

El protocol SYLVIA, 
base del nou CES Italià 
La primavera de l’any passat (2002) es
va posar en marxa a Itàlia el pro j e c t e
PRISCO (PRogetto Inanellamento Sforzo
COstante). El PRISCO basa la seva me-
todologia en els protocols britànic, nord -
americà i català i està coordinat per
l’Istituto Nazionale per la Fauna Selvati-
ca (INFS; el mateix centre que coordi-
na el projecte Piccole Isole). L’estiu de
2002 ja hi van participar 13 estacions
d’anellament i s’espera que el projecte
creixi bastant en els propers anys. Po-
deu baixar-vos el primer re p o rt d’aquest
p rojecte i trobar més informació a
h t t p : / / w w w. g ru c c i o n e . i t / F r a m e s e t o r i g i-
nale.htm. 

PROGRAMA SYLVIA 

El programa SYLVIA es dóna a conèixer
fora de Catalunya 
Durant els darrers mesos, diverses iniciatives han donat a coneixer fora de les nostres fro n t e res el
p rograma de seguiment mitjançant estacions d’esforç constant de Catalunya (Programa S Y LV I A) .
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D’aquest període cal destacar la primera citació a Catalunya de Territ cuablanc, la petita
invasió de Papamosques de collar al mes d’abril i dels Territs pectoral i becadell a la tardor,
així com la reproducció de la Fotja banyuda i el Xatrac bengalí. Esmentar també el bon
nombre de rareses detectades al delta del Llobregat l’última setmana del mes de setembre.
Per a més informació consulteu la web Rare Birds in Spain (www.rarebirdspain.net).

Abril
La Calàbria gro s s a G a v i a immer c o n-
tinuava present al delta de l’Ebre, amb
t res ocells fins al dia 7, dos exemplars
del 8 al 10 i ja a només un individu l’11,
tots de 1r hivern/estiu. El Cabussó gris
Podiceps grisegena de l’estany de Ban-
yoles es va observar per darrer cop el
dia 10 en plomatge estival. A banda
de diferents observacions arreu, es
van observar tres A g rons blancs E g re-
tta alba en migració activa el dia 21 al
cap de Creus. El presumpte híbrid en-
t re M a rtinet dels esculls i  b l a n c E g re-
tta gularis x g a rz e t t a *h es va observar a
la zona de la Tancada, delta de l’Ebre ,
al llarg de tot el mes fins a finals de se-
t e m b re. El mascle de X a rxet de Caro-
l i n a Anas caro l i n e n s i s *h t robat el passat
30 de novembre als aiguamolls de l’Em-
p o rdà, i vist de forma intermitent al
l l a rg de tot l’hivern, es va observar el
dia 20 per darrer cop. Es va observ a r
un Èider Somateria mollisima el dia 1
al port de Cambrils, Baix Camp, i un
a l t re exemplar el dia 19 al P.N. dels
Aiguamolls de l’Empordà. Als Pirineus,
es va veure un Voltor negre A e g y p i u s
m o n a c h u s subadult el dia 5 a Estana,
C e rdanya. Un altre rapinyaire ocasio-
nal a casa nostra, com és l’Àguila im-
perial iberica Aquila adalbert i, va ser
citada el mateix dia 5: un ocell de 2n
any que intentava cleptoparasitar un
jove de Tre n c a l ó s Gypaetus barbatus e n
una localitat situada entre l’Alta Riba-
gorça i el Pallars Jussà. El primer F a l-
có cama-ro i g Falco vespertinus de l’any,
va ser una femella vista el dia 17 a Vi-
laüt, al P.N dels Aiguamolls de l’Em-
p o rdà, mentre que els dies 21 i 30 es
van observar un mascle i una femella,
respectivament, al delta de l’Ebre. Al
delta del Llobregat es va veure una G u a t-

lla mare s a C rex cre x e n t re el dies 8 i 17
als Reguerons, Viladecans. En aquesta
mateixa àrea es van re i n t roduir 20 exem-
plars de Fotja banyuda Fulica cristata,
a la maresma de les Filipines, tots ells
m a rcats amb collars blancs de PVC amb
codi alfanumèric. Un Te rrit ro g e n c
Tryngites subru f i c o l l i s *h es va observ a r
a partir del dia 25 i fins a finals de mes
al P.N. dels Aiguamolls de l’Empord à .
Un exemplar de primer estiu d’E s c u-
raflascons bec-fi P h a l a ropus lobatus
va restar únicament el dia 4 al Niño Per-
dido, al delta de l’Ebre. El dia 12 es va
o b s e rvar una Gavina de Delaware L a-
rus delaware n s i s* al port de Cambrils,
m e n t re que al delta de l’Ebre hi havia
sis adults de F u m a rell alablanc C h l i-
donias leucopterus els dies 24 i 25 a
Riet Vell. En aquesta mateixa localitat
es va observar una Piula gro s s a A n t h u s
r i c h a rd i al Garxal el dia 5, mentre que
el dia 25 se’n va detectar una altra pro p
de la bassa de les Olles. La Piula gola-

ro j a Anthus cervinus es va observar als
Aiguamolls de l’Empordà i al delta de
l ’ E b re: dos ocells a la primera locali-
tat, un el dia 16 i l’altre el 22, i un exem-
plar a la segona, el dia 25 als erms de
la Tancada. Una C u e reta blanca en-
d o l a d a Motacilla alba yarre l l i i es va
detectar el dia 2 al riu Llobregat, pro p
de Castellbisbal, Vallès Occidental. Es
va veure una Boscarla d’aigua A c ro c e-
phalus paludicola el dia 15 al Cort a l e t ,
Aiguamolls de l’Empordà, i només cinc
dies després, el dia 20, una segona a
Alió, Alt Camp, en un indret força atí-
pic per a l’espècie. Al delta de l’Ebre, es
van citar dos exemplars de M o s q u i t e r
comú siberià Phylloscopus collybita tris-
t i s, un el dia 13 i l’altre el dia 19, amb-
dós anellats al Canal Vell. La notícia del
mes, però, va ser la petita invasió de
Papamosques de collar Ficedula albi-
c o l l i s *, que va produir nou re g i s t re s
en dos dies, fet sense precedents a ca-
sa nostra: dos mascles anellats el dia

M a ste g a ta txes de co l l a r
Ficedula albicollis
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16, un al delta del Llobregat i un altre
als Aiguamolls de l’Empordà, mentre
que l’endemà, dia 17, quatre foren vis-
tos als Aiguamolls, un a l’Albera, un al
cap de Creus i per últim un altre sen-
se anellar a la pineda de Gavà, delta del
L l o b regat. A la Tora Cremada, punta de
la Banya, al delta de l’Ebre, el dia 9 es
va anellar una femella de C a p s i g r a n y
Lanius senator d e la subespècie balear
b a d i u s. 

Maig
A diferència dels mesos anteriors,
durant el maig es van detectar impor-
tants concentracions de B a l d r i g u e s
b a l e a r s P u ffinus maure t a n i c u s al llarg
de la costa de Barcelona i Ta rr a g o n a ,
coincidint amb importants bancs de
s a rdina prop de la costa: el dia 12 n’hi
havia unes 700 davant de Ta rragona i
el dia 30 unes 220 entre el Garraf i el
delta del Llobregat, per una única B a l-
driga mediterrània P u ffinus yelkouan
i 11 Ocells de tempesta H y d ro b a t e s
p e l a g i c u s. El C i g n e m u t Cygnus olor
que va hivernar al delta del Llobre g a t
es va veure a cal Tet del dia 2 al 16, i
p o s t e r i o rment a la re s e rva natural del
R e m o l a r-Filipines. Una Oca de galta
b l a n c a Branta leucopsis de pro c e d è n-
cia desconeguda, estava als arro s s a r s
del pla de mas Gelabert, Pals, Baix Em-
p o rdà el dia 11.  A primers de mes es
van observar els darrers Èiders S o-
materia mollissima: el dia 1 hi havia
cinc ocells al mar enfront l’Alfacada,
delta de l’Ebre, i una femella restava el

dia 3 davant la costa dels aiguamolls
de l’Empordà. Al maig es va re g i s t r a r
una entrada destacable de Falco ca-
m a - ro i g Falco vespert i n u s, que també
es va produir a França: hi va haver un
total de 38 ocells diferents a la pro-
víncia de Lleida, amb una xifra màxi-
ma de 18 junts a Belianes i tres més a
Bellmunt el dia 28; vuit a les comar-
ques de Girona, dos a les de Barc e l o-
na i almenys un a Ta rragona. D’a-
quest mes cal destacar l’observació el
dia 31 a la punta de la Banya, delta del
E b re, d’un exemplar adult o de primer
estiu de Te rrit cuablanc Calidris fus-
c i c o l l i s *h que re p resenta el primer re-
g i s t re homologat al nostre país. El
Te rrit ro g e n c Tryngites subru f i c o l l i s,
t robat als Aiguamoll el passat abril,

es va veure el dia 3 per
d a rrer cop. Al delta de
l ’ E b re  un  masc l e  i
una femella adults d’E s-
curaflascons bec-fi
P h a l a ropus lobatus v a n
ser observats el dia 4
a les salines de la Tr i-
nitat. També a la cos-
ta de Ta rragona, el dia
10 es va veure una S i-
s e t a Tringa stagnatilis
a Vila-seca, segona
citació de la zona des-
prés d’una observ a c i ó

al riu Francolí a finals de març. Al del-
ta de l’Ebre el dia 5 es comencen a veu-
re tres exemplars adults de Xatrac ben-
g a l í S t e rna bengalensis a les salines de
la Trinitat fent parades nupcials enmig
d’una colònia de làrids i estèrnids, tot
i que finalment acabarien criant en una
a l t re indret. De F u m a rell alablanc
Chlidonias leucopterus se’n van citar tre s
exs. entre el dies 6 i 8 al delta del Llo-
b regat i cinc entre els dies 8 i 11 als
aiguamolls de l’Empordà. El dia 5 hi
havia una Piula gola-ro j a Anthus cer-
v i n u s al Matà, Aiguamolls de l’Em-
p o rdà, mentre que el dia 15 n’hi ha-
via tres al Niño Perdido, al delta de
l ’ E b re. Com en el cas del Falco cama-
roig, aquest mes una altra espècie de
distribució oriental, com és la B o s-
q u e t a icterina Hippolais icterina, va
d e i x a r-nos un bon grapat d’observ a-
cions, com ja és habitual, concentra-
des a la franja litoral: un ocell anellat
el dia 4 al delta de l’Ebre, nou exem-
plars anellats i un de vist entre els dies
7 i 15 al delta del Llobregat, i final-
ment quatre exemplars anellats del dia
6 al 11 als Aiguamolls de l’Empord à .
Un altre anellament interessant va ser
una femella  de primer hivern de
Capsigrany balear Lanius senator ba-
d i u s, capturat el dia 5 al Canal Vell, i
que re p resenta el segon anellament d’a-
questa primavera al delta de l’Ebre .

Femella de segon any de Ca ps i g ra ny
de la subs. ba l ear b a d i u s anellada a
l 'abril a la P. Ba nya .

Territ Cuablanc Calidris fuscicollis,
P u nta de la Ba nya, 1 de juny.
P r i m e ra obse r vació per a Ca ta l u nya .
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Juny
En el decurs d’una campanya del Ser-
vei de Fauna del DMA, per tal d’acla-
rir l’estatus re p roductor de l’espècie a
casa nostra, es van trampejar tres exem-
plars d’Ocell de tempesta H y d ro b a t e s
p e l a g i c u s a la costa del’Empordà. Al del-
ta de l’Ebre es van censar vuit pare l l e s
re p ro d u c t o res d’Agró blanc E g re t t a
a l b a i 26 de Capó re i a l, totes a l’illa de
Buda. En aquesta darrera localitat el dia
19 s’observa un mascle i dues femelles
de X a rxet marbre n c M a rm a ronetta an-
g u s t i ro s t r i s amb un comportament que
fa sospitar una possible re p ro d u c c i ó .
Els darrers exemplars de  Falco cama-
ro i g Falco vespert i n u s van ser: un el
dia 1 a Parlavà, Alt Empordà, un mas-
cle i una femella adults entre els dies 2
i 4 al Garxal, delta de l’Ebre, i finalment
un de molt tardà vist el dia 20 a Cla-
ravalls, Urgell. Un exemplar adult, pro-
bablemnt mascle, de Falcó de la re i-
n a Falco eleonorae va ser vist el dia 3 als
e rms de la Tancada, delta de l’Ebre . L a
Fotja banyuda Fulica cristata va niar
per primer cop conegut al nostre país:
una parella procedent de l’estoc re i n-
t roduït al delta del Llobregat va ser
vista amb tres pollets a la re s e rva na-
tural del Remolar- Filipines. El Te rr i t
cuablanc Calidris fuscicollis t robat l’úl-
tim dia del mes de maig al delta de l’E-
b re va ser vist el dia 1 per darrera ve-
gada, just l’endemà. La primera dada
de S i s e t a Tr i n g a s t a g n a t i l i s en migra-
ció postnupcial, fa referència a un
g rupet de 5 exemplars adults observ a t s
el dia 19 a l’illa de Buda, delta de l’E-
b re. El Xatrac bengalí S t e rn a b e n g a-
l e n s i s va ser relocalitzat el dia 11 en un
a l t re nucli re p roductor del delta de l’E-
b re, i es va comprovar que hi havia una
p a rella pura i una altra de mixta amb
Xatrac bec-llarg S t e rn a s a n d v i c e n s i s
amb sengles nius. Força sorprenent va
resultar la citació d’un E s t o rnell ro-
sat S t ru rnus ro s e u s* adult en plomatge
estival observat el dia 30 al cap de Cre u s ,
a la carretera que va de Port Lligat al
f a r, coincidint, però, amb una fort a
expansió de l’espècie cap als països de
l’est d’Euro p a .

Juliol
El presumpte híbrid entre M a rtinet dels
e s c u l l s i  b l a n c E g retta gularis x g a rz e t-
t a * h es podia observar aquest dies en-
trant a la colònia d’ardèids del Clot a
l’Encanyissada. Els X a rxets marbre n c s
M a rm a ronetta angustiro s t r i s localitzats a
l’illa de Buda el mes anterior es van
v e u re fins al dia 22, sense que se’n  po-
gues constatar la cria. Diversos F a l-
cons de la re i n a Falco eleonorae v a n
ser vistos a l’interior: el dia 12 n’hi ha-
via un mínim de 25 a Solsona i el dia
16 cinc a Ve rges, Baix Empordà. La
Fotja banyuda Fulica cristata va criar
per primer cop al delta de l’Ebre: el dia
23 es va observar un exemplar marc a t
amb collar blanc peixent dos polls al
G a rxal. El primer Te rrit de temminck
Calidris temminckii en pas postnupcial
es va citar el dia 24 a l’illa de Buda, tot
i que molt més interessant va re s u l t a r
l ’ o b s e rvació el dia 17 d’un primer estiu
de Te rrit becadell Limicola falcinellus*h

a la punta de la Banya, també al delta
de l’Ebre, on el dia 25 es tornà a obser-
var un mascle i una femella adults
d ’Escuraflascons bec-fi P h a l a ropus lo-
b a t u s. En aquesta mateixa localitat es
va comprovar que la parella de X a t r a c
b e n g a l í S t e rna bengalensis havia tret un
poll que es va anar veient al llarg de tot

el mes, mentre que el dia 2 es va anellar
el pollet híbrid.  

Agost
A diferència de la relativa calma del mes
de juliol, l’agost ja va registrar força més
moviment. Fora del delta de l’Ebre, que
n’acull una població reproductora i un
contingent estiuejant prou import a n t ,
es va veure un Agró blanc Egretta alba
el dia 21 a la maresma de les Filipines,
delta del Llobregat. A causa de la sob-
tada sequera patida en aquesta mares-
ma, les Fotges banyudes Fulica crista-
ta es van dispersar i un dels exemplars
es va veure el dia 3 a la gola del Túria,
València. Els primers limícoles divagants
en arribar van ser tres exemplars juve-
nils de Te rrit pectoral Calidris mela-
n o t o s*: un ocell del dia 16 al 18 a la
b a ssa de Fra Ramonh, l’Estartit, Baix
E m p o rd àh, un altre el dia 30 a Riet Ve l l ,
delta de l’Ebre, i un darrer el dia 31 als
aiguamolls de l’Empordà. Al delta de
l’Ebre un altre Territ becadell Limico-
la falcinellus* va ser observat entre els
dies 22 i 30, en aquest cas es tractava
d’un juvenil que va coincidir el darrer
dia de la seva estada amb el Territ pec-
toral a Riet Vell, la finca que gestiona
S E O / B i rdLife. Es van albirar dos F u-
marells alablancs Chlidonias leucopte-

Adult i poll de Xa t rac bengalí Sterna bengalensis, delta de
l ' E b re, juliol 20 03.
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rus el dia 20: un juvenil a la
Rogera, Aiguamolls de l’Em-
p o rdà, i un adult mudant a
plomatge hivernal al Sillero,
delta de l’Ebre. Es va anellar
una Bosqueta icterina H i p-
polais icterina de primer hi-
vern al Canal Vell el dia 17, i
se’n van veure  almenys qua-
tre més a diferents punts del
litoral: una el dia 27 a la pi-
neda de Gavà, una altra l’en-
demà dia 28 a l’estany Euro-
pa, aiguamolls de l’Empord à ,
i finalment dues el dia 29 al
Ter Vell, l’Estartit. 

Setembre
De forma totalment inesperada es va
veure un Capó reial Plegadis falcinellus
el dia 28 al delta del Llobregat. El dia
21 es van observar dos exemplars de
Falcó cama-ro i g Falco vespert i n u s a Guàr-
dia Pilosa, prop de Sant Martí Sesgueioles,
cinc quilòmetres al sud de Calaf, Anoia;
mentre que el mateix dia se’n van ob-
servar també dos a Sant Guim de Frei-
xenet, Segarra, que potser podrien ser
els mateixos. En aquesta darrera locali-
tat el dia 29 hi havia un Falcó de la
re i n a Falco eleonorae de fase clara ca-
çant, si bé el dia 20 ja se’n havia vist un
de fase fosca al turó de Moncada, Bar-
celona. Tal i com ja va succeir a l’agost
aquest mes hi va tornar a haver una
petita entrada de Territ pectoral Cali-
dris melanotos*h, amb tres exemplars ju-
venils observats al delta del Llobregat,

el primer del dia 12 al 27, mentre que
els altres dos arribaren junts el dia 25,
un dels quals va marxar també el dia 27
i l’altre l’endemà. D’altra banda, l’e-
xemplar detectat als aiguamolls de l’Em-
p o rdà l’últim dia d’agost va ser vist el
dia 10 per darrera vegada. Al delta de
l’Ebre es van citar tres espècies de limí-
coles accidentals: el tercer Territ beca-
dell Limicola falcinellus* d’enguany, un
juvenil el dia 2 al Fangar; un Territ ro-
genc Tryngites subruficollis* el dia 29 al
Trabucador, el primer registre conegut
al Delta; i un juvenil de Siseta cendro-
sa Xenus cinereus* el dia 22 al Fangar.
Un altre limícola, especialitat del delta
de l’Ebre en el context català, l’Escura-
flascons bec-fi P h a l a ropus lobatus, es va
tornar a veure a les salines de la Trini-
tat, un juvenil el dia 11 i dos el dia 14.
El juvenil de Fumarell alablanc Chli-
donias leucopteru s t robat el mes anterior
al Aiguamolls fou vist el dia 9 per da-

rrer cop, mentre que el dia 10
a l’Alfacada, delta de l’Ebre, es
va observar un altre adult. El dia
28, mentre es feia d i g i s c o p i n g a m b
video d’un dels Te rrits pecto-
rals* a la maresma de les Fili-
pines, una C u e reta cetrina M o-
tacilla citre o l a*h de primer hivern
va creuar el camp visual de la
videocàmara, per sorpresa i sa-
tisfacció dels observadors. L’ o-
cell va estar a la zona fins al dia
1 d’octubre i va ser vist a plaer
per un bon nombre d’orn i t ò l e g s .
Un altre passeriforme intere s-

sant fou una Bosqueta icterina Hippo-
lais icterina de primer hivern anellada el
dia 6 al Canal Vell. La campanya d’a-
nellament del delta del Llobregat va pro-
duir captures encara més interessants la
d a rrera setmana del mes: el dia 25 es
va anellar un Ta l l a rol xerr a i re S y l v i a
c u rru c a* i l’endemà, dia 26 un P a p a-
mosques menut Ficedula parv a*h d e
primer hivern. A la mateixa mare s m a
de les Filipines, en el millor mes de se-
t e m b re dels últims anys, un altre P a-
pamosques menut Ficedula parv a*h,
aquest cop un exemplar de segon hi-
vern, va ésser vist i fotografiat a escas-
sos deu metres d’on es trobava la Cue-
reta cetrina present a la zona.

*rareses homologables pel CR/SEO. 
h cita homologada pel CR/SEO

RICARD GUTIÉRREZ * 
i DAVID BIGAS **

* rgutierrez@correu.gencat.es
** fvidale@gencat.net

Ta l l a rol xe r ra i re Sylvia curruca,
d e l ta del Llobre g a t, 
25 de sete m b re.
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Martí, R. & del Moral, J.C. (eds.) 2003

Atlas de las aves reproductoras de España
Madrid: Dirección General de Conservación de la Naturaleza, Ministerio de Medio Ambiente & SEO/BirdLife)

ORYX esponsoritza la secció novetats bibliogràfiques

Només sis anys després que sortís
publicat el primer atles d’ocells
reproductors d’Espanya, també
editat per SEO, apareix un nou
atles que actualitza els
coneixements sobre la distribució
de les espècies nidificants. 

S
i més no, sembla sorpre n e n t ;
la raó que s’hagi fet un altre
atles, començant la feina de
camp molt poc després de la
publicació del primer, es tro-

ba en la iniciativa del MIMAM, que ha
volgut fer un cartografiat integrat dels
principals grups de vertebrats terre s-
t res (Inventario Nacional de Hábitats y
Taxones). Aquesta iniciativa, que va do-
tar econòmicament al guanyador del
concurs –en aquest cas SEO/BirdLife- va
p e rm e t re iniciar un treball de camp amb
feina pagada a petits equips, però ba-
sat, sobretot, en l’aportació del tre b a l l
de voluntaris al llarg de tot el territori de
l’Estat. Com és obvi, encara hi ha una
distribució molt desigual dels observ a-
dors segons les àrees geogràfiques, de
manera que la cobertura ha estat força
i rre g u l a r, amb zones ben cobertes, i al-
t res tractades molt deficientment. Hau-
rem d’esperar encara, per tant, bastants
anys abans no veiem un atles amb un
esforç de mostreig més constant entre
les distintes zones espanyoles.

El resultat és, però, força millor
que l’atles previ. Per començar, el tre-
ball de camp es va desenvolupar en-
t re els anys 1998 i 2002 i s’ha fet un
esforç molt gran per publicar-lo, no-
més un any després de la feina de camp.
Després, la mida de les quadrícules
és força més petita, cosa que dóna una
major precisió en la composició de les
distribucions. Així mateix, el nombre
d ’ o rnitòlegs participants ha estat molt
més alt, i la cobertura força millor –tot
i el que apuntàvem abans- cosa que ha

p e rmès produir mapes molt més
re p resentatius de les distribucions
de moltes espècies. Només per
aquestes raons aquest nou atles
s’ha convertit en una obra que ha
relegat l’atles previ (Purroy 1997)
a una posició d’interès mínim. Si
a més li afegim que l’edició és for-
ça millor –la del primer atles s’-
ha de dir que és força deficient,
amb dibuixos bastant dolents, i
amb una maquetació molt poc
atractiva- amb dibuixos en color
força interessants, amb un tipus
de lletra més atraient i amb la
inclusió d’una bibliografia molt
àmplia, tot per un preu re d u ï t ,
poc més de 20 €, es tracta d’un
l l i b re que tots els ornitòlegs amb
algun interès en l’avifauna ibèri-
ca s’haurien de comprar.

Conté, però, alguns aspectes critica-
bles. Un dels més clars és que, per se-
gons quines coses, es veu a un primer
cop d’ull que les preses per editar- l o
en un temps rècord han provocat erra-
des greus. Una de molt important és la
repetició de la sèrie d’observadors en-
tre les províncies catalanes. Si un atles
com aquest és el resultat del treball vo-
luntari de tants ornitòlegs, el mínim que
es pot demanar és que aquests constin
de manera correcta... cosa que no s’ha
fet. Un altre inconvenient, també molt
aparent per als lectors amb més bagat-
ge, és que en el repartiment de les es-
pècies se’n van assignar moltes més de
les admissibles a ornitòlegs que no hi
són experts, o ni tan sols han treballat
indirectament l’espècie que signen. Tot
i això, en aquest atles s’ha de dir que
una bona part dels textos són fets per
o rnitòlegs que han treballat en l’espè-
cie, si el comparem amb l’atles previ, on
el re p a rtiment s’havia fet de manera molt
casolana –en molts casos gent de l’en-
torn del principal editor, de la univer-

sitat de Lleó, i de SEO/BirdLife a Ma-
drid, coneguessin o no l’espècie que sig-
naven. També s’ha de fer notar que al-
guns textos són massa curts –un exemple
molt clar n’és la Piula dels arbres A n t h u s
trivialis- i que pràcticament no aporten
res al que ja es veu al mapa. Això ha pro-
vocat una certa heterogeneïtat en la qua-
litat dels textos. El resultat global es pot
definir, però, com de bastant bo.

Per finalitzar, cal esmentar un pare l l
més d’aspectes, un de dolent, i un al-
t re de bo. El primer és l’ús que s’ha fet
dels colors i l’escala, en el mapa que
mostra les abundàncies estimades de
p a relles per quadrícules. Aquest mapa,
que acompanya en petit el mapa prin-
cipal, que mostra només la pre s è n c i a
amb categoria de possibilitat-segure-
tat de cria, no permet veure fàcilment
les diferències esmentades, perquè els
colors són molt poc clars, i la mida de
la quadrícula, en l’edició del llibre, és
tan minúscula que aquests colors pràc-
ticament es barregen. El resultat és, per
tant, que es mostren uns mapes que
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NOVETATS BIBLIOGRÀFIQUES

S’ha estudiat l’efecte del foc en una
màquia litoral de llentiscle i mar-
galló del Parc Natural del Garraf, so-

b re les poblacions de Ta l l a rol capnegre i
Ta l l a reta cuallarga. Preestablint una zona
c o n t rol sense cremar i mitjançant la me-
todologia dels punts d’escolta, s’han cen-
sat les zones d’estudi durant sis anys.
Els autors han trobat un increment de l’a-
bundància d’ambdues espècies al llarg
dels anys a la zona cremada. No obstant
això, a partir del quart any l’abundància

de la Ta l l a reta cuallarga va ser significa-
tivament més elevada que no pas en el
Ta l l a rol capnegre. Fins i tot, la Ta l l a re t a
c u a l l a rga va ser més abundant a la zona
c remada que no pas a la zona control du-
rant els darrers anys estudiats. Aquest
fet mostra l’interès que, un cop cre m a t s ,
mantenen aquests ambients mediterr a-
nis eixuts, on l’hàbitat es manté en con-
dicions favorables per a l’espècie durant
molts anys. A diferència de la Ta l l a re t a
c u a l l a rga, el Ta l l a rol capnegre va aug-

mentar la seva abundància de forma si-
milar a les dues zones, la cremada i la no
c remada, tot i que les poblacions es man-
tenien sempre més baixes a la zona
a f e ctada pel foc. Aquest paral·lelisme de
tendències entre les dues zones sugge-
reix que hi ha hagut processos, fins a
c e rt punt independents de la dinàmica
post-incendi, que han pogut influir no-
tablement en les poblacions de Ta l l a ro l
c a p n e g re de la zona cremada. 

CARLES BARRIOCANAL   

Herrando, S., del Amo, R., Brotons, L. & Llacuna, S. 2001

Factors influencing post-fire dynamics of Sardinian and
D a rt f o rd Warblers in Mediterranean shru b l a n d s
Ornis Fennica 78: 168-174

haurien de ser molt informatius, però
en la pràctica no ho són gens. Ara bé,
també hem de mencionar un aspecte
positiu, que és la inclusió d’un llarg
capítol dedicat a analitzar, des d’un punt
de vista de la biogeografia analítica,
els patrons de distribució i les conse-
qüències que aquests poden tenir per

a la conservació. Aquest capítol és, per
si sol, prou interessant com per adqui-
rir el llibre. Li dóna un valor afegit
global, que els textos de cada espècie
no poden presentar per ells mateixos.

Recomanem que els ornitòlegs cata-
lans li facin una ullada, i també que el
comprin. D’aquí poc haurà de sortit el

n o s t re atles, però ja podem veure un re-
sultat previ en les quadrícules catalanes
d’aquest atles espanyol. La comparació
amb la resta de zones de la Península
és força interessant, i d’interès evident,
biogeogràficament parlant, amb l’avi-
fauna catalana. 

JOSÉ LUIS COPETE

De tant en tant apareixen peti-
tes obres locals o comarcals que
ajuden a divulgar que fins i tot

en els racons més inhòspits i alterats
del planeta hi podem trobar un bon
n o m b re d’espècies animals. El riu Be-
sòs n’és un bon exemple d’això. Com
els autors esmenten al pròleg, el Besòs
ha estat considerat durant molt temps
una claveguera a cel obert,  encara que
les petites millores realitzades en alguns
trams possibiliten la presència d’ele-

ments faunístics d’interès. Lluny de vo-
ler solucionar la problemàtica del riu,
els autors pretenen conscienciar a la
gent de les espècies presents a la zona.
El resultat és un llistat de 158 espècies
de vertebrats, de les quals 139 són ocells,
7 espècies de mamífers, 3 d’amfibis, 6
de reptils i 3 de peixos. El llibre està
il·lustrat amb nombroses fotografies a
c o l o r, generalment de bona qualitat que
el fa de consulta força amena. 

RAÜL AYMÍ   

Perpiñán, D. & Larruy, X. 2003.

La fauna vertebrada del Besòs a
Montcada i Reixac 
Ajuntament de Montcada i Reixac
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AGENDA

Desembre

Seguiment d’Ocells Comuns a

Catalunya (SOCC)

Durant el mes de desembre es duu a
terme el primer cens d’hivernants del
SOCC. Cal evitar fer les sortides en
dies amb condicions meteorològiques
adverses: pluja intensa, boira o vent
fort. 

Campanya d’anellament de

passeriformes hivernants al delta del

Llobregat

Aquesta campanya es fa durant tot
l’hivern en torns de 6 dies cada mes i
està destinada a estudiar la migració e
hivernada de passeriformes al delta
del Llobregat. 
Contacte: Joan Castelló i Ferran López
Tf. 93 658 67 61

CONFERÈNCIES AL MUSEU DE
ZOOLOGIA DE BARCELONA
Lloc: Sala d’actes del Museu de Zoologia.
Horari: 19,30 h a 21,00 h.

Dimecres 14 de gener
Seguiment d’ocells comuns a
Catalunya (SOCC). 
Segon any d’implantació
Sergi Herrando
Institut Català d’Ornitologia
Actualment el SOCC és el projecte de
seguiment de l’avifauna amb una
major implantació en el territori català,
tant pel que fa a la cobertura com a
n o m b re de col·laboradors. En aquesta
x e rrada es comentaran els principals
resultats del segon any del projecte. 

Dimecres 4 de febrer
El comportament de la guatlla: visió
històrica i coneixements actuals
Dr. José Domingo Rodríguez Teijeiro.
Dep. Biologia Animal, Univ. Barcelona
El sistema d’aparellament de la guatlla a

les nostres latituds és polígam. Els
mascles, a més de no ser terr i t o r i a l s ,
durant l’època de re p roducció tenen
una mobilitat espacial continuada a la
c e rca de femelles. Aquest tipus de
moviments s’integren amb el ja complex
conjunt de moviments descrits: els
migratoris, els estivals i els altitudinals. 

Dimecres 4 de març
La mida de posta en els làrids: 
per què és el tercer ou més petit?
Dr. Xavier Ruiz
Dep. Biologia Animal, Univ. Barcelona 
Un dels trets més característics a
l’estratègia de vida dels làrids és que
habitualment fan postes modals de tre s
ous en les quals el darrer ou és més
petit. S’han postulat diverses hipòtesi
per explicar aquest fenomen, que
impliquen des dels costos de fabricació,
fins a la disponibilitat alimentària, per si
mateixa o amb influències d’aspectes de
c o m p o rtament. 
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