
Cygnus olor
Cigne mut

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 6 exs. el 12.I; cens d’ocells aquà-
tics hivernants (PAEA); (N). 1 parella nidi-
ficant (JMAA); (N). Citacions pendents d’ho-
mologació o no trameses al Comité de Rarezas
de SEO/BirdLife.

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a la maresma el
25.V (FLSA, MMVA i XEAA); (G). Citació pen-
dent d’homologació o no tramesa al Comi-
té de Rarezas de SEO/BirdLife. 1 ex. al riu
Llobregat, el Prat de Llobregat, i a la mares-
ma de les Filipines, Viladecans, el 17.XII
(SSAA); (G). Citació homologada pel Comi-
tè Avifaunístic de Catalunya.
Sant Boi de Llobregat 1 ex. al riu Llo-
bregat el 22.XII (ASAA i JTCB); (G). Citació
pendent d’homologació o no tramesa al
Comité de Rarezas de SEO/BirdLife.

SEGRIÀ

Massalcoreig 2 exs. adults amb 2 pollets
el 8.VI (JGCB, DSBB, ACHA, HPMA i PFLB); (R).
Citació pendent d’homologació o no tra-
mesa al Comité de Rarezas de SEO/BirdLife.

TARRAGONÈS

Torredembarra 1 ex. als Muntanyans entre
el 10 (PTEA) i el 27.I (PARA); (G). Citació
pendent d’homologació o no tramesa al
Comité de Rarezas de SEO/BirdLife.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 6 exs. el 7.I; cens d’ocells aquàtics
hivernants (PAEA); (N). Població nidificant
estimada en 2 parelles les quals no treuen
cap poll (JMAA); (N). Citació pendent d’ho-
mologació o no tramesa al Comité de Rare-
zas de SEO/BirdLife.

BAGES

Castellbell i el Vilar 1 ex. al meandre el
24.IX (ATVA); (G). Citació pendent d’ho-
mologació o no tramesa al Comité de Rare-
zas de SEO/BirdLife.
Manresa 1 ex. al parc de l’Agulla del 27.I
a principis del mes d’abril (JBPB); (G). Cita-
ció pendent d’homologació o no tramesa
al Comité de Rarezas de SEO/BirdLife.

BAIX LLOBREGAT

Cornellà de Llobregat 1 ex. al riu Llo-
bregat el 22.XI (ASAA); (G). Citació pen-
dent d’homologació o no tramesa al Comi-
té de Rarezas de SEO/BirdLife.
Delta del Llobregat 1 ex. al riu Llobregat
el 2.I (FLSA); (G). Citació homologada
pel Comitè Avifaunístic de Catalunya. 1
ex. a la maresma de les Filipines, Vilade-
cans, el 7.I (ARMC); exemplar present a la
zona des de desembre de 2002 (G). Cita-
ció homologada pel Comitè Avifaunístic
de Catalunya. 1 ex. de 1r hivern a la Vida-
la a partir del 17.X (RGBA); (G). Citació
pendent d’homologació o no tramesa al
Comité de Rarezas de SEO/BirdLife. 1 ex.
al riu Llobregat el 31.X (ACHA); represen-
ta el 3r exemplar simultani que es veu a
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la zona (G). Citació pendent d’homologa-
ció o no tramesa al Comité de Rarezas de
SEO/BirdLife.
El Prat de Llobregat 1 ex. a cal Monjó al
costat del riu Llobregat el 26.XI (PEGA) i
el 20.XII (GSPA); (G). Citació pendent d’ho-
mologació o no tramesa al Comité de Rare-
zas de SEO/BirdLife.

BARCELONÈS

Barcelona Alliberats exemplars incapa-
citats per al vol dins d’un projecte d’in-
troducció als parcs de l’Espanya Industrial
i de Diagonal Mar (ADSA); (G). Citació pen-
dent d’homologació o no tramesa al Comi-
té de Rarezas de SEO/BirdLife.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 5 exs. el 13.I; cens d’ocells aquà-
tics hivernants (PAEA); (N). Citació no tra-
mesa al Comitè Avifaunístic de Catalunya.
Població nidificant estimada en 2 parelles
les quals no treuen cap poll (JMAA); (N).
Citació no tramesa al Comitè Avifaunístic
de Catalunya.

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 3 exs. el 17.I durant
el cens d’ocells hivernants (RGBA, FSEB i
FLSA); (N). Citació no tramesa al Comitè
Avifaunístic de Catalunya. 1 parella inten-
ta niar sense èxit, ja que no eclosionen els
ous (FLSA, VSSA i XDXA); (R). Citació homo-
logada pel Comitè Avifaunístic de Cata-
lunya. 1 adult a la maresma de les Filipi-
nes, Viladecans, el 3.VIII (RGBA, NUTA i
ARSA) que es mou a l’estany de cal Tet, el
Prat de Llobregat, el 20.VIII (RGBA i ARMC);
exemplar present a la zona des de desem-
bre de 2002 (G). Citació homologada pel
Comitè Avifaunístic de Catalunya.
El Prat de Llobregat 1 ex. a la riba del
riu Llobregat l’11.I (GSPA); (G). Citació

no tramesa al Comitè Avifaunístic de Cata-
lunya.

SEGRIÀ

Massalcoreig 2 exs. adults amb 2 pollets
el 15.V (NLMA, DSBB, ACHA, JPPI i PFLB); (G).
Citació no tramesa al Comitè Avifaunístic
de Catalunya.

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat Es continuen obser-
vant a la maresma i a cal Tet els 2 exs. fins
al 12.II (FSEB); (G). Citació no tramesa al
Comitè Avifaunístic de Catalunya.
Olesa de Montserrat 1 ex. d’origen domès-
tic a Vilapou entre el 10 i el 31.XII (JCRD

i EPPA); (G). Citació no tramesa al Comitè
Avifaunístic de Catalunya.

Cygnus columbianus
Cigne petit

SEGRIÀ

Torres de Segre 1 ex. adult en uns arros-
sars inundats el 26.XII (JCGA); (G). Cita-
ció homologada pel Comité de Rarezas de
SEO/BirdLife.

PLA D’URGELL

Linyola 2 exs. adults de la subespècie.
bewickii a la Panosa entre el 26.I (FSXA, FPTA

i PGXC) i el 29.II (ASPA, MPMB i ALTA); (G).
Citació pendent d’homologació o no tra-
mesa al Comité de Rarezas de SEO/BirdLife.
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Anser fabalis
Oca pradenca

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex., probable 1r hivern, de la
subespècie fabalis al Cortalet i als estanys
del Matà a partir del 2.XII (JMAA, XDPA i
ALTA); (G). Citació homologada pel Comi-
tè Avifaunístic de Catalunya.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà El mateix exemplar del 2003 obser-
vat fins al 2.III (JMAA, XDPA i ALTA); (G).
Citació homologada pel Comitè Avifau-
nístic de Catalunya.

Anser albifrons
Oca riallera grossa

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. adult a l’illa de Buda
de l’1.I al 20.II (DBCA i RTFA); present a la
zona des del 3.XII de 2001 (G). 1 ex. de
1r hivern a l’illa de Buda del 14.I al 9.II
(DBCA, JPVF i RTFA); (G). Citació no trame-
sa al Comitè Avifaunístic de Catalunya.

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. jove de la subes-
pècie albifrons a la maresma fins al 22.II
(PBGA i JBOL); darrera citació d’aquest exem-
plar amb citacions gairebé diàries des de
l’any 2001 (G). Citació homologada pel
Comitè Avifaunístic de Catalunya. 3 exs.
joves a la llacuna de cal Tet l’11.XI (FLSA,
FXSA i JCMC), es desplacen a la llacuna de
la Ricarda el 21.XII (XLBA i RSLA); (G). Cita-

ció homologada pel Comitè Avifaunístic
de Catalunya.

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 3 exs. joves ja pre-
sents al 2002 es desplacen a cal Tet fins
al 5.III (FSEB, ARMC, XLBA i XSXA); (G). Cita-
ció homologada pel Comitè Avifaunístic
de Catalunya.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. al Cortalet des del 20.XI (MGAA)
fins al 31.XII (PNAE); (G). Citació no tra-
mesa al Comitè Avifaunístic de Catalunya.

Anser indicus
Oca índia

MARESME

Malgrat de Mar 2 exs. al delta de la Tor-
dera el 23.IV (CBSA); (G). Citació pendent
d’homologació o no tramesa al Comité de
Rarezas de SEO/BirdLife.

Anser anser
Oca vulgar

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 95 exs. el 12.I; cens d’ocells aquà-
tics hivernants (PAEA); (N). 1 ex. al Cor-
talet el 16.V (JMAA i IBTA); darrera citació
prenupcial (F). 1 ex. a la gola del Fluvià
el 13.X (JMAA i VEDA); primera citació post-
nupcial (F).
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BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 783 exs. a tot el delta l’1.I,
recompte màxim anual; cens quinzenal
d’ocells aquàtics (DBCA, FVEA i JPVF/PDEA);
(N). 699 exs. a tot el delta el 12-18.I; cens
d’ocells aquàtics hivernants (DBCA i
FVEA/PDEA); (N). 1 ex. al Canal Vell el 22.III;
darrera citació prenupcial (DBCA); (F). 110
exs. a l’illa de Buda el 18.IX (RTFA); pri-
mera citació postnupcial (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 25 exs. el 12.I durant
el cens d’ocells hivernants (RNLA); (N). 6
exs. a la bassa dels Pollancres el 22.II (PBGA

i JBOL); darrera citació prenupcial (F). 1
ex. el 12.XI (RGBA); primera citació post-
nupcial (F).
Martorell 15 exs. sobre el riu Llobregat el
18.XI (VSXA); (G).

GIRONÈS

Vilablareix Un estol el 23.II (SGPA); (G).

MARESME

Arenys de Munt Uns pocs exemplars en
pas cap al SO la del nit el 30.XII (JAPB);
(F).

OSONA

Manlleu 1 ex. aturat a la Devesa al riu Ter
el 19.IX (MORA); (G). 5 exs. el 14.I (RACA);
(G, F).

PALLARS SOBIRÀ

Sort 5 exs. el 21.II (JCBC, RGBA i DGFA); (F).

RIBERA D’EBRE

Miravet 1 ex. en un braç del riu Ebre el
2.III (JFOA); (F).

VALLÈS ORIENTAL

Cardedeu 17 exs. sobrevolant el barri Rie-
ral en direcció NE el 23.II (JMOB); (F).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural del Cap de Creus 20 exs.
en pas cap al N sobre el Montperdut el
20.II (ABBC); (G, F). 5 exs. sobre el mas
Puignau el 25.XI (PFLB i PGGA); (G, F).
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 117 exs. el 7.I; cens d’ocells aquà-
tics hivernants (PAEA); (N). Màxim de 135
exs. l’11.II (PAEA); (F, N). 1 ex. a l’estany
del Cortalet el 26.IX (JMAA); primera cita-
ció postnupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 615 exs. a tot el delta
l’1.I, recompte màxim anual; cens quin-
zenal d’ocells aquàtics (DBCA, FVEA i
JPVF/PDEA); (N). 329 exs. a tot el delta el
7-14.I; cens d’ocells aquàtics hivernants
(DBCA i FVEA/PDEA); (N). 1 ex. a la punta
de la Banya el 18.IV; darrera citació pre-
nupcial (DBCA i JPVF); (F). 1 ex. d’origen
domèstic a les Olles del 23 al 29.IV (ABRA,

DBCA i JDDB); (F). 21 exs. a l’illa de Buda
el 14.IX; primera citació postnupcial (DBCA

i RTFA); (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 6 exs. a la maresma
el 18.X (FLSA); primera citació postnup-
cial (F).

BARCELONÈS

Barcelona Alliberats exemplars incapa-
citats per al vol dins d’un projecte d’in-
troducció als parcs de Pegaso, de l’Espan-
ya Industrial i de Diagonal Mar (ADSA);
(G).

GIRONÈS

Girona 13 exs. aturats entre la ciutat i For-
nells de la Selva el 17 i 18.X (APXA); (F).
Salt 3 exs. aturats al pla dels Socs el 27.II
(IBGA); (F).
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OSONA

Manlleu 1 ex. al Puig-agut el 25.X (AGRB);
(G).

VALLÈS ORIENTAL

Cardedeu 13 exs. volant cap al SO al bosc
de Sant Nicolau el 24.X (JMOB); (G).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 116 exs. el 13.I; cens d’ocells aquà-
tics hivernants (PAEA); (N). 1 ex. a l’estany
del Cortalet el 2.VII (JMAA); citació estival
(F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 485 exs. a tot el delta el
12-18.I; cens d’ocells aquàtics hiver-
nants (DBCA i FVEA/PDEA); (N). 8 exs. a la
badia del Fangar el 9.IV; darrera citació
prenupcial (DBCA); (F). 58 exs. a l’illa de
Buda el 14.IX; primera citació postnup-
cial (DBCA i RTFA); (F). 574 exs. a tot el del-
ta el 16.XII, recompte màxim anual; cens
quinzenal d’ocells aquàtics (DBCA, FVEA i
JPVF/PDEA); (N).

BAIX EMPORDÀ

Forallac 12 exs. menjant en uns camps a
Vulpellac el 12.I (MLUA); (G).
Pals 1 ex. a les basses d’en Coll el 19.XII
(JCWA); (G).
Torroella de Montgrí 60 exs. migrant a
poca alçada a mitjanit sobre el nucli urbà
el 15.II (ABRA); (G, N).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 18 exs. el 17.I durant
el cens d’ocells hivernants (RGBA, FSEB i
FLSA); (F). 3 exs. a la maresma el 2.III
(RGBA); darrera citació prenupcial (F). 2
exs. a la maresma el 13.X (FLSA); primera
citació postnupcial (F).

GARRAF

Vilanova i la Geltrú 2 exs. volant cap al
N a 2 milles nàutiques de la costa l’11.I
(CGGA i XBGA); migrants pel mar (F).

OSONA

Manlleu 204 exs. migrant en 2 grups el
20.III (AGRB); (G, N).
Roda de Ter 4 exs. el 10.XII (RPEA); (G,
F). 10 exs. al Còdol l’11.XII (JJXE); (G,
F).
Sant Julià de Vilatorta 11 exs. a Llopard
l’11.XII (JPRB, MRFB, RPEA i RJNA); (G, F).

TARRAGONÈS

Vila-seca 4 exs. migrant cap al S a 4,5
milles nàutiques de la costa el 25.XI (JAPB);
migrants pel mar (F).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural del Cap de Creus 17 exs.
en pas pel Montperdut l’1.X (EDXC); (G).
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 5 exs. a la llacuna de la Rogera el
24.IX (DGJA i ABBB); primera citació post-
nupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 477 exs. a tot el delta el
8-14.I; cens d’ocells aquàtics hivernants
(DBCA i FVEA/PDEA); (N). 3 exs. a l’illa de
Buda el 27.III; darrera observació pre-
nupcial (DBCA i RTFA); (F). 28 exs. a l’illa
de Buda el 12.IX; primera observació post-
nupcial (DBCA i RTFA); (F). 492 exs. a tot
el delta el 16.XII, recompte màxim anual;
cens quinzenal d’ocells aquàtics (DBCA,

FVEA i JPVF/PDEA); (N).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 14 exs. durant el cens
d’ocells hivernants de gener (RGBA, FSEB i
FLSA); (N). 2 exs. a la maresma el 5.XI (FLSA

i JBAB); primera citació postnupcial (F).
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BAIX LLOBREGAT/BARCELONÈS/
VALLÈS OCCIDENTAL

Serra de Collserola 31 exs. migrant pel
turó Blau el 4.IX (CODA); primera citació
postnupcial (G, F, N).

PLA D’URGELL

Bellvís Uns 30 exs. passen volant sobre
el poble en direcció O el 8.X (FMSA); (F,
N).

Branta leucopsis
Oca de galta blanca

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà Continua l’exemplar observat des
de l’any 2001 fins al 10.II (AAJA, CLVA, EGGA

i ALTA); (G). Citació homologada pel Comi-
tè Avifaunístic de Catalunya.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. adult als estanys del Cortalet
i del Matà entre el 25.I i el 6.II (JMAA i ALTA);
(G). Citació no tramesa al Comitè Avi-
faunístic de Catalunya. 1 ex. de 1r hivern
a l’estany del Cortalet el 25.XII (JMDA);
(G). Citació no tramesa al Comitè Avi-
faunístic de Catalunya.

BAIX EMPORDÀ

Pals 1 ex. de 1r hivern als estanys de Boa-
da i arrossars de mas Gelabert entre el
17.IV i el 16.V (CBLA, XGMA, JCWA i ALTA);
(G). Probable ocell de categoria E. Citació
no tramesa al Comitè Avifaunístic de Cata-
lunya.

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. de 1r hivern a Vila-
coto del 30.XI al 4.XII, posteriorment
observat a la zona de Patrau, l’Encanyis-
sada, del 5 al 12.XII (DBCA i JMBD); (G).
Citació no tramesa al Comitè Avifaunístic
de Catalunya.

BAIX LLOBREGAT 

Sant Andreu de la Barca 1 ex. adult sen-
se anellar al riu Llobregat a partir del 4.XII
(VSSA); (G). Citació homologada pel Comi-
tè Avifaunístic de Catalunya.

Branta bernicla
Oca de collar

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. de 1r hivern de la
subespècie nominal als Panissos, port del
Fangar, el 24.I (DBCA); (G). Citació no tra-
mesa al Comitè Avifaunístic de Catalunya.

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 3 exs. de 1r hivern de la
subespècie bernicla al port del Fangar del
5 al 8.XII (DBCA), amb 5 exs. de 1r hivern
de la subespècie bernicla del 9 al 31.XII
(SWWA, CGGB i DBCA); (G). Citació no tra-
mesa al Comitè Avifaunístic de Catalunya.

TARRAGONÈS

Torredembarra 1 ex. de 1r hivern als Salats
i Muntanyans entre el 15 i el 28.XI (XBGA

i CGGA); (G). Citació homologada pel Comi-
tè Avifaunístic de Catalunya.
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Alopochen aegyptiaca 
× Tadorna ferruginea 
Oca egípcia × Ànec canyella 

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 2 exs. de 1r hivern amb
característiques d’ambdues espècies obser-
vats a l’illa de Buda entre el 23 i el 26.VII,
i al salobrar de la Tancada del 27.VII al
8.X (DBCA, JPVF, SSAA i FVEA); (G). Citacions
no trameses al Comité de Rarezas de SEO/Bird-
Life.

Tadorna ferruginea
Ànec canyella

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 4 exs. a l’estany del Cortalet el 24.VI
(JSVA); (G). Probable ocell de categoria E.
Citació no tramesa al Comitè Avifaunístic
de Catalunya. 1 ex. juvenil als estanys
Europa i del Cortalet el 22.VIII (JMAA, AOTA,

TMJA i ALTA); (G) Citació no tramesa al
Comitè Avifaunístic de Catalunya. 1 mas-
cle a l’estany del Tec el 10.X (AOTA i PSGA);
(G). Citació no tramesa al Comitè Avi-
faunístic de Catalunya.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 7 exs. a l’estany del Cortalet i altres
punts a partir del 20.XII (MSFB i ALTA); (G).
Ocell de categoria E (alguns porten ane-
lles de colors). Citació homologada pel
Comitè Avifaunístic de Catalunya.

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 3 exs. d’edat i sexe inde-
terminats a l’illa de Buda del 22.XI al 31.XII,
tot i que coincidint amb tirades a l’espera
en aquesta localitat són observats pun-
tualment al port del Fangar (MCBA, DBCA i
RTFA); (G). Citació homologada pel Comi-
tè Avifaunístic de Catalunya.

BAIX EMPORDÀ

Pals 7 exs. als arrossars el 22.XII (ABRA);
(G). 10 exs. a la platja el 27.XII (JCWA);
(G). Citacions no trameses al Comitè Avi-
faunístic de Catalunya.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà Es continuen observant els 7 exs.
de l’any 2003. A partir del 13.I. s’obser-
ven només 6 exs. els quals viatgen sovint
al Baix Ter, on possiblement deuen haver
caçat l’exemplar que falta. Darrera citació
el 10.II (JMAA i ALTA); (G). Ocells de cate-
goria E (alguns porten anelles de colors).
Citació homologada pel Comitè Avifau-
nístic de Catalunya. 2 exs. als estanys del
Tec i del Cortalet entre el 20.II i el 24.III
i 1 ex. a l’estany del Tec fins al 29.III (JMAA

i ALTA); (G). Citacions no trameses al Comi-
tè Avifaunístic de Catalunya.

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 3 exs. d’edats i sexes inde-
terminats a l’illa de Buda de l’1.I al 19.II;
presents a la zona des del 22.XI de 2003,
tot i que coincidint amb tirades a l’espera
en aquesta localitat són observats pun-
tualment al port del Fangar (DBCA, RTFA i
MPMB); (G). Citació homologada pel Comi-
tè Avifaunístic de Catalunya.
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TARRAGONÈS

Vila-seca 1 ex. a la torre d’en Dolça el
21.IX (EGTA); (G). Citació no tramesa al
Comitè Avifaunístic de Catalunya.

Tadorna tadorna
Ànec blanc

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 58 exs. el 12.I; cens d’ocells aquàtics
hivernants (PAEA); (N). 2 mascles al Corta-
let el 16.V (JMAA i IBTA); darrera citació pre-
nupcial (F). 1 ex. a la Massona el 6.VII (JMAA

i TMJA); primera citació postnupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1.048 exs. a tot el delta el
12-18.I, xifra que representa, a més, el
recompte màxim anual; cens d’ocells aquà-
tics hivernants (DBCA i FVEA/PDEA); (N).

BAIX EMPORDÀ

Pals 4 exs. a les basses d’en Coll el 4.I
(CBLA); (G, F). 9 exs. entre el 7 i el 10.I
(CBLA); (G, F). 1 ex. entre el 17 i el 19.IV
(JCWA i CBLA); (G, F).

BAIX LLOBREGAT

Cornellà de Llobregat 2 exs. al riu Llo-
bregat el 5.I (ASAA); (G, F).
Delta del Llobregat 9 exs. el 12.I durant
el cens d’ocells hivernants (RNLA); (N). 9
exs. als calaixos de depuració del desvia-
ment del riu Llobregat el 10.IX (PEGA); pri-
mera citació postnupcial (F).

GARROTXA

Maià de Montcal 1 mascle a la Reserva
Natural de Fauna Salvatge d’Illa de Fluvià
entre el 19 i el 27.I (XVPA i CFQA); (G, F).

PLA DE L’ESTANY

Banyoles 1 ex. a la part nord de l’estany
el 3.II (CFQA); (G). 1 ex. a l’estanyol de la
Cendra el 12.V (XVPA); (G, F).

SEGRIÀ

Torres de Segre 2 exs. al pantà d’Utxesa
el 12.I (JEBA); (G, F).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 37 exs. el 7.I; cens d’ocells aquà-
tics hivernants (PAEA); (N). 5 exs. a l’es-
tany d’en Túries el 15.V (JMAA i TMJA);
darrera citació prenupcial (F). 1 ex. als
estanys del Matà el 3.VII (JMAA); primera
citació postnupcial (F).

BAIX CAMP

Cambrils 1 ex. que s’atura en un càmping
abandonat el 20.XII (ACTA, VRXA i PJAA);
(G).
Mont-roig del Camp 1 ex. a la platja de
Rifà el 21.XII (ACTA, PJAA i VRXA); (G, F).
Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant 1 ex.
volant cap al S el 13.IV (LGSB); (G).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 691 exs. a tot el delta el
7-14.I; cens d’ocells aquàtics hivernants
(DBCA i FVEA/PDEA); (N). 9 exs. al Fangar
el 17.IV; darrera citació de migrants pre-
nupcials (DBCA); (F). 103 parelles repro-
ductores a tot el delta; cens d’ocells nidi-
ficants (DBCA i FVEA/PDEA); (N). 802 exs. a
tot el delta el 16.XII, recompte màxim
anual; cens quinzenal d’ocells aquàtics
(DBCA, FVEA i JPVF/PDEA); (N).

BAIX EMPORDÀ

Pals 5 exs. a les basses d’en Coll el 6.II,
10 exs. l’11.II i 12 exs. el 8.III (CBLA, JCWA

i JRPB); (G, F).
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BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 8 exs. el 18.I durant
el cens d’ocells hivernants (RNLA); (N). 1
parella amb 11 polls a la llacuna de cal Tet
el 27.V, primera nidificació coneguda per
a l’espai (R). Una altra parella estiueja sen-
se nidificar (FLSA); (F). 18 exs. a la mares-
ma el 18.VII (FSEB i ETXA); primers exem-
plars en dispersió (F).

SELVA

Sils 2 exs. als estanys entre el 15 (PHJA) i
el 18.I (JVLA); (G).

TARRAGONÈS

Torredembarra 2 exs. als Salats i Mun-
tanyans el 8.I; cens d’ocells aquàtics hiver-
nants (AVDA); (G). 1 ex. el 3.II (AVDA i JVDA);
(G).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 44 exs. el 13.I; cens d’ocells aquà-
tics hivernants (PAEA); (N). 3 exs. a l’es-
tany d’en Túries l’11.VI (JMAA); (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 879 exs. a tot el delta el
12-18.I, xifra que representa, a més, el
recompte màxim anual; cens d’ocells aquà-
tics hivernants (DBCA i FVEA/PDEA); (N). 18
exs. al Fangar el 6.IV; darrera citació de
migrants prenupcials (DBCA); (F). 7 exs. al
Fangar el 16.X; primera citació postnup-
cial (DBCA); (F).

BAIX EMPORDÀ

Pals 5 exs. a les basses d’en Coll el 4.II
(CBLA); (G, F). 2 exs. entre el 16.XI i el
18.XII (CBLA); (G, F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 15 exs. el 17.I durant
el cens d’ocells hivernants (RGBA, FSEB i

FLSA); (N). 3 parelles nidificants, dues d’e-
lles amb èxit; 1 parella amb 10 pollets a
la bassa dels Pollancres el 27.IV (FSEB i
FLSA); (F). 1 parella amb 12 pollets a cal
Tet el 2.VI (FLSA); (F). 1 parella entra en
un cau en un tub a la platja dels Carrabi-
ners sense que arribi a niar (DBRA); (B).

SEGRIÀ

Vilanova de la Barca 3 exs. a l’itinerari
SOCC 200 l’11.XII (SWWA); (G).

VALLÈS OCCIDENTAL

Palau-solità i Plegamans 1 femella adul-
ta al parc de l’hostal del Fum entre el 18.XI
i el 6.XII (FMVA, ACTA i PGHA); (G).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. a la Rogera el 26.VII (JMAA);
primera citació postnupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1.445 exs. a tot el del-
ta el 8-14.I, xifra que representa, a més,
el recompte màxim anual; cens d’ocells
aquàtics hivernants (DBCA i FVEA/PDEA);
(N).

BAIX EMPORDÀ

Pals 2 exs. a les basses d’en Coll entre el
4 i el 16.III (CBLA); (G). 1 ex. el 23.XI
(CBLA); (G).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 parella amb 11 polls
als Carrabiners el 28.IV; 1 parella, el mas-
cle de la qual està anellat, amb polls a la
Magarola el 18.V (XLBA); (F). 2-3 parelles
nidificants: 1 parella a la maresma de les
Filipines i 2 parelles a la Ricarda-ca l’Ara-
na (FLSA); (N).
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BARCELONÈS

Sant Adrià de Besòs 15 exs. a la desem-
bocadura del Besòs el 24.X (XLBA); (G).

GIRONÈS

Cassà de la Selva 1 ex. detectat al 2004
a can Torremansa fins al 16.I (ACHA, MSFB,

PFLB i RMXF); (G).

MARESME

Malgrat de Mar 1 ex. a la desembocadu-
ra del riu Tordera el 6.IV (CBSA); (G).

OSONA

Manlleu 1 mascle entre el 17 (GMCB) i el
24.IV (MRFB i AGRB); (G).
Roda de Ter 1 mascle a Salou entre el 27.II
(JBCB, MAXF, GCRA i MRFB) i el 12.III (JCRB i
MRFB); (G).

TARRAGONÈS

Torredembarra 3 exs. volant cap al SO als
Salats i Muntanyans el 13.IV (XBGA i CGGA);
(G). 1 ex. entre el 5 i el 23.IX (XBGA); (G).

Aix galericulata
Ànec mandarí

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 mascle a la closa del Puig el 30.I
(MCMH i DMCA); (G). Citació pendent d’ho-
mologació o no tramesa al Comité de Rare-
zas de SEO/BirdLife.

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 3 femelles al pantà
del Foix el 17.II (PTEA i FCFA) i 2 femelles
el 27.II, amb comportament molt confiat
molt, probablement escapades de captivi-
tat (PTEA i JCRE); (G). Citació pendent d’ho-
mologació o no tramesa al Comité de Rare-
zas de SEO/BirdLife.

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 mascle a la bassa
dels Pollancres l’1.XII (FLSA, ELXA i JBXB);
(G). Citació homologada pel Comité de
Rarezas de SEO/BirdLife.

BERGUEDÀ

Avià 1 femella a l’estany de Graugés el 2.I
(PABB i JSPB); (G). Citació pendent d’ho-
mologació o no tramesa al Comité de Rare-
zas de SEO/BirdLife.

GARROTXA

Maià de Montcal 1 mascle a la Reserva
Natural de Fauna Salvatge d’Illa de Fluvià
el 19.I (CFQA i XVPA); (G). Citació pendent
d’homologació o no tramesa al Comité de
Rarezas de SEO/BirdLife.

VALLÈS OCCIDENTAL

Montcada i Reixac 1 mascle en eclipsi a
l’aiguabarreig del Besòs-Ripoll el 27.IX
(XLBA); (G). Citació pendent d’homologa-
ció o no tramesa al Comité de Rarezas de
SEO/BirdLife.
Palau-solità i Plegamans 3 mascles i 1
femella a l’hostal del Fum el 4.XI (XLBA i
LPJA); (G). Citació pendent d’homologa-
ció o no tramesa al Comité de Rarezas de
SEO/BirdLife.

ALT EMPORDÀ

Avinyonet de Puigventós 1 parella als
estanyols de mas Maragall el 3 i 4.III (MPSC);
(G). Citació pendent d’homologació o no
tramesa al Comité de Rarezas de SEO/Bird-
Life.

BAIX EMPORDÀ

Castell-Platja d’Aro 1 femella a la bassa
del Dofí el 31.XII (CACB, JRGA i DVSA); (G).
Citació homologada pel Comité de Rarezas
de SEO/BirdLife.
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BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat Es continua obser-
vant l’exemplar vist durant el 2002 fins al
9.III (JSPC); (G). Citació homologada pel
Comité de Rarezas de SEO/BirdLife.1 feme-
lla a la llacuna de la Murtra el 22 i el 24.XII
(FLSA); (G). Citació pendent d’homologa-
ció o no tramesa al Comité de Rarezas de
SEO/BirdLife.

BERGUEDÀ

Avià 1 femella a l’estany de Graugés l’1.IX
(PABB i JSPB) i 1 parella a partir del 13.XII
(PABB); (G). Citacions pendents d’homo-
logació o no trameses al Comité de Rarezas
de SEO/BirdLife.

GARROTXA

Maià de Montcal 1 mascle a la zona d’i-
lles dels Frares a la Reserva Natural de Fau-
na Salvatge d’Illa de Fluvià el 26.XII (CFQA);
(G). Citació pendent d’homologació o no
tramesa al Comité de Rarezas de SEO/Bird-
Life.

PLA DE L’ESTANY

Banyoles 1 mascle a l’estany, a la zona de
can Morgat, a partir de l’1.XI (CFQA i CGFA);
(G) Citació pendent d’homologació o no
tramesa al Comité de Rarezas de SEO/Bird-
Life. 2 mascles entre el 4 i l’11.XI (CFQA);
(G). Citació pendent d’homologació o no
tramesa al Comité de Rarezas de SEO/Bird-
Life. 1 mascle el 29.XI (CFQA); (G). Cita-
ció pendent d’homologació o no tramesa
al Comité de Rarezas de SEO/BirdLife. 1 mas-
cle i 1 femella el 5.XII (CFQA i OCVA); (G).
Citació pendent d’homologació o no tra-
mesa al Comité de Rarezas de SEO/BirdLife.

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 1 femella al pantà

del Foix el 28.III (XBGA) i el 16.IV (MPMB);
(G). Citacions pendents d’homologació o
no trameses al Comité de Rarezas de SEO/Bird-
Life.

BARCELONÈS

Barcelona 1 parella al parc de Diagonal
Mar el 20.III, el mascle està anellat (RGBC);
(G). Citació pendent d’homologació o no
tramesa al Comité de Rarezas de SEO/Bird-
Life.

BERGUEDÀ

Avià 1 parella present des de l’any 2004
a l’estany de Graugés fins al 30.I (JSPB);
(G). 1 mascle a partir del 9.X (PABB); (G).
Citació pendent d’homologació o no tra-
mesa al Comité de Rarezas de SEO/BirdLife.

GIRONÈS

Girona 1 femella al riu Galligants el 13.VIII
(MCXA); (G). Citació pendent d’homolo-
gació o no tramesa al Comité de Rarezas de
SEO/BirdLife.

PLA DE L’ESTANY

Banyoles 1 ex. a can Lero, a l’estany, entre
el 13.I i el 18.III (CFQA); (G). Citació pen-
dent d’homologació o no tramesa al Comi-
té de Rarezas de SEO/BirdLife.

TARRAGONÈS

Torredembarra 1 femella als Salats i Mun-
tanyans el 27.I (XBGA i CGGA); (G). Citació
pendent d’homologació o no tramesa al
Comité de Rarezas de SEO/BirdLife.

Anas penelope
Ànec xiulador

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 148 exs. el 12.I; cens d’ocells aquà-
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tics hivernants (PAEA); (N). 1 mascle al
Cortalet el 26.IV (JMAA i LSLB); darrera cita-
ció prenupcial (F). 4 exs. a la Rogera el
18.IX (JMAA); primera citació postnupcial
(F).

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 2 exs. al pantà del
Foix entre el 16.I i el 14.II (DSCA i PARA);
(F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 2.713 exs. a tot el delta el
12-18.I, màxim anual; cens d’ocells aquà-
tics hivernants (DBCA i FVEA/PDEA); (N). 1
mascle de 2n any al Canal Vell el 31.V;
darrera citació prenupcial (DBCA); (F). 1
mascle adult a l’Alfacada el 2.IX; primera
citació postnupcial (SSAA); (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 137 exs. el 12.I durant
el cens d’ocells hivernants (RNLA); (N). 1
mascle a cal Tet el 22.IV (XLBA); darrera
citació prenupcial (F).

BERGUEDÀ

Gironella 2 mascles al riu Llobregat entre
el 13 i el 17.I (JSPB i PABB); (F).

GARROTXA

Maià de Montcal 2 exs. a la Reserva Natu-
ral de Fauna Salvatge d’Illa de Fluvià entre
el 19 i el 27.I (XVPA i CFQA); (F).

MARESME

Malgrat de Mar 4 exs. a la gola de la
Tordera el 20.III (JAPB); (F).
Tordera 1 parella a cal Raba el 21.II (JAPB

i MVXC); (F).

PLA DE L’ESTANY

Banyoles 1 ex. entre el 22 i el 25.III (JPSB,

PCSA i CFQA); (F). 4 exs. el 9.XII (CFQA);
(F).

SEGRIÀ

Lleida 11 exs. a la Mitjana el 12.I (XRNA,
EFSA, EFTA i SWWA); (F).
Sudanell 16 exs. el 12.I (XRNA, EFSA,

EFTA i SWWA); (F).
Torres de Segre 9 exs. al pantà d’Utxesa
el 12.I (JEBA); (F).

SELVA

Sils 1 mascle i 2 femelles el 6.XI (ADGA);
(F).

SOLSONÈS

Clariana de Cardener 1 ex. al pantà de
Sant Ponç el 3.III (ACOB); (G). 3 exs. el
17.III (ACOA); (G).

TARRAGONÈS

Torredembarra 8 exs. als Muntanyans el
5.I (AVDA, JVDL, PASA, RAPA, RSBA, CODA i
XLBA); (F). 6 exs. el 20.I (PARA); (F). 1 ex.
el 9.II (PASA); (F). 7 exs. el 17.II (DSCA i
PARA); (F). 1 femella el 8.XII (PARA); (F).

VALLÈS OCCIDENTAL

Palau-solità i Plegamans 1 ex. a l’hostal
del Fum entre el 30.X i el 19.XI (XLBA);
(F).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 74 exs. el 7.I; cens d’ocells aquà-
tics hivernants (PAEA); (N). Màxim de 306
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exs. el 16.XII (PAEA); (N). 1 ex. a l’estany
del Cortalet el 9.VI (TMJA); darrera citació
prenupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1.021 exs. a tot el delta el
7-14.I; cens d’ocells aquàtics hivernants
(DBCA i FVEA/PDEA); (N). 1 femella al Canal
Vell el 18.V; darrera citació prenupcial
(DBCA); (F). 2 mascles adults al Canal Vell
el 23.IX; primera citació postnupcial (DBCA);
(F). 1.758 exs. a tot el delta el 2.XI, recomp-
te màxim anual; cens quinzenal d’ocells
aquàtics (DBCA, FVEA i JPVF/PDEA); (N).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 151 exs. durant el
cens d’hivernants el 18.I (RNLA); (N). 2
exs. a la maresma el 15.IV (FLSA); darrera
citació prenupcial (F). 3 exs. el 5.IX (FSEB);
primera citació postnupcial (F).

PLA DE L’ESTANY

Banyoles 8 mascles i 7 femelles a l’estany
el 7.IV (CFQA); (G).

PLA D’URGELL

Bell-lloc d’Urgell 1 femella en una bassa
el 30.IX (FMSA); (F).

RIBERA D’EBRE

Flix 1 mascle a la llacuna de Sebes l’11.I
(PJMB); (F).

SEGRIÀ

Torres de Segre 2 exs. al pantà d’Utxesa
el 23.XII (RBVA, DMCA i MCMH); (F). 37 exs.
el 18.I (SWWA); (F).

SELVA

Caldes de Malavella 1 ex. a les basses del
PGA de Catalunya el 20.XII (JVCB); (F).
Sils 1 ex. juvenil als estanys entre el 15
(PHJA) i el 18.I (JVLA); (F). 1 ex. el 18.X
(JVCB); primera citació postnupcial (F). 9
exs. el 28.X; nombre màxim (HMPA); (F).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 272 exs. el 13.I; cens d’ocells aquà-
tics hivernants (PAEA); (N). 1 mascle al Gall
Marí el 6.IX (JMAA, MJMA i TMJA); primera
citació postnupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 4.569 exs. a tot el delta el
12-18.I, xifra que representa el recompte
màxim anual; cens d’ocells aquàtics hiver-
nants (DBCA i FVEA/PDEA); (N). 1 mascle
adult al Canal Vell el 12.V; darrera cita-
ció prenupcial (DBCA); (F). 2 exs., 1 mas-
cle adult i 1 femella, a l’illa de Buda el
19.IX; primera citació postnupcial (DBCA);
(F).

BAIX EMPORDÀ

Castell-Platja d’Aro 1 femella a l’aigua-
barreig del Ridaura entre el 23.X i el 26.XII
(CACB); (G).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 151 exs. el 17.I durant
el cens d’ocells hivernants (RGBA, FSEB i
FLSA); (N). 1 ex. a la bassa dels Pollancres
el 6.IV (FLSA); darrera citació prenupcial
(F). 5 exs. a cal Tet el 12.IX (RBVA); pri-
mera citació postnupcial (F).

BARCELONÈS

Sant Adrià de Besòs 1 ex. al riu Besòs el
17.X (DROA); (G).

MARESME

Tordera 1 ex. a l’estany de cal Raba el 16.X
(XLBA i LPJA); (F).

PLA DE L’ESTANY

Banyoles 1 ex. a la zona dels desmais de
l’estany el 5.X (CFQA, CGIA i AJOA); (G).
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SEGRIÀ

Alguaire 4 exs. al clot de la Unilla el 16.III
(ABBB i GBCA); (G).
Torres de Segre 8 exs. al pantà d’Utxesa
el 17.I (JEBA); (G, N).

TARRAGONÈS

Tarragona 1 ex. als pantanals del port,
probablement el mateix exemplar de Vila-
seca, el 18.I (ACTA); (G).
Torredembarra 1 ex. als Salats i Mun-
tanyans el 15.IX (AVDA i JVDA); (G).
Vila-seca 1 femella a la platja dels Prats el
2 (ACTA i ACTB) i el 4.I (AMOB); (G). 1 feme-
lla a la Pineda el 24.XII (ACTA); (G).

URGELL

La Fuliola 1 mascle adult el 6.II i el 14.V
(ASPA); (G, F).

VALLÈS ORIENTAL

La Roca del Vallès 1 ex. en una bassa el
5.XI (FRRA); (G).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. a l’estany del Cortalet el 27.VI
(JMAA); primera citació postnupcial (F).

ALT URGELL

La Seu d’Urgell 12 exs. migrant pel riu
Segre el 13.IV (JDAB i VSSA); (G).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1.489 exs. a tot el delta el
8-14.I; cens d’ocells aquàtics hivernants
(DBCA i FVEA/PDEA); (N). 1 femella al Gar-
xal el 2.V; darrera observació prenupcial
(DBCA); (F). 1 femella/1r hivern al Canal
Vell l’1.IX; primera observació postnup-
cial (DBCA); (F). 2.938 exs. a tot el delta el
16.XII, recompte màxim anual; cens quin-
zenal d’ocells aquàtics (DBCA, FVEA i
JPVF/PDEA); (N).

BAIX EMPORDÀ

Santa Cristina d’Aro 1 femella als estanys
de les Escoles entre el 22.X i el 6.XI (CACB);
(G).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 202 exs. durant el
cens d’ocells hivernants de gener (RGBA,

FSEB i FLSA); (N). 147 exs. a la Ricarda el
4.II (XLBA); màxim nombre (N). 3 exs. a
cal Tet el 18.III (FLSA); darrera citació pre-
nupcial (F). 2 exs. a la maresma el 27.IX
(FLSA, JCMC i RGXC); darrera citació pre-
nupcial (F).
Sant Boi de Llobregat 1 ex. al riu Llo-
bregat entre el 4 i el 21.II (RBVA); (G).

BARCELONÈS

Santa Coloma de Gramenet 1 ex. al riu
Besòs el 13.VIII (XLBA); primera citació
postnupcial (F, G).

GIRONÈS

Salt 1 mascle al riu Ter el 15 (MRFA) i el
16.I (IBGA, ACHA, MSFB i PFLB); (G).

OSONA

El Brull 2 mascles al Muntanyà el 30.I
(MGBA i AAVA); (G).
Manlleu 1 femella al riu Ter entre el 15.I
(MRFB, JAIA, MGBA, APFA i AAVA) i el 2.II (JEPB

i MRFB); (G). Observacions continuades
d’un mínim de 6 exs. diferents a partir de
mitjans de novembre, amb un màxim de
3 mascles i 2 femelles a partir del 26.XI
(AGRB, JRMA, RJNA, RPSA, MRFB, JPRB i REPA);
(G, N).

PLA DE L’ESTANY

Banyoles 2 mascles i 1 femella a l’estany,
a la zona de can Morgat, el 28.I (CFQA); (G).
1 mascles als desmais el 2.X (CFQA); (G).

RIBERA D’EBRE

Flix 2 exs. a l’itinerari SOCC 201 el 16.I
(SWWA); (G).
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TARRAGONÈS

Tarragona 1 femella a la Universitat Labo-
ral el 9.XII (ACTA i FMVA); (G).
Torredembarra 2 exs. als Salats i Mun-
tanyans entre el 23.X i el 29.XII (XBGA i
CGGA); (G).
Vila-seca 3 exs. a la bassa de la Sèquia el
20.X (ACTA); (G).

VALLÈS OCCIDENTAL

Montcada i Reixac 1 ex. al Polvorí el 21.III
(XLBA); (G).

VALLÈS ORIENTAL

Sant Fost de Campsentelles 1 femella
al riu Besòs el 19.I (FMVA, ACTA i PGHA);
(G).

Anas strepera
Ànec griset

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 228 exs. el 12.I; cens d’ocells aquà-
tics hivernants (PAEA); (N). Població nidi-
ficant estimada en 17-19 parelles (JMAA);
(N). Màxim de 156 exs. el 16.XII (PAEA);
(N).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 3.869 exs. a tot el delta el
12-18.I, xifra que representa el recompte
màxim anual; cens d’ocells aquàtics hiver-
nants (DBCA i FVEA/PDEA); (N).

BAIX EMPORDÀ

Pals 2 exs. al golf Serres de Pals el 25.X
(CBLA); (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 43 exs. el 12.I durant
el cens d’ocells hivernants (RNLA); (N).
Sant Boi de Llobregat 1 mascle al riu Llo-

bregat el 6.XII; espècie mai citada a la zona
(JTCB i ASAA); (F).

MARESME

Malgrat de Mar 1 ex. a la gola de la Tor-
dera entre el 14.II i el 20.III (JAPB i MVXC);
(F).
Tordera 1 femella a cal Raba el 21.II (JAPB

i MVXC); (F).

PLA DE L’ESTANY

Banyoles 2 exs. a la part nord de l’estany
el 21.II (CFQA); (F).

SELVA

Sils 2 mascles el 13.IV (ADGA); (F).

TARRAGONÈS

Torredembarra 15 exs. als Salats i Mun-
tanyans el 3.III (PASA); primera citació pre-
nupcial (F). 2 mascles el 6.IV (PARA i JVDA);
darrera citació prenupcial (F).
Tarragona 1 parella a l’espigó del port
entre el 15.II (ACTA) i el 9.III (GVPM); (F).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 74 exs. el 7.I; cens d’ocells aquà-
tics hivernants (PAEA); (N). Població nidi-
ficant estimada en 20 parelles (JMAA); (N).

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 2 exs. al pantà del
Foix entre el 2 i el 8.I (PTEA i PARA); (G).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1.310 exs. a tot el delta el
7-14.I; cens d’ocells aquàtics hivernants
(DBCA i FVEA/PDEA); (N). 364 parelles repro-
ductores a tot el delta; cens d’ocells nidi-
ficants (DBCA i FVEA/PDEA); (N). 3.822 exs.
a tot el delta el 16.XI, recompte màxim
anual; cens quinzenal d’ocells aquàtics
(DBCA, FVEA i JPVF/PDEA); (N).
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BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 77 exs. durant el cens
d’hivernants el 18.I (RNLA); (N). 1-2 pare-
lles estiuejants sense reproduir-se al Remo-
lar (FSEB i FLSA); (F). 3 exs. el 10.IX (RBVA);
primera citació postnupcial (F).

MARESME

Malgrat de Mar 1 ex. a la desembocadu-
ra de la Tordera el 17.I (XLBA i FMVA); (F).

PLA DE L’ESTANY

Banyoles 2 exs. a l’estany el 18.I (CFQA,

XVPA i MBXE); (G). 3 exs. el 9.IX (CFQA); (G).

SELVA

Sils 2 exs. als estanys el 21.III (ADGA i
HMPA); primera citació prenupcial (F). 1
femella amb 2 polls el 6.VI (ADGA); darre-
ra nidificació al 1987 (R). 3 exs. el 17.IX
(JVLA); darrera citació postnupcial (F).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 192 exs. el 13.I; cens d’ocells aquà-
tics hivernants (PAEA); (N). Població nidi-
ficant estimada en 22 parelles (JMAA); (N).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 2.985 exs. a tot el delta el
12-18.I; cens d’ocells aquàtics hivernants
(DBCA i FVEA/PDEA); (N). 3.459 exs. a tot
el delta l’1.XII, recompte màxim anual;
cens quinzenal d’ocells aquàtics (DBCA,

FVEA i JPVF/PDEA); (N).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 43 exs. el 17.I durant
el cens d’ocells hivernants (RGBA, FSEB i
FLSA); (N). 2 parelles nidifiquen amb èxit
i suposen les primeres nidificacions con-
firmades a l’espai (FLSA i FSEB); (R).
Sant Boi de Llobregat 1 parella al riu Llo-
bregat el 8.II (RBVA, FARB i JMXO); (G).

SEGRIÀ

Torres de Segre 47 exs. al pantà d’Utxe-
sa el 17.I (JEBA); (G, N).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 2.724 exs. a tot el delta el
8-14.I; cens d’ocells aquàtics hivernants
(DBCA i FVEA/PDEA); (N). 4.590 exs. a tot
el delta el 16.XII, recompte màxim anual;
cens quinzenal d’ocells aquàtics (DBCA,

FVEA i JPVF/PDEA); (N).

BAIX EMPORDÀ

Calonge 1 femella a la riera de Calonge el
5.II (FMVA i AOTA); (G).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 77 exs. durant el cens
d’ocells hivernants de gener (RGBA, FSEB i
FLSA); (N). 2 parelles nidificants (FLSA i
FSEB); (R).

BARCELONÈS

Sant Adrià de Besòs 1 ex. a la desembo-
cadura del Besòs el 19.VIII (XLBA); (G).

OSONA

Manlleu 1 mascle al riu Ter entre el 13
(JVFB) i el 26.I (AGRB); (G).

PLA DE L’ESTANY

Banyoles 1 parella a can Morgat el 10.V
(CFQA); (G). 4 exs. el 31.X (XVPA); (G).
Serinyà 2 mascles i 1 femella a la resclo-
sa el 5 i el 6.III (CFQA); (G).

PLA D’URGELL

Ivars d’Urgell-Vila-sana 3 exs. a l’estany
el 10.X (JEBA); (G).

RIBERA D’EBRE

Flix 5 exs. a l’itinerari SOCC 201 el 16.I
(SWWA); (G).
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TARRAGONÈS

Tarragona 1 femella a la Universitat Labo-
ral l’1.X (JFOD i ACTA) i el 9.XII (FMVA i
ACTA); (G).
Torredembarra 1 parella als Salats i Mun-
tanyans el 15.XII (XBGA i CGGA); (G).
Vila-seca 1 ex. a la sèquia Major el 30.IX
(JFOD); (G). 1 ex. a la platja dels Prats el
8.XII (EGTA); (G).

Anas strepera 
× Anas platyrhynchos
Ànec griset × Ànec collverd

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 mascle al Canal Vell del
23.III al 31.XII (DBCA i JPVF); (M).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. a Vilaüt entre el 22.III (FMVA,

AOTA, PSGA i TMMA) i el 24.III (SSAA); (M).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 mascle al Canal Vell de
l’1.I al 12.VI, present a la zona des del
23.III de 2002 (DBCA i JPVF); (M).

Anas crecca
Xarxet comú

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 9.468 exs. el 12.I; cens d’ocells
aquàtics hivernants (PAEA); (N). 1 mascle
al Cortalet el 26.IV (JMAA i LSLB); darrera
citació prenupcial (F). 3 exs. a l’estany de

Vilaüt el 18.VII (JMAA i MJMA); primera cita-
ció postnupcial (F).

ALT URGELL

La Seu d’Urgell 7 femelles i 1 mascle al
riu Segre entre l’1 i el 19.II (JCCO i MVEB);
(F).
Oliana 3 exs. al pantà el 14.I (PMPC i TVRT);
(F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 10.051 exs. a tot el delta
el 12-18.I, que representa, a més, el recomp-
te màxim anual; cens d’ocells aquàtics
hivernants (DBCA i FVEA/PDEA); (N). 1 feme-
lla al Canal Vell el 2.VI; darrera citació pre-
nupcial (DBCA); (F). 1 mascle adult a la
Tancada l’1.VII; primera citació postnup-
cial (DBCA i JMBD); (F).

BAIX EMPORDÀ

Pals 4 exs. a les basses d’en Coll el 16.IV,
darrera citació prenupcial (CBLA); (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1.215 exs. el 12.I
durant el cens d’ocells hivernants (RNLA);
(N). 1 parella des de maig fins a finals de
juliol a la bassa dels Pollancres (FLSA); cita-
ció estival (F). 7 exs. a la maresma el 25.VIII
(FLSA); primera citació postnupcial (F).
Sant Boi de Llobregat 50 exs. al riu Llo-
bregat el 25.XII, màxim històric (ASAA i
JTCB); (F).

BERGUEDÀ

Gironella 1 mascle al riu Llobregat entre
el 13 i el 17.I (JSPB i PABB); (F).

GARROTXA

Maià de Montcal 8 exs. a la Reserva Natu-
ral de Fauna Salvatge d’Illa de Fluvià el
9.II (CFQA); (F).

OSONA

Manlleu 4 exs. al passeig del riu Ter el
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20.I (JEXA,MRFB i CMGA) i 3 exs. l’1.II (JEPB);
(F).

PLA DE L’ESTANY

Banyoles 11 exs. a l’estany el 22.III (CFQA,
JPSB i PCSA), màxim nombre (F).

RIBERA D’EBRE

Flix 11 exs. en uns camps de lliris el 13.I,
màxim nombre (EPFA); (F).

SEGRIÀ

Torres de Segre 10 exs. al pantà d’Utxe-
sa el 19.III (ABBB); (F).

SELVA

Sils 4 exs. el 5.XI (ADGA); (F).

TARRAGONÈS

Tarragona 1 ex. a la Universitat Laboral
el 18.I i el 3.X (JSMB i ACTA); (F).
Torredembarra 3 exs. als Muntanyans el
9.II (PASA); (F). 1 ex. el 6.XI (ACTA); (F).
Vila-seca 3 exs. a la platja dels Prats el 14.I
(JSMB); (F).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 5.239 exs. el 7.I; cens d’ocells aquà-
tics hivernants (PAEA); (N). 1 ex. a l’estany
del Cortalet el 22.IV (JMAA i MJMA); darre-
ra citació prenupcial (F). 1 ex. als estanys
del Matà el 3.VII (JMAA); primera citació
postnupcial (F). Màxim de 6.074 exs. el
16.XII (PAEA); (N).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 9.436 exs. a tot el delta el
7-14.I, xifra que representa el recompte
màxim anual; cens d’ocells aquàtics hiver-
nants (DBCA i FVEA/PDEA); (N). 1 mascle i
4 femelles al Cremat Gros, illa de Buda, el
9.V; darrera citació prenupcial (DBCA); (F).
2 mascles adults als arrossars de la Quar-

tera, illa de Buda, el 19.VI; primera cita-
ció postnupcial (DBCA); (F).

BAIX EMPORDÀ

Torroella de Montgrí 1 ex. a la bassa del
Frare Ramon el 16.VIII (XLBA i LPJA); pri-
mera citació postnupcial (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 806 exs. durant el
cens d’hivernants el 18.I (RNLA); (N). 4
exs. a la maresma el 10.VII (FLSA); pri-
mera citació postnupcial (F).
Molins de Rei 1 ex. a l’itinerari SOCC 40
el 21.IV (CFMA); darrera citació prenup-
cial (F).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 4.854 exs. el 13.I; cens d’ocells
aquàtics hivernants (PAEA); (N). 1 mascle
a les closes del Puig el 23.IV (JMAA); darre-
ra citació prenupcial (F). 1 ex. a l’estany
Europa l’1.VII (JMAA); primera citació post-
nupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 13.423 exs. a tot el delta
el 12-18.I; cens d’ocells aquàtics hiver-
nants (DBCA i FVEA/PDEA); (N). 13.662 exs.
a tot el delta l’1.II, recompte màxima anual;
cens quinzenal d’ocells aquàtics (DBCA,

FVEA i JPVF/PDEA); (N). 3 mascles a l’illa de
Buda el 29.V; darrera citació prenupcial
(DBCA i RTFA); (F). 1 mascle i 1 femella
adults als arrossars de la Quartera, illa de
Buda, el 2.VII; primera citació postnup-
cial (DBCA i RTFA); (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 552 exs. el 17.I durant
el cens d’ocells hivernants (RGBA, FSEB i
FLSA); (N). 1 parella a la maresma el 2.V
(ARMC); darrera citació prenupcial (F). 1
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ex. el 19.VII (FLSA); primera citació post-
nupcial (F).

BERGUEDÀ

Olvan 1 mascle en eclipsi a la gravera de
Fullà el 10.VII (PABB); primera citació post-
nupcial (F, G).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 15.426 exs. a tot el delta el
8-14.I; cens d’ocells aquàtics hivernants
(DBCA i FVEA/PDEA); (N). 1 mascle adult als
arrossars de la Quartera el 5.VI; darrera
observació prenupcial (DBCA i RTFA); (F). 1
mascle adult i 3 exs. juvenils als arrossars
de la Quartera, illa de Buda, el 14.VII; pri-
mera observació postnupcial (DBCA i RTFA);
(F). 21.393 exs. a tot el delta el 16.XI, recomp-
te màxima anual; cens quinzenal d’ocells
aquàtics (DBCA, FVEA i JPVF/PDEA); (N).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 652 exs. durant el
cens d’ocells hivernants de gener (RGBA,

FSEB i FLSA); (N). 2 exs. estiuejants a la
maresma (FLSA); citació estival (F).
Sant Boi de Llobregat 219 exs. al riu Llo-
bregat el 4.II (RBVA); nombre màxim (N,
G). 1 ex. al riu Llobregat el 30.VII (RBVA);
primera citació postnupcial (F).

MARESME

Premià de Mar 2 exs. aturats al mar el
28.XII (JAPB); (B).

OSONA

Torelló 1 mascle a Espadamala el 14.V
(JBCB, JCSA, MRFB i MAXF); darrera citació
prenupcial (F).

PLA D’URGELL

Ivars d’Urgell-Vila-sana 130 exs. a l’es-
tany el 23.XI i el 12.XII (JEBA); nombre
màxim (N).

Anas carolinensis
Xarxet americà

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 mascle a l’estany del Cortalet des
del 6.III fins al 16.IV (JMAA i ALTA); (G).
Citació homologada pel Comité de Rarezas
de SEO/BirdLife. 1 mascle a partir del 30.XI
i fins el 20.IV de 2003 (JMAA, XDPA i ALTA);
(G). Citació homologada pel Comité de
Rarezas de SEO/BirdLife.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 mascle a l’estany del Cortalet i a
la bassa del Matà a partir del 31.X (JMAA i
ALTA); (G). Citació pendent d’homologa-
ció o no tramesa al Comité de Rarezas de
SEO/BirdLife.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà Segueix l’exemplar de l’any 2003
fins al 25.III (JMAA i ALTA); (G). Citació pen-
dent d’homologació o no tramesa al Comi-
té de Rarezas de SEO/BirdLife. 1 mascle a
l’estany del Cortalet del 2.XI al 31.XII (LJSB

i ALTA); (G). Citació pendent d’homologa-
ció o no tramesa al Comité de Rarezas de
SEO/BirdLife.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà Segueix l’exemplar de l’any 2004
fins al 20.II (JMAA i ALTA); (G). Citació pen-
dent d’homologació o no tramesa al Comi-
té de Rarezas de SEO/BirdLife. 1 mascle a la
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Massona del 24.XI al 31.XII (JMAA, TMJA i
ALTA); (G). Citació pendent d’homologa-
ció o no tramesa al Comité de Rarezas de
SEO/BirdLife.

Anas carolinensis 
× Anas crecca
Xarxet americà × Xarxet comú

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 mascle a l’estany del Cortalet des
del 6.III fins al 5.IV (JMAA, RGBA i ALTA);
(G). Citació homologada pel Comité de
Rarezas de SEO/BirdLife. 1 mascle a la bas-
sa del Matà el 27.XII (HMPA i XDPA); (G).
Citació pendent d’homologació o no tra-
mesa al Comité de Rarezas de SEO/BirdLife.

Anas platyrhynchos
Ànec collverd

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 9.274 exs. el 12.I; cens d’ocells
aquàtics hivernants (PAEA); (N). 14.451
exs. el 12.XI, màxim nombre censat (JMAA);
(N).

ALT URGELL

Organyà 17 mascles i 21 femelles als Tres
Ponts l’1.II (PMPC i TVRT); (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 46.720 exs. a tot el
delta el 12-18.I; cens d’ocells aquàtics
hivernants (FVEA i DBCA/PDEA); (N). 61.490
exs. a tot el delta el 16.X, recompte màxim
anual; cens quinzenal d’ocells aquàtics
(DBCA, FVEA i JPVF/PDEA); (N). Primera llo-

cada observada als ullals de Panxa el
29.III (DBCA); (F). 1 mascle melànic a la
Tancada del 18.I al 26.VII, posteriorment
és relocalitzat al Garxal, on roman entre
l’1.VIII i el 31.XII (DBCA, JPVF i OCVA);
(M).

BAIX EMPORDÀ

Castell-Platja d’Aro Parades nupcials i
còpules el 3.II (CACB); (F). Citació de còpu-
la a l’aiguabarreig del Ridaura l’1.XI (CACB);
(F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 3.123 exs. el 12.I
durant el cens d’ocells hivernants (RNLA);
(N). 1 ex. melànic a la bassa dels Pollan-
cres el 12.VII i el 15.XI (JBOL i PBGA);
(M).
El Prat de Llobregat 251 exs. censats en
un tram de 4 km al riu Llobregat el 25.VIII
(ASAA i JTCB), màxim anual (N).

GARROTXA

Maià de Montcal 170 exs. a la Reserva
Natural de Fauna Salvatge d’Illa de Fluvià
el 19.I (XVPA i CFQA); (F).

GIRONÈS

Girona 5-6 nius al pont de Pedra a l’On-
yar el 3.II (PFLB); (F). 1 niu amb 19 ous
al pont de Pedra (ANGB); (B, N).

SOLSONÈS

Clariana de Cardener 51 exs. a Sant Ponç
el 13.I (ACOB, JCOA i MCOA); màxim nom-
bre (N).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 8.247 exs. el 7.I; cens d’ocells aquà-
tics hivernants (PAEA); (N). Màxim de
10.844 exs. l’11.XI (PAEA); (N).
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BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 31.742 exs. a tot el delta
el 12-18.I; cens d’ocells aquàtics hiver-
nants (FVEA i DBCA/PDEA); (N). 11.214 pare-
lles reproductores a tot el delta; cens d’o-
cells nidificants (DBCA i FVEA/PDEA); (N).
64.332 exs. a tot el delta l’1.X, recompte
màxim anual; cens quinzenal d’ocells aquà-
tics (DBCA, FVEA i JPVF/PDEA); (N). Primera
llocada de 7 pollets observada a Masia
Blanca el 7.IV (DBCA); (F). 1 mascle melà-
nic al Garxal de l’1.I al 19.III, present a la
zona des del 18.I de 2002 (DBCA, JPVF i
OCVA); (M).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1.536 exs. durant el
cens d’hivernants el 18.I (RNLA); (N). Es
torna a observar l’exemplar melànic a par-
tir del 3.III (PBGA); (M). Aproximadament
400 parelles nidificants a tot el delta (FLSA,

FSEB, XSXA i XDXA); (N). 1 parella copulant
el 10.IX; darrera data de còpula (RBVA);
(F).

PRIORAT

Poboleda 2 llocades al riu Siurana l’11.V
(AELA); nou quadrat UTM 10×10 de cria
segura (R).

SELVA

Sils 260 exs. als estanys el 30.VIII (JVCB);
màxim nombre (N).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 10.174 exs. el 13.I; cens d’ocells
aquàtics hivernants (PAEA); (N). 1 feme-
lla leucística acompanyada de 13 polls el
15.V (JMAA); (M).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 46.660 exs. a tot el delta
el 12-18.I; cens d’ocells aquàtics hiver-

nants (DBCA i FVEA/PDEA); (N). 51.134 exs.
a tot el delta el 16.IX, recompte màxim
anual; cens quinzenal d’ocells aquàtics
(DBCA, FVEA i JPVF/PDEA); (N).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1.401 exs. durant el
cens d’hivernants el 17.I (RGBA, FSEB i FLBA),
(N). Entre 448 i 627 parelles nidificants
(RNLA); (N).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 51.610 exs. a tot el delta
el 8-14.I; cens d’ocells aquàtics hivernants
(DBCA i FVEA/PDEA); (N). 62.448 exs. a tot
el delta l’1.X, recompte màxim anual; cens
quinzenal d’ocells aquàtics (DBCA, FVEA i
JPVF/PDEA); (N).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 2.024 exs. durant el
cens d’ocells hivernants de gener (RGBA,

FSEB i FLSA); (N). 1 femella amb 14 polls
a la Vidala el 21.III (FLSA, FSEB i ARMC); pri-
mera data de cria (F). 563 parelles nidfi-
cants (FLSA); (N).

NOGUERA

Balaguer 500 exs. a la bassa gran de Sori-
gué el 22.VI (JEBA); nombre màxim (N).

PLA D’URGELL

Ivars d’Urgell-Vila-sana 540 exs. a l’es-
tany el 23.XI (JEBA); nombre màxim (N).

VALLÈS ORIENTAL

Mollet del Vallès 500 exs. menjant junts
en uns camps a Gallecs l’1.VIII (FMVA i
KMVA); (N, F).
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Anas platyrhynchos 
× Netta rufina
Ànec collverd × Xibec

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 mascle als Panissos, port
del Fangar, del 14.III al 4.IV (DBCA i JPVF);
(M).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. s’observa tot
l’any (RNLA i ALTA); (M).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat Es continua obser-
vant l’exemplar vist el 2002 fins al 23.X
(PBGA); (M).

BARCELONÈS

Barcelona Durant el mes de març des-
apareix l’exemplar observat al parc de Dia-
gonal Mar des de l’any 2004 (RRSB); (M).

Anas acuta
Ànec cuallarg

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 50 exs. el 12.I; cens d’ocells aquà-
tics hivernants (PAEA); (N). 2 mascles al
Cortalet el 21.IV (JMAA, LSLB i MJMA); darre-
ra citació prenupcial (F). 1 femella a la
Massona el 24.IX (JMAA); primera citació
postnupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 2.802 exs. a tot el delta el

12-18.I; cens d’ocells aquàtics hivernants
(FVEA i DBCA/PDEA); (F). 2 femelles al Canal
Vell el 17.V; darrera citació prenupcial
(DBCA); (F). 1 ex. juvenil al Garxal l’1.VIII;
primera citació postnupcial (DBCA i YBSA);
(F). 5.110 exs. a tot el delta l’1.XI, recomp-
te màxim anual; cens quinzenal d’ocells
aquàtics (DBCA, FVEA i JPVF/PDEA); (N).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 28 exs. el 12.I durant
el cens d’ocells hivernants (RNLA); (N). 1
mascle a la maresma el 8.VI (FLSA); darre-
ra citació prenupcial (F). 1 femella a la
maresma el 30 i 31.VIII (JCMC); primera
citació postnupcial (F).
Sant Boi de Llobregat 1 mascle de 1r any
al riu Llobregat el 26.XI (JTCB i ASAA);
(F). 5 exs. el 25.XII (JTCB i ASAA); (F).

MARESME

Malgrat de Mar 1 ex. a la desembocadu-
ra de la Tordera el 3.I (XLBA i RSLA); (F).

NOGUERA 

Camarasa 1 mascle al pantà de Sant Llo-
renç de Montgai el 5.IX (JEBA); (F).

PLA DE L’ESTANY

Banyoles 8 exs. aturats a la part nord de
l’estany per la forta tramuntana el 21.II
(CFQA); (F).

SEGRIÀ

Torres de Segre 3 femelles i 1 mascle al
pantà d’Utxesa el 12.I (JEBA); (F).

SOLSONÈS

Clariana de Cardener 22 exs. al pantà de
Sant Ponç el 24.II; grup nombrós per la
zona (ACOB); (G, N). 2 exs. el 19.III (JCOA);
(G).

VALLÈS ORIENTAL

La Roca del Vallès 1 parella en un estany
proper al riu Mogent el 31.I (JRFA); (F).
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ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 85 exs. el 7.I; cens d’ocells aquà-
tics hivernants (PAEA); (N). 3 exs. als
estanys del Matà el 7.IV (JMAA, BMBA i
TMJA); darrera citació prenupcial (F). 1
ex. trobat mort per botulisme als estanys
del Matà el 28.VII (JMAA); primera cita-
ció postnupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 592 exs. a tot el delta el
7-14.I; cens d’ocells aquàtics hivernants
(DBCA i FVEA/PDEA); (N). 1 mascle al Gar-
xal el 6.V; darrera citació prenupcial (DBCA);
(F). 1 femella/juvenil al Garxal el 30.VIII;
primera citació postnupcial (OCVA i SSAA);
(F). 5.674 exs. a tot el delta el 16.XI,
recompte màxim anual; cens quinzenal
d’ocells aquàtics (DBCA, FVEA i JPVF/PDEA);
(N).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 4 exs. durant el cens
d’hivernants el 18.I (RNLA); (N). Màxim
de 12 exs. més un grup de 25 exs. migrant
pel mar el 22.II (XLBA); (F). 1 femella a la
maresma el 6.III (PBGA); darrera citació
prenupcial (F).

BARCELONÈS

Barcelona 1 femella a l’estany del parc de
la Ciutadella el 14.I (JGGD); (G).
Sant Adrià de Besòs 1 ex. a la desembo-
cadura del Besòs el 21.X (XLBA); (F).

OSONA

Manlleu 1 femella a la Devesa el 23.I (JEPB);
(G). 1 mascle al Ter entre el 15 i el 25.XII
(APFA, JEPB, MRFB, JCRB i RJNA); (G).

SELVA

Sils 3 exs. als estanys l’1.XI (JVLA); (G).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 66 exs. el 13.I; cens d’ocells aquà-
tics hivernants (PAEA); (N). 1 mascle al
Matà el 23.V (JMAA); darrera citació pre-
nupcial (F). 4 exs. al Gall Marí el 6.IX
(JMAA, MJMA i TMJA); primera citació post-
nupcial (F).

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 11 exs. al pantà
del Foix el 6.X (PTEA); (G). 1 mascle el
10.XI (DSCA i PARA); (G).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1.709 exs. a tot el delta el
12-18.I; cens d’ocells aquàtics hiver-
nants (DBCA i FVEA/PDEA); (N). 1 mascle
al Garxal el 14.V; darrera citació prenup-
cial (DBCA); (F). 1 mascle i 1 femella adul-
ta al Canal Vell al llarg de juny i juliol;
observacions estivals sense que se’n cons-
tati la cria (DBCA); (F). 3 exs. juvenils al
Canal Vell i 4 exs. juvenils al Garxal el
31.VIII; primera citació postnupcial (DBCA);
(F). 4.035 exs. a tot el delta el 16.X, recomp-
te màxim anual; cens quinzenal d’ocells
aquàtics (DBCA, FVEA i JPVF/PDEA); (N).

BAIX EMPORDÀ

Calonge 1 mascle a la riera el 12.XII (CACB);
(G).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 10 exs. durant el cens
d’hivernants el 17.I (RGBA, FSEB i FLBA), (N).
2 exs. a la llacuna de cal Tet el 3.IV (XLBA);
darrera citació prenupcial (F). 1 ex. a la
maresma el 17.VI (NUTA); (F).
Sant Boi de Llobregat 1 femella al riu Llo-
bregat el 10.XI (RBVA); (G).
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BARCELONÈS

Sant Coloma de Gramenet 1 ex. al riu
Besòs el 31.XII (XLBA); (F).

OSONA

Gurb 1 mascle al Gurri el 29.II (MRFB i
JEPB); (G).
Les Masies de Roda 1 ex. al riu Ter al
Còdol el 8.XII (JAIA, AAVA, MRFB i JEPB); (G).
Manlleu 1 mascle a la Devesa entre el 10
i el 13.II ( JEPB i MRFB); (G). 1 mascle al riu
Ter entre el 10 i el 23.XII (JEPB i AGRB); (G).

RIPOLLÈS

Ribes de Freser 13 mascles en vol cap al
N sobre el puig Cerverís a 2.000 m d’al-
çada el 14.III (FCTA i JRSB); (G, B).

SEGRIÀ

Alguaire 1 mascle al clot de la Unilla el
4.IV (ASPA i JSPC); (G).

TARRAGONÈS

Torredembarra 1 mascle als Salats i Mun-
tanyans entre el 26.II i l’1.III (ACTA i AGSA);
(G). 1 femella el 16.X (JVDA); (G).

VALLÈS ORIENTAL

Sant Fost de Campsentelles 1 femella al
riu Besòs el 24.XI (FMVA); (G).

ALT CAMP

El Pla de Santa Maria 2 exs. als aigua-
molls l’1.X (MDDB); (G).

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 20 exs. al pantà del
Foix el 17.IX (PTEA); (G, N).

ALT URGELL/PALLARS SOBIRÀ

Parc Natural de l’Alt Pirineu 1 mascle a
la Torrassa el 7.XI (JCBC); (G).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 2.203 exs. a tot el delta el
8-14.I; cens d’ocells aquàtics hivernants
(DBCA i FVEA/PDEA); (N). 1 mascle i 2 feme-
lles al Garxal el 2.VI; darrera observació
prenupcial (DBCA); (F). 3 exs. juvenils al
Canal Vell el 16.VIII; primera observació
postnupcial (DBCA); (F). 6.332 exs. a tot
el delta el 16.XI, recompte màxim anual;
cens quinzenal d’ocells aquàtics (DBCA,

FVEA i JPVF/PDEA); (N).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 11 exs. durant el cens
d’ocells hivernants de gener (RGBA, FSEB i
FLSA); (N). 1 femella a la maresma el 18.V
(XSXA); darrera citació prenupcial (F). 3
exs. el 5.IX (FLSA); primera citació pos-
tnupcial (F).
Sant Boi de Llobregat 3 femelles al riu
Llobregat el 21.II (RBVA); (G). 1 femella
el 23.X (RBVA); (G).

BERGUEDÀ

Olvan 2 mascles al riu Llobregat entre el
15.I i el 4.II (PABB); (G).

OSONA

Manlleu 1 femella al Ter el 16.III (MRFB i
AAVA); (G).
Roda de Ter 1 mascle al riu Ter el 15 i
16.I (MORA, MRFB, GMCB i RGAA); (G).
Vic 1 femella a prop de la Peugeot entre el
2 i el 16.X (MRFB, AGRB, JEPB i JBCB); (G).

PLA D’URGELL

Ivars d’Urgell-Vila-sana 1 femella a l’es-
tany el 19.IX (DGJA); (G).

PLA DE L’ESTANY

Banyoles 7 mascles i 3 femelles al nord
de l’estany el 7.III (CFQA); (G).

TARRAGONÈS

Tarragona 1 femella a l’esplanada del port
el 2.X (ACTA i MPSB); (G).
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Torredembarra 1 femella als Salats i Mun-
tanyans entre el 24 (XBGA) i el 26.XI (SSAA);
(G).

VALLÈS ORIENTAL

Mollet del Vallès 1 femella/1r hivern a
can Salvi entre el 4 i el 8.VIII (FMVA i XLBA);
(F, G).
Sant Fost de Campsentelles 1 ex. a la
gravera de can Canyelles entre el 23.I i el
25.II (XLBA); (G).

Anas querquedula
Xarrasclet

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 2 mascles a l’estany del Cortalet el
7.III (JMAA); primera citació prenupcial
(F). 1 possible parella reproductora a l’es-
tany del Cortalet (JMAA); (N).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 2 mascles adults al Canal
Vell el 16.II; primera citació prenupcial
(DBCA i JPVF); (F). 3 mascles i 1 femella al
Canal Vell el 21.V; darrera citació pre-
nupcial (DBCA); (F). 2 mascles adults i 7
femelles/1r hivern, al Clot, l’Encanyissa-
da, el 2.VIII; primera citació postnupcial
(DBCA); (F). 1 mascle de 1r hivern i 1 feme-
lla al Canal Vell el 23.X; darrera citació
postnupcial (DBCA); (F). 92 exs. a tot el
delta l’1.IV, recompte màxim anual; cens
quinzenal d’ocells aquàtics (DBCA, FVEA i
JPVF/PDEA); (N).

BAIX LLOBREGAT

Cornellà de Llobregat 1 mascle al riu Llo-
bregat el 12.III (ASAA); primera citació pre-
nupcial (F). 2 exs. el 19.VII (ASAA); (F).
Delta del Llobregat 1 femella o 1r hivern
a la bassa dels Pollancres el 9 (XEAA, MMVA

i FLSA) i el 20.I (LPPA i JPPQ); citacions
hivernals (F). 1 ex. a la bassa dels Pollan-
cres el 22.II (FLSA i MMVA); primera cita-
ció prenupcial (F). 1 mascle a la mares-
ma el 27.V (FLSA); darrera citació pre-
nupcial (F).

BARCELONÈS

Santa Coloma de Gramenet 1 ex. al riu
Besòs el 19.VIII (XLBA); (F).

GARROTXA

Maià de Montcal 1 ex. a la Reserva Natu-
ral de Fauna Salvatge d’Illa de Fluvià el
29.III (XVPA); (F).

PLA DE L’ESTANY

Banyoles 3 exs. a l’estany el 12.III (CFQA,

JPSB i PCSA); primera citació prenupcial (F).
43 exs. el 22.III (XVPA); màxim prenupcial
(N). 11 exs. el 8.IV (CFQA); darrera cita-
ció prenupcial (F).

RIBERA D’EBRE

Riba-roja d’Ebre 1 ex. al pantà de Riba-
roja el 23.III (ACSA i RVLA); (F). 1 ex. el
29.VIII (EPFA); (F).

SEGRIÀ

Vilanova de la Barca 1 mascle al riu Segre
el 19.IV (JEBA); (F).
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SELVA

Sils 1 mascle el 13.IV (ADGA); (F).

SOLSONÈS

Clariana de Cardener 7 exs. al pantà de
Sant Ponç el 25.III (JCOA); (G). 16 exs. el
26.III (JCOA); (G, N).

TARRAGONÈS

Torredembarra 3 exs. als Salats i Munta-
nayans el 29.III (ACTA, DDCD i HSCB); (F).
Vila-seca 1 mascle a la Pineda el 24.III
(ACTA i JMXN); (F).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 5 mascles i 1 femella a l’estany del
Cortalet el 20.II (JCXM i EMSA); primera
citació prenupcial (F). 1 mascle a la Mas-
sona el 13.V (JMAA); darrera citació pre-
nupcial (F). 6a temporada consecutiva sen-
se signes manifestos de cria (JMAA); (N). 3
exs. als estanys del Matà el 3.VII (JMAA);
primera citació postnupcial (F). 2 exs. el
5.XI (JMAA i BMBA); darrera citació post-
nupcial (F).

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 6 mascles i 1 feme-
lla al pantà del Foix el 14.III (XBGA); (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 3 mascles als Panissos,
port del Fangar, el 23.II; primera citació
prenupcial (DBCA); (F). 4 mascles i 3 feme-
lles al Garxal el 17.V; darrera citació pre-
nupcial segura (DBCA); (F). 3 parelles repro-
ductores a tot el delta; cens d’ocells nidi-
ficants (DBCA i FVEA/PDEA); (N). 5 mascles
i 6 femelles als arrossars de la Quartera,
illa de Buda, el 13.VII; primera citació post-
nupcial (DBCA); (F). 1 femella a l’illa de
Buda el 4.XI; darrera citació postnupcial

(DBCA i FVEA); (F). 101 exs. a tot el delta
el 31.III, recompte màxim anual; cens quin-
zenals d’ocells aquàtics (DBCA, FVEA i
JPVF/PDEA); (N).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 mascle al riu Llo-
bregat al costat de la C-32 el 9.II (GSPA);
primera citació prenupcial (F). 1 ex. de 1r
hivern a la maresma fins l’1.XII (FLSA i
RGBA); darrera citació postnupcial (F).

NOGUERA

Camarasa 1 ex. al pantà de Sant Llorenç
de Montgai el 23.III (ANCA); (G).

PLA DE L’ESTANY

Banyoles 10 exs. a l’estany el 14.III (CFQA);
primera citació prenupcial (F).

TARRAGONÈS

Tarragona 1 femella a la Universitat Labo-
ral el 16.V, probablement el mateix exem-
plar dels Prats (ACTA i PJAA); (F).
Torredembarra 1 parella als Salats i Mun-
tanyans el 23.III (JVDA); (G).
Vila-seca 1 femella als Prats el 12.V (ACTA);
(G).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 mascle a la bassa del Matà el 28.II
(JMAA i MJMA); primera citació prenupcial
(F). 1 ex. a la Gallinera el 19.XI (JMAA);
darrera citació postnupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 mascle i 1 femella al
Garxal el 17.II; primera citació prenupcial
(DBCA); (F). 1 mascle al Garxal el 9.V; darre-
ra citació prenupcial segura (DBCA); (F). 3
mascles i 5 femelles al Canal Vell el 29.VII;
primera citació postnupcial (DBCA); (F). 2
femelles a l’Encanyissada el 13.XI; darre-
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ra citació postnupcial (DBCA); (F). 91
exs. a tot el delta el 16.VIII, recompte
màxim anual; cens quinzenals d’ocells
aquàtics (DBCA, FVEA i JPVF/PDEA); (N).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. entre el 17 i el
20.I (RGBA, PBGA, FSEB i FLBA); (F). 3 exs. a
la maresma el 6.III (FLSA, PBGA, FSEB i ACCC);
primera citació prenupcial (F). 1 ex. el
2.VI (XSXA); darrera citació prenupcial (F).
1 ex. a la maresma fins al 15.XII (FLSA i
JCCA); darrera citació postnupcial (F).

BERGUEDÀ

Avià 2 mascles i 1 femella a l’estany de
Graugés el 26.III i el 4.IV (PABB); (G).

OSONA

Roda de Ter 1 ex. el 28.III (RJNA); (G).

PLA DE L’ESTANY

Banyoles 11 exs. a l’estany el 25.III (CFQA);
(N, F).

SEGRIÀ

Alguaire 2 mascles i 1 femella al clot de
la Unilla el 26.III (ABBB i GBCA); (G, F).
Mínim de 3 exs. el 4.IV (JSPC); (G).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 femella a la Massona l’11.II (JMAA);
primera citació prenupcial (F).
Sant Climent Sescebes 2 exs. a l’estany
dels Torlits el 20.III (ACJA); (G).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 2 mascles al port del Fan-
gar el 16.II; primera observació prenup-
cial (DBCA); (F). 1 femella al Garxal el 5.V;
darrera observació prenupcial segura (DBCA);
(F). 3 mascles al Fangar el 8.VIII; prime-
ra observació postnupcial (DBCA); (F). 3

femelles a l’illa de Buda el 7.XII; darrera
observació postnupcial (DBCA); (F). 79 exs.
a tot el delta el 16.III, recompte màxim
anual; cens quinzenals d’ocells aquàtics
(DBCA, FVEA i JPVF/PDEA); (N).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. durant el cens
d’ocells hivernants de gener (RGBA, FSEB i
FLSA); (N). 7 exs. a la bassa dels Pollan-
cres el 13.III (XSXA); primera citació pre-
nupcial (F). 310 exs. davant ca l’Arana el
25.III (RBVA i XLBA); màxim històric (N). 3
exs. a la maresma l’1.VI (FSEB); darrera
citació prenupcial (F). 4 exs. el 16.VII
(ARMC i XSXA); primera citació postnupcial
(F).

BARCELONÈS

Sant Adrià de Besòs 1 ex. a la desembo-
cadura del Besòs el 7.III (XLBA); primera
citació prenupcial (F, G).

OSONA

Manlleu 3 mascles i 1 femella el 2.IV (AGRB)
i 2 exs. el 17.IV (GMCB); (G). 1 femella el
31.X (AGRB); (G, F).
Torelló 1 ex. a Espadamala el 24.III (JCRB);
(G).

PLA DE L’ESTANY

Banyoles 3 exs. a la zona de can Morgat
el 20.III (CFQA); (G).

SEGRIÀ

Lleida 4 exs. al riu Segre el 13.III (EFTA i
XRNA); primera citació prenupcial (F, G).

TARRAGONÈS

Creixell 1 parella als aiguamolls el 3.IV
(ABBB i RTLA); (G).
Torredembarra 1 mascle als Salats i Mun-
tanyans el 26.II (ACTA); primera citació
prenupcial (F).
Vila-seca 9 exs. a la torre d’en Dolça el
20.III (ACTA, FMVA i JFOD); (G).
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Anas discors
Xarxet alablau

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 mascle al Canal Vell el
18.III (DBCA, FVEA, MFCA i MCBA); (G). Cita-
ció no tramesa al Comité de Rarezas de
SEO/BirdLife.

Anas clypeata
Ànec cullerot

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 697 exs. el 12.I; cens d’ocells aquà-
tics hivernants (PAEA); (N). Presència d’ex-
emplars estiuejants (PAEA); (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 11.549 exs. a tot el del-
ta el 12-18.I, xifra que representa el re-
compte màxim anual; cens d’ocells aquà-
tics hivernants (DBCA i FVEA/PDEA); (N).
28 exs. al Garxal i 16 exs. al Canal Vell,
el 18.V; darrera citació postnupcial segu-
ra (DBCA); (F). 4 mascles i 7 femelles al
llarg de tot el mes de juny al Canal Vell,
Garxal i l’illa de Buda, sense que s’hagi
pogut confirmar la reproducció de cap
parella (DBCA i RTFA); (N, F). 10 mascles
i 16 femelles al Canal Vell el 8.VII; pri-
mera citació postnupcial segura (DBCA);
(F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 373 exs. el 12.I durant
el cens d’ocells hivernants (RNLA); (N). 1
femella amb 14 polls a la bassa de l’esta-
ció biològica el 7.IV; 4a citació de nidifi-
cació al delta (FLSA i RGBA); (R). 2 parelles
nidifiquen amb èxit (FLSA); (N).

Olesa de Montserrat 6 mascles i 5 feme-
lles al riu Llobregat el 7.IV (ECGC i JCRD);
(F).

GARROTXA

Maià de Montcal 2 mascles i 1 femella a
la Reserva Natural de Fauna Salvatge d’I-
lla de Fluvià el 14.IV (CFQA i XVPA), darre-
ra citació prenupcial (F).

GIRONÈS

Fornells de la Selva 2 mascles i 1 feme-
lla a l’Onyar el 29.III (CGXB); (G).

MARESME

Malgrat de Mar 1 mascle a la gola de la
Tordera el 4.IV (EBMA); (F).
Tordera 1 mascle en eclipsi a cal Raba el
29.XI (EBMA); (F).

OSONA

Vilanova de Sau 6 mascles i 7 femelles
al pantà de Sau el 19.III (JPRB); (F).

PALLARS SOBIRÀ

Baix Pallars 22 exs. a l’estany de Mont-
cortés el 10.IV (JCBC); (F).

SEGRIÀ

Torres de Segre 15 exs. a Utxesa el 19.III
(ABBB); (F).

SELVA

Sils 10 exs. als estanys el 7.IV (ADGA);
màxim nombre (F).

SOLSONÈS

Clariana de Cardener 36 exs. al pantà de
Sant Ponç el 25.III (JCOA); màxim nom-
bre (F).

TARRAGONA

Tarragona 1 ex. a la Universitat Laboral
el 29.VII (ACTA); primera citació postnupcial
(F).
Torredembarra 20 exs. als Salats i Mun-
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tanyans el 5.I; cens d’ocells aquàtics hiver-
nants (AVDA); (N).

VALLÈS ORIENTAL

Fogars de Montclús 1 ex. al pantà de San-
ta Fe el 8.X (XLBA i LPJA); (F).
La Llagosta 1 femella en un estany al mar-
ge del riu Besòs el 3.I (FMVA); (F).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 570 exs. el 7.I; cens d’ocells aquà-
tics hivernants (PAEA); (N). Màxim de 864
exs. l’11.II (PAEA); (N). 1 ex. el 20.VIII
(JMAA); primera citació postnupcial (F).

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 9 exs. al pantà del
Foix el 28.II (PTEA); màxim nombre (F).
1 femella entre el 17 i el 23.IX (PTEA); (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 11.033 exs. a tot el delta
el 7-14.I, xifra que representa el recompte
màxim anual; cens d’ocells aquàtics hiver-
nants (DBCA i FVEA/PDEA); (N). 12 mascles
i 4 femelles a Moixarres, illa de Buda, el
23.IV; darrera citació prenupcial segura
(DBCA i RTFA); (F). 6 parelles reproductores
a tot el delta; cens d’ocells nidificants (DBCA

i FVEA/PDEA); (N). 11 mascles i 6 femelles
a l’illa de Buda el 23.VI; primera citació
postnupcial segura (DBCA, FVEA i RTFA); (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 359 exs. durant el
cens d’hivernants el 18.I (RNLA); (N). 1
parella nidificant amb 12 polls al Remo-
lar (FLSA i XDXA); (N). 15 exs. a la mares-
ma el 3.IX (FLSA); primera citació post-
nupcial (F).

BARCELONÈS

Barcelona Alliberats exemplars incapa-

citats pel vol dins d’un projecte d’intro-
ducció al parc de l’Espanya Industrial
(ADSA); (G).

OSONA

Torelló 4 mascles i 7 exs. al Ter a Espa-
damala el 12.IV (JCRC, MRFB i RJNA); (F).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 786 exs. el 13.I; cens d’ocells aquà-
tics hivernants (PAEA); (N). 850 exs. el
10.II, màxim anual (PAEA); (N). 3 mascles
estiuejants (JMAA); (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 8.159 exs. a tot el delta el
12-18.I; cens d’ocells aquàtics hiver-
nants (DBCA i FVEA/PDEA); (N). 11 exs. al
Garxal el 16.V; darrera citació prenupcial
segura (DBCA); (F). Presència continuada
d’un mínim de 5 exs. a l’illa de Buda des
de mitjans de maig a mitjans de juliol;
observacions estivals sense que se’n cons-
tati la cria (DBCA i RTFA); (F). 10 exs. al Gar-
xal, 7 exs. al Canal Vell i 8 exs. a l’illa de
Buda el 13.VII; primera citació postnup-
cial segura (DBCA i RTFA); (F). 13.393 exs.
a tot el delta el 16.XII, recompte màxim
anual; cens quinzenal d’ocells aquàtics
(DBCA, FVEA i JPVF/PDEA); (N).

BAIX EMPORDÀ

Castell-Platja d’Aro 1 femella a l’aigua-
barreig del Ridaura el 24 i 26.XII (CACB);
(G).
Pals 2 exs. a l’itinerari SOCC 59 el 14.V
(CBLA); darrera citació prenupcial (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 394 exs. durant el
cens d’hivernants el 17.I (RGBA, FSEB i FLBA),
(N). 1 parella copulant a la bassa dels
Pollancres el 25.II (RGBA); (F). 2 parelles
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nidificants, amb 11 i 6 polls respectiva-
ment (RNLA); (R).

OSONA

Folgueroles 1 mascle al Raurell entre el
9 (RPEA, TCRA, PBCA i MRBF) i el 15.IV (JVFB,

PBCA, GCMA, JPEA, RGAA, JPRB i MRFB); (G).

PLA DE L’ESTANY

Banyoles 30 exs. a l’estany el 17.IV (CFQA

i AJOA); màxim nombre (N, G).

PRIORAT

Cornudella de Montsant 34 exs. al
pantà de Siurana entre el 29.II i el 6.IV
(JCRD); (G).

TARRAGONÈS

Tarragona 1 ex. a la zona de canalització
el 6.VIII (ACTA); primera citació postnup-
cial (F).

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 12 exs. al pantà del
Foix el 17.IX (FCFA i PTEA); (G).
Subirats 2 exs. al riu Anoia al pas de les
Piles el 20.IX (XBGA i CGGA); (G).

ALT URGELL/PALLARS SOBIRÀ

Parc Natural de l’Alt Pirineu 1 mascle a
la mollera d’Escalarre el 13.III (JPPE);
(G). 1 ex. el 4 i 7.XI (JPPE i JCBC); (G).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 15.179 exs. a tot el delta
el 8-14.I; cens d’ocells aquàtics hivernants
(DBCA i FVEA/PDEA); (N). 11 exs., 8 exs. al
Canal Vell i 3 exs. al Garxal, el 16.V; darre-
res observacions prenupcials segures (DBCA);
(F). Presència continuada d’un mínim de
5 exs. a l’illa de Buda, Canal Vell i el Gar-
xal des de mitjans de maig a mitjans de
juliol; observacions estivals sense que se’n
constati la cria (DBCA i RTFA); (F). 10 exs.,

7 exs. a l’illa de Buda i 3 exs. al Garxal, el
15.VII; primera observació postnupcial
segura (DBCA i RTFA); (F). 18.187 exs. a tot
el delta el 16.XII, recompte màxim anual;
cens quinzenals d’ocells aquàtics (DBCA,

FVEA i JPVF/PDEA); (N).

BAIX EMPORDÀ

Pals 44 exs. a les basses d’en Coll l’11.II
(CBLA, JCWA i JRPB); (N, G).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 506 exs. durant el
cens d’ocells hivernants de gener (RGBA,

FSEB i FLSA); (N). 1 parella nidificant amb
9 polls (FSEB i RGBA); (R). 20 exs. a la mares-
ma el 14.VIII (FLSA); primera citació post-
nupcial (F).

BAIX PENEDÈS

Bellvei 2 exs. en una bassa de reg a les
Esplanes el 22.VI (XBGA); (G, F).

OSONA

Manlleu 2 mascles el 24.IV (APFA i JEPB);
darrera citació prenupcial (F).

TARRAGONÈS

Creixell 10 exs. als aiguamolls el 10.XII
(ABBB i RTLA); (G).
Torredembarra 11 exs. als Salats i Mun-
tanyans a partir del 15.XII (XBGA i CGGA);
nombre màxim (G).
Vila-seca 3 exs. a la torre d’en Dolça el
8.VIII (ACTA i ARGA); primera citació post-
nupcial (F).

Marmaronetta angustirostris
Xarxet marbrenc

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 2 exs. al Canal Vell el 8.III
(DBCA); (G). Citació no tramesa al Comi-
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tè Avifaunístic de Catalunya. 2 exs. al Canal
Vell el 8.X (DBCA); (G). Citació no trame-
sa al Comitè Avifaunístic de Catalunya.

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 3 exs., 1 mascle amb com-
portament nupcial i 2 femelles, als arros-
sars de la Quartera, illa de Buda, del 19.VI
al 22.VII (DBCA, YBSA i RTFA); (G). Citació
no tramesa al Comitè Avifaunístic de Cata-
lunya.

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a la llacuna de
cal Tet el 23.V (XSXA), i a partir del 26.V i
fins al 3.VI al Remolar (ARMC); (G). Cita-
ció homologada pel Comitè Avifaunístic
de Catalunya.

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. a la Tancada el 7.I
(ECLA, JCPB i RRSB); (G). Citació no tramesa
al Comitè Avifaunístic de Catalunya. 1 ex.
al port del Fangar el 3.II (SSAA, DBCA i OCVA);
(G). Citació no tramesa al Comitè Avifau-
nístic de Catalunya. 7 exs. a l’illa de Buda
del 5.V al 28.VI, amb 2 exs. del 29.VI al
17.VII, i ja només 1 ex. del 18.VII al 9.VIII;
observacions estivals sense cap indici repro-
ductor (DBCA i RTFA); (G). Citació no tra-
mesa al Comitè Avifaunístic de Catalunya.

Netta rufina
Xibec

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-

pordà 1 parella al Matà el 20.IV (JMAA i
LSLB); darrera citació prenupcial (F). 1 ex.
a la Massona el 24.IX (JMAA); primera cita-
ció postnupcial (F).

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal1 femella al pantà
del Foix el 28.VIII (CGGA i XBGA); (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 4.568 exs. a tot el delta el
12-18.I; cens d’ocells aquàtics hiver-
nants (FVEA i DBCA/PDEA); (N). 7.273 exs.
a tot el delta l’1.X, recompte màxim anual;
cens quinzenal d’ocells aquàtics (DBCA,

FVEA i JPVF/PDEA); (N).

BAIX EMPORDÀ

Pals 2 exs. a les basses d’en Coll entre el
16 i el 19.IV (CBLA i JCWA); (G).

BAIX LLOBREGAT

Cornellà de Llobregat 1 ex. de 1er any
al riu Llobregat el 27.VII (ASAA i JRCB); (F).
Delta del Llobregat 1 ex. el 12.I durant
el cens d’ocells hivernants (RNLA); (N). 4
parelles nidificants amb èxit; màxim his-
tòric de cria al delta del Llobregat (FLSA);
(N).

BARCELONÈS

Barcelona 1 parella nidifica amb èxit l’1.VI
(AVDA i JVDA); (R).

PLA DE L’ESTANY

Banyoles 16 exs. al nord de l’estany el
15.IV (AEXA i CFQA); (F). 13 exs. el 7.VII
(XVPA, GGTA, PCSA i CFQA); (F). 1 femella el
23.XI (CFQA i XVPA); (F).

VALLÈS OCCIDENTAL

Palau-solità i Plegamans 1 ex. a l’hostal
del Fum entre el 30.X i el 19.XI (XLBA);
(F).
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ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 mascle a l’estany del Cortalet el
15.IV (JMAA); darrera citació prenupcial
(F). 1 ex. al Matà el 16.XI (JMAA i MJMA);
(F). 7 exs. a l’estany del Cortalet el 8.XII
(JMAA); darrera citació postnupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1.877 exs. a tot el delta el
7-14.I; cens d’ocells aquàtics hivernants
(FVEA i DBCA/PDEA); (N). 2.214 parelles
reproductores a tot el delta; cens d’ocells
nidificants (DBCA i FVEA/ PDEA); (N). 9.862
exs. a tot el delta el 16.X, recompte màxim
anual; cens quinzenal d’ocells aquàtics
(DBCA, FVEA i JPVF/PDEA); (N).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. entre el 14 i
el 18.I (RBVA); (F). 1 parella fent parada
nupcial el 27.II (FSEB i PBGA); (F). 3 pare-
lles nidificants segures al Remolar i 9
mascles estiuejants (FXSA, RGBA i FLSA);
(F, N).

BARCELONÈS

Barcelona Alliberats exemplars incapa-
citats pel vol dins d’un projecte d’intro-
ducció als parcs de l’Espanya Industrial,
de Pegaso i de Diagonal Mar amb cria amb
èxit a l’Espanya Industrial amb 7 polls
(ADSA); (G).

PLA DE L’ESTANY

Banyoles 7 mascles i 4 femelles al sector
nord de l’estany el 6.I (CFQA); (G).

SELVA

Sils 4 exs. als estanys el 9.IV (ADGA i PGBA);
(F). 1 femella el 8.V (FGAA); (F).

VALLÈS OCCIDENTAL

Palau-solità i Plegamans 1 mascle a l’hos-

tal del Fum el 12 (DDDA i XEAA) i 24.I (XEAA);
(F).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 5 mascles i 2 femelles a la RN2 el
24.I (PAEA); primera citació prenupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 2.239 exs. a tot el delta el
12-18.I; cens d’ocells aquàtics hiver-
nants (DBCA i FVEA/PDEA); (N). 7.857 exs.
a tot el delta el 16.X, recompte màxim
anual; cens quinzenal d’ocells aquàtics
(DBCA, FVEA i JPVF/PDEA); (N).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 17 exs. durant el
cens d’hivernants el 17.I (RGBA, FSEB i
FLBA); (N). 7 parelles nidificants reparti-
des entre la maresma, la Vidala, cal Tet i
els calaixos de depuració; rècord de l’es-
pai (RNLA); (R).

PLA DE L’ESTANY

Banyoles 1 parella el 26 i 27.II (AJOA i

CFQA); (G).

TARRAGONÈS

Torredembarra 1 femella als Salats i Mun-
tanyans el 22.II (XBGA); (G).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. a l’estany Europa el 17.VII
(PAEA); primera citació postnupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 4.071 exs. a tot el delta el
8-14.I; cens d’ocells aquàtics hivernants
(DBCA i FVEA/PDEA); (N). 9.458 exs. a tot
el delta el 16.II, recompte màxim anual;
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cens quinzenal d’ocells aquàtics (DBCA,

FVEA i JPVF/PDEA); (N).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 22 exs. durant el cens
d’ocells hivernants de gener (RGBA, FSEB i
FLSA); (N). 9 parelles nidificants (FLSA, RGBA

i FSEB); (N).

BARCELONÈS

Barcelona 1 femella amb 4 polls al parc
de Diagonal Mar el 29.VI, que malaura-
dament desapareixen el 9.VII (RRSB); (R).

PLA DE L’ESTANY

Banyoles 3 mascles i 1 femella a l’estany
el 12.V (CFQA); (G). 3 exs. el 20.V (CFQA);
(G). 2 femelles el 19.VIII (BGEA); (G). 1
femella el 28.X i el 19.XII (CFQA); (G).

SEGRIÀ

Lleida 1 ex. al riu Segre el 13.III (EFTA i
XRNA); (G).
Torres de Segre 10 exs. al pantà de Came-
lis del 3.IX al 6.XI, quan queden 2 exs.
(JCGA); (G, F).

TARRAGONÈS

Torredembarra 1 femella als Salats i Mun-
tanyans des del 16 (ACTA i MPSB) al 27.X
(ACTA); (G). 1 mascle entre el 24 i el 29.XII
(XBGA i CGGA); (G).
Vila-seca 2 exs. joves de l’any a la sèquia
Major el 31.VII (JFOD); (G, F).

Aythya ferina
Morell de cap roig

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 12 exs. el 12.I; cens d’ocells aquà-
tics hivernants (PAEA); (N).

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 1 mascle al pantà
del Foix el 30.V (XBGA); (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 968 exs. a tot el delta el
12-18.I; cens d’ocells aquàtics hiver-
nants (FVEA i DBCA/PDEA); (N). 44 exs. al
Canal Vell el 26.IV; darrera citació pre-
nupcial segura (DBCA); (F). 6 mascles i 10
femelles repartits pel Canal Vell i el Gar-
xal al llarg de tot l’estiu, sense que se n’ha-
gi pogut confirmar la reproducció de cap
parella (DBCA); (F, N). 12 mascles i 19 feme-
lles/juvenils al Canal Vell el 13.VII; pri-
mera citació postnupcial segura (DBCA);
(F). 1.175 exs. a tot el delta l’1.I, recomp-
te màxim anual; cens quinzenal d’ocells
aquàtics (DBCA, FVEA i JPVF/PDEA); (N).

BAIX EMPORDÀ

Pals 11 exs. al golf Serres de Pals el 8.XI
(CBLA i JCWA); (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 60 exs. el 12.I durant
el cens d’ocells hivernants (RNLA); (N). 4
parelles nidificants amb èxit; màxim his-
tòric de cria al delta del Llobregat (FLSA);
(N).
El Prat de Llobregat 1 femella al riu
Llobregat el 6.VIII i 1 mascle el 26.X (ASAA

i JRCB); (F).

PLA DE L’ESTANY

Banyoles 4 mascles i 2 femelles entre l’1
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i el 10.I (CFQA i XVPA); (F). 3 mascles l’11.IV
(CFQA); darrera citació prenupcial (F). 2
exs. el 6.X (CFQA); primera citació post-
nupcial (F). 7 exs. el 20.XI (CFQA); màxim
postnupcial (F).

PLA D’URGELL

Linyola 1 mascle al castell del Remei entre
el 30.IV i el 28.V, possible escapament
(ABBB); (F). 1 ex. el 30.I (FMSA); (F).

SEGRIÀ

Torres de Segre 344 exs. al pantà d’Ut-
xesa el 9.II (JCGA); (N).

TARRAGONÈS

Torredembarra 2 exs. als Salats i Mun-
tanyans el 5.I (AVDA); (F). 1 ex. el 9.II
(PASA); (F). 2 exs. el 6.XI (ACTA); (F).

VALLÈS OCCIDENTAL

Palau-Solità i Plegamans 1 ex. a la bas-
sa de l’hostal del Fum entre el 29.XI i el
3.XII (JRFA i FMVA); (F).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 43 exs. el 7.I; cens d’ocells aquà-
tics hivernants (PAEA); (N). 1 mascle als
estanys del Matà el 26.IV (JMAA i MJMA);
darrera citació prenupcial (F). Màxim de
84 exs. l’11.XI (PAEA); (N).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 272 exs. a tot el delta el
7-14.I; cens d’ocells aquàtics hivernants
(FVEA i DBCA/PDEA); (N). 5 mascles i 6 feme-
lles al Garxal el 17.IV; darrera citació pre-
nupcial segura (DBCA); (F). 3 parelles repro-
ductores a tot el delta; cens d’ocells nidi-
ficants (DBCA i FVEA/PDEA); (N). 12 mascles
al Canal Vell el 22.VII; primera citació post-
nupcial (DBCA); (F). 1.002 exs. a tot el del-
ta el 16.XI, recompte màxim anual; cens

quinzenal d’ocells aquàtics (DBCA, FVEA i
JPVF/PDEA); (N).

BAIX EMPORDÀ

Pals 1 ex. al golf Serres de Pals el 15.X
(CBLA); (G).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 77 exs. durant el cens
d’hivernants el 18.I (RNLA); (N). Presèn-
cia d’estiuejants sense reproduir-se (FSEB

i FLSA); (F). 2 exs. juvenils a la riera de Sant
Climent el 18.VIII (RBVA); primera cita-
ció postnupcial (F). 137 exs. el 31.X (ACHA);
màxim anual (F, N).

PLA DE L’ESTANY

Banyoles 4 exs. a l’estany entre l’11.I i el
21.II (PCSA, XVPA, JDTB, CFQA i GGTA); (G).
27 exs. el 28.X (CFQA); (G, N).

SELVA

Caldes de Malavella 9 exs. a les basses
del PGA de Catalunya el 5.IX (JVCB); (F).
Sils 1 ex. als estanys el 13.IX i 4 exs. el
27.XI (JVLA); (F). 2 exs. el 9.XII (JVCB); (F).

TARRAGONÈS

Torredembarra 1 mascle als Salats i Mun-
tanyans el 15.V (FMVA); (F).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 94 exs. el 13.I; cens d’ocells aquà-
tics hivernants (PAEA); (N). 1 mascle a l’es-
tany del Cortalet el 15.IV (JMAA); darrera
citació prenupcial (F). 1 ex. el 15.VII (JMAA);
primera citació postnupcial (F).

BAIX CAMP

Reus 6 exs. a la depuradora l’1.IV (ACTA i
PJAA); (G).
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BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 388 exs. a tot el delta el
12-18.I; cens d’ocells aquàtics hiver-
nants (DBCA i FVEA/PDEA); (N). 3 mascles i
2 femelles a l’illa de Buda el 17.III; darre-
ra citació prenupcial segura (DBCA); (F). 2
mascles al Canal Vell i 1 mascle al Garxal
el 16.VI; primera citació postnupcial (DBCA);
(F). 760 exs. a tot el delta el 16.XII, recomp-
te màxim anual; cens quinzenal d’ocells
aquàtics (DBCA, FVEA i JPVF/PDEA); (N).

BAIX EMPORDÀ

Castell-Platja d’Aro 1 femella a l’aigua-
barreig del Ridaura el 3.X (CACB); (G).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 166 exs. durant el
cens d’hivernants el 17.I (RGBA, FSEB i FLBA),
(N). 1 parella nidificant amb 9 polls a la
bassa del Pi el 31.V (ARMC); (F).

OSONA

Torelló 1 mascle al riu Ter a Espadamala
entre el 30.X (JCRC i RJNA) i el 14.XI (MRFB,

JAIA, AAVA, JEPB i IGMA); (G).

PLA DE L’ESTANY

Banyoles 4 mascles i 3 femelles a l’estany
el 3 i 4.I (CFQA); (G). 3 mascles i 2 feme-
lles l’11.XI (CFQA); (G).

RIBERA D’EBRE

La Palma d’Ebre 2 mascles i 3 femelles al
pantà el 30.I (JEBA i VPRA); (G).

SELVA

Sils 10 exs. als estanys el 6.XI (FRRA); (G).

TARRAGONÈS

Vila-seca 9 exs. a la Pineda el 2.X (ACTA,

EGTA, GCAR i ISAA); (G).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 42 exs. a tot el delta el 8-
14.I; cens d’ocells aquàtics hivernants (DBCA

i FVEA/PDEA); (N). 92 exs., repartits per
l’Encanyissada, el Canal Vell, el Garxal i
l’illa de Buda, el 16.III; darrera observa-
ció prenupcial segura (DBCA); (F). Pre-
sència continuada de 9 exs., 7 mascles i
2 femelles, al Canal Vell des de mitjans de
març a mitjans de juliol; observacions esti-
vals sense que se’n constati la cria (DBCA);
(N, F). 31 exs. al Canal Vell el 19.VII; pri-
mera observació postnupcial segura (DBCA);
(F). 3.400 exs. a tot el delta el 16.XII,
recompte màxim anual; cens quinzenal
d’ocells aquàtics (DBCA, FVEA i JPVF/PDEA);
(N).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 284 exs. durant el
cens d’ocells hivernants de gener (RGBA,

FSEB i FLSA); (N). 1 parella nidificant amb
3 polls (ARMC); (N).

BERGUEDÀ

Avià 12 exs. a l’estany de Graugés el 9.III
(PABB); (G).

PLA DE L’ESTANY

Banyoles 5 exs. el 16.I; cens d’ocells aquà-
tics hivernants (MZNA, JRGC, JLSA, GGTA,

EPMC, CGPA, AJOA, CFQA i IPCA) i fins al 7.III
(CFQA); (G). 1 mascle a la zona nord de
l’estany el 12.IV (CFQA); darrera citació
prenupcial (F). 10 exs. el 10.XII (CFQA);
(G).

TARRAGONÈS

Vila-seca 2 exs. a la sèquia Major el 21.V
(JFOD); darrera citació prenupcial (F, G).
1 ex. a la torre d’en Dolça el 29.VII (ACTA

i FMVA); primera citació postnupcial (F, G).

2005

Llista Sistemàtica 51



Aythya collaris
Morell de collar

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex., probable 1r hivern, a la bas-
sa del Matà del 2 a l’11.XI (JMAA, TMJA,

MCTA i ALTA); (G). Citació homologada pel
Comité de Rarezas de SEO/BirdLife.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 femella a l’estany d’en Túries el
14.XI (JMAA, TMJA i MJMA); aquest exem-
plar es queda hivernant al parc fins a finals
d’any (G). Citació pendent d’homologa-
ció pel Comité de Rarezas de SEO/BirdLife.

Aythya nyroca
Morell xocolater

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 2 femelles a les Llaunes l’11.VIII
(JMAA, MJMA i XDPA); (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 2 mascles adults i 1 feme-
lla al Clot, l’Encanyissada, de l’1 al 14.I,
posteriorment són observats al Calaix Gran,
illa de Buda, entre el 15 i el 17.I, i final-
ment a la Tancada del 26.I al 2.II; presents
a la zona des del 14.XII de 2001 (DBCA);
(G). 1 mascle de 1r hivern al Clot, l’En-
canyissada el 18 i 19.I (DBCA), i proba-
blement el mateix exemplar a la Tancada
del 20.I al 5.II (DBCA, JPVF i JFOD); (G). 1
ex. juvenil al Clot, l’Encanyissada, el 2 i
3.VIII; citació molt primerenca (DBCA i

JPVF); (G, F). 2 mascles de 1r hivern i 1
femella al Canal Vell del 30.IX al 12.X,
amb ja només els 2 mascles de 1r hivern
del 13.X al 6.XI, que posteriorment es relo-
calitzen al Clot, l’Encanyissada del 7.XI al
31.XII (DBCA i SSAA); (G).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 2 exs. als estanys d’en Túries l’11.XI
(PAEA); (F). 1 parella al Bruel el 20.XII
(EGGA i PBGA); (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 2 mascles de 1r hivern al
Clot, l’Encanyissada, de l’1.I al 18.II,
presents a la zona des del 30.IX de 2002
(DBCA i JPVF); (G). 1 mascle adult al Canal
Vell del 16 al 28.X (DBCA); (G). 2 mascles
adults i 1 femella de 1r hivern al Canal
Vell del 29.X al 13.XI, que posteriorment
són observats als arrossars de Bombita
entre el 14.XI i el 31.XII (DBCA); (G).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 2 exs. el 13.I; cens d’ocells aquà-
tics hivernants (PAEA); (N). 1 mascle a la
bassa del Gall Marí l’1.IX (JMAA i TMJA);
primera citació postnupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 2 mascles adults i 1 feme-
lla de 1r hivern als arrossars de Bombita
entre l’1 i el 9.I; presents a la zona des
del 29.X de 2003 (DBCA); (G). 1 mascle
adult a l’illa de Buda del 14.I al 22.II (DBCA);
(G). 1 mascle adult i 1 mascle de 1r hivern
a l’illa de Buda del 6.XI a l’11.XII (DBCA);
(G).
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BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 mascle als calaixos
de depuració l’11.VII (RBVA) i a cal Tet entre
el 14 i el 22.VII, procedència dubtosa (FLSA

i FMVA); (G).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 femella a l’estany del Cortalet el
19.X (JMAA i RGBA); (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 mascle adult al Clot,
l’Encanyissada, del 3 a l’11.II (SSAA, DBCA

i OCVA); (G).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 femella a cal Tet el
12 i 13.IV (XLBA); (G). 1 mascle a la mares-
ma de les Filipines el 6.V i a cal Tet el 7 i
9.V (XLBA); (G).

Aythya fuligula
Morell de plomall

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 25 exs. el 12.I; cens d’ocells aquà-
tics hivernants (PAEA); (N). 2 exs. a la Mas-
sona el 29.III (JMAA, OCVA i IBTA); darrera
citació prenupcial; (F). 6 exs. el 12.XI
(JMAA); primera citació postnupcial (F).

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 1 femella a la cua
del pantà del Foix el 25.XII, ocell molt rar
a la zona (XBGA, CGGA i PTEA); (G).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 69 exs. a tot el delta el 12-
18.I, xifra que representa el recompte

màxim anual; cens d’ocells aquàtics hiver-
nants (FVEA i DBCA/PDEA); (N). 1 mascle
adult i 1 femella al Canal Vell el 16.V; darre-
ra citació prenupcial (DBCA); (F). 1 mas-
cle adult al Canal Vell el 9.VIII; primera
citació postnupcial (OCVA i DBCA); (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 4 exs. el 12.I durant
el cens d’ocells hivernants (RNLA); (N).

PLA DE L’ESTANY

Banyoles 2 exs. el 12 i 13.IV i 1 femella
el 14.IV (CFQA, JLBB, JPSB, PCSA, PFRA i XVPA);
(F). 1 femella el 20.X i 2 exs. el 13.XI
(CFQA); (F).

SEGRIÀ

Torres de Segre 9 exs. al pantà d’Utxesa
el 12.I (JEBA); (F). 3 mascles i 1 femella el
31.I (JPPE); (F).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 26 exs. el 7.I; cens d’ocells aquà-
tics hivernants (PAEA); (N). 1 mascle a l’es-
tany Europa el 17.V (FMVA, PSGA i AOTA);
darrera citació prenupcial (F). 1 ex. el 23.X
(JMAA i AHXB); primera citació postnupcial
(F). Màxim de 47 exs. el 16.XII (PAEA);
(N).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 14 exs. a tot el delta el 7-
14.I; cens d’ocells aquàtics hivernants (FVEA

i DBCA/PDEA); (N). 2 femelles a la gola Nord,
illa de Buda, el 18.IV; darrera citació pre-
nupcial (DBCA); (F). 1 femella al calaix
Gran, illa de Buda, el 26.VII; primera cita-
ció postnupcial (DBCA i RTFA); (F). 48 exs.
a tot el delta l’1.XI, recompte màxim anual;
cens quinzenal d’ocells aquàtics (DBCA,

FVEA i JPVF/PDEA); (F).
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BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 9 exs. durant el cens
d’hivernants el 18.I (RNLA); (N). 1 parella
a la Vidala el 10.V (RBVA); darrera citació
prenupcial (F).

BARCELONÈS

Barcelona Alliberats exemplars incapa-
citats pel vol dins d’un projecte d’intro-
ducció als parcs de Pegaso i de Diagonal
Mar (ADSA); (G).

PLA DE L’ESTANY

Banyoles 6 exs. a l’estanyol del Vilar l’11.XI
(CFQA); (G).

SELVA

Sils 1 femella als estanys entre el 10 (HMPA)
i el 12.XII (ADGA, HMPA i JVCB); (F).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 52 exs. el 13.I; cens d’ocells aquà-
tics hivernants (PAEA); (N). 61 exs. el 10.II,
màxim anual (PAEA); (N). 2 mascles a l’es-
tany del Cortalet el 19 i 23.VI (JMAA, AGXC

i JMOB); citacions estivals (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 82 exs. a tot el delta l’1.I,
recompte màxim anual; cens quinzenal
d’ocells aquàtics (DBCA, FVEA i JPVF/PDEA);
(N). 67 exs. a tot el delta el 12-18.I; cens
d’ocells aquàtics hivernants (DBCA i
FVEA/PDEA); (N). 2 mascles i 4 femelles al
Fangar el 14.III; darrera citació prenup-
cial (DBCA); (F). 3 femelles l’illa de Buda
el 8.VIII; primera citació postnupcial (DBCA

i RTFA); (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 16 exs. durant el cens
d’hivernants el 17.I (RGBA, FSEB i FLBA); (N).
3 exs. a la llacuna de cal Tet el 30.III (FLSA,

RGBA i ACCC); darrera citació prenupcial
(F).

PLA DE L’ESTANY

Banyoles 1 mascle i 6 femelles a l’estany
el 28.III (CFQA); (G). 1 ex. jove i 1 feme-
lla el 17.XI (CFQA); (G).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 mascle a la Massona el 7.X (JMAA);
primera citació postnupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 4 exs. a tot el delta el 8-
14.I; cens d’ocells aquàtics hivernants (DBCA

i FVEA/PDEA); (N). 1 femella al Canal Vell
el 18.V; darrera observació prenupcial
(DBCA); (F). 1 mascle al Canal Vell el 16.VII;
primera observació postnupcial (DBCA);
(F). 310 exs. a tot el delta el 16.XII, recomp-
te màxim anual; cens quinzenal d’ocells
aquàtics (DBCA, FVEA i JPVF/PDEA); (N).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 13 exs. durant el cens
d’ocells hivernants de gener (RGBA, FSEB i
FLSA); (N). 1 ex. a cal Tet el 26.III (XLBA);
darrera citació prenupcial (F).

Aythya marila
Morell buixot

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 2 mascles de 1r hivern
al Clot, l’Encanyissada, de l’1.I al 18.II,
tot i que són observats a Buda el 13.I i a
la Tancada entre el 24.I i el 2.II; presents
a la zona des del 21.XI de 2001 (DBCA);
(G). 1 mascle de 1r hivern al port del Fan-
gar el 7.XII, posteriorment es relocalitza
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al Clot, l’Encanyissada, on roman entre
el 9 i el 31.XII (DBCA); (G). Citacions no
trameses al Comitè Avifaunístic de Cata-
lunya.

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 mascle de 1r hivern al
Clot, l’Encanyissada, de l’1.I al 8.II, pre-
sent a la zona des del 7.XII de 2002 (DBCA

i JPVF); (G). 1 mascle de 1r hivern i 1 feme-
lla als arrossars de Bombita del 14.XI al
31.XII (DBCA); (G). Citacions no trameses
al Comitè Avifaunístic de Catalunya.

SEGRIÀ

Torres de Segre 1 femella a Utxesa l’11.I
(SWWA, EFSA, EFTA, XRNA i ESMA); (G). Cita-
ció no tramesa al Comitè Avifaunístic de
Catalunya.

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 mascle de 1r hivern i 1
femella als arrossars de Bombita de l’1 al
9.I; presents a la zona des del 14.XI de
2003 (DBCA); (G). Citació no tramesa al
Comitè Avifaunístic de Catalunya.

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 mascle de 1r hivern i 2
femelles, adulta i de 1r hivern, a l’illa de
Buda el 6 i 7.XII (DBCA); (G). 2 femelles,
adulta i de 1r hivern, molt probablement
les mateixes, observades al Clot, l’Encanyi-
ssada, del 8 al 31.XII (CJMA, DBCA, UOOA i
JBAB); (G). Citacions no trameses al Comi-
tè Avifaunístic de Catalunya.

Somateria mollissima
Èider

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 mascle de 1r hivern al
racó de les Calaveres, badia dels Alfacs,
del 17.I al 17.V (DBCA, JPVF, RGBA i EGPA);
(F). 1 ex. juvenil al Garxal el 28.IX (SSAA

i NRPA); (F). 2 exs. juvenils al mar enfront
de la platja de la Marquesa del 26.X al
19.XI, posteriorment són relocalitzats a
l’interior del port del Fangar entre el 22.XI
i el 4.XII (DBCA i JPVF); (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. jove/1r hivern
ferit a la platja de ca l’Arana l’1.X (FGPA);
(F). 1 ex. entre la gola del Remolar i la
Bunyola el 21.XII (VCXA, MRXC, XLBA i RSLA);
(F).

GARRAF

Vilanova i la Geltrú 1 mascle de 1r hivern
al port entre el 16.I (PTEA, CGGA i XBGA) i
el 17.II (CGGA i XBGA); (F).

MARESME

Malgrat de Mar 1 mascle de 1r hivern
davant la gola de la Tordera entre el 14
(EBMA) i el 30.XII (DODA i JABP); (F). S’ob-
serva al llit del riu pescant un cranc de riu
americà que li pren una Larus ridibundus
el 20.XII (EBMA); (B).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 4 exs. el 7.I; cens d’ocells aquàtics
hivernants (PAEA); (N). 1 mascle de 1r
hivern el 30.V (JMAA i TMJA); darrera cita-
ció prenupcial (F).
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BAIX CAMP

Cambrils 1 ex. davant la platja el 16.I
(PJAA, IBXA i EBXA); (F). 1 femella/juvenil
dins el port el 30.III (ACTA, ECOA i EGTA);
(F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 5 exs. al mar enfront de
l’Alfacada l’1.V (FMVA, AOTA, PSGA, TMMA i
MLMB); (F).

GARRAF

Vilanova i la Geltrú 3 exs. al port el 21.XII
(CGGA i XBGA); (F).

MARESME

Malgrat de Mar 1 ex. davant la gola de
la Tordera el 17.I (XLBA); (F).

SELVA

Blanes 1 femella a la platja de s’Abanell el
23.I (HMPA); (F).

GARRAF

Cubelles 3 exs. immaturs a la desembo-
cadura del Foix el 13.II i el 21.III (VPRA i
PARA); (F).
Vilanova i la Geltrú 1 ex. a 1 milla nàu-
tica de la costa l’11.I (CGGA i XBGA); (F).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural del Cap de Creus 3 exs. en
pas davant la Maça d’Oros el 19.III (PFLB

i ACHA); (F)
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. a l’espigó de Salins, Empu-
riabrava, del 22 (JVLA) al 31.XII (PAEA);
(F).

Clangula hyemalis
Ànec glacial

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 mascle de 1r hivern a
la Tancada de l’1 al 9.I. Posteriorment es
relocalitza a la badia dels Alfacs entre el
10 i el 18.I; present a la zona des del 22.XI
de 2001 (DBCA); (G). Citació no tramesa
al Comitè Avifaunístic de Catalunya.

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 femella adulta i 1 feme-
lla de 1r hivern a la Tancada del 9.XI al
31.XII (DBCA); (G). Citació homologada
pel Comitè Avifaunístic de Catalunya.

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 femella adulta i 1 feme-
lla de 1r hivern a la Tancada de l’1 al 7.I;
presents a la zona des del 9.XI de 2003
(DBCA); (G). Citació homologada pel Comi-
tè Avifaunístic de Catalunya.

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 femella de 1r hivern al
port del Fangar del 24 al 27.I (DBCA); (G).
Citació no tramesa al Comitè Avifaunístic
de Catalunya.
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Melanitta nigra
Ànec negre

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. el 12.I; cens d’ocells aquàtics
hivernants (PAEA); (N).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 164 exs. a tot el delta el
12-18.I; cens d’ocells aquàtics hiver-
nants (DBCA i FVEA/PDEA); (N). 9 femelles
a la badia dels Alfacs el 29.V; darrera cita-
ció prenupcial (DBCA); (F). 1 femella de 1r
hivern al port del Fangar el 13.XI; pri-
mera citació postnupcial (DBCA); (F). 217
exs. a tot el delta l’1.I, recompte màxim
anual; cens quinzenal d’ocells aquàtics
(DBCA, FVEA i JPVF/PDEA); (N).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 30 exs. el 12.I durant
el cens d’ocells hivernants (RNLA); (N).

GARRAF

Sitges 4 exs. a 7 milles nàutiques davant
la costa a Vallcarca el 24.III (CGGA i XBGA);
(F).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 2 femelles davant la Rogera l’11.IV
(JMAA, SSAA i TMJA); darrera citació pre-
nupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 8 exs. a tot el delta el 7-
14.I; cens d’ocells aquàtics hivernants (DBCA

i FVEA/PDEA); (N). 7 exs., 2 mascles i 5
femelles, a la badia dels Alfacs el 16.IV;
darrera citació prenupcial (DBCA); (F). 2
femelles de 1r hivern al port del Fangar el

8.XI; primera citació postnupcial (DBCA);
(F). 188 exs. a tot el delta el 16.XII, recomp-
te màxim anual; cens quinzenal d’ocells
aquàtics (DBCA, FVEA i JPVF/PDEA); (N).

ALT EMPORDÀ

Badia de Roses 2 exs. davant can Comes
el 4.IV (CLAA); darrera citació prenupcial
(F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 34 exs. a tot el delta el 12-
18.I; cens d’ocells aquàtics hivernants (DBCA

i FVEA/PDEA); (N). 2 femelles a la badia dels
Alfacs el 23.III; darrera citació prenupcial
(DBCA); (F). 6 femelles enfront del Garxal
el 17.XI; primera citació postnupcial (DBCA);
(F). 69 exs. a tot el delta el 28.XII, recomp-
te màxim anual; cens quinzenal d’ocells
aquàtics (DBCA, FVEA i JPVF/PDEA); (N).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 20 exs. des del mira-
dor de cal Francès el 5.IV (MGVA i FOXA);
darrera citació prenupcial (F). 8 exs. des
de la Bunyola el 20.XI (RBVA); primera cita-
ció postnupcial (F).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. el 30.IV (PFLB, ACHA i PRXE);
darrera citació prenupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 48 exs. a tot el delta el 8-
14.I; cens d’ocells aquàtics hivernants (DBCA

i FVEA/PDEA); (N). 1 femella enfront de la
platja de la Marquesa el 4.V; darrera obser-
vació prenupcial (DBCA); (F). 4 femelles/1r
hivern enfront del Migjorn el 9.XI; pri-
mera observació postnupcial (DBCA); (F).
272 exs. a tot el delta el 17.XII, recomp-
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te màxim anual; cens quinzenal d’ocells
aquàtics (DBCA, FVEA i JPVF/PDEA); (N).

Melanitta fusca
Ànec fosc

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 3 mascles de 1r hivern a la
punta del Fangar l’1.I (DBCA); (F). 4 mas-
cles de 1r hivern a la punta del Fangar del
2 a l’11.I (DBCA); (F). 5 mascles de 1r hivern
a la punta del Fangar del 12.I al 5.II (DBCA);
(F). 2 mascles adults, 3 mascles de 1r hivern
i 3 femelles, a la badia dels Alfacs l’1.I (DBCA);
(F). 2 mascles adults, 2 mascles de 1r hivern
i 3 femelles, a la badia dels Alfacs, del 2 a
l’11.I (DBCA); (F). 2 mascles adults, 1 mas-
cle de 1r hivern i 3 femelles, a la badia dels
Alfacs del 12.I al 8.II (DBCA); (F). 2 mascles
adults, 5 mascles de 1r hivern i 3 femelles
a la badia dels Alfacs del 9.II al 4.III (DBCA

i JPVF); (F). 5 mascles de 1r hivern i 1 feme-
lla a la badia dels Alfacs del 5 al 15.III (DBCA);
(F). 3 mascles de 1r hivern a la badia dels
Alfacs del 16.III al 5.IV; presents a la zona
des del 30.XI i 17.XII de 2001 (DBCA);
(F). 3 femelles a la badia dels Alfacs del
22.XI al 31.XII (DBCA); (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 10 exs. el 12.I durant
el cens d’ocells hivernants (RNLA); (N).

GARRAF

Sitges 2 exs. a 7 milles nàutiques davant
la costa a Vallcarca el 24.III (CGGA i XBGA);
(F).

ALT EMPORDÀ

Badia de Roses 1 mascle i 2 femelles el
4.IV (JOSA); darrera citació prenupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 3 femelles a la badia dels
Alfacs de l’1.I al 8.III, presents a la zona
des del 22.XI de 2002 (DBCA i JPVF); (F).
6 exs. a la mar de fora del Trabucador el
22.II (DBCA, FCTA, RSXA, LECA i JCGA); (F).
2 femelles de 1r hivern al port del Fangar
del 14.XI al 31.XII (DBCA i JPVF); (F). 1
femella de 1r hivern al mar enfront de la
platja del Serrallo del 6 al 31.XII (DBCA i
FVEA); (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 femella de 1r hivern al
mar enfront de la platja del Serrallo de l’1.I
al 8.III; present a la zona des del 6.XII de
2003 (DBCA); (F). 2 femelles de 1r hivern
al Fangar del 6.I al 4.III; presents a la zona
des del 14.XI de 2003 (DBCA i ABBB); (F). 2
mascles de 1r hivern al Fangar del 7.II al
4.III (DBCA); (F). 4 mascles de 1r hivern al
port dels Alfacs del 5 al 31.XII (DBCA); (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 4 mascles de 1r hivern al
port dels Alfacs de l’1.I a l’11.III; presents
a la zona des de desembre de 2004 (DBCA);
(F). 7 femelles/1r hivern al mar enfront de
la platja de la Marquesa del 3 al 31.XII
(DBCA); (F). 5 femelles/1r hivern enfront
de la platja de l’Aluet del 18 al 31.XII (DBCA,

JPVF i FVEA); (F).

Bucephala clangula
Morell d’ulls grocs

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 2 femelles/1r hivern al
Canal Vell de l’1.I al 3.II; presents a la zona
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des del 21.XI de 2001 (DBCA); (G). Cita-
ció no tramesa al Comitè Avifaunístic de
Catalunya.

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 femella/1r hivern al Clot,
l’Encanyissada, el 7.XII (DBCA); (G).
Citació no tramesa al Comitè Avifaunístic
de Catalunya.

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 femella/1r hivern a la
Tancada el 10.XII (JCCA); (G). Citació no
tramesa al Comitè Avifaunístic de Cata-
lunya.

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 femella a la llacu-
na de cal Tet del 23.XI fins a finals d’any
(FLSA); (G). Citació homologada pel Comi-
tè Avifaunístic de Catalunya. 1 ex. a cal
Tet el 29.XII (PEGA); (G). Citació no trame-
sa al Comitè Avifaunístic de Catalunya.

Mergus serrator
Bec de serra mitjà

BAIX CAMP

Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant 1
femella l’11.I (LGSB); (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 126 exs. a tot el delta el
12-18.I, xifra que representa el màxim
recompte anual; cens d’ocells aquàtics
hivernants (FVEA i DBCA/PDEA); (N). 1 mas-
cle i 1 femella a la badia dels Alfacs el 10.IV;
darrera citació prenupcial (DBCA); (F). 2
femelles/1r hivern al port del Fangar el

3.XI; primera citació postnupcial (DBCA i
JPVF); (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 3 exs. davant la plat-
ja de ca l’Arana el 25 i 27.III (XLBA); (F).
GARRAF

Sitges 1 ex. a la punta Grossa el 13.I (CGGA

i XBGA); (F).

MARESME

Calella 2 exs. joves i 1 femella pescant a
prop de la roca Grossa el 24.XI (EBMA);
(F).

TARRAGONÈS

Tarragona 2 mascles en eclipsi davant la
torre de la Móra el 30.XII (ACTA i JRXB);
(F).
Vila-seca 1 femella i 1 ex. immatur al Racó
a 3 m de la costa el 24.XI (ACTA i ACTB);
(F).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural del Cap de Creus 1 ex. a
cala Montjoi el 24.XII (PFLB, IBYA, JMFG i
KBBA); (G).
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 femella a la Rogera el 16.I (JMAA

i TMJA); (F). 1 femella entre el 30.III (FGPA,

JOSA i JGXD) i l’11.IV (JMAA, SSAA i TMJA);
(F).
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BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 84 exs. a tot el delta el 7-
14.I, màxim recompte anual; cens d’ocells
aquàtics hivernants (FVEA i DBCA/PDEA); (N).
1 femella a la badia dels Alfacs el 8.IV; darre-
ra citació prenupcial (DBCA i JPVF); (F). 1
femella/1r hivern al port del Fangar el 31.X;
primera citació postnupcial (DBCA); (F).

BAIX EMPORDÀ

Torroella de Montgrí 1 mascle davant la
gola del Ter el 24.I (DBRA, MJMA i TMJA);
(F).

BAIX CAMP

Cambrils 2 exs. davant la platja d’Horta
de Santa Maria el 16.I (IBXA, EBXA i PJAA);
(F). 2 exs. davant la platja de la Llosa el
13.II (ACTA i EGTA); (F).
Mont-roig del Camp 1 ex. davant el càm-
ping Màrius el 20 i 21.XII (ACTA,VRXA i
PJAA); (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. davant la riera
de Sant Climent el 16.III (ABBB); (F). 1
mascle a la platja del Remolar el 31.III
(AOTA i MLMB); (F).

BARCELONÈS

Badalona 1 femella al mar el 26.XII (PMPC

i TVRT); (G, F).

GARRAF

Sitges 1 ex. al mar el 14.II (XBGA); (G).

TARRAGONÈS

Tarragona 2 exs. a la punta de la Móra el
21.XII (PJAA i ACTA); (F).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 femella a la Massona i 1 mascle
a la Rogera el 20.XI (OCXA i MRXC); (G). 1

mascle a la gola del riu Fluvià el 13.XII
(JMAA i MJMA); (G).

BAIX CAMP

Mont-roig del Camp 2 exs. davant la Pixe-
rota, a la platja de Rifà, el 29.I (ACTA i PJAA);
(G).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 84 exs. a tot el delta el 12-
18.I; cens d’ocells aquàtics hivernants (DBCA

i FVEA/PDEA); (N). 1 mascle de 2n any a la
badia dels Alfacs el 31.III; darrera citació
prenupcial (DBCA); (F). 3 femelles/1r hivern
al port del Fangar el 26.X; primera citació
postnupcial (DBCA); (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. durant el cens
d’hivernants el 17.I (RGBA, FSEB i FLBA); (N).
Present fins al 6.IV (DBRA); (F).

GARRAF

Cubelles 1 parella a la desembocadura
del riu Foix el 25.III (PTEA i PARA); (G).

ALT EMPORDÀ

Badia de Roses 2 exs. entre cap Norfeu i
Roses (JSPC) i 2 exs. davant els Brancs (PFLB,

ACHA i OCVA) el 20.XI; (G).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 115 exs. a tot el delta el
8-14.I; cens d’ocells aquàtics hivernants
(DBCA i FVEA/PDEA); (N). 1 femella al port
del Fangar el 27.III; darrera observació
prenupcial (DBCA); (F). 1 femella/1r hivern
al port del Fangar el 16.X; primera obser-
vació postnupcial (DBCA); (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. el 15.I (RGBA,

FSEB i FLSA); (G). 2 exs. en migració davant
la Bunyola el 25.III (XLBA i RBVA); (G).
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GARRAF

Cubelles 1 parella a la desembocadura
del riu Foix entre el 22 (VPRA i PARA) i el
28.I (CGGA i XBGA); (G). 1 parella el 30.XII
(PARA, PTEA i VPRA); (G).
Sitges 1 ex. davant els Colls el 13.III (XBGA

i CGGA); (G).

TARRAGONÈS

Tarragona 13 exs. davant el port el 27.III
(JFOD); (G, N).

Mergus merganser
Bec de serra gros

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 mascle de 1r hivern a
la punta del Fangar el 5.II (DBCA); (G).
Citació no tramesa al Comité de Rarezas de
SEO/BirdLife.

Oxyura jamaicensis
Ànec de Jamaica

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 mascle de 1r hivern
a la riera de Sant Climent entre el 12.I (FLSA

i ARMC) i el 13.IV, ja mudat a plomatge d’a-
dult (RBVA); 1a citació pel delta del Llo-
bregat (G). Citació pendent d’homologa-
ció o no tramesa al Comité de Rarezas de
SEO/BirdLife.

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 femella de 1r hivern
a la llacuna de cal Tet entre el 12 (XLBA,

FLSA i FMVA) i el 18.XI (FLSA, RGBA i FSEB);
2a citació pel delta del Llobregat (G). Cita-

ció pendent d’homologació o no tramesa
al Comité de Rarezas de SEO/BirdLife.

Oxyura leucocephala
Ànec capblanc

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 mascle al Canal Vell el
20.X (SSAA); (G). Citació homologada pel
Comitè Avifaunístic de Catalunya.

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 femella/1r hivern al
Canal Vell del 8 a l’11.IX (CALA, MRFB, DLVA

i DBCA); (G). Citació no tramesa al Comi-
tè Avifaunístic de Catalunya.

Lagopus muta
Perdiu blanca

ALTA RIBAGORÇA/PALLARS JUSSÀ/
PALLARS SOBIRÀ/VAL D’ARAN

Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany
de Sant Maurici Densitats primaverals
estimades en una àrea de 847 ha d’una
mitjana de 4,6 mascles/100 ha (mínim de
2,69 i màxim de 8,21), amb un èxit repro-
ductor estimat de 1,43 joves/femella (n=8)
(JCBC); (N).

PALLARS SOBIRÀ

Alt Àneu 2 mascles a l’estany Podo al port
de la Bonaigua l’1.VII (ECEA i JBCC); (G).

RIPOLLÈS

Queralbs 1 mascle marcant territori amb
la cua el 26.V (FGPA); (F).
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VAL D’ARAN

Vielha e Mijaran Excrements vells al cos-
tat de les bordes de Salient el 20.IV (ILGA);
(G).

ALTA RIBAGORÇA

La Vall de Boí 1 mascle trobat mort sota
els cables del telesquí a les pistes de l’es-
tació d’esquí de Boí-Taüll el 3.V (RLAA);
(B).

ALTA RIBAGORÇA/PALLARS JUSSÀ/
PALLARS SOBIRÀ/VAL D’ARAN

Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany
de Sant Maurici Es realitza un cens en una
zona de 1.105,8 ha amb un resultat de 89-
90 mascles territorials, una mitjana de 8
mascles/100 ha i un èxit reproductor de
33 adults i 13 joves (JCBC i VSEO); (N).

CERDANYA

Meranges 2-3 parelles fent parades nup-
cials al Puigpedrós el 6.VI (MSFB i PFLB);
(F).

ALTA RIBAGORÇA/PALLARS JUSSÀ/
PALLARS SOBIRÀ/VAL D’ARAN

Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany
de Sant Maurici Densitats primaverals
estimades en una àrea de 730,95 ha d’u-
na mitjana de 7,27 mascles/100 ha (mínim
de 4,70 i màxim d’11,29), amb un èxit
reproductor estimat de 0,40 joves/feme-
lla, amb 44 exs. adults i 18 exs. joves (JCBC,

IJXA i VSEO); (N).

PALLARS JUSSÀ

La Torre de Cabdella 1 parella a la vall
Fosca a 2.860 m el 3.IX (JRSB); (G).

VAL D’ARAN

Naut Aran 1 parella amb 3 joves de l’any
a Arenho a 2.200 m el 8.X (LTBB); (G).

Tetrao urogallus
Gall fer

ALT URGELL/PALLARS SOBIRÀ

Parc Natural de l’Alt Pirineu 1 femella al
niu covant 4 ous a les comes de Rubió, a
uns 1.800 m d’alçada el 14.VI (IOSA); (F).
D’un total de 22 femelles detectades, es
localitzen 8 llocades a Orri i Tornafort (JCBC);
(N).

BERGUEDÀ

Saldes 1 mascle cantant a la serra d’Ensi-
ja el 20.V (JLOA, SGSB, ECDA i IMMA); (G).

VAL D’ARAN

Vielha e Mijaran 1 femella trobada mor-
ta sota els cables de l’antiga estació d’es-
quí d’era Tuca amb clars símptomes de
col·lisió el 13.I (PAXA i XJCA); (B). 2 mas-
cles cantant al dipòsit de Mont-Cabanya
el 5 i 18.V (ILGA); (F).

ALTA RIBAGORÇA/PALLARS JUSSÀ/
PALLARS SOBIRÀ/VAL D’ARAN

Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany
de Sant Maurici Es controlen 16 llocs
de cant a l’Alta Ribagorça amb 26 mas-
cles i 11 llocs de cant al Pallars Sobirà
amb 30-33 mascles. Es controlen 16 feme-
lles amb 12 polls de 6 llocades (JCBC i
GARA); (N).

PALLARS SOBIRÀ

Espot 1 mascle jove trobat ferit per col·lisió
amb uns cables a prop de l’estació d’esquí,
mor en arribar al Centre de Recuperació
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de Fauna Salvatge de Vallcalent l’11.IX
(JCBC i GARA); (B).

Pirineus i Prepirineus centrals 281-290
mascles censats en 91 llocs de cant dels
95 inventariats. S’estima l’èxit reproduc-
tor en tres nuclis poblacionals diferents:
un meridional (formacions de pi roig amb
boixerola sobre substrat calcari), un altre
a la conca de la Noguera Pallaresa (for-
macions de pi negre amb nabiu i neret
amb clima de caràcter continental), i un
altre a la conca de la Noguera Ribagorça-
na (boscos semblants als anteriors amb
presència de faig i/o avet i clima d’influència
atlàntica). Els resultats són de 1,30, 0,86
i 0,71 joves/femella respectivament sobre
un mostreig de 23, 38 i 21 femelles con-
tactades, amb una mitjana de 0,95
joves/femella (n=82) i 34 llocades localit-
zades (JCBC, VSEO i GDMA); (N).

PALLARS JUSSÀ

La Torre de Cabdella Colonització d’un
sector nou a la vall de Cabdella en zones
de replobació de coníferes des de fa 40
anys (JPPA, IJXA,GPJA i JCBC); (R).

PALLARS SOBIRÀ

Alt Àneu 1 ex. aixecat al riu de Cabanes
el 20.VIII (CGGA); (G).

Alectoris rufa
Perdiu roja

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a la Vidala el 5
i 8.XII (JBLO i PBGA); (F).

PALLARS SOBIRÀ

Soriguera 1 ex. adult amb 19 pollets de

2 dies i a 10 m un altre adult amb 14 pollets
d’igual edat. Possible cas de 2 femelles amb
el mateix mascle, partint la pollada tal com
fa Perdix perdix (JCBC); (B).

ANOIA

Rubió 2 exs. totalment albins en un estol
de 6 exs. el 23.VII (FPTB); (M).

Perdix perdix
Perdiu xerra

ALT URGELL

Les Valls d’Aguilar 1 parella en matollars
de bàlec a la part alta de la baga de la serra
de Taús el 19.IV (PABB); (G).

BERGUEDÀ

Castellar de n’Hug 9 exs. al pla de Rus el
2.XII (PABB); (G).

RIPOLLÈS

Queralbs 1 parella i 1 ex. més als Planas-
sos el 10.III (LCCA i LCPA); (G).

PALLARS SOBIRÀ

Alt Àneu 2 exs. al costat de la bassa de
Boscàs al port de la Bonaigua l’1.VII (JBCC

i ECEA); (G).
Soriguera Un niu entre Rhododendron ferru-
gineum a les comes de Rubió amb 7 ous
eclosionats de com a màxim 1 setmana a
2.200 m el 16.VII (JCBC, JPPA i JMMC); (F).
Sort 1 ex. adult acompanyat de 23 pollets
de 2 dies d’edat a Llessui l’1.VII (JCBC, JJPB

i JSNA); (F).
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ALTA RIBAGORÇA/PALLARS JUSSÀ/
PALLARS SOBIRÀ/VAL D’ARAN

Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany
de Sant Maurici A la zona d’influència del
parc es detecten un total de 6 adults i 31
polls, xifra que representa un èxit repro-
ductor excepcional (JCBC); (N).

ALT URGELL

Les Valls d’Aguilar 1 ex. a l’itinerari SOCC
223 el 21.IV (DGFA); (G).

BERGUEDÀ

Gósol 4 exs. a uns 1.700 m el 5.XI (FMVA,

AOTA i MLMB); (G).

CERDANYA

Meranges 1 femella amb 8 polls a l’estany
el 25.VII (JCCA); (G).

PALLARS SOBIRÀ

Baix Pallars 7 exs. a la cresta del Solà de
Baén el 18.I, límit de distribució actual al
marge esquerre de la Noguera Pallaresa
(JCBC); (G).
Esterri de Cardós 2 exs. a Ginestarre el
24.III (FMSA); (G).

RIPOLLÈS

Pardines 2 exs. a l’itinerari SOCC 120 el
7.IV i el 10.V (RACA); (G).

OSONA

Sant Bartomeu del Grau 2 exs. a prop de
Perafita el 9.II (RPSA, MRFB, RJNA i MRSA);
(G).

PALLARS SOBIRÀ

Alins 2 exs. a l’itinerari SOCC 61 el 9 i
20.VI (GGOA); (G).

PALLARS SOBIRÀ

Alt Àneu 6 exs. al port de la Bonaigua el
9.X (ABBB); (G).

RIPOLLÈS

Pardines 2 exs. al puig Cerverís el 9.XII
(OPPB); (G).

ALTA RIBAGORÇA/PALLARS JUSSÀ/
PALLARS SOBIRÀ/VAL D’ARAN

Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany
de Sant Maurici 12 exs. adults i 67 polls
en 8 llocades conegudes (JCBC, IJXA,GPJA i
VELA); (N).

ALT URGELL

Les Valls de Valira 2 exs. a Os de Civís a
2.200 m el 31.VII (JPPE); (G).

PALLARS SOBIRÀ

Baix Pallars 10 exs. a Ancs a 1.400 m
l’1.XI (JRSB); (G).
Guingueta d’Àneu 2 exs. a Dorve a 1.800
m el 6.IV (FMSA); (G).
Lladorre 1 ex. entre Boldís Jussà i Boldís
Sobirà a 1.500 m el 6.VI (JPPE); (G).

Coturnix coturnix
Guatlla

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. en vol a la gola del Fluvià el
10.III (DBRA, ASLA, ECFA i MBRA); primera
citació prenupcial (F). 1 ex. el 31.VIII (ABBB

i DGJA); darrera citació postnupcial (F).

ALT URGELL

Les Vall de Valira 2 exs. cantant al coll
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de Conflent a 2.150 m el 12.VII (JCBC i
JPPA); (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. als erms de la Tan-
cada el 10.IV (DBCA); (F). 1 ex. al Cana-
lot, punta de la Banya, el 26.IV (ABBA); (F).

BAIX LLOBREGAT

Cornellà de Llobregat 1 ex. al riu Llo-
bregat el 18.VIII (ASAA i JTEB); (F).
Delta del Llobregat 1 ex. entra des del
mar i s’atura a la Bunyola el 3.VI (XLBA);
(F).

BARCELONÈS

Santa Coloma de Gramenet 1 ex. al riu
Besòs el 9.VI (XLBA); (F). 1 ex. el 25.XI
(XLBA); darrera citació postnupcial (F).

BERGUEDÀ

Bagà 1 ex. al coll de Pal durant l’itinerari
SOCC 98 el 27.VI (RCAA); (F, G).

GIRONÈS

Fornells de la Selva 2 exs. a l’Onyar el
3.IV (ACBD); primera citació prenupcial
(F).

MARESME

Malgrat de Mar 2 exs. a la desemboca-
dura del riu Tordera el 3.I (XLBA i RSLA);
citació hivernal (F).

NOGUERA

Artesa de Segre 6-7 polls creuen un camí
el 12.VI (JBSA); (F).
La Sentiu de Sió 1 ex. escoltat el 5.IV
(ABBB); primera citació prenupcial (F).

PLA D’URGELL

Bellvís 2 exs. al tossal Roig el 15.IX (FMSA);
darrera citació postnupcial (F).

URGELL

Vallbona de les Monges 1 ex. el 18.III

(ALXD i EBXB); primera citació prenupcial
(F).

VALLÈS ORIENTAL

Cardedeu 1 ex. cantant en un camp de
cereal el 29.V (JMOB); (F).
Santa Maria de Palautordera 1 ex. can-
tant en uns camps de cereals a can Car-
bonell el 18.VI (JAPB); (F).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 2 exs. cantant als prats de can Comes
el 18.IV (OCVA); primera citació prenup-
cial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. als pins del Cana-
lot, punta de la Banya, el 18.IV (DBCA);
(F). 1 ex. a l’illa de Sant Antoni el 23.IV
(DBCA i RTFA); (F). 1 ex. a la tora Crema-
da, punta de la Banya el 25.IV (DBCA); (F).
1 ex. als erms de la Tancada el 20.V (DBCA);
(F). 1 ex. a l’illa de Buda el 4.XI (DBCA i
FVEA); (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. als prats de la
maresma el 25.IX (FSEB i ARMC); darrera
citació postnupcial (F).
Molins de Rei 3 exs. a l’itinerari SOCC
40 el 26.I (CMFA); citació hivernal (F).

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. es captura el 20.V dins
d’una casa del carrer Abat Odó (Sant Andreu)
després d’entrar per la finestra; l’ocell és
anellat i alliberat en bon estat en un lloc
adient (PSPA i RRMA); (F).

SEGRIÀ

Alfés 1 ex. a la timoneda el 24.III (FPTA);
primera citació prenupcial (F).
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TARRAGONÈS

Renau 1 ex. al pantà del Gaià el 3.I (CGGA);
citació hivernal (F). 1 ex. el 8.III, proba-
blement el mateix (CGGA); (F).
Salou 1 ex. al cap de Salou el 18.IV (PJAA

i ACTA); primera citació prenupcial (F).

VAL D’ARAN

Naut Aran 3-4 mascles cantant als rasos
de Liat a 2.200 m el 13.VII (LTBB); (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. al Goleró el 24.IV
(FMVA, AOTA, ACTA, PSGA i MLMB); (F). 1 ex.
a l’illa de Buda el 9.XI (DBCA, JPVF i YBSA);
(F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a la bassa dels
Pollancres el 19.VI (PBGA); darrera cita-
ció prenupcial (F).

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. trobat mort al parc de Dia-
gonal Mar la primera setmana d’abril (RRSB);
(G).
Sant Adrià de Besòs 1 ex. a la desembo-
cadura del riu Besòs el 3.VI (XLBA); (F).

GARRAF

Sitges 1 ex. migrant a 5 milles nàutiques
de la costa el 6.VI (CGGA i XBGA); darrera
citació prenupcial (F).

GIRONÈS

Campllong 1 ex. cantant en uns camps el
19.IV (JVCB); primera citació prenupcial
(F).

MARESME

Teià 1 ex. escoltat a Sant Mateu el 9.IV
(JSPC); primera citació prenupcial (F).

OSONA

Gurb 2 exs. l’11.III (LCPA); primera cita-
ció prenupcial (F).

SEGRIÀ

Alfés 2 exs. el 24.III (FPTA); primera cita-
ció prenupcial (F).

VALLÈS OCCIDENTAL

Santa Perpètua de Mogoda 1 ex. a Gallecs
el 15.X (FMVA); darrera citació postnup-
cial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. al mar a unes 3 milles
nàutiques enfront de la gola del riu el
22.IV (SSAA i FVEA); (B, F). 1 mascle de 1r
hivern anellat a l’illa de Buda el 29.IX
(DBCA i JPVF); (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a l’espigó del
riu Llobregat el 15.IV (XLBA); primera cita-
ció prenupcial (F). 1 ex. a la Magarola el
25.VI (XLBA); (F).
Sant Joan Despí 1 ex. migrant es captu-
ra dins d’una casa del carrer Major el 5.V;
l’ocell és alliberat en bon estat el mateix
dia (JCCA); (F).

BARCELONÈS

Sant Coloma de Gramenet 1 ex. al riu
Besòs el 27.IX (XLBA); darrera citació post-
nupcial (F).

GARRAF

Sitges 1 ex. migrant a 3 milles nàutiques
i 1 ex. a 3,5 milles davant la costa el 5.VI
(XBGA i CGGA); (F, G).

GIRONÈS

Cassà de la Selva 1 ex. a Serinyà el 23.XII
(RMXF); citació hivernal (F).
Vilablareix 1 ex. caçat en un camp de blat
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de moro el 10.XII (XGIA); citació hivernal
(F).

OSONA

Manlleu 2 exs. al Puig-rodon el 2.II (JPRB);
possible citació d’hivernada (F).
Vic 1 ex. cantant al puig dels Jueus el 12.IV
(MRFB); primera citació prenupcial (F).

SEGRIÀ

Alfés 1 ex. a la timoneda el 31.III (JBDA,

FSXA i CTXA); primera citació prenupcial
(F).

VALLÈS OCCIDENTAL

Montcada i Reixac 1 ex. al riu Besòs el
27.IX (XLBA); darrera citació postnupcial
(F).

Phasianus colchicus
Faisà

VAL D’ARAN

Bausen-Canejan 1 mascle al pont de Pon-
taut el 27.IV (LTBB); (G).

VALLÈS ORIENTAL

Cardedeu 1 ex. juvenil el 15.IX (OGVA);
(F).

SELVA

Caldes de Malavella 1 femella covant un
niu amb 8 ous el 10.VI (XAXA i PFLB); (F).

BARCELONÈS

Santa Coloma de Gramenet 1 femella
amb 5 polls al riu Besòs el 22.VII (XLBA);
nou quadrat UTM 10×10 de reproducció
segura (R).

Gavia stellata
Calàbria petita

ALT EMPORDÀ

Badia de Roses 1 ex. el 29.XI (JMAA i IBTA);
(F). 1 ex. el 20.I (JCCA), (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. de 1r hivern a la
punta del Fangar de l’1.I al 9.II; present a
la zona des del 29.XI de 2001 (DBCA); (F).
2 exs. adults al Migjorn de l’1.I al 27.II;
presents a la zona des del 2.XII de 2001
(DBCA i JPVF); (F). 1 ex. adult a la mar de
fora del Trabucador de l’1.I al 10.II; pre-
sent a la zona des del 4.XII de 2001 (DBCA

i JPVF); (F).

BAIX CAMP

Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant 1 ex.
a l’Almadrava el 18.I (LGSB); (G).

ALT EMPORDÀ

Badia de Roses 1 ex. observat en una sor-
tida en barca el 27.IV (SEOB); darrera cita-
ció prenupcial (F). 1 ex. el 22.XI (AOTA i
PSGA); primera citació postnupcial (F).
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BAIX CAMP

Mont-roig del Camp 1 ex. davant la plat-
ja el 21.XII (PJAA, VRXA i ACTA) i 1 ex. adult
i 1 ex. de 1r hivern el 28 i 30.XII (PJAA,

ACTA, EGTA, RVBA i VRXA); (G).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. adult i 1 ex. de 1r
hivern a la mar de fora del Trabucador del
18.XI al 31.XII (DBCA i JPVF); (F). 1 ex. de
1r hivern enfront del Migjorn del 4 al 31.XII
(DBCA); (F).

ALT EMPORDÀ

Badia de Roses 1 ex. el 13.I; cens d’ocells
aquàtics hivernants (PAEA); (F). 1 ex. davant
la Rogera el 19.XI (JMAA); primera citació
postnupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. adult i 1 ex. de 1r
hivern a la mar de fora del Trabucador de
l’1.I al 7.III, presents a la zona des del
18.XI de 2003 (DBCA i JPVF); (F). 1 ex. de
1r hivern al Migjorn de l’1.I al 29.II,
present a la zona des del 4.XII de 2003
(DBCA, CGFA i ABBB); (F). 1 ex. adult al port
del Fangar del 30.XI al 31.XII (DBCA); (F).
1 ex. de 1r hivern al port del Fangar del
8 al 31.XII (DBCA i JPVF); (F). 2 exs. adults
a la badia dels Alfacs del 5 al 31.XII (DBCA);
(F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. entre el 17 (RGBA,

FSEB i FLSA) i el 21.I (XSXA); (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 2 exs., 1 ex. adult i 1 ex.
de 1r hivern, de l’1.I al 7.III; presents a la
zona des de novembre i desembre de 2004
(DBCA i JPVF); (F). 1 ex. mudant primàries

a 1 milla nàutica enfront el Trabucador el
24.III (FMVA i ACTA); (F). 2 exs. adults a la
badia dels Alfacs de l’1.I al 26.II; pre-
sents a la zona des de desembre de 2004
(DBCA); (F). 1 ex. de 1r hivern al port del
Fangar del 6.XI al 31.XII (DBCA); (F).

MARESME

Mataró 1 ex. de 1r any hivernant al port
entre el 7 i el 31.XII (JAPB i JTTC); (G).

Gavia arctica
Calàbria agulla

ALT EMPORDÀ

Badia de Roses 8 exs. el 12.I; cens d’o-
cells aquàtics hivernants (PAEA); (N). 1 ex.
a la gola del Fluvià el 16.XI (ACGA); pri-
mera citació postnupcial (F). 8 exs. l’1.XII
(AOTA i MLMB); màxim nombre (N).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. adult a la badia dels
Alfacs de l’1 al 18.II; present a la zona des
del 13.XII de 2001 (DBCA i JPVF); (F).

TARRAGONÈS

Tarragona 2 exs. a la cala Fonda el 29.XI
(ACTA i ACTB); (F). 4 exs. a la punta de la
Móra el 30.XII (ACTA i JFOD); màxim nom-
bre (F).

ALT EMPORDÀ

Badia de Roses 18 exs. el 7.I; cens d’o-
cells aquàtics hivernants (PAEA); (N). 1 ex.
de 1r hivern davant la Rogera el 13.V
(JMAA); darrera citació prenupcial (F). 2
exs. adults el 25.XI (RRSB i JCPB); primera
citació postnupcial (F).
Parc Natural del Cap de Creus 2 exs.
observats des de la punta del cap de Creus
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l’1.III (PFLB i JGCB) i 1 ex. el 24.III (PFLB);
(F).

BAIX EMPORDÀ

Badia de Pals 7 exs. el 16.I; cens d’ocells
aquàtics hivernants (CBLA); (F).
Torroella de Montgrí 17 exs. a la badia
del Ter el 3.II (ACGB i DBRA); (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. observat des del
mirador de cal Francès el 29.XI (RRSB); (F).

TARRAGONÈS

Tarragona 5 exs. a la punta de la Creue-
ta l’11.I (ACTA i RBVA); (G). 4 exs. a la plat-
ja Llarga el 13.II (ACTA i MPSB); (G). 2 exs.
a la cala Fonda el 10.XII (ACTA); (G).

ALT EMPORDÀ

Badia de Roses 29 exs. el 13.I; cens d’o-
cells aquàtics hivernants (PAEA); màxim
anual (F, N). 1 ex. davant la Rogera el 16.XI
(JMAA i AOTA); primera citació postnupcial
(F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. de 1r hivern a la
badia dels Alfacs del 17 al 31.XII (DBCA i
JPVF); (F).

BAIX EMPORDÀ

Torroella de Montgrí 2 exs. en plomat-
ge estival a la badia del Ter el 9.IV (ABRA);
darrera citació prenupcial (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. davant la plat-
ja del Remolar 13.II (MGVA); (F).

TARRAGONÈS

Tarragona 5 exs. a la platja Llarga l’1.III
(ACTA i AGSA); nombre màxim (N).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural del Cap de Creus 3 exs. en
pas cap al N per la punta del cap de Creus
el 5.IV (OCVA); (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. de 1r hivern a la
badia dels Alfacs de l’1.I al 10.II (DBCA i
JPVF); (F). 2 exs., 1 ex. adult i 1 ex. de 1r
hivern, al mar enfront de la platja de la
Marquesa del 6.I a l’11.II (DBCA, OCVA, AAJA

i DROA); (F). 1 ex. en muda activa de pri-
màries a unes 4 milles nàutiques enfront
el Trabucador el 24.III (FMVA i ACTA); (F).
2 exs. de 1r hivern enfront de la platja de
la Marquesa del 5 al 31.XII (DBCA); (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. davant la plat-
ja del Prat de Llobregat el 29.XII (XLBA i
MGVA); (G).

Gavia immer
Calàbria grossa

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. de 1r hivern al port
del Fangar de l’1.I al 25.II; present a la
zona des del 14.XII de 2001 (DBCA i JPVF);
(F).

MARESME

Delta de la Tordera 1 ex. pescant al mar
el 15.XII (ADGA); (G).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. de 1r hivern a la
badia dels Alfacs de l’1.I al 6.IV (DBCA),
amb 3 exs. més de 1r hivern del 22.II al
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7.IV (DBCA, JCGA, FCTA, LECA i RSXA); (F). 2
exs. de 1r hivern-estiu a la badia dels Alfacs
del 8 al 10.IV (DBCA i JPVF); (F). 1 ex. de
1r hivern/estiu a la badia dels Alfacs el
10 i 11.IV (DBCA i JPVF); (F). 2 exs. de 1r
hivern a la badia dels Alfacs del 29.XI al
31.XII (DBCA); (F). 1 ex. adult enfront
del Migjorn del 3 al 31.XII (DBCA); (F).

BAIX EMPORDÀ

Palamós 1 ex. adult el 22.XI (CACB); (G).

SELVA

Blanes 1 ex. observat des de la platja de
s’Abanell des de principis de gener fins al
2.II; es relocalitza a la badia de Tossa el
2.II (ADGA, DMNA, SRLA i SRMA); (G).

ALT EMPORDÀ

Badia de Roses 1 ex. el 13.I; cens d’ocells
aquàtics hivernants (PAEA); (G).

BAIX EMPORDÀ

Pals 1 ex. en plomatge d’estiu davant la
platja de Pals el 13.IV (AOTA i PSGA); (G).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 2 exs. de 1r hivern a la
badia dels Alfacs de l’1.I al 3.III, presents
a la zona des del 29.XI (DBCA); (F). 1 ex.
adult enfront del Migjorn de l’1.I al 19.II,
present a la zona des del 3.XII de 2003
(DBCA, CGFA i ABBB); (F). 1 ex. de 1r hivern
a la badia del Fangar del 7 al 31.XII (DBCA);
(F).

BAIX EMPORDÀ

Pals 1 ex. en plomatge d’estiu davant la
platja de Pals el 13.I (AOTA i PSGA); (G).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. de 1r hivern a la

badia del Fangar de l’1 al 4.I (DBCA); (F).
1 ex. adult a la badia dels Alfacs del 12.I
al 14.II (DBCA); (F). 1 ex. de 1r hivern
enfront del Migjorn del 4 al 31.XII (DBCA);
(F). 1 ex. de 1r hivern enfront de la plat-
ja de la Marquesa del 5 al 31.XII (DBCA);
(F).

Tachybaptus ruficollis
Cabusset

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 49 exs. el 12.I; cens d’ocells aquà-
tics hivernants (PAEA); (N). 28 parelles nidi-
ficants (JMMA); (N).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 523 exs. a tot el delta el
12-18.I, xifra que representa el recompte
màxim anual; cens d’ocells aquàtics hiver-
nants (DBCA i FVEA/PDEA); (N).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 175 exs. el 12.I durant
el cens d’ocells hivernants (RNLA); (N).

GIRONÈS

Salt 1ex. al pas dels Prats el 13.IV; darre-
ra citació prenupcial (IBGA); (F).
Sant Julià de Ramis 1 ex. al congost del
Ter el 25.VIII; primera citació postnupcial
(MPCE i NRCA); (F).

VALLÈS ORIENTAL

Lliçà d’Amunt 2 parelles nidificants a la
bassa del Pardalet el 28.VI (JRFA); (F).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 50 exs. el 7.I; cens d’ocells aquà-
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tics hivernants (PAEA); (N). Població nidi-
ficant estimada en 36 parelles (JMAA); (N).

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 1 parella encara pei-
xant 2 polls al pantà del Foix el 16.XI (CGGA

i XBGA); (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 507 exs. a tot el delta el
7-14.I, xifra que representa el recompte
màxim anual; cens d’ocells aquàtics hiver-
nants (DBCA i FVEA/PDEA); (N). 320 pare-
lles reproductores a tot el delta; cens d’o-
cells nidificants (DBCA i FVEA/PDEA); (N).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 125 exs. el 18.I durant
el cens d’ocells hivernants (RNLA); (N). 60-
62 parelles nidificants sense incloure la
majoria de canals de Viladecans i Gavà
(FLSA i FSEB); (N).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 64 exs. el 13.I; cens d’ocells aquà-
tics hivernants (PAEA); (N). Població nidi-
ficant estimada en 45 parelles (JMAA); (N).

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 1 poll demanant
menjar a un 1 ex. adult al pantà del Foix
el 15.I (CGGA i XBGA); (F).

ALTA RIBAGORÇA

Barruera 1 ex. al pantà de Llesp el 24.VIII
(JCCA); (G).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 564 exs. a tot el delta el
12-18.I; cens d’ocells aquàtics hiver-
nants (DBCA i FVEA/PDEA); (N). 609 exs. a
tot el delta l’1.XII, recompte màxim anual;
cens quinzenal d’ocells aquàtics (DBCA,

FVEA i JPVF/PDEA); (N).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 172 exs. el 17.I durant
el cens d’ocells hivernants (RGBA, FSEB i
FLSA); (N).

OSONA

Osona 17-19 territoris de cria a tota la
comarca (JBCB); (N).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 692 exs. a tot el delta el
8-14.I, recompte màxim anual; cens d’o-
cells aquàtics hivernants (DBCA i FVEA/PDEA);
(N).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 173 exs. durant el
cens d’ocells hivernants de gener (RGBA,

FSEB i FLSA); (N). 77 parelles nidificants a
tot el delta (FLSA); (N). 1 ex. amb polls a
la riera de Sant Climent el 6.X (XSXA); darre-
ra data de nidificació (F).

VALLÈS OCCIDENTAL

Palau-solità i Plegamans 1 ex. adult i 1
ex. juvenil a l’hostal del Fum el 2.VIII
(FMVA); primera citació postnupcial (F).
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Podiceps cristatus
Cabussó emplomallat

ALT EMPORDÀ

Darnius 37 exs. al pantà de Boadella el
24.II i 32 exs. el 10.III (JBRC); (F).
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 36 exs. el 12.I; cens d’ocells aquà-
tics hivernants (PAEA); (N). 2 parelles nidi-
ficants (JMMA); (N).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 680 exs. a tot el delta el
12-18.I, recompte màxim anual; cens d’o-
cells aquàtics hivernants (DBCA i FVEA/PDEA);
(N). 196 exs. en un grup a la badia dels
Alfacs el 16.III; concentració destacable
(DBCA, ESSA i DVBA); (N).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 24 exs. el 12.I durant
el cens d’ocells hivernants (RNLA); (N). 1
ex. a la platja de ca l’Arana l’11.IV; darre-
ra citació prenupcial (XLBA); (F).

MARESME

Malgrat de Mar 35 exs. davant la gola
de la Tordera el 18.I; nombre màxim (XBLA

i JBDA); (N). 8 exs. el 14.III; darrera cita-
ció prenupcial (JAPB i MVXC); (F).

NOGUERA

Camarasa 4 parelles nidificants al parti-
dor de Gerb el 27.III (JBSA); (N).

PALLARS JUSSÀ

Tremp 50 exs. al pantà d’Escales el 8.IX
(FMSA); (F).

PLA DE L’ESTANY

Banyoles 1 ex., probablement 2, entre el
8.II i el 15.IV (CFQA, GGTA, JRGC, PCSA, XVPA,

BGEA i AEXA); (F).

RIBERA D’EBRE

Flix 5 exs. davant la fàbrica el 12 i 13.I
(EPFA); (F).

SOLSONÈS

Clariana de Cardener 1 ex. al pantà de
Sant Ponç entre el 24.I i el 7.IV (ACOB,

JCOA, i MCOA); (G).

TARRAGONÈS

Salou 1 ex. al cap de Salou el 24.XI (ACTA

i ACTB); primera citació postnupcial (F).
Tarragona 9 exs. a l’espigó del far el 17.I;
cens d’ocells aquàtcis hivernants (ACTA i
JDEA); (F).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 39 exs. el 7.I; cens d’ocells aquà-
tics hivernants (PAEA); (N). Població nidi-
ficant estimada en 3 parelles (JMAA); (N).

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 1 ex. al pantà del
Foix el 8 i 18.I (PTEA, PARA, XBGA i CGGA);
(G).

BAIX CAMP

Mont-roig del Camp 3 exs. davant la Pixe-
rota el 5.XI (ACTA i PJAA); primera citació
postnupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 515 exs. a tot el delta el
7-14.I, que representa, a més, el recomp-
te màxim anual; cens d’ocells aquàtics
hivernants (DBCA i FVEA/PDEA); (N). 97
parelles reproductores a tot el delta;
cens d’ocells nidificants (DBCA i FVEA/PDEA);
(N).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 11 exs. el 18.I durant
el cens d’ocells hivernants (RNLA); (N). 1
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ex. a la llacuna de cal Tet el 18.IX (XSXA);
primera citació postnupcial (F).

NOGUERA

Camarasa 5 parelles nidificants al parti-
dor de Gerb i 23 parelles a Sant Llorenç
de Montgai (JBSA); (N).

PLA DE L’ESTANY

Banyoles 1 ex. a l’estany el 23.VII (CFQA);
primera citació postnupcial (F).

TARRAGONÈS

Tarragona 1 ex. davant la platja del Mira-
cle l’1.XI (CAFA); primera citació postnupcial
(F).
Vila-seca 1 ex. davant la platja el 22.IV
(EGTA); darrera citació prenupcial (F).

ALT EMPORDÀ

Badia de Roses 75 exs. el 13.I; cens d’o-
cells aquàtics hivernants (PAEA); (N). Pobla-
ció nidificant estimada en 4 parelles (JMAA);
(N).

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 1 ex. al pantà del
Foix el 27.VIII (XBGA); primera citació
postnupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 458 exs. a tot el delta el
12-18.I, recompte màxim anual; cens d’o-
cells aquàtics hivernants (DBCA i FVEA/PDEA);
(N).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 19 exs. el 17.I durant
el cens d’ocells hivernants (RGBA, FSEB i
FLSA); (N). 1 ex. a cal Tet el 27.VI (RBVA);
citació estival (F).

NOGUERA

Camarasa 5 parelles nidificants al parti-

dor de Gerb i 25 parelles a Sant Llorenç
de Montgai (JBSA); (N).

TARRAGONÈS

Salou 24 exs. al cap de Salou el 24.I (ACTA);
nombre màxim (N).

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 1 ex. al pantà del
Foix entre el 12.IV i el 4.V (XBGA i CGGA);
(G). 1 ex. entre el 13 i el 17.XII (XBGA i
CGGA); (G).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 434 exs. a tot el delta el
8-14.I, recompte màxim anual; cens d’o-
cells aquàtics hivernants (DBCA i FVEA/PDEA);
(N).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 33 exs. durant el cens
d’ocells hivernants de gener (RGBA, FSEB i
FLSA); (N). 1 ex. durant tot el mes de juny
(XSXA); (F).

BERGUEDÀ

Cercs 1 ex. al pantà de la Baells el 8.XI i
el 6.XII, i 2 exs. el 29.XI (LCLA); (G).

OSONA

Torelló 1 ex. al riu Ter el 19.IV (RACA);
(G).

TARRAGONÈS

Renau 5 exs. al pantà del Gaià el 12.I; cens
d’ocells aquàtics hivernants (CGGA i XBGA);
(G, N).
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Podiceps grisegena
Cabussó gris

ALT EMPORDÀ

Badia de Roses 1 ex. davant la platja de
la Rovina el 14.II (MGMA i NCXA); (G). Cita-
ció no tramesa al Comitè Avifaunístic de
Catalunya.

ALT EMPORDÀ

Badia de Roses 1 ex. davant l’espigó de
Salins, Empuriabrava, el 16.I (JMAA i TMJA);
(G). Citació no tramesa al Comitè Avi-
faunístic de Catalunya.

PLA DE L’ESTANY

Banyoles 1 ex. en plomatge hivernal a
diverses zones de l’estany entre el 29.I i
el 18.IV, comença a mudar a plomatge
nupcial a partir del 29.III (CFQA, MGMA,

MMJA, XVPA i AJOA); (G). Citació homolo-
gada pel Comitè Avifaunístic de Cata-
lunya.

ALT EMPORDÀ

Badia de Roses 1 ex. en plomatge de tran-
sició davant la platja de can Comes el 17
i 18.III (TMJA, SSAA i JMAA); (G). Citació no
tramesa al Comitè Avifaunístic de Cata-
lunya.

Podiceps auritus
Cabussó orellut

ALT EMPORDÀ

Badia de Roses 1 ex. davant la platja de
Sant Pere Pescador el 23.I (OCVA, JMAA, IBTA

i JSBD); (G). Citació homologada pel Comi-
té de Rarezas de SEO/BirdLife.

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. al port del Fangar
de l’1 al 19.III, present a la zona des del
4.XII de 2001, amb 2 exs. del 9 al 21.I i
del 10 al 14.III (DBCA); (G). 1 ex., proba-
blement un dels presents al port del Fan-
gar, a la badia dels Alfacs del 23.I al 5.III
(DBCA, JPVF i FVEA); (G). Citacions no tra-
meses al Comité de Rarezas de SEO/Bird-
Life.

MARESME

Malgrat de Mar 1 ex. a la desembocadu-
ra de la Tordera 18.I (XLBA i JBDA); (G).
Citació no tramesa al Comité de Rarezas de
SEO/BirdLife.

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. a la badia dels Alfacs
el 27.XII (SAAA, ESLA, PPRA i JCPB); (G). Cita-
ció homologada pel Comité de Rarezas de
SEO/BirdLife.

MARESME

Malgrat de Mar 1 ex. a la desembocadu-
ra de la Tordera 17.I (XLBA i JBDA); (G).
Citació no tramesa al Comité de Rarezas de
SEO/BirdLife.

SELVA

Blanes 1 ex. al litoral entre el 23.I (XLBA i
FMVA) i l’1.II (MLMB i AOTA); (G). Citació
pendent d’homologació o no tramesa al
Comité de Rarezas de SEO/BirdLife.

ALT EMPORDÀ

Badia de Roses 2 exs. davant la platja de
can Comes el 20.III (OCVA, AAJA i DROA);
(G). Citació pendent d’homologació o no

2004

2003

2002

2004

2003

2002

Anuari d’Ornitologia de Catalunya 2002-200574



tramesa al Comité de Rarezas de SEO/Bird-
Life.

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 3 exs. a la badia dels Alfacs
del 7.I al 26.II, amb 1 ex. fins al 13.III
(DBCA, ABBB i CGFA); (G). 1 ex. a la badia
del Fangar del 5 al 31.XII (DBCA); (G). 2
exs. a la badia dels Alfacs del 8 al 31.XII
(DBCA); (G). Citacions pendents d’homo-
logació o no trameses al Comité de Rarezas
de SEO/BirdLife.

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 2 exs. davant la gola
de la Bunyola entre el 2 (XLBA, FLSA i ACCC)
i el 19.III (DBRA i RBVA); (G). Citació pen-
dent d’homologació o no tramesa al Comi-
té de Rarezas de SEO/BirdLife.

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. a la badia del Fan-
gar de l’1.I al 10.II; present a la zona des
de desembre de 2004 (DBCA); (G). Cita-
ció no tramesa al Comitè Avifaunístic de
Catalunya. 2 exs. a la badia dels Alfacs
de l’1.I al 23.II; present a la zona des de
desembre de 2004 (DBCA); (G). Citació
no tramesa al Comitè Avifaunístic de
Catalunya. 1 ex. a la badia dels Alfacs
del 6 al 31.XII (DBCA); (G). Citació no
tramesa al Comitè Avifaunístic de Cata-
lunya.

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a la desembo-
cadura nova del riu Llobregat el 22.XII
(MGVA, XLBA i MRFB); (G). Citació homo-
logada pel Comitè Avifaunístic de Cata-
lunya.

Podiceps nigricollis
Cabussó collnegre

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 29 exs. el 12.I; cens d’ocells aquà-
tics hivernants (PAEA); (N).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 607 exs. a tot el delta
el 12-18.I, recompte màxim anual;
cens d’ocells aquàtics hivernants (DBCA

i FVEA/PDEA); (N). 1 ex. amb plomatge
estival a la mar enfront de la gola Nord
el 26.V; darrera citació prenupcial (DBCA);
(F). 1 ex. adult amb plomatge hivernal
al Canal Vell el 25.VII; primera citació
postnupcial (DBCA); (F).

BAIX EMPORDÀ

Pals 1 ex. al golf Serres de Pals el 14.VIII
(CBLA); primera citació postnupcial (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 4 exs. el 12.I durant
el cens d’ocells hivernants (RNLA); (N). 2
exs. amb plomatge estival a la Vidala entre
el 3 i el 10.VII (FLSA i NUTA); (F).

GARRAF

Vilanova i la Geltrú 2 exs. davant el port
entre el 6.I i el 17.II (XBGA, CGGA, EPGA i
XBGA); (G).

MARESME

Arenys de Mar 1 ex. en plomatge hiver-
nal al port el 26.I (EBMA); (G).

PLA DE L’ESTANY

Banyoles 2 exs. el 29.I (JCBB); (F). 1 ex.
entre el 12.II i el el 7.III (CFQA); (F). 3 exs.
el 2.IX (CFQA); (F).
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VALLÈS OCCIDENTAL

Palau-solità i Plegamans 1 ex. a la bassa
de l’hostal del Fum el 29 (JRFA) i 30.XI
(FMVM); (F).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 15 exs. el 7.I; cens d’ocells aquà-
tics hivernants (PAEA); (N). 1 ex. adult en
plomatge estival a l’estany d’en Túries el
15.V (JMAA i TMJA); darrera citació pre-
nupcial (F). 1 ex. a la Rogera l’11.VIII
(DBRA); primera citació postnupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 316 exs. a tot el delta el
7-14.I, màxim anual; cens d’ocells aquà-
tics hivernants (DBCA i FVEA/PDEA); (N). 1
ex. amb plomatge nupcial a la mar de fora
del Trabucador el 29.V; darrera citació pre-
nupcial (DBCA, FVEA i JPVF); (F). 3 parelles
reproductores a tot el delta, 1 parella amb
3 polls al Canal Vell, 1 parella amb 2 polls
al Garxal i 1 parella amb 2 polls a l’illa de
Buda; cens d’ocells aquàtics nidificants
(DBCA i FVEA/PDEA); (N). 5 exs. adults, 2
d’ells en muda avançada a plomatge hiver-
nal, al Canal Vell el 21.VII; primera cita-
ció postnupcial (DBCA); (F).

BAIX EMPORDÀ

Torroella de Montgrí 1 ex. dins el port
de l’Estartit el 23.XII (FRRA); (G).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a la Vidala el
6.V (ACHA); darrera citació prenupcial (F).
1 ex. a la maresma el 7.VII (PBGA); primera
citació postnupcial (F).

OSONA

Manlleu 1 ex. al Ter el 2.X (APFA); (G).

PLA DE L’ESTANY

Banyoles 1 ex. a l’estany el 15.IX i el 7.XI
(AJOA i CFQA); (G).

NOGUERA

Algerri 2 exs. en una bassa plastificada
el 10.IX (JEBA); (F).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 9 exs. el 13.I; cens d’ocells aquà-
tics hivernants (PAEA); (N). 2 exs. a la depu-
radora d’Empuriabrava el 6.VIII (JMAA);
primera citació postnupcial (F).

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 1 ex. al pantà del
Foix el 19.X (DSCA i PARA); (G).

BAIX CAMP

Cambrils 1 ex. al port el 24.XII (ACTA);
(G).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 316 exs. a tot el delta el
12-18.I, màxim anual; cens d’ocells aquà-
tics hivernants (DBCA i FVEA/PDEA); (N). 2
exs. amb plomatge nupcial a la mar enfront
de la gola de Migjorn el 8.V; darrera cita-
ció prenupcial (DBCA i JPVF); (F). 2 pare-
lles reproductores a tot el delta, 1 parella
amb 2 polls al Canal Vell i 1 parella amb
2 polls al Garxal; cens d’ocells aquàtics
nidificants (DBCA i FVEA/PDEA); (N). 10 exs.
adults, 4 d’ells en muda avançada a plo-
matge hivernal, al Canal Vell el 29.VII; pri-
mera citació postnupcial (DBCA); (F).

BAIX EMPORDÀ

Pals 1 ex. al golf Serres de Pals el 5.VII
(CBLA); primera citació prenupcial (G,
F).
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BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a la Vidala el
9.VII (XSXA); primera citació postnupcial
(F).

CERDANYA

Alp 1 ex. en un estany artificial a la Moli-
na el 20.VII (JCCA); (G, F).

GARRAF

Cubelles 1 ex. a la desembocadura del riu
Foix el 30.IX (XBGA); (G).

MARESME

Mataró 1 ex. al port el 29.XII (JAPB); (G).

PLA DE L’ESTANY

Banyoles 1 ex. a l’estany entre el 26 i el
30.XI (CFQA i CRXA); (G).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural del Cap de Creus 9 exs. en
pas cap al N per la punta del cap de Creus
el 8.III (PFLB); primera citació d’exemplars
en pas prenupcial (F).
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. a la Rogera el 9.VIII (JMAA i
MJMA); primera citació postnupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 421 exs. a tot el delta el
8-14.I, màxim anual; cens d’ocells aquà-
tics hivernants (DBCA i FVEA/PDEA); (N). 1
ex. amb plomatge nupcial a la mar enfront
del far del Fangar el 4.V; darrera obser-
vació prenupcial (DBCA, YBSA, MPLA i SSAA);
(F). 2 parelles reproductores a tot el del-
ta: 1 parella amb 2 polls al Canal Vell i 1
parella amb 2 polls a l’illa de Buda; cens
d’ocells aquàtics nidificants (DBCA i
FVEA/PDEA); (N). 9 exs. adults en muda
avançada a plomatge hivernal al Canal Vell
el 26.VII; primera observació postnupcial
(DBCA); (F).

BAIX CAMP

Cambrils 1-2 exs. al port entre el 2.I (ACTA)
i el 9.II (JFOD); (G). 4 exs. el 23.XII (ACTA,

FMVA, PJAA, MRFB, JFOB i MGOA); nombre
màxim (G, N).
Reus 1 ex. en plomatge estival a la depu-
radora el 14.III (ACTA); (G).

BAIX EMPORDÀ

Sant Feliu de Guíxols 1 ex. a s’Agaró el
19.III (MACA); (G).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 24 exs. durant el cens
d’ocells hivernants de gener (RGBA, FSEB i
FLSA); (N). 2 exs. en plomatge estival fent
parades nupcials a cal Tet el 22.IV (PEGA

i EDRA), (F). 1 ex. a cal Tet el 9.V (XLBA);
darrera citació prenupcial (F). 1 ex. a cal
Tet el 7.VIII (RBVA); primera citació post-
nupcial (F).

MARESME

Mataró 2 exs. al port el 8.I (JAPB i JPMC);
(G). 1 ex. el 28.XII (JAPB); (G).
Sant Pol de Mar 7 exs. en plomatge nup-
cial el 14.III (JAPB i SVVA); (G).

PLA DE L’ESTANY

Banyoles 2 exs. a l’estany entre el 25.II i
l’11.IV (CFQA, JRXD i XVPA); (G).

SEGRIÀ

Artesa de Segre 2 exs. en una bassa de
reg des de finals de maig fins a finals de
juny (ABBB, JBDA, JCMC, DGJA i SSAA); (F, G).

Calonectris diomedea
Baldriga cendrosa

Aigües catalanes Comú arreu durant una
campanya pesquera que va recòrre tota
la costa catalana entre el 2 i l’11.VI. Màxims
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al SE del delta de l’Ebre (més de 200 exs.
el 2.VI), però també nombrosa al N, amb
més de 30 exs. associats al vaixell a unes
12 milles nàutiques de Begur el 9.VI (JAPB

i PASA), (N).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. al mar enfront de la
gola de Migjorn el 2.IV; primera citació
prenupcial (DBCA, DMMA i SGGB); (F). 3 exs.
al mar enfront del far del Fangar el 27.X;
darrera citació postnupcial (DBCA); (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 6 exs. davant de la
platja del Remolar l’1.VI (RRSB); (F).

TARRAGONÈS

Salou 1 ex. observat des del cap de Salou
l’11.V (ACTA, PJAA i JFOD); primera citació
prenupcial (F). 1-2 exs. el 26.XII (PGHA,
ACTA i JMXN); citació hivernal (F).
Tarragona 2 exs. seguint una barca el 4.XI
(ACTA); darrera citació postnupcial (F).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural del Cap de Creus 38 exs.
en pas davant la punta del cap de Creus
el 15.III (PFLB, OCVA i JGCB); primera cita-
ció prenupcial (F). 120 exs. el 31.III (PFLB

i PGGA); nombre màxim (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 3 exs. al mar enfront de
la punta de la Banya el 8.IV; primera
citació prenupcial (DBCA); (F). 1 ex. al mar
enfront del la platja de l’illa de Sant Anto-
ni el 2.XI; darrera citació postnupcial (DBCA);
(F).

BAIX EMPORDÀ

Palamós 3-4 exs. mar endins el 23.III
(JHCA, JMAA, LSLB, i TMJA); primera citació
prenupcial (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 2 exs. observats des
del mirador de cal Francès el 4.X (RBVA);
darrera citació postnupcial (F).

BARCELONÈS

Sant Adrià de Besòs 1 ex. en direcció N
davant la desembocadura del Besòs el 16.XI
(XLBA); darrera citació postnupcial (F).

TARRAGONÈS

Torredembarra 90 exs. en 10 minuts el
5.X (ACTA i PJAA); nombre màxim (F). Diver-
sos exemplars seguint les barques el 15.X
(ACTA); darrera citació postnupcial (F).

ALT EMPORDÀ

Cadaqués 400 exs. concentrats al cap-
vespre davant el cap de Creus el 10.X (JAPB

i MRCA); (N, F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. al mar enfront del
far del Fangar el 31.III; primera citació
prenupcial (DBCA); (F). 3 exs. al mar enfront
de la gola de Sorrapa el 22.X; darrera cita-
ció postnupcial (DBCA); (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. davant la Bunyo-
la el 22.III (XLBA); primera citació pre-
nupcial (F). 300 exs. davant la desembo-
cadura el 24.VIII (FMVA); (N). 4 exs. el 7.XI
(RBVA); darrera citació postnupcial (F).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural del Cap de Creus 1 ex. en
pas cap al S per la punta del cap de Creus
el 30.III (PFLB); primera citació prenup-
cial (F). 1 ex. en pas cap al S el 16.X (PFLB,

MSFB, CSFB i DRXA); darrera citació post-
nupcial (F). 
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BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 2 exs. al mar enfront de
la gola Nord el 22.III; primera observa-
ció prenupcial (DBCA); (F). 1 ex. al mar
enfront de la gola Nord el 4.XI; darrera
observació postnupcial (DBCA); (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 3 exs. a la platja de
ca l’Arana el 25.III (XLBA); primera citació
prenupcial (F).

GARRAF

Sitges 1 ex. a 3 milles nàutiques el 23.XI
(BRMA i JAPB); darrera citació postnupcial
(F).

MARESME

Premià de Mar 5 exs. el 23.III (JAPB i JTTC);
primera citació prenupcial (F).

SELVA

Tossa de Mar 1 ex. a 6 milles nàutiques
el 25.XI (BRMA i JAPB); darrera citació post-
nupcial (F).

Puffinus mauretanicus
Baldriga balear

Aigües catalanes Comuna a tot el litoral
durant una campanya pesquera; destaquen
concentracions de més de 130 exs. asso-
ciats a vaixells entre el delta de l’Ebre i
les illes Columbrets el 2.VI i més de 350
exs. a la badia de Pals el 9.VI (PASA i
JAPB); (N).

MARESME

Malgrat de Mar 110 exs. davant la gola
de la Tordera el 26.II; 100 exs. el 26.IV;
50 i 100 exs. el 24.XI; 30-40 exs. en pas
cap al SO el 30.XII (DODA, MVXC i JAPB); (F,
N).

TARRAGONÈS

Tarragona 500 exs. davant del port el 25.V
(ACTA); grup nombrós (F, N).
Torredembarra 122 exs. davant els Salats
i Muntanyans el 5.I (AVDA); (N). 200 exs.
el 16.XI (JVDA); (N).
Vila-seca 700 exs. davant la platja de la
Pineda el 20.IV (ACTA); grup nombrós (F,
N).

Aigües catalanes Durant una campanya
oceanogràfica entre Portbou i les illes
Columbrets, citacions per tot el litoral (total
de 1.118 exs./41 h de cens) entre el 25.XI
i el 3.XII. Escassa a la costa gironina, més
nombrosa cap al S; màxim de 550 exs. a
menys d’1 milla nàutica de la costa a Torre-
dembarra el 30.XI (PASA i JAPB); (F, N).

ALT EMPORDÀ

Badia de Roses 340 exs. comptabilitzats
des de Sant Martí d’Empúries l’1.I (JMAA);
(N).
Parc Natural del Cap de Creus 550
exs. comptabilitzats des de la punta del
Cap de Creus el 15.III (PFLB, OCVA i JGCB);
nombre màxim (F, N). 70 exs. comptabi-
litzats des de la punta Falconera el 21.XI
(PFLB); (F, N).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 105 exs. el 18.I durant
el cens d’ocells hivernants (RNLA); (N). 218
exs. el 30.V (RGBA, FSEB i FLSA), concen-
tració en dades reproductores a la zona de
cria; (F, N).

MARESME

Sant Pol de Mar 600 exs. menjant davant
la ciutat el 27.XII (AHMA i JAPB); (F, N).

TARRAGONÈS

Tarragona 700 exs. davant l’espigó del
far l’11.V (ACTA); (F, N). 680 exs. el 30.XI,
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primera concentració postnupcial (ACTA);
(F, N).
Torredembarra 102 exs. davant els Salats
i Muntanyans el 8.I; cens d’ocells aquàtics
hivernants (AVDA); (N).

Aigües catalanes Durant una campanya
oceanogràfica entre Portbou i les illes
Columbrets, citacions per tot el litoral
(1.446 exs./35 h de cens), entre el 18 i el
28.XI. Escassa al N, màxims a les costes
del S de Barcelona i N de Tarragona, amb
concentracions prop de la costa de més de
500 exs. (JAPB); (F, N).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural del Cap de Creus Mínim
de 200 exs. concentrats al capvespre davant
el cap de Creus el 10.X (JAPB i MRCA); (N,
F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 450 exs. enfront de la gola
de Migjorn el 17.XI i 840 exs. enfront de
la platja de la punta del Fangar el 30.XI;
grups destacables (DBCA); (N).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1.500 exs. davant la
Bunyola el 22.III (ACCC, XLBA i FLSA); (F;
N). 1.120 exs. comptabilitzats des de la
platja del Remolar el 21.XI (RGBA, FSEB i
ARMC); (N, F).

TARRAGONÈS

Salou 220 exs. davant el cap de Salou el
10.I (ACTA, JLJA, JFOA, JSMB i PGHA) i 600
exs. el 24.XII (ACTA); nombres màxims (F,
N).

Aigües catalanes Durant una campanya
oceanogràfica entre Portbou i les illes Colum-

brets del 23 al 27.XI, presència més escas-
sa que en anys anteriors i menys abundant
que Puffinus yelkouan arreu (JAPB); (N).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural del Cap de Creus 18 exs.
durant el cens d’hivernants (PFLB); (N).
134 exs. en pas per la punta del cap de
Creus l’11.V (PFLB); nombre màxim pre-
nupcial (F, N).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 10 exs. durant el cens
d’ocells hivernants de gener (RGBA, FSEB i
FLSA); (N).

TARRAGONÈS

Tarragona 1.070 exs. davant la platja Llar-
ga el 7.I (ACTA); (N).

Puffinus yelkouan
Baldriga mediterrània

Aigües catalanes Presència regular però
en nombre escàs entre el 2 i l’11.VI al N
del delta del Llobregat i al cap de Creus,
amb un màxim de 7 exs. a Pals el 9.VI; 1
ex. al S del Delta de l’Ebre l’11.VI (JAPB i
PASA); (F, N).

ALT EMPORDÀ

Badia de Roses Grup de 20 exs. i altres
aïllats a poques milles nàutiques de la cos-
ta el 20.IV (SEOB); (F).

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. davant el port el 27.X
(JCCA); (F).

MARESME

Malgrat de Mar 4 exs. en pas cap al SO
davant la gola de la Tordera el 30.XII (DODA

i JAPB); (F). 1 ex. el 26.II (JAPB); (F).
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Mataró 5 exs. en pas cap al NE davant el
port entre 750 Puffinus mauretanicus l’1.XII
(MRCA i JAPB); (F).

TARRAGONÈS

Tarragona 2 exs. a 3 milles nàutiques de
la costa el 19.V i 2 exs. davant el port el
25.V (ACTA); (F). 1 ex. el 27.XII (ACTA); (F).

Aigües catalanes Durant una campanya
oceanogràfica entre Portbou i les illes
Columbrets, citacions per tot el litoral (total
de 31 exs./41 h de cens) entre el 25.XI i
el 3.XII. Escassa a la costa gironina, més
nombrosa cap al N; màxim de 13 exs. al
golf de Roses el 26.XI, exemplars aïllats al
S fins a la punta de la Banya (PASA i JAPB);
(F, N).

ALT EMPORDÀ

Badia de Roses 30-40 exs. en el grup més
gran en una sortida en barca el 27.IV;, més
abundant que Puffinus mauretanicus (SEOB);
(F).
Parc Natural del Cap de Creus 1.398
exs. comptabilitzats des de la punta del
cap de Creus el 15.III (PFLB, OCVA i JGCB);
nombre màxim (F, N). 32 exs. comptabi-
litzats des de la punta Falconera el 21.XI
(PFLB); (F, N).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. al mar enfront de la
platja de la Marquesa el 18.III (DBCA); (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 3 exs. el 18.I durant
el cens d’ocells hivernants (RNLA); (N).

MARESME

Sant Pol de Mar 10-15 exs. entre 600 Puf-
finus mauretanicus el 27.XII (AHMA i JAPB);
(F).

TARRAGONÈS

Vila-seca 1 ex. entre 400 Puffinus maure-
tanicus el 12.I (PJAA); (F).

Aigües catalanes Durant una campanya
oceanogràfica entre Portbou i les illes
Columbrets del 18 al 28.XI, citacions aïlla-
des a la costa N i fins a les costes del Garraf
(25-30 exs./35 h de cens). Màxims entre
Arenys de Mar i Caldes d’Estrac el 22.X
amb 10-15 exs. a 2-3 milles nàutiques de
la costa (JAPB); (F, N).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural del Cap de Creus 350
exs. concentrats al capvespre davant el cap
de Creus el 10.X (JAPB i MRCA); (N, F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 14 exs. al mar enfront de
la platja de la punta del Fangar el 30.XI
(DBCA); (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 90 exs. a 6 milles
nàutiques el 25.VI (RGBA, ARMC i XSXA);
concentració destacable (F, N).

Aigües catalanes Durant una campanya
oceanogràfica entre Portbou i les illes
Columbrets del 23 al 27.XI, més abun-
dant que en anys anteriors i més fre-
qüent que Puffinus mauretanicus arreu, espe-
cialment des del cap de Salou cap al N
amb algun grup de més de 20 exs. al Mares-
me i a l’Empordà (JAPB); (N).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural del Cap de Creus 65 exs.
durant el cens d’hivernants (PFLB); (N). 51
exs. en pas per la punta del cap de Creus
el 2.V (PFLB); nombre màxim prenupcial
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(F, N). 200-300 exs. el 4.XII (PGGA); màxim
hivernal (N).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 4 exs. el 17.X, 8 exs. el
18.X i 9 exs. el 19.X a entre 2 i 6 milles
nàutiques enfront de la costa del delta
(ACTA i FMVA); (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 28 exs. durant el cens
d’ocells hivernants de gener (RGBA, FSEB i
FLSA); (N). 20 exs. davant la Bunyola el
28.VII (XLBA i MGVA); (F). 2 exs. el 14.IX
(XLBA); darrera citació postnupcial (F).

MARESME

Malgrat de Mar 20 exs. amb 5 exs. de Puf-
finus mauretanicus el 3.I (AHMA, JAPB i JPMC);
(N, F). 7 exs. amb 3 exs. de Puffinus mau-
retanicus el 6.V (JAPB, JPMC i JVCB); (N, F).
25 exs. amb 25 exs. de Puffinus maureta-
nicus el 23.X (BRMA i JAPB); (N, F).

Hydrobates pelagicus
Ocell de tempesta

Aigües catalanes Presència regular però
en nombre escàs entre el 2 i l’11.VI des
del delta de l’Ebre al cap de Creus. Des-
taquen 20 exs. en un trajecte de 2 km a
10 milles nàutiques de Mataró el 10.VI
(JAPB i PASA); (F, N).

ALT EMPORDÀ

Badia de Roses 6 exs. observats a la sor-
tida en vaixell el 21.IV (JMAA, LSLB i JHCA);
primera citació prenupcial (F).

GARRAF

Vilanova i la Geltrú 1 ex. a 3 milles nàu-
tiques i 1 ex. a 6 milles nàutiques el 19.V
(CGGA i XBGA); (F).

TARRAGONÈS

Tarragona 1 ex. des de la platja del
Miracle el 12.IV (CJMA, PJAA, ACTA i JDEA);
primera citació prenupcial (F). Màxim
de 12 exs. a 3 milles nàutiques de la cos-
ta el 19.V (TASA, UOOA, PJAA, ACTA i RBVA);
(F).
Torredembarra 6 exs. davant els Salats i
Muntanyans el 28.IV (AVDA i JVDA); (F).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural del Cap de Creus 1 ex.
seguint barques de ròssec davant la pun-
ta del cap de Creus l’11.II (PFLB); citació
hivernal (F).

GARRAF

Cubelles 1 ex. a 5 milles nàutiques de la
costa el 6.VII (XBGA i CGGA); (F).

MARESME

Malgrat de Mar 5 exs. davant la gola de
la Tordera el 19.IV (XLBA i LPJA); (F).

TARRAGONÈS

Tarragona 1 ex. davant l’espigó del far
l’11.IV (ACTA); primera citació prenupcial
(F).
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ALT EMPORDÀ

Badia de Roses 3 exs. aigües endins el
21.III (XLBA/SEOB); (F).

BAIX EMPORDÀ

Illes Medes 14 exs. capturats per a ane-
llament amb l’ús de reclam la nit del 18.VI
(PFLB, MSFB, RGBA i FLPA); (G).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 14 exs. a unes 4 milles
nàutiques davant el delta el 27.IV (RGBA,

ARMC i FLSA); (F).

TARRAGONÈS

Tarragona Grup d’uns 30 exs. que seguei-
xen l’embarcació durant una sortida del
GEPEC per a observar aus marines davant
la costa del port de Tarragona i del cap
de Salou el 9.V (ACTA i RACC); (N, F).
Torredembarra 4 exs. davant el cap Gros
el 17.IV (XLBA/SEOB); primera citació pre-
nupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre L’ocell més comú en mar
obert, després de Larus michahellis, durant
una prospecció d’ocells marins en aigües
del delta de l’Ebre entre el 15.VI i el
15.VII, amb una densitat mitjana de 0,6
ocells/km2. Agrupacions de més de 30
exs., especialment al golf de Sant Jordi
(JAPB i JTTC); (N). 1 ex. a 4 milles nàuti-
ques enfront del Trabucador el 21.III;
primera observació prenupcial (ACTA i
FMVA); (F). 11 exs. el 13.IV, 1 ex. el 15.VI
i 7 exs. el 12.VIII entre 2 i 6 milles nàu-
tiques enfront de la costa del delta (ACTA

i FMVA); (F). 1 ex. a unes 3 milles nàuti-
ques enfront del Trabucador el 18.X;
darrera observació postnupcial (ACTA i
FMVA); (F).

Oceanodroma leucorhoa
Petrell cuaforcat

ALT EMPORDÀ

Badia de Roses 1 ex. el 14.IV (JMDA); (G).
Citació no tramesa al Comitè Avifaunístic
de Catalunya.

Morus bassanus
Mascarell

Aigües catalanes Citacions regulars d’im-
maturs al llarg de tot el litoral durant una
campanya de pesca; destacar 5 exs. asso-
ciats al vaixell a unes 10 milles nàutiques
de Begur el 9.VI i 11 exs. en un transecte
de 5 milles nàutiques al sud del delta de
l’Ebre l’11.VI (JAPB i PASA); (F, N).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre Citacions regulars al llarg
de l’estiu d’almenys 1 ex. de 2n any calen-
dari i de 3 exs. de 3r any calendari en aigües
del delta (DBCA i ABBA); (F). 1 ex. juvenil
al mar enfront del Fangar el 20.IX; pri-
mera citació prenupcial (SSAA); (F).

GARRAF

Vilanova i la Geltrú 1 ex. adult a 2 milles
nàutiques de la costa el 28.VI (CGGA i XBGA);
(F).

MARESME

Malgrat de Mar Mínim de 50 exs. davant
la gola de la Tordera el 28.II (JAPB i MVXC);
concentració important (F, N).

TARRAGONÈS

Salou 1 ex. immatur davant el cap de Salou
el 18.VI (ACTA, DJIM i JDEA); (F).
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Aigües catalanes Durant una campanya
oceanogràfica del 25.XI al 3.XII, entre Port-
bou i les illes Columbrets, és un dels ocells
més freqüents (229 exs./41 h de cens),
amb la concentració més destacable de 30
exs. davant de la gola del Besòs el 28.XI.
Més escàs en aigües del delta de l’Ebre
(JAPB); (F, N).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre Citacions regulars al llarg
de l’estiu d’almenys 3 exs. de 2n any calen-
dari i 1 ex. de 3r any calendari en aigües
del delta (DBCA); (F). 1 ex. juvenil al mar
enfront del Trabucador el 23.IX; primera
citació prenupcial (DBCA); (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 53 exs. el 18.I durant
el cens d’ocells hivernants (RNLA); (N). 4
exs. observats des del mirador de cal Fran-
cès el 3.VII (RBVA); citació estival (F).

GARRAF

Cubelles 3 exs. subadults el 6.VII (CGGA

i XBGA); citació estival (F).

SELVA

Tossa de Mar 2 exs. immaturs el 6.VII
(ADGA, ICAA i JVCB); citació estival (F).

TARRAGONÈS

Tarragona 3 exs. de 3r any el 8.VI (ACTA);
citació estival (F).
Vila-seca 1 ex. de 2n hivern el 22.VI (ACTA

i JDEA); citació estival (F).

Aigües catalanes Durant una campanya
oceanogràfica entre Portbou i les illes
Columbrets del 18 al 28.XI, citacions regu-
lars per tot el litoral (259 exs./35 h de
cens), amb mínims al golf de Roses-cap

de Creus. S’observa sobre tota la platafor-
ma continental, sobretot prop de la costa
(JAPB); (F, N).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre Observacions regulars al
llarg de l’estiu d’almenys 1 ex. de 2n any
calendari i 2 exs. de 3r any calendari en
aigües del delta (DBCA); (F). 1 ex. juvenil
al mar enfront del far del Fangar el 19.IX;
primera citació prenupcial (DBCA, JPVF i
YBSA); (F).

BAIX EMPORDÀ

Castell-Platja d’Aro 1 ex. de 2n any tro-
bat ferit a la platja el 6.VII, mor poc des-
prés (JRGA); (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat Fins a 9 exs. estiue-
jants (RNLA); (F).

BARCELONÈS

Sant Adrià de Besòs 1 ex. davant la de-
sembocadura del Besòs el 3.VI (XLBA); (F).

GARRAF

Sitges 4 exs. immaturs a 7 milles nàuti-
ques de la costa el 6.VI (CGGA i XBGA); (F).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural del Cap de Creus 61 exs.
en pas per la punta del cap de Creus el 2.V
(PFLB); nombre màxim prenupcial (F, N).
2 exs. immaturs a sa Planassa el 2.VII
(OCVA); (F). 1 ex. immatur a la Maça
d’Oros el 3.VII (CPVA); (F). 2 exs. adults a
sa Planassa el 24.IX (PFLB); primera cita-
ció postnupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre Observacions regulars al
llarg de l’estiu d’almenys 2 exs. de 2n any
calendari i 1 ex. de 3r any calendari en
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aigües del delta (DBCA, ACTA i FMVA); (F).
1 ex. juvenil al mar enfront de la platja de
l’illa de Buda el 22.IX; primera observa-
ció prenupcial (DBCA); (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat Màxim de 10 exs.
estiuejants el 19.VII (XLBA i MGVA); (F).

GARRAF

Sitges 3 exs. subadults davant la costa el
5.VI i 1 ex. subadult a 7 milles nàutiques
el 26.VI (XBGA i CGGA); (F).

Phalacrocorax carbo
Corb marí gros

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 271 exs. el 12.I; cens d’ocells aquà-
tics hivernants (PAEA); (N).

ALT PENEDÈS 

Castellet i la Gornal 1 ex. immatur al pan-
tà del Foix el 16.IV; darrera citació prenupcial
(PARA); (F). 1 ex. adult el 21.VIII (PARA i
JTCB); primera citació postnupcial (F).

ALT URGELL

Bassella 301 exs. al pantà de Rialb el 12.XII
(JBSA); (N).

BAIX CAMP

Cambrils 1 ex. adult el 17.VIII (EGTA);
primera citació postnupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 2.678 exs. a tot el delta el
12-18.I; cens d’ocells aquàtics hiver-
nants (DBCA i FVEA/PDEA); (N). Mínim de
19 exs. estiuejants a tot el delta, els quals
són observats repetidament a diverses loca-
litats (DBCA); (F). 1 ex. juvenil al Canal Vell

el 26.VIII; primera citació postnupcial
segura (DBCA); (F).

BAIX EMPORDÀ

Colomers 151 exs. el 2.II (CBLA); màxim
nombre (N).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 663 exs. el 12.I durant
el cens d’ocells hivernants (RNLA); (N). 1
ex. al canal de la Bunyola l’1.V (PEGA);
darrera citació prenupcial (F).
El Prat de Llobregat 1 ex. juvenil al riu
Llobregat el 4.VIII (ASAA i JTCB); primera
citació postnupcial (F).

GIRONÈS

Salt 1 ex. al Ter el 15.VI (MBMB); (F).

NOGUERA 

Camarasa 3 exs. al pantà de Sant Llorenç
de Montgai el 5.IV; darrera citació pre-
nupcial (JBSA); (F). 1 ex. immatur el 15.VI
i 1 ex. adult el 28.VI (JBSA); citacions
estivals (F).

RIBERA D’EBRE 

Flix 858 exs. a Sebes el 18.I (PJMB); màxim
nombre (N).

TARRAGONÈS 

Tarragona 3 exs. immaturs aturats a l’es-
pigó del port el 28.IV (ACTA); darrera cita-
ció prenupcial (F).
Torredembarra 1 ex. als Salats i Mun-
tanynans el 14.IV (PARA); darrera citació
prenupcial (F).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 326 exs. el 8.I; cens d’ocells aquà-
tics hivernants (PAEA); (N).
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ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 1 ex. al pantà del
Foix el 16.VII (PTEA); primera citació post-
nupcial (F).

BAIX CAMP

Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant 1 ex.
en una boia davant la nuclear entre el 7 i
el 9.VI (LGSB); (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 2.660 exs. a tot el delta el
7-14.I; cens d’ocells aquàtics hivernants
(DBCA i FVEA/PDEA); (N). 3 exs. de 3r any
calendari a l’illa de Buda al llarg de tot l’es-
tiu, citacions d’exemplars estiuejants (DBCA);
(F). 1 ex. juvenil a la punta de la Banya el
30.VIII; primera citació postnupcial segu-
ra (DBCA); (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1.155 exs. el 18.I
durant el cens d’ocells hivernants (RNLA);
(N).

BARCELONÈS

Barcelona 110 exs. comptabilitzats des
del parc del Guinardó el 20.X (XLBA); nom-
bre màxim (N).

MARESME

Malgrat de Mar 1 ex. davant la gola de
la Tordera el 18.V (XLBA); darrera citació
prenupcial (F).

PLA DE L’ESTANY

Banyoles 103 exs. a l’estany el 12.VI; cens
d’ocells aquàtcis hivernants (MCLA); (N).

RIBERA D’EBRE

Flix 49 exs. en vol riu avall a Sebes el
25.IX, primeres arribades de grups grans
(PJMB); (F). 1.237 exs. als dormidors de
l’Ebre a Flix durant el cens d’ocells aquà-
tics hivernants del mes de gener (PJMB i
IJVA); (N).

TARRAGONÈS

Tarragona 237 exs. a l’espigó del far l’11.I,
màxim anual (ACTA i PGHA); (N). 1 ex. el
18.V (GVPM); darrera citació prenupcial
(F). 3 exs. adults el 17.VIII (ACTA i PJAA);
primera citació postnupcial (F).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 437 exs. el 13.I; cens d’ocells aquà-
tics hivernants (PAEA); (N).

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 1 ex. al pantà del
Foix el 18.VI (CGGA i XBGA); (F). 2 exs. pei-
xant 3 exs. joves el 15.VII, no vistos prè-
viament (CGGA); (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 4.738 exs. a tot el delta el
12-18.I; cens d’ocells aquàtics hiver-
nants (DBCA i FVEA/PDEA); (N). Un mínim
de 6 exs., 4 exs. de 2n any calendari i 2
exs. de 3r any calendari, observats a dife-
rents localitats del delta al llarg de tot l’es-
tiu, observacions d’exemplars estiuejants
(DBCA); (F). 1 ex. juvenil al Canal Vell el
24.VIII; primera citació postnupcial segu-
ra (DBCA); (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 993 exs. el 17.I durant
el cens d’ocells hivernants (RGBA, FSEB i
FLSA); (N). 1 ex. a la riera de Sant Climent
el 3.VI (RBVA); darrera citació prenupcial
(F). 8 exs. davant la Bunyola el 18.VII
(DBRA i RBVA); primera citació postnupcial
(F).
Sant Andreu de la Barca 4 exs. a l’itine-
rari SOCC 107 el 26.IV (VSSA); darrera
citació prenupcial (F).
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BARCELONÈS

Sant Adrià de Besòs 1 ex. davant la de-
sembocadura del Besòs el 3.V (XLBA); darre-
ra citació prenupcial (F).

BERGUEDÀ

Vilada 75 exs. volant cap al N pel pantà
de la Baells el 6.IV (LCLA); (F, N).

GARRAF

Vilanova i la Geltrú 2 exs. a l’itinerari
SOCC 77 el 26.IV (RSNA); darrera citació
prenupcial (F).

GARROTXA

Maià de Montcal 96 exs. durant el cens
d’ocells aquàtics hivernants a la Reserva
Natural de Fauna Salvatge d’Illa de Fluvià
l’11.I (AJOA, CFQA i GGTA); (N).

NOGUERA

Balaguer 1 ex. adult al partidor de Gerb
el 4.VII (ASPA); citació estival (F).

PLA DE L’ESTANY

Serinyà 1 ex. a la resclosa el 17.VI (CFQA

i AJOA); (F).

PRIORAT

Poboleda 1 ex. assecant-se el plomatge
sobre una roca a la font del Mingot el 22.III
(AELA); (G).

RIBERA D’EBRE

Flix 699 exs. als dormidors de l’Ebre a
Flix durant el cens d’ocells aquàtics hiver-
nants el 14.I (PJMB i IJVA); (N).

VALLÈS ORIENTAL

Les Franqueses del Vallès 4 exs. a can
Paytuvi el 25.IV (OGVA); darrera citació
prenupcial (F).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural del Cap de Creus 1 ex. a
la punta del cap de Creus l’11.V (PFLB);
darrera citació prenupcial (F).

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 527 exs. al pantà
del Foix el 14.I (XBGA i CGGA); nombre
màxim (N). 1 ex. immatur i 1 ex. impos-
sibilitat pel vol durant tot l’estiu (XBGA i
CGGA); (F). 1 ex. el 10.VII (XBGA i CGGA);
primera citació postnupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 4.135 exs. a tot el delta el
8-14.I; cens d’ocells aquàtics hivernants
(DBCA i FVEA/PDEA); (N). Un mínim de 14
exs., 3 exs. de 2n any calendari i 11 exs.
de 3r any calendari, observats a diferents
localitats del delta al llarg de tot l’estiu,
observacions d’exemplars estiuejants (DBCA);
(F). 1 ex. juvenil a la Tancada el 29.VIII;
primera observació postnupcial segura
(DBCA); (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 828 exs. durant el
cens d’ocells hivernants de gener (RGBA,

FSEB i FLSA); (F). 1 ex. a ca l’Arana el 21.V
(XLBA); darrera citació prenupcial (F). 1
ex. immatur amb problemes de vol a la
Magarola entre el 25.VI i l’1.VII (XLBA);
citació estival (F).

MARESME

El Masnou 290 exs. en un dormidor en
una piscifactoria el 20.I (XLBA, RGXD i JMXU);
(N, B).

RIBERA D’EBRE

Flix 944 exs. als dormidors de l’Ebre du-
rant el cens d’ocells aquàtics hivernants el
14.I (PJMB i IJVA); (N).
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Phalacrocorax aristotelis
Corb marí emplomallat

ALT EMPORDÀ

Parc Natural del Cap de Creus 1 ex.
covant al niu a la punta Falconera el 20.I
(XYPA); (F).
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. el 12.I; cens d’ocells aquàtics
hivernants (PAEA); (N).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 2 exs. de 2n any calen-
dari i 1 ex. de 3r any calendari a la punta
de la Banya de l’1.I al 31.XII, presents a la
zona des del 17.X i 4.II de 2001 respecti-
vament, amb 1 ex. de 3r any calendari el
qual s’afegeix amb els anteriors des del
19.VII al 12.XII (DBCA, FVEA i JPVF); (F).

BAIX EMPORDÀ 

Sant Feliu de Guíxols 1 ex. adult i 7 exs.
subadults a la punta del Bosch el 12.I; cens
d’ocells aquàtics hivernants (MACA, CCAB i
JBLA); (F, N).

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. a l’espigó del port Olím-
pic el 24 (JLDA i RLHA) i 25.VII (RRSB, ENSA,

JLDA i RLHA); (F).

TARRAGONÈS 

Salou 12 exs. al cap de Salou el 18.VI
(ACTA, DJIM i JDEA); (F).
Tarragona 6 exs. aturats a les boies del
port el 30.VII, màxim nombre (ACTA); (F).
Torredembarra 1 ex. als Salats i Mun-
tanyans el 9.II (DSCA i PARA) i 1 ex. el 17.II
(PASA); (F). 1 ex. als Roquers el 28.III (PASA);
(F).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural del Cap de Creus 1 pare-
lla nidificant; cens d’ocells nidificants (PFLB

i JGCB); (N). 1 ex. covant a cap Norfeu el
8.II (PFLB, MSFB, PGGA, OCVA i JMAA); (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. de 1r estiu a la badia
dels Alfacs el 8.IV (DBCA i JPVF); (F). 2 exs.
de 1r estiu i 1 ex. de 2n estiu a la punta de
la Banya del 9 al 25.IV (DBCA i JPVF): (F).
3 exs. juvenils, 1 ex. de 1r estiu i 1 ex. de
2n estiu a la punta de la Banya del 26.IV
al 31.V (DBCA, FVEA i JPVF); (F). 4 exs. juve-
nils, 1 ex. de 1r estiu i 1 ex. de 2n estiu, a
la punta de la Banya del 31.V al 16.VII
(DBCA i JPVF); (F). 2 exs. juvenils a la pun-
ta del Fangar el 25.VI (DBCA); (F). 5 exs.
juvenils, 1 ex. de 1r estiu i 1 ex. de 2n estiu,
a la punta de la Banya el 7.VIII (DBCA); (F).
7 exs. juvenils, 1 ex. de 1r estiu i 1 ex. de
2n estiu, a la punta de la Banya del 8 al
16.VIII (DBCA); (F). 5 exs. juvenils /1r hivern,
1 ex. de 1r estiu/2n hivern i 1 ex. de 2n
estiu/3r hivern a la punta de la Banya del
16.VIII al 31.XII (DBCA i JPVF); (F).

TARRAGONÈS

Tarragona 29 exs. dins el port el 17.VIII,
màxim nombre (ACTA i PJAA); (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 5 exs. de 1r hivern, 1 ex.
de 2n hivern i 1 ex. de 3r hivern, a la pun-
ta de la Banya de l’1.I al 3.III, amb 2 exs.
de 1r hivern/estiu del 4.III al 27.VII, i
només 1 ex. de 1r estiu/2n hivern del 28.VII
al 31.XII (DBCA, FVEA i JPVF); (F).

BAIX EMPORDÀ

Sant Feliu de Guíxols 11 ex. adults i 8
exs. immaturs davant la punta d’en Bosch
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l’11.I; cens d’ocells aquàtics hivernants
(JRGA i OAPA); (N).

GARRAF

Cubelles 1 ex. jove ofegat en una nansa
el 30.VIII; l’ocell havia estat anellat al niu
durant el mes d’abril a l’arxipèlag de Cabre-
ra (VPRA); (B).

TARRAGONÈS

Tarragona 14 exs. al port el 28.I (ACTA);
màxim nombre (F).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural del Cap de Creus 2 pare-
lles nidificants; cens d’ocells nidificants
(PFLB); (N). 2 exs. covant als nius a cap
Norfeu el 16.I (PFLB); (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. de 2n hivern/2n estiu
a la punta de la Banya de l’1.I al 31.XII
(DBCA, FVEA i JPVF); (F). 1 ex. immatur a
unes 3 milles nàutiques enfront de la pun-
ta de la Banya el 19.X (FMVA i ACTA); (F).

MARESME

Malgrat de Mar Més de 100 exs. migrant
cap al NE davant la gola de la Tordera el
23.X (BRMA, JAPB i JPMC); (N, F).

TARRAGONÈS

Tarragona 11 exs. al port el 26.VI (ACTA);
màxim nombre (F).

Botaurus stellaris
Bitó

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 parella nidificant (JMMA); (N).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre Enguany tampoc s’ha tro-
bat cap mascle territorial al delta, ni s’han
observat ocells als mesos de maig, juny,
juliol i agost. Com en els darrers dos anys
les citacions s’han concentrat bàsicament
a la tardor-hivern, 29 individus sobre un
total de 37, amb només 8 ocells regis-
trats al període primavera-estiu. Per mesos,
les citacions s’han repartit així: 5 exs. al
gener, 4 exs. al febrer, 6 exs. al març, 5
exs. a l’abril, 1 ex. al setembre, 7 exs. a
l’octubre, 6 exs. al novembre i 3 exs. al
desembre. El Canal Vell i l’Encanyissada,
amb 14 i 9 contactes respectivament, han
estat les localitats on s’han dut a terme més
citacions; la resta fa referència a 6 a l’illa
de Buda, 4 a la Platjola, 2 a l’Alfacada, 1
al Garxal i 1 a Vilacoto (DBCA i FVEA/PDEA);
(F, N).

BAIX EMPORDÀ

Pals 1 ex. al golf Serres de Pals el 9.IV
(CBLA); (G).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. reclamant sobre
el canyar de la reserva el 20.III (DBCA i
JPVF); (F). 1 ex. el 6.IV; darrera citació pre-
nupcial (ECLA i JPAA); (F). 1 ex. el 5.X (JPPI);
primera citació postnupcial; (F). 1 ex. amb
diverses citacions durant el mes de novem-
bre (RNLA i ALTA); (F).

SEGRIÀ

Alcarràs 1 ex. a al pantà de l’Arròs el 28
i 29.III (FPTA, JBSA, GBCA i SWWA); (F).
Torres de Segre 1 ex. al Salauet, pantà
d’Utxesa, el 30.III (JCGA); (F).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. el 7.I; cens d’ocells aquàtics
hivernants (PAEA); (N). 3 mascles cantant
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simultàniament als estanys de Palau el
29.III (FGPA i JOSA); (F). Població nidifi-
cant estimada en 4-5 parelles (JMAA); (N).
Sant Climent Sescebes 1 ex. a l’estany
de la Cardonera el 26 i 27.III (JBRC); (G).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre Enguany tampoc s’ha tro-
bat cap mascle territorial al delta, ni s’han
observat ocells als mesos de maig, juny,
juliol i agost. Com en els darrers tres anys
les citacions s’han concentrat bàsicament
a la tardor-hivern, 34 individus sobre un
total de 44, amb només 10 ocells regis-
trats al període primavera-estiu. Per mesos,
les citacions s’han repartit així: 5 exs. al
gener, 2 exs. al febrer, 8 exs. al març, 2
exs. a l’abril, 7 exs. al setembre, 9 exs. a
l’octubre, 6 exs. al novembre i 5 exs. al
desembre. L’illa de Buda i el Canal Vell,
amb 16 i 15 contactes respectivament, han
estat les localitats on s’han dut a terme més
citacions; la resta fan referència a 6 a l’En-
canyissada, 1 a la Platjola, 4 a l’Alfacada i
2 al Garxal (DBCA i FVEA/PDEA); (F, N).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. sobre el canyar
de la maresma el 3.IX (SEEA i NBBA); pri-
mera citació postnupcial (F). 4 exs. volant
junts sobre la maresma el 24.XI (FSEB);
màxim nombre mai citat al delta (F, N).

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. al parc de Diagonal Mar
el 13.IV (RRSB); (G).

SELVA

Sils 1 ex. als estanys entre el 20 (JTTA) i
el 26.III (ADGA); (F). 1 ex. el 3.XI (ADGA);
(F).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-

pordà 2 exs. el 13.I; cens d’ocells aquà-
tics hivernants (PAEA); (N). Població nidi-
ficant estimada en 5 parelles (JMAA); (N).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre Enguany tampoc s’ha tro-
bat cap mascle territorial al delta, ni s’han
observat ocells als mesos de maig, juny,
juliol i agost. Com en els darrers quatre
anys les observacions s’han concentrat
bàsicament a la tardor-hivern, 44 indivi-
dus sobre un total de 63, amb només 19
ocells registrats al període primavera-estiu.
Per mesos, les observacions s’han repar-
tit així: 6 exs. al gener, 6 exs. al febrer, 13
exs. al març, 6 exs. a l’abril, 4 exs. al setem-
bre, 9 exs. a l’octubre, 11 exs. al novem-
bre i 8 exs. al desembre. El Canal Vell i l’i-
lla de Buda, amb 25 i 16 contactes res-
pectivament, han estat les localitats on
s’han dut a terme més observacions; la res-
ta fan referència a 8 a l’Encanyissada, 6 a
Vilacoto, 4 a l’Alfacada, 2 a la Platjola i 2
al Garxal (DBCA i FVEA/PDEA); (F, N). A des-
tacar la citació de 10 exs. volant plegats i
reclamant el 19.III al Canal Vell, proba-
blement el grup més gran observat mai al
país (DBCA); (F, N).

BAIX EMPORDÀ

Pals 1 ex. a les basses d’en Coll entre el
29.IX i el 17.XI (CBLA, JRPB i JCWA); (G, F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a la maresma
fins al 10.III (PBGA); darrera citació de
l’exemplar hivernant (F). 1 ex. al riu a la
pota sud el 27.V (RBVA); (F). 1 ex. a la
maresma l’11.X (FLSA); primera citació
postnupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre Enguany tampoc s’ha tro-
bat cap mascle territorial al delta, ni s’han
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observat ocells als mesos de maig, juny,
juliol i agost. A diferència d’altres anys no
s’han observat ocells a l’abril, fet que es
deu amb tota seguretat a una manca de
prospecció. Com en els darrers cinc anys,
les observacions s’han concentrat bàsica-
ment a la tardor-hivern, 54 individus sobre
un total de 66, amb només 12 ocells regis-
trats al període primavera-estiu. Per mesos,
les observacions s’han repartit així: 7 exs.
al gener, 6 exs. al febrer, 12 exs. al març,
6 exs. al setembre, 13 exs. a l’octubre, 14
exs. al novembre i 8 exs. al desembre. El
Canal Vell i l’illa de Buda, amb 22 i 21 con-
tactes respectivament, han estat les loca-
litats on s’han dut a terme més observa-
cions; la resta fan referència a 13 a l’En-
canyissada, 4 a l’Alfacada, 3 a Vilacoto, 1
a la Platjola, 1 a l’Arispe i 1 als arrossars
del Serrallo (DBCA i FVEA/PDEA); (F, N).

BAIX EMPORDÀ

Pals 1 ex. a les basses d’en Coll el 13.II
(CBLA); (G).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a la riera de Sant
Climent el 14.III (ARMC); darrera citació
prenupcial (F). 1 ex. al camp de futbol el
19.X (FSEB); primera citació postnupcial
(F).

Ixobrychus minutus
Martinet menut

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. el 31.III (ARSA i EGCB); primera
citació prenupcial (F). 17 parelles nidifi-
cants (JMMA); (N).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 femella al rodell de Con-

xa, Canal Vell, el 15.III; primera citació
prenupcial (DBCA); (F). 1 ex. de 1r hivern
al Clot, l’Encanyissada, el 28.X; darrera
citació postnupcial (DBCA); (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a la maresma el
12.I durant el cens d’ocells aquàtics hiver-
nants; citació hivernal (F). 2 exs. a la mares-
ma el 20.III; primera citació prenupcial
(DBCA, JBFA, CFMA i ARMC); (F). 7-8 pare-
lles nidificants al Remolar (FXSA i FLSA);
(N).

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. en una bassa a la Foixar-
da, Montjuïc, el 22.IV (MPOB); (F).

GARROTXA

Santa Pau 1 ex. anellat als estanys de Jor-
dà el 17.V (OCVA); lloc inusual (G).

GIRONÈS

Sant Esteve de Llémena 1 parella al riu
Llémena el 10.IV (ICAA); (F).

PLA DE L’ESTANY

Banyoles 2 exs. a la riba de can Morgat el
22.VI (CFQA); (F).
Porqueres 1 ex. a l’estanyol nou de can
Cisó el 6.V (JPSB i PCSA); (F).
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ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. a l’estany del Tec el 17.IV
(JOSA); primera citació prenupcial (F).
Població nidificant estimada en 9 parelles
(JMAA); (N).

ALT PENEDÈS

Mediona 1 ex. juvenil a la riera el 23.VII
(CGGA); (F, G).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 mascle al riet Fondo el
21.III; primera citació prenupcial (DBCA);
(F). 1 ex. de 1r hivern anellat al Canal Vell
el 22.X; darrera citació postnupcial (SSAA

i DBCA); (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 mascle a la bassa
dels Pollancres l’11.IV (JBOL i PBGA); pri-
mera citació prenupcial (F). 6-9 parelles
nidificants al Remolar (FXSA i FLSA); (N).
1 ex. a la maresma el 20.X (PBGA); darre-
ra citació postnupcial (F). 1 ex. a la mares-
ma l’1.XII (NUTA); citació hivernal (F).

BERGUEDÀ

Avià 1 ex. a l’estany de Graugés el 22.VI
(JSPB); (G, F).

GIRONÈS

Girona 2 mascles al bogar de Fontajau el
17.V (ACHA); (F).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. a la RN2 el 20.IV (BMBA);
primera citació prenupcial (F). Població
nidificant estimada en 16 parelles (JMAA);
(N).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 mascle a Vilacoto el
22.III; primera citació prenupcial (DBCA);
(F). 1 ex. de 1r hivern anellat al Canal Vell
el 30.X; darrera citació postnupcial (SSAA

i DBCA); (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. trobat mort a
l’autovia de Castelldefels el 27.II (XSXA);
citació hivernal (F). 1 ex. a la maresma el
23.XII (RBVA); citació hivernal (F).

BERGUEDÀ

Avià 1 ex. a l’estany de Graugés durant el
mesos de juny i juliol per segon any con-
secutiu (JSPB, LCLA i PABB); (F).

RIBERA D’EBRE

Flix 1 ex. a l’itinerari SOCC 201 el 17.IV
(SWWA); primera citació prenupcial (F).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 femella anellada a l’estany de Mor-
nau el 29.III (OCVA i OPPB); primera cita-
ció prenupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 femella a les Olles el
20.III; primera observació prenupcial
(DBCA); (F). 1 femella/1r hivern a l’illa de
Buda el 2.XI; darrera observació postnupcial
(DBCA); (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 mascle hivernant
al canyar de la maresma (FLSA); citació
hivernal (F). 1 femella a la maresma el 7.III
(RGBA); primera citació prenupcial (F). 1
ex. el 28.X (JCMC); darrera citació post-
nupcial (F).
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BERGUEDÀ

Avià 1 ex. durant tot l’etsiu a l’estany de
Graugés (LCLA); (F, G).

TARRAGONÈS

Vila-seca 1 ex. a la torre d’en Dolça el
30.VII (JFOD); (F).

Nycticorax nycticorax
Martinet de nit

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. escoltat a la nit a l’estany
dels Roncaires el 2.III (SSAA i OBJA); pri-
mera citació prenupcial (F). 1 ex. jove a
l’estany del Cortalet el 16.VII (JMAA); pri-
mera citació d’ex. juvenil (F).

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 1 ex. jove al pantà
del Foix el 2.VII (PARA); primera citació
postnupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 260 exs. a tot el delta el
12-18.I; cens d’ocells aquàtics hiver-
nants (DBCA i FVEA/PDEA); (N). 411 pare-
lles reproductores a tot el delta; cens d’o-
cells nidificants (DBCA i FVEA/PDEA); (N).

BAIX EMPORDÀ

Gualta 1 ex. el 17.I (CBLA); citació hiver-
nal (F).
Illes Medes 127 nius a la colònia d’ar-
deids (MBMA, NPSA i VPRA); 134 nius l’any
2001 (N).
Pals 1 ex. a les basses d’en Coll el 2.X
(CBLA); darrera citació postnupcial (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 3 exs. a la maresma
el 27.I (ARMC); citació hivernal (F). Cita-

cions continuades durant el mes de de-
sembre amb un màxim de 15 exs. el 28.XII
(HAPA); citacions hivernals (F).

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. al parc de la Ciutadella el
16.IV (RSBA i TASA/ERIT); (F). 1 ex. aturat
en una antena a Nou Barris el 8.X (XLBA i
LPJA); (F).

CERDANYA

Prullans 1 ex. adult a la Reserva Natural
Parcial de Segre-Prullans el 5.V (PMPC i
TVRT); (F).

GIRONÈS

Girona 1 ex. sobre el pont Major l’11.III
(MSFB); primera citació prenupcial (F). 2
exs. als plataners del carrer Santa Clara el
26.VI (CBPA, DGXB, LSXB i NBRA); (F).

SEGRIÀ

Torres de Segre 12 exs. al riu Segre el 12.I
(JEBA); citació hivernal (F).

SELVA

Riells i Viabrea 1 ex. escoltat a la nit a
can Tordera l’11.III (JAPB i CGPB); primera
citació prenupcial (F).

PRIORAT

Els Guiamets 1 ex. al pantà el 16.VI (TMPB);
exemplars en dispersió (F).

VALLÈS ORIENTAL

Santa Maria de Palautordera 1 ex. al Vir-
gili el 18.VI (JAPB i MRCA); exemplars en
dispersió (F).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 3 exs. al Cortalet el 14.III (OCVA);
primera citació prenupcial; (F).
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BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 204 exs. a tot el delta el
7-14.I; cens d’ocells aquàtics hivernants
(DBCA i FVEA/PDEA); (N).

BAIX EMPORDÀ

Illes Medes 139 nius a la colònia d’ar-
deids (MBMA, NPSA i VPRA); 127 nius l’any
2002 (N).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 22 exs. el 18.I durant
el cens d’ocells hivernants (RNLA); nom-
bre màxim mai censat a l’hivern a la zona
(N). 1 ex. a la bassa dels Pollancres el 28.VI,
presència estival sense reproducció (FLSA);
(F).

GIRONÈS

Girona 1 ex. a Pedret el 22.III (EFRA); pri-
mera citació prenupcial (F).

MARESME

Tordera 10-11 nius a cal Raba el 4.V (JRFA);
(N).

OSONA

Les Masies de Voltregà 1 ex. a les Gam-
bires el 2.I (JBCB); (F).

TARRAGONÈS

Torredembarra 1 ex. als Salats i Mun-
tanyans el 26.I (JVDA); citació hivernal (F).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. escoltat sobre el Cortalet 18.III
(SSAA i OCVA); primera citació prenupcial
(F).

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 2 exs. al pantà del
Foix el 9.VII (JCRE i PTEA); citació estival
(F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 425 exs. a tot el delta el
12-18.I; cens d’ocells aquàtics hiver-
nants (DBCA i FVEA/PDEA); (N).

BAIX EMPORDÀ

Illes Medes 122 nius a la colònia d’ar-
deids (MBMA i VPRA); (N).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 16 exs. el 17.I durant
el cens d’ocells hivernants (RGBA, FSEB i
FLSA); (N). 1 parella amb nidificació com-
provada per primera vegada en 4 anys
(RNLA); (R).
Sant Boi de Llobregat 2 exs. juvenils al
riu Llobregat el 22.VII (RBVA); primera cita-
ció postnupcial (F).

OSONA

Manlleu 1 ex. al Ter el 24.III (CMGA); (F).

PLA DE L’ESTANY

Banyoles 58 exs. aturats a l’estany el 5.IX
(CFQA); (N).

TARRAGONÈS

Tarragona 1 ex. el 26.VII (ACTA); prime-
ra citació postnupcial (F).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà Uns 13 exs. a l’estany de Palau el
25.III (JOSA); primera citació prenupcial
(F).

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 1 ex. adult al pan-
tà del Foix el 16.II (XBGA i CGGA); (F). 2
parelles tot l’estiu sense indicis de nidifi-
cació (XBGA i CGGA); (F). 4 exs. joves el
30.X (XBGA i CGGA); darrera citació pos-
tnupcial (F).
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BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 453 exs. a tot el delta el
8-14.I; cens d’ocells aquàtics hivernants
(DBCA i FVEA/PDEA); (N).

BAIX EMPORDÀ

Pals 1 ex. als estanys el 29.XII (CBLA); cita-
ció hivernal (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 39 exs. durant el cens
d’ocells hivernants de gener (RGBA, FSEB i
FLSA); (N). 52 exs. a la maresma el 29.VIII
(ARMC); nombre màxim (N).

BERGUEDÀ

Avià 1 ex. adult a l’estany de Graugés el
20.VI (PABB); citació estival (F).

CONCA DE BARBERÀ

Pontils 1 ex. adult al riu Gaià el 4.VI (MPMB

i HGEA); (F).

MARESME

Arenys de Mar 12 exs. a can Buixalleu el
20.III (CBSA); primera citació prenupcial
(F).

OSONA

Manlleu 1 ex. el 29.III (APFA); primera
citació prenupcial (F).

PLA DE L’ESTANY

Banyoles 1 ex. a l’estanyol de la Cendra
el 9.VI (CFQA, CGPC i JVCB); (F, G).

TARRAGONÈS

Vila-seca 1 ex. a la bassa de la sèquia Major
el 31.VII (JFOD); primera citació postnupcial
(F).

Ardeola ralloides
Martinet ros

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. als estanys del Matà el 7.IV
(JMAA i MJMA); primera citació prenupcial
(F). 7 exs. als arrossars de la Gallinera el
16.V (AAIA); darrera citació prenupcial (F).
1 ex. al Matà el 2.VIII (AOTA i PSGA); pri-
mera citació postnupcial (F). 1 ex. a l’es-
tany Europa el 16.X (FMVA); darrera cita-
ció postnupcial (F).

ALT PENEDÈS

L’Arboç 1 ex. a la bassa de la fàbrica Omya
Clariana el 6.V (PTEA i JCRE); (G).

BAIX CAMP

Cambrils 1 ex. a la riera de Riudecanyes
el 30.VII (EGTA), primera citació postnupcial
(F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 2 exs. a tot el delta el 12-
18.I; cens d’ocells aquàtics hivernants (DBCA

i FVEA/PDEA); (N). 674 parelles reproduc-
tores a tot el delta; cens d’ocells nidificants
(DBCA i FVEA/PDEA); (N).

BAIX EMPORDÀ

Illes Medes 4 nius a la colònia d’ardeids
(MBMA, NPSA i VPRA); 1 niu l’any 2001 (N).
Pals 1 ex. a les basses d’en Coll el 5.X
(CBLA); darrera citació postnupcial (F).

BAIX LLOBREGAT 

Delta del Llobregat 1 ex. a la maresma el
31.III (ARMC); primera citació prenupcial
(F). Diverses citacions estivals sense
indicis de reproducció (FLSA); (F). 1 ex. a
la Vidala el 9.X; darrera citació postnup-
cial (FLSA i RGBA); (F).
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GIRONÈS

Girona 1 ex. a Fontajau el 13.IV (ACHA,

ARVA, CPVA, FVVB i PFLB); (F). 1 ex. a l’illa
del Ter el 31.V (CPVA); (F).

OSONA

Manlleu 1 ex. al passeig del riu Ter el 5.V
(JEXA i IGMA); (F). 1 ex. al Ter a la Devesa
el 10.V (RBCA i PBCA); (F).

PLA DE L’ESTANY

Banyoles 1 ex. el 9.V (CFQA); (F).

SELVA

Sils 4 exs. entre el 4 i el 22.V, espècie
inusual a la zona (ADGA, JRRC, JVLA i MFQA);
(F).

TARRAGONÈS

Torredembarra 3 exs. als Salats i Mun-
tanyans el 13.VI (AVDA i JVDA) i 5 exs. el
16.VI (PARA); citacions estivals (F). 4 exs.
el 26.VII (PARA); primera citació postnup-
cial (F).
Vila-seca 2 exs. provinents del mar s’a-
turen en una roca a la punta dels Cavalls
l’11.V (JFOD, PJAA i ACTA); migrants pel mar
(F).

VALLÈS ORIENTAL

Granollers 1 ex. al riu Congost el 19.V
(JRFA); (F).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural del Cap de Creus 1 ex. sobre
el Port de la Selva el 12.VII (PFLB, TLFA i
PGGA); (G, F).
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. als estanys del Matà el 18.III
(MBBB); primera citació prenupcial (F). 1
ex. a l’estany Europa el 20.X (PFLB); darre-
ra citació postnupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 5 exs. a tot el delta el 7-
14.I; cens d’ocells aquàtics hivernants (DBCA

i FVEA/PDEA); (N).

BAIX EMPORDÀ

Illes Medes 3 nius a la colònia d’ardeids
(MBMA, NPSA i VPRA); (N).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a la maresma el
6.IV (FLSA); primera citació prenupcial (F).
1 ex. als Reguerons el 20.VI, presència esti-
val sense reproduir-se (XLBA); (F). 6 exs.
el 8.VIII (XLBA, RSLA i MIBA); primera cita-
ció postnupcial (F).

BAIX PENEDÈS

Banyeres del Penedès 1 ex. en una bas-
sa d’un hort alimentant-se de larves d’Aly-
tes obstetricans i Gambusia holbrooki entre
l’1 i el 7.V (CGGA); (F).

MARESME

Palafolls 1 ex. subadult en un estany prop
de la Tordera el 31.V (JRFA); (G).

PLA DE L’ESTANY

Banyoles 1 ex. a la Ravanera el 26.IV
(CFQA); (G).

PLA D’URGELL

Ivars d’Urgell 1 ex.  als “Coladors” entre
el castell del Remei i Ivars el 23.V (FMSA);
(G).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. als estanys del Matà el 18.IV
(JMAA); primera citació prenupcial (F). 1
ex. a la Massona el 3.VI (JMAA); darrera
citació prenupcial (F).
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BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 12 exs. a tot el delta el 12-
18.I; cens d’ocells aquàtics hivernants (DBCA

i FVEA/PDEA); (N).

BAIX EMPORDÀ

Castell-Platja d’Aro 1 ex. a la bassa del
Dofí el 8.V (CACB); (G).
Illes Medes 3 nius a la colònia d’ardeids
(MBMA i VPRA); (N).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a cal Tet el 7.IV
(DBRA); primera citació prenupcial (F). 1
ex. a la maresma l’1.XI (RBVA); darrera cita-
ció postnupcial (F).

BARCELONÈS

Barcelona 4 exs. al parc de Diagonal Mar
depredant Rana perezi el 5.V (RRSB); (G,
B). 1 ex. el 18.V (RRSB); (G).
Sant Adrià de Besòs 1 ex. davant la de-
sembocadura del Besòs el 22.X (XLBA); (F).

TARRAGONÈS

Tarragona 1 ex. a la corba del riu Fran-
colí i a la Universitat Laboral el 6.VIII
(ACTA); primera citació postnupcial (F).
Vila-seca 8 exs. a la platja dels Prats el
30.IV (EGTA); nombre màxim (N).

VALLÈS ORIENTAL

La Llagosta 1 ex. al riu Besòs el 4.V (FMVA);
(G).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural del Cap de Creus 9 exs.
aturats al capvespre en uns penya-segats
a cap Norfeu el 24.IV (AHMA, JAPB, JPMC i
OTMA); (G).
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. a l’estany del Cortalet el 4.IV
(JMAA); primera citació prenupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 11 exs. a tot el delta el 8-
14.I; cens d’ocells aquàtics hivernants (DBCA

i FVEA/PDEA); (N).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a la maresma el
20.III (FLSA i MMVA); primera citació pre-
nupcial (F). 1 ex. juvenil el 23.VII (FLSA);
primera citació postnupcial (F).

BARCELONÈS

Barcelona 2 exs. sobrevolen els banyistes
a la platja de la Mar Bella el 17.IV (RRSB i
ENSA); (G). 1 ex. al parc de Diagonal Mar
el 30.IV (CBMA); (G).

GARROTXA

Sant Joan les Fonts 1 ex. a l’itinerari SOCC
129 el 23.IV (LGPA); (G).

GIRONÈS

Girona 1 ex. a Fontajau l’11.VI (CPVA,

HMPA, JBPC i PFLB); (F, G). 1 ex. a Camp-
dorà el 12.VI (MPCE i NRCA); (F, G).

OSONA

Manlleu 1 ex. al meandre de Gelabert el
13.V (AGRB); (G).

TARRAGONÈS

Vila-seca 4 exs. a la torre d’en Dolça el
29.VII (FMVA i ACTA); primera citació post-
nupcial (F).

VALLÈS OCCIDENTAL

Montcada i Reixac 2 exs. a la bassa del
Gurugú el 7.IV i 1 ex. el 16.IV (XLBA); (G).

VALLÈS ORIENTAL

La Roca del Vallès 2 exs. a prop del riu
Mogent el 5.VI (DROA); (G, F).
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Bubulcus ibis
Esplugabous

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1.636 exs. el 12.I; cens d’ocells
aquàtics hivernants (PAEA); (N).

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 3 exs. a la cua del
pantà del Foix el 2.IV (PTEA, HSCA, CGGA i
XBGA); (F). 2 exs. el 6.XI, altres anys era
hivernant abundant (PTEA, PARA i FCFA);
disminució local d’un dormidor hivernal
que va incrementar des de 1997 fins a 100
exs. l’any 1999 (N).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 5.247 exs. a tot el delta el
12-18.I; cens d’ocells aquàtics hiver-
nants (DBCA i FVEA/PDEA); (N). 4.005 pare-
lles reproductores a tot el delta; cens d’o-
cells nidificants (DBCA i FVEA/PDEA); (N).

BAIX EMPORDÀ

Castell-Platja d’Aro 81 exs. a la bassa del
Dofí el 24.XI, nombre rècord a la vall del
Ridaura (CACB); (N).
Illes Medes 992 parelles a la colònia de
la Meda Gran durant el cens d’ardeids
(MBMA, NPSA i VPRA); 1.009 nius al 2001
(N).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1.954 exs. el 12.I
durant el cens d’ocells hivernants (RNLA);
(N).
Sant Boi de Llobregat 259 exs. al dor-
midor del riu Llobregat el 17.I (ASAA); (N).

BARCELONÈS

Barcelona 13 parelles nidificants a la colò-
nia del zoològic (JGGD); (N). 53 exs. al dor-
midor del zoòlogic el 8.VII (JGGD); (N).

GARROTXA

Maià de Montcal 1 ex. a la Reserva Natu-
ral de Fauna Salvatge d’Illa de Fluvià el
29.IX (JRRC); (F).

GIRONÈS

Girona 1.104 exs. al dormidor de la bas-
sa de la Barca el 30.XI (ANGB); (N).

PLA DE L’ESTANY

Banyoles 189 exs. al dormidor durant el
cens d’ocells aquàtics hivernants el 20.I
(GGTA, XVPA, PCSA, MMJA, JMGD, CFQA, APRB

i JRGC); (N).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 3.391 exs. a tot el delta el
7-14.I; cens d’ocells aquàtics hivernants
(DBCA i FVEA/PDEA); (N).

BAIX EMPORDÀ

Illes Medes 1.032 nius a la colònia d’ar-
deids (MBMA, NPSA i VPRA); (N).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1.698 exs. el 18.I
durant el cens d’ocells hivernants (RNLA);
(N).

BARCELONÈS

Barcelona 25 parelles nidificants a la colò-
nia del zoològic (JGGD); (N). Recompte
d’exemplars al dormidor del zoològic: 97
exs. el 14.I, 89 exs. el 24.II i 44 exs. el
28.V (JGGD); (N).

VALLÈS ORIENTAL

La Llagosta 3 exs. joves a la riera de Cal-
des el 9.VI (FMVA); primera citació de joves
de l’any (F).
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ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 451 exs. el 13.I; cens d’ocells aquà-
tics hivernants (PAEA); (N). 1.233 exs. el
9.XI (PAEA); màxim anual (N).

BAIX CAMP

Reus 486 exs. en un dormidor proper a
la ciutat censat per primera vegada el 21.I
(ACTA); (N).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 4.288 exs. a tot el delta el
12-18.I; cens d’ocells aquàtics hiver-
nants (DBCA i FVEA/PDEA); (N).

BAIX EMPORDÀ

Illes Medes 1.005 nius a la colònia d’ar-
deids (MBMA i VPRA); (N).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1.477 exs. el 17.I
durant el cens d’ocells hivernants (RGBA,

FSEB i FLSA); (N).

BARCELONÈS

Barcelona 17 parelles nidificants a la colò-
nia del zoològic (JGGD); (N). Recompte
d’exemplars al dormidor del zoològic: 50
exs. el 13.II (JGGD); (N).

OSONA

Les Masies de Voltregà 25 exs. al dor-
midor del Ter a la Gleva el 10.I ( MRFB, JPEA,

DSXB i LBVA); (N).

PLA D’URGELL

Ivars d’Urgell Més de 100 exs. seguie-
xen la maquinària que fa els moviments
de terres per construir les illetes de l’es-
tany el 31.XII (FMSA); (N).

BAIX CAMP

Reus 444 exs. al dormidor el 7.I (ACTA i
JRCF); (N).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 4.642 exs. a tot el delta el
8-14.I; cens d’ocells aquàtics hivernants
(DBCA i FVEA/PDEA); (N).

BAIX EMPORDÀ

Castell-Platja d’Aro 16 exs. a la bassa del
Dofí el 17.IX (CACB); primera citació
postnupcial (F). Màxim hivernal de 400
exs. (CACB); (N).

BARCELONÈS

Barcelona 25 parelles nidificants a la colò-
nia del zoològic (JGGD); (N).

GIRONÈS

Llagostera 1 ex. a l’abocador de Solius el
17.IV (CACB); darrera citació prenupcial
(F).

PLA D’URGELL

Vila-sana 529 exs. al dormidor del pantà
de la torre del Macip el 10.II (JBSA); (N).

Egretta gularis
Martinet dels esculls

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. adult de fase fosca de
la subespècie gularis a la punta de la Ban-
ya del 15.VII al 23.VIII; les característi-
ques del plomatge fan pensar que amb tota
seguretat es tracta de l’exemplar observat
a la mateixa localitat l’any anterior (DBCA

i FBAA); (G). Citació no tramesa al Comité
de Rarezas de SEO/BirdLife.
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Egretta gularis 
× Egretta garzetta
Martinet dels esculls × Martinet blanc 

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre L’exemplar adult d’Egret-
ta gularis citat al juliol i a l’agost a la pun-
ta de la Banya, sembla que amb anterio-
ritat s’aparella amb 1 ex. d’Egretta garzet-
ta i crien a la colònia del Sosaberar, a
l’illa de Buda. Finalment aconsegueixen
que volin dos polls, de coloració emi-
nentment grisa, que són observats des del
24.VII fins el 31.XII a diferents localitats
del delta, però especialment a les salines
de Sant Antoni i en camps propers al Poble-
nou. Un altre poll, que es conserva con-
gelat per a una anàlisi genètica, és trobat
mort al niu el 17.VII; cens d’ocells nidifi-
cants (DBCA, FVEA i RTFA/PDEA); (M). Cita-
cions no trameses al Comité de Rarezas de
SEO/BirdLife. 1 ex. juvenil amb el plomatge
tipus “piano” als ullals de Panxa del 9 al
16.VIII (DBCA, OCVA, JPVF i JRMA); (M). Cita-
ció no tramesa al Comité de Rarezas de
SEO/BirdLife.

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 2 exs. nascuts l’any ante-
rior a l’illa de Buda es continuen veient
plegats fins al 26.II, moment en què ja
només resta 1 ex. que s’observa a diferents
localitats del delta, especialment a les sali-
nes de Sant Antoni i arrossars propers al
Poblenou, fins al 31.XII (DBCA); (M). Cita-
ció homologada pel Comité de Rarezas de
SEO/BirdLife.

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. que s’observa a dife-

rents localitats del delta, especialment a
les salines de Sant Antoni i arrossars pro-
pers al Poblenou, de l’1.I al 31.XII; pre-
sent a la zona des del 24.VII de 2002 (DBCA);
(M). Citació homologada pel Comité de
Rarezas de SEO/BirdLife.

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. que s’observa a dife-
rents localitats del delta, especialment a
les salines de Sant Antoni i arrossars pro-
pers al Poblenou, de l’1.I al 31.XII; pre-
sent a la zona des del 24.VII de 2002 (DBCA);
(M). Citació homologada pel Comité de
Rarezas de SEO/BirdLife.

Egretta garzetta
Martinet blanc

BAGES

Castellbell i el Vilar Present al meandre
del riu Llobregat fins al 4.V i a partir de
21.IX, amb un màxim de 12 exs. l’1.IV
(EMMB, IMMA i SGSB); (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 3.012 exs. a tot el delta el
12-18.I; cens d’ocells aquàtics hiver-
nants (DBCA i FVEA/PDEA); (N). 1.684 pare-
lles reproductores a tot el delta; cens d’o-
cells nidificants (DBCA i FVEA/PDEA); (N).

BAIX EMPORDÀ

Castell-Platja d’Aro 1 ex. a la bassa del
Dofí el 16.III (CACB i MACA); primera cita-
ció prenupcial (F). 1 ex. a la cala de la Con-
ca el 9.VIII (CACB); primera citació post-
nupcial (F).
Torroella de Montgrí 32 nius a la colò-
nia d’ardeids a la Meda Gran (NPSA, VPRA

i MBMA); 31 nius al 2001 (N).
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BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 111 exs. el 12.I durant
el cens d’hivernants (RNLA); (N).

BARCELONÈS

Barcelona 2-3 parelles nidificants a la
colònia del zoològic (JGGD); (N).

GARRAF

Sitges 6 exs. migrant a 1 milla nàutica de
la costa a Vallcarca el 24.III (CGGA i XBGA);
(F).

OSONA

Manlleu 6 exs. el 8.IV (RPEA); (F).
Sant Hipòlit de Voltregà 1 ex. el 18.VII
(JCRC i MRFB); (F).
Torelló 1 ex. a Espadamala el 30.XII (RPEA);
(F).

PLA DE L’ESTANY

Banyoles 1 ex. sobrevolant l’estany el 17.I
(JLBB); (F). 4 exs. a la finca de Casa Nos-
tra entre el 5 i 8.V; 5 exs. el 9.V (CFQA,

OCVA; PCSA i XVPA); (F).
Esponellà 5 exs. al riu Fluvià el 30.III
(CFQA); (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 2.711 exs. a tot el delta el
7-14.I; cens d’ocells aquàtics hivernants
(DBCA i FVEA/PDEA); (N).

BAIX EMPORDÀ

Illes Medes 32 nius a la colònia d’ardeids
(MBMA, NPSA i VPRA); (N).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 41 exs. el 18.I durant
el cens d’ocells hivernants (RNLA); (N).

BARCELONÈS

Barcelona Recompte d’exemplars al dor-
midor del zoològic: 18 exs. el 13.II (JGGD);

(N). 5 parelles nidificants a la colònia del
zoològic (JGGD); (N).

PLA D’URGELL

Bellvís Petita concentració en una bassa
de reg mig buida en la qual hi ha força
Cyprinus carpio: 10 exs. el 14.XI, 12 exs.
el 15.XI i 18 exs. el 23.XI (FMSA); (N).

RIBERA D’EBRE

Flix Diverses concentracions de dispersió
postnupcial en moviment per l’Ebre: 34
exs. el 13.VIII, 76 exs. el 22.VIII i 42 exs.
el 25.IX (PJMB); (F).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 22 exs. el 13.I; cens d’ocells aquà-
tics hivernants (PAEA); (N).

BAGES

El Pont de Vilomara i Rocafort 1 pare-
lla nidifica a la colònia del Llobregat asso-
ciada amb Ardea cinerea (JGGD); (N, R).

BAIX EMPORDÀ

Illes Medes 43 nius a la colònia d’ardeids
(MBMA, NPSA i VPRA); (N).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 4.398 exs. a tot el delta el
12-18.I; cens d’ocells aquàtics hiver-
nants (DBCA i FVEA/PDEA); (N).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 74 exs. el 17.I durant
el cens d’ocells hivernants (RGBA, FSEB i
FLSA); (N).

BARCELONÈS

Barcelona Recompte d’exemplars al dor-
midor del zoològic: 18 exs. l’11.II (JGGD);
(N). 6 parelles nidificants a la colònia del
zoològic (JGGD); (N).
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OSONA

Les Masies de Voltregà 3 exs. al dormi-
dor del Ter a la Gleva el 10.I (MRFB, JPEA,

DSXB i LBVA), mínim d’exemplars hiver-
nants a la comarca (N). 14 exs. al Ter a les
Gambires l’1.IV (JCRC i JMJA); (N).
Manlleu 14 exs. al Ter a la Devesa el 20.III
(AGRB); (F, N).
Torelló Màxim de 9 exs. estiuejants al Ter
a Espadamala, a la colònia d’ardeids, el
2.VIII (CMGA); (N).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 4.008 exs. a tot el delta el
8-14.I; cens d’ocells aquàtics hivernants
(DBCA i FVEA/PDEA); (N).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 76 exs. durant el cens
d’ocells hivernants de gener (RGBA, FSEB i
FLSA); (N).

BARCELONÈS

Barcelona 5 parelles nidificants a la colò-
nia del zoològic (JGGD); (N).

OSONA

Les Masies de Voltregà Diversos exem-
plars a la colònia de reproducció de Nycti-
corax nycticorax al llarg de tot el mes d’a-
bril amb un màxim de 9 exs. el 21.V (MRFB,

AGRB i DLVA); (F).

Casmerodius albus
Agró blanc

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. a l’estany del Cortalet el 17.VIII
(JMAA i MJMA); primera citació postnupcial
(F). 1 ex. el 29.IX (MCTA); (F).

ALT URGELL

Oliana 1 ex. a la cua del pantà de Rialb
el 5.XI (JPPE); (F).

BAIX CAMP

Cambrils 1 ex. migrant pel mar de S a N
la primera setmana de juliol (EGTA); (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 131 exs. a tot el delta el
12-18.I, màxim anual; cens d’ocells aquà-
tics hivernants (DBCA i FVEA/PDEA); (N). Pre-
sència regular al llarg de tot l’any, els recomp-
tes màxims obtinguts per mes han estat els
següents: 131 exs. al gener, 76 exs. al febrer,
47 exs. al març, 28 exs. a l’abril, 24 exs. al
maig, 19 exs. al juny i al juliol, 16 exs. a
l’agost, 44 exs. al setembre, 66 exs. a l’oc-
tubre, 88 exs. al novembre i 124 exs. al
desembre; cens quinzenal d’ocells aquàtics
(DBCA, FVEA i JPVF/PDEA); (N). 7 parelles
reproductores a tot el delta; cens d’ocells
nidificants (DBCA i FVEA/PDEA); (N).

BAIX EMPORDÀ

Pals 1 ex. al golf Serres de Pals entre el 4.I
i el 6.III (CBLA); (F). 1 ex. entre el 22 i el
28.III (CBLA i JCWA); (F). 1 ex. el 18.IV
(CBLA); (F). 1 ex. a les basses d’en Coll el
9.X (CBLA); (F). 1 ex. al golf Serres de Pals
el 14.XI (CBLA i JCWA); (F).
Verges 1 ex. sobre el riu Ter el 2.II (JPSA,
JGXF i FMBA); (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a la maresma
entre el 2.I (FLSA i JCCA) i el 7.II (PBGA);
(F). 2 exs. el 12.I durant el cens d’hiver-
nants (RNLA); dades hivernals continua-
des (F). 1 ex. el 30.IV (AROA i JCMC); (F).
1 ex. a la bassa dels Pollancres el 29.VI
(ARMC); (F). 3 exs. a la maresma entre el
5 i el 7.VII (ARMC, FLSA i NUTA); (F). 1 ex.
el 20.VIII (XLBA i KVVB); primera citació
postnupcial; (F). 9 exs. el 2.X (PBGA); nou
rècord al delta (N).
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Molins de Rei 3 exs. al riu Llobregat el
20.VII (RACB); (F).

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. sobrevolant el port Olím-
pic en direcció N el 25.VII (RRSB, ENSA,

JLDA i RLHA); (G). 2 exs. sobrevolant el barri
de Sant Andreu el 27.VIII i 1 ex. l’1.IX
(JCCA); (F, G).

GIRONÈS

Sant Julià de Ramis 1 ex. al congost del
Ter l’1.XI i el 14.XII (MPCE i NRCA); (G).

SELVA

Sils 2 exs. entre el 13 i el 18.X, 1 d’ells
fins al 15.XII (HMPA, JVLA, PPFA, ADGA, ICAA

i MGMD); (F).

OSONA

Les Masies de Voltregà-Torelló 1 ex.
hivernant des del 13.XII (JPRB); (F, G).
Manlleu 1 ex. sobrevola la ciutat el 24.XI,
primera citació per a la comarca (MBXD,

MRFB RBCA i IDMA); (F, G)

SEGRIÀ

Aitona 1 ex. al riu Segre el 9.III (JCGA);
(F). 5 exs. als arrossars el 25.X (SWWA);
(F).
Albatàrrec 1 ex. al riu Segre el 12.I (XRNA,

SWWA, ESMA, EFSA i EFTA); (F).
Alcarràs 1 ex. volant cap a l’O a les gran-
ges de Vallmanya el 6.X (SWWA), (F).
La Granja d’Escarp 3 exs. a l’aiguabarreig
Segre-Cinca el 16.XII (JEBA); (F).
Sudanell 1 ex. al riu Segre el 8.II (XBGA),
(F).
Vilanova de la Barca 1 ex. al riu Segre
entre el 19 (JEBA) i el 25.IV (JBSA); (F).

TARRAGONÈS

Torredembarra 1 ex. als Salats i Mun-
tanyans el 21.VII (PARA); (F).
Vila-seca 1 ex. sobrevolant el Cal·lípolis
el 3.XI (EGTA); (F).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 8 exs. a Vilaüt el 15.III (SSAA); nom-
bre màxim (F). 1 ex. a la RN2 l’11.V (JMAA

i CLAA); darrera citació prenupcial (F).

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 1 ex. al pantà del
Foix el 9.X (PARA i PTEA); (G).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 160 exs. a tot el delta el
7-14.I; cens d’ocells aquàtics hivernants
(DBCA i FVEA/PDEA); (N). 8 parelles repro-
ductores a tot el delta, totes localitzades a
l’illa de Buda, on s’anellen un total de 4
polls; cens d’ocells nidificants (DBCA i
FVEA/PDEA); (N).

BAIX EMPORDÀ

La Tallada d’Empordà 1 ex. a l’illa de
Canet el 25.I (DBRA); (F).
Baix Ter Present tot l’any amb un màxim
de 3 exs. el 23.XII (CBLA); (F).
Pals 1 ex. als arrossars el 8.XI (FMVA, PSGA

i MLMB); darrera citació postnupcial (F).
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Verges 1 ex. sobre el riu Ter el 7.I (ACGB

i ABRA); (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 3 exs. a la maresma
l’11.III (FLSA, JCMC, PBGA i VSXA); primera
citació prenupcial (F). 1 ex. a la llacuna
de cal Tet el 25.VI (PEGA, RCSA i JMXE); (F).
1 ex. a la maresma el 21.VIII (RGBA i RRSB);
primera citació postnupcial (F). 2 exs. a
partir del 16.X (JCMC); (F). Màxim de 3
exs. el 7.XI (PBGA); (F).

GIRONÈS

Girona 1 ex. en vol a l’Onyar al carrer del
Carme el 20.III (JCVC); (F). 1 ex. en vol al
Ter a can Salvatella el 20.IX (HMPA); (F).

NOGUERA

Bellcaire d’Urgell 1 ex. aturat en un camp
d’alfals el 13.XI i en un rec proper l’1.XII
(RGMB); (G).
Camarasa 1 ex. al pantà de Sant Llorenç
de Montgai el 24.II (JBSA); (G).

OSONA

Les Masies de Roda-Les Masies de Vol-
tregà-Manlleu-Torelló 1 ex. hivernant
com a mínim des del 13.XII (RJNA); (F, G).
Les Masies de Voltregà-Torelló 1 ex. hiver-
nant com a mínim fins al 12.I (JEPB); (G).
1 ex. a les Gambires el 8.IV (RPEA); (G).

PLA D’URGELL

Ivars d’Urgell-Vila-sana 1 ex. a l’estany
el 29.XI (JBSA); (F).

SEGRIÀ

Lleida 2 exs. sobrevolant la Bordeta l’11.XII
(SWWA); (F).
Sudanell 3 exs. al riu Segre l’11.I (EFSA,

EFTA, ESMA, SWWA i XRNA); (F).
Torres de Segre 2 exs. al pantà d’Utxesa
el 12.I (AOTA i FMVA); (F). 4 exs. el 23.XII
(RBVA, DMCA i MCMH); (F).
Vilanova de la Barca 2 exs. al Sot del Fus-

ter el 12.I (SWWA i XRNA); (F). 1 ex. el 9
(JBSA i JEBA) i 13.IV (SWWA); (F). 1 ex. el
15.XII (JEBA); (F).

SELVA

Sils 1 ex. als estanys l’1.III (JVCB); prime-
ra citació prenupcial (F). 2 exs. el 26.III
(HMPA, ADGA i PFLB); darrera citació pre-
nupcial (F). 1 ex. el 23.IX (HMPA i JVLA);
primera citació postnupcial (F). 3 exs. el
2.X (JVCB); nombre màxim (F).

ALT EMPORDÀ

Garrigàs 1 ex. al riu Fluvià a Arenys d’Em-
pordà el 9 i 10.II (LJFA); (G).
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 2 exs. el 13.I; cens d’ocells aquà-
tics hivernants (PAEA); (N). 10 exs. als
estanys de Palau el 27.III (SSAA, AROA i
DROA); màxim nombre (F). 1 ex. a l’es-
tany de Vilaüt el 17.VI (JMAA); citació esti-
val (F). 3 exs. a l’estany del Cortalet el
21.VII (OCVA); primera citació postnup-
cial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 198 exs. a tot el delta el
12-18.I; cens d’ocells aquàtics hiver-
nants (DBCA i FVEA/PDEA); (N). Presència
regular al llarg de tot l’any, els recomptes
màxims obtinguts per mes han estat els
següents: 198 exs. al gener, 103 exs. al
febrer, 90 exs. al març, 85 exs. a l’abril, 58
exs. al maig, 35 exs. al juny, 31 exs. al
juliol, 42 exs. a l’agost, 63 exs. al setem-
bre, 153 exs. a l’octubre, 178 exs. al novem-
bre i 198 exs. al desembre, el qual supo-
sa el recompte màxim anual; cens quin-
zenal d’ocells aquàtics (DBCA, FVEA i
JPVF/PDEA); (N). 9 parelles reproductores
a tot el delta, totes localitzades a l’illa de
Buda; cens d’ocells nidificants (DBCA i
FVEA/PDEA); (N).
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BAIX EMPORDÀ

Baix Ter 1 ex. present tot l’any (CBLA); (G,
F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a la maresma
el 18.IV (XSXA); primera citació prenup-
cial (F). 2 exs. el 7.V (XSXA i PBGA); darre-
ra citació prenupcial (F). 1 ex. als calai-
xos de depuració el 9.IX (FLSA); primera
citació postnupcial (F). 15 exs. a la mares-
ma el 21.IX (XSXA); màxim nombre (F,
N).
El Prat de Llobregat 1 ex. al riu Llobre-
gat entre el 2 i el 6.X (ASAA); (G).

GIRONÈS

Girona 2 exs. sobrevolen la ciutat el 7.IV
(MPLA); (G).

NOGUERA

Térmens 1 ex. el 22.II (JEBA); (G).

OSONA

Les Masies de Roda-Les Masies de Vol-
tregà-Manlleu-Torelló 1 ex. hivernant al
riu Ter fins al 27.II (JCRC); (F). Mínim d’1
ex. hivernant al riu Ter des del 18.XI (JCRC);
(F).
Manlleu 2 exs. al riu Ter el 18.XI (PBCA);
(G, F).
Torelló 2 exs. al riu Ter a les Gambires el
3.II (DBCA); (F).

PLA D’URGELL

Vila-sana 2 exs. el 10.II (JBSA); (G).

SEGRIÀ

Seròs 1 ex. a l’itinerari SOCC 100 el 18.IV
(ESMA); (F).
Torres de Segre 6 exs. al pantà d’Utxesa
entre el 17.I i el 20.III (JEBA, EGRE i JGGD);
(N, G).
Vilanova de la Barca 3 exs. a l’itinerari
SOCC 200 el 3.I (SWWA); (G, F). 1 ex. al
sot del Fuster el 13.I (JEBA); (G, F). 3 exs.

el 20.III (JEBA); (G). 2 exs. l’11 i 12.IV
(SWWA); (F). 1 ex. l’11.XII (SWWA); (F).

SELVA

Sils 1 ex. als estanys el 21.IX (FRRA); (G).

TARRAGONÈS

Torredembarra 1 ex. als Salats i Mun-
tanyans el 3 (PARA) i 12.X (JVDA); (G). 1
ex. el 12.XII (AVDA i JVDA); (G).

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 2 exs. al riu Foix el
20.X (FCFA i JCRE); (G).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 254 exs. a tot el delta el 8-
14.I; cens d’ocells aquàtics hivernants (DBCA

i FVEA/PDEA); (N). Presència regular al llarg
de tot l’any; els recomptes màxims obtin-
guts per mes han estat els següents: 271 exs.
al gener, 242 exs. al febrer, 151 exs. al març,
76 exs. a l’abril, 34 exs. al maig, 26 exs. al
juny, 31 exs. al juliol, 48 exs. a l’agost, 151
exs. al setembre, 221 exs. a l’octubre, 297
exs. al novembre i 308 exs. al desembre,
recompte màxim anual; cens quinzenal d’o-
cells aquàtics (DBCA, FVEA i JPVF/PDEA); (F,
N). 9 parelles reproductores a tot el delta,
totes localitzades a l’Alfacada; cens d’ocells
nidificants (DBCA i FVEA/PDEA); (N).

BAIX EMPORDÀ

Pals 4 exs. als estanys entre el 26 i el 31.XII
(ABRA); citació hivernal (F, N). 2 exs. a les
basses d’en Coll el 29.XII (CBLA); citació
hivernal (F).
Verges 1 ex. sobre el riu Ter el 26.XI (ACTA

i ACTB); (G).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a cal Tet el 27.III
(XLBA); (F). 1 ex. a la maresma el 21.V
(XSXA); darrera citació prenupcial (F). 1
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ex. l’11.VIII (JGRB); primera citació post-
nupcial (F). 5 exs. el 17.X (PBGA); nom-
bre màxim (N).

BERGUEDÀ

Sallent 1 ex. al riu Llobregat a Cabrianes
el 24.I (PABB); (G).

GARROTXA

Beuda-Besalú-Maià de Montcal 1 ex. al
riu Fluvià entre el 27.I (MLLA) i el 17.IV
(CFQA, GGTA, JPXA i EPMC); (G).
Maià de Montcal 1 ex. al riu Fluvià a la
Reserva Natural de Fauna Salvatge d’Illa
de Fluvià el 6.XII (CFQA i JBVB); (G).

GIRONÈS

Girona 1 ex. a diverses zones entre el 8 i
el 30.I (ACHA, HMPA, PFLB i JPBC); (G). 2 exs.
al riu Ter a Campdorà el 5.VI (MPCE i NRCA);
(F, G). 1 ex. el 12.X (MPCE i NRCA); (G).
Llagostera 3 exs. a Penedès el 22.X (ECFA);
(G).
Sant Julià de Ramis 1 ex. al congost del
riu Ter el 3.IV (MPCE i NRCA); (G). 1 ex. el
12.X (MPCE i NRCA); (G).

OSONA

Calldetenes 1 ex. en vol sobre el poble el
8.I (JAIA i AAVA); (G).
Gurb-Les Masies de Voltregà 2 exs. a la
desembocadura de la riera del Sorreig al
Ter entre el 30.X (JAIA i AAVA) i el 13.XI
(OCVA); (G).
Les Masies de Roda 1 ex. a Sant Pere de
Casserres el 16.X (RJNA), primera obser-
vació postnupcial; (F, G).
Malla 1 ex. en un camp inundat prop de
la C-17 entre Santa Eulàlia i Malla el 23.X
(CGPA); (G).
Manlleu 1 ex. al Ter a Rocacorba el 6.V
(RPEA); darrera observació prenupcial (F, G).
Montesquiu 1 ex. al Ter el 8.XII (JVFB);
(G).
Torelló 2 exs. al Ter a les Gambires el 16.IV
(JCRC); (F, G).

RIBERA D’EBRE

Flix Diverses observacions a Sebes d’1 i 2
exs. entre el 4.I i el 26.III (PJMB i IJVA; RACC);
(F, G). 1 ex. el 21.XII (SWWA); (G).

SEGRIÀ

Lleida 2 exs. a les basses de Rufea el 6.X
(SWWA); (G).
Seròs 1 ex. a l’itinerari SOCC 100 el 21.I
(ESMA); (G).
Vilanova de la Barca 1 ex. al sot del Fus-
ter el 21.III (JEBA), 1 ex. el 9.IV (SWWA) i
1 ex. el 23.XI (JEBA); (G).

TARRAGONÈS

Renau 2 exs. al pantà del Gaià durant el
cens d’ocells aquàtics hivernants el 12.I
(XBGA i CGGA); (G).
Torredembarra 1 ex. migrant cap al S
als Salats i Muntanyans el 24.XI i 3 exs.
migrant cap al S el 15.XII (XBGA i CGGA);
(G).

Ardea cinerea
Bernat pescaire

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 33 exs. el 12.I; cens d’ocells aquà-
tics hivernants (PAEA); (N). Un grup de
més de 100 exs. migrant cap al N el 24.III
(NRPA i SSAA); (N).

ALT URGELL

Oliana 80 exs. a la capçalera del pantà el
29.XI (PMPC i TVRT); màxim nombre anual
(N).

BAGES

El Pont de Vilomara i Rocafort 35 pare-
lles nidificants a la colònia del Llobregat
(JGGD); (N).
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BAIX CAMP

Cambrils 1 ex. migrant cap al S sobre el
mar el 14 i 29.VII (EGTA); (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 2.418 exs. a tot el delta el
12-18.I; cens d’ocells aquàtics hiver-
nants (DBCA i FVEA/PDEA); (N). 53 parelles
reproductores a tot el delta; cens d’ocells
nidificants (DBCA i FVEA/PDEA); (N).

BAIX EMPORDÀ

Pals 1 ex. a les basses d’en Coll el 8.IV
(CBLA); darrera citació prenupcial (F). 1
ex. el 10.VII (CBLA); primera citació post-
nupcial (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 252 exs. durant el
cens d’hivernants (RNLA); (N). 1 ex. adult
fent niu al canyar de la maresma el 29.I
(RGBA, EGPA i JCMC); (F). 8-9 parelles nidi-
ficants a la maresma de les Filipines i 1
parella al Remolar (RGBA, FLSA i ARMC); (F).
Depredació d’un poll d’Anas platyrhynchos
el 18.V(FLSA) i d’Anas crecca entre setem-
bre i octubre (CPXA); (B).

BAIX PENEDÈS

Calafell 1 ex. migrant a 6 milles de la cos-
ta el 19.V (CGGA i XBGA); migració sobre
el mar (F).

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. cerca menjar sense èxit
dins d’un niu de Myiopsitta monachus al
parc zoològic el 28.IV (FTGA); (B). 84 pare-
lles nidificants a la colònia del zoològic
(JGGD); (N).

GARRAF

Sitges 1 ex. migrant a 2 milles nàutiques
de la costa a Vallcarca el 24.III (CGGA i
XBGA); migració sobre el mar (F).

NOGUERA

Camarasa 44 nius ocupats i 2 més en cons-
trucció al pantà de Sant Llorenç de Mont-
gai el 27.III (JBSA); (N).

PALLARS JUSSÀ

Castell de Mur-Llimiana 45-48 nius ocu-
pats i 2 més en construcció al pantà de
Terradets el 2.IV (JBSA); (N).
Sant Esteve de la Sarga 1 ex. escoltat a
la nit el 12.VI i el 3.VII (ABBB); (F).

PLA D’URGELL

Bellvís 1 ex. entra regularment a una peti-
ta bassa en un jardí d’una casa unifamiliar
per pescar peixos ornamentals durant tot
el mes de febrer (JLXC); (B).

RIBERA D’EBRE

Ascó 1 ex. quasi albí el 19.VII (LJAA); (M).
Flix 3 exs. juvenils a Sebes el 21.VII (PJMB);
primera citació postnupcial (F).

SEGRIÀ

Alcarràs 1 parella amb plomatge nupcial
construeix niu al pantà de l’Arròs el 23.IV
(JBSA); primera cita de cria possible en
aquesta localitat (R).

VAL D’ARAN

Vielha e Mijarans 1 ex. a Aubèrt sobre-
volant el riu Garona el 29.XII (ILGA); (F).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 31 exs. el 7.I; cens d’ocells aquà-
tics hivernants el 7.I (PAEA); (N).

BAGES

El Pont de Vilomara i Rocafort Entre 50
i 60 parelles nidificants a la colònia del
Llobregat (JGGD); (N).
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BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 3.276 exs. a tot el delta el
7-14.I; cens d’ocells aquàtics hivernants
(DBCA i FVEA/PDEA); (N). 58 parelles repro-
ductores a tot el delta; cens d’ocells nidi-
ficants (DBCA i FVEA/PDEA); (N).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 257 exs. el 18.I durant
el cens d’ocells hivernants (RNLA); (N). 2
exs. fent niu al canyar de la maresma el
25.II (PBGA); (F). 7 parelles nidificants al
canyar el 20.III (RGBA, FSEB, FLSA i ARMC);
(F). 1 ex. adult intentant agafar un poll de
Netta rufina a la Vidala el 20.V (FSEB); (B).
Esparreguera 1 parella nidifica al bosc de
ribera del Llobregat entre Esparreguera i
Olesa de Montserrat (JCGA i JGGD); (R).

BARCELONÈS

Barcelona Almenys 6 nius amb ous el
8.I a la colònia del zoològic (JGGD); (F).
106 parelles nidificants a la colònia del
zoològic (JGGD); (N).

NOGUERA

Camarasa 44 nius ocupats al pantà de
Sant Llorenç de Montgai el 25.III (JBSA);
(N).

RIPOLLÈS

Ribes de Freser 1 ex. adult a la vall de
Finestrelles a 2.050 m el 2.XI (FCTA); (B).

SEGRIÀ

Lleida 1 poll encara al niu al pantà de
Torre de Jassé el 3.V, primera dada de cria
a la zona (JBSA); (R).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 41 exs. el 13.I; cens d’ocells aquà-
tics hivernants (PAEA); (N).

BAGES

El Pont de Vilomara i Rocafort 53 pare-
lles nidificants a la colònia del Llobregat
(JGGD); (N).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 3.678 exs. a tot el delta el
12-18.I; cens d’ocells aquàtics hiver-
nants (DBCA i FVEA/PDEA); (N).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 262 exs. el 17.I durant
el cens d’ocells hivernants (RGBA, FSEB i
FLSA); (N). 1 ex. adult construint el niu a
la maresma el 15.I (FSEB); (F). 15 nius
comptats durant el cens d’ocells nidificants
(RBGA, FLSA i FSEB); (N).
Esparreguera 1 parella nidifica al bosc
de ribera del Llobregat entre Esparre-
guera i Olesa de Montserrat (JCGA i JGGD);
(R).

BARCELONÈS

Barcelona 106 parelles nidificants a la
colònia del zoològic (JGGD); (N).

GARRAF

Sitges 4 exs. migrant cap al S a 4 milles
nàutiques de la costa a Garraf el 15.VIII
(CGGA i XBGA); migrants pel mar (F).

NOGUERA

Camarasa 34-35 nius ocupats al pantà de
Sant Llorenç de Montgai el 25.III (JBSA);
(N).
Castell de Mur-Llimiana 42-44 nius ocu-
pats al pantà de Terradets el 23.III (AVPA i
JBSA); (N).

RIPOLLÈS

Camprodon 1 parella nidifica al bosc de
ribera del Ter (JCGA); (R).

SEGRIÀ

Torres de Segre Primera data de cons-
trucció de niu el 22.I (JEBA); (F). 144-153
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nius ocupats en 4 colònies a Utxesa el 20.III
(JGGD i EGRE); (N).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural del Cap de Creus 202
exs. migrant per sobre de cala Culip i la
punta del cap de Creus el 8.X (MARC); nom-
bre màxim (F, N).

BAGES

El Pont de Vilomara i Rocafort 47 pare-
lles nidificants a la colònia del Llobregat
(JGGD); (N).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 3.523 exs. a tot el delta el
8-14.I; cens d’ocells aquàtics hivernants
(DBCA i FVEA/PDEA); (N).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 254 exs. durant el
cens d’ocells hivernants de gener (RGBA,

FSEB i FLSA); (N). 8 parelles nidificants a la
maresma el 9.III, totes les parelles excep-
te una fracassen per depredació (RGBA, FLSA

i ARMC); (N, B). 19 exs. migrant pel mar
davant la gola del riu Llobregat el 18.IX
(FMVA i RSLA); (B).
Esparreguera 1 ex. covant al niu a can
Tobella el 7.IV (RBVA); nou quadrat UTM
10×10 de cria segura (R).

BARCELONÈS

Barcelona 107 parelles nidificants a la
colònia del zoològic (JGGD); (N).

GIRONÈS

Sant Julià de Ramis 1 ex. al congost del
Ter el 25.VIII; primera citació postnupcial
(MPCE i NRCA); (F).

Ardea purpurea
Agró roig

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. als Roncaires el 25.III (SSAA i
OCVA); primera citació prenupcial (F). 34
parelles nidificants (JMMA); (N). 1 ex. jove
als estanys del Matà el 25.X (JMAA i JOCA);
darrera citació postnupcial (F).

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 1 ex. al pantà del
Foix el 18.V (PARA i XBGA); darrera citació
prenupcial (F).
Vilobí del Penedès 1 ex. als pèlags el 10.V
(ICHA); (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. adult al Canal Vell
el 18.III; primera citació prenupcial (DBCA);
(F). 436 parelles reproductores a tot el del-
ta; cens d’ocells nidificants (DBCA i FVEA/PDEA);
(N). 1 ex. de 1r hivern al Canal Vell el
26.X; darrera citació postnupcial (DBCA);
(F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a la maresma el
14.III; primera citació prenupcial (PBGA i
JBOL); (F). 2 parelles nidificants a la mares-
ma del Remolar (FSEB); (N). 1 ex. el 26.X
(FPXA i FPVA); darrera citació postnupcial
(F).
Molins de Rei 1 ex. al riu Llobregat el
25.XII (CFMA); citació hivernal (F).

GIRONÈS

Girona 3 exs. a Fontajau el 8.IV (MSFB i
PFLB); primera citació prenupcial (F).

MARESME

Palafolls 1 ex. al riu Tordera el 20.III (MVXC

i JAPB); primera citació prenupcial (F).
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PALLARS SOBIRÀ

Baix Pallars 1 ex. a l’estany de Montcor-
tés el 12.V (JCBC, JPPA i XGPA); (G).

PLA DE L’ESTANY

Banyoles 1 ex. el 24.VI (CFQA); citació
estival (F).

PRIORAT

Els Guiamets 1 ex. al pantà el 14 i 16.VI
(TMPB); citacions estivals (F).

SEGRIÀ

Torres de Segre 3 exs. a Utxesa el 24.III
(AVPA); primera citació prenupcial (F).
Vilanova de la Barca Polls en 1-2 nius al
sot del Fuster el 3.VII (JBSA); (F).

TARRAGONÈS

Tarragona 1 ex. al forat de la Canonja el
19.V (JRXB); darrera citació prenupcial (F).
Torredembarra 1 ex. als Salats i Mun-
tanyans el 22.III (ACTA, DDCD i HSCB); pri-
mera citació prenupcial (F). 1 ex. el 30.VII
(JVDA); primera citació postnupcial (F).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. a la Massona el 28.II (CLAA i
RLSA); primera citació prenupcial (F). 43
exs. als Roncaires el 7.IV (SSAA); grup des-
tacable (N). Població nidificant estimada
en 56 parelles (JMAA); (N). 1 ex. al Bruel
el 28.X (ECFA); darrera citació postnupcial
(F).

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 1 ex. al barranc Bolit-
xo-cal Blai el 6.VIII (PTEA i JCRE); (G).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. adult amb l’ala esque-
rra en mal estat, tot i que vola relativament
bé, al Canal Vell el 20.II; citació d’un hiver-

nant “forçat” (DBCA); (F, B). 3 exs. adults
al Canal Vell el 13.III; primera citació pre-
nupcial (DBCA); (F). 1 ex. de 1r hivern a
l’illa de Buda el 3.XI; darrera citació
postnupcial (DBCA); (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a la maresma el
18.III (FLSA); primera citació prenupcial
(F). 1 parella nidificant al Remolar (FXSA

i FLSA); (N). 1 ex. jove el 13.X (RBVA); darre-
ra citació postnupcial (F).

CERDANYA

Bellver de Cerdanya 1 ex. a les basses de
Gallissà l’1.V (PMPC i TVRT); (G).

GIRONÈS

Fornells de la Selva 1 ex. al riu Onyar el
10.IV (JRBB); primera citació prenupcial (F).

NOGUERA

Camarasa 2 exs. al pantà de Sant Llorenç
de Montgai el 25.III (JBSA); primera cita-
ció prenupcial (F).

OSONA

Manlleu 1 ex. a la llera del riu Ter el 7.IV
(RPEA); (G).

PALLARS JUSSÀ

Tremp 1 ex. al riu Noguera Pallaresa el
6.IX (JCCD i MVEB); (G).

RIBERA D’EBRE

La Palma d’Ebre 1 ex. al pantà dels Mont-
blanquets el 20.VII; primera citació per a
la zona (RACC); (G).

TARRAGONÈS

Tarragona 1 ex. a la Universitat Laboral
l’11.VIII (ACTA, DJIM i JDEA); primera cita-
ció postnupcial (F).
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ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. al Matà el 13.III (JMAA); pri-
mera citació prenupcial (F). Població
nidificant estimada en 49 parelles (JMAA);
(N).

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 1 ex. juvenil al pan-
tà del Foix el 15.VII (CGGA); primera cita-
ció postnupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 3 exs. adults a Masia
Blanca el 18.III (DBCA); (F). 1 ex. de 1r
hivern als arrossars d’illa de Cort el 23.XI;
darrera citació postnupcial (DBCA i MFCA);
(F).

BAIX EMPORDÀ

Pals 1 ex. a les basses d’en Coll el 22.X
(CBLA i JCWA); darrera citació postnupcial
(F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. als calaixos de
depuració el 25.III (XLBA); primera cita-
ció prenupcial (F). 2 parelles nidificants
a la Vidaleta (RNLA); (N). 1 ex. a la Bunyo-
la el 24.X (XLBA/SEOB); darrera citació post-
nupcial (F).

BERGUEDÀ

Olvan 1 ex. immatur a la gravera de Fullà
el 23.V (JSPB i PABB); (G).

GARROTXA

Santa Pau 1 ex. als estanys de Jordà entre
el 19.IV i el 2.V (FTCA); (G).

MARESME

Palafolls 1 ex. en una bassa el 17.VII (XLBA

i LPJA); (F).

OSONA

Vic 3 exs. en un camp inundat al pla de
Torre Negra el 8.IV (MRFB, RBCA i RRTA);
primera citació prenupcial (F).

RIBERA D’EBRE

Flix 19 parelles a la colònia de cria el 27.IV
(PJMB, IJVA i MMTB); (N).
La Palma d’Ebre 1 ex. al pantà dels Mont-
blanquets el 20.VIII; segona citació per a
la zona (RACC); (G).

SEGRIÀ

Torres de Segre 2 exs. al pantà d’Utxesa
el 20.III (JEBA, EFSA i ALTA); primera cita-
ció prenupcial (F).

TARRAGONÈS

Tarragona 1 ex. juvenil a la corba del Fran-
colí el 15.VII (ACTA); primera citació pos-
tnupcial (F).

ALT CAMP

El Pla de Santa Maria 1 ex. als aiguamolls
el 8.IV (MDDB); (G).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. a les closes del Cortalet el 16.III
(VBBA); primera citació prenupcial (F).

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 1 ex. al pantà del
Foix el 28.III (XBGA i CGGA); primera cita-
ció prenupcial (F). 2 exs. durant tot l’es-
tiu (XBGA i CGGA); citació estival (F).

ALT URGELL/PALLARS SOBIRÀ

Parc Natural de l’Alt Pirineu 1 ex. a la
mollera d’Escalarre el 19.IV (JPPE); (G).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. adult al Clot, l’En-
canyissada, el 12.III (DBCA); (F). 1 ex. de
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1r hivern a l’illa de Buda el 16.XI; darre-
ra observació postnupcial (DBCA); (F). 1
ex. adult que vola perfectament als arros-
sars de Bombita, Canal Vell, al llarg de
tot novembre i desembre; observacions
hivernals (DBCA); (F).

BAIX LLOBREGAT

Abrera 1 ex. a can Morral l’11.VII (XLBA,

JPMC, MGVA i MVXA); primera citació post-
nupcial (G, F).
Delta del Llobregat 1 ex. a cal Tet el 15.III
(AOTA); primera citació prenupcial (F). 1
ex. a cal Tet el 5.X (XSXA); darrera citació
postnupcial (F).

BAIX PENEDÈS

Bellvei 4 exs. en una bassa de reg a les
Esplanes el 13.VII (XBGA i CGGA); (G, F).

CERDANYA

Bellver de Cerdanya 1 ex. a la clota, riu
Segre, el 13.VI (DOAA); (F, G).

GIRONÈS

Girona 1 ex. a les ribes del Ter el 6.XI
(HMGA); darrera citació postnupcial (F).

MARESME

Malgrat de Mar 6 exs. migrant pel mar
cap al NE el 6.V (JAPB i JPMC); (G).

NOGUERA

Camarasa 1 ex. a Sant Llorenç de Mont-
gai el 14.III (JBSA); primera citació pre-
nupcial (F).

PLA DE L’ESTANY

Banyoles 1 ex. a l’estany d’en Cisó el 16.VI
(ARXC, SRAA i XVPA); (F).

SEGRIÀ

Torres de Segre 1 ex. al pantà d’Utxesa el
26.III (JEBA); primera citació prenupcial
(F).

TARRAGONÈS

Vila-seca 1 ex. a la torre d’en Dolça el 24.III
(JFOD); primera citació prenupcial (F).

VALLÈS OCCIDENTAL

Montcada i Reixac 1 ex. a la bassa del
Gurugú el 21.III (XLBA); primera citació
prenupcial (F, G).

VALLÈS ORIENTAL

La Roca del Vallès 1 ex. juvenil en una
gravera el 30.VII (FMVA); primera citació
postnupcial (F).

Ciconia nigra
Cigonya negra

ALT EMPORDÀ

La Jonquera 1 ex. creuant el coll del Per-
tús el 22.X (JBRC); (F).
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. a Vilaüt el 27.IV (TAXB i GLFA);
(F). 1 ex. al Tec d’Adait el 15.VIII (JMAA i
JMGC); (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. de 1r hivern als erms
de la Tancada del 12 al 22.II (DBCA); (F).
1 ex. de 1r hivern, probablement el mateix,
en uns arrossars propers al Poblenou del
27.II al 2.III (DBCA); (F). 1 ex. de 1r hivern,
probablement el mateix, en uns arrossars
propers a la Marquesa del 6 al 12.III (DBCA

i JPVF); (F). 1 ex. juvenil als arrossars del
Goleró el 30.VIII (SSAA i NRPA); (F).

GARRAF

Sitges 1 ex. observat des del Canòpolis el
6.IX (APCC, JBRA, NEAA i RDAA); (F).

GARRIGUES

Castelldans 1 ex. a mas de Melons el 19.III
(GBCA); primera citació prenupcial (F).
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GARROTXA

Maià de Montcal 1 ex. a la Reserva Natu-
ral de Fauna Salvatge d’Illa de Fluvià el
28.IV (FVMA, PCSA, RCXA, JSSD, GGTA, ENRA,

EEGA, XFQA i ABCC); (F).
Sant Joan les Fonts 1 ex. a Aiguanegra el
8.IX (FTCA i LGPA); (F).

MARESME

Mataró 1 ex. el 23.X (HFSA); (F).

SELVA

Sils 1 ex. aturat a prop dels estanys el 20.X
(DROA); (F).

TARRAGONÈS

Tarragona 1 ex. a mas Rafel l’11.IX (ACTA);
(F).

VALLÈS OCCIDENTAL

Montcada i Reixac 1 ex. sobrevolant el
Besòs el 29.XI (XLBA); (F).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural del Cap de Creus 2 exs. en
pas actiu al Montperdut el 14.IX (PFLB i

JMDA); (F).
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. en vol per l’estany del Corta-
let el 5.IV (SSAA i PSGA); primera citació
prenupcial (F). 1 ex. al l’estany de Palau
el 6.IV (RFRA); (F). 2 exs. sobrevolant el
CARFA el 20.IV (IDDA); (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. adult sobrevolant el
Canal Vell el 18.III (DBCA i JPVF); (F).

BAIX EMPORDÀ

L’Escala 1 ex. a Montgó el 6.IV (ARVA); (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a la maresma
entre el 2 i el 5.III (ARMC); primera citació

prenupcial (F). 1 ex. sobre la maresma el
10.IX (ARMC i FSEB); primera citació post-
nupcial (F).

BAIX LLOBREGAT/BARCELONÈS/
VALLÈS OCCIDENTAL

Serra de Collserola 6 exs. el 2.XI (XLBA i
RSLA); darrera citació postnupcial (F).

GARRAF

Sitges 4 exs., sempre solitaris, en pas pel
Canòpolis entre l’11 i el 24.IX (RDDA, TMMA,

JBRA i NEAA); (F).

GARROTXA

Sant Aniol de Finestres 1 ex. a la Vall el
10.IV (XPVA); (F).

MARESME

Òrrius 25 exs. a la pedrera de Séllecs l’1.XI
(DROA); (F).

PLA DE L’ESTANY

Banyoles 2 exs. a l’estany el 5.IV (MPSC);
(G).

SEGRIÀ

Vilanova de la Barca 1 ex. al sot del
Fuster el 13.IV (SWWA); (F).

SELVA

Caldes de Malavella 1 ex. aturat en un
camp a prop de la N-II a Franciac el 3.IV
(JFXD); (F).
Sils 1 ex. juvenil als estanys del 25.IV
(PHJA, ADGA i JVCB) al 8.V (FGAA); (F).

VALLÈS ORIENTAL

Bigues i Riells 1 ex. als cingles de Bertí
acompanyant a un grup de 100 Corvus
corax el 10.V (VPRA); (F).
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ALT EMPORDÀ

Llers 2 exs. als Hostalets el 27.X (RPXA); (F).
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. sobre els Roncaires el 26.III
(SSAA); primera citació prenupcial (F). 1
ex. al cortal d’Avinyó el 24.IV (OPPB, OPRA

i SPRB); (F). 1 ex. al Cortalet el 9.V (JPPJ);
(F). 1 ex. als conreus de Sant Pere Pesca-
dor el 14.V (MMXF); (F).
Rabós 1 ex. aturat a Delfià el 24.IV (PFLB,

JSVA, DSBB, ACHA i OCVA); (G).

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 1 ex. sobrevolant la
zona de Sant Semison el 13.VIII (PTEA);
(F, G). 1 ex. passa la nit en un bosc del
Parc del Foix a les Tortes el 10.X (CGGA);
(G).
Mediona 1 ex. a Rocacorba el 3.XI (XBGA);
(G).

ALTA RIBAGORÇA

El Pont de Suert 12 exs. el 22.III (PPCB);
primera citació prenupcial (F, N, G).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. adult als arrossars
de Secanella el 5.III (DBCA); (F). 1 ex. adult
als arrossars de la Canyadora el 8.IV (DBCA);
(F). 1 ex. aturat dins el port del Fangar el
17.IV (OCVA, PFLB i ACHA); (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 2 exs. a la maresma
el 3.X (ARMC, RGBA, FSEB i SHOA); (G). 1 ex.
a la maresma el 8.XI (RGBA, FSEB i ARMC);
(G). 1 ex. el 16 i 17.XI (RBVA i XLBA); (G).
Viladecans 1 ex. migrant per la ciutat el
12.XI (ASAA); (G).

BAIX LLOBREGAT/BARCELONÈS/
VALLÈS OCCIDENTAL

Serra de Collserola 4 exs. amb 1 ex. de
Ciconia ciconia sobrevolant el turó de la

Magarola el 19.IX (FLLA, DDDA, JPSA i APSA);
(F).

BARCELONÈS

Sant Adrià de Besòs 1 ex. sobrevolant la
desembocadura del Besòs el 8.XI (XLBA);
(F).

CERDANYA

Bellver de Cerdanya 2 exs. adults el 28.VIII
(LTBB); (G).

GARRAF

Sitges 1 ex. al Canòpolis el 9.IX i 1 ex. el
7.X (FMVA); (F, G). 3 exs. a l’estació PER-
NIS de Canòpolis l’11.IX (JMRA); (F).

GARROTXA

Argelaguer 1 ex. l’11.IV (PFLB, MSFB, ACHA

i HPMA); (G).

PLA D’URGELL

Ivars d’Urgell-Vila-sana 2 exs. sobrevo-
len l’estany el 3.X (EGRE); (G).
Torregrossa 1 ex. en un camp d’alfals el
14.IX (JBSA); (G).

RIBERA D’EBRE

Flix 1 ex. observat a Sebes el 15.XII (PJMB

i IJVA); (F).

RIPOLLÈS

Sant Pau Segúries 1 ex. a la Ral entre el
14 (MMPB) i el 23.IV (OPPB); (G).

SEGRIÀ

Vilanova de la Barca 2 exs. al sot del Fus-
ter el 3.X (JEBA); (G).

SELVA

Sils 1 ex. als estanys el 20.X (DROA); (G).

VALLÈS ORIENTAL

Aiguafreda 1 ex. el 4.IV (DBCA); (G).
Castellterçol 1 ex. el 7.III (AMXI); (G)
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ALT EMPORDÀ

Avinyonet de Puigventós 1 ex. als estan-
yols del mas Margall entre el 24 i el 28.VIII
(ABBC i LBVA); (G, F).
Cantallops 1 ex. sobre el poble el 16.IV
(ACJA); (G).
La Jonquera 1 ex. migrant cap al N pel
coll del Pertús el 25.III (VPRA); (G, F).
16 exs. migrant cap al N el 12.IV (VPRA);
(N, F).
Parc Natural del Cap de Creus 2 exs.
sobre Sant Pere de Rodes el 8.X (AGCB i
PFLB); (G).
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 4 exs. a Vilaüt el 3.III (SSAA); (G).
1 ex. a la closa del Puig el 15.X (RACE);
(G). 1 ex. juvenil a les closes Barraquer el
23.X (HMPA); (G). 1 ex. a l’estany del Cor-
talet el 8.XI (PAEA); (G).

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 1 ex. passa la nit al
pantà del Foix el 14.X (XBGA); (G).

ALT URGELL

Alàs i Cerc 1 ex. a la collada de Lletó el
29.VIII (JDAB); (G).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. de 1r hivern als arros-
sars de Secanella el 22 i 23.II (DBCA); (F).
1 ex. adult als arrossars de la carretera dels
Valencians, Deltebre, el 22.II (DBCA); (F).
1 ex. adult en vol sobre el Canal Vell el
6.III (DBCA); (F). 1 ex. adult en vol sobre
els arrossars de la granja Figueres el 10.III
(DBCA); (F). 3 exs. al Canal Vell el 18.IV
(SSAA); (F). 1 ex. de 1r hivern aturat als
arrossars del Serrallo el 2.XI (DBCA); (F).
1 ex. de 1r hivern a l’illa de Buda el 8.XII
(DBCA); (F).

BAIX EMPORDÀ

Pals 1 ex. als estanys el 26.IX (CBLA); (G).

Torroella de Montgrí 2 exs. adults a l’Es-
tartit volant cap al S el 13.XI (MBRA); (G).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. jove entre el 22
(PBGA) i 25.X (FLSA); (G).
Torrelles de Llobregat 1 ex. a l’estació
PERNIS de Pi Fustera el 18.IX (FARB); (G).

CERDANYA

Lles 3 exs. al port de Vallcivera l’11.IX
(DOAA); (G).

GARRAF

Sitges 1 ex. sobre la riera de Ribes el 25.X
(XBGA i CGGA); (G).

GIRONÈS

Bordils 1 ex. el 2.XI (QPRA); (G).
Cassà de la Selva 1 ex. jove a Sant Vicenç
el 8.V (DVSA); (G).
Fornells de la Selva 1 ex. al pla de can
Salvà el 12.IV (JVCB); (G).
Girona 2 exs. al riu Ter el 26.IX (EBXC) i
3 exs. el 27.IX (EFRA); (G). 3 exs. al veïnat
d’Esclat el 21.X (PFLB); (G).

NOGUERA

Balaguer 1 ex. al riu Segre l’11.II (JMXH i
SMMB); (G, F).

OSONA

Manlleu 1 ex. a la Devesa el 7.III (APFA);
(G). 1 ex. sobre la Gleva el 10.V (RPEA);
(G).
Taradell 1 ex. a l’estació PERNIS de l’En-
clusa el 10.IX (JPRA); (G).
Tavèrnoles 1 ex. el 28.III (JAIA i AAVA);
(G).

RIPOLLÈS 

Ripoll 1 ex. en vol cap al NE el 9.III (OPPB);
(G, F).

SEGRIÀ

Lleida 1 ex. jove aturat a l’arrossar de la
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bassa del Centre de Recuperació de Fau-
na Salvatge de Vallcalent el 7.X (CPBA);
(G).

Ciconia ciconia
Cigonya blanca

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 89 exs. el 12.I; cens d’ocells aquà-
tics hivernants (PAEA); (N). 38 parelles nidi-
ficants de les quals volen 69 joves (JMMA);
(N). 91 exs. al cens del 12.XI (JMAA);
(N).

BAGES

Balsareny Un grup de 50 exs. pernocten
als llocs més alts del municipi el 30.VIII
(JMVD); (F).

BAIX EBRE

El Perelló 70 exs. sobrevolant l’AP-7 el
21.VIII (XLBA i VKKA); (F).
L’Ametlla de Mar 8 exs. sobre el port el
27.I (PJAA); citació hivernal (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 11 exs. a tot el delta el 12-
18.I; cens d’ocells aquàtics hivernants (DBCA

i FVEA/PDEA); (N). 1 ex. en vol sobre el Fan-
gar el 3.VI; darrera citació postnupcial
(DBCA); (F). 5 exs. als arrossars de la fin-
ca del Capità el 18.VIII; primera citació
postnupcial (DBCA); (F). 73 exs., molts de
1r hivern, als ullals de Panxa el 21.VIII;
grup quantitativament important pel del-
ta (DBCA i JRPD); (F, N). 8 exs. adults en
arrossars propers al Canal Vell i 1 ex. de
1r hivern al sector Garxal-Buda-Alfacada
al llarg dels mesos de novembre i desem-
bre; citacions hivernals (DBCA, FVEA i JPVF);
(F).

BAIX EMPORDÀ

Pals 4 exs. hivernant al golf Serres de Pals
i 1 ex. a les basses d’en Coll el 4.I (CBLA);
(F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. sobre la mares-
ma el 21.II (PNXA); primera citació pre-
nupcial (F).

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. sobrevola Sant Andreu el
17.II (JCCA); primera citació prenupcial
(F).

CERDANYA

Puigcerdà 18 exs. en vol sobre l’estany
el 14.VIII (JCGA); primera citació post-
nupcial (F).

GARRAF

Vilanova i la Geltrú 1 ex. a la Talaia el
27.V (DIVA); darrera citació prenupcial (F).
1 ex. a la Talaia el 22.VII (DIVA); primera
citació postnupcial (F).

GARROTXA

La Vall d’en Bas 3 exs. el 10.VI (CACB);
citació estival (F).
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Sant Joan les Fonts 171 exs. a Aiguane-
gra entre el 8 i el 19.IX (FTCA); (F).

GIRONÈS

Girona 1 ex. a Montilivi el 16.I (EGXB);
citació hivernal (F). 40 exs. al pla del
Domeny el 28.X (PGXB); darrera citació
postnupcial (F).
Salt Intent de cria que fracassa per la mort
per electrocució d’un dels adults (IBGA);
(B).
Vilablareix 8 exs. el 10.II (SGPA); prime-
ra citació prenupcial (F).

OSONA

Gurb 95 exs. al costat de XocoVic el 27.VIII
(MRFB), primera citació postnupcial; (F, N).
Les Masies de Voltregà 19 exs. a la Gle-
va el 14.II (JCRC); (F, N).
Manlleu 5 exs. a Puig-agut el 8.II (ABCD);
primera citació prenupcial (F). 1 ex. al
puig Castellar el 18.V (LCPA i LCCA); darre-
ra citació prenupcial (F).
Santa Cecília de Voltregà 65-70 exs. atu-
rats en un camp el 26.IX (AFMB); (F, N).
Vic 1 ex. des del pont de Ferro el 31.XII
(MRFB); citació hivernal (F). 82 exs. al pla
de Torroella el 2.IX (PBCA i JCTA); (F, N). 2
exs. al molí de Sorribes el 15.IX (JCTA);
darrera citació postnupcial (F).

PLA D’URGELL

Bellvís 7 exs. morts electrocutats provinents
d’un grup migrant amb 4 exs. marcats amb
anelles a França el 16.VIII (FMSA); (B).
Ivars d’Urgell 1 ex. covant en una ante-
na de telefonia mòbil el 19.III (JBSA); (F).

SEGRIÀ

Lleida 1 parella copulant al niu al cemen-
tiri el 2.I (FMSA); primera data de còpula
(F).

SELVA

Sils 1 ex. el 17.II (JVLA); primera citació
prenupcial (F).

VALLÈS ORIENTAL

La Garriga 1 ex. en una torre elèctrica el
15.II (FCRB); primera citació prenupcial
(F).

ALT EMPORDÀ

La Jonquera Un estol de més 300 exs. pas-
sen el coll del Pertús en direcció S el 27.VIII
(XXVA); (N).
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 90 exs. el 7.I; cens d’ocells aquà-
tics hivernants (PAEA); (N). Població nidi-
ficant estimada en 35 parelles (JMAA); (N).

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal Un grup de més de
120 exs. sobre Sant Semison el 30.VIII
(PTEA); (N).

BAGES

Manresa 1 ex. aturat en una torre d’alta
tensió al parc de l’Agulla el 26.I (JBPB); cita-
ció hivernal (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 9 exs. a tot el delta el 7-
14.I; cens d’ocells aquàtics hivernants (DBCA

i FVEA/PDEA); (N). 2 exs. en vol sobre el
Fangar el 13.V; darrera citació prenupcial
(DBCA i YBSA); (F). 1 ex. alliberat del cen-
tre de recuperació resta tot l’estiu als vol-
tants del Canal Vell (DBCA i ABRA); (B). 3
exs. adults als arrossars de Florensa, illa
de Mar, el 31.VII; primera citació post-
nupcial (DBCA); (F). 1 ex. de 1r hivern als
arrossars propers al Canal Vell al llarg dels
mesos de novembre i desembre; citacions
hivernals (DBCA i JPVF); (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a la maresma el
27.V (FSEB); darrera citació prenupcial (F).
1 ex. a la maresma el 27.XII (FSEB i RSAB);
citació hivernal (F).
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BERGUEDÀ

Berga 2 exs. el 13.II (PABB); primera cita-
ció prenupcial (F).

GARROTXA

Sant Feliu de Pallerols 1 ex. a l’itinerari
SOCC 137 el 28.XII (FTCA); citació hiver-
nal (F).

GIRONÈS

Salt 1 parella nidifica amb èxit i treu 2
polls; inicien l’incubació el 5.V i el primer
poll neix el 29.V (SERS); (F).

OSONA

Manlleu 1 ex. el 8.I i 2 exs. el 26.I (RPEA);
citacions hivernals (F).

PALLARS SOBIRÀ

Baix Pallars 1 ex. a Gerri de la Sal el 20.III
(JCBC); (F).
Sort 1 ex. el 4.II (XGPB); (F).

PLA DE L’ESTANY

Banyoles 90 exs. passen la nit en diver-
ses zones el 21.VIII, amb 4 exs. anellats a
Alemanya i 1 ex. a França (CFQA, JPSA i
PCSA); (N).
Vilademuls 150 exs. sobre les Olives el
8.III (JJBA i CGNA); (N).

RIBERA D’EBRE

Flix Després de ser alliberades a comen-
çaments de març dins d’un projecte de
reintroducció a les Terres de l’Ebre, es que-
den a la zona 4 parelles, 2 fan posta i tiren
endavant 2 polls cadascuna. Les primeres
parelles en criar a la Ribera d’Ebre i a la
província de Tarragona des dels anys 1930
(PJMB i IJVA); (R).

RIPOLLÈS 

Sant Joan de les Abadesses 300 exs. fent
nit a la població, posteriorment es loca-
litzen 4 exs. electrocutats el 20.VIII (OPPB);
(N, B).

VALLÈS OCCIDENTAL

Sabadell 1 ex. el 4.II (AOTA); primera cita-
ció prenupcial (F).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 87 exs. el 13.I; cens d’ocells aquà-
tics hivernants (PAEA); (N). Població nidi-
ficant estimada en 39 parelles de les quals
volen 95 polls amb una productivitat de
2,71 polls/parella, la més alta mai assoli-
da (JMAA); (N).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. a tot el delta el 12-
18.I; cens d’ocells aquàtics hivernants (DBCA

i FVEA/PDEA); (N). 3 exs. adults en vol sobre
illa de Cort el 4.II; primera citació prenupcial
(DBCA i JPVF); (F). 4 exs. en vol direcció NE
sobre els arrossars de l’ermita de l’Aldea el
27.V; darrera citació prenupcial (DBCA); (F).
Observacions regulars al llarg de tot el perí-
ode estival d’un mínim de 2 ocells amb ane-
lles de PVC, que no es poden arribar a lle-
gir, i que es pensa que poden pertànyer a
la població afincada a Flix; observacions
estivals (DBCA, FVEA i JPVF); (F). 7 exs. als
arrossars de la Quartera, illa de Buda, el
17.VIII; primera citació postnupcial (DBCA);
(F). 4 exs. de 1r hivern en arrossars pro-
pers al Canal Vell al llarg dels mesos de
novembre i desembre; observacions hiver-
nals (DBCA i JPVF); (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. al riu Llobregat
el 18.II (CGXD); primera citació prenup-
cial (F). 4 exs. sobre la maresma el 9.VI
(FLSA); darrera citació prenupcial (F). 31
exs. a la bassa dels Pollancres el 13.VII
(XLBA); primera citació postnupcial (F).

BARCELONÈS

Barcelona 31 exs. sobrevolant la facultat
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de Biologia el 24.VIII (XLBA); primera cita-
ció postnupcial (F).

CERDANYA

Bellver de Cerdanya 1 ex. el 17.VII (JCCA);
citació estival (F).
Càldegues 140 exs. junts migrant el 5.IX
(FCCB); (N, F).

GARROTXA

Olot 1 ex. al barri de Malagrida el 21.I
(FTCA); primera citació prenupcial (F). 182
exs. a l’estació PERNIS del volcà d’Aigua-
negra el 4.IX (GJPA); nombre màxim (N).

OSONA

Les Masies de Voltregà 2 exs. aturats a
les Basses el 22.VI (RPEA); (F).
Roda de Ter 1 ex. el 27.I (RPEA); prime-
ra citació prenupcial (F).

PLA DE L’ESTANY

Banyoles 1 ex. a l’abocador de Puigpalter
el 13.II (CFQA); primera citació prenup-
cial (F). 169 exs. passen la nit a les torres
d’electricitat del pla de Bruguera a Melian-
ta el 22.VIII, trobant-se 13 exs. morts i 2
exs. ferits per electrocució (CFQA i AJOA);
(N, B).

RIBERA D’EBRE

Flix Crien a la zona 6 parelles, una ínte-
grament salvatge, de les quals volen 11
polls (PJMB); (N).

SELVA

Santa Coloma de Farners 150 exs. a l’es-
tació PERNIS del turó de les Gatoses el
28.VIII (ADGA); nombre màxim (N).

VALLÈS ORIENTAL

Cardedeu 116 exs. a l’estació PERNIS de
serra de ca l’Estragués el 28.VIII (JMOB);
nombre màxim (N).
Sant Esteve de Palautordera 4 exs. el 25.I
(SHVA); primera citació prenupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 4 exs., 2 exs. adults i 2
exs. de 1r hivern, a tot el delta el 8-14.I;
cens d’ocells aquàtics hivernants (DBCA i
FVEA/PDEA); (N). 5 exs. de 1r hivern als
arrossars de la bassa de l’Arena el 4.II; pri-
mera observació prenupcial (DBCA); (F). 2
exs. en vol direcció NO sobre els ullals de
Panxa el 14.V; darrera observació pre-
nupcial (DBCA); (F). 1 ex. als arrossars de
l’Alfacada el 28.VII; primera observació
postnupcial (DBCA); (F). 2 exs. de 1r hivern
als arrossars de l’Aldea del 3.XI al 12.XII;
darrera observació postnupcial (DBCA i
FVEA); (F). 1 ex. de 1r hivern als arros-
sars de l’Aldea del 13 al 31.XII; observa-
cions hivernals (DBCA); (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. durant el cens
d’ocells hivernants de gener (RGBA, FSEB i
FLSA); (N). 3 exs. desplaçant-se diariàment
entre la maresma i la deixalleria de Vila-
decans entre el 24.I i el 28.II (ARMC, FSEB

i XSXA); (F). 15 exs. a la maresma el 18.VIII
(FLSA); primera citació postnupcial (F).

OSONA

Les Masies de Voltregà 1 ex. a la Gleva
el 9.II (JRMA); primera citació prenupcial
(F). 2 exs. aturats a les Basses el 22.VI
(RPEA); (F).
Lluçà 200 exs. entre Malla i Santa Eulà-
lia el 15.VIII (AAVA); primera citació post-
nupcial i màxima concentració de l’any
(N, F).
Vilanova de Sau 1 ex. sobre Sau el 26.V
(JAIA i LBXA); darrera citació prenupcial (F).

PLA DE L’ESTANY

Banyoles 1 ex. sobre el Sindicat el 21.I
(JGLA); primera citació prenupcial (F).
Serinyà 247 exs. a diferents zones que
s’enlairen junts el 25.VIII (CFQA); (N).
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RIBERA D’EBRE

Flix Crien a la zona 9 parelles, dues ínte-
grament salvatges. Una parella està for-
mada per un dels 4 joves nascuts el 2003
(que ha tornat a la zona) amb un exem-
plar del projecte alliberat enguany. Volen
11 polls (PJMB); (N).

VALLÈS ORIENTAL

Sant Celoni 1 ex. migrant cap al N el 8.II
(JMOB); primera citació prenupcial (F).

Leptoptilos crumeniferus
Marabú africà

ALTA RIBAGORÇA

El Pont de Suert 1 ex. a Montanuy el 15
i 16.IV (PVDA i ALTA); (G). Citació homo-
logada pel Comité de Rarezas de SEO/Bird-
Life.

Plegadis falcinellus
Capó reial

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. a l’estany del Cortalet el
17.II (JMAA i MJMA) i 2 exs. el 24.II; pri-
mera citació prenupcial (F). 1 ex. juvenil
als estanys del Matà el 19.VIII (JMAA i BMBA);
primera citació postnupcial (F).

BAGES

Manresa 2 exs. aixoplugant-se d’una tem-
pesta al parc de l’Agulla el 9.X (JBPB);
(G).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 56 exs. a tot el delta el 12-
18.I; cens d’ocells aquàtics hivernants (DBCA

i FVEA/PDEA); (N). Presència regular al llarg
de tot l’any; els recomptes màxims obtin-
guts per mes han estat els següents: 58 exs.
al gener, 74 exs. al febrer, 54 exs. al març,
52 exs. a l’abril, 53 exs. al maig, 51 exs. al
juny, 53 exs. al juliol, 66 exs. a l’agost, 68
exs. al setembre, 78 exs. a l’octubre, 119
exs. al novembre, recompte màxim anual,
i 88 exs. al desembre; cens quinzenal d’o-
cells aquàtics (DBCA, FVEA i JPVF/PDEA); (N,
F). 23 parelles crien amb èxit, 21 a l’illa
de Buda i 2 al Canal Vell, i s’anellen un
total de 9 polls; cens d’ocells nidificants
(DBCA i FVEA/PDEA); (N).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 2 exs. a la maresma
entre el 22.IX (FXSA, JCMC, NUTA, ARMC i
PGBA) i el 9.X (FLSA i RGBA); (F). 1 ex. a la
maresma el 19.XI (PBGA i JBOL); (F).

ALT EMPORDÀ

Peralada 1 ex. al dormidor de Bubulcus
ibis de Vilanova de la Muga el 8.I (ESVA i
FSVA); (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 84 exs. a tot el delta el 7-
14.I; cens d’ocells aquàtics hivernants
(DBCA i FVEA/PDEA); (N). Presència regu-
lar al llarg de tot l’any; els recomptes
màxims obtinguts per mes han estat els
següents: 84 exs. al gener, 75 exs. al febrer,
68 exs. al març, 64 exs. a l’abril, 63 exs.
al maig, 61 exs. al juny, 63 exs. al juliol,
68 exs. a l’agost, 120 exs. al setembre, 121
exs. a l’octubre, 125 exs. al novembre,
recompte màxim anual, i 96 exs. al des-
embre; cens quinzenal d’ocells aquàtics
(DBCA, FVEA i JPVF/PDEA); (N, F). 26 pare-
lles reproductores a tot el delta, enguany
totes localitzades a l’illa de Buda, on s’a-
nellen un total de 13 polls; cens d’ocells
nidificants (DBCA, RTFA i FVEA/PDEA); (N).
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BAIX EMPORDÀ

Pals 1 ex. a les basses d’en Coll entre el
15.IX i el 7.XI (CBLA i JCWA); (G). 1 ex.
als arrossars de mas Gelabert el 8.XI (FMVA,

AOTA, PSGA i MLMB); (G).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 2 exs. immaturs a la
maresma entre el 21 (XLBA, LGSB, ARMC i
PGBA) i el 23.III (FSEB); (F). 1 ex. a la mares-
ma entre el 28.IX (FLSA i RGBA) i el 29.X
(ARMC i PBGA); (F).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. a l’estany del Cortalet el 28.I
(JMAA i OCVA); primera citació prenup-
cial (F). 26 exs. als estanys de Palau el
27.III (SSAA, AROA i DROA); màxim nom-
bre (F, N). 1 ex. immatur a l’estany de
Vilaüt el 7.VI (JMAA); primera citació post-
nupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 96 exs. a tot el delta el
12-18.I; cens d’ocells aquàtics hivernants
(DBCA i FVEA/PDEA); (N). Presència regu-
lar al llarg de tot l’any; els recomptes
màxims obtinguts per mes han estat els
següents: 98 exs. al gener, 97 exs. al febrer,
96 exs. al març, 102 exs. a l’abril, 114 exs.
al maig, 108 exs. al juny, 106 exs. al juliol,
163 exs. a l’agost, 179 exs. al setembre,
267 exs. a l’octubre, 281 exs. al novem-
bre i 299 exs. al desembre, recompte màxim
anual; cens quinzenal d’ocells aquàtics
(DBCA, FVEA i JPVF/PDEA); (N, F). 51 pare-
lles reproductores a tot el delta, 42 a l’i-
lla de Buda i 9 al rodell de les Formigues,
Canal Vell, on s’anellen un total de 16 i
7 polls respectivament; cens d’ocells nidi-
ficants (DBCA, RTFA i FVEA/PDEA); (N).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 16 exs. observats des
de la platja de ca l’Arana l’1.III (XLBA); pri-
mera citació prenupcial (F). 1 ex. a la bas-
sa dels Pollancres el 2.VIII (FLSA i XSXA);
primera citació postnupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 234 exs. a tot el delta el
8-14.I; cens d’ocells aquàtics hivernants
(DBCA i FVEA/PDEA); (N). Presència regu-
lar al llarg de tot l’any; els recomptes
màxims obtinguts per mes han estat els
següents: 269 exs. al gener, 252 exs. al
febrer, 178 exs. al març, 172 exs. a l’abril,
164 exs. al maig, 128 exs. al juny, 126
exs. al juliol, 185 exs. a l’agost, 289 exs.
al setembre, 317 exs. a l’octubre, 348 exs.
al novembre, recompte màxim anual, i
329 exs. al desembre; cens quinzenal d’o-
cells aquàtics (DBCA, FVEA i JPVF/PDEA); (N,
F). 62 parelles reproductores a tot el del-
ta, totes localitzades a l’illa de Buda, on
s’anellen un total de 27 polls; cens d’o-
cells nidificants (DBCA, RTFA i FVEA/PDEA);
(N).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. durant el cens
d’ocells hivernants de gener, primera dada
d’hivernada al delta del Llobregat (RGBA,

FSEB i FLSA); (F). 1 ex. sobre cal Tet el 26.IV
(AOTA); darrera citació prenupcial (F). 2
exs. a cal Tet el 7.VIII (RBVA); primera cita-
ció postnupcial (F).
L’Hospitalet de Llobregat 1 ex. juvenil a
Bellvitge el 30.X (FGVA); (G).
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Platalea leucorodia
Becplaner

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. a la Rogera el 2.VII (JMAA i
TMJA); citació estival (F). 2 exs. al Corta-
let el 3.IX (JMAA); primera citació post-
nupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 29 exs. a tot el delta el
12-18.I; cens d’ocells aquàtics hivernants
(DBCA i FVEA/PDEA); (N). Presència regu-
lar al llarg de tot l’any; els recomptes
màxims obtinguts per mes han estat els
següents: 29 exs. al gener, 22 exs. al febrer,
18 exs. al març, 38 exs. a l’abril, 6 exs. al
maig, 4 exs. al juny i juliol, 12 exs. a l’a-
gost, 27 exs. al setembre, 40 exs. a l’oc-
tubre, recompte màxim anual, 36 exs. al
novembre i 33 exs. al desembre; cens quin-
zenal d’ocells aquàtics (DBCA, FVEA i
JPVF/PDEA); (N, F).

BAIX EMPORDÀ

Pals 1 ex. al golf Serres de Pals el 22 i 23.VI
(CBLA i JCWA); (G).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. adult a la mares-
ma el 26 (RGBA, FLSA i ARMC) i 27.II (FLSA

i FXSA); primera citació prenupcial (F). 1
ex. el 5.IX (JBDA i PBGA); primera citació
postnupcial (F). 1 ex. immatur del 5 al
22.XII (FLSA i JCMC) i 1 ex. el 31.XII (FLSA

i RBVA); citacions hivernals (F).

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. al port el 25.IV (RRSB);
(G). 1 ex. a prop del parc de la Ciutade-
lla el 16.V (DTVA); (G).

VALLÈS OCCIDENTAL

Castellbisbal 2 exs. al riu Llobregat el
22.XII (NIGA i JDLA); (F).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 2 exs. al Cortalet el 26.I (JMAA); (F).
1 ex. a l’estany de Vilaüt el 16.V (JMAA i
TMJA); darrera citació prenupcial (F). 3 exs.
a la Rogera el 2.X (JMAA); primera citació
postnupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 28 exs. a tot el delta el 7-
14.I; cens d’ocells aquàtics hivernants (DBCA

i FVEA/PDEA); (N). Presència regular al llarg
de tot l’any; els recomptes màxims obtin-
guts per mes han estat els següents: 28 exs.
al gener, 19 exs. al febrer, 25 exs. al març,
18 exs. a l’abril, 4 exs. al maig, 3 exs. al
juny i juliol, 13 exs. a l’agost, 35 exs. al
setembre, 37 exs. a l’octubre, 39 exs. al
novembre i 41 exs. al desembre, recomp-
te màxim anual; cens quinzenal d’ocells
aquàtics (DBCA, FVEA i JPVF/PDEA); (N, F).
3 exs. juvenils, un d’ells marcat amb ane-
lles de PVC, al Garxal el 20.VI; primera
citació postnupcial segura (DBCA, YBSA i
PJAA); (F).

BAIX EMPORDÀ

Pals 1 ex. a les basses d’en Coll el 6 i 9.II
(CBLA); (G, F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. hivernant fins
al 28.II, a partir del 20.I s’hi afegeix un
segon exemplar (FLSA, XLBA i PBGA); (F). 1
ex. entre l’11 i el 13.X (ADSA); (F).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
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pordà 2 exs. a l’estany del Cortalet el 18.I
(PFLB, MSFB, JGCB, CPVA i JMDA); (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 41 exs. a tot el delta el 12-
18.I; cens d’ocells aquàtics hivernants (DBCA

i FVEA/PDEA); (N). Presència regular al llarg
de tot l’any; els recomptes màxims obtin-
guts per mes han estat els següents: 41 exs.
al gener, 33 exs. al febrer, 38 exs. al març,
19 exs. a l’abril, 20 exs. al maig, 2 exs. al
juny, 4 exs. al juliol, 10 exs. a l’agost, 33
exs. al setembre, 61 exs. a l’octubre, recomp-
te màxim anual, 37 exs. al novembre i 35
exs. al desembre; cens quinzenal d’ocells
aquàtics (DBCA, FVEA i JPVF/PDEA); (N, F).
2 exs. juvenils, ambdós marcats amb ane-
lles de PVC, a la punta de la Banya el 19.VII;
primera citació postnupcial segura (DBCA);
(F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a la maresma el
9.II (PBGA); primera citació prenupcial (F).
11 exs. el 26.IX (JBOL i PBGA); màxim nom-
bre (N). 1 ex. el 5.V (JCMC); darrera cita-
ció prenupcial (F).

OSONA

Centelles 1 ex. remuntant el congost el
9.X ( JBCB); primera citació comarcal (G).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 2 exs. al Cortalet el 12.VII (PAEA);
primera citació postnupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 39 exs. a tot el delta el 8-
14.I; cens d’ocells aquàtics hivernants
(DBCA i FVEA/PDEA); (N). Presència regu-
lar al llarg de tot l’any; els recomptes
màxims obtinguts per mes han estat els
següents: 49 exs. al gener, 36 exs. al febrer,

51 exs. al març, 22 exs. a l’abril, 11 exs.
al maig, 2 exs. al juny, 3 exs. al juliol, 17
exs. a l’agost, 62 exs. al setembre, 68 exs.
a l’octubre, recompte màxim anual, 42
exs. al novembre i 40 exs. al desembre;
cens quinzenal d’ocells aquàtics (DBCA,

FVEA i JPVF/PDEA); (N, F). 1 ex. juvenil als
arrossars de la Quartera, illa de Buda, el
27.VII; primera observació postnupcial
segura (DBCA); (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. durant el cens
d’ocells hivernants de gener (RGBA, FSEB i
FLSA); (F). 2 exs. a la maresma el 30.I
(ARMC); primera citació prenupcial (F). 6
exs. el 5.VI (ARMC i XSXA); darrera citació
prenupcial (F). 5 exs. el 4.VII (FSEB); pri-
mera citació postnupcial (F).
Molins de Rei 1 ex. sobre el pont de la
N-II el 3.X (FATA); (G).

Phoenicopterus minor
Flamenc menut

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. adult al port del Fan-
gar del 28.V al 2.VI (DBCA); (G). Citació
no tramesa al Comité de Rarezas de SEO/Bird-
Life.

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 2 adults a la punta de la
Banya del 12.VII al 8.IX, amb 3 exs. adults
del 9.IX al 31.XII (DBCA); (G). Citació pen-
dent d’homologació o no tramesa al Comi-
té de Rarezas de SEO/BirdLife.
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Phoenicopterus roseus
Flamenc

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 54 exs. el 12.I; cens d’ocells aquà-
tics hivernants (PAEA); (N).

BAIX CAMP

L’Hospitalet de l’Infant 2 exs. en pas el
18.V (LGSB); (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 7.314 exs. a tot el delta el
12-18.I; cens d’ocells aquàtics hiver-
nants (DBCA i FVEA/PDEA); (N). 1.677 pare-
lles s’instal·len a la localitat tradicional
de la tora dels Conills, punta de la Banya,
i arriben a volar 572 polls, fet que supo-
sa un èxit reproductor de 0,34 polls/pare-
lla; cens d’ocells nidificants (FVEA i
DBCA/PDEA); (N). 9.222 exs. a tot el delta
el 16.XI, recompte màxim anual; cens quin-
zenal d’ocells aquàtics (DBCA, FVEA i
JPVF/PDEA); (N).

BAIX LLOBREGAT

El Prat de Llobregat 30 exs. al riu Llo-
bregat el 29.IX; màxim de l’any (ASAA i
JCBT); (F).

TARRAGONÈS

Salou 35-40 exs. en pas pel cap de Salou
el 26.IV (JDEA i DJIM); (F).
Tarragona 18 exs. en pas per la platja de
l’Arrabassada el 24.XI (ACTA i ACTB); (F).
Torredembarra 14 exs. en pas pels Salats
i Muntanyans el 28.IV (PARA i PASA); (F).

VALLÈS ORIENTAL

Santa Maria de Palautordera Més de 200
exs. escoltats passant per la nit pel Virgi-
li el 3.III (JAPB i MRCA); (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 7.314 exs. a tot el delta el
7-14.I; cens d’ocells aquàtics hivernants
(DBCA i FVEA/PDEA); (N). 1.355 parelles
s’instal·len a la localitat tradicional de la
tora dels Conills, punta de la Banya, amb
un èxit reproductor final de 406 polls,
fet que suposa una productivitat molt bai-
xa de només 0,3 polls/parella; cens d’o-
cells nidificants (FVEA i DBCA/PDEA); (N).
8.202 exs. a tot el delta l’1.XII, recompte
màxim anual; cens quinzenal d’ocells aquà-
tics (DBCA, FVEA i JPVF/PDEA); (N).

GARRAF

Sitges 15 exs. comptabilitzats des del Canò-
polis el 20.IX (TMMA, JBRA, NEAA i RDAA);
(G).

TARRAGONÈS

Salou 68 exs. en pas pel cap de Salou. el
22.VI (ACTA, GCMC i JDEA); (F).

VALLÈS ORIENTAL

Cardedeu 18 exs. en formació a la 1:40
h de la matinada pel barri dels Dominics
el 22.VI (JMOB); (G).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 5.846 exs. a tot el delta el
12-18.I; cens d’ocells aquàtics hiver-
nants (DBCA i FVEA/PDEA); (N). 1.600 pare-
lles s’instal·len a la localitat tradicional
de la tora dels Conills, punta de la Banya,
amb un èxit reproductor final de 907 polls,
fet que suposa una productivitat de 0,57
polls/parella; cens d’ocells nidificants (FVEA

i DBCA/PDEA); (N). A destacar que, per pri-
mer cop al nostre país, s’han marcat un
total de 399 polls amb anelles de PVC que
permeten la lectura a distància (FVEA i
DBCA/PDEA). 9.315 exs. a tot el delta l’1.XII,
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recompte màxim anual; cens quinzenal
d’ocells aquàtics (DBCA, FVEA i JPVF/PDEA);
(N).

PLA DE L’ESTANY

Banyoles 40 exs. volant sobre la ciutat el
26.III (AJOA i CFQA); (G).

ALT EMPORDÀ

Colera 4 exs. el 20.V (MRFA); (G).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 7.976 exs. a tot el delta el
8-14.I; cens d’ocells aquàtics hivernants
(DBCA i FVEA/PDEA); (N). Enguany, després
de diversos intents fallits de construcció
de nius, finalment no han criat, tal i com
ha passat a d’altres localitats típiques de
la Mediterrània, sembla ser que pels freds
tardans d’enguany, que en cas del delta de
l’Ebre van arribar a glaçar l’aigua dels dipò-
sits d’evaporació de les salines de la Tri-
nitat a meitats del mes de febrer (FVEA i
DBCA/PDEA); (B). 10.919 exs. a tot el del-
ta el 16.XI, recompte màxim anual; cens
quinzenal d’ocells aquàtics (DBCA, FVEA
i JPVF/PDEA); (N).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. durant el cens
d’ocells hivernants de gener (RGBA, FSEB i
FLSA); (F). 52 exs. a la maresma el 7.III
(FLSA); nombre màxim (N).

BARCELONÈS

Barcelona Estol d’uns 30 exs. en “v” en
vol direcció SE sobre el turó de la Rovira
el 20.III (SRJA); (G).

GARROTXA

Les Preses 1 ex. adult en uns conreus el
27.I (FTCA); (G).

GIRONÈS

Girona 500 exs. sobre Germans Sàbat el
10.IV (PGXB); (G, N).

RIBERA D’EBRE

Flix 2 exs. sobrevolant l’Ebre en direcció
S el 16.V (BEFA i JEFA); primera citació
per a la comarca (G).

VALLÈS ORIENTAL

Cardedeu Més de 50 exs. en un estol
migrant cap al NE a les 1:52 h el 15.V
(JMOB); (G).

Pernis apivorus
Aligot vesper

ALT EMPORDÀ

Sant Climent Sescebes 2 exs. sobre la
zona militar el 23.VI (ACJA); darrera cita-
ció prenupcial (F).

ALT PENEDÈS

Santa Margarida i els Monjos 1 ex. el
7.VI (PTEA); darrera citació prenupcial (F).

ALT URGELL

Alàs i Cerc 788 exs. comptabilitzats des
de la collada de Lletó entre el 23.VIII i el
25.IX (JDAB); (N).

BAGES

Sant Mateu de Bages 1 ex. en vol amb
conducta sedentària empaitat per Falco
subbuteo el 27.VII (JBPB); (G).

BAIX CAMP

La Febró 1 ex. el 16.X (PJAA); darrera cita-
ció postnupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 6 exs. en vol sobre el Canal
Vell el 13.IV; primera citació prenupcial
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(DBCA); (F). 3 exs. en vol sobre el Fangar
i 1 ex. sobre els arrossars del Sillero el 6.VI;
darrera citació prenupcial (DBCA, ABBA,

FVEA, JPVF, JCMC i AHMA); (F). 7 exs. adults
en vol sobre el Fangar el 24.VIII; primera
citació postnupcial (DBCA); (F). 6 exs. juve-
nils en vol sobre el Fangar el 9.X; darrera
citació postnupcial (DBCA); (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. el 24 i el 31.III
(RRSA, GPPA, JLBB i RLHA); primeres citacions
prenupcials (F). 1 ex. sobre la Vidala el
9.VI (JMXR); citació tardana (F).

BAIX LLOBREGAT/BARCELONÈS/
VALLÈS OCCIDENTAL

Serra de Collserola 1 ex. observat des del
puig d’Olorda el 29.IV; primera citació
prenupcial (DDDA i FLLA); (F).

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. observat des del parc de
Sant Martí el 6.VI (RRSB); citació tardana
(F). 1 ex. observat des de Sant Andreu el
12.X (JCCA); darrera citació postnupcial
(F).

GARRAF

Sitges 630 exs. comptabilitzats des del
Canòpolis entre el 2.IX i el 28.X, amb un
màxim de 231 exs. el 20.IX (APCC, JBRA,

NEAA i RDAA); (F, N). 1 ex. el 19.X (APCC,

JBRA, NEAA i RDAA); darrera citació post-
nupcial; (F).

GARROTXA

Sant Joan les Fonts 298 exs. comptabi-
litzats des d’Aiguanegra entre el 31.VIII i
el 23.IX (FTCA i LGPA); (N).

GIRONÈS

Salt 1 ex. el 27.VII (APBE, LGPA i MBMB);
citació estival (F).

MARESME

Dosrius 1 ex. el 19.I (HAPA); citació hiver-
nal (F). 1 ex. a la pedrera de can Busqué
el 15.VI (ACSA i JGRM); citació tardana (F).

NOGUERA

Bellcaire d’Urgell 1 ex. el 13.IV (ECEA i
JBCC); primera citació prenupcial (F).
Preixens 2 exs. al Montclar el 6.VI (ABBB);
citació tardana (F).

OSONA

Perafita 138 exs. comptabilitzats en 15
minuts des de la Rocatova de Dalt el 5.V
(MORA i JOXA); (F).
Tavèrnoles 1 ex. a la zona de cria el 20.III
(JBCB); primera citació prenupcial (F).

RIBERA D’EBRE

Flix 114 exs. en un sol grup el 10.V (PJMB);
(F).

SELVA

Sils 1 ex. el 7.IV (ADGA); primera citació
prenupcial (F).

SOLSONÈS

La Molsosa Entre 200 i 300 exs. remun-
tant a les 20.00 h el 30.VIII (JBPB); (N).
Odèn 456 exs. en pas pel coll de Jou en
2 h el 12.V (MFFB); (F).

TARRAGONÈS

Tarragona 165 exs. a mas Rafel en 2 h el
19.IX, màxim nombre (ACTA); (F).

TERRA ALTA

El Pinell de Brai 31 exs. en pas per la vall
de la Bruna el 27.VIII (RACC); primera cita-
ció postnupcial (F).

VAL D’ARAN

Bausen 108 exs. en pas a Saplan el 24.VIII
(PMPC i TVRT); primera citació postnupcial
(F).
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VALLÈS OCCIDENTAL

Cerdanyola del Vallès 4 exs. a l’UAB el
4.IV (ACTA); primera citació prenupcial
(F).

VALLÈS ORIENTAL

Cardedeu 1 ex. el.5.X (JMOB); darrera cita-
ció postnupcial (F).
Santa Maria de Martorelles 1 ex. entre
el 4 i el 10.VI (JPSA i LLAA); citació tarda-
na (F).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural del Cap de Creus 1 ex. a
la cala Jóncols el 9.III (SSAA); primera cita-
ció prenupcial (F). 700 exs. en pas per
Sant Pere de Rodes el matí del 26.V (NBBA);
(N).
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 2 exs. sobre Vilaüt el 16.III (SSAA)
i 1 ex. el 17.III (SSAA i VCGA); primeres cita-
cions prenupcials (F).

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 3 exs. a Sant Mar-
çal el 24.III (XBGA); primera citació pre-
nupcial (F).

ALT URGELL

Alàs i Cerc 530 exs. a l’estació PERNIS
del Cadí l’1.IX (JNVA); màxim nombre (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 4 exs. en vol sobre el salo-
brar del Serrallo el 2.IV; primera citació
prenupcial (DBCA); (F). 5 exs. en vol sobre
el Fangar el 27.V; darrera citació prenup-
cial (DBCA); (F). 2 exs., 1 mascle i 1 feme-
lla adults, en vol sobre la punta de la Ban-
ya el 9.IX; primera citació postnupcial
(DBCA i CDBA); (F). 59 exs. en migració acti-
va per sobre els arrossars de Fabra el 10.IX;
grup destacable en pas postnupcial (DBCA);
(F, N). 2 exs. en vol sobre l’Encanyissada

el 28.X; darrera citació postnupcial (DBCA);
(F).

BAIX LLOBREGAT

La Palma de Cervelló 3 exs. en vol cap
al N el 18.II (MPLA); citació molt prime-
renca (F).

BAIX LLOBREGAT/BARCELONÈS/VALLÈS OCCI-

DENTAL

Serra de Collserola 1 ex. en pas pel puig
d’Olorda el 22.VIII (FLLA i DDDA); prime-
ra citació postnupcial (F).

CERDANYA

Bellver de Cerdanya 8 exs. en pas el
20.VIII (LTBB); primera citació postnup-
cial (F).

GARRAF

Sitges 285 exs. comptabilitzats des del
Canòpolis entre el 3.IX i el 14.X, amb un
màxim de 77 exs. el 28.IX (TMMA, JBRA,

NEAA i RDAA); (F, N). 8 exs. en pas per Vall-
bona el 3.XI (NEAA i RDAA); darrera citació
postnupcial (F).

GIRONÈS

Girona 1 ex. a Campdorà el 25.VII (ISSA

i PFLB); citació estival (F).
Salt 1 ex. a les Deveses el 28.VI (APBE, ARVA,

EMFA, JBCD, JFBB, LGPA i MBMB); darrera cita-
ció prenupcial (F). 1 ex. a les Sorreres el
19.VII (MBMB); citació estival (F).

MARESME

Mataró 1 ex. des de can Bruguera el 30.X
(JAPB); darrera citació postnupcial (F).

PALLARS JUSSÀ/PALLARS SOBIRÀ

Baix Pallars-La Pobla de Segur-Pallars
Jussà 1 ex. al congost de Collegats el 30.III
(JBCC); primera citació prenupcial (F).

RIBERA D’EBRE

La Palma d’Ebre Dos estols de 17 i 16
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exs., respectivament, observats als Mont-
blanquets el 24.VIII (RACC); primeres cita-
cions postnupcials (F).

SEGRIÀ

La Granja d’Escarp Més de 50 exs. en
migració el 29.VIII (FMSA); (F).

URGELL

Agramunt 2 exs. a l’itinerari SOCC 213
el 15.VI (ASPA); darrera citació prenupcial
(F).

VALLÈS ORIENTAL

Cardedeu 4 exs. en vol cap al SO el 24.X
(JMOB, LBMA i AGRC); darrera citació post-
nupcial (F).

ALT EMPORDÀ

Darnius 50 exs. migrant el 7.IV (ABBC);
primera data de grup important (F, N). 15
exs. el 26.VIII (ABBC); primera citació post-
nupcial (F).
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. a la RN2 el 10.III (OCVA i JVLA);
primera citació prenupcial (F).

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 395 exs. en 3 h en
pas pel turó de les Tres Partions el 16.IX
(CGGA); (N).

ALT URGELL

Alàs i Cerc 272 exs. a l’estació PERNIS
del Cadí el 4.IX (JDAB); màxim nombre (F,
N).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 8 exs. en migració acti-
va sobre el Fangar el 10.IV; primera cita-
ció prenupcial (DBCA); (F). 3 exs. en vol
sobre les Olles el 4.VI; darrera citació pre-
nupcial (DBCA); (F). 1 ex. en vol sobre
Sant Jaume d’Enveja el 31.VIII; primera

citació postnupcial (DBCA); (F). 67 exs. en
vol sobre la punta de la Banya el 25.IX;
grup destacable (DBCA); (F, N). 4 exs. juve-
nils ajocats a l’illa de Buda el 17.X; darre-
ra citació postnupcial (DBCA, JPVF i RTFA);
(F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 3 exs. sobre la bassa
dels Pollancres (MGVA) i 11 exs. sobre cal
Tet el 7.III (MBXE); primeres citacions pre-
nupcials (F). 1 ex. el 6.VI (FLSA); darrera
citació prenupcial (F).

BAIX LLOBREGAT/BARCELONÈS/
VALLÈS OCCIDENTAL

Serra de Collserola 1 ex. en pas pel puig
d’Olorda el 15.VI (FLLA i DDDA); darrera
citació prenupcial (F). 314 exs. en pas pel
turó de la Magarola el 17.IX (FLLA, DDDA,

JPSA i APSA); màxim nombre (F, N). 1 ex.
el 31.X (FLLA, DDDA, JPSA i APSA); darrera
citació postnupcial (F).

BERGUEDÀ

Avià 350 exs. en 20 minuts en pas sobre
l’estany de Graugés l’1.IX (JBPB i PABB);
(N).

NOGUERA

Bellmunt d’Urgell 40 exs. al secà el 23.III
(GBCA); primera citació prenupcial (F).

OSONA

Santa Martí d’Albars 719 exs. en una gran
filera entre les 15:30 h i les 16:00 h sobre
la Blava 30.VIII (JCCA); màxim nombre (N,
F).
Sobremunt 2 exs. sobre el molí de l’Au-
tamell el 7.VIII (JBCB); primera citació post-
nupcial (F).

ALT EMPORDÀ

Sant Climent Sescebes 4 exs. sobre la
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zona militar el 16.VI (ACJA); darrera cita-
ció prenupcial (F).

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 176 exs. el 14.IX
durant el seguiment de la migració de
rapinyaires al Parc del Foix (XBGA i CGGA);
nombre màxim (N, F).

ALT URGELL

Alàs i Cerc 1.418 exs. comptabilitzats des
de la collada de Lletó entre el 28.VIII i el
5.IX, amb un màxim de 743 exs. el 29.VIII
(JDAB i JNVA); (N, F).

ANOIA

Veciana 5 exs. migrant per Montfalcó el
Gros el 22.VIII (XBGA i CGGA); primera cita-
ció postnupcial (F).

BAGES

Aguilar de Segarra 40 exs. comptabilit-
zats en 1 h el 21.VIII (JBPB); primera cita-
ció postnupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 6 exs. en migració activa
sobre les Olles el 5.IV; primera observa-
ció prenupcial (DBCA); (F). 2 exs. en vol
sobre la punta de la Banya el 5.VI; darre-
ra observació prenupcial (DBCA i FBAA); (F).
2 exs. juvenils en vol sobre Deltebre el
12.IX; primera observació postnupcial
(DBCA); (F). 3 exs. juvenils en vol sobre l’i-
lla de Buda el 24.X; darrera observació
postnupcial (DBCA); (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 4 exs. el 18.X (FLSA);
darrera citació postnupcial (F).

BERGUEDÀ

Cercs 1 parella fent vols territorials entre
el 3 i le 18.VIII (PABB); nou quadrat UTM
10×10 de cria possible (R).

CONCA DE BARBERÀ

Vilanova de Prades 234 exs. migrant cap
al N el matí de l’11.V (ABBB); (N, F).

GARROTXA

Tortellà 9 exs. migrant sobre la Calma el
4.III (JFCA); primera citació prenupcial (F).

OSONA

Gurb 1 ex. a prop de Vilagelans l’1.VIII
(MRFB i JEXA); primera citació postnupcial
(F).
Sant Pere de Torelló 1 poll encara al niu
el 4.VIII (CGGA); (F).
Torelló 1 ex. a les Madiroles el 9.IV (JEPB);
primera citació prenupcial (F).

PLA URGELL

Torregrossa 3 exs. el 16.III (AVPA); pri-
mera citació prenupcial (F).

RIPOLLÈS

Camprodon 449 exs. a l’estació PERNIS
dels Castellets el 24.VIII (OPPB); màxim
nombre (F).
Ripoll Més de 125 exs. el 28.VIII vistos
en migració per la tarda sobrevolant la
població (FGPA); (N, F).

TARRAGONÈS

Vila-seca 1 ex. a la Pineda el 26.III (ACTA

i MPSB); primera citació prenupcial (F).

VALLÈS OCCIDENTAL

Montcada i Reixac 1 ex. al Polvorí el 19.X
(XLBA); darrera citació postnupcial (F).

VALLÈS ORIENTAL

Montornès del Vallès 4 exs. sobre el turó
de Castellruf el 10.IV (JPSA i FBOA); pri-
mera citació prenupcial (F).
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Elanus caeruleus
Esparver d’espatlles negres

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. adult als Fangassos i estanys
del Matà el 15.V (JMAA i TMJA); (G). Cita-
ció no tramesa al Comitè Avifaunístic de
Catalunya.

GARRAF

Vilanova i la Geltrú 1 ex. caçant al cim
de la Talaia, Parc del Garraf, el 13.VIII
(DIVA); (G). Citació no tramesa al Comitè
Avifaunístic de Catalunya.

SEGRIÀ

Torres de Segre 1 ex. fent l’aleta a Utxesa
el 23.VII (AVPA); (G, F). Citació no trame-
sa al Comitè Avifaunístic de Catalunya.

BAIX LLOBREGAT

Collbató 1 ex. a Montserrat el 29.XI (AOTA

i PSGA); (G). Citació no tramesa al Comi-
tè Avifaunístic de Catalunya.

NOGUERA

Bellcaire d’Urgell 1 ex. al Pedrís el 25
(ASPA) i 30.X (JBSA); (G, F). Citació no tra-
mesa al Comitè Avifaunístic de Catalunya.
Castelló de Farfanya 1 niu en un arç
blanc, amb ous a mitjans de maig (RSXB

i APXH), finalment volen 4 polls que el
25.VI encara dormen al niu (JBCA); (R).
Citació no tramesa al Comitè Avifaunís-
tic de Catalunya. 1 ex. al costat del riu
Farfanya el 9.XI (JIXB); (G). 1 ex. a la serra
de l’Àliga el 29.XI (JIXB); (G). Citacions
no trameses al Comitè Avifaunístic de
Catalunya.

SEGRIÀ

Llardecans 1 ex. fent l’aleta a la vall d’A-
dar el 17.V (CSSA i IOSA); (G). Citació no
tramesa al Comitè Avifaunístic de Cata-
lunya.
Sarroca de Lleida 1 ex. al costat de la
carretera vella el 10.V (EFTA); (G). 1 ex. a
3 km de l’anterior citació el 30.V (ANCA);
(G). Citació no tramesa al Comitè Avi-
faunístic de Catalunya.

TERRA ALTA

Horta de Sant Joan 1 ex. adult el 28.X
(DMXB); (G). Citació no tramesa al Comi-
tè Avifaunístic de Catalunya.

ALT EMPORDÀ

Garriguella 1 ex. adult el 24.V (JBRC); (G).
Citació homologada pel Comitè Avifau-
nístic de Catalunya. 3 exs. el 24.VIII (FRRA);
(G). Citació no tramesa al Comitè Avi-
faunístic de Catalunya.
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. adult a Vilaüt el 30.VI (ECFA);
(G). Citació no tramesa al Comitè Avi-
faunístic de Catalunya.
Rabós 2 adults, mascle i femella, a Delfià
el 14 i 15.VIII; probablement els mateixos
exemplars observats anteriorment a Garri-
guella (XMPA i ACHA); (G). Citació homo-
logada pel Comitè Avifaunístic de Cata-
lunya.

MARESME

Teià 1 ex. a l’estació PERNIS de Sant Mateu
el 9.X (JSPC); (G). Citació pendent d’ho-
mologació pel Comitè Avifaunístic de Cata-
lunya.

NOGUERA

Bellmunt d’Urgell 1 ex. al secà el 26 i
28.III (ASPA); (G). Citació no tramesa al
Comitè Avifaunístic de Catalunya.
Camarasa 1 ex. al costat de la carretera
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de Cubells el 30.III (CRNA); (G). Citació
no tramesa al Comitè Avifaunístic de Cata-
lunya.
Cabanabona 1 niu en una alzina a 3,5 m
d’alçada amb polls petits el 22.V (JBSA),
finalment volen 3 polls el 24.VI (JBSA). Res-
tes d’un ocell jove depredat sota el niu el
18.VII (SMRA); (R, B). Citació no tramesa
al Comitè Avifaunístic de Catalunya.

PLA D’URGELL

Bellvís 1 ex. a 1 km al N de l’entrada de
l’autovia el 3.IV (CRNA); (G). Citació no
tramesa al Comitè Avifaunístic de Cata-
lunya.

SEGRIÀ

Alfés 1 ex. a la timoneda el 13.V (AVPA);
(G). Citació no tramesa al Comitè Avi-
faunístic de Catalunya.

URGELL

La Fuliola 1 ex. a la carretera de Tàrrega
el 13.IV (CRNA); (G). Citació no tramesa
al Comitè Avifaunístic de Catalunya.

ALT CAMP

Bràfim 1 ex. el 24.I (RMXF); (G). Citació

no tramesa al Comitè Avifaunístic de Cata-
lunya.

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. dins l’aeroport
el 22.III (SFAP); (G). Citació no tramesa
al Comitè Avifaunístic de Catalunya.
Torrelles de Llobregat 1 ex. adult el 9.X
(JMXP); (G). Citació no tramesa al Comitè
Avifaunístic de Catalunya.

NOGUERA

Cabanabona 1 ex. aturat en un arbre a
menys de 500 m del niu de l’any anterior
l’11.V (FBPA); (G). Citació no tramesa al
Comitè Avifaunístic de Catalunya.
Menàrguens 1 ex. junt amb 50 Falco tin-
nunculus a prop del tossal de Garrameu
el 31.VIII (RGMB); (G). Citació no trame-
sa al Comitè Avifaunístic de Catalunya.

SEGRIÀ

Gimenells i el Pla de la Font 1 ex. al
pla del Xama el 18.IX (MTXA); (G). Cita-
ció no tramesa al Comitè Avifaunístic de
Catalunya.

URGELL

Bellpuig 2 exs. al secà de Belianes el 22.V
(MCVA); (G). Citació no tramesa al Comi-
tè Avifaunístic de Catalunya.
Ivars d’Urgell-Vila-sana 1 ex. juvenil a
l’estany el 16.X (JTOA); (G). Citació no tra-
mesa al Comitè Avifaunístic de Catalunya.

Milvus migrans
Milà negre

ALT EMPORDÀ

Torroella de Fluvià 1 ex. el 6.III (JMAA);
primera citació prenupcial (F).
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BAIX CAMP

Cambrils 2 exs. en diferents moments
migrant l’11.VIII (EGTA); primera citació
postnupcial (F).
Mont-roig del Camp 1 ex. a Miami plat-
ja l’11.VIII (ACTA); primera citació post-
nupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. en vol sobre l’Em-
but, l’Encanyissada, el 8.III; primera cita-
ció prenupcial (DBCA i JMBD); (F). 2 exs. en
vol sobre els arrossars de Masia Blanca el
26.IV; darrera citació prenupcial (DBCA);
(F). 1 ex. juvenil a Balada el 2.X; darrera
citació postnupcial (DBCA, RTFA i JMBD); (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. sobre la mares-
ma el 25.VIII (ECLA); primera citació post-
nupcial (F).

BAIX LLOBREGAT/BARCELONÈS/
VALLÈS OCCIDENTAL

Serra de Collserola 1 ex. observat des de
el puig d’Olorda el 29.VIII; primera cita-
ció postnupcial (DDDA i FLLA); (F).

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. volant sobre els jardins
del Laberint d’Horta el 12.X (XBAA); darre-
ra citació postnupcial (F).

CERDANYA

Bellver de Cerdanya 142 exs. en diver-
sos grups el 16.VIII (JCCA); (F, N).

GARRAF

Sitges 21 exs. comptabilitzats des del Canò-
polis entre el 2.IX i el 28.X amb un màxim
de 13 exs. l’11.IX, 2 exs. el 5.X; darrera
citació postnupcial (APCC, JBRA, NEAA i RDAA);
(F).

GIRONÈS

Sant Julià de Ramis 1 ex. migrant a la

costa de Roja el 7.III (PFLB); primera cita-
ció prenupcial (F).

NOGUERA

Castell de Mur-Llimiana Mínim 1 niu
amb adult covant al pantà de Terradets el
2.IV (JBSA); (F).
Vilanova de Meià 2 exs. el 23.II (SRJA,DRJC

i JMAC); citació primerenca (F).

PALLARS JUSSÀ

Conca de Dalt 72 exs. en migració a Pes-
sonada el 19.III (FMVA, TAXB, SMCA i FLXA);
(N).

OSONA

Sant Bartomeu del Grau 1 ex. el 20.V
(JCBC); darrera citació prenupcial (F).
Vic 5 exs. el 28.II (MRFB); primera citació
prenupcial (F).

SEGRIÀ

Montoliu de Lleida 1 ex. a l’abocador el
4.III (ABBB); primera citació prenupcial (F).
Torres de Segre 1 parella copulant a Utxe-
sa l’1.V (FMSA); (F).

SELVA

Sils 1 ex. als estanys el 4.III (ADGA); pri-
mera citació prenupcial (F).

ALT EMPORDÀ

La Jonquera 2 exs. al coll del Pertús el
4.III (JBRC); primera citació prenupcial (F).
Parc Natural del Cap de Creus 3 exs.
migrant cap al S al Montperdut el 2.VII
(PFLB); primera citació postnupcial (F).
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. sobre la depuradora del Matà
el 2.X (JMAA i BMBA); darrera citació post-
nupcial (F).

BAIX CAMP

Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant 1 ex.
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a l’Almadrava el 18.VIII (LGSB i JCCA); pri-
mera citació postnupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. al Goleró el 12.III;
primera citació prenupcial (DBCA); (F).
1 ex. a l’illa de Buda el 10.V, darrera cita-
ció prenupcial (DBCA); (F). 1 ex. adult
en vol sobre la punta de la Banya el 9.IX;
primera citació postnupcial (DBCA i CDBA);
(F). 1 ex. adult al Garxal el 21.X; darre-
ra citació postnupcial (DBCA i JPVF);
(F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. absorbit per un
avió a l’aeroport el 19.V (SFAP); (B).

BAIX LLOBREGAT/BARCELONÈS/
VALLÈS OCCIDENTAL

Serra de Collserola 1 ex. en pas pel puig
d’Olorda el 21.VIII (FLLA i DDDA); prime-
ra citació postnupcial (F).

BARCELONÈS

Badalona 1 ex. volant en uns solars a la
platja el 23.X (JCJA); darrera citació post-
nupcial (F).

CERDANYA

Prullans 49 exs. migrant el 30.VII (JCCA);
primera citació postnupcial (F).

GARROTXA

Maià de Montcal 3 exs. sobre la Reserva
Natural de Fauna Salvatge d’Illa de Fluvià
el 15.III (CFQA); primera citació prenup-
cial (F).

GIRONÈS

Llagostera Diverses citacions a l’abocador
de Solius durant els mesos de juny i juliol
(CACB); (F).

PLA DE L’ESTANY

Banyoles 1 ex. sobre el puig de Sant Mar-

tirià el 4.XI (CFQA); darrera citació post-
nupcial (F).

SEGRIÀ

Lleida 4 exs. a Raimat el 3.III (CSXD); pri-
mera citació prenupcial (F).

SELVA

Sils 1 ex. als estanys el 15.III (ADGA);
primera citació prenupcial (F).

VALLÈS ORIENTAL

Bigues i Riells 1 ex. migrant el 15.VIII
(XLBA i LPJA); primera citació postnupcial
(F).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 2 exs. al Cortalet el 2.III (TMJA i
JMAA); primera citació prenupcial (F).

ALT URGELL

Montferrer i Castellbò 30 exs. junt amb
20 exs. de Milvus milvus en un dormidor
a Bellestar el 25.II (JCCD i MVEB); primera
citació prenupcial (F, N).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 3 exs. en vol sobre el mas
de la Paridora l’11.III; primera citació pre-
nupcial (DBCA); (F). 2 exs. sobre els arros-
sars de Magraner el 26.V; darrera citació
prenupcial (DBCA); (F). 4 exs. en vol sobre
els ullals de Panxa el 2.IX; primera citació
postnupcial (DBCA i JPVF); (F). 1 ex. adult
a l’illa de Buda l’11.X; darrera citació post-
nupcial (DBCA, RTFA i JPVF); (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. sobre ca l’Ara-
na el 31.VII (XLBA); primera citació post-
nupcial (F).
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BAIX LLOBREGAT/BARCELONÈS/
VALLÈS OCCIDENTAL

Serra de Collserola 1 ex. en pas pel puig
d’Olorda el 13.VI (FLLA i DDDA); citació
estival (F). 1 ex. en pas pel turó de la Maga-
rola el 10.X (FLLA, DDDA, JPSA i APSA); darre-
ra citació postnupcial (F).

BERGUEDÀ

Berga 4 exs. a l’abocador comarcal el 20.VI
(JSPB); citació estival (F).

OSONA

Sant Julià de Vilatorta 2 exs. a la Quin-
tana-l’Aymerich el 23.X (JCCA); darrera
citació postnupcial (F).
Sant Martí d’Albars 1 ex. sobre la Blava
el 30.V (JCCA); darrera citació prenupcial
(F).

SEGRIÀ

Soses 1 ex. el 19.II (EEXB i JAXE); primera
citació prenupcial (F).

ALT EMPORDÀ

Pedret i Marzà 160 exs. a l’abocador el
9.V (PFLB); (N).

ALT URGELL

Alàs i Cerc 1 ex. a l’estació PERNIS del
Cadí el 8.X (JDAB); darrera citació post-
nupcial (F).
Organyà 1 ex. el 15.II (XRNA); primera
citació prenupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 6 exs. en vol sobre els
arrossars de les Olles el 10.III; primera
observació prenupcial (DBCA); (F). 1 ex.
en vol sobre l’illa de Buda el 19.V; darre-
ra observació prenupcial (DBCA); (F). 3
exs. en vol sobre l’Encanyissada el 28.VIII;
primera observació postnupcial (DBCA);
(F). 1 ex. de 1r any a l’illa de Buda el 8.X;

darrera observació postnupcial (DBCA);
(F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a ca l’Arana el
4.VI (XLBA); citació estival (F). 1 ex. a la
maresma el 13.VIII (FLSA); primera cita-
ció postnupcial (F).

BAIX PENEDÈS

Santa Oliva 1 ex. al torrent del Lluc el 3.VIII
(CGGA); primera citació postnupcial (F).

GIRONÈS

Girona 1 ex. en pas per la carretera dels
Àngels el 15.III (PFLB); primera citació pre-
nupcial (F).

MARESME

Tiana 1 ex. el 9.VIII (FMVA, XLBA i JRCD);
primera citació postnupcial (F).

MONTSIÀ

Ulldecona 1 ex. el 12.VIII (FMVA); primera
citació postnupcial (F).

OSONA

Taradell 2 exs. el 19.III (JPEA); primera
citació prenupcial (F).

PLA DE L’ESTANY

Banyoles 1 ex. creuant l’estany el 26.II
(CFQA i LIMN); primera citació prenupcial
(F).
Serinyà 80 exs. aturats a can Perella el
23.V (CFQA i JPSB); (N).

Milvus milvus
Milà reial

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. de 2n any el 24 i 25.III (SSAA);
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(F). 1 ex. sobre Vilaüt el 15.IV (HMPA); (F).
1 ex. a les closes del Puig el 22.IV (JOCA,

OCVA, AAJA i EGGA); (F). 1 ex. als estanys
del Matà el 4.V (JMAA i MJMA); (F).

BAIX CAMP

Cambrils 3 exs. el 27.VIII (EGTA); prime-
ra citació postnupcial (F).

GARRAF

Sitges 1 ex. observat des del Canòpolis el
3.X (APCC, JBRA, NEAA i RDAA); darrera cita-
ció postnupcial (F).

NOGUERA

Artesa de Segre Mínim de 22 exs. en un
turó al costat del poble el 12.XII (PABB);
concentració hivernal (F).

VALLÈS OCCIDENTAL

Palau-solità i Plegamans 2 exs. a can Fal-
guera el 14.X (JPCA); darrera citació post-
nupcial (F).

VALLÈS ORIENTAL

Cardedeu 1 ex. a can Siló el 23.III (JMOB);
(F).

TARRAGONÈS

Torredembarra 1 ex. als Salats i Mun-
tanyans el 17.X (JVDA i AVDA); darrera cita-
ció postnupcial (F).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. sobre l’estany del Cortalet el
25.VII (JMAA i IBTA); (F).

ALT PENEDÈS

Subirats 1 ex. a can Ros el 15.VI (XBGA);
citació estival (F).

BAIX CAMP

Cambrils 1 ex. a la N-340 l’1.XI (ACTA,

ACTB i PSSC); darrera citació postnupcial
(F).

GARRAF

Sitges 1 ex. migrant al Canòpolis el 28.IX
(JBRA, RDAA, TMMA i NEAA); primera citació
postnupcial (F).
Vilanova i la Geltrú 1 ex. a la Talaia el
14.III (DIVA); primera citació prenupcial
(F).

OSONA

Gurb 1 ex. el 27.XII (RJNA); citació hiver-
nal (F).
Sant Martí d’Albars 1 ex. a la Blava el
15.VIII (JCCA); primera citació postnup-
cial (F).

VALLÈS ORIENTAL

Lliçà d’Amunt 1 ex. sobrevolant la bassa
del Pla el 21.X (XLBA); darrera citació post-
nupcial (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. sobre la Bun-
yola el 6.III (XLBA); primera citació pre-
nupcial (F).

OSONA

Tavèrnoles 1 ex. en una zona de camps
el 10.XI (JEXA i MMSB); darrera citació post-
nupcial (F).

CERDANYA

Bellver de Cerdanya 2 exs. a l’abocador
de Cortàs el 24.VI (JBCC); (F).

GIRONÈS

Llagostera 1 ex. a l’abocador de Solius el
22.IV (CACB); darrera citació prenupcial
(F).
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OSONA

Manlleu 1 ex. prop de FERVOSA el 26.II
(AGRB); primera citació prenupcial (F).
Malla-Taradell 1 ex. al Gurri el 7.XII (RPEA);
citació hivernal (F).

PLA DE L’ESTANY

Banyoles 1 ex. entre Milvus migrans el 23.V
(JPSB); darrera citació prenupcial (F).

Gypaetus barbatus
Trencalòs

BERGUEDÀ

Fígols 2 exs. adults creuen el Portet de S
a N el 27.V (IMMA i SGSB); (F).

RIBERA D’EBRE

Vinebre 1 ex. adult volant a 25 m d’alça-
da el 9.IV, intenta aturar-se a prop de l’er-
mita de Sant Miquel, però la parella resi-
dent d’Hieraaetus fasciatus ho impedeix
(CEMA); (G).

SOLSONÈS

Navès 1 femella de 3r any amb marques
alars i nascuda a l’Aragó, en vol per la Vall-
dora el 24.II (PABB i JSPB); (G).
Odèn 2 exs. adults volant per una zona
de pastura el 27.I (ALXA i JMVD); (F).

SELVA

Montseny Oriental 1 ex. no adult el 27.IV
(SMRA i FGNO); (G).

OSONA

Vidrà 1 ex. adult gravat en vídeo a Ciu-
ret el 18.II (JPRB); (G).

PALLARS SOBIRÀ

Sort 3 exs. adults, dos d’ells aportant mate-
rial al niu, l’1.I (JRSB); (F).

Neophron percnopterus
Aufrany

ALT URGELL

Organyà 1 ex. adult el 23.III (JPPE); pri-
mera citació prenupcial (F).

BAGES

Castellnou de Bages 1 ex. adult despla-
çant-se cap a l’O el 19.V (JBPB); (G).

BAIX LLOBREGAT/BARCELONÈS/

VALLÈS OCCIDENTAL

Serra de Collserola 1 ex. jove sobre el
turó Blau l’1.IX (CODA); (G).

CERDANYA

Bellver de Cerdanya 1 ex. adult aturat
en un camp el 27.VI (JSPB); (F).

GARRAF

Vilanova i la Geltrú 1 ex. observat des
de la Talaia el 18.IV i 2 exs. el 27.V (DIVA);
(G).

GARROTXA

Sant Aniol de Finestres 2 exs. adults a
la plana de les Medes el 9.VIII (FTCA); (F).
Sant Joan les Fonts 1 ex. jove observat
des d’Aiguanegra el 6.IX (FTCA); (F).

GIRONÈS

Girona 2 exs. el 25.IV (XPMB); (G).

OSONA

Vilanova de Sau 2 exs. el 24.III (JBCB);
primera citació prenupcial (F).
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PALLARS JUSSÀ

Castell de Mur 1 ex. a Guàrdia de Tremp
l’11.III (JSMA); primera citació prenupcial
(F).
Tremp 1 ex. a la presa del pantà d’Esca-
les el 15.III (LTBB); primera citació pre-
nupcial (F).

SOLSONÈS

Solsona 2 exs. sobrevolen la ciutat el 19.III
(DBJA); (F).

ALT EMPORDÀ

Delfià 1 ex. adult a la zona de Llers l’1.V
(PFLB, ACHA i DSBB); (G).

OSONA

Vilanova de Sau 1 ex. el 13.III (NCPA);
primera citació prenupcial (F).

PALLARS JUSSÀ

Tremp 2 exs. subadults en pas pel coll de
Montllobar i 2 exs. adults a la serra de Cas-
tellet el 15.III (DDDA, AVAA i IVXA); prime-
res citacions prenupcials (F).

RIPOLLÈS

Ribes de Freser 1 ex. al coll de Jou el
13.VII (JEPB); (G).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. adult en vol sobre
el Canal Vell el 7.IV (DBCA) (G).

BAIX LLOBREGAT/BARCELONÈS/
VALLÈS OCCIDENTAL

Serra de Collserola 1 ex. jove es diri-
geix cap l’E al turó de la Magarola el 18.IX
(FLLA, DDDA, JPSA,RSLA, XEAA i APSA); pri-
mera citació per al parc (G).

GARRAF

Sitges 1 ex. juvenil en vol cap al S obser-
vat des del Canòpolis el 10.IX (FMVA, JBRA,

RDAA i NEAA); (G).

OSONA

2 parelles nidificants a tota la comarca
(JBCB, NCPA i ALTA); (N).
Vilanova de Sau 2 exs. el 10.III (NCPA);
primera citació prenupcial (F).

PALLARS JUSSÀ

La Pobla de Segur 2 exs. el 2.III (AVBSA);
primera citació prenupcial (F).

RIBERA D’EBRE

Flix 2 exs. observats en vol des dels turons
de Sebes el 31.V (PJMB i JDMA); (F).

VAL D’ARAN

Bosssòst 1 ex. adult a eth Portilhon el
30.V (LTBB); (G, F).

ALT URGELL

El Pont de Bar 1 ex. a la zona de cria de
Castellnou de Carcolze el 16.III (DOAA);
primera citació prenupcial (F).

BAIX LLOBREGAT

Abrera 2 exs. migrant pel riu Llobregat a
can Morral el 20.IV (XLBA, JPMC, JBCC, RBVA

i MVXA); (G).

GARRAF

Sitges 1 ex. jove en migració pel Canò-
polis el 15.IX (XLBA, JBDA i VKKA); (G).

NOGUERA

Castelló de Farfanya 1-2 exs. el 14.III
(EFSA, JBSA i ANCA); primera citació pre-
nupcial (F).
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OSONA

Vilanova de Sau 1 ex. el 7.III (NCPA); pri-
mera citació prenupcial (F).

PALLARS SOBIRÀ

Lladorre 1 ex. adult al Campirme el 10.VII
(JCRD i ECGC); (G).

Gyps fulvus
Voltor comú

ALT EMPORDÀ

Darnius 4 exs. el 26.V (ABBC); (F).
La Jonquera 11 exs. a Requesens el 19.X
(ACJA); (F).

BAIX CAMP

Capafonts 2 exs. el 18.V (JRXB); (G).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. juvenil, debilitat i
desorientat, al Fangar del 12 al 14.VIII
(DBCA); (B, G).

BARCELONÈS

Barcelona 3 exs. volant a Sant Andreu el
6.VIII (JCCA); (G).

GARRAF

Sitges 1 ex. jove observat des del Canò-
polis el 22.IX (APCC, JBRA, NEAA i RDAA);
(F).

GARROTXA

Santa Pau 4 exs. sobrevolen la roca Belle-
ra el 21.IV i es desplacen cap a la vall del
Freser; probablement provinents dels Piri-
neus Occidentals (FTCA), (F).

OSONA

Alpens 1 ex. al Colomer l’1.V (AAJA i CLVA),
(G). 12 exs. en vol cap al N a Sant Pere de
Serrallonga el 2.VI (SRJA i JMAC); (G).

Sant Martí d’Albars 7 exs. a mas Fuman-
ya el 26.IV (JPRE); (F). 25 exs. a la Blava el
9.VI, 4 exs. el 13.VII i 1 ex. el 10.VIII
(JCCA); (G).
Sant Pere de Torelló 4 exs. el 16.III (RPEA);
(G).

PALLARS JUSSÀ

Isona i Conca Dellà 1 niu amb un poll a
la serra de Comiols el 23.VII (JBSA i FPTA);
(F).

VALLÈS OCCIDENTAL

Sant Llorenç Savall 1 ex. aturat a l’agu-
lla de les Fogueroses, Parc Natural de Sant
Llorenç del Munt i Serra de l’Obac, el 27.VI
(MLMB); (G).
Vacarisses 3 exs. a prop de Roca Salvat-
ge, Parc Natural de Sant Llorenç del Munt
i Serra de l’Obac, el 16.IV (NPSA); (G).

VALLÈS ORIENTAL

Cardedeu 2 exs. volant a gran alçada
cap al SO pel carrer Tomàs Blavay l’1.VIII
(OGVA); (G).

ALT EMPORDÀ

La Jonquera 2 exs. al coll del Pertús en
direcció N el 24.V (JBRC); (G).
Riumors 1 ex. el 31.VIII (JMAA); (G).

ALT PENEDÈS

Olèrdola 1 ex. al puig de l’Àliga el 12.IX
(XBGA); (G).
Pontons 2 exs. immaturs sobrevolen el
congost de la riera el 3.III (ICHA); (G).

ANOIA

Pujalt 3 exs. volant cap al SO el 25.IX
(XLBA); (G).

BAGES

Mura 1 ex. a les Refardes el 21.IV (AOTA);
(G).
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BAIX EMPORDÀ

Torroella de Montgrí 1 ex. el 26.IV (MRFB

i RJNA); (G).

BAIX LLOBREGAT/BARCELONÈS/

VALLÈS OCCIDENTAL

Serra de Collserola 1 ex. jove en pas pel
puig d’Olorda el 3.V (DDDA i FLLA); (G).

BERGUEDÀ/SOLSONÈS

14-18 nius ocupats en els límits comar-
cals (JSPB i PABB); (N).

MARESME

Alella 7 exs. en vol cap al S a Sant Mateu
el 20.X (JSPC); (G).

NOGUERA

Vilanova de Meià 1 ex. covant al Mont-
sec de Rúbies el 13.I (JBSA); primera data
de cria (F).

OSONA

Sant Martí d’Albars 18 exs. a la Blava el
18.IV (JCCA); (G).
Vidrà 1 ex. sobre el puig Cubell el 9.VI
(JPEA i RPEA); (G).

SEGRIÀ

Lleida 6 exs. sobre Torre Ribera el 22.V
(SWWA); (G).

SELVA

Santa Coloma de Farners 1 ex. volant
cap al S al turó de les Gatoses el 13.IX
(ADGA i JVCB); (G).

VALLÈS ORIENTAL

Bigues i Riells 3 exs. als cingles de Bertí
el 27.III (XPVA i JBFA); (G).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. a les Llaunes el 13.I (PFLB,

RGBA, JMAA i OCVA); (G).

BAIX LLOBREGAT

Esparreguera 2 exs. a prop de Collbató
l’11.IX (ECGC i JCRD); (G).

BERGUEDÀ/SOLSONÈS

23-26 nius ocupats a la zona de Busa-Vall-
dora-cingles de Taravil; cens de les vol-
treres del sector Solsonès-Berguedà (JSPB

i PABB); (N).

MARESME

Teià 1 ex. a l’estació PERNIS de Sant Mateu
el 21.VIII (JSPC); (G).

VALLÈS ORIENTAL

El Figaró 1 ex. el 21.XII (PBCA); (G).

ALT EMPORDÀ

La Jonquera 1 ex. al coll del Pertús el 27
i 30.IV i el 24.V (VPRA); (G).

ALT PENEDÈS

Vilafranca del Penedès 1 ex. que es dei-
xa capturar al centre de la vila el 12.IX
(XBGA); (G).

ALT URGELL/PALLARS SOBIRÀ

Parc Natural de l’Alt Pirineu Primera
dada de reproducció confirmada al ter-
me municipal de Soriguera amb un poll a
punt de saltar del niu el 18.VII (JCBC); (R).

BAIX LLOBREGAT/BARCELONÈS/
VALLÈS OCCIDENTAL

Serra de Collserola 2 exs. sobrevolant l’a-
parcament del coll de la Ventosa el 27.III
(KTTA i STVA); (G).
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BAIX PENEDÈS

Sant Jaume dels Domenys 1 ex. a la serra
del Pelat el 18.XI (MPMB); (G).

GIRONÈS

Llagostera 1 ex. a l’abocador de Solius a
partir del 20.XI, anellat com a poll a Segò-
via al 2004 (CACB); (G).

MARESME

Tiana 1 ex. el 25.II (XLBA i RGXD); (G).

OSONA

Calldetenes 1 ex. el 15.V (LCPA); citació
allunyada de la distribució habitual de les
observacions (G).
Les Masies de Voltregà-Orís 1 ex. a la
Trona el 13.II (LBVB); (G).
Sant Martí d’Albars 40 exs. a la Blava el
17.IV (JCCA); màxim de l’any registrat a la
comarca (N).

SEGARRA

Talavera 1 ex. al Montfred el 27.V (XBGA

i CGGA); (G).

VALLÈS ORIENTAL

Cardedeu 1 ex. a la serra de ca l’Estragués
el 7.V (JMOB); (G).

Aegypius monachus
Voltor negre

ALT EMPORDÀ

Roses 1 ex. en pas pel puig Pení el 23.IV
(JRRE); (G). Citació no tramesa al Comitè
Avifaunístic de Catalunya.

ALT URGELL/CERDANYA

Serra del Cadí 1 ex. el 5.IV (MGMA); (G).
Citació no tramesa al Comitè Avifaunístic
de Catalunya.

PALLARS JUSSÀ

Abella de la Conca 1 ex. de 1r hivern
posat a les roques junt amb Gyps fulvus el
26.XII (FMVA i KMVA); (G). Citació no
tramesa al Comitè Avifaunístic de Cata-
lunya.

RIPOLLÈS

Setcases 1 ex. a la portella de Morens el
30.VIII (JVNA, ASXB i XDCA); (G). Citació no
tramesa al Comitè Avifaunístic de Cata-
lunya.

ALT URGELL

Fígols i Alinyà 1 ex. en un grup de 40
Gyps fulvus en un punt d’alimentació suple-
mentària el 5.VI (LLUP, PMPC i RAFP); (G).
Citació no tramesa al Comitè Avifaunístic
de Catalunya.

PALLARS JUSSÀ

Abella de la Conca 1 ex. jove procedent
del Parc Nacional de Cévennes aturat en
un canyet a la Reserva Nacional de Caça de
Boumort el 23 i 24.III (AVXB); (G). Citació
no tramesa al Comitè Avifaunístic de Cata-
lunya. 2 exs. aturats al canyet l’1.VI (JDFB i
JRFD); (G). Citació no tramesa al Comitè
Avifaunístic de Catalunya. 1 ex. anellat com
a poll a la comunitat de Madrid al canyet
el 13.VI (MJJA); (G). Citació no tramesa al
Comitè Avifaunístic de Catalunya.
Conca de Dalt 1 ex. jove sobre Biarri a
la Reserva Nacional de Caça de Boumort
entre el 13.I i l’11.III (IPFA, JGOB, MLPA i
AMVA); (G). Citació no tramesa al Comitè
Avifaunístic de Catalunya.

PLA DE L’ESTANY

Porqueres 1 ex. immatur marcat amb ane-
lles i plaques alars, sobre un femer a Usall
entre el 30.XI i el 5.XII, procedent d’un
projecte d’alliberament a Baronnies, Fran-
ça, el 2004 (CFQA, GFVA, JMGD, JPSA i MJPA);
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(G). Citació no tramesa al Comitè Avi-
faunístic de Catalunya.

VALLÈS ORIENTAL

Cardedeu 1 ex. amb marques alars atu-
rat al barri Rieral el 5.XII (JMOB i LBMA);
(G). Citació no tramesa al Comitè Avi-
faunístic de Catalunya.

NOGUERA

Balaguer 1 ex. junt amb Gyps fulvus al secà
el 13.IV (JEBA); (G). Citació no tramesa al
Comitè Avifaunístic de Catalunya.

PALLARS JUSSÀ

Conca de Dalt 1 ex. jove sobre el cingle
de Pessonada a la Reserva Nacional de Caça
de Boumort el 18.IV (JRFD); (G). Citació
no tramesa al Comitè Avifaunístic de Cata-
lunya.

Circaetus gallicus
Àguila marcenca

ALTA RIBAGORÇA/PALLARS JUSSÀ/
PALLARS SOBIRÀ/VAL D’ARAN

Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany
de Sant Maurici 1 ex. capturant una serp
a 2.450 m el 4.VIII (JCBC); (B).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. al cortal d’Avinyó el 10.III
(JMAA i MJMA); primera citació prenupcial
(F).
Rabós 1 ex. caçant una serp a Malaveïna
el 10.III (MSFB, PFLB i JMDA); primera cita-
ció prenupcial (F).

ALT PENEDÈS

Castellví de la Marca 1 ex. completament

albí alliberat a Castellví entre el 18 i el
20.IX (CGGA i XBGA); (M).

ALT URGELL

Alàs i Cerc 458 exs. en pas per la colla-
da de Lletó entre el 23.VIII i el 25.IX amb
un màxim de 113 exs. el 21.IX (JDAB); (F,
N).
Montferrer i Castellbò 1 ex. a Guils del
Cantó el 28.II (RGBA); primera citació pre-
nupcial (F).

ANOIA

Els Hostalets de Pierola 1 ex. al turó de
l’Avellana el 3.II (SRJA i JMAC); citació molt
primerenca (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. en vol sobre els arros-
sars del Sillero el 3.III; primera citació pre-
nupcial (DBCA); (F). 1 ex. en vol sobre Del-
tebre el 29.IV; darrera citació prenupcial
(DBCA); (F). 1 ex. en vol sobre els arros-
sars del mas del Rampaire, Amposta, el
7.VIII; primera citació postnupcial (DBCA);
(F). 1 ex. a l’illa de Buda el 31.X; darrera
citació postnupcial (DBCA i RTFA); (F).

BAIX LLOBREGAT

El Papiol 1 ex. vola enmig del poble l’1.VI
(CFMA); (F).
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BAIX LLOBREGAT/BARCELONÈS/
VALLÈS OCCIDENTAL

Serra de Collserola 1 parella nidifica en
un pi blanc, traient un poll; primera dada
de cria al parc (FLLA i DDDA); (R).

CONCA DE BARBERÀ

Pontils 10 exs. migrants per mas d’en Gol
el 8.III (CGGA i XBGA); primera citació pre-
nupcial (F).

GARRAF

Sitges 15 exs. comptabilitzats des del Canò-
polis entre el 2.IX i el 28.X, amb un màxim
de 5 exs. el 7.IX, 1 ex. el 12.X; darrera cita-
ció postnupcial (APCC, JBRA, NEAA i RDAA);
(F).
Vilanova i la Geltrú 1 parella fa parades
nupcials a la Talaia entre el 6 i el 14.V
(DIVA); (F).

MARESME

Dosrius 1 ex. a la pedrera de can Busqué
l’11.III, primera citació prenupcial (ACSA

i JGRM); (F). 1 niu trobat a prop del poble,
es comença a construir a principis de juny
(ACSA, HAPA i JGMC); (F).

OSONA

Orís 2 exs. al coll de les Gargantes el 3.III
(CMGA); primera citació prenupcial (F).

RIBERA D’EBRE

Rasquera 1 ex. el 9.III; primera citació
prenupcial (ADOA); (F).

VALLÈS ORIENTAL

Vallromanes 1 ex. jove empaitat per Acci-
piter nisus a la urbanització de can Rabas-
sa el 18.XI (JSPC); darrera citació post-
nupcial (F).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-

pordà 1 ex. sobre els Roncaires el 7.III
(LJFA); primera citació prenupcial (F).

ALT PENEDÈS

Santa Margarida i els Monjos 1 ex. al
barranc de la Torreta el 10.II (PTEA i JCRE);
primera citació prenupcial (F).

ALT URGELL

Alàs i Cerc 25 exs. a l’estació PERNIS del
Cadí el 26.IX (JDAB); (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. en vol sobre els arros-
sars del Sillero el 3.III; primera citació pre-
nupcial (DBCA); (F). 1 ex. en vol sobre els
ullals de Panxa el 20.V; darrera citació pre-
nupcial (DBCA); (F). 1 ex. adult en vol sobre
els Muntells el 2.IX; primera citació post-
nupcial (DBCA); (F). 1 ex. a l’illa de Buda
el 4.XI; darrera citació postnupcial (DBCA

i FVEA); (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. jove aturat al
marge nou del riu Llobregat el 23.X
(FLSA i FSEB); darrera citació postnupcial
(F).
Olesa de Montserrat 1 ex. a la riera de
Sant Jaume el 2.III (ECGC i JCRD); primera
citació prenupcial (F).

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. al parc del Guinardó el
18.XI (XLBA); darrera citació postnupcial
(F).

GARRAF

Sitges 1 ex. a Miralpeix el 23.X (CGGA i
XBGA); darrera citació postnupcial (F).

NOGUERA

Vallfogona de Balaguer 1 ex. a la Ràpita
el 7.III (AGXC); primera citació prenupcial
(F).
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PALLARS JUSSÀ

La Pobla de Segur 1 ex. l’11.III (XGPB);
primera citació prenupcial (F).

RIPOLLÈS

Ripoll 1 ex. el 8.III (FGPA); primera cita-
ció prenupcial (F).

VALLÈS ORIENTAL

Caldes de Montbui 1 ex. el 4.III (AOTA);
primera citació prenupcial (F).
Montseny 1 ex. a Sant Marçal el 8.III
(ADGA); primera citació prenupcial (F).

ALT EMPORDÀ

Vilajuïga 1 ex. al castell de Quermançó el
4.III (EMMA); primera citació prenupcial
(F).

ALT URGELL

Alàs i Cerc 19 exs. a l’estació PERNIS del
Cadí el 18.IX (JNVA); (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. en vol sobre els ullals
de Panxa el 27.II; primera citació pre-
nupcial (DBCA); (F). 1 ex. en vol sobre els
arrossars de la finca la Palma, l’Aldea, el
23.V; darrera citació prenupcial (DBCA i
JPVF); (F). 1 ex. adult en vol sobre el Canal
Vell el 30.VIII; primera citació postnup-
cial (DBCA); (F). 1 ex. en vol sobre els arros-
sars de Vilacoto el 24.X; darrera citació
postnupcial (DBCA); (F).

GARRAF

Sitges 234 exs. comptabilitzats des de
les Pedrisses entre el 5.IX i el 16.X durant
la campanya de seguiment de la migra-
ció al Parc del Garraf, amb un màxim de
43 exs. l’11.IX (FMVA, JBRA, RDAA i NEAA);
(F, N).

MARESME

Tiana 1 ex. el 5.III (XLBA); primera cita-
ció prenupcial (F).

OSONA

Perafita 150-200 exs. el 7.III (JCRC, JBCB,

RBCA, RJNA, JEXA, MRFB, RPEA, JPRB, JRMA, RTEA,

LBVB, GMCB i ALTA); (N)
Sant Agustí de Lluçanès 1 ex. el 6.III
(JCRC, RJNA, JEXA i MRFB); primera citació
prenupcial (F).
Torelló 1 ex. a Espadamala el 6.III (JCRC,

RJNA, JEXA i MRFB); primera citació pre-
nupcial (F).

SEGRIÀ

Almacelles 1 ex. el 3.III (AVPA); primera
citació prenupcial (F).

ALT CAMP

Figuerola del Camp 1 ex. al tossal gros
de Miramar el 2.III (MDDB); primera cita-
ció prenupcial (F).

ALT EMPORDÀ

La Jonquera 1 ex. el 2.III (JBRC); prime-
ra citació prenupcial (F).

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 3 exs. al parc del
Foix el 4.III (XBGA i CGGA); primera cita-
ció prenupcial (F). 1 ex. al pantà del Foix
el 17.XI (CGGA); darrera citació postnup-
cial (F).

ALT URGELL

Alàs i Cerc 33 exs. sobre la bastida d’Hor-
tons el 13.IX (JDAB); (N).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. en vol sobre els arros-
sars del Sillero el 7.III; primera observa-
ció prenupcial (DBCA); (F). 1 ex. en vol
sobre els arrossars del Canal Vell el 17.V;
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darrera observació prenupcial (DBCA); (F).
1 ex. adult en vol sobre la punta del Fan-
gar el 6.IX; primera observació postnup-
cial (DBCA); (F). 1 ex. en vol sobre els arros-
sars de l’illa de Buda el 5.XI; darrera obser-
vació postnupcial (DBCA); (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. sobre els Regue-
rons el 26.II (RSLA); primera citació pre-
nupcial (F).

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. als jardins del Laberint
d’Horta l’11 i 25.VI i el 13.VIII (XBAA);
citacions estivals fora de la zona de repro-
ducció (F, G).

GARRAF

Olivella 1 ex. a la serra del Parany el 4.XI
(XBGA i CGGA); darrera citació postnupcial
(F).

GARRIGUES

Bovera 1 ex. el 5.III (ERVA); primera cita-
ció prenupcial (F).

OSONA

Manlleu 3 exs. al Puig-agut el 5.III (AGRB);
primera citació prenupcial (F).

RIPOLLÈS

Camprodon 1 ex. a Salarça el 18.II (AMPC);
primera citació prenupcial (F).

TERRA ALTA

El Pinell de Brai 3 exs. al coll de les Moles
el 20.X (XLBA); darrera citació postnupcial
(F).

VALLÈS ORIENTAL

Gualba 1 ex. el 12.II (IOSA); primera cita-
ció prenupcial (F).

Circus aeruginosus
Arpella vulgar

ALT CAMP

Valls 2 exs. a l’itinerari SOCC 44 el 12.V
(XTSA); darrera citació prenupcial (F).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 22 exs. el 12.I; cens d’ocells aquà-
tics hivernants (PAEA); (N). Població nidi-
ficant estimada en 5 parelles (JMAA); (N).

ALT URGELL

Alàs i Cerc 17 exs. en pas per la collada
de Lletó el 13.IX, màxim nombre (JNVA);
(F).

ANOIA

Sant Martí Sesgueioles 1 mascle sobre
uns camps de cereal el 14.IV (SRJA); (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 292 exs. a tot el delta el
12-18.I; cens d’ocells aquàtics hivernants
(DBCA i FVEA/PDEA); (N). 1 mascle de 2n
any a les Olles el 19.V; darrera citació
prenupcial (DBCA); (F). 1 mascle adult, 1
femella adulta, 1 mascle de 2n any i 1
femella de 2n any, al llarg de tot l’estiu al
sector Encanyissada-Vilacoto, tot i que
sense indicis de reproducció; puntual-
ment són observats caçant a la Platjola,
l’illa de Buda i el Canal Vell (DBCA, ABBA

i CJMA); (B). 2 exs. juvenils a la Platjola
el 23.VII; primera citació postnupcial
(DBCA); (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 10 exs. durant el cens
d’hivernants (RNLA); (N). 1 ex. nidifica al
pas de les Vaques amb la femella al niu al
mes de maig (FSEB); (F).
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BAIX LLOBREGAT/BARCELONÈS/
VALLÈS OCCIDENTAL

Serra de Collserola 1 ex. observat des del
puig d’Olorda el 21.VIII; primera citació
postnupcial (DDDA i FLLA); (F).

GARRAF

Sitges 325 exs. comptabilitzats des del
Canòpolis entre el 2.IX i el 28.X, amb un
màxim de 85 exs. el 15.IX (APCC, JBRA, NEAA

i RDAA); (N, F).

NOGUERA

Camarasa 1 parella amb posta segura de
la qual volen 3 polls; localitat nova i úni-
ca a la comarca (FPTA i JBSA); (R). La feme-
lla cova al niu el 4.IV (JBSA), primera data
d’incubació (F).

PALLARS JUSSÀ

Castell de Mur-Llimiana 3 parelles nidi-
ficants al pantà de Terradets, de les quals
volen 4 polls; única localitat de cria a la
comarca (FTPA i JBSA); (R).

SEGARRA

1 parella nidifica sense èxit en un barranc;
nova localitat de cria i única per la comar-
ca (FPTA i JBSA); (R).
Els Plans de Sió Concentració de 7 exs.
subadults en una zona de secà el 10.V (FPTA

i JBSA); (F).

SEGRIÀ

Censats 20 nius amb posta segura i 25
polls volanders en 7 localitats: 12 al pan-
tà d’Utxesa, 1 a l’aiguabarreig Segre-Cin-
ca, 7 en petites basses de reg, 2 d’elles
noves per a la comarca. Alta depredació
de polls a les basses de reg, ja que de 7
nius només volen 3 polls de 2 nius dife-
rents (FTPA i JBSA); (N, B).

TARRAGONÈS

Tarragona 41 exs.comptabilitzats en 2 h
des de mas Rafel el 14.IX, màxim nombre
(ACTA); (F).

URGELL

Tàrrega 1 niu amb posta segura, que fra-
cassa, en un reguer a Altet; única localitat
de cria a la comarca (FTPA i JBSA); (R).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 20 exs. el 7.I; cens d’ocells aquà-
tics hivernants (PAEA); (N). Població nidi-
ficant estimada en 7 parelles (JMAA); (N).

ALT URGELL

Alàs i Cerc 1 ex. a l’estació PERNIS del
Cadí el 18.VIII (JDAB); primera citació post-
nupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 298 exs. a tot el delta el
7-14.I; cens d’ocells aquàtics hivernants
(DBCA i FVEA/PDEA); (N). 1 mascle juvenil
de 2n any al Canal Vell el 28.V; darrera cita-
ció prenupcial (DBCA); (F). 1 femella adul-
ta és observada al llarg de tot l’estiu a diver-
ses localitats, tot i que manifesta una mar-
cada preferència per l’àrea de Vilacoto i la
Platjola; citacions d’1 ex. estiuejant (DBCA);
(B). 1 ex. juvenil al Canal Vell el 27.VII; pri-
mera citació postnupcial (DBCA); (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 9 exs. durant el cens
d’hivernants el 18.I (RNLA); (N).

BAIX LLOBREGAT/BARCELONÈS/
VALLÈS OCCIDENTAL

Serra de Collserola 1 ex. en pas pel puig
d’Olorda el 23.VIII (FLLA i DDDA); prime-
ra citació postnupcial (F).
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GARRAF

Sitges 87 exs. migrant pel Canòpolis entre
el 6.IX i el 7.X (TMMA, RDAA, JBRA i NEAA);
(F, N).

GIRONÈS

Cassà de la Selva 1 ex. juvenil a l’Esclet
el 17.VII (JVCB); primera citació postnupcial
(F).

NOGUERA

4 nius amb posta segura, amb una posta
fracassada i 8 polls volanders, amb tres
noves localitats, una al partidor de Gerb i
dues en petits canyissars (FPTA i JBSA), (R,
N).

PALLARS JUSSÀ

Castell de Mur-Llimiana 4 nius amb pos-
ta segura a Terradets, cap amb posta fra-
cassada, i 6 polls volanders, única locali-
tat de cria a la comarca (FPTA i JBSA), (R).

PLA DE L’ESTANY

Esponellà-Serinyà 1 femella al pla de Mar-
tís el 27.V (CFQA); darrera citació pre-
nupcial (F).

PLA D’URGELL

1 niu amb posta segura amb 3 polls volan-
ders en una bassa de reg, localitat nova i
única a la comarca (FPTA i JBSA), (R).

RIBERA D’EBRE

Flix La parella que nidifica a Sebes treu 3
joves que s’observen ja volanders l’1.VII
(PJMB i IJVA); (B).

SEGARRA

1 niu amb posta segura que fracassa en un
barranc, única localitat de cria a la comar-
ca (FPTA i JBSA); (R).

SEGRIÀ

24 nius amb posta segura, amb 12 postes
fracassades i un total de 32 polls volan-

ders en 9 localitats, 14 nius al pantà d’Ut-
xesa, 1 a l’aiguabarreig del Segre-Cinca i
9 en petites basses de reg i canyissars, amb
dues noves localitats (FPTA i JBSA), (N).

SOLSONÈS

Odèn 1 ex. el 12.V (XLBA i JLGA); darrera
citació prenupcial (F).

URGELL

Tàrrega 1 niu amb posta segura, que fra-
cassa, en un reguer a Altet; única localitat
de cria a la comarca (FPTA i JBSA), (R).

TARRAGONÈS

Vila-seca 1 ex. al camp de futbol el 25.X
(EGTA); darrera citació postnupcial (F).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 34 exs. el 13.I; cens d’ocells aquà-
tics hivernants (PAEA); (N). Població nidi-
ficant estimada en 7 parelles (JMAA); (N).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 290 exs. a tot el delta el
12-18.I; cens d’ocells aquàtics hiver-
nants (DBCA i FVEA/PDEA); (N). 1 mascle de
3r any calendari al Canal Vell el 16.V; darre-
ra citació prenupcial (DBCA); (F). 1 feme-
lla adulta i 1 femella de 2n any calendari
observades al llarg de tot l’estiu en diver-
ses localitats, tot i que manifesten una mar-
cada preferència per l’àrea de Vilacoto;
observacions d’exemplars estiuejants sen-
se cap indici reproductor (DBCA); (B). 1
ex. juvenil a l’Alfacada l’1.VIII; primera
citació postnupcial (DBCA); (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 10 exs. durant el cens
d’hivernants el 17.I (RGBA, FSEB i FLBA), (N).
Desapareix l’única parella nidificant per la
destrucció del sector del pas de les Vaques,

2004

Anuari d’Ornitologia de Catalunya 2002-2005146



que constituïa la zona habitual de cria
(RNLA); (R).

BAIX LLOBREGAT/BARCELONÈS/
VALLÈS OCCIDENTAL

Serra de Collserola 1 ex. en pas pel turó
de la Magarola el 2.XI (FLLA, DDDA, JPSA i
APSA); darrera citació postnupcial (F).

NOGUERA

5 nius amb posta segura, amb dues pos-
tes fracassades i 5 polls volanders, en qua-
tre localitats, amb 2 nius en un camp de
cereal, essent el primer cop que es loca-
litzen nius en uns camps de cereal a Llei-
da (FPTA i JBSA), (R).

PALLARS JUSSÀ

Castell de Mur-Llimiana 3 nius amb pos-
ta segura a Terradets dels quals no ha volat
cap poll degut a predacions per porc
senglar (FPTA i JBSA), (R).

PLA D’URGELL

1 niu amb posta segura amb 4 polls volan-
ders en una bassa de reg, únic a la comar-
ca (FPTA i JBSA), (R).

SEGARRA

2 nius amb posta segura en uns barrancs
amb canyissars, un dels quals fracassa i de
l’altre volen 2 polls, una de les localitats
és nova (FPTA i JBSA), (R).

SEGRIÀ

22 nius amb posta segura, amb 9 postes
fracassades i un total de 34 polls volan-
ders en 12 localitats: 11 nius al pantà
d’Utxesa, 1 a l’aiguabarreig Segre-Cinca
i 10 en petites basses de reg i canyissars,
amb dues noves localitats (FPTA i JBSA),
(N).

URGELL

2 nius amb posta segura que fracassen
(FPTA i JBSA), (R).

Agramunt 1 niu que fracassa en un camp
de cereal (FPTA i JBSA), (R).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural del Cap de Creus 1 ex. en
pas per la punta del cap de Creus el 8.III
(PFLB); primera citació prenupcial (F).
Sant Climent Sescebes 1 parella mos-
trant clars indicis reproductors durant tot
el període de cria a l’estany de la Cardo-
nera (ACJA); (R).

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 37 exs. al Parc del
Foix durant el seguiment d’aus rapinyai-
res el 14.IX (XBGA i CGGA); nombre màxim
(N).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 293 exs. a tot el delta el
8-14.I; cens d’ocells aquàtics hivernants
(DBCA i FVEA/PDEA); (N). 1 mascle de 2n
any calendari al Canal Vell el 19.V; darre-
ra observació prenupcial (DBCA); (F). 1
femella adulta al llarg de tot l’estiu a diver-
ses localitats, tot i que manifesta una mar-
cada preferència per l’àrea de Vilacoto i
l’Encanyissada; observacions d’exemplar
estiuejant sense cap indici reproductor
(DBCA); (B). 1 ex. juvenil a l’illa de Buda
el 30.VII; primera observació postnupcial
(DBCA); (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 7 exs. durant el cens
d’ocells hivernants de gener (RGBA, FSEB i
FLSA); (N).

NOGUERA

3 nius amb posta segura, amb cap fracàs
i 7 polls volanders, en tres localitats: 1 niu
al pantà de Sant Llorenç de Montgai, un
al partidor de Balaguer i un en un petit
canyissar (FPTA i JBSA), (R).
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OSONA

Sant Agustí de Lluçanès 1 mascle als
Munts el 12.III (LBVA); primera citació pre-
nupcial (F).

PALLARS JUSSÀ

Castell de Mur-Llimiana 5 nius amb pos-
ta segura a Terradets amb 4 nius fracas-
sats per predació per porc senglar i 2 polls
volanders (FPTA i JBSA), (R).

PLA DE L’ESTANY

Esponellà 1 parella durant el mes de maig
i juny (CFQA); (F, R).

SEGARRA

2 nius amb posta segura en uns barrancs
amb canyissars, un dels quals fracassa i de
l’altre vola 1 poll (FPTA i JBSA), (R).

SEGRIÀ

27 nius amb posta segura, amb 16 postes
fracassades i un total de 26 polls volan-
ders en 12 localitats: 15 nius al pantà d’Ut-
xesa, 1 a l’aiguabarreig Segre-Cinca i 11
en petites basses de reg i canyissars; amb
dues noves localitats (FPTA i JBSA), (R).

Circus cyaneus
Arpella pàl·lida

ALT CAMP

Querol 1 mascle al puig de la Rovira el
18.XI (CGGA); darrera citació postnupcial
(F).

ALT EMPORDÀ

Borrassà 1 femella/immatur el 15.IV (DBRA);
darrera citació prenupcial (F).
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. a la Gallinera el 22.IV (PSGA,
AOTA i MLMB); darrera citació prenupcial
(F).

ALT PENEDÈS

Olesa de Bonesvalls 1 femella sobre el
puig Escanyador el 9.II (JPSA); primera cita-
ció prenupcial (F).
Sant Martí Sarroca 1 femella a la Bleda
l’11.I (ICHA); citació hivernal (F).

ALT URGELL

Les Valls d’Aguilar 1 ex. al coll Estremer,
serra de Taús, el 25.IV (JCCD i MVEB); darre-
ra citació prenupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 6 exs. a tot el delta el 12-
18.I; cens d’ocells hivernants (DBCA i
FVEA/PDEA); (N). 1 mascle adult a la finca
Masia Blanca el 15.IV; darrera citació pre-
nupcial (DBCA); (F).

BAIX EMPORDÀ

Torroella de Montgrí 1 femella a torre
Ponsa el 9.II (RMSA i LGSB); primera cita-
ció prenupcial (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. jove a la mares-
ma el 3.I ( ARMC); (F).

BAIX PENEDÈS

L’Arboç 1 femella als camps de la Timba
el 4.XII (JCRE i 20TEA); citació hivernal (G).

GARRAF

Sitges 1 ex. observat des del Canòpolis el
5.IX; primera citació postnupcial (F). 4
exs. l’11.IX; màxim nombre (APCC, JBRA,

NEAA i RDAA); (F). 1 femella a la casa Vella
el 15.XII (DRJC); citació hivernal (F).

OSONA

Vic 1 ex. al puig dels Jueus l’1 i 22.XII
(JEXA i MRFB); citació hivernal (F).
Sant Martí d’Albars 1 ex. a la Blava el
29.XII (JCCA); citació hivernal (F).
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PALLARS JUSSÀ

Castell de Mur-Llimiana 1 ex. a prop del
pantà de Terradets el 18.XII (JLOA, SGSB,

FMMB, ECDA i IMMA); citació hivernal (F).

PLA DE L’ESTANY

Esponellà-Serinyà 1 ex. al pla de Martís
el 9.II (BGEA); primera citació prenupcial
(F).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 4 exs. el 7.I; cens d’ocells aquàtics
hivernants (PAEA); (N). 1 ex. a les Llau-
nes el 31.III (JMAA, MJMA i TMJA); darrera
citació prenupcial (F).

ALT CAMP

El Pont d’Armentera 1 femella al torrent
de Rupit el 2.I (CGGA i XBGA); citació hiver-
nal (F).
Querol 1 femella a la plana de Saburella
el 9.II (CGGA i XBGA); citació hivernal (F).

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 1 femella el 13 i
20.XII (PTEA); citació hivernal (F).
Olèrdola 1 femella l’11.I i el 9.XII (PTEA);
citacions hivernals (F).
Santa Margarida i els Monjos 1 femella
el 15.II (PTEA); citació hivernal (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. a tot el delta el 7-
14.I; cens d’ocells hivernants (DBCA i
FVEA/PDEA); (N). 1 femella al Clot, l’En-
canyissada, el 13.IV; darrera citació pre-
nupcial (DBCA); (F). 1 ex. juvenil a la pun-
ta de la Banya el 3.IX; primera citació post-
nupcial (DBCA i JPVF); (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. jove a can Dimo-
ni el 14.I (RGBA, FLSA i XSXA); (F). 1 ex. als

Reguerons el 22.IV (XLBA i DDDA); darre-
ra citació prenupcial (F).

BAIX PENEDÈS

El Montmell 1 femella a cal Guineu el
23.XII (CGGA i XBGA); citació hivernal
(F).

GIRONÈS

Campllong 1 femella el 25.XII (JVCB); cita-
ció hivernal (F).

NOGUERA

Cabanabona 2 nius en uns camps de cere-
al un dels quals és depredat i de l’altre
volen 3 polls, els quals, probablement
siguin els primers per la plana de Lleida
(CRNA, JBSA i FPTA); (R).

PLA DE L’ESTANY

Esponellà 1 mascle el 16.XII (CFQA); cita-
ció hivernal (F).
Serinyà 1 femella el 22.XII (CFQA); cita-
ció hivernal (F).

SELVA

Riudellots de la Selva 1 mascle a can
Rovirola el 19.XII (JVCB); citació hivernal
(F).
Santa Coloma de Farners 1 femella sobre
uns camps d’avellaners el 26.I (JSBC); cita-
ció hivernal (F).
Vilobí d’Onyar 1 ex. a l’aeroport de Giro-
na-Costa Brava el 2.XII (ABBB); citació hiver-
nal (F).

VALLÈS OCCIDENTAL

Santa Perpètua de Mogoda 1 femella el
27.VIII (FMVA); primera citació postnup-
cial (F).

VALLÈS ORIENTAL

Sant Quirze Safaja 1 mascle a la serra del
puig d’Olena el 10.I (JRFA); citació hiver-
nal (F).
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ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 4 exs. el 13.I; cens d’ocells aquà-
tics hivernants (PAEA); (N). 1 femella als
prats de can Comes el 7.IV (SSAA); darre-
ra citació prenupcial (F).

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 1 femella hiverna al
Parc del Foix fins al 9.II (PTEA); (G).

ALT URGELL

Montferrer i Castellbò 1 mascle de 2n
any a Guils del Cantó el 7.VII (PMPC i TVRT);
(F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 4 exs. a tot el delta el 12-
18.I; cens d’ocells aquàtics hivernants (DBCA

i FVEA/PDEA); (N). 1 ex. juvenil als arros-
sars de la Platjola el 8.IV; darrera citació
prenupcial (DBCA); (F). 1 ex. juvenil al salo-
brar de la Tancada el 10.IX; primera cita-
ció postnupcial (DBCA i JPVF); (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a la maresma el
4.IV (FLSA); darrera citació prenupcial (F).

BERGUEDÀ

Avià 1 mascle a Graugés el 19.XII (JSPB);
citació hivernal (F).

GARRAF

Vilanova i la Geltrú 1 femella en pas
per la Talaia el 29.VIII (DIVA); primera cita-
ció postnupcial (F).

NOGUERA

Bellmunt d’Urgell 1 niu al secà a menys
d’1 km de 3 nius de Circus pygargus i 2
de Circus aeruginosus, tots en camps de
cereal, fet inèdit a Catalunya (CRNA, JBSA i
FPTA); (R).

Cabanabona 3 nius en uns camps de cere-
al, dos dels quals són depredats (CRNA,

JBSA i FPTA); (R, B).

OSONA

El Brull 1 mascle l’11.IV (JBCB); darrera
citació prenupcial (F).
Manlleu 1 ex. a mas Coromines el 25.XII
(AGRB); citació hivernal (F).

PALLARS JUSSÀ

Sant Esteve de la Sarga 1 mascle a Moror
el 12.I (MSDA i FPPA); citació hivernal (F).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural del Cap de Creus 1 ex. en
pas pel Montperdut el 27.VIII (PFLB i DVSA);
primera citació postnupcial (F).

ALT PENEDÈS

Olèrdola 1 ex. a prop de Moja el 25.I (PTEA

i JREA); citació hivernal (G).

ANOIA

Argençola 1 femella a la masia de Belles-
tall el 15.II (CGGA); (F).

BAGES

Santpedor 1 mascle caçant el 3.XII (JBPB);
citació hivernal (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 7 exs. a tot el delta el
8-14.I; cens d’ocells aquàtics hivernants
(DBCA i FVEA/PDEA); (N). 1 mascle adult
als ullals de Panxa el 26.III; darrera obser-
vació prenupcial (DBCA); (F). 1 ex. juve-
nil a l’illa de Buda el 17.IX; primera
observació postnupcial (DBCA, RTFA i JPVF);
(F).

GIRONÈS

Campllong 1 femella o jove el 23.XII (JVCB);
citació hivernal (F).
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Cassà de la Selva 1 ex. a partir del 2.XII
(JVCB); citació hivernal (F).

NOGUERA

Cabanabona 3 nius en uns camps de cere-
al que acaben sent depredats (CRNA, JBSA

i FPTA); (R, B).

OSONA

Malla 1 femella o jove el 7.XII (RPEA); cita-
ció hivernal (F).
Olost 1 femella l’11.XII (JBCB i RPSA); cita-
ció hivernal (F).

PALLARS JUSSÀ

Talarn 1 ex. a prop del poble el 12.XII
(FPPA); citació hivernal (F).

VALLÈS ORIENTAL

Caldes de Montbui 1 ex. a can Pujol el
13.XII (MMVA i XEAA); darrera citació post-
nupcial (F).

Circus macrourus
Arpella pàl·lida russa

ALT EMPORDÀ

Cantallops 1 femella a la Corpella el 13.IV
i a can Verdaguer el 14.IV (ACJA); (G). Cita-
ció pendent d’homologació o no tramesa
al Comité de Rarezas de SEO/BirdLife.
Parc Natural del Cap de Creus 1 mas-
cle a la vall Trencada el 27.III (DMMB);
(G). Citació pendent d’homologació o no
tramesa al Comité de Rarezas de SEO/Bird-
Life.

BAIX LLOBREGAT/BARCELONÈS/
VALLÈS OCCIDENTAL

Serra de Collserola 1 mascle migrant pel
turó de la Magarola (XLBA, RSLA, FVVA i PSSD)
i pel turó Blau (CODA i JCEB) el 15.IX;
(G). Citació pendent d’homologació o no

tramesa al Comité de Rarezas de SEO/Bird-
Life.

GARRAF

Sitges 1 mascle adult observat des del Canò-
polis el 25.X (APCC, JBRA, NEAA i RDAA); (G).
Citació pendent d’homologació o no tra-
mesa al Comité de Rarezas de SEO/BirdLife.

NOGUERA

Vilanova de Meià 1 ex. al Montsec de
Rúbies el 20.VIII (FMSA); (G). Citació pen-
dent d’homologació o no tramesa al Comi-
té de Rarezas de SEO/BirdLife.

PLA D’URGELL

Ivars d’Urgell-Vila-sana 1 ex. el 2.IV
(ANCA); (G). Citació pendent d’homolo-
gació o no tramesa al Comité de Rarezas de
SEO/BirdLife.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 mascle a les Llaunes el 30.III
(JMAA); (G). Citació pendent d’homologa-
ció o no tramesa al Comité de Rarezas de
SEO/BirdLife.

ALT EMPORDÀ

Colera 1 ex. volant en direcció N l’11.IV
(OPPB); (G). Citació pendent d’homologa-
ció o no tramesa al Comité de Rarezas de
SEO/BirdLife.
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 mascle al sector Palau-Tres Ponts
el 18.III (JMAA, TMJA, OCVA i SSAA); (G). Cita-
ció pendent d’homologació o no tramesa
al Comité de Rarezas de SEO/BirdLife. 1 mas-
cle a l’estany de Palau el 31.III (OCVA, SGBB

i ALTA); (G). Citació pendent d’homologa-
ció o no tramesa al Comité de Rarezas de
SEO/BirdLife.
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GARRAF

Sitges 1 ex. jove observat des de les Pedris-
ses el 3.X durant la campanya de segui-
ment de la migració al Parc del Garraf (JBRA,

RDAA i NEAA); (G). Citació pendent d’ho-
mologació o no tramesa al Comité de Rare-
zas de SEO/BirdLife.

RIPOLLÈS

Ogassa 1 femella sobrevola cap al N el
refugi de Montserrat el 12.V (OPPB); (G).
Citació pendent d’homologació o no tra-
mesa al Comité de Rarezas de SEO/Bird-
Life.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 mascle a l’estany de Palau el 29.III
(PSGA); (G). Citació pendent d’homologa-
ció o no tramesa al Comité de Rarezas de
SEO/BirdLife.

Circus pygargus
Esparver cendrós

La població catalana puja a 70 parelles.
L’hàbitat de nidificació es reparteix en 52
nius en camps de cereal (Lleida bàsica-
ment) i 18 en vegetació natural de garri-
ga (Girona i Tarragona). La productivi-
tat mitjana és de 1,48 polls/niu, volant
un total de 104 polls. Com a continua-
ció de les campanyes de protecció de l’es-
pècie que fa el Departament de Medi
Ambient en les zones cerealistes, aquest
any s’han indemnitzat un total de 26,6
ha de cereal, per evitar la sega abans que
volin els polls, amb un cost de 19.249
euros (MPCB); (N).

ALT EMPORDÀ

Aquest any es localitzen a la comarca un
total de 3 nius situats en vegetació natu-
ral (garric) d’on s’envolen 9 polls (RFRA,

SRDA, JMAA i MPCB); (N).
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà Cap parella nidificant (JMMA);
(N).
Rabós 1 femella a Delfià el 22.III (ECFA);
primera citació prenupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Aquest any es localitzen a la comarca del
Montsià un total de 12 nius situats en vege-
tació natural (garric), d’on s’envolen 32
polls (AVMA i CRME); (N).
Delta de l’Ebre 1 mascle adult al Goleró
el 25.III; primera citació postnupcial (DBCA);
(F). 1 parella nidifica amb èxit a Vilaco-
to, arriben a volar 2 polls, mascle i feme-
lla, i es troba un ou sense eclosionar en
una visita al niu el 2.VII; cens d’ocells nidi-
ficants (CJMA, DBCA i JBMD); (N). 1 mascle
adult al Garxal el 12.IX; darrera citació
postnupcial (ABBB); (F).

BAIX EMPORDÀ

Aquest any es localitzen a la comarca un
total de 4 nius, 3 situats en vegetació natu-
ral (garric) i un en cereal, que és protegit,
d’on s’envolen 7 polls (RFRA); (N).
Torroella de Montgrí 1 femella al massís
del Montgrí el 9.III (ADGA); primera cita-
ció prenupcial (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. sobre el litoral
pratenc el 10.IV (XLBA); primera citació pre-
nupcial (F). 1 ex. sobre la maresma el 25.VIII
(ECLA); primera citació postnupcial (F). 1
ex. jove a la Ricarda el 4.X (XLBA, DBRA i
ABRA); darrera citació postnupcial (F).

GARRIGUES

Aquest any es localitza a la comarca un
niu situat en cereal, que és protegit, d’on
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no s’envola cap poll (CRGB, JBSA i FPTA);
(N).

NOGUERA

Aquest any es localitzen a la comarca un
total de 15 nius situats en camps de cere-
al, 11 dels quals són protegits, d’on s’en-
volen 13 polls (CRNA, JBSA i FPTA); (N).
Bellmunt d’Urgell 1 femella depredant
un niu de Columba palumbus, s’endú un
ou al bec el 6.VI (GBCA i DGJA); (B).

SEGARRA

Aquest any es localitzen a la comarca un
total de 2 nius situats en camps de cere-
al, els quals són protegits, i d’on no s’en-
vola cap poll (CRSC, JBSA i FPTA); (N).

SEGRIÀ

Aquest any es localitzen a la comarca un
total de 5 nius situats en camps de cere-
al, els quals són protegits, i d’on s’envo-
len 5 polls. (CRSA, JBSA i FPTA); (N).

Alfés 4 mascles volant junts el 15.III (ABBB);
primera citació prenupcial (F).

SOLSONÈS

Lladurs 1 ex. adult caçant el 20.VI (JBPB);
citació estival (F).

URGELL

Aquest any es localitzen a la comarca un
total de 28 nius situats en camps de cere-
al, 26 dels quals són protegits, d’on s’en-
volen 38 polls (CRUA, JBSA i FPTA); (N).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural del Cap de Creus 1 ex. jove
en pas cap al S al Montperdut el 31.VIII
(PFLB); primera citació postnupcial (F).

BAIX CAMP

Reus 1 ex. juvenil dins l’aeroport el 27.VIII
(ABBB); primera citació postnupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 mascle adult al salobrar
del Serrallo el 26.III; primera citació pre-
nupcial (DBCA); (F). 1 femella als erms
Salats el 17.V; darrera citació prenupcial
(DBCA); (F). 1 mascle adult als ullals de
Panxa el 29.VII; primera citació postnup-
cial (DBCA); (F). 1 ex. juvenil a la Quarte-
ra, illa de Buda, el 23.IX; darrera citació
postnupcial (DBCA); (F).

BAIX LLOBREGAT/BARCELONÈS/
VALLÈS OCCIDENTAL

Serra de Collserola 1 femella adulta en
pas pel puig d’Olorda el 30.V (FLLA i DDDA);
darrera citació prenupcial (F). 1 ex. jove
el 25.VIII (FLLA i DDDA); primera citació
postnupcial (F).

NOGUERA

Bellmunt d’Urgell 1 ex. el 16.III (ADOA);
primera citació prenupcial (F).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 mascle marcat als estanys del Matà
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el 3.IV (ABRA); primera citació prenup-
cial (F).

BAIX CAMP

Vilanova d’Escornalbou 1 ex. al castell
el 2.X (ACTA i AGSA); darrera citació post-
nupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 mascle adult a la zona
12, l’Encanyissada, el 28.III; primera cita-
ció prenupcial (DBCA); (F). 1 mascle de 2n
any calendari als ullals de Panxa el 23.V;
darrera citació prenupcial (DBCA); (F). 1
ex. adult femella als erms de la Tancada el
2.VIII; primera citació postnupcial (DBCA);
(F). 1 ex. juvenil en vol sobre la badia dels
Alfacs el 27.IX; darrera citació postnup-
cial (DBCA i JPVF); (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. sobre la mares-
ma el 2.VIII (FSEB); primera citació post-
nupcial (F). 1 ex. de fase fosca el 3.VIII
(FLSA, RGBA, JCMC i MGVA); (M).

GARRIGUES

Arbeca 5 nius en camps de cereal en un
sector dominat per conreus d’ametllers i
oliveres el 15.VII (JBSA); (R).

SEGRIÀ

Lleida 1 ex. el 30.III a Torre Ribera (JBSA);
primera citació prenupcial (F).

TARRAGONÈS

Constantí 1 ex. femella/jove el 24.VIII
(ACTA i JFOA); primera citació postnupcial
(F).

ALT CAMP

Valls 1 ex. al pla de Vent el 28.III (MDDB);
primera citació prenupcial (F).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural del Cap de Creus 1 feme-
lla en pas pel Montperdut (PFLB) i 2 exs.
al pla de Taules el 13.VIII (AGCB); prime-
res citacions postnupcials (F).
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 mascle a Vilaüt el 27.III (PAEA);
primera citació prenupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 femella al Canal Vell el
5.IV; primera observació prenupcial (SSAA,

HWAA i PBAA); (F). 1 femella adulta als ullals
de Panxa el 17.V; darrera observació pre-
nupcial (DBCA); (F). 1 mascle adult al Gole-
ró el 27.VII; primera observació postnupcial
(DBCA); (F). 1 ex. juvenil en vol sobre els
arrossars de la Platjola el 30.IX; darrera
observació postnupcial (DBCA i RTFA); (F).

BAIX LLOBREGAT

Olesa de Montserrat 1 mascle adult sobre
el puig Ventós el 21.VIII (JCRD); primera
citació postnupcial (F).

OSONA

Balenyà 1 mascle als Hostalets el 25.III
(JMOB); primera citació prenupcial (F).

PLA D’URGELL

Vila-sana 1 femella a la bassa el 26.III
(JEBA); primera citació prenupcial (F).

SEGRIÀ

Albatàrrec 1 ex. el 26.III (AGRB, LBMA i
JMOB); primera citació prenupcial (F).

Accipiter gentilis
Astor

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. als arrossars de la Gallinera el
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24.VII (JMAA); primera citació de disper-
sió postnupcial (F).

BAIX CAMP

Reus 1 ex. dins l’aeroport el 16.XII (ABBB);
(F).

BAIX LLOBREGAT

Molins de Rei 1 ex. juvenil en dispersió
als aiguamolls el 15.VIII (CFMA); (F).

MARESME

Dosrius 1 femella a ca l’Arenes el vespre
de l’1.VII ataca una gallina de la qual devo-
ra part del pit sense matar-la, al matí següent
torna al galliner (HAPA); (B).

ALT PENEDÈS

Mediona 1 parella fent parades nupcials
als Brugars el 28.I (XBGA); primera data de
parades nupcials (F).

BAIX EMPORDÀ

Palamós 1 ex. captura un poll de Larus
michahellis el 13.VI (MSFB i PFLB); (B).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 3 exs. durant el cens
d’hivernants el 17.I (RGBA, FSEB i FLBA), (N).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. durant el cens
d’ocells hivernants de gener (RGBA, FSEB i
FLSA); (N). 1 ex. sobre el camp de futbol
el 16.IX (JCMC); primera citació postnup-
cial (F).
Torrelles de Llobregat 1 niu situat en un
pi a una alçada de 10 m del qual volen 2
polls, 3 al 2004 i 2 al 2003 (DULA); (R).

Accipiter nisus
Esparver vulgar

ALT URGELL

Alàs i Cerc 230 exs. entre el 23.VIII i el
25.IX, amb un màxim de 71 exs. el 13.IX
(JNVA); (F, N).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 mascle adult a la tora
Cremada, punta de la Banya, el 18.II (DBCA);
(F).

BAIX LLOBREGAT/BARCELONÈS/
VALLÈS OCCIDENTAL

Serra de Collserola 1 parella fent parada
nupcial davant el puig d’Olorda el 15.V
(DDDA i FLLA); (F).

GARRAF

Sitges 169 exs. observats des del Canò-
polis entre el 2.IX i el 28.X, amb un màxim
de 23 exs. el 23.IX (APCC, JBRA, NEAA i RDAA);
(F, N).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. en vol sobre el Canal
Vell l’1.IV (JPVF); (F). 1 ex. al Canal Vell el
8.IX (SSAA); (F).

GARRAF

Sitges 39 exs. comptabilitzats des del Canò-
polis entre el 6.IX i el 7.X, amb un màxim
de 9 exs. el 28.IX (FMVA, JBRA, TMMA, RDAA

i NEAA); (F, N).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. en vol sobre el Canal
Vell el 24.III (DBCA); (F). 1 ex. als arros-
sars de Xampaina el 2.IV (DBCA); (F). 1 ex.
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a l’illa de Buda el 12.IV (DBCA); (F). 1 feme-
lla a l’illa de Buda del 19.X al 9.XI (DBCA

i JPVF); (F).

GARRAF

Sitges 182 exs. comptabilitzats des de
les Pedrisses entre el 29.VIII i el 10.X
durant la campanya de seguiment de la
migració al Parc del Garraf, amb un màxim
de 17 exs. el 17.IX (FMVA, JBRA, RDAA i
NEAA); (F, N).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 femella al Canal Vell el
16.IV (SSAA); (F). 1 femella juvenil a l’illa
de Buda el 19.IX (DBCA); (F). 1 femella
adulta a l’illa de Buda del 16.X al 31.XII
(DBCA); (F). 1 mascle juvenil a l’illa de Buda
del 18 al 28.XI (DBCA); (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 4 exs. durant el cens
d’ocells hivernants de gener (RGBA, FSEB i
FLSA); (N). 1 ex. al Remolar el 5.IV (FLSA);
darrera citació prenupcial (F).

BERGUEDÀ

Cercs 1 ex. adult passa una presa a un
jove el 14.VIII (JSPB); nou quadrat UTM
10×10 de cria segura (R).

Buteo buteo
Aligot comú

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 5 parelles nidificants (JMMA); (N).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 71 exs. a tot el delta el 12-
18.I; cens d’ocells hivernants (DBCA i

FVEA/PDEA); (N). 1 ex. de 2n any en vol
sobre els arrossars del Sillero el 9.V; darre-
ra citació prenupcial (DBCA); (F). 1 ex.
adult a l’illa de Buda el 30.IX; primera cita-
ció postnupcial (DBCA i RTFA); (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 22 exs. durant el cens
d’hivernants (RNLA); (N). 1 ex. a la mares-
ma el 30.V (RGBA, FLSA i JJMA); darrera cita-
ció prenupcial (F).

NOGUERA/PLA D’URGELL/SEGRIÀ/URGELL

En uns recorreguts amb vehicle per àrees
amb conreus de regadiu de 130 km el 13.I
i 100 km el 23.XII es detecten unes den-
sitats de 0,3 i 0,2 exs. per km, respecti-
vament (EGRE); (N).

TARRAGONÈS

Tarragona 1 parella fent parades nupcials
sobre el Loreto el 21.III (ACTA), (F).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà Població nidificant estimada en 4
parelles (JMAA); (N).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 48 exs. a tot el delta el 7-
14.I; cens d’ocells hivernants (DBCA i
FVEA/PDEA); (N). 1 ex. de 2n any calenda-
ri a Balada el 12.V; darrera citació pre-
nupcial (DBCA); (F). 1 ex. juvenil a l’illa de
Buda el 23.IX; primera citació postnup-
cial (DBCA i RTFA); (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 15 exs. durant el cens
d’hivernants el 18.I (RNLA); (N). 1 ex. a
la maresma el 5.IX (RBVA); primera citació
postnupcial (F).
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BARCELONÈS

Barcelona 35 exs. migrant pel parc del
Guinardó el 18.XI (XLBA); màxim post-
nupcial (F).

OSONA

Centelles 3 pollets en un niu fet per Cir-
caetus gallicus l’any anterior el 7.V (FMVA);
(B).

NOGUERA/PLA D’URGELL/SEGRIÀ/URGELL

En uns recorreguts amb vehicle per àrees
amb conreus de regadiu de 105 km el 19.I
i 85 km el 12.XII es detecten unes densi-
tats de 0,2 i 0,4 exs. per km, respectiva-
ment (EGRE); (N).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà Població nidificant estimada en 4
parelles (JMAA); (N).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 49 exs. a tot el delta el 12-
18.I; cens d’ocells aquàtics hivernants (DBCA

i FVEA/PDEA); (N). 1 ex. de 2n any calen-
dari als arrossars de la Llanada el 28.IV;
darrera citació prenupcial (DBCA); (F). 1
ex. juvenil aturat en un arbre a la finca del
Capità, enfront de l’illa de Sapinya, el 14.IX;
primera citació postnupcial (DBCA); (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 26 exs. durant el cens
d‘hivernants el 17.I (RGBA, FSEB i FLBA); (F).
1 ex. a ca l’Arana el 29.V (XLBA); darrera
citació prenupcial (F).

GARRAF

Sitges 15 exs. comptabilitzats des de les
Pedrisses entre el 15.IX i el 8.X durant la
campanya de seguiment de la migració al
Parc del Garraf (FMVA, JBRA, RDAA i NEAA);
(F, N).

NOGUERA/PLA D’URGELL/SEGRIÀ/URGELL

En uns recorreguts amb vehicle per àrees
amb conreus de regadiu de 132 km el 25.I
i el 19.XII es detecten unes densitats de
0,5 i 0,4 exs. per km, respectivament (EGRE);
(N).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural del Cap de Creus 1 ex. en
pas pel pla de les Taules el 24.IX (AGCB);
primera citació postnupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 45 exs. a tot el delta el 8-
14.I; cens d’ocells aquàtics hivernants (DBCA

i FVEA/PDEA); (N). 1 ex. de 2n any calen-
dari a la tora Cremada, punta de la Ban-
ya, el 5.V; darrera observació prenupcial
(DBCA); (F). 1 ex. juvenil observat a l’illa
de Buda i a l’Alfacada a partir del 30.VII;
observacions que probablement fan refe-
rència a una dispersió des d’una àrea de
cria propera (DBCA, RTFA i RACB); (F). 1 ex.
juvenil diferent a l’anterior a l’illa de Buda
el 8.IX; primera observació postnupcial
(DBCA); (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 17 exs. durant el cens
d’ocells hivernants de gener (RGBA, FSEB i
FLSA); (F). 1 ex. a la Vidala el 25.IV (FLSA);
darrera citació prenupcial (F).

RIBERA D’EBRE

Flix Es captura 1 ex. ferit a Sebes el 10.IV
que mostra característiques de Buteo buteo
vulpinus. L’ocell s’allibera al mateix lloc en
bones condicions uns dies deprés (PJMB i
IJVA); (G). Citació pendent d’homologació
o no tramesa al Comité de Rarezas de
SEO/BirdLife.
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Buteo lagopus
Aligot calçat

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. juvenil prop dels
erms de la Tancada de l’1.I al 3.II; present
a la zona des del 16.XI de 2001 (DBCA);
(G). Citació no tramesa al Comité de
Rarezas de SEO/BirdLife.

Aquila clanga
Àguila cridanera

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. de 1r hivern a les Llaunes el
8.I (AMVB, JOSA, PFLA, OCVA, ESVA, TMJA, BMBA,

JSBD i JMAA); (G). Citació pendent d’ho-
mologació o no tramesa al Comité de Rare-
zas de SEO/BirdLife.

Aquila adalberti
Àguila imperial ibèrica

BAIX LLOBREGAT/BARCELONÈS/

VALLÈS OCCIDENTAL

Serra de Collserola 1 ex. jove observat a
curta distància des del turó de la Magaro-
la el 24.IX (DDDA, FLLA i JPSA); (G). Citació
no tramesa al Comitè Avifaunístic de Cata-
lunya.

Aquila chrysaetos
Àguila daurada

ALTA RIBAGORÇA/PALLARS JUSSÀ/
PALLARS SOBIRÀ/VAL D’ARAN

Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany
de Sant Maurici Dels 14 territoris exis-
tents, en 10 hi ha intent de reproducció,
i dels 8 nius controlats només salten 3
polls, els quals abandonen els nius la pri-
mera quinzena de juliol (JCBC); (N).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. juvenil al camí de Riumors
l’1.I (JMAA) i a la Gallinera el 2.I (ABRA);
(F).

BAGES

Sant Mateu de Bages 1 ex. de 2n any a
Castelltallat el 31.VIII (JBPB); (G).

BAIX LLOBREGAT

Begues 1 ex. a la Morella el 26.X (XLBA);
(G).

BAIX PENEDÈS

El Montmell 1 parella adulta sobrevolant
la serra del Montmell el 12.I (ICHA); (G).

GARRIGUES

Castelldans 1 ex. juvenil a Matxerri el
13.VI (ABBB); citació estival (F).
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NOGUERA

Vilanova de Meià 1 parella fent vols nup-
cials al Montsec de Rúbies el 5.II (JBSA);
(F).

PALLARS SOBIRÀ

La Guingueta d’Àneu 1 parella copu-
lant a la vall de Berrós el 9.II (TLFA i JPPE);
(F).

SOLSONÈS

Odèn 1 ex. immatur a la serra d’Odèn el
27.I (JMVD i ALXA); (G).

ALTA RIBAGORÇA/PALLARS JUSSÀ/
PALLARS SOBIRÀ/VAL D’ARAN

Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany
de Sant Maurici 7 territoris controlats
amb 4 polls (JCBC); (N).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural del Cap de Creus 2 exs.
caçant Alectoris rufa al coll de Sant Genís
el 7.IV (PFLB); (G). 1 ex. a Cadaqués el
26.IV (AOTA i PSGA); (G). 1 ex. a la vall de
Penida el 28.IV (PFLB); (G). 1 ex. sobre
cala Montjoi el 2.V (GGOA i LJFA); (G). 2
exs. sobre el pla de les Gates el 10.V (FMVA,

AOTA i MLMB); (G).
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. a les Llaunes el 13.I (PFLB,

RGBA, JMAA i OCVA); (G). 1 ex. de 2n any
sobre els Tres Ponts l’1.V (SSAA i OCVA);
(G).
Roses 1 ex. de 2n any en pas pel puig Pení
el 23.IV (JRRE); (G).

ALT PENEDÈS

Pontons 1 ex. adult sobre la masia Sant
Joan el 16.III (ICHA); (G).

ANOIA

Copons 1 ex. subadult el 27.XI (XBGA);
(G).

Igualada 1 ex. subadult a mas Esplugues
el 21.VIII (JFOA); (G).

BAIX LLOBREGAT

Begues 1 ex. de 2n any a penyes Negres
l’1.II (RDAA); (G).

BAIX PENEDÈS

El Montmell 1 ex. immatur l’1.I i 1 ex.
adult l’1.III; a partir d’aquest moment es
veuen junts habitualment sobre un terri-
tori de Hieraaetus fasciatus intentant nidi-
ficar però sense èxit (ICHA); (G).

GARRAF

Sitges 1 ex. en pas pel Canòpolis el 17.IX
(TMMA, RDAA i JBRA); (G).

GARRIGUES

Castelldans 1 ex. al Matxerri el 4.VIII
(ABBB); primera citació fora les àrees de
reproducció (F).

Pirineus centrals axials 6 parelles con-
trolades dins els àmbits del Parc Nacional
d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici i
del Parc Natural de l’Alt Pirineu, de les
quals 5 produeixen 1 poll i 1 parella 2
polls (JCBC, AMVA i SMRA); (N).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural del Cap de Creus 1 ex. adult
al puig Pení (NHHA) i 1 ex. al mas Bufa-
dors el 3.V (GCXB); (G).

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 1 ex. jove parat a les
penyes del Llançà el 15.I (CGGA, PTEA i
XBGA); (G).
Torrelles de Foix 1 ex. de 3r any a la serra
de mas Florit el 21.X (MPMB); (G).
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ANOIA

Copons 1 ex. als Comalats el 2.I (CGGA i
XBGA); (G).
Sant Martí de Tous 1 ex. al Fillol el 21.IV
(XBGA i CGGA); (G).

OSONA

Santa Maria de Corcó 1 ex. immatur a
Cabrera el 5.III (LBVB i RTEA); (G).
Muntanyola 1 ex. el 26.III (JBCB, GCRA i
MAXF); (G).

VALLÈS OCCIDENTAL

Vacarisses 1 ex. de 2n any al Puig Ventós
el 4.I (JEBA); (G).

Hieraaetus pennatus
Àguila calçada

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. de fase fosca el 25.IV (JMAA i
TMJA); darrera citació prenupcial (F).

ALT PENEDÈS

Pontons 1 ex. de fase fosca a la finca Sant
Joan de la Muntanya el 31.XII (ICHA); cita-
ció hivernal (F).

BAIX CAMP

Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant 1 ex.
de fase fosca el 12.VIII (LGSB); (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. a tot el delta el 12-
18.I; cens d’ocells hivernants (DBCA i
FVEA/PDEA); (N). 1 ex. de fase clara a l’illa
de Buda el 26.IV; darrera citació prenup-
cial (DBCA); (F). 1 ex. de fase clara en vol
sobre les Olles el 21.VIII; primera citació
postnupcial (DBCA i JRPD); (F).

OSONA

Santa Eugènia de Berga 1 ex. de fase cla-
ra el 4.IV (RPEA); (F).
Sant Julià de Vilatorta 1 ex. de fase cla-
ra el 4.V (JBCB, MRFB i PVPA); (F).

PLA DE L’ESTANY

Sant Miquel de Campmajor 1 ex. de fase
fosca a la serra de Portelles el 19.V (XVPA);
(F).

RIBERA D’EBRE

Ascó 1 ex. de fase clara el 24.VI (LJAA);
(F).

RIPOLLÈS

Ripoll 1 ex. de fase clara el 2.VIII (JSPE);
primera citació postnupcial (F).

URGELL

Vilagrassa 1 ex. de fase clara el 14.V (JBSA);
(F).

TARRAGONÈS

Constantí 1 ex. de fase clara i un altre
indeterminat a la presa del Francolí el 5.XII
(ACTA i PGHA); citació hivernal (F).
Tarragona 1 ex. de fase clara perseguint
coloms a l’espigó del far el 3.X (ACTA); (F).

ALT PENEDÈS

Parc del Foix 1 ex. el 16.VI, possible nidi-
ficant (XBGA i CGGA); (F).
Pontons 1 ex. de fase fosca el 4 i 9.II (ICHA);
citació hivernal (F).

ANOIA

2 polls volanders a prop del niu el 9.VII
(XGGA i XBGA); nou quadrat UTM 10×10
de cria segura (R).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. a tot el delta el 7-
14.I; cens d’ocells hivernants (DBCA i
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FVEA/PDEA); (N). 1 ex. de fase clara a l’illa
de Buda el 3.V; darrera citació prenupcial
(DBCA); (F). 1 ex. de fase clara en vol sobre
els arrossars de la finca del Tramuntano,
Riumar, el 29.VIII; primera citació post-
nupcial (DBCA); (F).

BAIX LLOBREGAT

Sant Boi de Llobregat 1 ex. el 25.XII
(RBVA); citació hivernal (F).

BERGUEDÀ

S’ha controlat 1 parella, els dos adults de
fase blanca i l’únic poll que treuen és de
fase fosca (JBPB); (R).

GARRAF

Vilanova i la Geltrú 3 exs. a la Talaia el
29.VI, 1 ex. immatur el 7.VIII i 1 parella
el 13.VIII (DIVA); citacions estivals (F).

MARESME

Tiana 1 ex. el 8.I (XLBA i JJMA); citació hiver-
nal (F).

OSONA

Vic 1 ex. al puig dels Jueus l’1.V (MRFB);
darrera citació postnupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. a tot el delta el 12-
18.I; cens d’ocells aquàtics hivernants (DBCA

i FVEA/PDEA); (N). 1 ex. de fase clara a l’i-
lla de Buda el 30.IV; darrera citació pre-
nupcial (DBCA i RTFA); (F). 1 ex. de fase cla-
ra a l’illa de Buda el 9.IX; primera citació
postnupcial (DBCA); (F). Mínim de 95 exs.
en direcció S al Garxal el 9.X; pas intens
destacable (JCCA); (F, N). 12 exs. s’ajoquen
cada dia a l’illa de Buda del 9 al 16.X; màxi-
ma concentració de migrants sedimentats
(DBCA i RTFA); (N, B).

BAIX EMPORDÀ

Pals Aproximadament 100 exs. sobre les
basses d’en Coll entre el 5 i el 7.X (CBLA,

JRPB i JCWA); (N, F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. sobre el casc
urbà del Prat de Llobregat el 29.II (FSEB);
(F). 1 ex. al riu el 9.XII (RBVA); citació hiver-
nal (F).
Sant Joan Despí 1 ex. de fase clara el 16.III
(JCCA); primera citació prenupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 95 exs. en pas cap al S pel
Garxal el 9.X (JCCA); (N, F).

GARRAF

Sitges 252 exs.comptabilitzats des de les
Pedrisses entre el 13.IX i el 10.X durant la
campanya de seguiment de la migració al
parc del Garraf (FMVA, JBRA, RDAA i NEAA); (F,
N). 86 exs. en direcció N comptabilitzats
des de les Pedrisses en 4 h amb un màxim
de 25 exs. junts el 6.X (FMVA); (N, F).
Vilanova i la Geltrú 1 ex. de fase fosca a
la Talaia el 28.VIII (DIVA); primera citació
postnupcial (F).

MARESME

Teià 47 exs. migrant majoritàriament cap
al N a l’estació PERNIS de Sant Mateu el
9.X (JSPC); (F, N).

OSONA

Vic 1 ex. el 5.VIII (PBCA); (F, G).

TARRAGONÈS

Constantí 2 exs. a l’aeroport el 31.XII
(ACTA, ARGA i JDEA); citació hivernal (F).
Tarragona 1 ex. al port el 14.III (ACTA i
MPSB); darrera citació d’ocells hivernants
(F). 1 ex. de fase fosca a 4 milles nàutiques
de la costa el 19.XII (ACTA, JFOA i PJAA); (F).
1 ex. de fase clara a la corba del Francolí
el 24.XII (ACTA); citacions hivernals (F).
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Vila-seca 1 ex. de fase clara el 24.XII (ACTA);
citació hivernal (F).

VALLÈS ORIENTAL

La Roca del Vallès 1 ex. de fase clara a
Santa Agnès de Malanyanes el 2.XII (DROA);
citació hivernal (F).

ALT CAMP

Valls 1 ex. el 2 i 24.I (MDDB); citacions
hivernals (F).

ALT EMPORDÀ

Cantallops 1 ex. migrant pel coll de Medàs
el 20.III (MBFA); primera citació prenup-
cial (F).
Parc Natural del Cap de Creus 2 exs. en
pas pel pla de Taules el 13.VIII (AGCB); pri-
mera citació postnupcial (F).

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 1 ex. de fase clara
en una zona de Pinus halepensis entre el
16.VI i el 15.VII (CGGA); (F, R).
Santa Margarida i els Monjos 1 ex. al
costat de la N-340 el 8.I (CGGA); citació
hivernal (F).

BAGES

Es controlen 4 parelles de les quals 3 es
reprodueixen amb èxit envolant 4 polls;
diversos incendis destrueixen els territo-
ris de 2 parelles (JBPB); (R).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 3 exs. a tot el delta el 8-
14.I; cens d’ocells aquàtics hivernants
(DBCA i FVEA/PDEA); (N). 1 ex. de fase cla-
ra a l’illa de Buda el 4.V; darrera obser-
vació prenupcial (DBCA); (F). 1 ex. juve-
nil de fase clara a l’illa de Buda el 18.IX;
primera observació postnupcial (DBCA);
(F). 18 exs. s’ajoquen cada dia a l’illa de
Buda del 29.IX al 19.X; màxima concen-

tració de migrants sedimentats (DBCA i
RTFA); (N, B).

BAIX EMPORDÀ

Pals 1 ex. a les basses d’en Coll el 27.I
(CBLA); citació hivernal (F).

BAIX LLOBREGAT

Abrera 1 ex. a can Morral el 18.III (XLBA,

JPMC, JBCC,RGBA, FSEB i JMXU); primera cita-
ció prenupcial (F).
Delta del Llobregat 1 ex. durant el cens
d’ocells hivernants de gener (RGBA, FSEB i
FLSA); (N).

BERGUEDÀ

Es controla 1 parella que es reprodueix
amb èxit; l’altra parella controlada durant
2003 i 2004 no està present al territori
(JBPB); (R).
Berga 1 ex. de fase clara el 14 i 21.V (PABB);
(F, G).

OSONA

Calldetenes 1 ex. de fase clara el 22.V
(LCPA); darrera citació prenupcial (F).

SOLSONÈS

Es controlen 6 parelles de les quals 4 es
reprodueixen amb èxit, envolant 8 polls
(JBPB); (R).

TARRAGONÈS

Constantí 1 ex. a l’aeroport el 9.XII (FMVA

i ACTA); citació hivernal (F).
Tarragona 3 exs. durant tot el mes de gener
a diverses zones del terme municipal (ACTA,

FMVA i FLSA); citació hivernal (F). 1 ex. a
mas d’Enric el 22.IX (ACTA); primera cita-
ció postnupcial (F).
Vila-seca 1 ex. de fase clara a la torre d’en
Dolça el 10.V (ACTA); darrera citació pre-
nupcial (F).
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Hieraaetus fasciatus
Àguila cuabarrada

ANOIA

Copons 2 exs. adults al voltant del poble
el 6.VI (JCGA); (G).

BAIX EMPORDÀ

Torroella de Montgrí 1 ex. al niu el 16.VIII
(JCCA); (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. subadult atu-
rat a la maresma el 25.IV (FLSA, JCMC, MIBA

i ARMA); (G).
Olesa de Montserrat 1 parella fent vols
nupcials el 3.III (ECGC i JCRD); (F).

GARROTXA

Sant Joan les Fonts 1 ex. jove a Aigua-
negra l’11.IX (FTCA i CGPA); (G).

PRIORAT

Adults covant el 25.II, 2 polls de 35 dies
el 28.IV, 2 polls fora del niu però en roques
properes el 4.VI (TMPE); (F).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural del Cap de Creus 2 pare-
lles nidifiquen amb èxit (PFLB i PGGA); (R).
Primers vols dels joves fora del niu el 8.VI
(TLFA); (F).

CERDANYA

Bellver de Cerdanya 1 ex. subadult en
pas el 20.VIII (LTBB); (G).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 femella adulta en vol
sobre els ullals de Baltasar el 17.I (DBCA,

JPVF i OCVA); (G).

PLA D’URGELL

Bellvís 2 exs. entre Bellvís i Bell-lloc per-
seguits per dos aligots el 23.IX (FMSA),
segona citació per a la comarca ; (G).

RIBERA D’EBRE

La Palma d’Ebre 1 jove de l’any fa un picat
sobre un bernat pescaire sense agafar-lo al
pantà dels Montblanquets el 20.VIII, tot
seguit una parella d’aligots l’envesteixen i
el fan marxar (RACC); (B).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a la maresma a
partir del 7.I on presumiblement va ser
responsable de la predació de polls i d’1
adult d’Ardea cinerea (FMVA, PBGA, XSXA,

JBOL i MGXF); (G). 1 ex. jove intentant caçar
una Ardea cinerea a cal Tet el 4.II (XLBA i
MGVA); (G, B). 1 ex. aturat a la pineda de
ca l’Arana el 27.III (XLBA); (G). 1 ex. jove
a ca l’Arana el 4.IV (XLBA); (G).

Pandion haliaetus
Àguila pescadora

ALT EMPORDÀ

Parc Natural del Cap de Creus 1 ex. al
cap Norfeu el 12.VII (CMGA); citació esti-
val (F).

ALT PENEDÈS

Santa Margarida i els Monjos 1 ex. en
vol el 7.VIII (JCRE); (F).

2002

2005

2004

2003

2002

Llista Sistemàtica 163



ALT URGELL

Organyà 1 ex. aturat en un arbre el 29.XII
(PMPC i TVRT); citació hivernal (F).

BAIX CAMP

Cambrils 1 ex. pescant a la badia el 29.VIII
(EGTA); primera citació postnupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 2 exs. a tot el delta el 12-
18.I; cens d’ocells hivernants (DBCA i
FVEA/PDEA); (N). Presència regular al llarg
de tots els mesos de l’any, els recomptes
màxims obtinguts per mes han estat els
següents: 2 exs. al gener, 4 exs. al febrer,
6 exs. al març, 7 exs. a l’abril, 3 exs. al
maig, 3 exs. al juny, 3 exs. al juliol, 6 exs.
a l’agost, 12 exs. al setembre, 8 exs. a l’oc-
tubre, 4 exs. al novembre i 2 exs. al des-
embre; cens quinzenal d’ocells aquàtics
(DBCA, FVEA i JPVF/PDEA); (N, F).

GARRAF

Sitges 33 exs. comptabilitzats des del Canò-
polis entre el 2.IX i el 28.X, amb un màxim
de 7 exs. el 15.IX (APCC, JBRA, NEAA i RDAA);
(N, F).

GARROTXA

Sant Joan les Fonts 1 ex. observat des de
l’Aiguanegra el 27.VIII (FTCA); primera
citació postnupcial (F).

PLA DE L’ESTANY

Esponellà 1 ex. al riu Fluvià a Vilert el
24.IV (JMXA); darrera citació prenupcial
(F).
Vilademuls 1 ex. jove a Parets el 20.X
(JRRC); darrera citació postnupcial (F).

RIBERA D’EBRE

Riba-roja d’Ebre 1 ex. hivernant (PJAA i
LJAA); (F).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural del Cap de Creus 1 ex. al
cap Norfeu el 12.VII (CMGA); primera cita-
ció prenupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 2 exs. a tot el delta el 7-
14.I; cens d’ocells hivernants (DBCA i
FVEA/PDEA); (N). Presència regular al llarg
de tots els mesos de l’any, els recomptes
màxims obtinguts per mes han estat els
següents: 2 exs. al gener, 3 exs. al febrer,
5 exs. al març, 8 exs. a l’abril, 4 exs. al
maig, 1 ex. al juny, 1 ex. al juliol, 4 exs. a
l’agost, 13 exs. al setembre, 9 exs. a l’oc-
tubre, 10 exs. al novembre i 2 exs. al des-
embre; cens quinzenal d’ocells aquàtics
(DBCA, FVEA i JPVF/PDEA); (N, F). 1 ex. juve-
nil al Canal Vell el 4.VIII; primera citació
postnupcial segura (DBCA i TKKA); (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a la maresma el
29.III (ARMC); primera citació prenupcial
(F). 1 ex. a la maresma el 5.IX (RBVA); pri-
mera citació postnupcial (F). 1 ex.el 25.IX
(ARMC); darrera citació postnupcial (F).

GARRAF

Sitges 10 exs. comptabilitzats des del Canò-
polis entre el 2.IX i el 28.X, amb un màxim
de 6 exs. el 24.IX (TMMA, JBRA, NEAA i RDAA);
(N, F).

PALLARS JUSSÀ

Tremp 1 ex. al pantà el 28.I (FMSA); cita-
ció hivernal (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 4 exs. a tot el delta el 12-
18.I; cens d’ocells aquàtics hivernants (DBCA

i FVEA/PDEA); (N). Presència regular al llarg
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de tots els mesos de l’any, els recomptes
màxims obtinguts per mes han estat els
següents: 4 exs. al gener, 6 exs. al febrer, 6
exs. al març, 8 exs. a l’abril, 5 exs. al maig,
2 exs. al juny, 2 exs. al juliol, 3 exs. a l’a-
gost, 8 exs. al setembre, 13 exs. a l’octubre,
10 exs. al novembre i 3 exs. al desembre;
cens quinzenal d’ocells aquàtics (DBCA, FVEA

i JPVF/PDEA); (N, F). 1 ex. juvenil a la pun-
ta de la Banya el 12.VIII; primera citació
postnupcial segura (DBCA i TKKA); (F).

BAIX LLOBREGAT

Sant Joan Despí 1 ex. el 28.I (JCCA); cita-
ció hivernal (F).

GARRAF

Sitges 19 exs. comptabilitzats des de les
Pedrisses entre el 9.IX i el 9.X durant la
campanya de seguiment de la migració al
Parc del Garraf (FMVA, JBRA, RDAA i NEAA);
(F, N).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 4 exs. a tot el delta el 8-
14.I; cens d’ocells aquàtics hivernants (DBCA

i FVEA/PDEA); (N). Presència regular al llarg
de tots els mesos de l’any, els recomptes
màxims obtinguts per mes han estat els
següents: 4 exs. al gener, 8 exs. al febrer,
8 exs. al març, 9 exs. a l’abril, 5 exs. al
maig, 2 exs. al juny, 3 exs. al juliol, 6 exs.
a l’agost, 14 exs. al setembre, 14 exs. a l’oc-
tubre, 11 exs. al novembre i 4 exs. al des-
embre; cens quinzenal d’ocells aquàtics
(DBCA, FVEA i JPVF/PDEA); (N, F). 1 ex. juve-
nil a les Olles el 21.VIII; primera obser-
vació postnupcial segura (DBCA); (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. estiuejant a ca
l’Arana (RNLA); (F).

GIRONÈS

Salt 1 ex. al riu Ter el 29.VII (MFRA); (F).

OSONA

Sant Martí de Centelles 1 ex. el 26.III
(JBCB); primera citació prenupcial (F).

Falco naumanni
Xoriguer petit

Aquest any la població és de 74 parelles.
Continua l’increment poblacional d’aquesta
espècie a Catalunya gràcies tant a les con-
tínues reintroduccions d’exemplars pro-
cedents de la cria en captivitat (94 polls
aquest any), com de la millora dels parà-
metres reproductors de les parelles esta-
blertes. La productivitat puja a 2,5 polls/pare-
lla, amb un total de 152 polls que volen
dels propis nius. Cal destacar l’establiment
d’un nou nucli reproductor a la comarca
de l’Urgell, formada per exemplars rein-
troduïts a la Noguera i d’exemplars de
Monegros. A la Noguera, la principal colò-
nia arriba a les 21 parelles, sent la més gran
mai coneguda a Catalunya (MPCB); (N, R).

ALT EMPORDÀ

En el conjunt de la comarca es localitzen
15 parelles nidificants en 6 colònies, d’on
s’envolen un total de 39 polls. Aquest any
s’inicia la reintroducció de l’espècie al cap
de Creus amb l’alliberament de 70 polls
criats en captivitat als centres de recupe-
ració de fauna de Torreferrussa i de Vall-
calent (FCBA, JJXA i MPCB); (N, R).
Garriguella 1 mascle el 27.II (JBRC); pri-
mera citació prenupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 mascle de 1r estiu ane-
llat, probablement als Monegros, és recap-
turat al Canal Vell el 10.V; segona citació
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segura pel delta (DBCA, MPLA, CJMA i JPVF);
(G).

NOGUERA

En el conjunt de la comarca es localitzen
54 parelles nidificants en 7 colònies, d’on
s’envolen un total de 101 polls. (FPTA, JBSA

i MPCB); (N, R).
Castelló de Farfanya 3 exs. al secà de
Balaguer-Castelló el 25.II (JBSA); primera
citació prenupcial (F).

SEGRIÀ

En el conjunt de la comarca es localitzen
3 parelles nidificants en 2 colònies d’on
s’envolen un total de 7 polls. Aquest any
es reintrodueixen a la comarca 24 polls
criats en captivitat al Centre de Recupe-
ració de Fauna Salvatge de Torreferrussa.
(FPTA, JBSA i MPCB); (N, R).

URGELL

Per primera vegada l’espècie nidifica tam-
bé en aquesta comarca, es localitzen 2 pare-
lles en una colònia d’on s’envolen un total
de 5 polls (FPTA, JBSA i MPCB); (N, R).

ALT EMPORDÀ

Garriguella 1 ex. al santuari del Camp el
10.III (JBRC); primera citació prenupcial
(F).
Llançà 2 exs. a l’itinerari SOCC 221 el
20.V (MBFA); (G, F).
Parc Natural del Cap de Creus 1 ex. jove
al mas d’en Caussa el 25.VIII (PFLB); darre-
ra citació postnupcial (F).

BAIX LLOBREGAT/BARCELONÈS/
VALLÈS OCCIDENTAL

Serra de Collserola 1 femella en pas pel
turó de la Magarola l’1.X (FLLA, DDDA i JPSA);
(G).

NOGUERA 

Castelló de Farfanya 5 exs. el 4.III (JBSA);
primera citació prenupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 femella a la gola de Pal
el 4.III (DBCA); (G).

GARRAF

Sitges 1 mascle adult i 1 femella/1r hivern
en vol cap al S observats des del Canòpo-
lis el 13.IX (FMVA); (G).

NOGUERA

Balaguer 6 exs. al secà el 23.II (JBSA); pri-
mera citació prenupcial (F).

NOGUERA

14 parelles nidifiquen en caixes-niu d’u-
na torre feta per a la seva reintroducció.
La primera posta es produeix el 10.V. Mit-
jana de 4,1 ous/parella, èxit reproductor
de 2,6 polls/parella (FPTA i JBSA); (R, N).

Falco tinnunculus
Xoriguer comú

ALT URGELL

Alàs i Cerc 65 exs. comptabilitzats des de
la collada de Lletó entre el 23.VIII i el 25.IX,
amb un màxim de 16 exs. el 13.IX (JDAB);
(F).

BAGES

Castellgalí 1 parella copulant el 16.III
(IMMA); (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 71 exs. a tot el delta el 12-
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18.I; cens d’ocells hivernants (DBCA i
FVEA/PDEA); (N). Mínim de 14 parelles nidi-
ficants, que es troben repartides per diver-
ses poblacions, masos i magatzems d’amb-
dues parts del delta; cens d’ocells nidifi-
cants (DBCA i FVEA/PDEA); (N).

BARCELONÈS

Barcelona Un niu amb polls volanders al
barri de Sant Andreu el 13.IV (JCCA); (F).

GARRAF

Sitges 261 exs. comptabilitzats des del
Canòpolis entre el 2.IX i el 28.X, amb un
màxim de 56 exs. el 21.IX (APCC, JBRA, NEAA

i RDAA); (F).

NOGUERA

Os de Balaguer 1 parella nidifica en una
caixa-niu per a la reintroducció de Falco
naumanni. El 16 i 31.V hi ha 6 ous, 5 polls
el 12.VI i 4 polls el 3.VII (FTPA i JBSA);
(B).

PRIORAT

Capçanes 1 ex. covant en un forat d’una
roca a la riera de Marçà (TMPB); (B).

NOGUERA/PLA D’URGELL/SEGRIÀ/URGELL

En uns recorreguts amb vehicle per àrees
amb conreus de regadiu de 130 km el 13.I
i 100 km el 23.XII, es detecten unes den-
sitats de 0,3 i 0,2 exs. per km respectiva-
ment (EGRE); (N).

VALLÈS OCCIDENTAL

Montcada i Reixac 1 poll al niu el 9.IV
(JJPA i MLMC); (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 70 exs. a tot el delta el 7-
14.I; cens d’ocells hivernants (DBCA i
FVEA/PDEA); (N). Mínim de 17 parelles nidi-
ficants, que es troben repartides per diver-

ses poblacions, masos i magatzems d’amb-
dues parts del delta; cens d’ocells nidifi-
cants (DBCA, FVEA, JPVF i ABRA/PDEA); (N, R).

BAIX LLOBREGAT/BARCELONÈS/
VALLÈS OCCIDENTAL

Serra de Collserola 384 exs. comptabi-
litzats en un matí des del turó de la Maga-
rola el 24.IX (FLLA, DDDA i JPSA); màxim
nombre mai comptat durant els seguiments
al parc (F, N).

GARRAF

Sitges 285 exs. migrant pel Canòpolis
entre el 8.IX i el 13.X, amb un màxim de
165 exs. el 24.IX (JBRA, RDAA, TMMA i NEAA);
(F, N).

NOGUERA/PLA D’URGELL/SEGRIÀ/URGELL

En uns recorreguts amb vehicle per àrees
amb conreus de regadiu de 105 km el 19.I
i 85 km el 21.XII es detecten unes densi-
tats de 0,3 i 0,7 exs. per km, respectiva-
ment (EGRE); (N).

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 71 exs. en pas entre
les 16:45 h i les 19:00 h per les Tortes el
10.X (CGGA); nombre màxim (F, N).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 94 exs. a tot el delta el 12-
18.I; cens d’ocells aquàtics hivernants (DBCA

i FVEA/PDEA); (N). Mínim de 18 parelles
nidificants, que es troben repartides per
diverses poblacions, masos i magatzems
d’ambdues parts del delta; cens d’ocells
nidificants (DBCA, FVEA i JPVF/PDEA); (N).

BAIX LLOBREGAT/BARCELONÈS/
VALLÈS OCCIDENTAL

Serra de Collserola 36 exs. migrant pel
turó Blau entre l’1.IX i el 4.XI (CODA);
mínim històric (N, F).
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NOGUERA/PLA D’URGELL/SEGRIÀ/URGELL

En uns recorreguts amb vehicle per àrees
amb conreus de regadiu de 132 km el 25.I
i el 19.XII es detecten unes densitats de
0,5 i 0,4 exs. per km, respectivament (EGRE);
(N).

VALLÈS ORIENTAL

Cardedeu 1 parella capturant rat-penats
a última hora del dia sobre el riu Con-
gost el 21.III (JMOB); (B).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural del Cap de Creus 1 ex. albí
a mas Bufadors el 25.VIII (GCXB); (M).
BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 84 exs. a tot el delta el 8-
14.I; cens d’ocells aquàtics hivernants (DBCA

i FVEA/PDEA); (N).

BAIX LLOBREGAT

Torrelles de Llobregat 31 exs. a l’esta-
ció PERNIS de Pi Fustera el 18.IX (FARB);
màxim nombre (N).

BAIX EMPORDÀ

Sant Feliu de Guíxols 1 niu ocupat a
la punta del Molar el 13.V (JRGA); nou
quadrat UTM 10×10 de nidificació segu-
ra (R).

Falco vespertinus
Falcó cama-roig

ALT EMPORDÀ

Cantallops 1 ex. caçant insectes a les vin-
yes el 12.V (ACJA); darrera citació pre-
nupcial (F).
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 mascle a les Llaunes el 14.IV (JCPA

i MRXB); primera citació prenupcial (F).

Pontós 1 ex. juvenil a mas Vicenç el 15.IX
(LJFA); (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 mascle i 1 femella adults
prop de l’ermita de l’Aldea el 25.IV (DBCA);
(F). 1 mascle adult als erms de la Tanca-
da el 15.V (DBCA); (F). 1 mascle adult a la
punta del Fangar l’11.VI (DBCA, FVEA i
MFCA); (G).

BAIX EMPORDÀ

Serra de Daró 8 exs. el 19.V (CSXA); pri-
mera citació prenupcial (F). 23 exs. el 31.V
(DBRA); màxim nombre (F, N). 1 mascle de
1r estiu el 3.VI (AGCB i DBRA); darrera cita-
ció prenupcial (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 mascle al Remolar
el 15.V (AMMX); (F). 1 ex. a la maresma el
21.IX (ARMC i ARSA); (F). 1 mascle jove el
22.IX (JCMC); (F).

GARRAF

Sitges 1 ex. jove observat des del Canò-
polis el 14.IX (JBRA, NEAA i RDAA); (F).

GARROTXA

Olot Restes d’una femella de 2n any depre-
dada el 15.VIII (FTCA); citació molt pri-
merenca (F).
Sant Joan les Fonts 1 femella des de l’Ai-
guanegra el 15.IX (FTCA); citació post-
nupcial (F).

NOGUERA

Bellmunt d’Urgell 1 mascle de 2n any el
23.V (ABBA); (F).

PLA DE L’ESTANY

Fontcoberta 2 exs. a l’estanyol d’Espolla
el 12.V (CFQA i XVPA); (F).
Vilademuls 2 exs. a les Olives el 19.V (JJBA

i CGNA); (F).
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PLA D’URGELL

Bellvís 1 ex. al tossal Roig el 19.V (FMSA);
(F).

RIPOLLÈS

Setcases 1 mascle a Vallter 2000 el 21.IV
(ACHA, DSBB i PFLB); (F).

SEGRIÀ

Alfés 3 mascles, 1 mascle subadult i 1 ex.
immatur el 28.V (JBSA); (F). 1 femella a
prop de la timoneda el 31.V (DGJA); (F).
Almenar 1 mascle de 2n any el 15.V (ABBB);
(F).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural del Cap de Creus 1 ex. a
Sant Pere de Rodes el 20.IV (MSFB i HPMA);
primera citació prenupcial (F). 3 exs. en
pas actiu cap al N a la punta del cap de
Creus el 12.V (PLFB); (F). 1 ex. sedimen-
tat a la vall de Penida el 28.V (PFLB); darre-
ra citació prenupcial (F).
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. a l’estany de Vilaüt el 17.IV
(ERRB); primera citació prenupcial (F). 2
exs. a les Llaunes el 28.V (JMAA); darrera
citació prenupcial (F). 1 femella de 2n any
a Vilaüt el 9.VII (RNXA); citació estival (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 mascle adult a la tora
Cremada, punta de la Banya, el 25.IV
(DBCA); (F). 1 femella a prop del mas de
Coa el 30.IV (ABRA); (F). 1 mascle adult i
1 femella als erms de Riumar del 2 al 4.VI
(MCBA i DBCA); (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 femella a l’aeroport
el 25.V (SFAP); (F). 1 femella adulta als
Reguerons el 26.V (JOSA), probablement
el mateix exemplar (F).

GIRONÈS

Campllong 1 femella a les Ferreries el 26.V
(JVCB); (F).
Cassà de la Selva 2 exs. el 25.V i 1 ex. el
27.V (PGBA); (F).
Fornells de la Selva 1 mascle a la Barce-
loneta el 26.V (JVCB); (F).

SEGARRA

Sant Guim de Freixenet 2 exs. migrant
el 23.IX (XLBA i AOTA); (F).

SEGRIÀ

Alfés 1 mascle a la vall del Mas el 14.V
(FPTA i JBSA); (F).

URGELL

Belianes 3 mascles immaturs i 1 ex. imma-
tur el 25.V (FMVA, AOTA, TAXB, FLXA, SMCA

i MLMB); (F). 5 mascles el 27.V (JBSA); (F).
Bellpuig 1 mascle de 2n any i 1 femella
de 2n any el 17.V (FMVA, AOTA i PSGA) i 2
mascles de 2n any i 1 femella adulta el
21.V (FMVA i AOTA); (F).

TARRAGONÈS

Vila-seca 1 ex. jove o femella a la platja
dels Prats el 9.V (BDXB); (F).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 femella als conreus de can Pifani
el 4.V (JMAA i LSLB); primera citació pre-
nupcial (F). 1 femella als Tres Ponts el 15.V
(AOTA, FMVA i MLMB); darrera citació pre-
nupcial (F).

ALT PENEDÈS

Olèrdola 2 exs. a l’estació PERNIS del puig
de l’Àliga el 18.IX (CGGA); (F).
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BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. adult femella al mas
de Pasqualo, prop dels Muntells, el 16.IV
(DBCA, SSAA i ABRA); (G).

BAIX LLOBREGAT

Martorell 1 ex. migrant l’1.X (XBGA); cita-
ció postnupcial (F).

GARRAF

Sitges 1 femella/juvenil caçant insectes a
l’aire atacat per un Falco peregrinus a les
Pedrisses el 4.X (FMVA); citació postnup-
cial (F, B).

GARROTXA

Olot 1 femella entre Olot i Ridaura el 24
i 25.IV (MPMB i HGEA); (F, G).

OSONA

El Brull 1 parella a Sant Jaume de Vila-
drover el 7.V (DVBA); (G).

SEGRIÀ

Alfés 3 exs. a la vall del Mas el 24.V (FPTA

i JBSA); (G).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural del Cap de Creus 1 mas-
cle sobre el mar davant la punta del cap
de Creus l’11.V (PFLB i OCVA); (G).
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. a la Massona el 25.IV (PAEA);
primera citació prenupcial (F).

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 6 exs. migrant pel
Parc del Foix el 18.IX (CGGA i XBGA); (F,
G). 2 exs. l’1.X (CGGA i XBGA); (F, G).

BAIX CAMP

Reus 1 femella sobrevola l’aeroport el 16.V
(JFOD); (G).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 mascle adult als arros-
sars del Goleró el 7.IV (JFOD i MRFB); (G).

BAIX EMPORDÀ

Castell-Platja d’Aro 1 mascle a la vall del
Ridaura el 29.IV (JBLA); (G).

BAIX PENEDÈS

L’Arboç 1 mascle aturat en uns cables el
18.V (XPCA); (G).

NOGUERA

Balaguer 1 mascle adult al secà el 23.V
(JEBA); (G). 1 mascle adult a la plana de
Corb el 8.VI (JEBA); (F, G).

OSONA

El Brull 1 femella a Sant Andreu de la Cas-
tanya el 19.V (RDDA i EGMA); (G).

PLA D’URGELL

Vila-sana 1 femella prop de l’estany d’I-
vars el 4.II (FMSA); citació hivernal (G).

Falco columbarius
Esmerla

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. als Tres Ponts el 2.V (OCVA);
darrera citació prenupcial (F). 1 femella
a Empuriabrava el 13.X (ENSA i RRSB); pri-
mera citació postnupcial (F).

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 1 ex. al turó de les
Tres Partions el 28.IX (CGGA i XBGA); pri-
mera citació postnupcial (F).

ALT URGELL

Alàs i Cerc 1 ex. a les Escabanelles el 12.IX
(JNVA); primera citació postnupcial (F).
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BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 4 exs. a tot el delta el 12-
18.I; cens d’ocells hivernants (DBCA i
FVEA/PDEA); (N). 1 femella a la tora Cre-
mada, punta de la Banya, el 9.IV; darrera
citació prenupcial (DBCA i MFCA); (F). 1 ex.
juvenil la Tancada el 6.X; primera citació
postnupcial (ACTA i PGHA); (F).

BAIX EMPORDÀ

Pals 1 ex. a mas Gelabert el 18.IX (ABRA);
primera citació postnupcial (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 2 exs. durant el cens
d’hivernants (RNLA); (N).

PALLARS JUSSÀ

La Torre de Cabdella 1 ex. a l’estany de
Filià el 27.IX (JCBC); primera citació post-
nupcial (F).

PLA D’URGELL

Barbens 2 exs. a Aguilella el 10.IX (ASPA);
primera citació postnupcial (F).

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 1 ex. al barranc de
Coma Pineda el 3 i 9.XII (PTEA); citació
hivernal (F).

BAGES

Santpedor 1 ex. a la Bòbila el 31.I (AOTA

i TMMA); citació hivernal (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 7 exs. a tot el delta el 12-
18.I; cens d’ocells hivernants (DBCA i
FVEA/PDEA); (N). 1 femella de 2n any calen-
dari al Trabucador el 23.IV; darrera cita-
ció prenupcial (DBCA); (F). 1 mascle juve-
nil al Garxal el 28.IX; primera citació pre-
nupcial (DBCA); (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a la maresma
fins al 30.III (ARMC); darrera citació pre-
nupcial (F). 1 ex. sobre la riera Sant Cli-
ment el 22.IX (FSEB); primera citació post-
nupcial (F).

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. atacant coloms sobre l’es-
tació de Sant Andreu Comtal el 29.XII
(LGSB); citació hivernal (F).

GARRAF

Sitges 1 ex. migrant pel Canòpolis l’11.IX
(JBRA, RDAA, TMMA i NEAA); primera citació
postnupcial (F).

OSONA

Calldetenes 1 ex. al serrat de l’Aragall el
26.IX (LCPA); primera citació postnupcial
(F).
Torelló 1 femella a Rocaprevera el 30.IV
(JCSA); darrera citació prenupcial (F).

RIBERA D’EBRE

Flix 1 ex. caçant a Sebes vora el mas de
les Cigonyes el 29.XII (PJMB); (F).

URGELL

Bellpuig 1 ex. el 20.IX (JEBA); (F).

TARRAGONÈS

Vespella 1 ex. al mas de Cardenal el 3.I
(CGGA); citació hivernal (F).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. als prats de can Comes el 4.IV
(CLAA); darrera citació prenupcial (F). 1
ex. a l’estany Europa el 8.X (AOTA); pri-
mera citació postnupcial (F).

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 1 ex. al fondo de
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Coma Pineda el 21.I (PTEA); citació hiver-
nal (F, G). 1 ex. al turó de les Tres Partions
el 2.X (XBGA); primera citació postnupcial
(F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 8 exs. a tot el delta el 12-
18.I; cens d’ocells aquàtics hivernants (DBCA

i FVEA/PDEA); (N). 1 femella de 2n any calen-
dari a la tora Cremada, punta de la Ban-
ya, el 14.IV; darrera citació prenupcial
(DBCA); (F). 1 femella juvenil a les Olles el
21.IX; primera citació prenupcial (DBCA);
(F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 2 exs. durant el cens
d’hivernants el 17.I (RGBA, FSEB i FLBA),
(N).

BAIX LLOBREGAT/BARCELONÈS/
VALLÈS OCCIDENTAL

Serra de Collserola 1 ex. migrant pel turó
Blau el 25.IX (CODA); primera citació post-
nupcial (F).

CONCA DE BARBERÀ

Pontils 1 ex. a cal Jan Batet l’1.I (CGGA);
citació hivernal (F).

GARRAF

Sitges 1 femella/1r hivern el 20.IX (FMVA);
primera citació postnupcial (F).

OSONA

Folgueroles 1 ex. a prop del Raurell l’11.IV
(PBCA); darrera citació prenupcial (F).

PLA DE L’ESTANY

Banyoles 1 ex. al barri de can Puig el 31.I
(JMGD); citació hivernal (F).

RIBERA D’EBRE

Flix 1 ex. a Sebes el 17.X (PJMB); (F).

SEGRIÀ

Vilanova de la Barca 1 ex. a l’itinerari
SOCC 200 el 18.IV (SWWA); darrera cita-
ció prenupcial (F).

TARRAGONÈS

Tarragona 1 ex. el 14.IV (CAFA); darrera
citació prenupcial (F).

ALT CAMP

El Pla de Santa Maria 1 ex. el 13.XII
(MDDB); citació hivernal (F).

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 1 ex. al pantà del
Foix el 29.I (XBGA); citació hivernal (F).
1 ex. el 16.IV (XBGA); darrera citació pre-
nupcial (F).

BAGES

Santpedor 1 femella aturada en un Pru-
nus dulcis el 3.XII (JBPB); citació hivernal
(F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 15 exs. a tot el delta el 8-
14.I; cens d’ocells aquàtics hivernants
(DBCA i FVEA/PDEA); (N). 1 ex. al Canal Vell
el 9.IV; darrera citació prenupcial (SSAA);
(F). 1 femella juvenil a l’illa de Buda el
19.IX; primera citació prenupcial (DBCA);
(F).

CERDANYA

Lles 2 exs. en pas pels estanyols de Vall-
civera el 10.IX (DOAA); primera citació
postnupcial (F).

GARRIGUES

Castelldans 1 ex. a l’itinerari SOCC 46 el
24.IV (GBCA); darrera citació prenupcial
(F).
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OSONA

Gurb-Vic Diverses observacions al N de
Vic a partir del 28.XI (JEPB, RPEA, JPRB i
GMCB); citacions hivernals (F).
Les Masies de Roda 1 ex. a la carretera
de Vic a Roda el 22.I (MRFB); citació hiver-
nal (F).
Manlleu 1 ex. al Puig-agut l’1.I (AGRB);
citació hivernal (F).

TERRA ALTA

El Pinell de Brai 1 ex. migrant pel coll de
Moles el 6.X (XLBA); primera citació post-
nupcial (F).

Falco subbuteo
Falcó mostatxut

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. a l’Alfacada el 2.IV;
primera citació prenupcial (DBCA, DMMA i
SGGB); (F). 1 ex. al Niño Perdido el 25.V;
darrera citació prenupcial (DBCA); (F). 1
ex. adult al Fangar el 13.VIII; primera cita-
ció postnupcial (DBCA i YBSA); (F). 1 ex.
juvenil a l’illa de Buda el 12.X; darrera cita-
ció postnupcial (DBCA i RTFA); (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. al camí del
Salí el 6.IV (PEGA), primera citació pre-
nupcial (F).

BAIX LLOBREGAT/BARCELONÈS/
VALLÈS OCCIDENTAL

Serra de Collserola 1 ex. jove a prop del
puig d’Olorda el 29.VI; possible repro-
ductor (DDDA i FLLA); (G).

GARRAF

Sitges 1 ex. observat des del Canòpolis el
19.X (APCC, JBRA, NEAA i RDAA); darrera cita-
ció postnupcial (F).
GIRONÈS

Girona 1 ex. a les Pedreres el 13.IV (ACHA);
(F).

SELVA

Sils 1 ex. el 13.IV (ADGA); primera citació
prenupcial (F).

TARRAGONÈS

Tarragona1 ex. sobrevola el forat de la
Canonja el 6.VII (JRXB); citació estival en
localitat on no nidifica (F).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural del Cap de Creus 1 ex. a
prop de Perafita el 15.III (OCVA); primera
citació prenupcial (F).
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. a l’estany Europa l’1.X (JMAA);
darrera citació postnupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. adult a la punta del
Fangar l’1.IV; primera citació prenupcial
(DBCA); (F). 1 ex. aparentment adult al bos-
quet de Populus alba de la Comandanta el
20.V; darrera citació prenupcial (DBCA); (F).
1 ex. adult als pins del Soro, punta de la
Banya, el 19.VIII; primera citació postnupcial
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(DBCA); (F). 1 ex. juvenil al Garxal el 21.X;
darrera citació postnupcial (DBCA); (F).

BAIX PENEDÈS

El Montmell 1 ex. el 15.IV (CGGA); pri-
mera citació prenupcial (F).

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. al zoològic el 9.IV(JGGD);
(G).

GARRAF

Sitges 2 exs. migrant pel Canòpolis el 12.X
(JBRA, RDAA, TMMA i NEAA); darrera citació
postnupcial (F).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. l’11.IV (DBRA); primera cita-
ció prenupcial (F). 1 ex. a la closa del Puig
el 18.X (JMMA); darrera citació postnup-
cial (F).

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 1 ex. al pantà del
Foix el 23.X (XBGA); darrera citació post-
nupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. a les dunes de la Mar-
quesa el 9.IV; primera citació prenupcial
(DBCA); (F). 1 ex. a l’illa de Buda el 12.V;
darrera citació prenupcial (DBCA i RTFA);
(F). 1 ex. adult caçant al capvespre sobre
els arrossars de la finca del Capità el 28.VIII;
primera citació postnupcial (DBCA); (F). 1
ex. juvenil a l’illa de Buda el 9.X; darrera
citació postnupcial (DBCA); (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a la maresma el
16.IV (JCMC i MIBA); primera citació pre-
nupcial (F). 1 ex. sobre ca l’Arana el 30.V
(XLBA); darrera citació prenupcial (F). 1

ex. sobre la maresma el 2.X (XSXA); darre-
ra citació postnupcial (F).

BAIX LLOBREGAT/BARCELONÈS/

VALLÈS OCCIDENTAL

Serra de Collserola 1 ex. en pas pel turó
de la Magarola el 24.X (FLLA, DDDA, JPSA i
APSA); darrera citació postnupcial (F).

NOGUERA

Bellmunt d’Urgell 1 ex. als secans el 3.IV
(ASPA); primera citació prenupcial (F).

OSONA

Orís 1 ex. al coll de les Gargantes el 10.IV
(JCRC); primera citació prenupcial (F).

ALT EMPORDÀ 

Colera 1 ex. el 8.IV (MRFA); primera cita-
ció prenupcial (F).
Parc Natural del Cap de Creus 1 ex. en
pas per cala Culip el 8.X (MARC); darrera
citació postnupcial (F).

BAIX CAMP

La Selva del Camp 1 ex. a la riera el 6.X
(MDDB); darrera citació postnupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. a l’Ampolla el 9.IV;
primera observació prenupcial (SSAA); (F).
1 ex. en vol sobre la punta de la Banya
l’11.V; darrera observació prenupcial (DBCA

i JPVF); (F). 1 ex. de 2n any calendari a l’i-
lla de Buda el 18.VIII; primera observació
postnupcial (DBCA); (F). 1 ex. juvenil a l’i-
lla de Buda el 24.X; darrera observació
postnupcial (DBCA); (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. sobre la Bun-
yola el 25.V (AOTA i FSEB); darrera citació
prenupcial (F).
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BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. al parc del Guinardó el
16.X (XBAA); darrera citació postnupcial
(F).

BERGUEDÀ

Cercs 1 parella amb comportament repro-
ductor el 14.V (JSPB i PABB); nou quadrat
UTM 10×10 de cria possible (R).

CONCA DE BARBERÀ

Vilanova de Prades 1 ex. al mas d’en Sega-
rra i Puig el 14.IV (ABBB); primera citació
prenupcial (F).

GARROTXA

Montagut i Oix 1 parella a Sant Martí de
Toralles el 13.III (JFCA); primera citació
prenupcial (F).

MARESME

Mataró 1 ex. en pas per can Bruguera el
16.X (JAPB); darrera citació postnupcial
(F).

OSONA

Sant Martí d’Albars 1 ex. a la Blava el
16.IV (JCCA); primera citació prenupcial
(F).
Taradell 1 ex. a l’estació PERNIS de l’En-
clusa el 8.X (JPEA); darrera citació post-
nupcial (F).

SEGRIÀ

Torres de Segre 1 ex. a Utxesa el 4.IV
(AVPA i JBSA); primera citació prenupcial
(F).

TARRAGONÈS

Tarragona 1 ex. a 2 milles nàutiques de
la costa el 27.III (ACTA, RBVA, PJAA, MPSB,

JFOD, ARGA i CAFA); primera citació pre-
nupcial (F, B).

VALLÈS ORIENTAL

Cardedeu 1 ex. a la riera de Vallforners el

15.IV (JMOB); primera citació prenupcial
(F). 1 ex. a l’estació PERNIS de serra de
ca l’Estragués el 8.X (JMOB); darrera cita-
ció postnupcial (F).

Falco eleonorae
Falcó de la reina

ALT EMPORDÀ

Navata 1 ex. aturat en uns cables el 24.VIII
(DSBB, ACHA, PFLB i JGCB); (F).

BAGES

Rajadell 1 ex. el 21.VIII (JBPB); (F).
BAIX CAMP

Cambrils 4 exs. el 21.VII (XLBA i LPJA); (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. adult de fase clara a
la punta del Fangar el 6.VIII (DBCA i JRMA);
(F). 1 ex. adult de fase clara el 24.VII en
vol sobre els arrossars de Secanella (DBCA);
(F).

BAIX EMPORDÀ

Torroella de Montgrí 1 ex. a les Dunes
l’1.VIII (ABRA); (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. de fase clara a
la Bunyola el 4.VI (FGPA i XLBA); (F).

BAIX LLOBREGAT/BARCELONÈS/

VALLÈS OCCIDENTAL

Serra de Collserola 1 ex. observat des del
puig d’Olorda el 23.VI; (DDDA i FLLA); (F).

BERGUEDÀ

Capolat 1 ex. caçant insectes el 19.VIII
(JBPB); (F).

GARRAF

Sitges 30 exs. comptabilitzats des del Canò-
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polis entre el 2.IX i el 28.X, amb un màxim
de 6 exs. el 22.IX, 4 exs. el 19.X; darrera
citació postnupcial (APCC, JBRA, NEAA i
RDAA); (F, N).

MARESME

Dosrius 1 ex. volant cap al N sobre la
urbanització Esmeralda el 13.IV (HAPA);
(F).
Teià 2 exs. caçant el 16.VIII (JPSA i LLAA);
(F).

RIPOLLÈS

Ogassa 1 ex. de fase fosca al coll de Pal
l’11.IX (FGPA i AFAA); (F).

SEGARRA

Els Plans de Sió 1 ex. de fase fosca a Hos-
tafrancs el 27.V (ABBB); (F).

SOLSONÈS

Castellar de la Ribera 1 ex. de fase fos-
ca el 20.VI i 3 exs. el 20.VIII (JBPB); (F).
Olius Entre 2 i 24 exs. a Brics entre mit-
jans de juny i finals de juliol (ACOB i DGJA);
(N, F).
Solsona 2 exs. caçant insectes voladors
dins la ciutat el 9.VII i el 20.VIII (JBPB i
DMCA); (F).

TARRAGONÈS

Tarragona 2 exs. caçant insectes al vol a
mas Rafel el 18.IX (ACTA i PGHA); (F).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural del Cap de Creus 1 ex. al
Montperdut el 18.V (PFLB); (F). 5 exs. a
l’estació PERNIS de Montperdut el 27.VII
(PFLB i MSFB); (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 mascle adult de fase cla-
ra als erms de la Tancada el 3.VI (DBCA);
(F).

BAIX EMPORDÀ

Torroella de Montgrí 1 ex. a l’itinerari
SOCC 34 el 2.V (DBRA); (F, G).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. als Reguerons
el 30.V (XLBA); (F). 1 ex. sobre la gola del
riu Llobregat el 25.VI (PEGA i JMSD); (F).

BAIX LLOBREGAT/BARCELONÈS/
VALLÈS OCCIDENTAL

Serra de Collserola 13 exs. en pas pel
puig d’Olorda entre el 8.VIII i el 3.IX (FLLA

i DDDA); (F).

GARRAF

Sitges 9 exs. migrant pel Canòpolis el 5.X
(JBRA, RDAA, TMMA i NEAA); darrera citació
postnupcial (F).

GIRONÈS

Girona 1 ex. de fase fosca sobre el cam-
pus de Montilivi el 21.VII (PFLB); (F). 3
exs. migrant a Sant Miquel el 13.IX (ARVA,

JRBB i PFLB); (F).

MARESME

Premià de Dalt 2 exs. a Sant Mateu el 6.IX
(FRRA); (F).
Santa Susanna 1 ex. de fase fosca venint
del mar el 8.VIII (ECBB i ADGA); (F).

OSONA

Les Masies de Roda 1 ex. de fase fosca el
9.V (JCSA); segona citació comarcal (G, F).
Sant Boi de Lluçanès 8 exs. al pla de Cire-
ra en uns camps d’ordi el 5.VII (JBPB); (G,
F).
Sant Quirze de Besora 2 exs. el 27.IV
(JCSA); primera citació comarcal (G, F).

SEGARRA

Sant Guim de Freixenet 1 ex. el 29.IX
(XLBA); (F).
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SELVA

Riudarenes 8 exs. capturant insectes vola-
dors a l’Esparra el 18.VIII (ADGA); (F). 1
ex. a ca l’Agustí el 13.IX (ADGA i JVCB) i 3
exs. el 28.IX (ADGA, MGMD, JVLA i JVCB); (F).

SOLSONÈS

Solsona Més de 25 exs. des del castell Vell
l’11.VII (XLBA, DMCA, PCXB i DGCA); (F).
Olius 8 exs. caçant insectes a la Torregas-
sa el 5.VII (JBPB); (F). 2 exs. de fase clara
i 1 ex. de fase fosca el 27.VII (JBPB); (F).

TARRAGONÈS

Tarragona 5 exs. al torrent del Bogatell el
5.X (GCAR, RACC, JSMB, JLJA, CAFA i JRXB);
darrera citació postnupcial (F, G).

Torredembarra 1 ex. als Salats i Mun-
tanyans el 5.X (AVDA i JVDA); (G).

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 1 ex. de fase clara
al turó de les Tres Partions el 14.VIII (CGGA,

MPMB i XBGA); primera citació postnupcial
(F).

BAIX EMPORDÀ

Verges 1 ex. el 17.V (SSAA i OCVA); primera
citació prenupcial (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a la Ricarda el
8.VI (XLBA); primera citació estival (F). 1
ex. sobre la maresma el 8.IX (FLSA); (F).

BAIX LLOBREGAT/BARCELONÈS/
VALLÈS OCCIDENTAL

Serra de Collserola 1 ex. de fase clara al
puig d’Olorda el 18.VI (FLLA i DDDA); (F).
1 ex. adult a Sant Pere Màrtir el 23.IX
(MGVA); (F). 2 exs. al turó de la Magarola
el 4.X (FLLA, DDDA, JPSA i APSA); darrera cita-
ció postnupcial (F).

GARRAF

Sitges 1 ex. entra des del mar fent picats
sobre un grup d’hirundínids l’1.X (FMVA);
darrera citació postnupcial (F, B).
Vilanova i la Geltrú 1 ex. de fase fosca a
la Talaia el 29.VIII i el 5.IX (DIVA); (F).

MARESME

Teià 1 ex. de fase fosca i 6 exs. de fase cla-
ra volant cap al S per Sant Mateu el 21.VIII
(JSPC); primera citació postnupcial (F).

NOGUERA

Cabanabona 2 exs. de fase fosca seguint
una màquina segadora el 26.VI (JBSA); (G).

OSONA

Perafita 1 ex. de fase fosca el 15.V (JBCB);
(F, G).
Tavertet 1 ex. al pla Boixer el 27.IV (GCMA);
primera citació prenupcial (F, G).

RIBERA D’EBRE

Tivissa 1 ex. de fase fosca sobre el Mon-
talt el 18.VIII (ACTA, MFMA i EGTA); (F).

TARRAGONÈS

Torredembarra 1 ex. de fase clara als Salats
i Muntanyans el 28.X (JVDA); (F, G).

ALT EMPORDÀ

Colera 1 ex. el 27.VIII (MRFA); (G).
Espolla 1 ex. de fase fosca a Baussitges el
27.VIII (MBFA); (G).
Parc Natural del Cap de Creus Diverses
citacions entre el 17.VII i el 17.IX, amb
un màxim de 7 exs. junts al Montperdut
el 17.VII (PFLB i MSFB); (F, N).
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. al Matà el 6.V (ABRA); prime-
ra citació prenupcial (F).
Rabós 3 exs. de fase pàl·lida en pas pel
coll de Plaja el 23.IV (MBFA); primera cita-
ció prenupcial (F, G).
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ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 1 ex. al pantà del
Foix el 18.IX (XBGA i CGGA); (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. sobre els calai-
xos de depuració el 22.VI (XSXA); (F).

MARESME

Premià de Dalt 1 ex. de fase pàl·lida al Parc
de la Serralada Litoral el 2.VII (DTVA); (F).
OSONA

Taradell 1 ex. a l’estació PERNIS de l’En-
clusa el 15.X (JPEA); darrera citació post-
nupcial (F).

PLA D’URGELL

Ivars d’Urgell-Vila-sana 1 ex. de fase
pàl·lida a l’estany el 26.VIII (CGGB, EFTA,

FVXB, XRNA i SWWA); (F).

SOLSONÈS

Castellar de la Ribera 1 ex. de fase cla-
ra el 9.VII (JBPB); (G, F).

TARRAGONÈS

Salou 1 ex. de fase fosca al cap de Salou
el 9.IV (ACTA i PGHA); (F, G).

Falco biarmicus
Falcó llaner

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. de 1r hivern de la ssp. erlange-
ri observat des de l’any 2001 fins l’1.I (JMAA,

PSGA, VEDA i ALTA); (G). Citació homologa-
da pel Comité de Rarezas de SEO/BirdLife.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-

pordà 1 ex. al voltant del Cortalet el 12.XI
(AGXC i VMMA); (G). Citació pendent d’ho-
mologació o no tramesa al Comité de Rare-
zas de SEO/BirdLife.

Falco peregrinus
Falcó pelegrí

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 8 exs. a tot el delta el 12-
18.I; cens d’ocells hivernants (DBCA i
FVEA/PDEA); (N). 1 mascle i 1 femella
adults, d’origen nòrdic, del tipus calidus,
al far de la punta de la Banya el 9.IV;
darrera citació prenupcial (DBCA i MFCA);
(G, F). Com tots els anys, presència regu-
lar al llarg de l’estiu d’exemplars de la
subespècie brookei, que arriben al delta
provinents de les serres veïnes atrets per
l’abundància de preses (DBCA); (F). 1 mas-
cle de 2n any d’origen nòrdic, del tipus
calidus, aturat en una torre elèctrica al
desguàs que va a les bombes d’illa de Mar
el 24.X; primera citació postnupcial (DBCA);
(G, F).

GIRONÈS

Girona 4 exs. alliberats mitjançant hac-
king a l’edifici del Bolet el 6 i 7.III (EDBA);
(G). Restes depredades d’Upupa epops, Saxi-
cola torquatus, Melopsittacus undulatus,
Myiopsitta monachus, Turdus philomelos i
Coturnix coturnix a l’església de Sant Feliu
el 15.X (EDBA); (B).

GARRAF

Vilanova i la Geltrú 1 ex. el 21.VII (DIVA);
citació estival en un quadrat UTM 10×10
on no nidifica (F).

MARESME

Mataró 1 ex. caça una Streptopelia decaoc-
to a la torre Laietana perdent alçada

2002

2004

2002

Anuari d’Ornitologia de Catalunya 2002-2005178



sobre el mar fins que 2 Larus michahellis
li roben la presa 9.XI (EBMA); (B).

OSONA

Santa Cecília de Voltregà 1 ex. torna al
territori de cria el 26.XII (JBCB); (F).
Vic 1 ex. fa passades per la plaça Major
perseguint Columba livia el 5.I (RPEA); (B).

TARRAGONÈS

Tarragona 1 ex. caçant un Columba livia
a les sitges de l’espigó del far el 12.IX, a
partir d’aquest moment s’observa amb
regularitat fins a final d’any (ACTA i JDEA);
(F).

VALLÈS ORIENTAL

Cardedeu 1 ex. caça una Streptopelia decaoc-
to a prop de l’institut a can Masip el 6.XII
(OGVA); (B).

BAGES

Sant Fruitós de Bages 1 ex. adult del tipus
calidus al pla de Santa Anna el 14.I (JBPB);
(F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 6 exs. a tot el delta el 12-
18.I; cens d’ocells hivernants (DBCA i
FVEA/PDEA); (N). 1 ex. adult de la subes-
pècie nòrdica calidus al Sillero el 29.IV;
darrera citació prenupcial (DBCA, ABRA, JPFA

i XPAA); (G, F). Presència regular al llarg
de l’estiu d’exemplars de la subespècie bro-
okei (DBCA); (F). 1 mascle adult del tipus
calidus aturat en una torre elèctrica a
l’entrada del Trabucador el 19.X; prime-
ra citació postnupcial (DBCA); (G, F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 7 exs. a tot el delta el 12-
18.I; cens d’ocells aquàtics hivernants

(DBCA i FVEA/PDEA); (N). 1 femella juvenil
de la subespècie nòrdica calidus a la pun-
ta de la Banya el 22.IV; darrera citació pre-
nupcial (DBCA, JPFF i FVEA); (G, F). Pre-
sència regular al llarg de l’estiu d’exem-
plars de la subespècie brookei (DBCA); (F).
1 ex. adult femella del tipus calidus al Fan-
gar el 15.X; primera citació postnupcial
(DBCA); (G, F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 4 exs. durant el cens
d’hivernants el 17.I (RGBA, FSEB i FLBA),
(N).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural del Cap de Creus 4-6 pare-
lles durant el cens de nidificants, majori-
tàriament en penya-segats litorals (PFLB);
(N).

BAGES

Santpedor 1 ex. de la ssp. calidus aturat
en una torre d’alta tensió el 29.XII (JBPB);
(F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 4 exs. a tot el delta el 8-
14.I; cens d’ocells aquàtics hivernants
(DBCA i FVEA/PDEA); (N). 1 ex. adult mas-
cle de la subespècie nòrdica calidus a la
punta de la Banya el 6.V; darrera obser-
vació prenupcial (DBCA i JPVF); (G, F). Pre-
sència regular al llarg de l’estiu d’exem-
plars de la subespècie brookei (DBCA); (F).
1 ex. juvenil, probablement femella, del
tipus calidus a la platja de l’illa de Buda el
9.X; primera observació postnupcial (DBCA);
(G, F).

GIRONÈS

Girona 1 ex. trobat mort al carrer Claudi
Girbal el 2.I; l’ocell havia estat anellat a
Txèquia (EVXB); (B).
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Rallus aquaticus
Rascló

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 1 ex. a la cua del
pantà del Foix el 4.III (PTEA); darrera cita-
ció prenupcial (F). 1 ex. el 18.IX (PTEA i
PARA); primera citació postnupcial. (F).

BAIX EMPORDÀ

Castell-Platja d’Aro 1 ex. a la bassa del
Dofí el 26.XII; presència esporàdica a la
vall del Ridaura (CACB); (F).

BAIX LLOBREGAT

Molins de Rei 1 ex. als aiguamolls entre
el 16 i el 21.II (CFMA); úniques citacions
de l’any (F).

GIRONÈS

Girona 1 ex. a l’aiguabarreig del Ter i l’On-
yar el 2.III (ARVA, CPVA i FVVB); darrera cita-
ció prenupcial (F). 1 ex. a l’Onyar a la
Creueta el 6.IX (JBPC); primera citació post-
nupcial (F).

MARESME

Malgrat de Mar 1 ex. a la gola de la Tor-
dera el 20.III (MVXC i JAPB); única citació
de l’any (F).

PLA D’URGELL

Ivars d’Urgell-Vila-sana 1 ex. al futur
estany d’Ivars i Vila-sana el 25.III (RGMB);
(F).

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 2 exs. al pantà del
Foix l’11.IX (CGGA); primera citació post-
nupcial (F).

GARROTXA

Santa Pau 1 ex. present des del 23.X (OCVA);
primera citació postnupcial (F).

OSONA

Roda de Ter 1 ex. del 27 al 29.VIII (MRFB,

RPEA i JEPA); primera citació postnupcial
(F).

TARRAGONÈS

Vila-seca 1 ex. a la riera el 17.XI (ACTA);
primera citació per a l’espai (G, F).

ALT URGELL

La Seu d’Urgell 2 exs. al riu Segre l’1.II i
1 ex. el 5.XII (JCCD i MVEB); (G).

ANOIA

Argençola 1 ex. escoltat a la riera de Cla-
riana el 26.VII (CGGA i XBGA); possible nova
localitat de cria (R).

PRIORAT

Poboleda 1 ex. al riu el 21.IV; detectat
també en dates hivernals (AELA); (G, F).

ANOIA

Veciana 1 ex. a la riera Gran el 7.III i el
26.VII (XBGA i CGGA); (G, R).

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 1 ex. al pantà del
Foix el 12.IV (CGGA); darrera citació pre-
nupcial (F). 1 ex. el 13.IX (XBGA); prime-
ra citació postnupcial (F).
Torrelles de Foix 2 exs. al riu Foix el 25.III
(XBGA i CGGA); (G).

BAIX EMPORDÀ

Castell-Platja d’Aro 1 ex. a la bassa del
Dofí el 15.X (CACB); primera citació post-
nupcial (F).
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Santa Cristina d’Aro 2 exs. als estanys de
les Escoles el 15.X (CACB); primera citació
postnupcial (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 15 exs. durant el cens
d’ocells hivernants de gener (RGBA, FSEB i
FLSA); (N).

BARCELONÈS

Sant Adrià de Besòs 1 ex. a la desembo-
cadura del Besòs el 5.IV (XLBA i MCVA);
darrera citació prenupcial (F). 1 ex. el 4.X
(XLBA); primera citació postnupcial (F).

VALLÈS OCCIDENTAL

Montcada i Reixac 1 ex. a la bassa del
Gurugú el 21.III (XLBA); darrera citació
prenupcial (F). 1 ex. el 15.X (XLBA); pri-
mera citació postnupcial (F).

Porzana porzana
Polla pintada

ALT CAMP

Vila-rodona 1 ex. al riu Gaià el 31.III
(CGGA); (F).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. a l’estany Europa el 10.III
(DBRA); primera citació prenupcial (F). 1
ex. als estanys del Matà el 6.VII (FCXD);
citació estival (F). 1 ex. juvenil a la bassa
del Gall Marí el 15.VIII (JMAA, MJMA i AOTA);
primera citació postnupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. trobat recentment
mort al rodell de Conxa, Canal Vell, el 24.I;
probable citació hivernal (DBCA); (F). 1 ex.
als arrossars de la finca Masia Blanca el
23.II; primera citació prenupcial (DBCA);

(F). Posteriorment diverses citacions que
fan referència a un mínim de 15 exs. obser-
vats a diferents localitats entre el 24.II i
el 27.IV (DBCA, OBJA, JPVF i RTFA); (F, N). 1
ex. als arrossars de la Quartera, illa de
Buda, el 12.V; darrera citació prenupcial
(DBCA i RTFA); (F). 1 ex. als arrossars de la
Quartera el 22.IX; primera citació post-
nupcial (RTFA); (F). Posteriorment diver-
ses citacions que fan referència a un mínim
de 32 exs. a diferents localitats entre el 2.X
i el 6.XI (DBCA, JPVF, SSAA i RTFA); (F, N). 1
ex. als arrossars de la finca del Nano, port
del Fangar, el 19.XI; darrera citació post-
nupcial (DBCA); (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a la Magarola
el 8.III; primera citació prenupcial (XLBA);
(F). 1 ex. a la Podrida el 5.IV; darrera cita-
ció prenupcial (XLBA); (F).

BARCELONÈS

Sant Adrià de Besòs 1 ex. a al desembo-
cadura del Besòs el 27.II (XLBA); primera
citació prenupcial (F).

SELVA

Sils 1 ex. als estanys el 15.III (ADGA);
(F).

TARRAGONÈS

El Catllar 1 ex. al pantà del Gaià el
28.III (CGGA); (F).
Tarragona 1 ex. aturat a la carretera cap
al Loreto que es captura amb la mà la nit
del 22.III (JDEA, ACTA i DJIM); (F).
Torredembarra 1 ex. als Salats i Mun-
tanyans el 27.III (XBGA) i el 28.IV (PASA);
(F).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. al rec Madral el 7.I (PAEA);
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citació hivernal (F). 2 exs. a la zona d’a-
nellament dels Roncaires l’1.III (SSAA); pri-
mera citació prenupcial (F). 1 ex. a l’es-
tany del Cortalet el 15.IV (ERRB); darrera
citació prenupcial (F).

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 1 ex.al pantà del
Foix el 4.III i 2 exs. el 7.III (CGGA i XBGA);
(F, G).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 2 exs. als arrossars del Sille-
ro del 18.II al 2.III; primera citació pre-
nupcial (DBCA); (F). Posteriorment diver-
ses citacions que fan referència a un mínim
de 27 exs. observats a diferents localitats
entre el 21.II i el 2.V (DBCA); (F, N). 1 ex.
als arrossars del Riet Fondo el 6.V; darrera
citació prenupcial (DBCA); (F). 1 ex. adult
anellat al Canal Vell el 16.IX; primera cita-
ció postnupcial (OBJA); (F). Posteriorment
diverses citacions que fan referència a un
mínim de 49 exs. a diferents localitats entre
el 23.IX i el 14.XI (DBCA); (F, N). 1 ex. als
arrossars de la granja Figueres el 16.XI;
darrera citació postnupcial (DBCA); (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 2 exs. al camp de fut-
bol el 18.III (ABBE i MOOA); primera cita-
ció prenupcial (F).

RIBERA D’EBRE

Flix 1 ex. al tancat de pastura de Sebes el
23.III (PJMB i IJVA); (F).

SELVA

Sils 1 ex. als estanys l’1.IV (ADGA); (F).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. als estanys del Matà el 16.III
(JMAA); primera citació prenupcial (F).

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 1 ex. al pantà del
Foix el 25 i 27.III (XBGA); (G).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. als arrossars del Sille-
ro el 24.I, primera citació prenupcial (DBCA,

OCVA i AAJA); (F). Posteriorment diverses
observacions que fan referència a un mínim
de 19 exs. observats a diferents localitats
entre el 13.II i el 30.IV (DBCA); (F, N). 1
ex. als arrossars de la Quartera, illa de
Buda, el 9.V; darrera citació prenupcial
(DBCA i RTFA); (F). 1 ex. als arrossars d’illa
de Cort el 7.IX; primera citació postnup-
cial (DBCA); (F). Posteriorment diverses
observacions que fan referència a un mínim
de 37 exs. a diferents localitats entre el
13.IX i l’11.XI (DBCA); (F, N). 1 ex. al salo-
brar dels Panissos, port del Fangar, el 22.XI;
darrera citació postnupcial (DBCA); (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. al canal de la
Bunyola el 17.III (FLSA); primera citació
prenupcial (F). 1 ex. al camp de futbol el
5.X (JCMC, FLSA, FSEB i ARMC); (F). 2 exs.
anellats al Remolar el 7 i 14.X (JCMC); (F).
1 ex. sense anella al camp de futbol el 12.X
(FLSA, JCMC, PBGA, ARMC i XSXA); darrera
citació postnupcial (F).

BARCELONÈS

Sant Adrià de Besòs 1 ex. a la desembo-
cadura del Besòs el 22.X (XLBA); (F).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. a l’estany del Cortalet el
22.II (JMAA); primera citació prenupcial
(F). 4 exs. al Tec el 5.III (AOTA, FMVA i PSGA)
i 1 ex. trobat mort el 15.III (FRRA); (F).
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ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 2 exs. al pantà del
Foix el 28.III; 1 ex. el 31.III i el 2.IV; (XBGA,

HSCA i CGGA); (G).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. de 1r hivern trobat
moribund als arrossars de José del Nano,
port del Fangar, el 17.I; primera obser-
vació prenupcial (DBCA); (F). Posterior-
ment diverses observacions que fan refe-
rència a un mínim de 26 exs. observats a
diferents localitats entre el 18.I i el 31.III
(DBCA); (F, N). 1 ex. als arrossars de la
Quartera, illa de Buda, el 5.V; darrera
observació prenupcial (DBCA); (F). 1 ex.
als arrossars de la Quartera, illa de Buda
el 16.IX; primera observació postnupcial
(DBCA i RTFA); (F). Posteriorment diverses
observacions que fan referència a un mínim
de 29 exs. a diferents localitats entre el
21.IX i el 18.XI (DBCA); (F, N). 1 ex. als
arrossars de la Quartera, illa de Buda, el
28.XI; darrera observació postnupcial
(DBCA i RTFA); (F).

BAIX EMPORDÀ

Torroella de Montgrí 1 ex. a la bassa del
Frare Ramon el 21.III (ABRA); primera cita-
ció prenupcial (F, G).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a la maresma el
29.IX (FLSA); única citació postnupcial (F).
Olesa de Montserrat 1 ex. a Vilapou el
26.V (JCRD); (G).
Sant Joan Despí 1 ex. al riu Llobregat
entre el 21 (AAMA i MPLA) i el 23.II (SSAA i
NRPA); primera citació prenupcial (F, G).

BARCELONÈS

Santa Coloma de Gramenet 1 ex. al riu
Besòs el 22.II (XLBA); primera citació pre-
nupcial (F). 2 exs. el 23.III (XLBA); (G, N).
Sant Adrià de Besòs 4 exs. a la desem-
bocadura del riu Besòs el 23.II (XLBA); pri-

mera citació prenupcial (F). 6 exs. el
9.III (XLBA); nombre màxim (G, N).

GIRONÈS

Girona 1 ex. a l’illa de Ter el 20.III (CPVA);
(G).

OSONA

Calldetenes 1 ex. mort per un gos al serrat
d’Aragall el 12.V (AAVA i JAIA); (G, M).

SEGRIÀ

Torres de Segre 1 ex. al pantà d’Utxesa el
23.IV (PFLB, ACHA, OCVA, JGCB, DSBB i JSVA);
(G).

TARRAGONÈS

Torredembarra 1 ex. als Salats i Mun-
tanyans el 13.III (ACTA) i 1 ex. el 13.IV
(XBGA i CGGA); (G).
Vila-seca 1 ex. a la torre d’en Dolça el
20.III (ACTA, FMVA i JFOD); (G). 1 ex. a la
platja dels Prats el 9.IV (ACTA, PGHA, RACB,

SSAA i JFOD); (G).

VALLÈS OCCIDENTAL

Montcada i Reixac 1 ex. al riu Besòs l’11.II
(XLBA); primera citació prenupcial (F). 3
exs. el 12.III (XLBA); (G, N).
Palau-solità i Plegamans 1 ex. a l’hostal
del Fum entre el 3 i el 8.III (FMVA); (G).

VALLÈS ORIENTAL

Montmeló 1 ex. al riu Besòs el 13.III (XLBA

i MGVA); (G).

Porzana parva
Rascletó

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 femella a les closes del Puig el
28.III (JMAA i MJMA); primera citació pre-
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nupcial (F). 1 mascle a les cel·les de trac-
tament terciari de l’estany Europa l’1.IV
(OCVA i AAJA); (F). 1 femella el 28.V (JMAA);
darrera citació prenupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 mascle observat al rodell
de Conxa, Canal Vell, el 31.III i escoltat
cantar al mateix indret l’1.IV (DBCA); (F).
2 mascles observats i escoltats cantar al
rodell de l’Escarabat, Canal Vell, el 8.IV
(DBCA i JPVF); (F).

GIRONÈS

Girona 1 ex. a l’Illa de Ter el 8.IV (PFLB);
(G).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 femella a l’estany del Cortalet
(JVLA, MPMD, LGPA, PHJA i MOPA) i 1 femella
als estanys del Matà l’1.III (PSGA, AOTA i
FMVA); primeres citacions prenupcials (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 mascle adult al lluent
dels Abismos, l’Encanyissada, el 15.III
(DBCA i YBSA); (F). 1 femella a l’Alfacada el
2.IV (DBCA); (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 mascle al camp de
futbol del 17 al 21.III (DMCA i MCMH); darre-
ra citació prenupcial (F).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 mascle a l’estany Europa el 21.III
(OCVA); primera citació prenupcial (F). 1
femella a l’estany Europa el 23.III (JMAA i
MJMA); (F). 1 mascle el 23.IV (JMAA); darre-
ra citació prenupcial (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 mascle adult ane-
llat al Remolar el 17.IV (JCMC, XSXA, ARMC

i MLMB); (F).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. a l’estany Europa el 25.III
(SSXA); primera citació prenupcial (F). 1
mascle a l’estany del Cortalet el 27 i 28.III
(PSSF i DSSB); (F). 1 ex. a l’estany Europa
el 7.IV (KSSA); (F).

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 2 exs. al riu Foix el
24.II (XBGA i CGGA); (G).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 mascle als arrossars de
la granja Figueres el 3.III (DBCA); (F). 1
mascle cantant al Canal Vell del 16 al 19.IV
(SSAA i DROA); (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 mascle al triangle
de cal Tudela el 28.III (XLBA); (G). 1 mas-
cle a la Bunyola entre el 12 i el 28.IV (XLBA);
(G).
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BARCELONÈS

Santa Coloma de Gramenet 1 ex. al riu
Besòs el 26.IV (XLBA); (G).

SELVA

Sils 1 mascle als estanys el 5.IV (RBVA);
(G).

Porzana pusilla
Rasclet

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. als Roncaires el 25.III (SSAA);
(G). Citació homologada pel Comitè Avi-
faunístic de Catalunya. 1 ex. al Matà el
29.VIII (FVVB i PSSE), (G). Citació no tra-
mesa al Comitè Avifaunístic de Catalunya.

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. de 1r hivern anellat
al Canal Vell el 16.X (DBCA i OBJA); (G).
Citació homologada pel Comitè Avifau-
nístic de Catalunya.

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a la maresma el
20.III (DBCA); (F). Citació no tramesa al
Comitè Avifaunístic de Catalunya. 1 ex. el
23.V (RGBA i FLSA); (F). Citació no trame-
sa al Comitè Avifaunístic de Catalunya.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. capturat per a anellament a
l’estany dels Roncaires el 10.IV (OCVA, AAJA

i GJPA); (G). Citació homologada pel Comi-
tè Avifaunístic de Catalunya. 1 ex. a l’es-
tany de Mornau el 5.V (LJSB i MPLA); (G).
Citació no tramesa al Comitè Avifaunístic
de Catalunya. 1 ex. a l’estany de Sant Joan

el 30.IX (AOTA); (G). Citació no tramesa
al Comitè Avifaunístic de Catalunya.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. al Matà el 15.IV (ABRA); (G).
Citació no tramesa al Comitè Avifaunístic
de Catalunya.

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. al camp de fut-
bol entre el 18 (FLSA) i el 20.IV (RGBA);
(G). Citació no tramesa al Comitè Avi-
faunístic de Catalunya.

TARRAGONÈS

Vila-seca 1 ex. a la platja dels Prats entre
el 21.III (EGTA) i el 9.IV (ACTA, PGHA, RACB,

SSAA i JFOD); (G). Citació no tramesa al
Comitè Avifaunístic de Catalunya.

VALLÈS OCCIDENTAL

Montcada i Reixac 1 ex. a la bassa del
Gurugú el 30.IV (XLBA); (G). Citació no
tramesa al Comitè Avifaunístic de Cata-
lunya.

Crex crex
Guatlla maresa

BAIX EMPORDÀ

Pals 1 ex. a mas Gelabert el 18.IX (ABRA i
DBRA); (G). Citació no tramesa al Comitè
Avifaunístic de Catalunya.

ALT EMPORDÀ

L’Armentera 1 ex. caçat en uns conreus el
18.X (AMXH i MIXA); (G). Citació no tra-
mesa al Comitè Avifaunístic de Catalunya.
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BAIX LLOBREGAT

El Prat de Llobregat 1 ex. trobat ferit a
la ciutat i dut el Centre de Recuperació de
Fauna Salvatge de Torreferrussa el 3.I. El
dia 8.I és alliberat a la Reserva Natural
Remolar-Filipines (EDRA); (G). Citació
homologada pel Comitè Avifaunístic de
Catalunya. 1 ex. als Reguerons el 9 i 17.IV
(XLBA); (G). Citació no tramesa al Comitè
Avifaunístic de Catalunya.

BAIX EMPORDÀ

Palafrugell 1 ex. trobat després de col·lisio-
nar amb unes finestres el 27.IV (MSFB);
(G). Citació homologada pel Comitè Avi-
faunístic de Catalunya.

Gallinula chloropus
Polla d’aigua

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 poll acabat de néixer a
prop de l’Ampolla el 23.IX (RACC); (F).

BAIX LLOBREGAT

Castelldefels 25 parelles nidificants al
Canal de la UPC en un àrea de 2,7 ha (ITCA);
(N).

RIBERA D’EBRE

Flix 50 exs. al meandre el 27.IX alimen-
tant-se d’una gran concentració de Lem-
ma sp. (EPFA); (B).

TARRAGONÈS

Torredembarra 61 exs. als Salats i Mun-
tanyans el 20.I; màxim nombre (PARA);
(N).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 515 exs. durant el
cens d’hivernants el 18.I (RNLA); (N).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 169 exs. el 13.I; cens d’ocells aquà-
tics hivernants (PAEA); (N).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 614 exs. durant el
cens d’hivernants el 17.I (RGBA, FSEB i FLBA),
(N).

BAIX CAMP

Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant 1 ex.
amb cries en una bassa a Remullà el 22.V
(APVA); nou quadrat UTM 10×10 de cria
segura (R).

VAL D’ARAN

Bausen 1 parella al barratge de Hòs el
23.IV (LTBB); (G).

Porphyrio porphyrio
Polla blava

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 77 exs. el 12.I; cens d’ocells aquà-
tics hivernants (PAEA); (N). 30 parelles nidi-
ficants (JMMA); (N).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre Primers polls al Canal Vell
el 7.III i darrers polls als arrossars de la
Quartera, illa de Buda, el 16.XI (DBCA); (F).
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BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 4 exs. durant el cens
d’hivernants (RNLA); (N). 1 ex. adult amb
1 poll l’1.IV (ARMC); 2a citació de nidifi-
cació al delta amb 3 parelles, per només
una durant el 2001 (FLSA); (G). 3 exs. amb
1 poll de pocs dies a la bassa dels Pollan-
cres el 16.X (RBVA); citació de nidificació
tardana; (F).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 36 exs. el 7.I; cens d’ocells aquà-
tics hivernants (PAEA); (N). Població nidi-
ficant estimada en 36 parelles (JMAA); (N).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre Primers polls a l’Alfacada
el 12.III i darrers polls als arrossars de la
Quartera, illa de Buda, el 19.XI (DBCA);
(F).

BAIX EMPORDÀ

Pals 1 ex. al golf Serres de Pals el 13.VIII
(CBLA); (G). 1 ex. a les basses d’en Coll el
15.XI (JCWA); (G).

BAIX LLOBREGAT

Cornellà de Llobregat 1 ex. adult men-
jant al riu Llobregat el 10.VIII (ASAA); pri-
mera citació fora de delta del Llobregat
(G).
Delta del Llobregat 3 exs. amb 3 polls de
pocs dies el 9.II (RBVA); (F). 3 parelles nidi-
ficants (RGBA i FSEB); (F).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 39 exs. el 13.I; cens d’ocells aquà-
tics hivernants (PAEA); (N). Població nidi-
ficant estimada en 34 parelles (JMAA); (N).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre Primers polls al Garxal el
22.III i darrers polls als arrossars de la Quar-
tera, illa de Buda, el 10.XI (DBCA); (F).

BAIX EMPORDÀ

Pals 2 parelles nidificants al golf Serres de
Pals amb un màxim de 5 exs. el 5.XI (CBLA);
(R).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. amb polls de
pocs dies el 17.I (CCTA); (F). 4 parelles
nidificants (RNLA); (N).

RIBERA D’EBRE

Flix 1 ex. a la llacuna de Sebes el 14.I (PJMB

i IJVA); (F).

TARRAGONÈS

Vila-seca 1 ex. escoltat a prop de la sèquia
Major el 9.V (FMVA i AOTA); (G).

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 1 ex. al pantà del
Foix entre el 14 (PARA) i el 24.IV (XBGA i
CGGA); (G).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre Primers polls a l’Alfacada
el 16.III i darrers polls als arrossars de la
Quartera, illa de Buda, el 22.XI (DBCA);
(F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. fent niu el 22.II
(ARMC); (F). 3 parelles nidificants segures
a tot el delta (FLSA); (N).
Molins de Rei 1 ex. als aiguamolls el 4.IX
(CFMA), (G).

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. en vol a Sant Andreu en
direcció al Besòs el 15.II (JCCA), (G).
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SEGRIÀ

Torres de Segre 1 ex. al pantà de Came-
lis el 17.VII (JSPC); (G, F).

Fulica atra
Fotja vulgar

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 457 exs. el 12.I; cens d’ocells aquà-
tics hivernants (PAEA); (N). Població nidi-
ficant estimada en 92-94 parelles (JMMA);
(N).

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal Mínim de 4 pare-
lles reproductores al pantà del Foix; cap
al 2001 (PTEA); (N). 21 exs. el 24.I; màxim
nombre (PTEA i JCRE); (N).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 16.804 exs. a tot el delta
el 12-18.I; cens d’ocells aquàtics hiver-
nants (DBCA i FVEA/PDEA); (N). 25.694 exs.
a tot el delta l’1.XI, recompte màxim anual;
cens quinzenal d’ocells aquàtics (DBCA,

FVEA i JPVF/PDEA); (N).

BAIX LLOBREGAT

Castelldefels 7 parelles reproductores al
canal de la UPC en una superficie de 2,7
ha (ITCA); (N).
Delta del Llobregat 352 exs. durant el
cens d’hivernants (RNLA); (N).
Molins de Rei 1 parella es reprodueix amb
èxit als aiguamolls (CFMA); (F).

BARCELONÈS

Barcelona 1 parella amb 3 polls crescuts
al parc de la Ciutadella el 24.VIII (RRSB);
(F).

MARESME

Tordera 1 ex. a cal Raba entre el 14.III i
el 4.IV (EBMA, JAPB i MVXC); (F). 1 ex. a cal
Torrent entre el 28.III i el 26.IV (EBMA,

JAPB, MVXC i AHMA); (F).

PLA DE L’ESTANY

Banyoles 63 exs. el 20.I; cens d’ocells
aquàtics hivernants (GGTA, XSDA, PCSA, MMJA,

JRGC, CFQA, APRB i JMGD); (N).

RIBERA D’EBRE

Flix 55 exs. el 18.I (PJMB); màxim nom-
bre (N).

TARRAGONÈS

Torredembarra 51 exs. als Salats i Mun-
tanyans el 20.I (PARA); màxim hivernal (N).
2 parelles es reprodueixen amb èxit; pri-
mera nidificació en molts anys (PARA i PASA);
(R).

VALLÈS ORIENTAL

Lliçà d’Amunt 1 parella a la bassa del Par-
dalet entre el 13.V i el 28.VI; primer intent
de cria a la comarca, tot i que sembla que
fracassa (JRFA); (F).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 239 exs. el 7.I; cens d’ocells aquà-
tics hivernants (PAEA); (N). Població nidi-
ficant estimada en 102 parelles (JMAA); (N).
Màxim de 370 exs. l’11.II (PAEA); (N).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 17.120 exs. a tot el delta
el 7-14.I; cens d’ocells aquàtics hivernants
(DBCA i FVEA/PDEA); (N). 2.503 parelles
reproductores a tot el delta; cens d’ocells
nidificants (DBCA i FVEA/PDEA); (N). 28.850
exs. a tot el delta l’1.XI, recompte màxim
anual; cens quinzenal d’ocells aquàtics
(DBCA, FVEA i JPVF/PDEA); (N).
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BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 388 exs. durant el
cens d’hivernants el 18.I (RNLA); (N).

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. al parc de Diagonal Mar
a finals de març (RRSB); (G). 1 parella de
probable origen salvatge nidifica amb èxit
al parc de la Ciutadella (ADSA); (R).

PLA DE L’ESTANY

Banyoles 126 exs. el 8.I; cens d’ocells
aquàtics hivernants (CFQA, PCSA, GGTA i
JDTB); (N). 1 ex. adult i 1 ex. juvenil al sec-
tor dels desmais el 18.VI; constitueix la
primera dada de cria a l’estany des de 1979
(CFQA); (R).

SELVA

Sils 3 exs. als estanys el 21.IV (XMBA);
darrera citació prenupcial (F).

URGELL

Agramunt 1 ex. adult amb 4 polls al pan-
tà de Tarassó el 20.VI (ASPA); nou quadrat
UTM 10×10 de cria segura (R).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 379 exs. el 13.I; cens d’ocells aquà-
tics hivernants (PAEA); (N). 485 exs. el 10.II
(PAEA); màxim anual (N). Població nidifi-
cant estimada en 116 parelles (JMAA); (N).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 18.105 exs. a tot el delta
el 12-18.I; cens d’ocells aquàtics hiver-
nants (DBCA i FVEA/PDEA); (N). 27.334 exs.
a tot el delta l’1.XI, recompte màxim anual;
cens quinzenal d’ocells aquàtics (DBCA,

FVEA i JPVF/PDEA); (N).

BAIX EMPORDÀ

Castell-Platja d’Aro 2 exs. adults a l’ai-

guabarreig del Ridaura entre el 3 i el 24.X
(CACB); (G).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 264 exs. durant el cens
d’hivernants el 17.I (RGBA, FSEB i FLBA), (N).

PLA DE L’ESTANY

Banyoles 99 exs. el 18.I; cens d’ocells
aquàtics hivernants (AJOA, APBA, CFQA, GGTA

i PCSA); (N).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 18.060 exs. a tot el delta
el 8-14.I; cens d’ocells aquàtics hivernants
(DBCA i FVEA/PDEA); (N). 27.365 exs. a tot
el delta l’1.XI, recompte màxim anual; cens
quinzenal d’ocells aquàtics (DBCA, FVEA i
JPVF/PDEA); (N).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 760 exs. durant el
cens d’ocells hivernants de gener (RGBA,

FSEB i FLSA); (N). 625 exs. a cal Tet el 24.I
(FLSA); (N). 101 parelles nidificants en tot
el delta (FLSA); (N).

OSONA

Manlleu 1 ex. el 17.IX (AGRB, LBVA i MRFB);
molt rara a la comarca (G).

PLA DE L’ESTANY

Banyoles 134 exs. el 16.I; cens d’ocells
aquàtics hivernants (MZNA, JRGC, JLSA, GGTA,

EPMC, CGPA, AJOA, CFQA i IPCA); (N).

Fulica cristata
Fotja banyuda

Les observacions d’ocells amb collar no
s’han considerat per a la seva homolo-
gació pel Comitè Avifaunístic de Cata-
lunya ja que corresponen a ocells alli-
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berats per projectes de reintroducció de
l’espècie.

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. marcat amb collar
blanc a l’Encanyissada de l’1.I al 31.XII;
present a la zona des del 24.VII de 2001
(DBCA); (G). 1 ex. amb collar blanc al Canal
Vell de l’1.I al 31.XII; present a la zona des
del 27.VIII de 2001 (DBCA i SSAA); (G). 1
ex. amb collar blanc al Garxal del 31.VII
al 14.VIII, amb 2 exs. amb collar blanc del
15.VIII al 31.XII (DBCA, JPVF, FVEA, SSAA i
OCVA); (G).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre Presència regular al llarg
de tot l’any, els recomptes màxims obtin-
guts per mes han estat els següents: 1 ex.
al gener, 2 exs. al febrer, 4 exs. al març, 2
exs. a l’abril, 3 exs. al maig, 6 exs. al juny,
10 exs. al juliol, 12 exs. a l’agost, 11 exs.
al setembre, 12 exs. a l’octubre, 14 exs. al
novembre i 10 exs. al desembre; cens quin-
zenal d’ocells aquàtics (DBCA, FVEA i JPVF/PDEA);
(N, F). 3 parelles reproductores a tot el del-
ta; cens d’ocells nidificants (DBCA i FVEA/PDEA);
(N, R). Citacions no trameses al Comitè
Avifaunístic de Catalunya.

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 20 exs. alliberats a la
maresma l’1.IV procedents del Centre de
Recuperació de l’Albufera de València, tots
marcats amb collars de PVC amb codis
identificatius (RNLA); (G). 1 parella al niu
a la Vidala el 20.V (FLSA i XDXA); (G, R). 3
pollets de pocs dies el 10.VI (FLSA, FSEB i
ARMC); (G, R). Citació homologa pel Comi-
tè Avifaunístic de Catalunya.

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre Presència regular al llarg
de tot l’any, els recomptes màxims obtin-
guts per mes han estat els següents: 12 exs.
al gener, 8 exs. al febrer, 11 exs. al març,
4 exs. a l’abril, 8 exs. al maig, 7 exs. al juny,
9 exs. al juliol, 15 exs. a l’agost, 10 exs. al
setembre, 12 exs. a l’octubre, 9 exs. al
novembre i 5 exs. al desembre; cens quin-
zenal d’ocells aquàtics (DBCA, FVEA i JPVF/PDEA);
(N, F). 4 parelles reproductores a tot el del-
ta; cens d’ocells nidificants (DBCA i FVEA/PDEA);
(N, R). Citacions no trameses al Comitè
Avifaunístic de Catalunya.

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 2 exs. marcats amb
collars tornen a la maresma el 27.IV (FSEB)
i s’estan fins el 2.VI (VSSA i XDXA); 4 mesos
després de la darrera citació, l’ocell amb
el codi UA resta com a mínim fins el 14.X
(XSXA); (G). 

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre Presència regular al llarg
de tot l’any, els recomptes màxims obtin-
guts per mes han estat els següents: 4 exs.
al gener, 8 exs. al febrer, 3 exs. al març, 4
exs. a l’abril, 4 exs. al maig, 4 exs. al juny,
7 exs. al juliol, 6 exs. a l’agost, 9 exs. al
setembre, 11 exs. a l’octubre, 10 exs. al
novembre i 6 exs. al desembre; cens quin-
zenal d’ocells aquàtics (DBCA, FVEA i JPVF/PDEA);
(N, F). 2 parelles reproductores a tot el del-
ta; cens d’ocells nidificants (DBCA i FVEA/PDEA);
(N, R). Citacions no trameses al Comitè
Avifaunístic de Catalunya.

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. amb collar
blanc als calaixos de depuració el 26.X,
va ser alliberat al Remolar l’1.IV.03 i con-
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trolat al delta de l’Ebre l’11.II.04 (FLSA);
(G). Aquesta citació no ha estat consi-
derada per a la seva homologació pel
Comitè Avifaunístic de Catalunya ja que
correspon a un ocell alliberat identifica-
ble pel seu collar.

Grus grus
Grua

ALT EMPORDÀ

La Jonquera 17 exs. passen el coll del Per-
tús el 26.II (JBRC); primera citació pre-
nupcial (F).
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 36 exs. el 12.I; cens d’ocells aquà-
tics hivernants (PAEA); (N).
Roses 35 exs. creuen el cap de Creus cap
al N el 10.III (LJFA i MJFA); (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 2 exs. adults als arrossars
de l’Embut el 25 i 26.II (DBCA); (F). 12 exs.
en vol sobre el Canal Vell el 2.XI (DBCA i
JPVF); (F). 5 exs. en vol sobre les Olles el
6.XI (DBCA); (F). 23 exs. en vol sobre el Fan-
gar el 9.XI (DBCA); (F). 7 exs. als camps
d’Erms Salats el 12.XI (DBCA); (F). 16 exs.
en vol sobre el Trabucador i la platja dels
Eucaliptus el 16.XI (ACTA, DJMI i ACGB); (F).
42 exs. als arrossars de Fabra, Canal Vell,
el 22 i 23.XI (DBCA); (F, N). 3 exs. als arros-
sars dels Parrillos del 24.XI al 7.XII (DBCA

i FVEA); (F). 6 exs. als arrossars d’illa de Cort
el 3.XII (DBCA); (F). 36 exs. als arrossars de
l’Embut del 29.XI al 6.XII (DBCA); (F, N).

BAIX EMPORDÀ

Pals 18 exs. al golf Serres de Pals el
14.XI (CBLA i JCWA); (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a la maresma

entre l’1 (PBGA i JBOL) i el 3.X (FLSA, FXSA

i FMVA); primera citació postnupcial (F).

GARROTXA

Olot 5 exs. en migració activa per can Jor-
dà el 25.IX (FTCA); primera citació post-
nupcial (F).
Sant Joan les Fonts 2 exs. en pas per
Aiguanegra el 15.XII (FTCA), (F).

MARESME

Malgrat de Mar 5 exs. al delta de la Tor-
dera el 15.XII (ADGA); (F).

PALLARS SOBIRÀ

Sort 1 ex. aturat i alimentant-se als prats
de Saverneda el 12.XII (JPPE); (F). 1 ex.
adult a Montardit de Baix entre el 12 i el
23.XII (JPPE i JCBC); (F).

RIBERA D’EBRE

Flix 18 exs. en vol riu amunt al capves-
pre el 8.XI (PJME); (F).

SEGRIÀ

Lleida 160 exs. volant cap al S sobre la
Bordeta el 23.II (SWWA); (F).

SELVA

Sils 2 exs. el 5.X (JCCA); (F).

SOLSONÈS

Clariana de Cardener 6 exs. al pantà de
Sant Ponç el 24.II (MCOA i ACOB); (F). 70
exs. l’11.XI (JCOA); (F).

TARRAGONÈS

Tarragona 1 ex. en pas per la Universitat
Laboral el 2.X (ACTA); primera citació post-
nupcial (F). 1 ex. entra des del mar el 8.XI
(ACTA i JDEA); (F). 7 exs. el 9.XI (ACTA);
(F). 20 exs. el 27.XII (ACTA); (F).

VAL D’ARAN

Bossòst 100 exs. sobrevolen l’avetosa deth
Portilhon el 2.X (JCCD i MVEB); (F).
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VALLÈS ORIENTAL

Lliçà d’Amunt 3 exs. adults i 3 exs.
joves aturats al pla de la Torre el 19.XII
(MCAA); (F).

BAGES

Santpedor 10 exs. en vol cap al SO el 6.XII
(JBPB); (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. adult en un arros-
sar d’illa de Cort el 22.XI (EGGA i PBGA);
(F). 8 exs. adults als arrossars de Fabra del
26.XI al 2.XII, amb 7 exs. el 3.XII i només
6 exs. del 4 al 17.XII (DBCA, JPVF i SSAA);
(F). 4 exs. adults als arrossars de Pinyana
el 4.XII (DBCA); (F). 7 exs. adults als arros-
sars del Través, l’Encanyissada, del 8 al
22.XII, amb només 1 ex. del 23 al 31.XII
(DBCA i JMBD); (F). 24 exs. adults proven
d’aturar-se als arrossars d’illa de Cort el
12.XII (DBCA); (F). 18 exs. adults als arros-
sars de la bassa de l’Arena del 14 al 17.XII
(DBCA); (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 3 exs. a la maresma
el 28.XI (NUTA); darrera citació postnup-
cial (F).

BAIX LLOBREGAT/BARCELONÈS/VALLÈS OCCI-

DENTAL

Serra de Collserola 27 exs. sobre Santa
Creu d’Olorda el 27.IX (CFMA); primera
citació postnupcial (F).

BAIX PENEDÈS

Banyeres del Penedès 1 ex. a les Masies
de Sant Miquel el 10.XII (CGGA); (F).

BARCELONÈS

Barcelona 28 exs. sobre els jardins del Palau
Reial de Pedralbes el 7.XII (XBBA); (F).

SELVA

Sils 3 exs. als estanys el 29.I (PHJA); pri-
mera citació prenupcial (F).

ALT CAMP

Aiguamúrcia 6 exs. en vol cap al S el 27.XII
(MPMB); citació hivernal (F, G).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. a la Rogera el 19.IX (TBXB,

SSXB, AMXC, LGXB i TTXB); primera citació
postnupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 200 exs. en vol sobre el
Goleró el 28.II (DBCA); (N, F). 31 exs. als
arrossars d’Illa de Cort i 24 exs. als arros-
sars de la bassa de l’Arena el 29.II (DBCA);
(F). 3 exs. als arrossars dels Panissos de
l’1 al 5.III (DBCA); (F). 18 exs. en vol sobre
l’illa de Buda el 30.XI (DBCA i RTFA); (F).

BAIX LLOBREGAT/BARCELONÈS/
VALLÈS OCCIDENTAL

Serra de Collserola 1 ex. a l’itinerari SOCC
119 el 14.XII (JPSA); citació hivernal (F).

OSONA

Perafita 4 exs. a Busquets el 23.X (JBCB);
primera citació postnupcial (F).

SEGRIÀ

Alguaire 350-380 exs. aturats al clot de
la Unilla el 28.II (SWWA); (N, F).

VAL D’ARAN

Es Bòrdes-Vielha e Mijaran 4 exs. a era
Artiga de Lin l’11.XI (LTBB); (G).
Naut Aran 50 exs. l’11.XI (LTBB); (G).
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ALT CAMP

El Pla de Santa Maria 9 exs. als aigua-
molls del Pla el 24.I (MDDB); (G).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural del Cap de Creus 150
exs. en pas sobre el pla de les Gates el 10.III
(JMAA i TMJA); (N, F).
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 16 exs. en vol sobre els estanys
del Matà el 28.II (SSAA i OCVA); primera
citació prenupcial (F).
Rabós 11 exs. en pas pel coll de Plaja el
23.IV (MBFA); darrera citació prenupcial (F).

BAIX CAMP

Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant 35
exs. sobre l’autopista el 23.XII (ACTA i FMVA);
citació hivernal (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 122 exs. en vol direcció
N sobre la punta del Fangar el 14.II (DBCA);
(F, N). 156 exs. aturats als arrossars de Cat-
xina el 16 i 17.II (DBCA i MCBB); (F, N). 9
exs. en vol sobre la punta de la Banya el
4.III (DBCA); (F). 12 exs. als arrossars del
Goleró el 30.X (DBCA); (F). 1 ex. als arros-
sars de Pinyana el 9.XI (DBCA); (F). 4 exs.
als arrossars de Pinyana el 10.XI (DBCA);
(F). 3 exs. als arrossars d’illa de Mar el
15.XI (DBCA); (F). 16 exs. als arrossars dels
ullals de Panxa el 20.XI (DBCA); (F). 2 exs.
als arrossars de Muntanyana el 8.XII (DBCA);
(F).

GIRONÈS

Llagostera 1 ex. al veïnat de la Creu de
Serra entre el 10 i el 15.XII (JVCB); citació
hivernal (F).

PLA D’URGELL

Golmés 1 ex. aixeca el vol en direcció O
el 23.I (FMSA); (G).

SEGRIÀ

La Granja d’Escarp 8 exs. sobre el riu
Segre el 13.IX (CPBA i ALXB); primera cita-
ció prenupcial (F).

Tetrax tetrax
Sisó

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 femella a l’estany del Cortalet a
partir del 8.XII (MRSA, MRFB i JMAA); (F).

NOGUERA

Bellcaire d’Urgell 736 exs. en un camp
d’alfals al Pedrís el 14.XII; (JBSA i OAUA);
(N).

PLA D’URGELL

Bellvís 250 exs. al tossal Roig el 4.I (FMSA);
(N).
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ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. possiblement jove trobat mort
a Vilaüt el 13.VII (RAJB); (G).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a la platja de la
Podrida el 14.I (JBCC); (G). 1 ex. sobre la
maresma el 7.XII (ARMC i CCTA); (G).

TARRAGONÈS

Torredembarra 1 ex. als Salats i Mun-
tanyans el 8.X (ACTA i JVDA); (G).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. a l’estany del Cortalet entre
el 30.X i el 31.XII (JMAA, ABRA i ALTA); (G).
1 ex. probable mascle de 1r hivern a l’es-
tany del Cortalet el 26.XI (JMAA i ALTA);
(G).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. volant sobre la
maresma el 15.XI (FSEB); (G, F).

NOGUERA

Bellmunt d’Urgell 94 exs. junts en uns
sembrats de blat el 20.III (ASPA); (N).
Castelló de Farfanya 39 exs. a Torrela-
plana el 22.II (ABBB); concentració ele-
vada en els secans en dates hivernals (N,
F).

PLA D’URGELL

Vila-sana 1.400 exs. junts en uns rostolls
d’alfals el 6.XII (FMSA, GBCA, JBCA i JEBA),
màxima concentració coneguda a Cata-
lunya; (N).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà Segueix l’exemplar a l’estany del
Cortalet des de l’any 2004 fins al 6.IV (JMAA

i ALTA); (G).

PLA D’URGELL

Bellvís Aprox. 10 mascles cantant i exhi-
bint-se en un petit retall de secà envoltat
d’alfals de regadiu i ocupant tant l’ordi
com el farratge el 17.V (FMSA). Enguany,
a causa de la sequera històrica que ha dei-
xat els secans molt esclarissats i baixos, els
sisons han ocupat àrees marginals i rega-
dius on mai se’ls havia detectat en plena
època de cria; (B).

Haematopus ostralegus
Garsa de mar

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. a la Rogera el 10.III (MCTA);
primera citació prenupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 13 exs. a tot el delta el 12-
18.I; cens d’ocells aquàtics hivernants (DBCA

i FVEA/PDEA); (N). 28 parelles reproducto-
res a tot el delta; cens d’ocells nidificants
(DBCA i FVEA/PDEA); (N).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a la gola del riu
el 30.VII; primera citació postnupcial
(FMVA); (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 8 exs. a tot el delta el 7-
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14.I; cens d’ocells aquàtics hivernants (DBCA

i FVEA/PDEA); (N). 30 parelles reproducto-
res a tot el delta; cens d’ocells nidificants
(DBCA i FVEA/PDEA); (N).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 2 exs. a ca l’Arana el
21.II (FGPA); primera citació prenupcial
(F). 2 exs. el 2.VI (FGPA); darrera citació
prenupcial (F).

TARRAGONÈS

Tarragona 1 ex. anellat a Itàlia aturat al
port el 4.V (ACTA); (G).
Torredembarra 1 ex. als Salats i Mun-
tanyans el 16 (XGGA i XBGA) i 21.III (JVDA);
(G).
Vila-seca 1 ex. a la platja dels Prats el 27.IV
(EGTA); (G).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. a la platja de can Comes el
16.III (LMCA); primera citació prenupcial
(F). 1 ex. a la platja de can Comes el
28.V (JMAA); darrera citació prenupcial (F).
2 exs. a la Rogera el 5.VIII (JMAA i TMJA);
primera citació postnupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 9 exs. a tot el delta el 12-
18.I; cens d’ocells aquàtics hivernants (DBCA

i FVEA/PDEA); (N). 32 parelles reproducto-
res a tot el delta; cens d’ocells nidificants
(DBCA i FVEA/PDEA); (N).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 2 exs. observats des
de la gola de la Bunyola el 6.III (XLBA); pri-
mera citació prenupcial (F). 16 exs. a l’es-
pigó de la Podrida el 28.IV (FLSA, RACB i
XLBA), màxim nombre (N). 1 ex. a la
platja de ca l’Arana el 8.VI (XLBA); darre-
ra citació prenupcial (F). 1 ex. a la platja

de ca l’Arana l’11.VII (DBRA i RBVA); pri-
mera citació postnupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 12 exs. a tot el delta el 8-
14.I; cens d’ocells aquàtics hivernants
(DBCA i FVEA/PDEA); (N). 34 parelles repro-
ductores a tot el delta; cens d’ocells nidi-
ficants (DBCA i FVEA/PDEA); (N).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a la maresma el
13.III (XSXA); primera citació prenupcial
(F). 3 exs. a ca l’Arana el 6.VI (XLBA); darre-
ra citació prenupcial (F).

Himantopus himantopus
Cames llargues

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 1 ex. al pantà del
Foix el 6.III; primera citació prenupcial
(CGGA i XBGA); (F).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 8 exs. als estanys del Matà el 8.III
(TMJA i JMAA); primera citació prenupcial
(F). 150 parelles nidificants (JMMA); (N).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 3 exs. a tot el delta el 12-
18.I; cens d’ocells aquàtics hivernants (DBCA

i FVEA/PDEA); (N). 6 exs. als erms del mas
del Rampaire el 22.II; primera citació pre-
nupcial segura (DBCA); (F). 8 exs. als arros-
sars de la Quartera, illa de Buda, el 16.XI;
darrera citació postnupcial segura (DBCA);
(F). 4 exs. a la punta de la Banya del 24.XI
al 31.XII; citacions hivernals (DBCA); (F).
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BAIX EMPORDÀ

Pals 4 exs. a les basses d’en Coll 6.III (CBLA);
primera citació prenupcial (F).

BAIX LLOBREGAT

Cornellà de Llobregat 1 parella copulant
al riu Llobregat el 23.III; primera data de
còpula (ASAA); (F).
Delta del Llobregat 8 exs. a la reserva el
4.III (JBOL i PBGA); primera citació pre-
nupcial (F). 227 parelles nidificants, repar-
tides en 3 a la Podrida; 10 a cal Tet, 1 a la
platja de ca l’Arana, 9 a la Bunyola, 99 a
la maresma i 99 al riu Llobregat; un dels
màxims històrics per l’espècie (RGBA); (N).
2 exs. a la maresma el 25.IX; darrera cita-
ció postnupcial (PBGA i JBOL); (F).

PLA D’URGELL

Linyola 2 nius amb adults covant el 21.IV;
colònia de 20-30 exs. present els darrers
7 anys (RGMB); (F).

OSONA

Manlleu 1 ex. al passeig del riu Ter el 5.V
(JEPB); (F).

PRIORAT

Els Guiamets 4 exs. a la cua del pantà el
16.VI (TMPE), (F).

TARRAGONÈS

Tarragona Nidificació a l’espigó del far i
a la Universitat Laboral (ACTA); (F).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 mascle a l’estany de Vilaüt el 28.II
(JMAA, BMBA i TMJA); primera citació pre-
nupcial (F). Primeres còpules el 24.III
(JMMA); (F). Població nidificant estimada
en 104 parelles (JMAA); (N).

BAIX CAMP

Reus 3 exs. a la depuradora de l’aeroport
el 25.VI (ABAA); (F). 4 exs. el 30.VII (ABAA);
citació estival (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 4 exs. a tot el delta el 7-
14.I; cens d’ocells aquàtics hivernants (DBCA

i FVEA/PDEA); (N). 12 exs. als arrossars
del Sillero el 25.II; primera citació pre-
nupcial (DBCA); (F). Primeres còpules obser-
vades a les Olles el 18.III (DBCA); (F). 5
exs. als arrossars de la Quartera, illa de
Buda, el 9.XI; darrera citació postnupcial
segura (DBCA); (F). 3 exs. als arrossars de
la Quartera, illa de Buda, del 12.XI al 31.XII;
citacions hivernals (DBCA); (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 mascle a la mares-
ma el 28.II (FLSA, RGBA i FSEB); primera cita-
ció prenupcial (F). Primeres còpules el
25.III (RGBA); (F). 108 parelles nidificants
a tot el delta (FLSA, FSEB, RGBA i XSXA); (N).
1 ex. als calaixos de depuració el 7.X (PEGA

i EDRA); darrera citació postnupcial (F).

PLA DE L’ESTANY

Banyoles 1 ex. a l’estany el 12.VI (MCLA);
(F, G).

SEGRIÀ

Lleida 1 ex. el 14.III (AGXC); primera cita-
ció prenupcial (F).

SELVA

Sils 2 exs. als estanys el 8.II (ADGA, MGMD

i JVCB); primera citació prenupcial (F).

TARRAGONÈS

Tarragona 1 femella a la corba del Fran-
colí l’1.III (ACTA); primera citació pre-
nupcial (F).
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ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 mascle als estanys del Matà el
25.II (JMAA i OCVA); primera citació pre-
nupcial (F). 1 parella copulant el 16.III
(JMAA); primera data de còpula (F). Pobla-
ció nidificant estimada en 103 parelles
(JMAA); (N).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 3 exs. a tot el delta el 12-
18.I; cens d’ocells aquàtics hivernants (DBCA

i FVEA/PDEA) (N). 7 exs. als arrossars de la
Quartera, illa de Buda, el 28.II; primera
citació prenupcial (DBCA i RTFA); (F). 16
exs. als arrossars del mas del Rampaire,
l’Encanyissada, el 29.X; darrera citació pos-
tnupcial segura (DBCA); (F). 13 exs., 5 exs.
als arrossars del port del Fangar, 2 exs. als
arrossars de Bombita, 3 exs. als arrossars
de la Quartera, illa de Buda, i 3 exs. als
arrossars de Vilacoto del 2.XI al 31.XII;
observacions hivernals (DBCA); (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 5 exs. a la maresma
el 22.II (RACB, ARSA i FLSA); primera cita-
ció prenupcial (F). 3 exs. el 2.XI (FLSA);
darrera citació postnupcial (F).

SEGRIÀ

Corbins 1 ex. a la depuradora el 17.II
(ANCA); primera citació prenupcial (F).

VALLÈS ORIENTAL

Mollet del Vallès 5 exs. al riu Besòs el
30.VI (XLBA); primera citació postnupcial
(F).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 mascle als estanys del Matà el 6.III

(JMAA); primera citació prenupcial (F). Uns
400 exs. a tot el parc el 4.IV (JMAA, TMJA i
AOTA); (N).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 13 exs. a tot el delta el 8-
14.I; cens d’ocells aquàtics hivernants (DBCA

i FVEA/PDEA); (N). 16 exs. al port del Fan-
gar el 6.III; primera observació prenup-
cial (DBCA); (F). 2.129 parelles reproduc-
tores a tot el delta; cens d’ocells nidificants
(DBCA i FVEA/PDEA); (N). 9 exs. als arros-
sars de la Quartera, illa de Buda, el 19.XI;
darrera observació postnupcial (DBCA); (F).
6 exs. als arrossars de la Quartera, illa de
Buda, del 22.XI al 31.XII; observacions
hivernals (DBCA); (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 173 parelles nidifi-
cants segures i 12 parelles probables en
tot el delta (FLSA); (N). 1 ex. a la maresma
el 15.X (PBGA, NUTA i XSXA); darrera cita-
ció postnupcial (F).

OSONA

Manlleu 4 exs. al Gurri el 8.VII (AGRB);
primera citació postnupcial (F).
Torelló 2 exs. el 12.III (LBVA i RTEA); pri-
mera citació prenupcial (F).

TARRAGONÈS

Vila-seca 1 ex. a la torre d’en Dolça el 5.III
(ACTA, EGTA, CAFA i JFOD); primera citació
prenupcial (F).

Recurvirostra avosetta
Bec d’alena

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. el 12.I; cens d’ocells aquàtics
hivernants (PAEA); (N). 1 ex. a l’estany del
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Cortalet el 15.V (JMAA); darrera citació pre-
nupcial (F). 2 exs. a l’estany del Cortalet
el 12.VII (JMAA, MJMA i TMJA); primera cita-
ció postnupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 932 exs. a tot el delta el
12-18.I; cens d’ocells aquàtics hiver-
nants (DBCA i FVEA/PDEA); (N).

MARESME

Malgrat de Mar 1 ex. a la gola de la Tor-
dera el 20.II; única citació primaveral (MVXC

i JAPB); (F).

PALLARS JUSSÀ

Castell de Mur-Llimiana 9 exs. sobrevo-
lant el pantà de Terradets el 7.IV (ECEA i
JBCC); (F).

TARRAGONÈS

Salou 8 exs. aturats al mar davant del cap
de Salou el 6.XII (JMXE); (F).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. el 7.I; cens d’ocells aquàtics
hivernants (PAEA); (N).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 932 exs. a tot el delta el
12-18.I; cens d’ocells aquàtics hiver-
nants (DBCA i FVEA/PDEA); (N). 416 pare-
lles reproductores a tot el delta; cens d’o-
cells nidificants (DBCA i FVEA/PDEA); (N).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. als calaixos de
depuració el 7.VI (XSXA); darrera citació
prenupcial (F). 7 exs. a la bassa del Pi el
2.VII (ARMC); primera citació postnupcial
(F).

TARRAGONÈS

Torrebembarra Un grupet escoltat als
Salats i Muntanyans el 31.VII (CGGA); pri-
mera citació postnupcial (F).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. a l’estany del Cortalet el 23.I
(PAEA); primera citació prenupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 660 exs. a tot el delta el
12-18.I; cens d’ocells aquàtics hiver-
nants (DBCA i FVEA/PDEA); (N). 411 pare-
lles reproductores a tot el delta; cens d’o-
cells nidificants (DBCA i FVEA/PDEA); (N).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a la maresma
entre el 17 i el 24.I (RGBA, FSEB, PBGA i FLSA);
citació hivenal (F). 5 exs. a la Bunyola el
4.VI (XLBA); darrera citació prenupcial (F).

TARRAGONÈS

Tarragona 3 exs. nedant als pantanals del
port el 28.II (ACTA i RACC); (F, G).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. a l’estany del Cortalet el
23.II (JMAA); primera citació prenupcial
(F). 3 exs. a la Rogera el 2.VIII (JMAA); pri-
mera citació postnupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1.290 exs. a tot el delta el
8-14.I; cens d’ocells aquàtics hivernants
(DBCA i FVEA/PDEA); (N). 397 parelles repro-
ductores a tot el delta; cens d’ocells nidi-
ficants (DBCA i FVEA/PDEA); (N).
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BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a la maresma el
24.I (FLSA, RGBA i ARMC); primera citació
prenupcial (F). 4 exs. al camp de futbol el
25.V (ARMC); darrera citació prenupcial
(F). 1 ex. a la maresma el 20.VI (FSEB); pri-
mera citació postnupcial (F).

SEGRIÀ

Torres de Segre 1 ex. al pantà d’Utxesa el
3.IV (JCGA); (G).

Burhinus oedicnemus
Torlit

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 23 parelles nidificants (JMMA); (N).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. a la punta de la Ba-
nya el 5.IV (ABBA); (F). 1 ex. als arrossars
del Carreter, l’Encanyissada, del 7 al 9.X
(DBCA); (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 19 exs. a tot el delta
el 12.I durant el cens d’hivernants (RNLA);
el nombre més alt des dels anys 60 (N).

BAIX PENEDÈS

Sant Jaume dels Domenys 1 o 2 exs.
escoltats a Lligamosques el 22.III (CGGA);
(F).

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. al zoològic el 8.XI (JGGD);
(G).

MARESME

Malgrat de Mar 1 ex. viu i un altre mort
a la gola de la Tordera el 3.I (XBLA i RSLA);
(F).

VALLÈS OCCIDENTAL

Montcada i Reixac 3 exs. al riu Besòs el
13.III (XLBA i FMVA); (F).

RIBERA D’EBRE

Flix 1 ex. escoltat a prop del canyissar de
Sebes el 26.VIII (EPFA); (F).

SELVA

Riudellots de la Selva 4 exs. en uns camps
inundats a prop de can Mestres el 20.IV
(JVCB); (F).

TARRAGONÈS

Tarragona 1 ex. a la corba del Francolí el
9.III (ESGA i ACTA); (F).
Torredembarra 2 exs. als Salats el 16.I
(AVDL); (F).

URGELL

Agramunt Adults covant en un niu amb
2 ous el 23.VI (ASPA); (R).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 3 exs. al Fangar i 1 ex. al
Garxal el 12.XI (DBCA); (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 2 exs. a la gola del
riu Llobregat el 14.I (JBCC); (F). 1 ex. a la
maresma el 9.VI (ARMC i FSEB); (F).

BAIX PENEDÈS

Banyeres del Penedès 1 ex. a les Masies
de Sant Miquel el 28.VI i el 17.XII (CGGA);
(F).

PLA D’URGELL

Bellvís 116 exs. als Arcs el 12.I (SWWA i
XRNA); (F).

RIBERA D’EBRE

Flix Escoltat a Sebes a trenc d’alba el 19.VI;
escàs a la zona (RACC); (F).
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SEGRIÀ

Vilanova de la Barca 78 exs. al sot del
Fuster el 13.IV (SWWA i XRNA); (F).

VALLÈS OCCIDENTAL

Montcada i Reixac 4 exs. a camps pro-
pers a Masrampinyo el 21.II (JRFA); (F). 3
exs. al riu Besòs el 13.III (XLBA i FMVA); (F).
Sabadell 1 ex. dins l’aeroport el 21.III
(ABBB); (G).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 17 exs. el 13.I; cens d’ocells aquà-
tics hivernants (PAEA); (N).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 70 exs. a tot el delta el 12-
18.I; cens d’ocells aquàtics hivernants (DBCA

i FVEA/PDEA); (N). 1 ex. al Fangar el 16.XI
(DBCA); (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a la platja de ca
l’Arana el 5.III (DBRA) i el 2.IV (XLBA); (F).

BARCELONÈS

Sant Adrià de Besòs 1 ex. a la desembo-
cadura del riu Besòs el 22.X (XLBA); (F).

OSONA

Vic 1 ex. sentit en vol sobre la ciutat a les
5:00 h del 20.III (MRFB i JEXA); (G). 1 ex.
al pla de Torre Negra el 23.III (PBCA); (G).

PLA D’URGELL

Vila-sana 43 exs. el 29.10 (FMSA); (F, N).

VALLÈS OCCIDENTAL

Sabadell 1 ex. a l’aeroport el 27.II (ABBB);
(G).

ANOIA

Veciana 1 ex. a les Garrigues el 19.V (XBGA

i CGGA); (G).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 79 exs. a tot el delta el 8-
14.I; cens d’ocells aquàtics hivernants (DBCA

i FVEA/PDEA); (N). 3 exs. als arrossars de
Carballo el 12.III (DBCA); (F). 1 ex. als erms
de la Tancada el 16.III (JVLA); (F). 1 ex. al
Trabucador el 17.III (SSAA); (F).

BAIX EMPORDÀ

Santa Cristina d’Aro 1 ex. a l’estany de
les Escoles el 18.XII (CACB); (G, F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a ca l’Arana el
4.II (XLBA i MGVA); primera citació pre-
nupcial (F). 3 exs. a la Magarola el 26.III
(XLBA); darrera citació prenupcial (F). 2
exs. a la platja el 21.X (MGVA); primera
citació postnupcial (F).

BAIX PENEDÈS

Banyeres del Penedès 1 ex. al niu amb 2
ous en unes vinyes a Barbaroja que des-
apareix després d’un pedregada (XBGA i
CGGA); (F).

BARCELONÈS

Sant Adrià de Besòs 1 ex. a la desembo-
cadura del riu Besòs el 22.III (XLBA i MGVA);
darrera citació prenupcial (F).

GARRAF

Sitges 1 ex. a la desembocadura de la rie-
ra de Ribes el 23.XII (MPMB); citació hiver-
nal (F).

MARESME

Premià de Mar 1 ex. a l’escullera del port
el 15.III (DROA); (G).
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OSONA

Manlleu 1 ex. l’11.III (AGRB); (G).
Vic 4 exs. al puig dels Jueus el 12.III (MRFB);
(G).

PLA DE L’ESTANY

Esponellà-Serinyà 4 exs. al pla de Mar-
tís el 6.IV (CFQA); (G).
Vila-sana Més de 40 exs. el 24.X (FMSA);
(F, N).

TARRAGONÈS

Tarragona 2 exs. al port el 25.III (ACTA i
MPSB); (G).

Cursorius cursor
Corredor

SEGRIÀ

Alguaire 1 ex. al clot de la Unilla entre el
8.XII (JMXI) i el 12.XII (FMSA i ALTA); (G).
Citació pendent d’homologació o no tra-
mesa al Comité de Rarezas de SEO/BirdLife.

Glareola pratincola
Perdiu de mar

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aigua-
molls de l’Empordà
2 exs. als estanys del Matà
l’1.IV (JMAA); primera
citació prenupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. al Canal Vell i 2 exs.
al Goleró el 3.IV; primeres citacions pre-
nupcials (DBCA, DMMA i SGGB); (F). Pre-
sència de 157 individus adults al llarg de
tot el període reproductor, repartits en un

total de 5 nuclis a tot el delta, fet que pot
suposar un màxim de 79 parelles repro-
ductores; cens d’ocells nidificants (DBCA i
FVEA/PDEA); (N). 1 ex. juvenil al Niño Per-
dido el 5.X; darrera citació postnupcial
(DBCA i JPVF); (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a cal Dalit l’11.IV;
primera citació prenupcial (FLSA); (F). 16
exs. l’11.V (PBGA), màxim nombre (F, N).
1 ex. a la bassa dels Pollancres el 16.VI
(ARMC); darrera citació prenupcial (F). 1
ex. a la maresma el 9.IX (JCMC); (F).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. a l’estany del Cortalet l’11.IV
(JMAA i OCVA); primera citació prenupcial
(F). 16 exs. als estanys del Matà el 28.IV
(SSGA); nombre màxim (F, N). 2 exs. als
estanys del Matà el 28.V (JMAA i TMJA);
darrera citació prenupcial (F).

BAIX CAMP

Cambrils 1 ex. davant el port el 13.IV
(PJAA); (G).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. al Trabucador i 1 ex.
a la platja del Niño Perdido l’11.IV; prime-
res citacions prenupcials (DBCA, JPVF, ABRA,

TKKA i CRMA); (F). Presència de 148 indivi-
dus adults al llarg de tot el període repro-
ductor, repartits en un total de 7 nuclis a tot
el delta, fet que pot suposar un màxim de
74 parelles reproductores; cens d’ocells nidi-
ficants (DBCA i FVEA/PDEA); (N). 1 ex. juve-
nil a la platja de Buda el 27.IX; darrera cita-
ció postnupcial (DBCA, JPVF i RTFA); (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a la maresma el
26.III (PJAA i PBGA); primera citació pre-
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nupcial (F). 1 ex. a cal Tet (ACHA) i 1 ex.
a la maresma el 28.V (FLSA); darreres cita-
cions prenupcials (F). 2 exs. el 20.X (JCMC);
darrera citació postnupcial (F).

SELVA

Sils 1 ex. als estanys el 21.IV (JVCB); (F).

SEGRIÀ

Alfés 1 ex. a l’itinerari SOCC 142 el 4.V
(JCGA); (G).

TARRAGONÈS

Tarragona 2 exs. a l’espigó del far l’11.IV
(DBRA i ACTA); (G).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 7 exs. als estanys del Matà el 31.III
(JMAA i OCVA); primera citació prenupcial
(F). 3 exs. als estanys del Matà el 29.V
(JMAA); darrera citació prenupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. en vol sobre Masia
Blanca el 31.III; primera citació prenup-
cial (FMVA i DBCA); (F). Presència de 174
individus adults al llarg de tot el període
reproductor, repartits en un total de 7
nuclis a tot el delta, fet que pot suposar
un màxim de 87 parelles reproductores;
cens d’ocells nidificants (DBCA i FVEA/PDEA);
(N). 1 ex. als arrossars de la Quartera,
illa de Buda, l’1.X; darrera citació pos-
tnupcial (DBCA, JPVF, RTFA i YBSA); (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 2 exs. a la maresma
el 31.III (FLSA, FSEB, XSXA i ACCC); prime-
ra citació prenupcial (F). 25 exs. a cal Roc
el 12.V (XLBA); nombre màxim (N, F). 9
parelles nidificants; feia 20 anys que no
criava al delta (RNLA); (R).

SEGRIÀ

Alcarràs 1 ex. al pantà del pla de l’Àgui-
la el 15.IV (JBSA); (G).
Alguaire 1 ex. al clot de la Unilla entre el
4 (JSPC) i el 7.IV (SWWA); (G).

TARRAGONÈS

Tarragona 1 ex. sobre la platja Llarga el
7.V (ACTA); (G).

ALT CAMP

El Pla de Santa Maria 1 ex. als aiguamolls
el 28.VI (MDDB); (G).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. a la gola de Migjorn
el 27.III; primera observació prenupcial
(DBCA i RTFA); (F). Presència de 162 indi-
vidus adults al llarg de tot el període repro-
ductor, repartits en un total de 6 nuclis a
tot el delta, cosa que pot suposar un màxim
de 81 parelles reproductores; cens d’ocells
nidificants (DBCA i FVEA/PDEA); (N). 1 ex.
als arrossars de la Quartera, illa de Buda,
el 6.X; darrera observació postnupcial
(DBCA); (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a la maresma el
9.IV (FLSA); primera citació prenupcial (F).
5 parelles nidificants a cal Tet (RGBA, ARMC

i FSEB); (R).

BARCELONÈS

Santa Coloma de Gramenet 1 ex. al riu
Besòs el 26.IV (XLBA); (G).

GIRONÈS

Campllong 1 ex. el 16.IV (ACHA i PFLB);
(G).

TARRAGONÈS

Vila-seca 1 ex. a la platja dels Prats el 15.IV
(JFOD); (G).
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Charadrius dubius
Corriol petit

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 3 exs. als arrossars de la Galline-
ra el 9.II (JMAA i JSBE); primera citació
prenupcial (F). 8 parelles nidificants
(JMMA); (N). 1 ex. als estanys del Matà el
5.XII (JMAA); darrera citació postnupcial
(F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 5 exs. als arrossars de Xam-
paina, Canal Vell, el 5.II; primera citació
prenupcial (DBCA); (F). Mínim de 9 pare-
lles reproductores a tot el delta: 1 parella
a Florensa, 1 parella al Niño Perdido, 1
parella a Masia Blanca, 2 parelles al Serra-
llo, 1 parella a Riet Vell, 2 parelles a Vila-
coto i 1 parella a l’Arispe; cens d’ocells
nidificants (DBCA i FVEA/PDEA); (N). 7 exs.
als arrossars del Rosset, Deltebre, el 24.XI;
darrera citació postnupcial segura (DBCA);
(F). 4 exs. als arrossars d’illa de Cort del
16.XI al 31.XII; citacions hivernals (DBCA);
(F).

BAIX LLOBREGAT

Abrera 2 parelles ja establertes als terri-
toris al riu Llobregat el 7.III (JBCC); (F).
Cornellà de Llobregat 1 ex. al riu Llo-
bregat el 19.I (ASAA); citació hivernal (F).
Delta del Llobregat 1 ex. al camí de Valèn-
cia el 5.II; primera citació prenupcial (FXSA

i FLSA); (F). 2 exs. a cal Roc el 21.XII (XLBA

i RSLA); citació hivernal (F).
Sant Boi de Llobregat 1 ex. al riu Llo-
bregat el 26.XI (ASAA i JTCB); darrera cita-
ció postnupcial (F).

GARROTXA

Sant Joan les Fonts 1 ex. adult i 1 ex.
juvenil, primera citació de cria confirma-

da dins el parc en una primavera plujosa
que ha provocat diversos estanyats (FTCA);
(R).

GIRONÈS

Girona 1 ex. a l’illa de Ter el 6.III (CPVA);
primera citació prenupcial (F).

TARRAGONÈS

Tarragona 1 ex. a la corba del riu Fran-
colí el 6.II (ACTA); primera citació pre-
nupcial (F). Primeres parades nupcials i
còpules a l’espigó del far el 21.III (ACTA);
(F).
VALLÈS OCCIDENTAL

Montcada i Reixac 1 ex. al riu Besòs el
4.II (XLBA); primera citació prenupcial (F).

VALLÈS ORIENTAL

Sant Fost de Campsentelles 1 ex. al riu
Besòs el 8.II (FMVA); primera citació pre-
nupcial; (F).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. adult i 1 ex. de 1r hivern als
estanys de les Molleroses el 13.II (JMAA,

TMJA i BMBA); primera citació prenupcial
(F). Població nidificant estimada en 5 pare-
lles (JMAA); (N). 1 ex. a l’estany del Tec el
27.XI (JMAA i XDPA); darrera citació post-
nupcial (F).

ALT PENEDÈS

Olèrdola 2 exs. a la pedrera d’Uniland el
15.III (PTEA); primera citació prenupcial
(F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 4 exs. als arrossars d’illa
de Cort de l’1.I al 18.II, presents a la zona
des del 16.XI de 2002; citacions hivernals
(DBCA); (F). 9 exs. als arrossars dels Bas-
cos i dels Panissos el 16.II; primera cita-
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ció prenupcial (DBCA, OCVA i AAJA); (F). 8
parelles reproductores a tot el delta; cens
d’ocells nidificants (DBCA i FVEA/PDEA); (N).
2 exs. als arrossars del mas Bruguera el
18.XI; darrera citació postnupcial (DBCA);
(F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 2 exs. durants el cens
d’hivernants el 18.I (RNLA); (N). 6 exs. a
cal Roc el 12.II (FLSA); primera citació pre-
nupcial (F). 1 ex. a l’aeroport el 7.XI (ACHA);
darrera citació postnupcial (F).

NOGUERA

Artesa de Segre 1 ex. a l’itinerari SOCC
45 el 18.I (JTGB); citació hivernal (F).

TARRAGONÈS

Vila-seca 1 ex. a la platja dels Prats el 27.II
(ACTA); primera citació prenupcial (F). 2
exs. entre el el 6 i el 18.XII (ACTA i RBVA);
citació hivernal (F).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 2 exs. a l’estany del Tec el 25.II
(OCVA); primera citació prenupcial (F).
Població nidificant estimada en 6 parelles
(JMAA); (N). 1 ex. a l’estany del Tec el 18.XI
(JMAA); darrera citació postnupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 22 exs. als arrossars de
la Platjola el 30.I; primera citació pre-
nupcial (DBCA); (F). 4 exs. als arrossars
dels Panissos el 26.XI; darrera citació post-
nupcial segura (DBCA); (F). 2 exs. als arros-
sars d’illa de Cort del 30.XI al 31.XII; obser-
vacions hivernals (DBCA i JPVF); (F).

BAIX LLOBREGAT

Cornellà de Llobregat 4 exs. al riu Llo-
bregat el 6.XII (ASAA); citació hivernal (F).

Delta del Llobregat 1 ex. a la maresma el
3.III (FLSA); primera citació prenupcial (F).
3 exs. a cal Bielo el 25.XII (RBVA); citació
hivernal (F).
Sant Boi de Llobregat 2 exs. al riu Llo-
bregat el 18.XII (RBVA); citació hivernal (F).

OSONA

Taradell 1 ex. al Gurri el 2.III (GCMA); pri-
mera citació prenupcial (F).

TARRAGONÈS

Tarragona 2 exs. a la corba del Francolí
el 25.I (ACTA); citació hivernal (F).

BAIX CAMP

Cambrils 1 ex. a la platja el 4.II (JFOD);
primera citació prenupcial (F).

BAIX EMPORDÀ

Castell-Platja d’Aro Joves fora del niu i
adults fent display el 16.VI (CACB); nou
quadrat UTM 10×10 de cria segura (R).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 2 exs. als arrossars d’illa
de Cort de l’1.I al 9.II; observacions hiver-
nals (DBCA i JPVF); (F). 5 exs. als arrossars
de Magraner el 10.II; primera observació
prenupcial (DBCA); (F). 8 parelles repro-
ductores a tot el delta; cens d’ocells nidi-
ficants (DBCA i FVEA/PDEA); (N). 9 exs. al
Goleró el 15.XI; darrera observació post-
nupcial segura (DBCA); (F). 5 exs. als arros-
sars d’illa de Cort del 29.XI al 30.XII; obser-
vacions hivernals (DBCA); (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a cal Roc el 4.II
(XLBA i MGVA); primera citació prenupcial
(F).
Sant Boi de Llobregat 2 exs. al riu Llo-
bregat el 4.II (RBVA); primera citació pre-
nupcial (F).
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GIRONÈS

Campllong 1 ex. a les Ferreries el 4.III
(JVCB); primera citació prenupcial (F).

OSONA

Gurb 1 ex. al Gurri el 2.III (GMCB); pri-
mera citació prenupcial (F).

RIBERA D’EBRE

Flix Cria confirmada davant la fàbrica de
Flix en una illa de llims durant la prima-
vera (PJMB); (R).

TARRAGONÈS

Tarragona 3 exs. durant tot el mes de gener
a la corba del riu Francolí (ACTA, FMVA,

JFOD, ISAA, AMOB i ARGA); citació hivernal
(F).

VALLÈS OCCIDENTAL

Montcada i Reixac 1 ex. al riu Ripoll el
17.II (XLBA); primera citació prenupcial
(F).

Charadrius hiaticula
Corriol gros

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. el 12.I; cens d’ocells aquàtics
hivernants (PAEA); (N). 1 ex. a la depura-
dora de l’estany Europa el 3.VI (JMAA),
darrera citació prenupcial; (F). 4 exs. a la
Rogera el 6.VII (JMAA i TMJA); primera cita-
ció postnupcial (F). 1 ex. a la platja de Cas-
telló l’11.XII (JMAA, IBTA i JSBD); darrera
citació postnupcial (F).

ALT URGELL

La Seu d’Urgell 1 ex. al riu Segre el 6.IV;
primera citació comarcal (AMMB); (G).

BAIX EMPORDÀ

Castell-Platja d’Aro 4 exs. a l’aiguabarreig
de la vall del Ridaura el 4.IV; tercera cita-
ció a la zona (CACB, JRGA i JBLA); (G).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 322 exs. a tot el delta el
12-18.I; cens d’ocells aquàtics hiver-
nants (DBCA i FVEA/PDEA); (N). 3 exs. de 1r
hivern a les salines de Sant Antoni l’11.VI;
darrera citació prenupcial (DBCA); (F). 2
exs. adults als erms de la Tancada el 16.VII;
primera citació postnupcial (DBCA); (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a cal Dalit el
5.III (XLBA); primera citació prenupcial
(F). 1 ex. a l’aeroport el 13.VI (XLBA); darre-
ra citació prenupcial (F). 1 ex. a la mares-
ma el 21.VII (FLSA); primera citació post-
nupcial (F). 5 exs. a la reserva el 5.X (ARSA);
darrera citació postnupcial (F).

MARESME

Malgrat del Mar 1 ex. a la gola de la Tor-
dera el 28.II (JAPB i MVXC); primera citació
prenupcial (F).

NOGUERA

Artesa de Segre 4 exs. a l’itinerari SOCC
45 el 30.XI (JTGB); citació hivernal (F).

SEGRIÀ

Alcarràs 23 exs. en uns arrossars el 26.V
(SWWA); màxim nombre (F, N). 1 ex. el
8.VI (GBCA i SWWA); darrera citació pre-
nupcial (F).

TARRAGONÈS

Tarragona 2 exs. a la desembocadura del
Francolí el 9.II (RACC); primera citació pre-
nupcial (F).
Torredembarra 1 ex. als Salats i Mun-
tanyans el 9.VI; darrera citació prenupcial
(PARA); (F). 1 ex. el 21.VII; primera cita-
ció postnupcial (PARA); (F).
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ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 2 exs. el 7.I; cens d’ocells aquàtics
hivernants (PAEA); (N). 1 ex. als estanys
del Matà el 25.V (YDDA); darrera citació
prenupcial (F). 3 exs. als estanys del Matà
el 27.VII (JMAA i AAJA); primera citació post-
nupcial (F). 1 ex. a la platja de Castelló el
21.XI (JMAA i BMBA); darrera citació post-
nupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 523 exs. a tot el delta el
7-14.I; cens d’ocells aquàtics hivernants
(DBCA i FVEA/PDEA); (N). Presència regular
diària al llarg de tot el període estival de fins
a 8 exs., recompte màxim del 16.VI, obser-
vats a la punta de la Banya, salines de Sant
Antoni i arrossars de la Quartera, illa de
Buda, fet que impossibilita destriar el darrers
migrants prenupcials dels primers pos-
tnupcials; citacions d’exemplars estiuejants
(DBCA, FVEA i JPVF); (B). 1 ex. juvenil a la
punta de la Banya el 4.VII; primera citació
postnupcial segura (DBCA); (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 3 exs. a cal Roc el
3.III (FLSA i VSSA); primera citació pre-
nupcial (F). 1 ex. a la maresma el 29.VI
(FLSA i JAPC); darrera citació prenupcial (F).
1 ex. a l’aeroport el 8.VII (ACHA); prime-
ra citació postnupcial (F). 1 ex. observat
des del mirador de cal Francès el 18.X
(RBVA); darrera citació postnupcial (F).

BARCELONÈS

Sant Adrià de Besòs 1 ex. a la desembo-
cadura del Besòs el 5.X (XLBA); darrera cita-
ció postnupcial (F).

NOGUERA

Artesa de Segre 3 exs. a l’itinerari SOCC
45 el 18.I (JTGB); citació hivernal (F).

SEGRIÀ

Aitona 1 ex. juvenil i 1 ex. adult als arros-
sars de Llitera el 12.I (AOTA i FMVA); cita-
ció hivernal (F).

TARRAGONÈS

Tarragona 1 ex. a l’esplanada del port el
7.VI (ACTA); darrera citació prenupcial
(F).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. el 13.I; cens d’ocells aquàtics
hivernants (PAEA); (N). 1 ex. a la depura-
dora d’Empuriabrava el 30.V (JMAA i OCVA);
darrera citació prenupcial (F). 1 ex. adult
estival a la depuradora d’Empuriabrava el
7.VIII (JMAA); primera citació postnupcial
(F).

BAIX CAMP

Reus 1 ex. a la depuradora el 23.VIII (ACTA);
(G).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 466 exs. a tot el delta el
12-18.I; cens d’ocells aquàtics hiver-
nants (DBCA i FVEA/PDEA); (N). Presència
regular diària al llarg de tot el període esti-
val de fins a 4 exs., recompte màxim del
4.VI, observats a la punta de la Banya, sali-
nes de Sant Antoni i arrossars de la Quar-
tera, illa de Buda, fet que impossibilita des-
triar el darrers migrants prenupcials dels
primers postnupcials; observacions d’e-
xemplars estiuejants (DBCA, FVEA i JPVF);
(B). 2 exs. juvenils als arrossars de la Quar-
tera, illa de Buda el 19.VII; primera cita-
ció postnupcial segura (DBCA); (F).

BAIX EMPORDÀ

Pals 10 exs. a les basses d’en Coll el 25.V
(CBLA); darrera citació prenupcial (F).
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BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 2 exs. a la maresma
el 3.III (FLSA); primera citació prenupcial
(F). 1 ex. a la Bunyola el 8.VI (XLBA); darre-
ra citació prenupcial (F). 1 ex. a la platja
de ca l’Arana el 21.VII (XLBA); primera cita-
ció postnupcial (F). 1 ex. el 31.X (ECLA);
darrera citació postnupcial (F).

OSONA

Folgueroles 1 ex. al Raurell el 29.IV (GMCB,

RGAA, RPEA, PBCA i MRFB) i 3 exs. el 30.IV
(GCMA i JEXA); (G).
Manlleu 1 ex. al meandre de Gelabert el
31.XII (JBCB); citació hivernal (F).

VALLÈS ORIENTAL

Montmeló 2 exs. a l’itinerari SOCC 227
el 19.XII (AMVF); citació hivernal (F).

TARRAGONÈS

Vila-seca 1 ex. a la platja dels Prats l’1.III
(EGTA); primera citació prenupcial (F). 1
ex. el 31.X (ACTA i EGTA); darrera citació
postnupcial (F).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. a la Rogera el 15.VII (ABRA);
primera citació postnupcial (F).
Sant Climent Sescebes 1 ex. a la bassa
del Torlits el 24.IV (MBFA); (G).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 427 exs. a tot el delta el
8-14.I; cens d’ocells aquàtics hivernants
(DBCA i FVEA/PDEA); (N). Presència regu-
lar diària al llarg de tot el període estival
de fins a 6 exs., recompte màxim del 15.VI,
observats a la punta de la Banya i salines
de Sant Antoni, fet que impossibilita des-
triar el darrers migrants prenupcials dels
primers postnupcials; observacions d’e-
xemplars estiuejants (DBCA, FVEA i JPVA);

(B). 2 exs. juvenils a les salines de Sant
Antoni el 5.VII; primera observació pos-
tnupcial segura (DBCA); (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a cal Roc el 4.III
(FLSA); primera citació prenupcial (F). 2
exs. a la Bunyola el 16.VI (XLBA); darrera
citació prenupcial (F). 1 ex. a la Bunyola
el 14.VII (XLBA); primera citació postnupcial
(F).

OSONA

Vic 1 ex. en un camp inundat al costat
de la Peugeot el 10 (MRFB i AGRB) i l’11.IX
(PBCA), 2 exs. el 14 (MRFB) i el 15.IX (JEPB);
(G).

PLA D’URGELL

Ivars d’Urgell-Vila-sana 1 ex. a l’estany
el 10.X (JEBA); darrera citació postnupcial
(F).

TARRAGONÈS

Tarragona 1 ex. al port el 20.X (ACTA);
darrera citació postnupcial (F).

Charadrius alexandrinus
Corriol camanegre

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 8 exs. el 12.I; cens d’ocells aquà-
tics hivernants (PAEA); (N). 21 parelles nidi-
ficants (JMMA); (N).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 512 exs. a tot el delta el
12-18.I; cens d’ocells aquàtics hiver-
nants (DBCA i FVEA/PDEA); (N).

2002

2005

Llista Sistemàtica 207



BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. durant el cens
d’hivernants (RNLA); (N). 73 parelles nidi-
ficants a tot el delta (JQFA, TMPA i FCCA);
(N).

MARESME

Malgrat de Mar 2 exs. a la gola de la
Tordera el 21.II; única citació primaveral
(JAPB i NVXC); (F).

TARRAGONÈS

Tarragona 5 exs. i 1 poll a l’espigó del far;
primera nidificació a la zona, femella mar-
cada amb anelles de colors provinent del
delta del Llobregat (ACTA i CJMA); (R).
Torredembarra 3 exs. als Salats i Mun-
tanyans el 5.I; cens d’ocells aquàtics hiver-
nants (AVDA); (F, N). 4 exs. als Salats i Mun-
tanyans el 9.II (PASA); primera citació pre-
nupcial (F). 3-4 parelles nidificants (AVDA

i JVDA); (N).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 6 exs. el 7.I; cens d’ocells aquàtics
hivernants (PAEA); (N). Població nidificant
estimada en 27-32 parelles (JMAA); (N).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 522 exs. a tot el delta el
7-14.I; cens d’ocells aquàtics hivernants
(DBCA i FVEA/PDEA); (N). Un niu amb 3 ous
a la punta del Fangar el 26.II; primera pos-
ta de l’any, que resulta força primerenca
(DBCA); (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 45 parelles segures,
5 probables i 7 possibles en tot el litoral
deltaic; descens de 16 parelles respecte el
2002 (JBFA, TMPA, FCCA i JFBA); (N).

TARRAGONÈS

Torredembarra 2 exs. als Salats i Mun-
tanyans el 8.I; cens d’ocells aquàtics hiver-
nants (AVDA); (F, N).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 12 exs. el 13.I; cens d’ocells aquàtics
hivernants (PAEA); (N). Població nidificant
estimada en 21-23 parelles (JMAA); (N).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 591 exs. a tot el delta el
12-18.I; cens d’ocells aquàtics hiver-
nants (DBCA i FVEA/PDEA); (N).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 9 exs. a la platja de
cal Francès el 6.I (XLBA i RSLA); (F).

BAIX PENEDÈS

El Vendrell 4 exs. a Coma-ruga el 7.I (JVDA

i EBRC); citació hivernal (F).

TARRAGONÈS

Torredembarra 1 exs. als Salats i Mun-
tanyans el 18.I; cens d’ocells aquàtics hiver-
nants (AVDA); (N). 2-3 parelles nidificants
(AVDA i JVDA); (N).
Vila-seca 1 ex. a la platja dels Prats el 13.XI
(ACTA, ARGA i PGHA); darrera citació post-
nupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1.046 exs. a tot el delta el
8-14.I; cens d’ocells aquàtics hivernants
(DBCA i FVEA/PDEA); (N).

PLA D’URGELL

Ivars d’Urgell-Vila-sana 1 ex. a l’estany
el 15.IV (JEBA); (G).
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TARRAGONÈS

Tarragona 1 ex. al pantalà del port el 13.VI
(ACTA); darrera citació prenupcial (F).

Charadrius morinellus
Corriol pit-roig

ALTA RIBAGORÇA/PALLARS JUSSÀ/
PALLARS SOBIRÀ/VAL D’ARAN

Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany
de Sant Maurici 2 exs. a les Picardes a
2.780 m el 6.IX (JCBC); (R).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 2 exs. als conreus de mas Belles-
guard el 29.VIII (AOTA); (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. juvenil als erms de
la Tancada del 14 al 23.IX (MRFB, CMGA,

DVXA, JRMA, RPSA, SSAA, NRPA, LECA i JAXB);
(G).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. jove a la platja
de la Magarola el 26.IX (XLBA); (G).

RIPOLLÈS

Setcases 14 exs. al pic de la Coma Erma-
da l’1.IX (PIPA i JIPA); (G).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. adult i 5 exs. joves als prats
de can Comes el 17.VIII (OCVA, AAJA i JMAA);
(G). 1 ex. adult i 6 exs. joves el 30 i 31.VIII
(JMAA, TMJA i ALTA), (G).

BAIX CAMP

Reus 1 ex. adult, 1 ex. jove i 1 ex. inde-
terminat a l’aeroport el 27.VIII (ABBB); (G).

RIPOLLÈS

Queralbs 1 ex. al pic de Bastiments el
14.VIII (DEFA i TASA); (G).
Setcases 2 exs. adults al pic de la Coma
Ermada el 6.IX (PIPA i JIPA); (G).

VALLÈS OCCIDENTAL

Santa Perpètua de Mogoda 3 exs. joves
i 1 ex. adult a Gallecs el 26.VIII (FMVA,

XLBA, AOTA i TMMA); (G). 1 ex. adult el
27.VIII (FMVA); (G).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. als prats de can Comes el 20.IX
(MAXC, FGGA i CLAA); (G).

ALT URGELL

Figols i Alinyà 2 exs. a la Gespeguera el
3.X (ADGA, RSBA i TASA); (G).

ALT CAMP

Mont-ral 1 ex. a Farena el 21.II (MDDB); (G).
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BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a la platja de ca
l’Arana el 9.IX (RGBA i FSEB); (G).

NOGUERA

Balaguer 25 exs. en uns guarets entre Gan-
yant i Ermitans el 23.VII i 2 exs. el 24.VII
(CPBA); (F, G, N).

OSONA

El Brull 1 ex. al Matagalls el 21.VIII (APXF);
(G).

VALLÈS ORIENTAL

Cardedeu 1 ex. als camps de Bellavista el
24.VIII (AGRB, MRFB, JMOB, RJNA, LHPB i NBFA);
primera citació prenupcial (F).

Pluvialis dominica
Daurada petita americana

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. de 1r estiu als estanys del Matà
l’11.V (DSSB i JSSE); (G). Citació homologa-
da pel Comité de Rarezas de SEO/BirdLife.

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. de 1r hivern als arros-
sars dels Panissos el 17.X; primera citació
pel delta i tercera per Catalunya (DBCA);
(G). Citació no tramesa al Comité de
Rarezas de SEO/BirdLife.

Pluvialis fulva
Daurada petita del Pacífic

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. de 1r hivern enmig
d’uns 70 exs. de Pluvialis apricaria en uns

arrossars prop de la Platjola el 27.XII; quart
registre pel conjunt del delta de l’Ebre i
primer hivernal (EFSA, ESMA, GBCA, SWWA

i XRNA); (G). Citació homologada pel Comi-
té de Rarezas de SEO/BirdLife.

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. adult mudant
a plomatge d’hivern a la maresma entre el
28 (FLSA, JCMC, RGBA, FMVA i RACB) i el 30.VIII
(JCMC); (G). Citació homologada pel Comi-
té de Rarezas de SEO/BirdLife.

Pluvialis apricaria
Daurada grossa

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 558 exs. el 12.I; cens d’ocells aquà-
tics hivernants (PAEA); (N). 1 ex. a la Roge-
ra el 5.VIII (JMAA i TMJA); primera citació
postnupcial (F).

BAIX CAMP

Reus 16 exs. a l’aeroport el 21.XI i 17 exs.
el 16.XII (ABBB); (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 4.145 exs. a tot el delta el
12-18.I; cens d’ocells aquàtics hiver-
nants (DBCA i FVEA/PDEA); (N). 23 exs. als
arrossars de la granja Figueres el 12.IV;
darrera citació prenupcial (DBCA); (F). 2
exs. juvenils als erms de la Tancada el 26.IX;
primera citació postnupcial (OCVA); (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 789 exs. durant el
cens d’hivernants (RNLA); (N). 1 ex. a la
reserva el 17.V; darrera citació prenupcial
(PBGA i JBOL); (F). 1 ex. a ca l’Arana el 4.X
(XLBA, DBRA i ABRA); primera citació pos-
tnupcial (F).
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SELVA

Vilobí d’Onyar 2 exs. entre el 6 i el 14.I
(JVLA); (F).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 2.676 exs. el 7.I; cens d’ocells aquà-
tics hivernants (PAEA); (N). 1 ex. als estanys
del Matà el 7.V (JMAA i TMJA); darrera cita-
ció prenupcial (F). 1 ex. a la Rogera el 15.X
(JMAA); primera citació postnupcial (F).
BAIX CAMP

Reus 39 exs. el 12.XII (ABBB); màxim anual
(N, G).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 3.139 exs. a tot el delta el
7-14.I; cens d’ocells aquàtics hivernants
(DBCA i FVEA/PDEA); (N). 14 exs. als aigua-
molls de Panxa el 22.IV; darrera citació
prenupcial (DBCA); (F). 1 ex. juvenil als
arrossars de la Quartera, illa de Buda, el
3.X; primera citació postnupcial (DBCA);
(F).

BAIX EMPORDÀ

Torroella de Montgrí 1 ex. a l’aeròdrom el
29.V (CBLA); darrera citació prenupcial (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 430 exs. durant el
cens d’hivernants el 18.I (RNLA); (N). Entre
400 i 500 exs. a la maresma el 23.II; con-
centració a causa de a la pujada del nivell
de l’aigua i de les diferents obres al delta
(FLSA); (F).

OSONA

Malla 17 exs. a l’Albanell el 15.II (RPEA);
(G).

VALLÈS OCCIDENTAL

Santa Perpètua de Mogoda 1 ex. en uns
conreus de Gallecs el 9.XII (JRFA); (F).

VALLÈS ORIENTAL

Cardedeu 1 ex. a l’antic camp d’aviació el
8.III i 2 exs. el 15.XI (OGVA); (G).
Mollet del Vallès 1 ex. sobrevolant Gallecs
el 21.X (XLBA); (G).

TARRAGONÈS

Constantí 3 exs. a l’aeroport el 12.I (ACTA,

PJAA i PGHA); (G).
Torrembarra 1 ex. en vol davant els Salats
i Muntanyans el 4.X (PJAA i ACTA); prime-
ra citació postnupcial (F).
Vila-seca 1 ex. a la platja dels Prats el 9.V
(BDXB); (G, F).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1.801 exs. el 13.I; cens d’ocells
aquàtics hivernants (PAEA); (N).

BAIX CAMP

Reus 97 exs. a l’aeroport el 4.III (ABBB);
nombre màxim (N). 1 ex. el 21.IV (ABBB);
darrera citació prenupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 5.859 exs. a tot el delta el
7-14.I; cens d’ocells aquàtics hivernants
(DBCA i FVEA/PDEA); (N). 5 exs. als arros-
sars de Miro, Deltebre, el 13.IV; darrera
citació prenupcial (DBCA); (N). 2 exs. juve-
nils en un erm dels arrossars dels Bascos
el 30.IX; primera citació postnupcial (DBCA);
(F).

BAIX EMPORDÀ

Bellcaire d’Empordà 560 exs. el 26.XII
(ABRA); (N).

BAIX LLOBREGAT

Cornellà de Llobregat 2 exs. al riu Llo-
bregat el 6.I (ASAA); (G).
Delta del Llobregat 330 exs. durant el
cens d’ocells hivernants el 17.I (RBGA, FSEB
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i FLSA); (N). 1 ex. a la maresma el 30.X
(FLSA); primera citació postnupcial (F).

BAIX PENEDÈS

Santa Oliva 2 exs. a les Perdigueres el
21.XI (CGGA i XBGA); (G).

NOGUERA

Penelles 350 exs. al castell del Remei el
19.II (JBSA); (N).

NOGUERA/ PLA D’URGELL /EGRIÀ/URGELL

En uns recorreguts amb vehicle per àrees
amb conreus de regadiu de 132 km el 25.I
i el 19.XII es detecten 611 i 578 exs. amb
unes densitats de 4,6 i 4,4 exs. per km,
respectivament (EGRE); (N).

OSONA

Vic 1 ex. en un camp llaurat entre el pont
del Bruguer i el polígon industrial de la
carretera de Roda el 3.I (MRFB i JEXA); (G).

SEGRIÀ

Alguaire 1 ex. al clot de la Unilla el 7.IV
(SWWA); darrera citació prenupcial (F).
Alcarràs 487 exs. al mas del Carrilet, entre
Montagut i Sucs, el 25.I (FMSA); concen-
tració hivernal (N).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. a l’estany del Cortalet el
30.X (JMAA); primera citació hivernal (F).

BAIX CAMP

Reus 200 exs. aturats a l’aeroport el 24.II
(AELA); (G, N).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 3.746 exs. a tot el delta el
8-14.I; cens d’ocells aquàtics hivernants
(DBCA i FVEA/PDEA); (N). 2 exs. als arros-
sars de la granja Figueres, Deltebre, el

23.III; darrera observació prenupcial (DBCA);
(F). 4 exs. juvenils als arrossars de la Quar-
tera, illa de Buda, el 16.IX; primera obser-
vació postnupcial (DBCA); (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 645 exs. a la mares-
ma l’11.I (FLSA); nombre màxim (N). 1 ex.
a ca l’Arana el 31.III (XLBA); darrera cita-
ció prenupcial (F). 6 exs. a la Podrida el
22.VII (MGVA); primera citació postnup-
cial (F).

GIRONÈS

Campllong 61 exs. el 27.II (JVCB); nom-
bre màxim (N).

OSONA

Folgueroles 1 ex. al Raurell entre el 26 i
el 28.II (LCPA); (G).
Gurb 30 exs. al Gurri prop del Vidal el
5.III (MRFB i AGRB); (G).
Vic 18 exs. al pla de Torre Negra el 13.III
(PBCA i JEPB); (G).

PLA DE L’ESTANY

Esponellà-Serinyà 46 exs. al pla de
Martís el 27.II (CFQA); (G). 4 exs. el 12.III
(XVPA); (G).

PLA D’URGELL

Ivars d’Urgell-Vila-sana 200 exs. a l’es-
tany el 9.XII (JEBA); (N, G).

VALLÈS ORIENTAL

Cardedeu 2 exs. al barri Rieral el 31.XII
(JMOB); (G).

Pluvialis squatarola
Pigre gris

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
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pordà 11 exs. el 12.I; cens d’ocells aquà-
tics hivernants (PAEA); (N). 1 ex. a la Roge-
ra el 4.VI (JMAA), darrera citació prenup-
cial (F). 2 exs. a la platja de la Rogera el
5.VII (ECFA); primera citació postnupcial
(F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1.192 exs. a tot el delta
el 12-18.I; cens d’ocells aquàtics hiver-
nants (DBCA i FVEA/PDEA); (N). Presència
regular al llarg de tot l’any, amb un mínim
de 91 exs., probablement tots de 1r estiu,
estiuejant a tot el delta, la majoria con-
centrats al port del Fangar i la punta de
la Banya, amb citacions puntuals al Gar-
xal, la gola Nord i les salines de Sant Anto-
ni; nombre màxim d’exemplars estiue-
jants enregistrat fins al moment (DBCA);
(B). 2 exs. juvenils al Goleró el 16.VIII;
primera citació postnupcial segura (DBCA);
(F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 2 exs. a la bassa dels
Pollancres el 5.III (FLSA, XLBA i JCMC); pri-
mera citació prenupcial (F). 1 ex. a la mares-
ma el 7.VI (RGBA, FLSA, PBGA i JBOL); darre-
ra citació prenupcial (F).

MARESME

Mataró 1 ex. a la platja el 28.XII (ACSA);
(F).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 17 exs. el 7.I; cens d’ocells aquà-
tics hivernants (PAEA); (N). 3 exs. a la Roge-
ra el 28.V (JMAA); darrera citació prenup-
cial (F). 1 ex. adult i 1 ex. de 1r hivern a
la Rogera el 12.VIII (JMAA i TMJA); prime-
ra citació postnupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1.161 exs. a tot el delta el
7-14.I; cens d’ocells aquàtics hivernants
(DBCA i FVEA/PDEA); (N). Presència regular
diària al llarg de tot el període estival de
fins a 57 exs., recompte màxim del 21.VI,
que són observats a la punta de la Banya,
port del Fangar, Garxal i salines de Sant
Antoni, fet que impossibilita destriar els
darrers migrants prenupcials dels primers
postnupcials; citacions d’exemplars estiue-
jants (DBCA); (B). 1 ex. juvenil al racó del
Fangar el 28.VII; primera citació post-
nupcial (DBCA); (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a la maresma el
25.V (JSPA); darrera citació prenupcial (F).
1 ex.el 25.VII (XLBA); primera citació post-
nupcial (F).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 11 exs. el 13.I; cens d’ocells aquà-
tics hivernants (PAEA); (N).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1.257 exs. a tot el delta el
12-18.I; cens d’ocells aquàtics hiver-
nants (DBCA i FVEA/PDEA); (N). Presència
regular diària al llarg de tot el període esti-
val de fins a 43 exs., recompte màxim del
19.VI, observats a la punta de la Banya,
port del Fangar, Garxal i salines de Sant
Antoni, fet que impossibilita destriar els
darrers migrants prenupcials dels primers
postnupcials; observacions d’exemplars
estiuejants (DBCA); (B). 3 exs. juvenils al
Goleró el 4.VIII; primera citació postnupcial
(DBCA); (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 60 exs. a ca l’Arana
el 4.V (DBRA); nombre màxim (N). 1 ex.
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a la Bunyola el 19.V (FLSA, XDXA i VSSA);
darrera citació prenupcial (F). 1 ex. al camp
de futbol el 12.VIII (XSXA); primera cita-
ció postnupcial (F).

SEGRIÀ

Alguaire 1 ex. el 8.V (RBVA, JPMC, EFSA,

ESMA/SEOB); (G).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1.709 exs. a tot el delta el
8-14.I; cens d’ocells aquàtics hivernants
(DBCA i FVEA/PDEA); (N). Presència regular
diària al llarg de tot el període estival de
fins a 33 exs., recompte màxim del 14.VI,
observats a la punta de la Banya, port del
Fangar, Garxal, gola Nord i salines de Sant
Antoni, fet que impossibilita destriar els
darrers migrants prenupcials dels primers
postnupcials; observacions d’exemplars
estiuejants (DBCA); (B). 2 exs. juvenils a la
punta de la Banya el 28.VII; primera obser-
vació postnupcial (DBCA); (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a la maresma
entre el 9 i el 16.I (FLSA); (F). 3 exs. a la
platja de ca l’Arana l’11.VI (FLSA, XSXA i
RBVA); darrera citació prenupcial (F). 1 ex.
en plomatge d’estiu a la bassa dels Pollan-
cres el 13.VIII (FLSA); primera citació post-
nupcial (F).

PLA D’URGELL

Ivars d’Urgell-Vila-sana 1 ex. a l’estany
el 20.V, el 2 i 24.X (JEBA); (G).

URGELL

Belianes 1 ex. al mig d’un llaurat el 18.V
(JBDA); (G, F).

Vanellus gregarius
Fredeluga gregària

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. de 1r estiu a l’estany del
Cortalet el 25.III (FPXA, FPXB i ALTA.); (G).
Citació pendent d’homologació o no tra-
mesa al Comité de Rarezas de SEO/BirdLi-
fe.1 ex. de 1r hivern als estanys del Matà
el 23.XII (RBVA i ALTA), (G). Citació pen-
dent d’homologació o no tramesa al Comi-
té de Rarezas de SEO/BirdLife. 

SEGRIÀ

Aitona 1 ex. de 1r hivern als arrossars de
Llitera entre el 17 (EFSA) i el 21.X (MPLA i
SSAA), (G). Citació pendent d’homologa-
ció o no tramesa al Comité de Rarezas de
SEO/BirdLife.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. de 1r hivern a l’estany del Cor-
talet el 2 i 3.XI (AOTA, JMAA i TMJA); (G).
Citació pendent d’homologació o no tra-
mesa al Comité de Rarezas de SEO/BirdLife.

PLA D’URGELL

Ivars d’Urgell-Vila-sana 1 ex. a l’estany
entre el 23.X (DGJA i JCMA) i el 28.X (FMSA);
(G). Citació pendent d’homologació o no
tramesa al Comité de Rarezas de SEO/Bird-
Life.
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Vanellus vanellus
Fredeluga

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 2.442 exs. el 12.I; cens d’ocells
aquàtics hivernants (PAEA); (N).

ALT PENEDÈS

Vilafranca del Penedès 1 ex. volant el
19.V (XBGA); darrera citació prenupcial
(F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 17.418 exs. a tot el delta
el 12-18.I; cens d’ocells aquàtics hiver-
nants (DBCA i FVEA/PDEA); (N). 1 ex. als
arrossars de l’Alfacada el 4.IV; darrera cita-
ció prenupcial (DBCA, DMMA i SGGB); (F). 1
ex. als arrossars de la Quartera, illa de
Buda, el 7.VII; primera citació postnup-
cial (DBCA); (F).

BAIX EMPORDÀ

Pals 4 exs. al golf Serres de Pals el 26.VI
(CBLA); primera citació postnupcial (F).
Baix Ter 2.000 exs. el 8.XII (PFLB, ACHA,

MSFB i HPMA); (N).

BAIX LLOBREGAT

Cornellà de Llobregat 700 exs. aturats al
riu Llobregat el 5.I (ASAA); (N).
Delta del Llobregat 2.609 exs. durant el
cens d’hivernants (RNLA); (N). 1 ex. a la
maresma el 14.VI; primera citació post-
nupcial (ARMC); (F).

NOGUERA

Bellcaire d’Urgell 1.000 exs. el 28.I (FMSA);
(F).

NOGUERA/PLA D’URGELL/SEGRIÀ/URGELL

En uns recorreguts amb vehicle per àrees
amb conreus de regadiu de 130 km el 13.I

i 100 km el 23.XII es detecten 4.936 i 298
exs. amb unes densitats de 38 i 3 exs. per
km, respectivament (EGRE); (N).

PLA DE L’ESTANY

Esponellà-Serinyà 116 exs. al pla de Mar-
tís el 13.I (XVPA); (F).

SEGRIÀ

Alcarràs 8 exs. als arrossars entre el 5 i
el 8.VI (SWWA); primera citació postnup-
cial (F).
Alfés 4 exs. a la timoneda el 30.VI (JFCB);
primera citació postnupcial (F).
Lleida 1.000 exs. aturats a la finca de Torre
Ribera el 15.I (FPTA i JBSA); (N).
Torres de Segre 10 exs. al pantà de Came-
lis el 5.VI (SWWA); primera citació post-
nupcial (F).

SELVA

Vilobí d’Onyar 227 exs. en total el 14.I
(JVLA); (F).

TARRAGONÈS

Constantí 200 exs. a l’aeroport l’11.I (ACTA);
(F).

VALLÈS ORIENTAL

Cardedeu 200 exs. al barri Rieral el 5.I
(JMOB); (F).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 6.112 exs. el 7.I; cens d’ocells aquà-
tics hivernants (PAEA); (N). Màxim de 7.750
exs. l’11.XI (PAEA); (N).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 11.483 exs. a tot el delta
el 7-14.I; cens d’ocells aquàtics hivernants
(DBCA i FVEA/PDEA); (N). 2 exs. als arros-
sars del Sillero el 19.IV; darrera citació pre-
nupcial (DBCA); (F). 2 exs. als arrossars de
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l’Agulla el 5.VII; primera citació postnupcial
(ABRA); (F).

BAIX EMPORDÀ

Pals 2 exs. a l’estany de Boada el 4.VII
(CBLA); (F). 8.000 exs. als arrossars de mas
Gelabert el 8.XII (CBLA); (N).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1.153 exs. durant el
cens d’hivernants el 18.I (RNLA); (N). S’ob-
serven parades nupcials, fet que no s’ob-
servava des del 1984, però finalment no
nidifica (FLSA i RGBA); (R). 4 exs. adults a
la bassa del Pi (FLSA); primera citació post-
nupcial (F).

NOGUERA/PLA D’URGELL/SEGRIÀ/URGELL

En uns recorreguts amb vehicle per àrees
amb conreus de regadiu de 105 km el 19.I
i 85 km el 21.XII es detecten 2.001 i 1.569
exs. amb unes densitats de 19,1 i 18,5 exs.
per km, respectivament (EGRE); (N).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 9.688 exs. el 13.I; cens d’ocells
aquàtics hivernants, coincidint amb el
màxim anual (PAEA); (N).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 15.256 exs. a tot el delta
el 12-18.I; cens d’ocells aquàtics hiver-
nants (DBCA i FVEA/PDEA); (N). 1 ex. als
arrossars de l’estació biològica el 7.IV;
darrera citació prenupcial (DBCA); (F). 2
exs. al llarg dels mesos d’abril, maig i juny
als arrossars de la Quartera, illa de Buda;
observacions estivals sense cap indici repro-
ductor (DBCA i RTFA); (F). 1 ex. als arros-
sars de la bassa Blanca el 16.VII; primera
citació postnupcial (DBCA); (F).

BAIX EMPORDÀ

Castell-Platja d’Aro 1 ex. a l’aiguabarreig
del Ridaura el 18.VI (JRGA); citació esti-
val (F).
Pals 1 ex. estiuejant a l’estany de Boada
entre el 10.VI i el 20.VIII (CBLA); (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 863 exs. durant el
cens d’ocells hivernants el 17.I (RBGA, FSEB

i FLSA); (N). 1 ex. el 5.IV (PBGA); darrera
citació prenupcial (F).

NOGUERA

Bellmunt d’Urgell 1 ex. als secans el 13.VI
(ASPA); citació estival (F).

NOGUERA/PLA D’URGELL/SEGRIÀ/URGELL

En uns recorreguts amb vehicle per àrees
amb conreus de regadiu de 132 km el 25.I
i el 19.XII es detecten 7.467 i 5.792 exs.
amb unes densitats de 49,1 i 44 exs. per
km respectivament (EGRE); (N).

PLA D’URGELL

Més de 1.500 exs. entre Bellvís, Molle-
russa, Bell-lloc i Linyola el 20.II (FMSA);
(N).

TARRAGONÈS

Tarragona 18 exs. a l’esplanada del port
el 25.VII (ACTA); primera citació postnupcial
(F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 12.758 exs. a tot el delta
el 8-14.I; cens d’ocells aquàtics hivernants
(DBCA i FVEA/PDEA); (N). 2 exs. als arros-
sars de la granja Figueres, Deltebre, el
25.III; darrera observació prenupcial (DBCA);
(F). 4 exs. al llarg dels mesos d’abril, maig
i juny als arrossars de la Quartera, illa de
Buda; observacions estivals sense cap indi-
ci reproductor (DBCA i RTFA); (F). 7 exs. als
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arrossars de la Quartera, illa de Buda, i 2
exs. als arrossars de la Platjola el 26.VII;
primera observació postnupcial segura
(DBCA); (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 778 exs. durant el
cens d’ocells hivernants de gener (RGBA,

FSEB i FLSA); (N). Diversos exemplars estiue-
jants (RNLA); (F).

PLA D’URGELL

Ivars d’Urgell-Vila-sana 1 ex. a l’estany
l’1.VI i 4 exs. el 7.VII (JEBA); (F). 
Ivars d’Urgell-Castellnou de Seana Més
de 3.000 exs. el 17.I (FMSA); (N). 

Calidris canutus
Territ gros

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. als estanys del Matà 19.VI
(JMAA i TMJA), darrera citació prenupcial
(F). 1 ex. jove a les Gantes el 5.IX (JMAA
i ECFA); primera citació postnupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 34 exs. a tot el delta el 12-
18.I; cens d’ocells aquàtics hivernants (DBCA

i FVEA/PDEA); (N). 8 exs., probablement
tots de 1r estiu, a la punta de la Banya el
19.VI; darrera citació prenupcial (DBCA,

AVVB i JPVF) (F). 2 exs. adults a les salines
de la Tancada el 2.VIII; primera citació
postnupcial (DBCA); (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a la platja de la
Bunyola el 13.IV; primera citació prenupcial
(RGBA); (F). 1 ex. a cal Roc l’11.VI (XLBA);
darrera citació prenupcial.(F). 2 exs. a la
maresma el 30.VIII (RGBA i JCMC); prime-

ra citació postnupcial (F). 4 exs. a la mares-
ma el 13.X (PBGA); darrera citació post-
nupcial (F).

TARRAGONÈS

Vila-seca 17 exs. a la platja dels Prats l’11.V,
màxim nombre mai registrat (ACTA, JFOD

i PJAA); (F, N).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. adult a la platja de Castelló
el 23.IV (JMAA); primera citació prenup-
cial (F). 1 ex. adult estival a la Rogera el
23.V (JMAA); darrera citació prenupcial (F).
1 ex. juvenil a la Rogera el 27.VIII (JMAA);
primera citació postnupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 49 exs. a tot el delta el 7-
14.I; cens d’ocells aquàtics hivernants (DBCA

i FVEA/PDEA); (N). Presència regular diària
al llarg de tot el període estival de fins a 14
exs. de 1r estiu, recompte màxim del 21.VI,
a la punta de la Banya, fet que impossibi-
lita destriar els darrers migrants prenup-
cials dels primers postnupcials; citacions
d’exemplars estiuejants (DBCA); (F). 3 exs.
juvenils a la punta de la Banya el 2.VIII; pri-
mera citació postnupcial segura (DBCA); (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 2 exs. a l’aeroport el
7.V (ACHA); primera citació prenupcial (F).
2 exs. a la maresma el 28.V (FLSA); darre-
ra citació prenupcial (F). 2 exs. a la mares-
ma el 18 (FLSA i JCMC) i 19.IX (FLSA i RACB);
úniques citacions postnupcials (F).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 7 exs. als estanys del Matà el 7.V
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(JMAA); primera citació prenupcial (F). 2
exs. el 19.V (JMAA); darrera citació pre-
nupcial (F). 1 ex. juvenil a la Rogera el
8.IX (JMAA i TMJA); primera citació post-
nupcial (F). 1 ex. juvenil el 5.X (JMAA);
darrera citació postnupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 33 exs. a tot el delta el 12-
18.I; cens d’ocells aquàtics hivernants (DBCA

i FVEA/PDEA); (N). 2 exs., probablement de
1r estiu, a la punta de la Banya el 4.VI;
darrera citació prenupcial (DBCA); (F). 4
exs. a la punta de la Banya el 27.VII; pri-
mera citació postnupcial (DBCA); (F).

BAIX EMPORDÀ

Torroella de Montgrí 1 ex. a la Platera el
23 i 24.IV (CBLA); primera citació pre-
nupcial (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a la platja de ca
l’Arana l’1.V (XLBA i LPXE); primera citació
prenupcial (F). 17 exs. al litoral pratenc
el 13.V (XLBA); darrera citació prenupcial
(F). 4 exs. a la maresma el 25.VIII (FMVA);
primera citació postnupcial (F).

TARRAGONÈS

Tarragona 10 exs. el 16.V (ACTA); darre-
ra citació prenupcial (F).
Torredembarra 1 ex. als Salats i Mun-
tanyans el 26.IX (PARA); (F).
Vila-seca 1 ex. a la platja dels Prats el 15.IV
(ACTA); primera citació prenupcial (F).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. a la Rogera el 7.V (JMAA);
primera citació prenupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 14 exs. a tot el delta el 8-

14.I; cens d’ocells aquàtics hivernants (DBCA

i FVEA/PDEA); (N). 1 ex., probablement de
1r estiu, a la punta de la Banya el 9.VI;
darrera observació prenupcial (DBCA); (F).
3 exs. adults al Goleró el 23.VII; primera
observació postnupcial (DBCA); (F).

TARRAGONÈS

Torredembarra 1 ex. als Salats i Mun-
tanyans el 10.V (ACTA); (F). 1 ex. el 5.IX
(XBGA); (F).

Calidris alba
Territ tresdits

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. a la platja de Castelló el 9.III
(SSAA); primera citació prenupcial (F). 2
exs. el 17.V (JMAA i TMJA); darrera cita-
ció prenupcial (F). 1 ex. adult el 27.VII
(JMAA i TMJA); primera citació postnup-
cial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 533 exs. a tot el delta el
12-18.I; cens d’ocells aquàtics hiver-
nants (DBCA i FVEA/PDEA); (N). Presència
regular al llarg de tots els mesos de l’any,
amb un mínim de 36 exs. estiuejants, pro-
bablement tots de 1r estiu, a la gola Nord,
tot i que puntualment són observats alguns
individus dispersos al Trabucador, Fangar
i punta de la Banya (DBCA); (F). 2 exs. juve-
nils, enmig d’un grup de 31 exs., a la pun-
ta del Fangar el 12.VIII; primera citació
postnupcial segura (DBCA); (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 20 exs. durant el cens
d’hivernants (RNLA); (N). 1 ex. a la Ricar-
da el 14.VI (XLBA); darrera citació pre-
nupcial (F).
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TARRAGONÈS

Torredembarra 4 exs. als Salats i Mun-
tanyans el 5.I; cens d’ocells aquàtics hiver-
nants (AVDA); (F, N). 3 exs. entre l’1.VI
(PARA) i el 12.VIII (AVDA); citació estival
(F).
Vila-seca 4 exs. a la platja dels Prats el
15.V (ACTA); darrera citació prenupcial (F).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 2 exs. a la platja de Castelló el 30.V
(JMAA i TMJA); darrera citació prenupcial
(F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 924 exs. a tot el delta el
7-14.I; cens d’ocells aquàtics hivernants
(DBCA i FVEA/PDEA); (N). 6 exs. al Garxal el
18.VI; darrera citació prenupcial (DBCA i
YBSA); (F). Presència regular diària al
llarg de tot el període estival de 2 exs. de
1r estiu a la platja de les illes de Buda i
Sant Antoni; citacions d’exemplars estiue-
jants (DBCA); (F). 12 exs. a la platja de la
punta de la Banya el 10.VII; primera cita-
ció postnupcial (DBCA); (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 41 exs. durant el cens
d’hivernants el 18.I (RNLA); (N). 13 exs. a
la gola de la Bunyola el 22.V (ACHA); darre-
ra citació prenupcial (F).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 3 exs. el 13.I; cens d’ocells aquà-
tics hivernants (PAEA); (N). 4 exs. a la plat-
ja de can Comes el 17.V (JMAA); darrera
citació prenupcial (F). 1 ex. juvenil a la
Rogera el 25.VIII (JMAA i MJMA); primera
citació postnupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 822 exs. a tot el delta el
12-18.I; cens d’ocells aquàtics hiver-
nants (DBCA i FVEA/PDEA); (N). 3 exs. a la
platja del Fangar el 10.VI; darrera citació
prenupcial (DBCA); (F). 7 exs. a la platja
del Fangar el 23.VII; primera citació post-
nupcial (DBCA); (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 20 exs. durant el cens
d’ocells hivernants el 17.I (RBGA, FSEB i
FLSA); (N). 2 exs. a la platja de la Magaro-
la el 23.VI (XLBA); darrera citació prenup-
cial (F). 1 ex. a la Magarola el 17.VII (DBRA);
primera citació postnupcial (F).

BAIX PENEDÈS

El Vendrell 2 exs. a Coma-ruga el 7.I (AVDA

i EBRC); citació hivernal (F).

SEGRIÀ

Alguaire 1 ex. al clot de la Unilla el 7.IV
(SWWA); (G).

TARRAGONÈS

Tarragona 1 ex. a la platja Llarga l’1.III
(ACTA i ACSA); primera citació prenupcial
(F).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. a la platja de can Comes el
31.VII (FMVA); primera citació postnup-
cial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1.176 exs. a tot el delta el
8-14.I; cens d’ocells aquàtics hivernants
(DBCA i FVEA/PDEA); (N). 2 exs. a la platja
de l’illa de Sant Antoni el 19.VI; darrera
observació prenupcial (DBCA); (F). 4 exs.
adults a la platja del Fangar el 18.VII; pri-
mera observació postnupcial (DBCA); (F).

2005

2004

2003

Llista Sistemàtica 219



BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 5 exs. a la platja de
ca l’Arana el 4.II (XLBA i MGVA); (F). 2 exs.
a la platja de ca l’Arana l’11.V (FLSA); darre-
ra citació prenupcial (F). 1 ex. a l’antiga
Podrida el 29.VII (FLSA, XLBA i MGVA); pri-
mera citació postnupcial (F).

TARRAGONÈS

Torredembarra 1 ex. als Salats i Mun-
tanyans el 17.I i 2 exs. el 15.XII (CGGA i
XBGA); citacions hivernals (F).

Calidris minuta
Territ menut

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 19 exs. el 12.I; cens d’ocells aquà-
tics hivernants (PAEA); (N). 1 ex. el 26.VI
(JMAA i MJMA); darrera citació prenupcial;
(F). 1 ex. adult estival a l’estany del Cor-
talet el 26.VII (JMAA); primera citació post-
nupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 5.536 exs. a tot el delta
el 12-18.I; cens d’ocells aquàtics hiver-
nants (DBCA i FVEA/PDEA); (N). 28 exs. a
la punta de la Banya el 7.VI; darrera cita-
ció postnupcial (DBCA, AVVB, JPVF i AHMA);
(N). Presència regular al llarg de tots els
mesos de l’any, amb un mínim de 3 exs.
estiuejants, probablement tots de 1r estiu,
a la punta de la Banya (DBCA); (F). 2 exs.
adults al Goleró el 24.VII; probable pri-
mera citació postnupcial (DBCA); (F). 3
exs. juvenils a la punta de la Banya el
16.VIII; primera citació postnupcial segu-
ra (DBCA); (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a la maresma el

16.II; primera citació prenupcial (FXSA i
MMVA); (F). 3 exs. a la maresma el 25.VII;
primera citació postnupcial (FLSA i NUTA);
(F). 4 exs. a ca l’Arana l’11.X; darrera cita-
ció postnupcial (XLBA); (F).

BARCELONÈS

Sant Adrià de Besòs 1 ex. a la desembo-
cadura del riu Besòs el 2.I (XLBA); citació
hivernal (F).

PLA D’URGELL

Bellvís 2 exs. en una basseta propera al
puig del Barretpicat el 21.IV (RGMB); (G).

TARRAGONÈS

Tarragona 2 exs. a la corba del riu Fran-
colí i 1 ex. a la Universitat Laboral el 30.VII
(ACTA); primeres citacions postnupcials
(F).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 10 exs. el 7.I; cens d’ocells aquà-
tics hivernants (PAEA); (N). 1 ex. a la Roge-
ra l’11.VI (JMAA, BMBA i TMJA); darrera cita-
ció prenupcial (F). 1 ex. als estanys del
Matà el 25.VII (WVVA i JWWA); primera cita-
ció postnupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 3.804 exs. a tot el delta el
7-14.I; cens d’ocells aquàtics hivernants
(DBCA i FVEA/PDEA); (N). 3 exs. adults a la
punta de la Banya el 5.VII; darrera cita-
ció prenupcial (DBCA, ASRA i MCVB); (F).
Presència regular diària al llarg de tot el
període estival d’1 ex. de 1r estiu a la pun-
ta de la Banya; citacions d’un exemplar
estiuejant (DBCA); (F). 2 exs. adults al Gole-
ró el 22.VII; primera citació postnupcial
(DBCA); (F).
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BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 2 exs. durant el cens
d’hivernants el 18.I (RNLA); (N). 71 exs. a
cal Roc el 7.V (XLBA); nombre màxim (F,
N). 8 exs. a la maresma el 20.VI (PBGA);
darrera citació prenupcial (F). 2 exs. el
13.VII (ARMC); primera citació postnup-
cial (F). 1 ex. el 13.X (RBVA); darrera cita-
ció postnupcial (F).

SELVA

Sils 3 exs. als estanys el 27.VII (HMPA i
JVLA); primera citació postnupcial (F).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 3 exs. el 13.I; cens d’ocells aquà-
tics hivernants (PAEA); (N).

BAIX CAMP

Reus 1 ex. a la depuradora el 19.VIII (ACTA

i ECRA); (G).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 5.178 exs. a tot el delta el
12-18.I; cens d’ocells aquàtics hiver-
nants (DBCA i FVEA/PDEA); (N). 1 ex., pro-
bablement de 1r estiu, al Garxal el 27.VI;
darrera citació prenupcial (DBCA); (F). 2
exs. adults als arrossars de la Quartera, illa
de Buda el 16.VII; primera citació post-
nupcial (DBCA); (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a la Bunyola el
10.VI (XLBA); darrera citació prenupcial
(F). 2 exs. als calaixos de depuració el
22.VII (XLBA); primera citació postnupcial
(F).

BARCELONÈS

Sant Adrià de Besòs 1 ex. a la desembo-
cadura del riu Besòs el 5.VIII (XLBA); pri-
mera citació postnupcial (F).

MARESME

Palafolls 2 exs. al riu Tordera l’11.IX (XLBA

i LPJA); citació interior (G).

OSONA

Vic 1 ex. jove en uns camps inundats el
5.IX ( MRFB, JEPB i MMSB); tercera citació
comarcal (G).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 2 exs. a la Rogera el 15.VII (ABRA);
primera citació postnupcial (F).

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 1 ex. al pantà del
Foix el 6.IX (PTEA); (G).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 6.299 exs. a tot el delta el
8-14.I; cens d’ocells aquàtics hivernants
(DBCA i FVEA/PDEA); (N). 1 ex., probable-
ment de 1r estiu, als arrossars de la Quar-
tera, illa de Buda, el 19.VI; darrera obser-
vació prenupcial (DBCA); (F). 4 exs. adults
a la punta de la Banya el 12.VII; primera
observació postnupcial (DBCA); (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 5 exs. durant el cens
d’ocells hivernants de gener (RGBA, FSEB i
FLSA); (N). 2 exs. a la platja de ca l’Arana
el 16.VI (XLBA i XSXA); darrera citació
prenupcial (F). 1 ex. a l’espigó de la Bun-
yola el 17.VII (XSXA i XLBA); primera cita-
ció postnupcial (F).

BARCELONÈS

Sant Adrià de Besòs 1 ex. a la desembo-
cadura del riu Besòs el 3.VI (XLBA); darre-
ra citació prenupcial (F).
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GIRONÈS

Campllong 1 ex. a les Ferreries l’11 (JVCB)
i 29.IV (JRBB); (G).

OSONA

Vic 3 exs. en uns camps inundats al cos-
tat de la Peugeot el 26.VIII (PBCA) i 2 exs.
joves entre el 27.VIII (MRFB, JCRB i RJNA) i
el 14.IX (MRFB); (G). 2 exs. joves i 1 ex.
adult a la torre d’en Bru el 29.VIII (MRFB

i JEPB); (G).

PLA D’URGELL

Ivars d’Urgell-Vila-sana 4 exs. a l’estany
l’1.VI (JEBA); darrera citació prenupcial (F,
G). 1 ex. el 19.VII (JEBA); primera citació
postnupcial (F, G). 1 ex. el 24.X (JEBA);
darrera citació postnupcial (F, G).

TARRAGONÈS

Torredembarra 1 ex. als Salats i Mun-
tanyans el 28.VII (ACTA, SCBB, CGGA i XBGA);
primera citació postnupcial (F).

Calidris temminckii
Territ de Temminck

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 5 exs. als estanys del Matà el
27.IV (JMAA); (F). 1 ex. a l’estany del Cor-
talet el 5.V (JMAA i MJMA); darrera citació
prenupcial (F). 1 ex. adult a l’estany del
Cortalet el 15.VII (JMAA); primera citació
postnupcial (F). 1 ex. als estanys del Matà
el 15.X (JMAA): darrera citació postnupcial
(F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 16 exs. als arrossars dels
Panissos de l’1.I al 7.III, presents a la zona
des del 3.XII de 2001, i 6 exs. als arros-
sars de l’Alfacada de l’1.I al 27.II, presents

a la zona des del 3.XII de 2001; cita-
cions hivernals (DBCA i JPVF); (F). Diver-
ses citacions al llarg de tot el període pre-
nupcial, que fan referència a un mínim
de 24 exs. repartits per diferents locali-
tats, amb un màxim de 5 exs. als arros-
sars de Masia Blanca el 5.IV (DBCA); (N,
F). 2 exs. als arrossars de la Quartera, illa
de Buda, del 7 al 9.V; darrera citació pre-
nupcial (DBCA); (F). 1 ex. adult als arros-
sars dels Bascos el 22.VII; primera citació
postnupcial (DBCA, DBRA i JBHA); (F). Diver-
ses citacions al llarg de tot el període post-
nupcial que fan referència a un mínim de
38 exs. repartits per diferents localitats
(DBCA, JPVF, SSAA i NRPA), amb un màxim
de 24 exs. del 18.X al 13.XI als arrossars
dels Panissos (DBCA); (N, F). 16 exs. als
arrossars dels Panissos del 14.XI al 31.XII;
citacions hivernals (DBCA); (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a la maresma el
4 i 5.V; primera citació prenupcial (FLSA);
(F). 1 ex. a cal Roc el 28.V; darrera cita-
ció prenupcial (XLBA); (F). 1 ex. a la mares-
ma el 24.VII; primera citació postnupcial
(FXSA); (F). 1 ex. a la maresma (JCMC) i 1
ex. al Prat de Llobregat (ABBB) l’1.IX; darre-
res citacions postnupcials (F).

BARCELONÈS

Sant Adrià de Besòs 1 ex. a la desembo-
cadura del riu Besòs el 21.IV (XLBA i DPHA);
(F).

TARRAGONÈS

Tarragona 1 ex. el 19.IV i el 8.VIII a l’es-
pigó del far; primeres citacions pel sector
(ACTA); (G, F).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 2 exs. als estanys del Matà el 14.IV
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(JMAA); primera citació prenupcial (F). 1
ex. a l’estany Europa i 1 ex. a l’estany del
Cortalet l’11.V (JMAA); darreres citacions
prenupcials (F). 1 ex. adult als estanys del
Matà el 20.VII (JMAA); primera citació post-
nupcial (F). 1 ex. juvenil a l’estany Euro-
pa el 10.X (JMAA); darrera citació post-
nupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 16 exs. als arrossars dels
Panissos de l’1.I al 8.III, presents a la zona
des del 14.XI de 2002; citacions hivernals
(DBCA i JPVF); (F). Diverses citacions al llarg
de tot el període prenupcial, que fan refe-
rència a un mínim de 33 exs. repartits per
diferents localitats, amb un màxim de 9
exs. als arrossars de la Quartera, illa de
Buda, el 17.V (DBCA, SSAA, ABRA, TKKA, CRMA

i SGSC); (N, F). 5 exs. als arrossars dels
Panissos del 5 al 22.V; darrera citació pre-
nupcial (DBCA); (F). 1 ex. adult als arros-
sars de la Quartera, illa de Buda, el 24.VII;
primera citació postnupcial (DBCA i RTFA);
(F). Diverses citacions al llarg de tot el perí-
ode postnupcial, que fan referència a un
mínim de 40 exs. repartits per diferents
localitats, amb un màxim de 13 exs. als
arrossars de la Quartera, illa de Buda, l’1.IX
(DBCA, FVEA, JPVF, OCVA, SSAA i TKKA); (N,
F). 2 exs. adults anellats als arrossars de
la Quartera, illa de Buda, el 25.IX; tercer
i quart anellament a Catalunya (DBCA). 12
exs. als arrossars dels Panissos del 28.XI
al 31.XII; citacions hivernals (DBCA); (F).

BAIX EMPORDÀ

Torroella de Montgrí 1 ex. a la bassa del
Frare Ramon el 25.VIII (ATVA); (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 2 exs. a cal Roc el
21.IV (SSAA); primera citació prenupcial
(F). 5 exs. el 25 i 27.IV (SSAA); nombre
màxim (F). 4 exs. el 19.V (FLSA); darrera
citació prenupcial (F). 3 exs. a la mares-

ma l’11.VIII (RGBA i RBVA); primera citació
postnupcial (F). Mínim de 8 exs. el 14.VIII
(RACB); màxim nombre (F). 1 ex. el 18.IX
(FLSA i RACB); darrera citació postnupcial
(F).

SELVA

Sils 2 exs. als estanys el 27.III (LMCA); pri-
mera citació prenupcial (F).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. als estanys del Matà el 10.IV
(SSAA); primera citació prenupcial (F). 1
ex. a l’estany Europa el 21.VII (JMAA); pri-
mera citació postnupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 12 exs. als arrossars dels
Panissos de l’1.I al 16.III, presents a la zona
des del 28.XI de 2003; observacions hiver-
nals (DBCA i JPVF); (F). Diverses observa-
cions al llarg de tot el període prenupcial,
que fan referència a un mínim de 29 exs.
repartits per diferents localitats, amb un
màxim de 9 exs. als arrossars de la Quar-
tera, illa de Buda, el 8.V (DBCA, JPVF, FVEA,

SSAA i ABRA); (N, F). 3 exs. als arrossars dels
Bascos el 19.V; darrera citació prenupcial
(DBCA); (F). 2 exs. adult als arrossars de la
Quartera, illa de Buda, el 22.VII; primera
citació postnupcial (DBCA); (F). Diverses
observacions al llarg de tot el període pos-
tnupcial, que fan referència a un mínim de
46 exs. repartits per diferents localitats,
amb un màxim de 17 exs. als arrossars de
la Quartera, illa de Buda, el 16.IX (DBCA,

FVEA, JPVF i SSAA); (N, F). 6 exs. als arros-
sars dels Panissos del 28.XI al 31.XII; obser-
vacions hivernals (DBCA); (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a la maresma el
8.IV (RGBA); primera citació prenupcial
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(F). 2 exs. a cal Roc fins al 16.V (XLBA);
darrera citació prenupcial (F). 2 exs. als
calaixos de depuració el 23.VII (XLBA i
MGXF); primera citació postnupcial (F).

BARCELONÈS

Sant Adrià de Besòs 1 ex. a la desembo-
cadura del riu Besòs el 5.VIII (XLBA); (F).

OSONA

Folgueroles 1 ex. al Raurell el 29 (GCMA,

RGAA, RPEA, PBCA i MRFB) i 30.IV (GCMA,

MRFB i JEXA); primera citació comarcal (G).

SEGRIÀ

Alguaire 3 exs. al clot de la Unilla el 2.IV
(ASPA); (G). 9 exs. el 7.IV (SWWA); (G). 2
exs. el 8.V (RBVA, XEAA, JPMC, EFSA,ESMA/SEOB);
(G).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. a l’estany del Cortalet el 6.IV
(JMAA i TMJA); primera citació prenupcial
(F). 1 ex. a la depuradora d’Empuriabra-
va el 17.VII (JMAA); primera citació post-
nupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 6 exs. als arrossars dels
Panissos de l’1.I al 27.III, presents a la zona
des del 28.XI de 2004; observacions hiver-
nals (DBCA); (F). Diverses observacions al
llarg de tot el període prenupcial, que
fan referència a un mínim de 23 exs. repar-
tits per diferents localitats, amb un màxim
de 6 exs. als arrossars de la Quartera, illa
de Buda, el 12.V (DBCA, JPVF, FVEA i SSAA);
(N, F). 1 ex. als arrossars de la Quartera,
illa de Buda, el 16.V; darrera observació
prenupcial (DBCA); (F). 2 exs. adults als
arrossars de la Quartera, illa de Buda, el
27.VII; primera observació postnupcial
(DBCA); (F). Diverses observacions al llarg

de tot el període postnupcial, que fan refe-
rència a un mínim de 53 exs. repartits per
diferents localitats, amb un màxim de 14
exs. als arrossars de la Quartera, illa de
Buda, el 28.IX (DBCA, FVEA i JPVF); (N, F).
11 exs. als arrossars de Magraner i dels
Panissos del 8 al 31.XII; observacions hiver-
nals (DBCA); (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 2 exs. a cal Roc el
10.V (ARMC); darrera citació prenupcial
(F). 1 ex. a la maresma el 23.VII (FLSA i
MGVA); primera citació postnupcial (F).

GIRONÈS

Campllong 4 exs. a les Ferreries el 15 i
16.IV (JRXD, JVCB, ACHA, ARVA, JVLA, MFRA i
PFLB); (G).

MARESME

Malgrat de Mar 5 exs. a la gola de la
Tordera el 6.V (JAPB, JPMC i JVCB); (G).

PLA D’URGELL

Ivars d’Urgell-Vila-sana 1 ex. juvenil a
l’estany el 5 (SWWA) i 14.IX (JEBA); (G).

TARRAGONÈS

Tarragona 1 ex. al port el 16.X (ACTA i
MPSB); (G, F).
Vila-seca 1 ex. a la platja dels Prats el 9.IV
(ACTA, PGHA i RACB); (G, F). 1 ex. a la torre
d’en Dolça el 17.IV i el 18.V (JFOD); (G).

Calidris fuscicollis
Territ cuablanc

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex., probablement de
1r estiu, a les salines de la Trinitat, punta
de la Banya, el 31.V i l’1.VI; primer regis-
tre pel conjunt del delta (DBCA, JPVF, FLSA,
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EGPA i JROA); (G). Citació homologada pel
Comité de Rarezas de SEO/BirdLife.

Calidris melanotos
Territ pectoral

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. juvenil als estanys del Matà del
3 al 7.X (JMAA, TMJA i ALTA); (G). Citació
homologada pel Comité de Rarezas de SEO/Bir-
dLife. 1 ex. juvenil del 16 al 18.X (JMAA);
(G). Citació homologada pel Comité de Rare-
zas de SEO/BirdLife. 1 ex. juvenil a la depu-
radora d’Empuriabrava del 31.VIII al
10.X (JMAA i ALTA); (G). Citació homologa-
da pel Comité de Rarezas de SEO/BirdLife.

BAIX EMPORDÀ

Torroella de Montgrí 1 ex. juvenil a la
bassa del Frare Ramon del 16 al 18.X (XLBA

i ALTA); (G). Citació pendent d’homologa-
ció o no tramesa al Comité de Rarezas de
SEO/BirdLife.

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. juvenil a la
maresma entre el 30.VIII (RGBA i JCMC) i
el 10.IX (RGBA, JCMC i FXSA); (G). Citació
homologada pel Comité de Rarezas de
SEO/BirdLife. 1ex. juvenil diferent a l’an-
terior entre el 23.IX (JCMC, FMVA, VLXA i
FXSA) i el 7.X (FLSA); (G). Citació pendent
d’homologació o no tramesa al Comité de
Rarezas de SEO/BirdLife. 1 ex. adult a ca
l’Arana l’1.X (FGPA i PEGA); (G). Citació
pendent d’homologació o no tramesa al
Comité de Rarezas de SEO/BirdLife.

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. juvenil als arros-

sars de Riet Vell el 30.VIII (SSAA i OCVA);
(G). Citació no enviada a homologar pel
Comité de Rarezas de SEO/BirdLife. 1 ex.
juvenil als arrossars de Masia Blanca el
29.X (DBCA); (G). Citació no tramesa al
Comité de Rarezas de SEO/BirdLife.

BAIX EMPORDÀ

Torroella de Montgrí 1 ex. a la bassa del
Frare Ramon el 16.VII (XLBA i LPJA) i el 17.VIII
(CBLA i JCWA); (G). Citació homologada pel
Comité de Rarezas de SEO/BirdLife.

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. jove a la mares-
ma entre el 12.IX (FLSA, JCMC i RBVA) i el
27.IX (FLSA); (G). Citació homologada pel
Comité de Rarezas de SEO/BirdLife. 1 ex.
jove a la maresma entre el 25.IX (RGBA) i
el 27.IX (FLSA); (G). Citació homologada
pel Comité de Rarezas de SEO/BirdLife. 1
ex.jove a la maresma entre el 25 (RGBA) i
el 29.IX (FLSA); (G). Citació homologada
pel Comité de Rarezas de SEO/BirdLife.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. juvenil a la bassa del Gall Marí
entre el 3.VIII i el 8.IX (JMAA, MJMA i ALTA);
(G). Citació pendent d’homologació o no
tramesa al Comité de Rarezas de SEO/Bird-
Life.

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. adult al Goleró el
16.VIII (DBCA); (G). Citació no tramesa
al Comité de Rarezas de SEO/BirdLife.

BAIX EMPORDÀ

Palamós 1 ex. als conreus de la carretera
entre Palamós i Palafrugell el 2.V (MGVA);
(G). Citació pendent d’homologació o no
tramesa al Comité de Rarezas de SEO/Bird-
Life.
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BAIX LLOBREGAT

Cornellà de Llobregat 1 ex. al riu Llo-
bregat el 16.VIII (RBVA); (G). Citació
pendent d’homologació o no tramesa al
Comité de Rarezas de SEO/BirdLife.
Molins de Rei 1 ex. juvenil al sector nou
dels aiguamolls entre el 30.IX (SSAA, JCGC

i NRPA) i el 5.X (JCGC); (G). Citació pen-
dent d’homologació o no tramesa al Comi-
té de Rarezas de SEO/BirdLife.

Calidris ferruginea
Territ becllarg

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. als estanys del Matà el 19.IV
(LSLB); primera citació prenupcial (F). 4
exs. el 5.VI (JMAA i TMJA), darrera citació
prenupcial; (F). 2 mascles adults a l’estany
del Cortalet el 17.VII (DGXB i JMAA); pri-
mera citació postnupcial (F). 1 ex. jove als
estanys del Matà el 25.X (JMAA); darrera
citació postnupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 11 exs. adults al Goleró
el 3.IV; primera citació prenupcial (DBCA);
(F). Presència regular al llarg de tot el perí-
ode estival d’un mínim de 12 exs., tots de
1r estiu, a la punta de la Banya, tot i que
puntualment s’observen també a les sali-
nes de Sant Antoni (DBCA i ABBA); (F). 6
exs. adults a la punta de la Banya el 19.VI;
primera citació postnupcial segura (DBCA);
(F). 4 exs. als arrossars dels Panissos, port
del Fangar, el 6.XI; darrera citació post-
nupcial (DBCA); (F). 2 exs. als arrossars del
Sillero, port del Fangar, el 25.XII; prime-
ra citació hivernal segura al delta (JMAA i
MJMA); (F).

BAIX EMPORDÀ

Castell-Platja d’Aro 1 ex.mudant a plo-
matge nupcial el 7.V; segona citació per a
la vall del Ridaura (JRGA); (G, F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a la maresma el
20.IV; primera citació prenupcial (FLSA);
(F). 1 ex. l’1.VI (ABBE i FPXB); darrera
citació prenupcial (F). 16 exs. el 21.VII
(JLDA, RLHA, ENSA i RRSB); primera citació
postnupcial (F). 3 exs. el 5.X (ARSA); darre-
ra citació postnupcial (F).

TARRAGONÈS

Torredembarra 3 exs. als Salats i Mun-
tanyans el 26.VII (PARA); primera citació
postnupcial (F).
Vila-seca 1 ex. juvenil a la platja dels Prats
el 4.X (ACTA, DDCD i DJIM); darrera citació
postnupcial (F).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 3 exs. a la RN2 el 13.IV (JMAA); pri-
mera citació prenupcial (F). 2 exs. als
estanys del Matà l’1.VI (JMAA); darrera cita-
ció prenupcial (F). 1 ex. a la Rogera el
17.VII (ECFA); primera citació postnupcial
(F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 3 exs. mudant a plomat-
ge estival a les salines de la Trinitat, pun-
ta de la Banya, el 8.IV; primera citació pre-
nupcial (DBCA i JPVF); (F). Presència regu-
lar diària al llarg de tot el període estival
de fins a 24 exs. de 1r estiu, recompte
màxim del 6.VI, observats a la punta de
la Banya, port del Fangar, Garxal i salines
de Sant Antoni, fet que impossibilita des-
triar els darrers migrants prenupcials dels
primers postnupcials; citacions d’exem-
plars estiuejants (DBCA); (N, F). 46 exs.
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adults a la punta de la Banya el 28.VI; pri-
mera citació postnupcial segura (DBCA);
(F, N). 7 exs. als arrossars dels Panissos,
port del Fangar, el 18.XI; darrera citació
postnupcial (DBCA); (F). 3 exs. als arros-
sars del Sillero, port del Fangar, del
19.XI al 31 XII; citacions hivernals (DBCA,

FVEA i JPVF); (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a cal Roc el 14.IV
(FLSA i XLBA); primera citació prenupcial
(F). 6 exs. a la bassa dels Pollancres el 3.VI
(FLSA, XSXA i XDXA); darrera citació pre-
nupcial (F). 1 ex. als Reguerons el 24.VI
(XLBA i EOGA); primera citació postnupcial
(F). 2 exs. a la maresma el 28.IX (FLSA);
darrera citació postnupcial (F).

BARCELONÈS

Sant Adrià de Besòs 3 exs. a la desem-
bocadura del riu Besòs el 28.VII (XLBA);
primera citació postnupcial (F).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. als estanys del Matà el 12.IV
(OCVA i PFLB); primera citació prenupcial
(F). 1 ex. adult a l’estany Europa el 24.VII
(JMAA i TMJA); primera citació postnupcial
(F). 1 ex. adult a la Rogera el 27.IX (JMAA

i TMJA); darrera citació postnupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 3 exs. als arrossars del
Sillero, port del Fangar, de l’1.I al 26.III,
presents a la zona des del 19.XI de 2003;
observacions hivernals (DBCA, FVEA i JPVF);
(F). 5 exs. mudant a plomatge estival a les
salines de Sant Antoni el 28.III; primera
citació prenupcial (DBCA); (F). 3 exs. de
1r estiu a la punta de la Banya el 13.VI;
darrera citació prenupcial (DBCA); (F). 16
exs. adults a la punta de la Banya el 2.VII;

primera citació postnupcial (DBCA); (F). 7
exs. al port de Fangar del 18.XI al 31 XII;
observacions hivernals (DBCA); (F).

BAIX EMPORDÀ

Pals 2 exs. a les basses d’en Coll el 25.V
(CBLA); darrera citació prenupcial (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 6 exs. a la maresma
el 18.III (JCMC i JIXA); primera citació pre-
nupcial (F). 4 exs. a cal Roc el 19.V (XLBA,

XDXA i VSSA); darrera citació prenupcial
(F). 5 exs. a la maresma el 17.VII (FLSA);
primera citació postnupcial (F). 1 ex. el
10.XI (FLSA); darrera citació postnupcial
(F).
Sant Boi del Llobregat 2 exs. al riu Llo-
bregat el 7.V (RBVA); (G).

OSONA

Folgueroles 1 ex. al Raurell entre el 29.IV
(GCMA, RGAA, RPEA i MRFB) i l’1.V (MRFB);
primera citació comarcal (G).
Vic 2 exs. joves en uns camps inundats
el 4.IX (MRFB) i 3 exs. joves el 5 i 6.IX
(PBCA, MRFB, JEPB i MMSB); segona i tercera
citacions comarcals (G).

SEGRIÀ

Alguaire 1 ex. al clot de la Unilla el 18.IV
(SWWA); primera citació prenupcial (F, G).

TARRAGONÈS

Tarragona 2 exs. a la corba del riu Fran-
colí el 18.V (ACTA); darrera citació pre-
nupcial (F).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. a l’estany de Vilaüt el 13.IV
(AOTA); primera citació prenupcial (F). 1
ex. a l’estany del Cortalet el 10.VII (ABRA);
primera citació postnupcial (F).
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BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 7 exs. al port del Fangar
de l’1.I al 24.III, observacions hivernals;
presents a la zona des del 18.XI de 2004
(DBCA); (F). 14 exs. al port del Fangar el
21.III; primera observació prenupcial
(DBCA); (F). 1 ex. de 1r estiu a la punta de
la Banya el 10.VI; darrera observació
prenupcial (DBCA); (F). 11 exs. adults a
la punta de la Banya el 9.VII; primera obser-
vació postnupcial (DBCA); (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 5 exs. a la maresma
el 13.III (ARMC i XSXA); primera citació pre-
nupcial (F). 2 exs. a ca l’Arana el 7.VI
(XLBA); darrera citació prenupcial (F). 15
exs. a la maresma (XSXA i RBVA) i 6 exs. a
la Bunyola el 15.VII (XLBA); primeres cita-
cions postnupcials (F).

OSONA

Vic 1 ex. jove en uns camps inundats al
costat de la Peugeot el 29.VIII (MRFB i JEPB)
i l’1.IX (JMOB i AGRB); (G).

PLA D’URGELL

Ivars d’Urgell-Vila-sana 5 exs. a l’estany
el 14.IX i 1 ex. el 10.X (JEBA); (G).

TARRAGONÈS

Creixell 1 ex. en plomatge hivernal el 27.II
(ABBB i RTLA); primera citació prenupcial (F).
Vila-seca 6 exs. a la torre d’en Dolça el
22.VII (JFOD); primera citació postnupcial
(F).

Calidris alpina
Territ variant

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 18 exs. el 12.I; cens d’ocells aquà-

tics hivernants (PAEA); (N). 1 ex. als estanys
del Matà el 13.V (JMAA i OCVA), darrera
citació prenupcial; (F). 1 ex. adult a l’es-
tany del Cortalet el 4.VIII (JMAA i MJMA);
primera citació postnupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 24.250 exs. a tot el delta
el 12-18.I; cens d’ocells aquàtics hiver-
nants (DBCA i FVEA/PDEA); (N). Presència
regular al llarg de tot l’any, amb un mínim
de 3 exs. de 1r estiu, estiuejant a la pun-
ta de la Banya (DBCA i ABBA); (F). 3 exs.
adults i 2 exs. de primer estiu als erms de
la Tancada el 10.VII; primera citació post-
nupcial (DBCA); (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. durant el cens
d’hivernants (RNLA); (N). 2 exs. a la bas-
sa dels Pollancres el 30.VII; primera cita-
ció postnupcial (FLSA i FMVA); (F).
Molins de Rei 2 exs. al riu Llobregat entre
el 24.I i el 16.II (CFMA); (F).

TARRAGONÈS

Tarragona 1 ex. a l’espigó del far el 14.III
(ACTA); primera citació prenupcial (F). 2
exs. l’11.V (ACTA i JFOD); darrera citació
prenupcial (F).
Vila-seca 1 ex. a la platja dels Prats el 10.XI;
única citació postnupcial (ACTA i JFOD);
(F).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 105 exs. el 7.I; cens d’ocells aquà-
tics hivernants (PAEA); (N). 1 ex. als estanys
del Matà el 28.V (JMAA); darrera citació
prenupcial (F). 1 ex. adult en plomatge
estival el 24.VII (JMAA i TMJA); primera cita-
ció postnupcial (F).
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BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 30.534 exs. a tot el del-
ta el 7-14.I; cens d’ocells aquàtics hiver-
nants (DBCA i FVEA/PDEA); (N). 1 ex. adult
a les salines de Sant Antoni el 8.VI; darre-
ra citació prenupcial (DBCA i YBSA); (F). 1
ex. de 1r estiu a la gola Nord, illa de Buda,
al llarg de tot l’estiu; citacions d’un exem-
plar estiuejant (DBCA); (F). 1 ex. adult en
plomatge nupcial a la punta de la Banya
el 14.VII; primera citació postnupcial
(DBCA); (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. durant el cens
d’hivernants el 18.I (RNLA); (N). 2 exs. a
la maresma el 2.VIII (FLSA); primera cita-
ció postnupcial (F).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 66 exs. el 13.I; cens d’ocells aquà-
tics hivernants (PAEA); (N). 1 ex. adult i 1
ex. juvenil a l’estany del Cortalet el 5.VIII
(JMAA i TMJA); primera citació postnupcial
(F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 24.917 exs. a tot el delta
el 12-18.I; cens d’ocells aquàtics hiver-
nants (DBCA i FVEA/PDEA); (N). 1 ex., pro-
bablement de 1r estiu, al port del Fangar
el 13.VI; darrera citació prenupcial (DBCA);
(F). 3 exs. adults en plomatge nupcial a la
punta de la Banya el 22.VII; primera cita-
ció postnupcial (DBCA); (F).

BAIX EMPORDÀ

Pals 1 ex. al golf Serres de Pals el 27.VII
(CBLA); primera citació postnupcial (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. davant la Bun-
yola el 3.III (XLBA); primera citació pre-

nupcial (F). 1 ex. el 26.V (XLBA); darrera
citació prenupcial (F). 1 ex. a la platja de
ca l’Arana el 21.VII (XLBA); primera cita-
ció postnupcial (F).

TARRAGONÈS

Torredembarra 2 exs. als Salats i Mun-
tanyans el 28.XI (AVDA i JVDA); darrera cita-
ció postnupcial (F).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. a l’estany del Cortalet el 16.VII
(JMAA); primera citació postnupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 27.470 exs. a tot el delta
el 8-14.I; cens d’ocells aquàtics hivernants
(DBCA i FVEA/PDEA); (N). 1 ex. de 1r estiu
a la punta de la Banya el 19.VI; darrera
observació prenupcial (DBCA); (F). 1 ex.
adult en plomatge nupcial a la punta de
la Banya el 25.VII; primera observació post-
nupcial (DBCA); (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat Citacions hivernals
regulars amb un màxim de 17 exs. el 14
i 27.II (FLSA); (F, N). 1 ex. a la Bunyola el
9.VI (ARMC); darrera citació prenupcial
(F). 1 ex. a la maresma (RBVA) i 1 ex. a la
Bunyola el 15.VII (XLBA); primeres cita-
cions postnupcials (F).

PLA DE L’ESTANY

Serinyà 1 ex. a les llacunes el 21.X (CFQA);
segona citació comarcal (G).

PLA D’URGELL

Ivars d’Urgell-Vila-sana 20 exs. a l’estany
el 10.X (JEBA); nombre màxim (N).

TARRAGONÈS

Torredembarra 1 ex. als Salats i Mun-
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tanyans entre el 27.I i el 4.II (CGGA i XBGA);
citació hivernal (F).
Vila-seca 1 ex. a la torre d’en Dolça el 5.III
(ACTA, EGTA i JFOD); primera citació pre-
nupcial (F).

Limicola falcinellus
Territ becadell

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. de 1r estiu a la pun-
ta de la Banya el 17.VII (DBCA); (G). Cita-
ció homologada pel Comité de Rarezas de
SEO/BirdLife.1 ex. juvenil al Riet Vell del
22 al 30.VIII (JDDB); (G). Citació homo-
logada pel Comité de Rarezas de SEO/Bird-
Life. 1 ex. juvenil al racó del Fangar el 2.IX
(DBCA, JPVF i SSAA); (G). Citació pendent
d’homologació o no tramesa al Comité de
Rarezas de SEO/BirdLife.

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex., probablement de
1r estiu, a l’illa de Buda el 18.VII (DBCA,

PFXC, DLVA, PVXA i PMXE). Citació pendent
d’homologació o no tramesa al Comité de
Rarezas de SEO/BirdLife. 1 ex. adult a la
gola del Rompent, port del Fangar, del 7
al 24.IX (DBCA, JPVF, FVEA, SSAA, JCPA, FLSA

i CDBA); (G). Citació homologada pel Comi-
té de Rarezas de SEO/BirdLife.

Tryngites subruficollis
Territ rogenc

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. als estanys del Cortalet i del

Matà del 25.IV al 3.V (OCVA, JMAA i ALTA);
(G). Citació homologada pel Comité de
Rarezas de SEO/BirdLife.

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. juvenil al Trabuca-
dor el 29.IX; primer registre pel conjunt
del delta (MBRB, EFSA, SWWA i XRNA); (G).
Citació homologada pel Comité de Rarezas
de SEO/BirdLife.

Philomachus pugnax
Batallaire

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 mascle als arrossars de la Galli-
nera el 3.II (JMAA); primera citació pre-
nupcial (F). 2 exs. als estanys del Matà el
13.VI (JMAA); darrera citació prenupcial
(F). 1 mascle i 2 femelles a l’estany del
Cortalet el 20.VII (JMAA i MJMA); primera
citació postnupcial (F). 1 mascle als estanys
del Matà el 23.X (JMAA); darrera citació
postnupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 434 exs. a tot el delta el
12-18.I; cens d’ocells aquàtics hivernants
(DBCA i FVEA/PDEA); (N). 2 exs., probable-
ment femelles de 1r estiu, als arrossars d’i-
lla de Cort el 3.VI; darrera citació prenupcial
(DBCA); (F). 2 mascles adults als arrossars
de l’Embut, l’Encanyissada, el 25.VI; pri-
mera citació postnupcial (DBCA); (F).

BAIX EMPORDÀ

Pals 1 ex. a les basses d’en Coll el 29.I;
primera citació prenupcial (CBLA); (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a la reserva el
14.II; primera citació prenupcial (FLSA i
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RACB); (F). 1 ex. a la maresma el 8.VI; darre-
ra citació prenupcial (RBVA, FLSA, MMVA i
XEAA); (F). 1 ex. el 30.VI (MMXB); prime-
ra citació postnupcial (F). 1 ex. el 19.XI;
darrera citació postnupcial (FLSA, JBOL i
PBGA); (F).

BARCELONÈS

Sant Adrià de Besòs 7 exs. a la desem-
bocadura del riu Besòs el 23.III (XLBA); (G).

OSONA

Manlleu 3 femelles i 1 mascle a la zona
esportiva entre el 27.III i el 3.IV (RPEA);
(F).

PLA DE L’ESTANY

Banyoles 6 exs. en uns camps inundats
l’11.IV (CFQA); (F).
Fontcoberta 2 exs. a l’estanyol de l’Espo-
lla el 30.IV (CFQA); (F).

SEGRIÀ

Aitona 150 exs. als arrossars el 25.X (SWWA

i ANCA); (N). 130 exs. el 10.XI (SWWA);
darrera citació postnupcial (F).

SELVA

Sils 2 exs. entre el 17 i 30.IV (JVLA); (F).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 2 mascles als estanys del Matà l’11.II
(JMAA); primera citació prenupcial (F). 1
ex. a l’estany del Cortalet el 16.VI (JMAA i
TMJA); darrera citació prenupcial (F). 2
mascles als estanys del Matà el 16.VII
(JMAA); primera citació postnupcial (F).
1 ex. el 14.XI (JMAA, TMJA i BMBA); darrera
citació postnupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 457 exs. a tot el delta el
7-14.I; cens d’ocells aquàtics hivernants

(DBCA i FVEA/PDEA); (N). 2 femelles als aigua-
molls de Panxa el 21.V; darrera citació pre-
nupcial (DBCA); (F). 1 mascle adult en plo-
matge nupcial complet als arrossars de la
Quartera, illa de Buda, el 19.VI; primera
citació postnupcial (DBCA i YBSA); (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. durant el cens
d’hivernants el 18.I (RNLA); (N). 2 exs. a
la maresma el 10.II (JBOL i PBGA); primera
citació prenupcial (F). 4 exs. a cal Roc el
27.V (XLBA); darrera citació prenupcial (F).
1 ex. a l’estany temporal de la carretera de
l’aeroport el 4.VII (ACHA); primera citació
postnupcial (F). 1 ex. a la maresma el 12.XI
(FLSA); darrera citació postnupcial (F).

SELVA

Sils 2 exs. als estanys el 8.II (ADGA, JVCB i
MGMD); primera citació prenupcial (F).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 3 mascles a l’estany Europa el 18.II
(JMAA); primera citació prenupcial (F). 1
ex. als estanys del Matà el 19.V (JMAA);
darrera citació prenupcial (F). 1 ex. a l’es-
tany Europa el 18.VII (JMAA); primera cita-
ció postnupcial (F). 2 exs. a l’estany del
Cortalet el 7.XI (JMAA); darrera citació post-
nupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 488 exs. a tot el delta
el 12-18.I; cens d’ocells aquàtics hiver-
nants (DBCA i FVEA/PDEA); (N). 1 femella
de 1r estiu als arrossars de la Quartera,
illa de Buda, el 2.VI; darrera citació pre-
nupcial (DBCA); (F). 1 mascle adult en
plomatge nupcial gairebé complet als
arrossars de la Quartera, illa de Buda, el
21.VI; primera citació postnupcial (DBCA);
(F).
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BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a la maresma
durant el cens d’ocells hivernants el 17.I
(RBGA, FSEB i FLSA); (N). 2 exs. a la mares-
ma el 8.VII (FLSA); primera citació post-
nupcial (F). 3 exs. el 24.X (XLBA/SEOB);
darrera citació postnupcial (F). 1 ex. durant
tot el mes de desembre (FLSA); (F).

OSONA

Folgueroles 2 exs. en un camp inundat
al Raurell el 22.III (LCPA), 1 ex. el 30 i 31.III
(MRFB, GMCB i RPEA) i 1 ex. del 8 a l’11.IV
(MRFB, PBCA, GMCB i ALTA); (G).
Manlleu 3 exs. al Ter a Manlleu el 13 (MRFB

i AAVA) i 14.IX (RPEA); (G).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 mascle als estanys del Matà l’11.II
(JMAA); primera citació prenupcial (F). 2
mascles als estanys del Matà el 25.VI (RMXG,

AAXA i IBTA); primera citació postnupcial
(F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 497 exs. a tot el delta el
8-14.I; cens d’ocells aquàtics hivernants
(DBCA i FVEA/PDEA); (N). 1 femella de 1r
estiu als arrossars de la Quartera, illa de
Buda, el 5.VI; darrera observació prenup-
cial (DBCA); (F). 2 mascles adults en plo-
matge nupcial gairebé complet a la punta
de la Banya el 28.VI; primera observació
postnupcial (DBCA i JPVF); (F).

BAIX EMPORDÀ

Pals 4 exs. als aiguamolls el 12.II (MMVA

i XEAA); primera citació prenupcial (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a la maresma el
6.II (FLSA i ELXB); primera citació pre-
nupcial (F). 1 ex. a la gola de la Bunyola

el 30.V (AOTA); darrera citació prenupcial
(F). 5 exs. a la maresma el 7.VII (RBVA);
primera citació postnupcial (F).

PLA D’URGELL

Ivars d’Urgell-Vila-sana 1 parella a l’es-
tany el 7.VII (JEBA); primera citació post-
nupcial (F).

TARRAGONÈS

Torredembarra 1 ex. als Salats i Mun-
tanyans el 30.V (ACTA); darrera citació pre-
nupcial (F).

Lymnocryptes minimus
Becadell sord

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 17 exs. el 12.I; cens d’ocells aquà-
tics hivernants (PAEA); (N).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre Diverses citacions que fan
referència a un mínim de 14 exs. obser-
vats a diferents localitats entre l’1.I i el 9.IV
(DBCA, MFCA, JPVF i RTFA); (N, F). 1 ex. als
arrossars de la Quartera el 24.IV; darrera
citació prenupcial (DBCA); (F). 1 ex. al Gar-
xal el 13.X; primera citació postnupcial
(DBCA); (F). Diverses citacions que fan refe-
rència a un mínim d’11 exs. observats a
diferents localitats entre el 17.X i el 31.XII
(DBCA i RTFA); (N, F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 4 exs. durant el cens
d’hivernants (RNLA); (N). 1 ex. a la mares-
ma el 9.V; darrera citació prenupcial (ARMA);
(F). 2 exs. a la maresma el 16 i 23.XI (PBGA

i JBOL); primeres citacions postnupcials
(F).
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BARCELONÈS

Santa Coloma de Gramenet 1 ex. al riu
Besòs entre el 7.I i el 4.II (XLBA); (G).

GIRONÈS

Girona 1 ex. a Fontajau el 12.I (PFLB); (G).

RIBERA D’EBRE

Flix 1 ex. en un camp de lliris el 13.I (EPFA);
(F).

TARRAGONÈS

Tarragona 3 exs. a la corba del riu Fran-
colí el 14.I (ACTA i JSMB) i 4 exs. el 14.II
(ACTA); (F).
Torredembarra 1 ex. als Salats i Mun-
tanyans el 13.II (CGGA i XBGA); (F).

VALLÈS ORIENTAL

La Llagosta 1 ex. al riu Besòs el 14.X i 1
ex. el 31.XII (FMVA); (G).
Montmeló 3 exs. al riu Congost el 19.II
(JRFA); (G).
Sant Fost de Campsentelles 1 ex. al riu
Besòs el 22.II (FMVA); (G).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 3 exs. el 7.I; cens d’ocells aquàtics
hivernants (PAEA); (N). 2 exs. a l’observa-
tori Pallejà el 2.X (JMAA); primera citació
postnupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre Diverses citacions que fan
referència a un mínim de 22 exs. obser-
vats a diferents localitat entre l’1.I i el 10.IV
(DBCA, JPVF i RTFA); (N, F). 1 ex. als arros-
sars de la Quartera, illa de Buda, el 12.IV
(TKKA, DBCA i CRMA); (F). 1 ex. als arros-
sars de la Quartera, illa de Buda, el 22.IX;
primera citació postnupcial (DBCA); (F).
Diverses citacions que fan referència a un
mínim de 17 exs. observats a diferents

localitats entre el 29.X i el 31.XII (DBCA,

JPVF i RTFA); (N, F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 9 exs. durant el cens
d’hivernants el 18.I (RNLA); (N). 1 ex. a
la maresma el 28.III (FLSA); darrera cita-
ció prenupcial (F). 1 ex. a la Vidaleta el
3.XI (FLSA); primera citació postnupcial
(F).

CERDANYA

Ger 1 ex. a Gréixer el 21.XII (RMVA); (G).

MARESME

Palafolls 1 ex. al riu Tordera el 5.II (JRFA);
(F).

SEGRIÀ

Torres de Sergre 1 ex. als arrossars el 8.III
(FMVA, AOTA i MLMB); primera citació pre-
nupcial (F).

SELVA

Sils 1 ex. als estanys el 19.III (ADGA);
(F).

VALLÈS ORIENTAL

La Llagosta 2 exs. al riu Besòs el 9.I (FMVA);
(G).

TARRAGONÈS

Creixell 1 ex. al sector de la platja sense
urbanitzar el 29.X (DTVA); primera citació
postnupcial (F, G).
Vila-seca Observat a la platja dels Prats
entre l’11 i el 28.XII, amb un màxim de 6
exs. el 28.XII (ACTA, RBVA, VRXA, PJAA i EGTA);
(F, G).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 8 exs. el 13.I; cens d’ocells aquà-
tics hivernants (PAEA); (N). 3 exs. als estanys
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del Tec el 14.XI (JMAA); primera citació
postnupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre Diverses observacions que
fan referència a un mínim de 19 exs. obser-
vats a diferents localitats entre l’1.I i el
18.IV (DBCA i JPVF); (N, F). 1 ex. als arros-
sars de la Quartera, illa de Buda, el 22.IV;
darrera citació prenupcial (DBCA); (F). 1
ex. al Niño Perdido el 18.X; primera cita-
ció postnupcial (DBCA); (F). Posteriorment
diverses observacions que fan referència
a un mínim de 22 exs. observats a dife-
rents localitats entre el 23.X i el 31.XII
(DBCA); (N, F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 16 exs. durant el cens
d’ocells hivernants el 17.I (RBGA, FSEB i
FLSA); (N). 1 ex. el 17.IV (MMXB); darrera
citació prenupcial (F).

BARCELONÈS

Santa Coloma de Gramenet 1 ex. al riu
Besòs el 23.I (XLBA); (F).
Sant Adrià de Besòs 1 ex. al riu Besòs el
29.XII (XLBA); (F).

OSONA

Folgueroles 1 ex. al Raurell el 9.IV (PBCA,

GCMA, RGAA i MRFB); (G).
Gurb 1 ex. al Gurri el 3.I (JEXA i MRFB);
(G).

SEGRIÀ

Vilanova de la Barca 1 ex. al sot del Fus-
ter el 29.I, 2 exs. el 22.II i 1 ex. el 26.X
(JEBA); (G).

SELVA

Sils 2 exs. als estanys el 24.X (DROA); (G).

TARRAGONÈS

Torrembarra 1 ex. als Salats i Muntanyans
el 26.II (ACTA) i 2 exs. el 3.III (JVDA); (G).

Vila-seca 8 exs. a la platja dels Prats el 2.I
(ACTA i ACTB); (F, N). 1 ex. el 31.X (ACTA,

EGTA i MPSB); primera citació postnupcial
(F).

VALLÈS OCCIDENTAL

Montcada i Reixac 5 exs. al riu Besòs el
20.II, 6-7 exs. el 10.III i 2 exs. el 31.XII
(XLBA); (F).

VALLÈS ORIENTAL

La Llagosta 3 exs. al riu Besòs el 26.X
(FMVA); (F).
Sant Fost de Campsentelles 1 ex. al riu
Besòs el 15.I (XLBA); (F). 1 ex. al riu Besòs
el 24.XI (FMVA); (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre Diverses observacions que
fan referència a un mínim de 24 exs. obser-
vats a diferents localitats entre l’1.I i el
31.III (DBCA i YBSA); (N, F). 2 exs. als arros-
sars de la Quartera, illa de Buda, el 27.III;
darrera observació prenupcial (DBCA); (F).
1 ex. als arrossars de la Quartera, illa de
Buda, el 14.X; primera observació post-
nupcial (DBCA); (F). Posteriorment diver-
ses observacions que fan referència a un
mínim de 31 exs. observats a diferents
localitats entre el 22.X i el 31.XII (DBCA);
(N, F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a la maresma el
19.X (FLSA); primera citació postnupcial
(F).
Olesa de Montserrat 1 ex. a Vilapou el
26.XI (JCRD); (G).

BARCELONÈS

Santa Coloma de Gramenet Observat
des de gener al Besòs amb un màxim de
3 exs. fins el 16.III (XLBA); darrera citació
prenupcial (F).
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Sant Adrià de Besòs Observat al Besòs
entre el 28.I i el 6.IV, amb un màxim de
3 exs. el 9.III (XLBA); (F). 1 ex. a la de-
sembocadura del riu Besòs entre el 31.X
i el 31.XII (XLBA); (F).

GARRAF

Sitges 1 ex. acabat d’atropellar a la riera
de Ribes el 25.X (CGGA i XBGA); (G, B, F).

OSONA

Vic 1 ex. en uns camps inundats al cos-
tat de la Peugeot entre el 14 (MRFB) i el
23.XII (RPEA); (G). 2 exs. el 21.XII (MRFB);
(G).

PLA DE L’ESTANY

Banyoles 2 exs. als aiguamolls de la Puda
el 6.III (CFQA); (G).

SEGRIÀ

Vilanova de la Barca 2 exs. anellats al sot
del Fuster el 16.XI (JBGC); (G).

TARRAGONÈS

Vila-seca 1 ex. a la platja dels Prats el 8.XI
(EGTA) i 5 exs. el 9.XII (ACTA i FMVA); (G).

VALLÈS OCCIDENTAL

Montcada i Reixac Observat des de gener
al Besòs amb un màxim de 6 exs. fins al
21.III (XLBA); darrera citació prenupcial
(F). 3 exs. al riu Ripoll el 17.I (XLBA); cita-
ció hivernal (F, G). 2 exs. al riu Besòs el
20.XII (XLBA); citació hivernal (F).

VALLÈS ORIENTAL

Sant Fost de Campsentelles 1 ex. al riu
Besòs el 8.IV (FMVA); darrera citació pre-
nupcial (F, G). 1 ex. el 22.X (FMVA); pri-
mera citació postnupcial (F, G).

Gallinago gallinago
Becadell comú

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 500 exs. surten dels estanys del
Matà cap a la Gallinera al capvespre el 7.I
(JMAA, TMJA, BMBA i SRDA); (N). 896 exs.
el 12.I; cens d’ocells aquàtics hivernants
(PAEA); (N). 3 exs. als estanys de les Molle-
roses el 17.V (JMAA i OCVA); darrera cita-
ció prenupcial (F). 2 exs. a l’estany de
Vilaüt el 18.VII (JMAA i MJMA); primera cita-
ció postnupcial (F).
Sant Climent Sescebes 3 exs. a l’estany
gros del Torlits el 2.XI (ACJA); (F).

BAIX EBRE

El Perelló 1 ex. en una bassa d’origen càrs-
tic de 30-40 m2 al mig d’una zona crema-
da el 5.II (ACTA); (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1.729 exs. a tot el delta el
12-18.I; cens d’ocells aquàtics hivernants
(DBCA i FVEA/PDEA); (N). 1 ex. al sosar del
Rompent, port del Fangar, el 16.V; darre-
ra citació prenupcial (DBCA); (F). 1 ex.
als arrossars de la Quartera, illa de Buda,
l’11.VII; primera citació postnupcial (DBCA,

FVEA i RTFA); (F).

BAIX EMPORDÀ

Pals 2 exs. a les basses d’en Coll el 25.VII;
primera citació prenupcial (CBLA); (F).

BAIX LLOBREGAT

Cornellà de Llobregat 28 exs. al riu
Llobregat el 26.XI; xifra destacable (ASAA

i JTCB); (N).
Delta del Llobregat 146 exs. durant el
cens d’hivernants (RNLA); (N). 1 ex. a cal
Tet (XLBA) i 1 ex. a la reserva el 30.IV (JBOL

i PBGA); darreres citacions prenupcials (F).
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1 ex. a la maresma el 29.VII; primera cita-
ció postnupcial (FLSA i JBFA); (F).

TARRAGONÈS

Tarragona 15 exs. a la corba del riu Fran-
colí el 14.I; cens d’ocells aquàtics hiver-
nants (ACTA i JSMB), (F, N).
Vila-seca 1 ex. a la platja dels Prats el 9.V
(ACTA), darrera citació prenupcial (F).

ANOIA

Pujalt 1 ex. el 23.IX (XLBA); (G).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 585 exs. el 7.I; cens d’ocells aquà-
tics hivernants (PAEA); (N). Màxim de 1.119
exs. l’11.II (PAEA); (N). 1 ex. als estanys
del Matà el 13.V (JMAA i TMJA); darrera cita-
ció prenupcial (F). 2 exs. el 27.VII (JMAA

i AAJA); primera citació postnupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1.424 exs. a tot el delta el
7-14.I; cens d’ocells aquàtics hivernants
(DBCA i FVEA/PDEA); (N). 1 ex. al Niño Per-
dido el 15.V; darrera citació prenupcial
(DBCA); (F). 1 ex. als arrossars de Favà el
23.VII; primera citació postnupcial (DBCA);
(F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 174 exs. durant el
cens d’hivernants el 18.I (RNLA); (N). 1 ex.
a la maresma el 23.VII (FSEB); primera cita-
ció postnupcial (F).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 629 exs. el 13.I; cens d’ocells aquà-
tics hivernants (PAEA); (N). 865 exs. el
10.II; màxim anual (PAEA); (N). 1 ex. als

estanys del Matà el 4.V (JMAA); darrera cita-
ció prenupcial (F). 1 ex. a la Massona
l’11.VIII (JMAA); primera citació postnup-
cial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 2.484 exs. a tot el delta el
12-18.I; cens d’ocells aquàtics hiver-
nants (DBCA i FVEA/PDEA); (N). 1 ex. al des-
guàs del Trastellador el 23.V; darrera cita-
ció prenupcial (DBCA); (F). 1 ex. a Masia
Blanca el 19.VII; primera citació postnupcial
(DBCA); (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 249 exs. durant el
cens d’ocells hivernants el 17.I (RBGA, FSEB

i FLSA); (N). 1 ex. a la maresma el 28.VII
(FSEB); primera citació postnupcial (F).

OSONA

Folgueroles 1 ex. al Raurell el 5.V (JVFB);
darrera citació prenupcial (F).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. als estanys del Matà el 31.VII
(FMVA); primera citació postnupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 2.685 exs. a tot el delta el
8-14.I; cens d’ocells aquàtics hivernants
(DBCA i FVEA/PDEA); (N). 1 ex. als arrossars
de la Quartera, illa de Buda, el 19.V; darre-
ra citació prenupcial (DBCA); (F). 1 ex. al
Goleró el 22.VII; primera citació post-
nupcial (DBCA); (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a cal Roc el 8.V
(XSXA); darrera citació prenupcial (F).

OSONA

Vic 1 ex. en uns camps inundats al costat
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de la Peugeot el 27.VIII (MRFB, JCRC i RJNA);
primera citació postnupcial (F).

Gallinago media
Becadell gros

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a cal Tet el 24.IV
(FGPA); (G). Citació pendent d’homologa-
ció o no tramesa al Comité de Rarezas de
SEO/BirdLife. 1 ex. a la maresma de les Fili-
pines el 22.V (FLSA; RGBA, JCMC, ARMA i
RACB); (G). Citació homologada pel Comi-
té de Rarezas de SEO/BirdLife.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. a l’estany dels Roncaires el 6.V
(OCVA); (G). Citació pendent d’homolo-
gació o no tramesa al Comité de Rarezas de
SEO/BirdLife.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. als estanys del Matà del 10 al
12.IV (JMAA); (G). Citació pendent d’ho-
mologació o no tramesa al Comité de Rare-
zas de SEO/BirdLife.

Limnodromus scolopaceus
Tetolet becllarg

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. de 1r hivern als arros-
sars dels Panissos del 17 al 23.X; prime-
ra citació al delta i segona a Catalunya
(DBCA); (G). Citació no tramesa al Comité
de Rarezas de SEO/BirdLife.

Scolopax rusticola
Becada

ALT CAMP

Aiguamúrcia 1 ex. al riu Gaià el 10.III
(CGGA); darrera citació prenupcial (F).

ALT EMPORDÀ

Rabós 1 ex. migrant pel coll de Plaja el
10.III (MSFB, PFLB i JMDA); darrera citació
prenupcial (F).

BAGES

Calders 1 ex. al riu Calders el 12.III (FMVA);
darrera citació prenupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. al pati de l’estació
biològica del Canal Vell el 30.I (DBCA); (G).

BERGUEDÀ

Saldes 1 ex. fent parades nupcials en un
bosc de Pinus uncinata a la serra d’Ensija
el 31.V (JSPB); (F).

CONCA DE BARBERÀ

Pontils 1 ex. a mas Pascol el 8.III (CGGA

i XBGA); darrera citació prenupcial (F).

SEGRIÀ

Lleida 3 exs. a la Mitjana l’11.I (FMSA); (F).

TARRAGONÈS

Tarragona 1 ex. entrant des del mar s’a-
tura en un càmping el 5.XII (ACTA i PGHA);
(F).
Torredembarra 3 exs. als Salats i Mun-
tanyans el 5.I (AVDA); (F).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural del Cap de Creus 1 ex.
aturat a la pista del mas d’en Caussa el
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28.X (PFLB); primera citació postnupcial
(F, G).

ALT URGELL/PALLARS SOBIRÀ

Parc Natural de l’Alt Pirineu 1 niu amb
4 ous depredat per un carnívor el 25.V
(JCBC); (B).

ANOIA

Orpí 1 ex. a Santa Càndia el 23.III (XBGA);
darrera citació prenupcial (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. ferit per col·lisió
a la C-31 el 23.III (FLSA, ARMC, FSEB, NUTA

i RACB); (F, B).

BARCELONÈS

Badalona 1 ex. trobat mort al carrer de
Santa Madrona l’11.XI (CHVA); (B).
Barcelona 1 ex. trobat a l’Eixample i alli-
berat a Collserola el 8.XI (CGFA); (B). 1
ex. trobat viu a Vallcarca l’11.XI (JNXA);
(B). 1 ex. a les escales de la botiga Foto-
video al carrer de Cantàbria el 17.XI (MEXA);
(B).
Sant Adrià de Besòs 5 exs.coincidint amb
una onada de fred a la desembocadura del
riu Besòs el 2.I (XBLA); (F).

MARESME

Sant Vicenç de Montalt 1 ex. trobat mort
després de col·lisionar amb una tanca el
30.XI (DRCA); (B).
Teià 1 ex. a Sant Mateu el 21.III (JSPC i
XTGA); darrera citació prenupcial (F).

PALLARS SOBIRÀ

Alt Àneu 4 mascles territorials durant el
cens global de la forest de Son (JCBC); (N).

PLA DE L’ESTANY

Serinyà 1 ex. trobat mort per col·lisió al
carrer del Dr.Carulla el 9.XI (JRSA); (B).

ALT CAMP

Montferri 1 ex. al riu Gaià el 15.III (CGGA);
darrera citació prenupcial (F).

ALT EMPORDÀ

La Jonquera 1 ex. aturat en una sureda
esperant que calmi la tramuntana el 7.III
(VPRA i PARA); darrera citació prenupcial
(F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. en un marge d’un
arrossar al Canal Vell el 28.I (DBCA); (F).
1 ex. al jardí de l’estació biològica del Ca-
nal Vell el 20.III (DBCA i MRFB); (F).

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. al zoològic el 28.X (JGGD);
primera citació postnupcial (F,G). 2 exs.
al zoològic el 10.XI (JGGD); (G).

MARESME

Premià de Dalt 1 ex. al Parc de la Serra-
lada Litoral el 14.III (DTVA); darrera cita-
ció prenupcial (F).

TARRAGONÈS

Tarragona 1 ex. trobat mort a la Rambla
el 10.X (EGTA); (B).

Limosa limosa
Tètol cuanegre

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. als arrossars de la Gallinera el
20.I (OCVA, AAJA, EGGA i CSFA); primera cita-
ció prenupcial (F). 1 ex. el 30.V (JMAA i
TMJA); darrera citació prenupcial (F). 1 ex.
al Matà el 4.VII (ECFA); primera citació
postnupcial (F). 3 exs. als estanys del Matà
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el 26.XI (JMAA i MJMA); darrera citació post-
nupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 4.120 exs. a tot el delta el
12-18.I; cens d’ocells aquàtics hiver-
nants (DBCA i FVEA/PDEA); (N). Presència
regular al llarg de tot l’any, amb un màxim
de 388 exs. estiuejants a la punta de la
Banya el 14.VI, tot i que puntualment són
observats a d’altres localitats (DBCA); (N,
F). 1 ex. juvenil al Garxal el 16.VII; pri-
mera citació postnupcial segura (DBCA);
(F).

BAIX EMPORDÀ 

Pals 1 ex. a les basses d’en Coll el 6.III
(CBLA); (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 3 exs. a la maresma
el 27.I; primera citació prenupcial (RGBA);
(F). Diverses citacions durant juny i juliol
amb un màxim de 4 exs. el 19 (FLSA) i
30.VI (ARMC); (F).
Sant Boi de Llobregat 1 ex. al riu Llo-
bregat el 8.XII; primera citació hivernal a
la zona (ASAA i JTCB); (F).

OSONA

Roda de Ter 1 ex. al passeig del riu Ter
el 23.III (JEPB); (G).

SELVA

Sils 15 exs. als estanys el 15.IV (LMCA);
(F).

TARRAGONÈS

Torredembarra 1 ex. als Salats i Mun-
tanyans entre el 28.IV i l’1.V (PARA i PASA);
(F).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 3 exs. a l’estany del Cortalet l’1.II
(JMAA i JSBE); primera citació prenupcial
(F). 1 ex. als estanys del Matà el 26.VI
(JMAA); darrera citació prenupcial (F). 2
exs. juvenils als estanys del Matà el 14.VII
(JMAA i MJMA); primera citació postnupcial
segura (F). 1 ex. a l’estany del Cortalet el
14.XI (JMAA, TMJA i BMBA); darrera citació
postnupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 3.755 exs. a tot el delta el
7-14.I; cens d’ocells aquàtics hivernants
(DBCA i FVEA/PDEA); (N). Presència regular
diària al llarg de tot el període estival de
fins a 532 exs., recompte màxim del 30.V,
fet que impossibilita destriar els darrers
migrants prenupcials dels primers post-
nupcials. Aquests exemplars són obser-
vats a diverses localitats, però les con-
centracions més grans es donen a la pun-
ta de la Banya, l’illa de Buda i en certs
sectors d’arrossar, especialment els del
Serrallo; citacions d’exemplars estiuejants
(DBCA); (N, F). 1 ex. juvenil a la punta de
la Banya el 17.VII; primera citació post-
nupcial segura (DBCA); (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. durant el cens
d’hivernants el 18.I (RNLA); (N). 3 exs. a
la maresma el 20.I (FLSA); primera citació
prenupcial (F). Grup de 120 exs. el 20.II;
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un dels grups més grans citats a la zona
(ARMC i VSSA); (N). 2 exs. el 13.VI (PBGA i
JBOL); darrera citació prenupcial (F). 1 ex.
el 18.VII (FSEB); primera citació post-
nupcial (F).

SELVA

Sils 5 exs. als estanys el 4.IV (ADGA); (F).

TARRAGONÈS

Tarragona 1 ex. a la Universitat Laboral
el 5.II (ACTA); primera citació prenupcial
(F).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 2 mascles a l’estany del Cortalet el
30.I (JMAA); primera citació prenupcial (F).
1 ex. als estanys del Matà el 23.V (JMAA);
darrera citació prenupcial (F). 1 ex. juve-
nil el 21.VIII (JMAA); primera citació post-
nupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 4.451 exs. a tot el delta el
12-18.I; cens d’ocells aquàtics hiver-
nants (DBCA i FVEA/PDEA); (N). Presència
regular diària al llarg de tot el període esti-
val de fins a 247 exs., recompte màxim
del 3.VI, fet que impossibilita destriar els
darrers migrants prenupcials dels primers
postnupcials. Aquests exemplars són obser-
vats a diverses localitats, però les con-
centracions més grans es donen a la pun-
ta de la Banya, l’illa de Buda i en certs sec-
tors d’arrossar, especialment els del Serrallo;
observacions d’exemplars estiuejants (DBCA);
(N, F). 1 ex. juvenil a la punta de la Ban-
ya el 22.VII; primera citació postnupcial
segura (DBCA); (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a la bassa dels
Pollancres el 21.II (RBVA); primera citació

prenupcial (F). 1 ex. a cal Tet el 20.VI
(DBRA); darrera citació prenupcial (F). 2
exs. a la bassa dels pollancres el 7.VII
(PBGA); primera citació postnupcial (F).

SEGRIÀ

Alguaire 9 exs. al clot de la Unilla el 8.III
(GBCA); primera citació prenupcial (F).

ALT CAMP

El Pla de Santa Maria 1 ex. als aiguamolls
el 22.III (MDDB); (G).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 6 exs. a l’estany del Cortalet el 3.II
(JMAA); primera citació prenupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 3.377 exs. a tot el delta
el 8-14.I; cens d’ocells aquàtics hivernants
(DBCA i FVEA/PDEA); (N). Presència regu-
lar diària al llarg de tot el període estival
de fins a 191 exs., recompte màxim del
5.VI, fet que impossibilita destriar els
darrers migrants prenupcials dels primers
postnupcials. Com tots els anys, aquests
exemplars són observats a diverses loca-
litats, però les concentracions més grans
es donen a la punta de la Banya, l’illa de
Buda i en certs sectors d’arrossar, espe-
cialment els del Serrallo; observacions d’e-
xemplars estiuejants (DBCA); (N, F). 1 ex.
juvenil al racó del Fangar el 25.VII; pri-
mera observació postnupcial segura (DBCA);
(F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 2 exs. a la maresma
el 3.II (ARMC); primera citació prenupcial
(F). 1 ex. estiuejant a cal Tet i a cal Roc
(XLBA); (F). 1 ex. el 7.VII (RBVA, ARMC, NUTA

i XSXA); primera citació postnupcial (F).
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OSONA

Manlleu 1 ex. del 12 (MRFB, JPRB, AGRB i
JEPB) al 16.III (AAVA i MRFB); (G).

TARRAGONÈS

Torredembarra 1 ex. als Salats i Mun-
tanyans entre el 27.I i el 4.II (CGGA i XBGA);
primera citació prenupcial (F).

Limosa lapponica
Tètol cuabarrat

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 2 exs. als estanys del Matà el 9.V
(JMAA i TMJA); darrera citació prenupcial
(F). 2 exs. juvenils a la Rogera l’11.IX
(PSGA i AOTA); primera citació postnup-
cial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 166 exs. a tot el delta el
12-18.I; cens d’ocells aquàtics hiver-
nants (DBCA i FVEA/PDEA); (N). Presència
regular al llarg de tot l’any, amb un màxim
de 54 exs., probablement tots de 1r estiu,
estiuejant a la punta de la Banya el 19.VI,
tot i que puntualment són observats a d’al-
tres localitats (DBCA); (N, F). 1 ex. juvenil
al Goleró el 28.VII; primera citació post-
nupcial segura (DBCA); (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a la Podrida el
7.IV; primera citació prenupcial (PEGA);
(F). 1 ex. a la Magarola el 28.V; darrera
citació prenupcial (XLBA); (F). 1 ex. a la
maresma el 21.VII; primera citació post-
nupcial (FLSA i ECLA); (F). 1 ex. a les bas-
ses de depuració del riu el 18.XI; darrera
citació postnupcial (RGBA i FXSA); (F).

TARRAGONÈS

Tarragona 1 ex. a l’espigó del far entre el
10 i 13.IX (ACTA); (F).
Torredembarra 1 ex. als Salats i Mun-
tanyans el 7.IX (PARA i PTAE); (F).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 2 exs. a la Rogera el 9.III (SSAA i
OCVA), primera citació prenupcial (F). 1
femella a la Rogera el 15.V (JMAA i TMJA);
darrera citació prenupcial (F). 1 ex. adult
a la Rogera el 8.VIII (JMAA i TMJA); prime-
ra citació postnupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 222 exs. a tot el delta el
7-14.I; cens d’ocells aquàtics hivernants
(DBCA i FVEA/PDEA); (N). Presència regular
diària al llarg de tot el període estival de
fins a 52 exs., recompte màxim del 12.VI,
observats a la punta de la Banya, port del
Fangar, Garxal i salines de Sant Antoni, fet
que impossibilita destriar els darrers migrants
prenupcials dels primers postnupcials;
citacions d’exemplars estiuejants (DBCA);
(N, F). 1 ex. juvenil a la punta de la Banya
el 30.VII; primera citació postnupcial segu-
ra (DBCA); (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a la maresma el
16.III (PBGA); primera citació prenupcial
(F). 1 ex. a la gola de la Bunyola el 28.V
(PEGA, EDBB i FGPA); darrera citació pre-
nupcial (F).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. en una bassa a la platja de can
Comes el 14.V (JMAA); darrera citació pre-
nupcial (F). 1 ex. juvenil a la Rogera el
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27.IX (JMAA i TMJA); darrera citació post-
nupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 81 exs. a tot el delta el 12-
18.I; cens d’ocells aquàtics hivernants (DBCA

i FVEA/PDEA); (N). 1 ex., probablement de
1r estiu, al Garxal el 31.V; darrera citació
postnupcial (DBCA); (F). 5 exs. al Goleró
el 25.VI; primera citació postnupcial (DBCA);
(F).

TARRAGONÈS

Tarragona 1 ex. al port el 3.X (ACTA); darre-
ra citació postnupcial (F).
Vila-seca 2 exs. a la platja dels Prats el
13.V (ACTA i PJAA); darrera citació pre-
nupcial (F).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. al Matà el 26.XI (ECEA i JBCC);
darrera citació postnupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 27 exs. a tot el delta el 8-
14.I; cens d’ocells aquàtics hivernants (DBCA

i FVEA/PDEA); (N). 2 exs. de 1r estiu a la
punta de la Banya el 4.VI; darrera obser-
vació postnupcial (DBCA); (F). 5 exs. adults
a la punta de la Banya el 17.VI; primera
observació postnupcial (DBCA); (F).

BAIX EMPORDÀ

Castell-Platja d’Aro 1 ex. a l’aiguabarreig
del Ridaura entre el 10 i el 12.IX (CACB i
JRGA); (G).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 18 exs. a la platja de
ca l’Arana el 9.IX (FSEB i RGBA); primera
citació postnupcial (F).

GARRAF

Sitges 1 ex. al club de golf Terramar el
25.X (CGGA i XBGA); (G).
Vilanova i la Geltrú 1 ex. a la platja de
Ribes Roges el 6.XI (XBGA); (G).

Numenius phaeopus
Pòlit cantaire

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. als Roncaires el 12.IV (SSAA);
primera citació prenupcial (F). 1 ex. als
prats de can Comes el 15.VII (JMAA); pri-
mera citació postnupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 2 exs. observats a la plat-
ja de l’Arenal, l’Ampolla, i als arrossars del
Goleró de l’1.I al 21.III; citacions hiver-
nals (DBCA i JPVF); (F). 2 exs. als erms de
la Tancada i 1 ex. al Goleró el 24.III; pri-
meres citacions prenupcials segures (DBCA);
(F). 4 exs. al Goleró el 31.V; darrera cita-
ció prenupcial (DBCA); (F). 2 exs. adults a
la punta del Fangar el 16.VI; primera cita-
ció postnupcial (DBCA); (F). 1 ex. prop
de la punta del Fangar el 27.X; darrera
citació postnupcial (DBCA i YBSA); (F). 1 ex.
a la costa rocosa que es troba entre Sant
Carles de la Ràpita i les Cases d’Alcanar
del 26.X al 31.XII; citacions hivernals
(DBCA, FVEA i YBSA); (F).

BAIX EMPORDÀ

Pals 5 exs. al golf Serres de Pals el 22.III;
primera citació prenupcial (CBLA i JCWA);
(F). 2 exs. a les basses d’en Coll el 14.XI
(CBLA i JCWA); darrera citació postnupcial
(F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a cal Dalit el
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4.IV; primera citació prenupcial (XLBA i
JQFA); (F). 1 ex. a ca l’Arana el 5.VII (FGPA);
primera citació postnupcial (F).

ALT EMPORDÀ

L’Escala 1 ex. davant el passeig marítim
el 5.IV (CFQA i AJOA); primera citació pre-
nupcial (F).
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 22 exs.a l’estany del Cortalet el 5.IV
(JMAA, SSAA, XDPA i TMJA); primera citació
prenupcial (F). 1 ex. estiuejant a la Roge-
ra (TMJA i JMAA); (F).

BAIX CAMP

Cambrils 160 exs. en vol davant la plat-
ja el 15.IV (PJAA); (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. a la costa rocosa entre
Sant Carles de la Ràpita i les Cases d’Al-
canar de l’1.I al 6.III, present a la zona des
del 26.X de 2002; citacions hivernals (DBCA,

FVEA i JPVF); (F). 2 exs. a la punta del Fan-
gar el 28.II; primera citació postnupcial
(DBCA); (F). 1 ex. a la punta del Fangar el
25.V; darrera citació prenupcial (DBCA i
FVEA); (F). 1 ex. a la Gola Nord, illa de
Buda, el 19.VI; primera citació postnup-
cial (DBCA i YBSA); (F). 3 exs. a la punta del
Fangar el 9.XI; darrera citació postnupcial
(DBCA); (F). 1 ex. a la costa rocosa entre
Sant Carles de la Ràpita i les Cases d’Al-
canar del 17.XI al 31.XII (DBCA); (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a la maresma el
4.IV (PBGA i JBOL); primera citació pre-
nupcial (F). 1 ex. a la bassa dels Pollan-
cres el 20.VI (PBGA); primera citació post-
nupcial (F).

TARRAGONÈS

Vila-seca 3 exs. a la platja dels Prats l’11.IV

(ACTA i DBRA); primera citació prenupcial
(F).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. als estanys del Matà el 2.IV
(JMAA); primera citació prenupcial (F). 1
ex. el 15.V (JMAA); darrera citació pre-
nupcial (F). 1 ex. a la Rogera el 21.VII
(JMAA); primera citació postnupcial (F).

BAIX CAMP

Mont-roig del Camp 95 exs. volant cap
al N el 15.IV (ACTA i PJAA); primera cita-
ció prenupcial (F, N).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. a la costa rocosa entre
Sant Carles de la Ràpita i les Cases d’Al-
canar de l’1.I al 28.II, present a la zona des
del 17.XI de 2003; observacions hivernals
(DBCA, FVEA i JPVF); (F). 2 exs. a la gola del
Rompent el 29.II; primera citació pre-
nupcial (DBCA); (F). 1 ex. a la punta del
Fangar el 4.VI; darrera citació prenupcial
(DBCA); (F). 2 exs. als erms de la Tancada
el 26.VI; primera citació postnupcial (DBCA);
(F). 2 exs. a la punta del Fangar i 1 ex. a
la gola del Rompent el 18.XI; darrera cita-
ció postnupcial (DBCA); (F). 2 exs. entre la
platja de l’Arenal i el Goleró del 28.XI al
31.XII; observacions hivernals (DBCA i
MFCA); (F).

BAIX EMPORDÀ

Torroella de Montgrí 1 ex. a la Gola l’11.XII
(ABRA); citació hivernal (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 13 exs. a la platja de
ca l’Arana el 3.IV (XLBA); primera citació
prenupcial (F). 100 exs. sobre la mares-
ma el 17.IV (XSXA); (N). 3 exs. a la Bunyo-
la el 23.VI (XLBA); darrera citació prenup-
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cial (F). 1 ex. a la gola de la Bunyola el
14.VII (FLSA, XLBA i FMVA); primera citació
postnupcial (F). 1 ex. a cal Tet el 7.XI
(RBVA); darrera citació postnupcial (F).

GARRAF

Cubelles 1 ex. a la desembocadura del riu
Foix el 23.VII (CGGA, HSCA i XBGA); pri-
mera citació postnupcial (F).

SEGRIÀ

Alfés 1 ex. al secà el 20.IV (JBDA); prime-
ra citació prenupcial (F).

TARRAGONÈS

Tarragona 136 exs. aturats al port el 17.IV
(ACTA i ECRA); (N). 1 ex. a la corba del Fran-
colí el 12.VII (ACTA i DJIM); primera cita-
ció postnupcial (F).

URGELL

Belianes 1 ex. el 8.V (XEAA, RBVA, JPMC,

EFSA, ESMA/SEOB); (G).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. als estanys del Matà el 27.III
(AOTA i PSGA); primera citació prenupcial
(F). 1 ex. a la Massona el 7.VII (JMAA); pri-
mera citació postnupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 2 exs. entre la platja de
l’Arenal i el Goleró, també observats a la
punta del Fangar, de l’1.I al 26.III, pre-
sents a la zona des del 28.XI de 2004;
observacions hivernals (DBCA, FVEA, JPVF i
MFCA); (F). 4 exs. a la punta del Fangar el
28.III; primera observació prenupcial
(DBCA); (F). 1 ex. a la gola del Rompent,
port del Fangar, el 30.V; darrera observa-
ció prenupcial (DBCA); (F). 1 ex. a la
punta del Fangar el 5.VII; primera obser-
vació postnupcial (DBCA); (F). 4 exs. a la

gola Nord el 5.XI; darrera observació post-
nupcial segura (DBCA); (F). 2 exs. a la pun-
ta del Fangar del 28.XI al 31.XII; obser-
vacions hivernals (DBCA); (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 7 exs. migrant l’1.IV
(XLBA); primera citació prenupcial (F). 43
exs. a la platja de ca l’Arana el 13.IV (XLBA

i XSXA); màxim nombre (N). 1 ex. el 17.VI
(XLBA); primera citació postnupcial (F).

GIRONÈS

Cassà de la Selva 1 ex. a Sant Vicenç
l’11.IV (SWWA); (G).

MARESME

Mataró 4 exs. en pas cap al NE davant el
port el 3.IV (JAPB); primera citació pre-
nupcial (F).

TARRAGONÈS

Vila-seca 1 ex. a la platja dels Prats el 30.III
(PJAA, JFOD, ACTA i CJMA); primera citació
prenupcial (F). 205 exs. el 6.IV (JFOD);
màxim nombre (N).

URGELL

Preixana 1 ex. el 16.IV (JMXF); (G, F).

Numenius arquata
Becut

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 126 exs. el 12.I; cens d’ocells aquà-
tics hivernants (PAEA); (N). 1 ex. a l’estany
del Cortalet el 15.VI (JMAA i MJMA); darre-
ra citació prenupcial (F). 1 ex. el 29.VII
(JMAA); primera citació postnupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 292 exs. a tot el delta el 12-
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18.I; cens d’ocells aquàtics hivernants (DBCA

i FVEA/PDEA); (N). Presència regular al llarg
de tot l’any, amb un mínim de 49 exs. estiue-
jants repartits entre el port del Fangar, la
gola Nord i la punta de la Banya el 14.VI,
tot i que puntualment són observats a d’al-
tres localitats (DBCA); (N, F). 2 exs. juvenils
a la punta de la Banya el 25.VII; primera
citació postnupcial segura (DBCA); (F).

BAIX EMPORDÀ

Pals 13 exs. a les basses d’en Coll el 14.XI
(CBLA); màxim anual (F, N).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. sobre el Remo-
lar el 21.II; primera citació prenupcial
(FLSA, FXSA i JQFA); (F). 1 ex. a la mares-
ma el 14.V; darrera citació prenupcial (JBOL

i PBGA); (F). 1 ex. el 29.VI (ARMC); prime-
ra citació postnupcial (F).

MARESME

Malgrat de Mar 10 exs. a la gola de la Tor-
dera desplaçant-se cap al NE el 21.II (JAPB

i MVXC); (F).

SEGRIÀ

Albatàrrec 3 exs. volant sobre el riu Segre
el 8.I (JCGA); (F).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 111 exs. el 7.I; cens d’ocells aquà-
tics hivernants (PAEA); (N). 4 exs. a l’es-
tany del Cortalet el 16.VI (JMAA i TMJA);
darrera citació prenupcial (F). 1 ex. a la
Rogera el 8.VII (JMAA i TMJA); primera cita-
ció postnupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 382 exs. a tot el delta el
7-14.I; cens d’ocells aquàtics hivernants
(DBCA i FVEA/PDEA); (N). Presència regular

diària al llarg de tot el període estival de
fins a 42 exs., recompte màxim del 30.V,
observats a la punta de la Banya i port
del Fangar, fet que impossibilita destriar
els darrers migrants prenupcials dels pri-
mers postnupcials; citacions d’exemplars
estiuejants (DBCA); (N, F). 1 ex. juvenil al
Fangar el 3.VIII; primera citació postnupcial
segura (DBCA i TKKA); (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. durant el cens
d’hivernants el 18.I (RNLA); (N). 1 ex. a la
platja de la Ricarda l’1.VII (FLSA i XDXA);
primera citació postnupcial (F).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 82 exs. el 13.I; cens d’ocells aquà-
tics hivernants (PAEA); (N). 1 ex. a la Roge-
ra el 9.VII (JMAA); primera citació post-
nupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 313 exs. a tot el delta el
12-18.I; cens d’ocells aquàtics hiver-
nants (DBCA i FVEA/PDEA); (N). Presència
regular diària al llarg de tot el període esti-
val de fins a 33 exs., recompte màxim del
2.VI, observats a la punta de la Banya i
port del Fangar, fet que impossibilita des-
triar els darrers migrants prenupcials dels
primers postnupcials; observacions d’e-
xemplars estiuejants (DBCA); (N; F). 1 ex.
juvenil al Fangar el 24.VII; primera cita-
ció postnupcial segura (DBCA); (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. durant el cens
d’ocells hivernants el 17.I (RBGA, FSEB i
FLSA); (N). 14 exs. davant la Ricarda l’1.III
(XLBA); primera citació prenupcial (F). 2
exs. volant cap al S davant la Bunyola el
23.VI (XLBA); (F).
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BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 332 exs. a tot el delta el
8-14.I; cens d’ocells aquàtics hivernants
(DBCA i FVEA/PDEA); (N). Presència regu-
lar diària al llarg de tot el període estival
de fins a 39 exs., recompte màxim del
4.VI, observats a la punta de la Banya i
port del Fangar, fet que impossibilita des-
triar els darrers migrants prenupcials dels
primers postnupcials; observacions d’e-
xemplars estiuejants (DBCA); (N, F). 1 ex.
juvenil a la punta de la Banya el 4.VIII;
primera observació postnupcial segura
(DBCA); (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a cal Tet el 18.V
(XLBA); darrera citació prenupcial (F). 1
ex. a ca l’Arana el 26.VI (XLBA); primera
citació postnupcial (F).

BAIX EMPORDÀ

Pals 1 ex. als arrossars de Gelabert el 30.V
(CBLA, JCWA i JRPB); darrera citació pre-
nupcial (F).

OSONA

Folgueroles 1 ex. a Sant Jordi el 27.II
(MRFB); (G).

Tringa erythropus
Gamba roja pintada

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 17 exs. el 12.I; cens d’ocells aquà-
tics hivernants (PAEA); (N). 1 ex. adult a
l’estany del Cortalet el 4.VIII (JMAA i MJMA);
primera citació postnupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 283 exs. a tot el delta el
12-18.I; cens d’ocells aquàtics hivernants
(DBCA i FVEA/PDEA); (N). 1 ex., probable-
ment de 1r estiu, a les salines de Sant
Antoni el 23.V; darrera citació prenup-
cial (DBCA); (F). 3 exs. adults al Garxal el
21.VI; primera citació postnupcial (DBCA);
(F).

BAIX EMPORDÀ

Pals1 ex. a les basses d’en Coll el 22.III
(CBLA); (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 5 exs. durant el cens
d’hivernants (RNLA); (N). 2 exs. al camp
de futbol el 5.V (ARMC); darrera citació
prenupcial (F). 1 ex. a la maresma el 9.VII;
primera citació postnupcial (FLSA); (F).
El Prat de Llobregat 1 ex. hivernant al
riu Llobregat (ASAA); (F).

MARESME

Malgrat de Mar 1 ex. en plomatge hiver-
nal a la gola de la Tordera el 24.III i 1 ex.
en plomatge estival el 5.V (EBMA); (F).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 24 exs. el 7.I; cens d’ocells aquà-
tics hivernants (PAEA); (N). 1 ex. a l’estany
del Cortalet el 23.VI (JMAA); darrera cita-
ció prenupcial (F). 1 ex. el 22.VII (JMAA);
primera citació postnupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 197 exs. a tot el delta el
7-14.I; cens d’ocells aquàtics hivernants
(DBCA i FVEA/PDEA); (N). 2 exs., proba-
blement de 1r estiu, als arrossars de la
Quartera, illa de Buda, el 20.V; darrera
citació prenupcial (DBCA i JPVF); (F). 8 exs.
adults en plomatge nupcial al Garxal el
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20.VI; primera citació postnupcial (DBCA

i YBSA); (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 5 exs. durant el cens
d’hivernants el 18.I (RNLA); (N). 3 exs. a
la maresma el 16.VI (RGBA); (F). 1 ex. el
29.VII (FLSA i FSEB); primera citació post-
nupcial (F).
Sant Boi de Llobregat 2 exs. al riu Llo-
bregat el 26.XII (RBVA); citació hivernal (G,
F).

TARRAGONÈS

Tarragona 1 ex. aturat en un dic de ciment
dins el port el 6.XII (PABB); (G, F).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 9 exs. el 13.I; cens d’ocells aquà-
tics hivernants (PAEA); (N). 1 ex. adult esti-
val a l’estany del Cortalet el 7.VII (JMAA);
primera citació postnupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 326 exs. a tot el delta el
12-18.I; cens d’ocells aquàtics hiver-
nants (DBCA i FVEA/PDEA); (N). 1 ex. adult
i 2 exs. probablement de 1r estiu al Gar-
xal el 29.V; darrera citació prenupcial
(DBCA); (F). 4 exs. adults en plomatge nup-
cial a l’Alfacada el 19.VI; primera citació
postnupcial (DBCA); (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 6 exs. a la maresma
el 7.I (FLSA); (F). 2 exs. el 30.VI (FLSA);
primera citació postnupcial (F).

OSONA

Folgueroles 3 exs. al Raurell el 9.IV (JVFB,

GCMA, RGAA, JPRB; RPEA, PBCA i MRFB); (G).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. adult als estanys del Pericó
el 23.VI (JMAA); primera citació postnup-
cial (F).

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 1 ex. al pantà del
Foix el 7.V (PARA i PTEA); (G). 2 exs. en
plomatge estival a la cua del pantà del Foix
el 9.VII (JGGF); primera citació postnup-
cial (F, G).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 305 exs. a tot el delta el
8-14.I; cens d’ocells aquàtics hivernants
(DBCA i FVEA/PDEA); (N). 2 exs., probable-
ment de 1r estiu al Garxal el 22.V; darre-
ra observació prenupcial (DBCA); (F). 2
exs. adults en plomatge nupcial als arros-
sars de la Quartera el 16.VI; primera obser-
vació postnupcial (DBCA); (F).

BAIX EMPORDÀ

Santa Cristina d’Aro 1 ex. adult als estanys
de les Escoles el 16.X (CACB); (G).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a la maresma el
24.VI (XSXA); darrera citació prenupcial
(F). 2 exs. a la maresma el 7.VII (ARMC,

NUTA i XSXA); primera citació postnupcial
(F).

GIRONÈS

Campllong 1 ex. a les Ferreries el 4 i 5.IV
(JVCB); (G).
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Tringa totanus
Gamba roja vulgar

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 2 exs. als estanys del Matà el 3.III
(JSBE); primera citació prenupcial (F). 1
ex. el 13.VI (JMAA), darrera citació pre-
nupcial (F). 1 ex. juvenil a l’estany del Cor-
talet el 19.VII (JMAA i TMJA); primera cita-
ció postnupcial (F). 1 ex. de 1r hivern als
estanys del Matà el 21.X (JMAA); darrera
citació postnupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1.179 exs. a tot el delta el
12-18.I; cens d’ocells aquàtics hiver-
nants (DBCA i FVEA/PDEA); (N).

BAIX EMPORDÀ

Pals 1 ex. a les basses d’en Coll el 7.I (CBLA,

JCWA i JRPB); citació hivernal (F). 8 exs. el
12.VI (CBLA); darrera citació prenupcial (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 3 exs. a la maresma
el 26.II; primera citació prenupcial (FLSA,

PBGA, JBOL i RGBA); (F).

BARCELONÈS

Sant Adrià de Besòs 1 ex. a la desembo-
cadura del riu Besòs el 9.III (XLBA); pri-
mera citació postnupcial (F).

OSONA

Manlleu 3 exs. al Ter el 25.III (APFA); (G).

SEGRIÀ

Alcarràs 1 ex. als arrossars el 8.VI (GBCA

i SWWA); darrera citació prenupcial (F).

SELVA

Sils 1 ex. als estanys el 13.XI (ADGA); darre-
ra citació postnupcial (F).

TARRAGONÈS

Tarragona 1 ex. l’11.VI (ACTA); darrera
citació prenupcial (F).
Torredembarra 20 exs. als Salats i Mun-
tanyans el 7.VI (JVDA i AVDA); (F).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. a l’estany del Cortalet el
23.II (JMAA i OCVA); primera citació pre-
nupcial (F). 4 exs. als estanys del Matà el
28.V (JMAA); darrera citació prenupcial (F).
1 ex. juvenil a la closa del Puig el 20.VII
(JMAA); primera citació postnupcial (F).
1 ex. a l’estany del Cortalet el 2.XII (JMAA);
darrera citació postnupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1.256 exs. a tot el delta el
7-14.I; cens d’ocells aquàtics hivernants
(DBCA i FVEA/PDEA); (N).

BAIX EMPORDÀ

Pals 1 ex. a les basses d’en Coll el 28.V
(CBLA); darrera citació prenupcial (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a la maresma el
27.II (FLSA, VSSA i PBGA); primera citació
prenupcial (F). 1-2 exs. estiuejants (FLSA

i PBGA); (F). 10 exs. el 30.VII (RBVA); pri-
mera citació postnupcial (F).

SELVA

Sils 1 ex. als estanys el 23.VII (ADGA); pri-
mera citació postnupcial (F).

BARCELONÈS

Sant Adrià de Besòs 1 ex. a la desembo-
cadura del Besòs el 5.VIII (XLBA); prime-
ra citació postnupcial (F).

OSONA

Gurb-Les Masies de Voltregà 1 ex. a la
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desembocadura del Sorreig al Ter el 13.IV
(JPRB); (G).

TARRAGONÈS

Vila-seca 3 exs. a la platja dels Prats el 24.II
(EGTA); primera citació prenupcial (F).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 2 exs. a l’estany del Cortalet el 22.II
(JMAA); primera citació prenupcial (F). 2
exs. a l’estany d’en Túries el 25.VI (JMAA);
darrera citació prenupcial (F). 3 exs. adults
i 2 exs. juvenils el 18.VII (JMAA); primera
citació postnupcial (F). 1 ex. a la depura-
dora d’Empuriabrava el 8.XI (JMAA); darre-
ra citació postnupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1.409 exs. a tot el delta el
12-18.I; cens d’ocells aquàtics hiver-
nants (DBCA i FVEA/PDEA); (N).

BAIX EMPORDÀ

Pals 4 exs. a les basses d’en Coll el 26.V
(CBLA); darrera citació prenupcial (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 4 exs. a la maresma
el 19.II (PBGA); primera citació prenupcial
(F). Diverses citacions estivals (FLSA); (F).
1 ex. sobre la maresma el 31.X (FLSA);
darrera citació postnupcial (F).

OSONA

Folgueroles 2 exs. al Raurell el 27.III
(PBCA); primera citació prenupcial (F).
Gurb 1 ex. en un camp inundat prop de
Granollers de la Plana del 15 al 25.IV (JEPA,
MRFB i CMGA); (F).

PLA DE L’ESTANY

Serinyà 3 exs. a les llacunes el 8.V (CGPA

i MMJA); (G).

TARRAGONÈS

Torredembarra 1 ex. als Salats i Mun-
tanyans el 2.VII (CGGA i XBGA); primera
citació postnupcial (F).
Vila-seca 4 exs. a la platja dels Prats el
29.II (EGTA); primera citació prenupcial
(F). 58 exs. el 5.V (ACTA); màxim anual
(N, F).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. als arrossars de la Gallinera el
23.II (JMAA); primera citació prenupcial
(F). 2 exs. a l’estany del Cortalet el 22.VI
(JMAA); primera citació postnupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1.178 exs. a tot el delta el
8-14.I; cens d’ocells aquàtics hivernants
(DBCA i FVEA/PDEA); (N). 131 parelles repro-
ductores a tot el delta; cens d’ocells nidi-
ficants (DBCA i FVEA/PDEA); (N).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 2 exs. a la maresma
el 21.II (FLSA); primera citació prenupcial
(F). 3 exs. al riu Llobregat el 22.V (RBVA);
darrera citació prenupcial (F). 1 ex. el 13.VI
(XLBA); primera citació postnupcial (F).

BARCELONÈS

Sant Adrià de Besòs 1 ex. a la desembo-
cadura del riu Besòs el 4.III (XLBA i MCVA);
primera citació prenupcial (F).

OSONA

Gurb-Les Masies de Voltregà 1 ex. a la
desembocadura del Sorreig al Ter el 7.V
(JAIA i AAVA), única observació de l’any a
la comarca (G).

PLA D’URGELL

Ivars d’Urgell-Vila-sana 3 exs. a l’estany
el 20.V (JEBA); darrera citació prenupcial
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(F). 1 ex. juvenil el 31.VII (JEBA); prime-
ra citació postnupcial (F).

TARRAGONÈS

Tarragona 1 ex. al Francolí el 7.II (ACTA);
primera citació prenupcial (F).
Vila-seca 1 ex. a la torre d’en Dolça (ACTA

i JFOD) i 19 exs. a la platja de Prats el 21.V
(JFOD i ACTA); darreres citacions prenup-
cials (F).

VALLÈS ORIENTAL

Mollet del Vallès 1 ex. al riu Besòs el 3.V
(FMVA); (G).

Tringa stagnatilis
Siseta

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 2 exs. a l’estany Europa el 24.III
(JMAA); primera citació prenupcial (F). 1
ex. al Cortalet el 30.VIII (FVVB i PSSE); pri-
mera citació postnupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. al Garxal el 26.III;
primera citació prenupcial (DBCA, PMXE i
CGFA); (F). Posteriorment diversos regis-
tres que fan referència a un mínim de 16
exs. a diferents localitats (DBCA, JPVF i SSAA),
amb un màxim de 4 exs. al Garxal el 24.IV
(DBCA); (N). 1 ex. al Garxal el 20.V; darre-
ra citació prenupcial (DBCA); (F). 1 ex.
adult al Garxal el 24.VI; primera citació
postnupcial (DBCA); (F). Posteriorment
diverses citacions que fan referència a un
mínim de 43 exs. a diferents localitats
(DBCA, OCVA, JPVF, SSAA i FVEA), amb un
màxim de 13 exs. al Garxal el 5.VII (DBCA

i JPVF); (N). 1 ex. juvenil/1r hivern als arros-
sars de la Quartera, illa de Buda, el 4.XI;
darrera citació postnupcial (DBCA); (F).

BAIX EMPORDÀ

Pals 1 ex. al golf Serres de Pals el 26.IX
(CBLA); (G). 1 ex. el 14.XI (JCWA i CBLA);
(F, G).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 3-4 exs. a la mares-
ma el 4.IV; primera citació prenupcial
(RGBA,ARMC i FLSA); (F). 7 exs. el 25.IV;
màxim censat (RGBA, FLSA, FXSA, JCMC i
ARMC); (F). 2 exs. al camp de futbol el 3.V;
darrera citació prenupcial (FLSA, RGBA i
JJMA); (F). 1 ex. a la maresma el 23.VIII;
primera citació postnupcial (JCMC); (F). 1
ex. el 26.IX; darrera citació postnupcial
(PBGA); (F).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. als estanys del Matà el 17.III
(JMAA i TMJA); primera citació prenupcial
(F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. al Canal Vell el 10.III;
primera citació prenupcial (DBCA); (F). Pos-
teriorment diversos registres que fan refe-
rència a un mínim de 14 exs. a diferents
localitats (DBCA, JPVF i SSAA), amb un màxim
de 6 exs. al Garxal el 23.IV (DBCA); (N). 1
ex. al Garxal el 16.V; darrera citació pre-
nupcial (DBCA); (F). 5 exs. adults a l’illa de
Buda, el 19.VI; primera citació postnup-
cial (DBCA i YBSA); (F). Posteriorment diver-
ses citacions que fan referència a un mínim
de 36 exs. a diferents localitats (DBCA, OCVA,

JPVF, SSAA i FVEA), amb un màxim de 6
exs. al Garxal el 26.VII (DBCA i JPVF); (N).
1 ex. juvenil/1r hivern al Garxal el 12.XI;
darrera citació postnupcial (DBCA); (F).

BAIX EMPORDÀ

Torroella de Montgrí 1 ex. a l’Estartit el
3.V (JCCA); (G).
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BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. als calaixos de
depuració el 14.IV (FLSA); primera citació
prenupcial (F). 1 ex. a la maresma el 2.V
(JCMC); darrera citació prenupcial (F). 1
ex. el 29.VI (FLSA); primera citació post-
nupcial (F). 1 ex. a la maresma el 16.IX
(PBGA i JBOL); darrera citació postnupcial
(F).

TARRAGONÈS

Tarragona 1 ex. a la corba del riu Fran-
colí el 30.III (ACTA); (G).
Vila-seca 1 ex. a la platja dels Prats el 10.V
(ACTA, EGTA i RACC); (G).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. als estanys del Matà l’1.IV
(JMAA); primera citació prenupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. al Niño Perdido el
12.III; primera citació prenupcial (MCBB i
DBCA); (F). Posteriorment diversos regis-
tres que fan referència a un mínim de 18
exs. a diferents localitats (DBCA, JPVF i SSAA),
amb un màxim de 5 exs. al Garxal el 3.V
(DBCA); (N). 2 exs. al Garxal el 18.V; darre-
ra citació prenupcial (DBCA); (F). 1 ex.
adult als arrossars de la Quartera, illa de
Buda, el 21.VI; primera citació postnup-
cial (DBCA); (F). Posteriorment diverses
observacions que fan referència a un mínim
de 43 exs. a diferents localitats (DBCA, OCVA,

JPVF, SSAA i FVEA), amb un màxim de 9 exs.
als arrossars de la Quartera, illa de Buda,
el 20.VII (DBCA); (N). 1 ex. juvenil/1r hivern
al Garxal el 18.XI; darrera citació post-
nupcial (DBCA); (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. al camp de fut-
bol el 27.III (XSXA); primera citació pre-

nupcial (F). 1 ex. el 9.V (FLSA); darrera
citació prenupcial (F). 1 ex. a la Magaro-
la el 15.VI (DBRA); primera citació post-
nupcial (F). 1 ex. al camp de futbol el 8.XI
(FSEB); darrera citació postnupcial (F).

SEGRIÀ

Alguaire 1 ex. al clot de la Unilla l’1.IV
(JSPC); (G).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. als estanys del Matà el 22.III
(JMAA); primera citació prenupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. a les Olles el 20.III;
primera observació prenupcial (DBCA); (F).
Posteriorment diversos registres que fan
referència a un mínim de 12 exs. a dife-
rents localitats (DBCA, JPVF i SSAA), amb un
màxim de 4 exs. al Garxal el 9.V (DBCA);
(N). 1 ex. al Garxal el 17.V; darrera obser-
vació prenupcial (DBCA); (F). 2 exs. adults
als arrossars de la Quartera, illa de Buda,
el 21.VI; primera observació postnupcial
(DBCA); (F). Posteriorment diverses obser-
vacions que fan referència a un mínim de
34 exs. a diferents localitats, amb un màxim
de 8 exs. als arrossars de la Quartera, illa
de Buda, el 15.VII (DBCA); (N). 1 ex. juve-
nil/1r hivern als arrossars de la Quartera,
illa de Buda, el 31.X; darrera observació
postnupcial (DBCA); (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. al camp de fut-
bol el 13.III (XSXA); primera citació pre-
nupcial (F). 1 ex. fins al 9.V (FLSA); darre-
ra citació prenupcial (F). 1 ex. adult a la
maresma el 17.VI (RGBA); primera citació
postnupcial (F).
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MONTSIÀ

Ulldecona 1 ex. en una bassa de reg el
31.VIII (JFOD); (G).

TARRAGONÈS

Torredembarra 1 ex. als Salats i Mun-
tanyans el 9.IX (XBGA); (G).

Tringa nebularia
Gamba verda

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 14 exs. el 12.I; cens d’ocells aquà-
tics hivernants (PAEA); (N). 1 ex. als arros-
sars de la Gallinera el 17.VI (JMAA), darre-
ra citació prenupcial; (F). 3 exs. al Matà
el 5.VII (BMBM); primera citació postnup-
cial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 119 exs. a tot el delta el
12-18.I; cens d’ocells aquàtics hiver-
nants (DBCA i FVEA/PDEA); (N). Presència
regular al llarg de tot l’any, amb un mínim
de 8 exs., probablement tots de 1r estiu,
estiuejant a les salines de Sant Antoni, tot
i que puntualment són observats a d’altres
localitats, com ara el port del Fangar, el
Garxal i la punta de la Banya (DBCA); (N,
F). 1 ex. juvenil al Sillero el 24.VI; primera
citació postnupcial segura (DBCA); (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a la maresma el
16.III; primera citació prenupcial (FLSA);
(F). 3 exs. a la maresma el 6.VI; darrera
citació prenupcial (FLSA i LGSB); (F). 1 ex.
a la reserva el 10.VII; primera citació post-
nupcial (PBGA i JBOL); (F). 2 exs. hivernants
al Remolar (FLSA); (F).

OSONA

Les Masies de Voltregà 2 exs. volant pel
Sorreig el 13.X (JPRB i MRFB); (F).

PLA DE L’ESTANY

Fontcoberta 1 ex. als estanyols d’Espolla
l’11.IV (CFQA); (F).

SELVA

Sils 1 ex. als estanys el 13 i 14.IV (ADGA,

ICAA, JVLA, MGMD i NFFA); (F).

VAL D’ARAN

Naut Aran 2 exs. al plan de Beret el 9.V
(IOSA); (G).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 10 exs. el 7.I; cens d’ocells aquà-
tics hivernants (PAEA); (N). 1 ex. a la Roge-
ra el 30.VI (TMJA); darrera citació pre-
nupcial (F). 1 ex. el 17.VII (JMAA); primera
citació postnupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 111 exs. a tot el delta el
7-14.I; cens d’ocells aquàtics hivernants
(DBCA i FVEA/PDEA); (N). Presència regular
diària al llarg de tot el període estival de
fins a 23 exs., recompte màxim del 30.V,
observats a la punta de la Banya, port del
Fangar i Garxal, fet que impossibilita des-
triar els darrers migrants prenupcials dels
primers postnupcials; citacions d’exem-
plars estiuejants (DBCA); (N, F). 1 ex. juve-
nil a les salines de Sant Antoni el 22.VI;
primera citació postnupcial segura (DBCA

i JPVF); (F).

BAIX EMPORDÀ

Torroella de Montgrí 3 exs. a l’aeròdrom
el 29.V (CBLA); darrera citació prenupcial
(F).
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BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 5 exs. a la maresma
el 16.II (ARMC); primera citació prenup-
cial (F). 1 ex. fins al 27.V (PBGA); darrera
citació prenupcial (F). 2 exs. al camp de
futbol el 17.VII (ARMC); primera citació
postnupcial (F). 3 exs. a la maresma el
12.XI (FLSA); primera citació postnupcial
(F).
Sant Boi de Llobregat 1 ex. al riu Llo-
bregat entre el 14 i el 19.I (ASAA); citació
hivernal en un lloc poc usual (F, G).

OSONA

Gurb 1 ex. al Gurri el 29.VIII (MRFB i JEXA);
(G).

SELVA

Sils 1 ex. als estanys el 27.VII (JVLA i MPMA);
primera citació postnupcial (F).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 4 exs. el 13.I; cens d’ocells aquà-
tics hivernants (PAEA); (N). 1 ex. a l’estany
del Cortalet el 29.V (JMAA); darrera cita-
ció prenupcial (F). 1 ex. a la Rogera el
15.VII (TMJA); primera citació postnupcial
(F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 237 exs. a tot el delta el
12-18.I; cens d’ocells aquàtics hiver-
nants (DBCA i FVEA/PDEA); (N). Presència
regular diària al llarg de tot el període esti-
val de fins a 16 exs., recompte màxim del
2.VI, observats a la punta de la Banya, port
del Fangar i Garxal, fet que impossibilita
destriar els darrers migrants prenupcials
dels primers postnupcials; observacions
d’exemplars estiuejants (DBCA); (N, F). 1
ex. juvenil al racó del Fangar el 29.VI; pri-
mera citació postnupcial segura (DBCA);
(F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a la maresma
(FLSA) i 1 ex. a cal Tet l’11.III (XLBA); pri-
meres citacions prenupcials (F). 1 ex. a
la Bunyola el 9.VI (FLSA, FSEB, XLBA i XSXA);
darrera citació prenupcial (F). 1 ex. a la
maresma el 14.VII (FSEB); primera citació
postnupcial (F).

GARROTXA

La Vall de Bianya 1 ex. amb 3 Tringa ochro-
pus en una bassa temporal de pluja el 8.IV
(FTCA); (G).

OSONA

Folgueroles 1 ex. el 31.III (RPEA i MRFB);
primera citació prenupcial (F). 9 exs. el
9.IV (MRFB, PBCA, JPEA, JPRB, GMCB, RGAA i
JVFB); nombre màxim (N, F).
Gurb 3 exs. en un camp inundat prop de
Granollers de la Plana el 15.IV (JEPA) i 4
exs. el 17.IV (MRFB); (F).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. a l’estany del Cortalet l’1.VII
(JMAA); primera citació postnupcial (F).
Sant Climent Sescebes 1 ex. a la bassa
del Torlits el 5.IV (MBFA); (G).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 241 exs. a tot el delta el
8-14.I; cens d’ocells aquàtics hivernants
(DBCA i FVEA/PDEA); (N). Presència regular
diària al llarg de tot el període estival de
fins a 9 exs., recompte màxim del 5.VI,
observats a la punta de la Banya, port del
Fangar i Garxal, fet que impossibilita des-
triar els darrers migrants prenupcials dels
primers postnupcials; observacions d’e-
xemplars estiuejants (DBCA); (N, F). 1 ex.
juvenil a la punta de la Banya el 7.VII; pri-
mera observació postnupcial segura (DBCA);
(F).
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BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. als calaixos de
depuració el 7.III (FLSA); primera citació
prenupcial (F). 1 ex. entre el 13 i el
27.VI (FLSA i RGGA); (F). 1 ex. a cal Roc el
6.VII (ARCC); primera citació postnupcial
(F).

BAIX PENEDÈS

Banyeres del Penedès 1 ex. a la riera de
Sant Miquel el 16.V (CGGA i XBGA); (G).

MARESME

Tiana 1 ex. migrant el 13.VII (XLBA); pri-
mera citació postnupcial (G, F).

PLA D’URGELL

Ivars d’Urgell-Vila-sana 2 exs. a l’estany
l’1.VI (JEBA); darrera citació prenupcial (F).

Tringa flavipes
Gamba groga petita

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. de 1r hivern als estanys del
Matà el 4 i 5.XII ( JMAA); (G). Citació homo-
logada pel Comité de Rarezas de SEO/Bird-
Life.

Tringa ochropus
Xivita

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 7 exs. el 12.I; cens d’ocells aquà-
tics hivernants (PAEA); (N).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 93 exs. a tot el delta el 12-

18.I; cens d’ocells aquàtics hivernants (DBCA

i FVEA/PDEA); (N). 1 ex. als arrossars de
Vilacoto el 12.V; darrera citació prenup-
cial (DBCA); (F). 1 ex. adult als arrossars
de Magraner el 27.V; primera citació post-
nupcial (DBCA); (F).

BAIX EMPORDÀ

Pals 2 exs. al golf Serres de Pals el 26.VI
(CBLA); primera citació postnupcial (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 10 exs. durant el cens
d’hivernants (RNLA); (N). 4 exs. a les reser-
ves el 12.VII (PBGA); primera citació post-
nupcial (F).

BAIX PENEDÈS

Banyeres del Penedès 4 exs. a la riera de
Sant Miquel el 13.VII (CGGA); primera cita-
ció postnupcial (F).

SEGRIÀ

Alfés1 ex. a la bassa de l’Astor el 26.VI
(ABBB); primera citació postnupcial (F).

VALLÈS ORIENTAL

La Llagosta 2 exs. joves i 1 ex. adult al
riu Besòs el 12.VII (FMVA); primera cita-
ció postupcial (F).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 6 exs. el 7.I; cens d’ocells aquàtics
hivernants (PAEA); (N). 3 exs. a l’estany del
Cortalet el 16.VI (JMAA i TMJA); primera
citació postnupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 162 exs. a tot el delta el
7-14.I; cens d’ocells aquàtics hivernants
(DBCA i FVEA/PDEA); (N). 1 ex. al salobrar
del Serrallo l’11.V; darrera citació pre-
nupcial (DBCA); (F). 2 exs. als arrossars de
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les Creus el 4.VI; primera citació post-
nupcial (DBCA); (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 40 exs. durant el cens
d’hivernants el 18.I (RNLA); (N). 6 exs. a
la bassa del Pi el 16.VI (RGBA i FLSA); pri-
mera citació postnupcial (F).

VALLÈS ORIENTAL

Bigues Riells 1 ex. a la riera de Tenes el
17.VI (FMVA); primera citació postnupcial
(F).

ALTA RIBAGORÇA/PALLARS JUSSÀ/
PALLARS SOBIRÀ/VAL D’ARAN

Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany
de Sant Maurici 1 ex. a l’estanh Plan de
Colomèrs el 27.VIII (MAMA); (G).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. el 13.I; cens d’ocells aquàtics
hivernants (PAEA); (N). 1 ex. a l’estany
Europa el 18.VI (JMAA); primera citació
postnupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 170 exs. a tot el delta el
12-18.I; cens d’ocells aquàtics hiver-
nants (DBCA i FVEA/PDEA); (N). 1 ex. a les
Olles el 14.V; darrera citació prenupcial
(DBCA); (F). 3 exs. als arrossars de la Quar-
tera, illa de Buda, el 4.VI; primera citació
postnupcial (DBCA); (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 42 exs. durant el
cens d’ocells hivernants el 17.I (RBGA,

FSEB i FLSA); (N). 1 ex. a la Bunyola el
13.VI (XLBA); primera citació postnup-
cial (F).

OSONA

Les Masies de Roda 1 ex. al riu Ter el 10.VI
(JBCB); primera citació postnupcial (F).

SEGRIÀ

Lleida 7 exs. a Torre Ribera el 17.VI (SWWA);
primera citació postnupcial (F).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 5 exs. a l’estany del Cortalet el 16.VI
(JMAA); primera citació postnupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 162 exs. a tot el delta el
8-14.I; cens d’ocells aquàtics hivernants
(DBCA i FVEA/PDEA); (N). 1 ex. prop del
Canal Vell el 16.V; darrera observació pre-
nupcial (DBCA); (F). 3 exs. als arrossars de
la tora del Mig el 7.VI; primera observa-
ció postnupcial (DBCA); (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 3 exs. a la bassa dels
Pollancres el 15.VI (RBVA); primera citació
postnupcial (F).

BAIX PENEDÈS

Banyeres del Penedès 3 exs. a la riera de
Sant Miquel el 13.VII (CGGA i XBGA); pri-
mera citació postnupcial (F).

BERGUEDÀ

Avià 4 exs. a l’estany de Graugés el 20.VI
(PABB); primera citació postnupcial (F).

PLA DE L’ESTANY

Banyoles 1 ex. el 10.VII (CFQA); primera
citació postnupcial (F).

PLA D’URGELL

Ivars d’Urgell-Vila-sana 3 exs. a l’estany
el 29.VI (JEBA); primera citació postnup-
cial (F).
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VALLÈS OCCIDENTAL

Montcada i Reixac 1 ex. al riu Besòs el
16.V (XLBA); darrera citació prenupcial (F).

Tringa glareola
Valona

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 3 exs. als estanys de les Mollero-
ses el 3.III (JMAA); primera citació pre-
nupcial (F). 4 exs. als estanys del Matà el
17.V (JMMA i TMJA); darrera citació pre-
nupcial (F). 1 ex. als estanys del Matà el
27.VI (JMAA i OCVA); primera citació post-
nupcial (F). 2 exs. als arrossars de la Galli-
nera el 18.XII (JMAA); citació hivernal (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ 

Delta de l’Ebre 83 exs. a tot el delta el 12-
18.I; cens d’ocells aquàtics hivernants (FVEA

i DBCA/PDEA); (N). 2 exs. als aiguamolls de
Panxa l’1.VI; darrera citació prenupcial
(DBCA); (F). 1 ex. adult als arrossars de la
Quartera, illa de Buda, el 20.VI; primera
citació postnupcial (DBCA); (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 2 exs. a la maresma
el 10.III (ARMC); primera citació prenup-
cial (F). 4 exs. al canal de la Bunyola el
26.VI (FXSA); primera citació postnupcial
(F). 4 exs. a la reserva el 8.X (FLSA); darre-
ra citació postnupcial (F).
Olesa de Montserrat 2 exs.a l’areny del
Molí el 13.I (JCRD); citació hivernal (F).

GARROTXA

Maià de Montcal 1 ex. a la Reserva Natu-
ral de Fauna Salvatge d’Illa de Fluvià el
9.II (XVPA); citació hivernal (F).

PLA DE L’ESTANY

Serinyà 3 exs. a les llacunes del pla de
Martís el 15.V (CFQA); darrera citació pre-
nupcial (F).

SEGRIÀ

Alcarràs 1 ex. als arrossars el 26.V (SWWA);
darrera citació prenupcial (F).

VALLÈS OCCIDENTAL

Montcada i Reixac 1 ex. al riu Besòs el
28 i 31.X (XLBA); darrera citació postnup-
cial (F).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. al Tec el 13.II (JMAA i TMJA);
primera citació prenupcial (F). 1 ex. als
estanys del Matà el 4.VI (JMAA); darrera
citació prenupcial (F). 3 exs. als estanys
del Matà el 3.VII (JMAA); primera citació
postnupcial (F). 1 ex. el 5.XI (JMAA); darre-
ra citació postnupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 96 exs. a tot el delta el 7-
14.I; cens d’ocells aquàtics hivernants (FVEA

i DBCA/PDEA); (N). 1 ex. als arrossars de l’Al-
facada el 2.VI; darrera citació prenupcial
(DBCA);(F). 4 exs. adults als arrossars de la
Quartera, illa de Buda, el 4.VII; primera
citació postnupcial (DBCA, ASRA i MCVB); (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 2 exs. a la maresma
el 28.V (FLSA); darrera citació prenupcial
(F). 1 ex. als Reguerons el 27.VI (XLBA);
primera citació postnupcial (F).

CERDANYA

Lles 1 ex. en unes molleres a l’estany de
Montmalús a 2.470 m dins la Reserva
Nacional de Caça de la Cerdanya-Alt Urgell
el 19.IX (JGPB i JRGD); (G).
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GIRONÈS

Llagostera 1 ex. a l’abocador de Solius el
3.V (CACB); (G).

URGELL

La Fuliola 1 ex. aturat en uns camps d’al-
fals regats el 9.VIII (ASPA); (G).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 2 exs. a l’estany del Cortalet el 5.III
(SSAA); primera citació prenupcial (F). 1
ex. als estanys del Matà el 19.V (JMAA);
darrera citació prenupcial (F). 1 ex. l’1.VII
(JMAA); primera citació postnupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 148 exs. a tot el delta el
12-18.I; cens d’ocells aquàtics hiver-
nants (DBCA i FVEA/PDEA); (N). 1 ex. als
aiguamolls dels ullals de Panxa el 5.VI;
darrera citació prenupcial (DBCA); (F). 2
exs. adults als arrossars de la Quartera, illa
de Buda, el 19.VI; primera citació post-
nupcial (DBCA); (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. al triangle de
cal Tudela el 15.III (FLSA, RACB, ACCC i OCVA);
primera citació prenupcial (F). 1 ex. a la
maresma el 26.V (FLSA); darrera citació
prenupcial (F). 2 exs. el 30.VI (FSEB);
primera citació postnupcial (F). 2 exs. a
la maresma el 8.XII (RBVA); darrera citació
postnupcial (F).

OSONA

Folgueroles 1 ex. el 29.III (GCMA i MRFB);
primera citació prenupcial (F). 15 exs. el
29.IV (MRFB, GMCB, RBCA, PBCA, RGAA i RPEA);
nombre màxim (N). 1 ex. el 13.V (MRFB,

RPEA i CGPC); darrera citació prenupcial
(F).

PLA DE L’ESTANY

Serinyà 25 exs. a les llacunes entre el 27
i el 30.IV (CFQA); màxim nombre (N, G).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. als estanys del Matà el 13.III
(JMAA); primera citació prenupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 146 exs. a tot el delta el
8-14.I; cens d’ocells aquàtics hivernants
(DBCA i FVEA/PDEA); (N). 5 exs. als arros-
sars de Carlos, illa de Buda, el 5.VI; darre-
ra observació prenupcial (DBCA); (F). 1 ex.
adult als arrossars de la Quartera, illa de
Buda, el 19.VI; primera observació post-
nupcial (DBCA); (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. al camp de fut-
bol el 19.I (ITXA); primera citació pre-
nupcial (F). 1 ex. sobre la Magarola el 24.V
(AOTA); darrera citació prenupcial (F). 1
ex. a cal Roc el 5.VI (XLBA); primera cita-
ció postnupcial (F).

BARCELONÈS

Sant Adrià de Besòs 1 ex. a la desembo-
cadura del riu Besòs el 4.VII (XLBA); pri-
mera citació postnupcial (F).

GIRONÈS

Campllong 1 ex. a les Ferreries el 25.V
(JVCB); darrera citació prenupcial (F).

OSONA

Gurb 1 ex. al Gurri el 17.VII (MRFB); pri-
mera citació postnupcial (F).

PLA D’URGELL

Ivars d’Urgell-Vila-sana 1 ex. a l’estany
el 29.VI (JEBA); primera citació postnup-
cial (F).
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VALLÈS ORIENTAL

La Roca del Vallès 1 ex. al riu Mogent el
17 i 18.VIII (JMOB); (G).

Xenus cinereus
Siseta cendrosa

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. de 1r hivern al port
del Fangar de l’1.I al 17.III; present a la
zona des del 28.VI de 2001 (DBCA); (G).
Citació no tramesa al Comité de Rarezas de
SEO/BirdLife.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. adult a l’estany del Cortalet
del 5 al 6.VIII (ECFA, ACGB, JMAA, AOTA i
ALTA); (G). Citació pendent d’homologa-
ció o no tramesa al Comité de Rarezas de
SEO/BirdLife.

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. juvenil al racó del
Fangar, tot i que puntualment és observat
als arrossars d’illa de Cort, del 22.IX al
31.XII (DBCA); (G). Citació no tramesa al
Comité de Rarezas de SEO/BirdLife.

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. de 1r hivern és obser-
vat des de l’1.I a diferents localitats, sem-
pre properes al port del Fangar, amb una
última citació el 16.IV al Goleró, present
a la zona des del 22.IX de 2003 (DBCA);
(G). Citació no tramesa al Comité de
Rarezas de SEO/BirdLife.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. juvenil a la Rogera del 23 (JMAA

i TMJA) al 31.VIII (AOTA); (G). Citació pen-
dent d’homologació o no tramesa al Comi-
té de Rarezas de SEO/BirdLife.

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. juvenil/1r hivern al
Rompent, port del Fangar, del 3.IX al 31.XII
(DBCA, RACA i JCPA); (G). Citació no tramesa
al Comité de Rarezas de SEO/BirdLife.

Actitis hypoleucos
Xivitona

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. als estanys del Matà el 2.V
(JMAA i TMJA); darrera citació prenupcial
(F).

ALTA RIBAGORÇA

El Pont de Suert 3 exs. al pantà de Llesp
el 23.VI (DBPA, TASA i UOOA); (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 69 exs. a tot el delta el 12-
18.I; cens d’ocells aquàtics hivernants (DBCA

i FVEA/PDEA); (N). 1 ex. al Canal Vell el
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23.V; darrera citació prenupcial (DBCA);
(F). 1 ex. adult a la gola Nord, illa de Buda,
el 24.VI; primera citació postnupcial (DBCA);
(F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 11 exs. durant el cens
d’hivernants (RNLA); (N).

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. a la muntanya de Mont-
juïc el 26.VIII (RSBA i TASA/ERIT); (F).

PLA DE L’ESTANY

Banyoles 4 exs. el 15.VII (CFQA); (F).

VALLÈS OCCIDENTAL

Montcada i Reixac 1 ex. a l’aiguabarreig
dels rius Besòs i Ripoll el 25.VI (XLBA); pri-
mera citació postnupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 75 exs. a tot el delta el 7-
14.I; cens d’ocells aquàtics hivernants (DBCA

i FVEA/PDEA); (N). 1 ex. al Trastellador, port
del Fangar, el 29.V; darrera citació pre-
nupcial (DBCA); (F). 1 ex. adult a la badia
dels Alfacs el 7.VII; primera citació post-
nupcial (DBCA); (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 17 exs. durant el cens
d’hivernants el 18.I (FLSA); (N).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 6 exs. el 13.I; cens d’ocells aquà-
tics hivernants (PAEA); (N). 2 exs. als estanys
del Matà el 14.V (JMAA); darrera citació
prenupcial (F). 1 ex. a la gola del riu Flu-
vià el 30.VI (JMAA); primera citació post-
nupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 82 exs. a tot el delta el 12-
18.I; cens d’ocells aquàtics hivernants (DBCA

i FVEA/PDEA); (N). 1 ex. a les salines de Sant
Antoni el 9.VI; darrera citació prenupcial
(DBCA); (F). 1 ex. adult a la gola del Rom-
pent, port del Fangar, el 28.VI; primera
citació postnupcial (DBCA); (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 15 exs. durant el cens
d’ocells hivernants el 17.I (RBGA, FSEB i
FLSA); (N). 1 ex. al nou riu el 6.VI (RBVA);
darrera citació prenupcial (F). 1 ex. a la
maresma el 27.VI (RBVA); primera citació
postnupcial (F).
Molins de Rei 1 ex. al itinerari SOCC 40
el 19.VI (CFMA); darrera citació prenup-
cial (F).

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. mort a l’avinguda Meri-
diana el 24.VIII (XLBA); (G).

CERDANYA

Riu Segre 2 parelles comencen la posta a
les darreries d’abril i 4 parelles més ini-
cien la posta cap a mitjans de maig (PABB);
(F).

PALLARS SOBIRÀ

Tírvia 1 parella fent display el 24.VI (PABB);
nou quadrat UTM 10×10 de cria proba-
ble (R).

TARRAGONÈS

Tarragona 3 exs. a la corba del Francolí
el 15.VII (ACTA); darrera citació prenup-
cial (F).

VALLÈS OCCIDENTAL

Montcada i Reixac 4 exs. a l’aiguabarreig
dels rius Besòs i Ripoll l’1.VII (XLBA); pri-
mera citació postnupcial (F).
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ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. a l’estany de Vilaüt l’11.IV
(JMAA); primera citació prenupcial (F). 1
ex. a la gola del riu Fluvià el 30.VI (JMAA);
primera citació postnupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 68 exs. a tot el delta el 8-
14.I; cens d’ocells aquàtics hivernants (DBCA

i FVEA/PDEA); (N). 1 ex. al racó del Fangar
el 10.VI; darrera observació prenupcial
(DBCA); (F). 1 ex. adult al Goleró el 30.VI;
primera observació postnupcial (DBCA);
(F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 2 exs. a la Bunyola
el 28.V (XLBA); darrera citació prenupcial
(F). 1 ex. a cal Tet el 8.VII (XLBA); prime-
ra citació postnupcial (F).
Sant Andreu de la Barca 4 exs. al itine-
rari SOCC 107 el 12.VI (VSSA); (F).

BARCELONÈS

Sant Adrià de Besòs 1 ex. a la desembo-
cadura del riu Besòs el 23.V (XLBA); darre-
ra citació prenupcial (F). 1 ex. el 4.VII
(XLBA); primera citació postnupcial (F).

BAIX CAMP

Reus 1 ex. a la depuradora el 20.V (ACTA

i FMVA); darrera citació prenupcial (F).

BERGUEDÀ

Guardiola de Berguedà 1 parella amb
comportament reproductor al riu Llobre-
gat el 6.VI (JSPB); (R).

RIBERA D’EBRE

Ascó 1 ex. al riu Ebre el 9.VII (RBVA i APSA);
primera citació postnupcial (F).

SEGRIÀ

Vilanova de la Barca 1 ex. al sot del
Fuster el 20.V (JEBA); darrera citació pre-
nupcial (F).

TARRAGONÈS

Tarragona 1 ex. al port el 8.VII (ACTA);
primera citació postnupcial (F).

VALLÈS OCCIDENTAL

Montcada i Reixac 3 exs. al riu Ripoll el
4.VII (XLBA); primera citació postnupcial
(F).

Arenaria interpres
Remena-rocs

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 6 exs. el 12.I; cens d’ocells aquà-
tics hivernants (PAEA); (N). 2 exs. a la Roge-
ra el 18.VIII (TMJA); primera citació post-
nupcial (F).

BAIX CAMP

Cambrils 1 ex. a la riera de Riudecanyes
el 13.IX (EGTA); (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 38 exs. a tot el delta el 12-
18.I; cens d’ocells aquàtics hivernants (DBCA

i FVEA/PDEA). Presència regular al llarg de
tot l’any, amb un mínim de 8 exs., proba-
blement tots de 1r estiu, estiuejant al Fan-
gar i la punta de la Banya (DBCA, ABBA i
AHMA); (N; F). 2 exs. juvenils al Sillero,
port del Fangar, el 28.VII; primera citació
postnupcial segura (DBCA); (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a la Bunyola el
16.V; darrera citació prenupcial (XLBA);
(F).
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SEGRIÀ

Alcarràs 2 exs. en uns arrossars l’11.V
(JCGA); (F).

TARRAGONÈS

Tarragona 1 ex. a l’espigó del far el 15.V;
darrera citació prenupcial (ACTA); (F).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 2 exs. joves a la Rogera el 30.VIII
(JMAA i TMJA); primera citació postnupcial
(F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 183 exs. a tot el delta el
7-14.I; cens d’ocells aquàtics hivernants
(DBCA i FVEA/PDEA); (N). Presència regular
diària al llarg de tot el període estival de
fins a 13 exs., recompte màxim del 12.VI,
observats a la punta de la Banya i port
del Fangar, fet que impossibilita destriar
els darrers migrants prenupcials dels pri-
mers postnupcials; citacions d’exemplars
estiuejants (DBCA); (N, F). 1 ex. juvenil a
la punta de la Banya el 13.VIII; primera
citació postnupcial (DBCA); (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a la maresma el
28.IX (FLSA);darrera citació postnupcial
(F).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. en una bassa a la platja de can
Comes el 14.V (JMAA); darrera citació pre-
nupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 127 exs. a tot el delta el
12-18.I; cens d’ocells aquàtics hiver-

nants (DBCA i FVEA/PDEA); (N). Presència
regular diària al llarg de tot el període esti-
val de fins a 5 exs., recompte màxim del
2.VI, observats a la punta de la Banya i
port del Fangar, fet que impossibilita des-
triar els darrers migrants prenupcials dels
primers postnupcials; observacions d’e-
xemplars estiuejants (DBCA); (F). 1 ex. juve-
nil a la punta de la Banya el 10.VIII; pri-
mera citació postnupcial (DBCA); (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a la Bunyola el
26.V (XLBA); darrera citació prenupcial (F).

TARRAGONÈS

Tarragona 1 ex. a l’espigó del port el 9.V
(ACTA, AOTA, FMVA, MLMB i MPSB); darrera
citació prenupcial (F).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. en una bassa salabrosa l’11.V
(JMAA); primera citació prenupcial (F). 1
ex. a la Rogera el 2.VIII (JMAA); primera
citació postnupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 181 exs. a tot el delta el
8-14.I; cens d’ocells aquàtics hivernants
(DBCA i FVEA/PDEA); (N). Presència regular
diària al llarg de tot el període estival de
fins a 7 exs., recompte màxim del 4.VI,
observats a la punta de la Banya, fet que
impossibilita destriar els darrers migrants
prenupcials dels primers postnupcials;
observacions d’exemplars estiuejants (DBCA);
(N, F). 1 ex. juvenil al racó del Fangar el
12.VIII; primera observació postnupcial
segura (DBCA); (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a ca l’Arana l’11.V
(FLSA); darrera citació prenupcial (F).
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Phalaropus tricolor
Escuraflascons de Wilson

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex., probablement mas-
cle de 1r estiu, a la punta de la Banya el
2.V; primera citació pel conjunt del delta
i Catalunya (JPVF, CDBA, SAXC i ITXA); (G).
Citació homologada pel Comité de Rarezas
de SEO/BirdLife.

Phalaropus lobatus
Escuraflascons becfí

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. de 1rhivern/estiu
a les salines de la Trinitat, punta de la
Banya, el 18.IV (DBCA); (F). 1 femella
adulta a les salines de la Trinitat del 12
al 28.V (DBCA i ABBA); (F). 1 femella adul-
ta als arrossars dels Bascos de l’11 al 15.VIII
(DBCA); (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. de 1r estiu al Niño
Perdido el 4.IV (DBCA); (F). 2 exs. adults,
mascle i femella, a les salines de la Trini-
tat, punta de la Banya, el 4.V (DBCA, FVEA

i JGRB); (F). 2 exs. adults, mascle i feme-
lla, a les salines de la Trinitat, punta de la
Banya, el 25.VII (DBCA i DGXB); (F). 1 ex.
juvenil a les salines de la Trinitat, punta
de la Banya, l’11.IX (DBCA, FVEA, CDBA i
LCXB); (F). 2 exs. juvenils a les salines de
la Trinitat, punta de la Banya, el 14.IX (JPVF

i CDBA); (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 femella adulta a les sali-
nes de la Trinitat, punta de la Banya, el
29.IV (DBCA); (F). 1 ex. juvenil a les sali-
nes de la Trinitat, punta de la Banya, del
5 al 16.IX (DBCA, JCPA i CDBA); (F). 2 exs.
juvenils a les salines de la Trinitat, punta
de la Banya, el 23.IX (DBCA); (F).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. juvenil a l’estany Europa del
21 (JMAA, MJMA i PSGA) al 28.VIII (AOTA);
(G).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. de 1r hivern als arros-
sars de Carballo del 10 al 16.I; interessant
observació hivernal (DBCA, JPVF, FVEA i JGRB);
(F). 1 ex. adult femella a les salines de la
Trinitat, punta de la Banya, el 5.V (DBCA);
(F). 1 ex. adult a les salines de la Trinitat,
punta de la Banya, del 14 al 17.VII (DBCA);
(F). 1 ex. adult i 1 ex. juvenil a les salines
de la Trinitat, punta de la Banya, del 24.VII
al 2.VIII (DBCA); (F). 1 ex. adult a les sali-
nes de la Trinitat, punta de la Banya, del
4 al 8.VIII (DBCA); (F). 2 exs. juvenils a les
salines de la Trinitat, punta de la Banya,
del 25.VIII al 12.IX (DBCA); (F). 2 exs.
adults a les salines de la Trinitat, punta de
la Banya, el 28.VIII al 2.IX (DBCA); (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a la maresma el
8.VIII (RBVA, FLSA i RGBA); (G).
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Phalaropus fulicarius
Escuraflascons becgròs

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. de 1r hivern a la
punta de la Banya el 15.I; primera obser-
vació pel conjunt del delta (DBCA, FVEA,

JPVF, JAJA, JGRB i YBSA); (G). Citació pendent
d’homologació pel Comitè Avifaunístic de
Catalunya.

Stercorarius pomarinus
Paràsit cuaample

BAIX EMPORDÀ

Palamós 1 ex. de fase fosca a les illes Fomi-
gues el 29.IV (LSLB); primera citació pre-
nupcial (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. observat des del
mirador de cal Francès el 16.IV (RBVA);
(F). 16 exs. junts entrant des del Garraf al
delta a 1 milla nàutica de la costa l’11.V
(RGBA, XLBA, FSEB, FLSA i AMMX); (N).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural del Cap de Creus 7 exs. en
pas cap al S davant la punta del cap de
Creus entre el 20.IV i el 12.V (PFLB, PGGA

i ACHA); (F).

BAIX CAMP

Cambrils 1 ex. entra al port seguint bar-
ques de pesca el 28.X (PJAA); citació
postnupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 9 exs. adults, 8 exs. de

fase clara i 1 ex. de fase fosca, a unes 7
milles nàutiques enfront de la gola del riu
el 27.IV (DBCA, FVEA, ACMA i MCBA); (N, F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex.observat des
de la gola de la Bunyola el 2.V (RGBA, FLSA

i ARMC); (F). 1 ex. immatur a la platja del
Remolar el 3.V (MCVA); (F). 1 ex. de fase
fosca el 29.XI (RRSB); (F).

TARRAGONÈS

Salou 1 ex. en vol davant el port el 18.IV
(PJAA i ACTA); (F).
Tarragona 2 exs. en vol davant el port el
12.IV (XLBA, PJAA, EGTA i JBDA); (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. davant la Bunyo-
la el 17.IV (DBRA); (F). 1 ex. l’1.V (XLBA);
(F).

TARRAGONÈS

Tarragona 1 ex. seguint la barca el 25.IV
(ACTA i JFOA); (F). 1 ex. el 28.IV (ACTA);
(F). 1 ex. seguint la barca a 2-3 milles nàu-
tiques de la costa el 28.XI (ACTA i JFOA);
citació postnupcial (F).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural del Cap de Creus 1 ex. en
pas cap al S davant la punta del cap de
Creus el 2.V (PFLB); única citació anual
(F).
Roses 1 ex. immatur i 1 ex. adult de fase
clara a 3 milles nàutiques del cap Norfeu
l’1.IV (SBLA); (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. adult/4rt any de fase
fosca a 3 milles nàutiques enfront del Tra-
bucador el 24.III (FMVA i ACTA); (F).
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BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. de fase fosca
davant la Bunyola el 12.IV (XLBA); (F).

Stercorarius parasiticus
Paràsit cuapunxegut

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre Citacions regulars des de
gener a finals de juny i de finals de setem-
bre a desembre, amb només 3 registres
estivals, tot i que cal tenir en compte que
no es prospecta des de mar, i només amb
un esforç molt baix des de terra, durant
tot juliol, agost i setembre (DBCA i ABBA);
(F). 1 ex. adult de fase clara creua volant
la carretera del Poblenou al Trabucador i
empaita els Tadorna tadorna que hi ha a
les salines de Sant Antoni, posteriorment
és observat nedant enmig d’altres anàtides
a la Tancada; localitat atípica per a l’espè-
cie (PEGA); (B, G).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 3 exs. durant el cens
d’hivernants (RNLA); (N). 1 ex. jove dins
de ca l’Arana el 26.IX (XLBA); (B). 1 ex.
dins la maresma el 7.X (FLSA i JCMC); cita-
cions a llocs inusuals (B).

MARESME

Malgrat de Mar 1 ex. davant la gola de
la Tordera el 20.III; primera citació pre-
nupcial (MVXC i JAPB); (F).

TARRAGONÈS

Tarragonat 21 exs. observats des de l’es-
pigó del far el 5.V; nombre màxim ( ACTA

i JFOD); (F).

Aigües catalanes Durant una campanya
oceanogràfica entre Portbou i les illes
Columbrets, 13 exs./41 h de cens. Cita-
cions de la gola de la Tordera cap al S el
25.XI i el 3.XII, màxims al golf de Sant
Jordi, 7 exs. censats l’1.XII (JAPB); (F, N).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural del Cap de Creus 1 ex. en
pas cap al S davant la punta del cap de
Creus el 12.V (PFLB); darrera citació pre-
nupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre Citacions regulars des de
gener a mitjans de juny i de finals de setem-
bre a desembre. Enguany només 1 regis-
tre estival: 1 ex. de 1r hivern/estiu enfront
del far del Fangar el 22.VII; tot i que cal
tenir en compte que no es prospecta des
de mar i només amb un esforç molt baix
des de terra, durant tot juliol, agost i setem-
bre (DBCA); (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 3 exs. durant el cens
d’hivernants el 18.I (RNLA); (N).

TARRAGONÈS

Tarragona 2 exs. observats des de l’espi-
gó del far l’11.V (ACTA); darrera citació pre-
nupcial (F). 1 ex. observat des de la plat-
ja del Miracle el 29.IX (ACTA); primera cita-
ció postnupcial (F).

Aigües catalanes Durant una campanya
oceanogràfica entre Portbou i les illes
Columbrets del 18 al 28.XI, s’observen
només 6 exs./35 h de cens, 5 d’ells al golf
de Sant Jordi i el darrer al S del delta de
l’Ebre (JAPB); (F, N).
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ALT EMPORDÀ

Badia de Roses 3 exs. aigües endins el
21.III (XLBA/SEOB); primera citació pre-
nupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre Observacions regulars des
de gener a mitjans de juny i de finals de
setembre a desembre. Enguany cap regis-
tre estival, tot i que cal tenir en compte
que no es prospecta durant tot juliol, agost
i setembre (DBCA); (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. des de la Bunyo-
la el 27 (XLBA) i 29.VI (DBRA); (F).

TARRAGONÈS

Tarragona 15 exs. en pas davant el port
el 28.IV (ACTA); màxim anual (N, F). 1 ex.
seguint la barca el 9.V (ACTA, AOTA, JFOA,

FMVA, MLXB i MPSB); darrera citació pre-
nupcial (F). 3 exs. seguint la barca el 31.X
(ACTA, EGTA i MPSB); primera citació post-
nupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre Observacions regulars des
de gener a mitjans de juny i de mitjans de
setembre a desembre. Enguany 5 registres
estivals: 1 ex. al juny, 2 exs. al juliol i 2
exs. a l’agost (DBCA, ACTA i FMVA); (N, F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 5 exs. durant el cens
d’ocells aquàtics hivernants (RGBA, FLSA i
FSEB); (N). Diverses citacions d’1 ex. imma-
tur els mesos de juny i juliol (FLSA, RGBA i
XLBA); citació estival (F).

Stercorarius longicaudus
Paràsit cuallarg

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. observat des de
la Magarola el 27.IV(XLBA); (G). Citació
pendent d’homologació o no tramesa al
Comité de Rarezas de SEO/BirdLife.

Stercorarius skua
Paràsit gros

Aigües catalanes Citacions aïllades durant
una campanya de pesca, totes les citacions
de la gola de la Tordera cap al S. Màxim
de 4 exs. junts el 3.VI al NE del delta de
l’Ebre (JAPB i PASA); (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre Citacions regulars des de
terra en els períodes gener a finals de maig
i de finals de setembre a desembre. Enguany
2 registres estivals, tot i que cal tenir en
compte que no es prospecta des de mar, i
només amb un esforç molt baix des de
terra, durant tot juliol, agost i setembre
(DBCA); (F). 1 ex. enfront del Trabucador
el 27.V; darrera citació prenupcial (DBCA);
(F). 1 ex. enfront del far del Fangar el 3.X;
primera citació postnupcial (DBCA); (F).

Aigües catalanes Durant una campanya
oceanogràfica entre Portbou i les illes
Columbrets, 15 exs./41 h de cens. Més fre-
qüents cap al S el 25.XI i el 3.XII, màxims
al delta de l’Ebre de 5 exs. censats el 3.XII
(JAPB); (F, N).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural del Cap de Creus 1 ex. en
pas cap al S davant la punta del cap de
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Creus el 28.IV (PFLB i PGGA); darrera cita-
ció prenupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre Citacions regulars des de
terra en els períodes que van de gener a
mitjans de maig i de finals de setembre a
desembre. Enguany 3 registres estivals: 1
ex. enfront del far del Fangar el 26.VI, 1
ex. enfront de la gola Nord el 8.VII i 1ex.
enfront del Garxal el 31.VII; tot i que cal
tenir en compte que no es prospecta des
de mar i només amb un esforç molt baix
des de terra, durant tot juliol, agost i setem-
bre (DBCA); (F). 1 ex. adult enfront de la
gola de Sorrapa el 19.V; probable darrera
citació prenupcial (DBCA); (F). 1 ex., apa-
rentment adult, enfront de la gola de Pal
el 26.IX; probable primera citació post-
nupcial (DBCA); (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 9 exs. durant el cens
d’hivernants el 18.I (RNLA); (N).

GARRAF

Cubelles 1 ex. a 5 milles nàutiques de la
costa el 6.VII (XBGA i CGGA); citació esti-
val (F).
Sitges 1 ex. a 3 milles nàutiques de la cos-
ta el 14.VIII (XBGA i CGGA); (F).

MARESME

Malgrat de Mar 1 ex. en direcció N a la
gola de la Tordera el 18.V (XLBA); darrera
citació prenupcial (F).

Aigües catalanes Durant una campanya
oceanogràfica entre Portbou i les illes
Columbrets del 18 al 28.XI, es produei-
xen citacions puntuals al llarg de tota la
costa amb 13 exs./35 h de cens. Més comú
cap al S amb màxims al golf de Sant Jor-
di de 7 exs. el 25 i 26.XI (JAPB); (F, N).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre Observacions regulars en
els períodes que van de gener a mitjans de
maig i de finals de setembre a desembre.
Enguany cap registre estival, tot i que cal
tenir en compte que no es prospecta durant
tot juliol, agost i setembre (DBCA); (F).

TARRAGONÈS

Tarragona 5 exs. seguint junts la barca el
28.XI (ACTA i JFOA); màxim anual (F, N).

BAIX CAMP

Golf de Sant Jordi 3 exs. a unes poques
milles al SE del cap de Salou el 15.VI (JAPB);
citació estival (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre Observacions regulars en
els períodes que van de gener a mitjans de
maig i de mitjans de setembre a desem-
bre. Enguany 4 registres estivals: 1 ex. al
juny, 2 exs. al juliol i 1 ex. a l’agost (DBCA,

ACTA i FMVA); (N, F).

Larus melanocephalus
Gavina capnegra

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 2 exs. a Vilaüt el 9.III (TMJA, MRSA,

RBCA, RPEA i MRFB); primera citació pre-
nupcial (F). 1 ex. a la Rogera el 31.VII
(JMAA i TMJA); primera citació postnupcial
(F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 parella reproductora a
la colònia de Larus ridibundus de la Cin-
ta, l’Encanyissada, que aconsegueix criar
2 polls amb èxit; cens d’ocells nidificants
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(DBCA i FVEA/PDEA); (N). 2 exs. de 1r estiu
prop del far del Fangar el 30.VI; probable
primera citació postnupcial (DBCA i JPVF);
(F). 1 ex. juvenil a la platja del Fangar el
3.VIII; primera citació postnupcial segu-
ra (DBCA); (F).

BAIX EMPORDÀ

Castell-Platja d’Aro 1 ex. juvenil a l’ai-
guabarreig del Ridaura el 10.VIII, 1 ex.
adult el 24.XI i 2 exs. adults el 8.XII (CACB);
només 5 citacions anteriors a la zona (F,
G).
Sant Feliu de Guíxols 1 ex. en plomat-
ge quasi adult a la roca de s’Adolitx el 17.II
(CACB); (F).
Torroella de Montgrí 1 ex. adult alimen-
tant-se durant un temporal a l’Estartit el
19.III (LGSB i RMSA); (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 439 exs. durant el
cens d’hivernants (RNLA); (N).
Gavà 579 exs. aturats a la platja el 8.III
(NEAA i RDAA); (F).

MARESME

Malgrat de Mar Més de 500 exs. davant
la gola de la Tordera el 30.XII (DODA i JAPB);
concentració important (N).

TARRAGONÈS

Tarragona 2.560 exs. a l’espigó del far el
14.I (ACTA i JSMB); màxim anual (N). 1 ex.
de 2n any el 19.IV (ACTA); darrera citació
prenupcial (F). 1 ex. adult a la platja Llar-
ga el 24.VII (ACTA); primera citació post-
nupcial (F).
Torredembarra 800 exs. als Salats i Mun-
tanyans el 5.I (AVDA); (N).

VALLÈS OCCIDENTAL

Montcada i Reixac 1 ex. al riu Besòs el
29.XI i el 5.XII (XLBA); (G).

Aigües catalanes Durant una campanya
oceanogràfica entre Portbou i les illes
Columbrets és l’ocell més nombrós a mar
obert, 2.040 exs./41 h de cens entre el
25.XI i el 3.XII. Escassa però regular per
tot el N, incrementa cap al S, molt abun-
dant al golf de Sant Jordi (JAPB); (F, N).

ALT EMPORDÀ

Roses 260 exs. al port el 20.II (TMJA); (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 2 exs. de 1r estiu i 1 ex.
de 2n estiu a les salines de Sant Antoni el
27.V; darrera citació prenupcial (DBCA);
(F). Presència regular diària al llarg de tot
el període estival d’1 ex. adult a la platja
de les illes de Buda i Sant Antoni i de 2 exs.
de 1r estiu a la platja del Fangar i les sali-
nes de Sant Antoni; citacions d’exemplars
estiuejants (DBCA); (F). 1 ex. adult femella
s’aparella amb un mascle de Larus audoui-
nii i cova 2 ous a la punta de la Banya.
Aquests presenten una mida que s’adiu a
melanocephalus, tot i que un d’ells és de
coloració i disseny molt semblant a aques-
ta espècie, l’altre té el disseny i coloració
típics dels d’audouinii. Finalment els ani-
mals deserten i els ous són predats per Larus
michahellis; cens d’ocells aquàtics nidifi-
cants (DBCA i CDBA/PDEA); (B). 1 ex. de 1r
estiu i 2 exs. de 2n estiu a la platja de la
punta de la Banya el 17.VII; citació que
podria correspondre als primers migrants
postnupcials (DBCA); (F). 1 ex. juvenil a la
platja de la punta de la Banya el 21.VIII;
primera citació postnupcial segura (DBCA

i PRRC); (F).

BAIX EMPORDÀ

Castell-Platja d’Aro 1 ex. adult a l’aigua-
barreig del Ridaura el 8.XII (CACB); (G).
Pals 4 exs. a les basses d’en Coll l’11.II
(CBLA); (G).
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BAIX LLOBREGAT

Cornellà deLlobregat 200 exs. aturats al
riu Llobregat el 6.IX (ASAA); (G, F).
Delta del Llobregat 1.120 exs. durant el
cens d’hivernants el 18.I (RNLA); (N).

TARRAGONÈS

Tarragona 1 ex. de 1r hivern-1r estiu al
port el 4.V (ACTA); darrera citació pre-
nupcial (F). 1 ex. juvernil al riu Francolí
el 13.VIII (ACTA); primera citació post-
nupcial (F).

Aigües catalanes Durant una campanya
oceanogràfica entre Portbou i les illes
Columbrets del 18 al 28.XI, comuna en
mar obert però força més escassa que al
2003 (1.041 exs./35 h de cens), potser per
no haver entrat encara el gruix d’hiver-
nants. Màxims al golf de Sant Jordi (75%
del total) (JAPB); (F, N).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. adult, 2 exs. de 2n
estiu i 1 ex. de 1r estiu a la platja de l’illa
de Buda el 18.V; darrera citació prenup-
cial (DBCA); (F). Presència regular diària al
llarg de tot el període estival de 2 exs.
adults a la platja de les illes de Buda i de
la punta de la Banya, i d’1 ex. de 1r estiu
a la platja del Fangar; observacions d’e-
xemplars estiuejants (DBCA); (F). 3 pare-
lles reproductores que crien amb èxit un
mínim de 5 polls a la colònia de Larus ridi-
bundus de la Cinta, l’Encanyissada; cens
d’ocells aquàtics nidificants (DBCA i
FVEA/PDEA); (R). 3 exs. de 1r estiu i 3 exs.
de 2n estiu al Trabucador el 29.VII; cita-
ció que podria correspondre als primers
migrants postnupcials (DBCA); (F). 2 exs.
juvenils a la platja del Fangar el 30.VII;
primera citació postnupcial segura (DBCA);
(F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 109 exs. durant el
cens d’ocells hivernants el 17.I (RBGA, FSEB

i FLSA); (N).

BARCELONÈS

Barcelona 4 exs. al parc de Diagonal Mar
el 12.VII (RRSB); primera citació postnup-
cial (F).

TARRAGONÈS

Mont-roig del Camp 1 ex. parcialment
albí a la platja de Rifà el 16.II (ACTA); (M).
Tarragona 3 exs. al port el 27.VI (ACTA i
JDEA); darrera citació prenupcial (F). 2 exs.
a la corba del Francolí l’11.VII (ACTA i
MPSB); primera citació postnupcial (F).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural del Cap de Creus 992
exs. en pas per la punta del cap de Creus
el 30.III (PFLB); màxim nombre (N).
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. adult a l’estany del Cortalet
l’1.VII (JMAA); primera citació postnupcial
(F).

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 1 ex. al pantà del
Foix el 16.VII (XBGA); primera citació per
l’espai i primera citació postnupcial (G,
F).

BAIX CAMP

Cambrils 19.150 exs. al dormidor el 21.I
(ACTA, JFOD i RACA); (N). 13.160 exs. el
4.XI (ACTA i JFOD); primera concentració
postnupcial important (F, N).
Riudecanyes Entre 30.000-60.000 exs.
al pantà el 6.III (ACTA, JFOD i RFFD); (N).
Riudoms 30.000 exs. sobre el poble el
28.II (JFOD); (N).
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BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 4 exs. de 1r estiu, 2 exs.
de 2n estiu i 3 exs. adults a les salines de
la Trinitat, punta de la Banya, el 24.V; darre-
ra observació prenupcial (DBCA); (F). Pre-
sència regular diària al llarg de tot el
període estival d’1 ex. adult i de 2 exs. de
1r estiu a la platja del Fangar; observa-
cions d’exemplars estiuejants sense indi-
cis de reproducció (DBCA); (F). 2 parelles
reproductores que crien amb èxit un mí-
nim de 3 polls a la Cinta, l’Encanyissada;
cens d’ocells aquàtics nidificants (DBCA i
FVEA/PDEA); (R). 7 exs. adults i 2 exs. de
2n estiu al Trabucador el 9.VII; probable
primera observació postnupcial (DBCA);
(F). 2 exs. juvenils a la platja de la punta
del Fangar el 8.VIII; primera observació
postnupcial segura (DBCA); (F).

BAIX EMPORDÀ

Castell-Platja d’Aro 31 exs. a l’aiguaba-
rreig del Ridaura el 4.XII (CACB); màxim
nombre (N).

SEGRIÀ

Torres de Segre 1 ex. adult als arrossars
el 16 i 17.IV (SWWA); (G, F).

TARRAGONÈS

Tarragona 1 ex. adult al port el 24.VI (ACTA

i PGHA); primer adult postnupcial (F). 1
jove el 7.VII (ACTA); primer jove de l’any
(F).

VALLÈS OCCIDENTAL

Montcada i Reixac 1 ex. al riu Besòs el
10.XI (XLBA); (G).

Larus minutus
Gavina menuda

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 12 exs. al Matà el 5.VII (BMBM);
primera citació postnupcial (F).
L’Escala Més de 6.000 exs. al mar a Sant
Martí d’Empúries el 26.IV (JMAA i SSAA);
màxim nombre (N).

BAIX CAMP

Cambrils 1 ex. el 18.VIII (EGTA); (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. de 1r hivern/estiu al
Goleró el 16.III (DBCA, ESSA i DVBA); (F). 2
exs. de 1r estiu al Canal Vell el 10.V (DBCA);
(F). 1 ex. de 1r estiu al Garxal del 15 al
17.V (DBCA); (F).

BAIX EMPORDÀ

Castell-Platja d’Aro 1 ex. a l’aiguabarreig
del Ridaura el 5.V (CACB i JBLA); només 2
citacions anteriors a la zona (F, G).

MARESME

Malgrat de Mar 50 exs. a la gola de la Tor-
dera amb predomini d’exemplars de 1r
estiu el 26.IV (MVXC i JAPB); màxim nom-
bre (F). 1 ex. de 1r hivern el 30.XII (DODA

i JAPB); citació hivernal (F).

PLA DE L’ESTANY

Banyoles 1 ex. juvenil entre el 6 i el 19.IX
(CFQA i XVPA); primera citació per a la comar-
ca (G). 1 ex. juvenil entre el 7 i el 26.XI,
potser el mateix exemplar (CFQA, GGTA,

JLBB, JPSB i XVPA); (F, G).

TARRAGONÈS

Tarragona 1 ex. de 1r hivern a l’espigó
del far el 4.IV, primera citació a la zona
(ACTA); primera citació prenupcial; (F, G).
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1 ex. de 2n estiu el 18.V (ACTA); darrera
citació prenupcial (F).

Aigües catalanes Durant una campanya
oceanogràfica entre Portbou i les illes
Columbrets només 1 ex. de 1r hivern a 3
milles nàutiques de la costa davant de
Garraf el 30.XI (JAPB); (F).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural del Cap de Creus 2 exs. en
pas cap al N davant la punta del cap de
Creus el 24.III (PFLB i PGGA); (F).
Roses 1 ex. al port el 20.II (TMJA); primera
citació prenupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. adult mudant a plo-
matge estival al Sillero, port del Fangar,
del 25.II al 5.III i el mateix exemplar a les
Olles del 6 al 18.III (DBCA); (F, B). 3 exs.
de 2n estiu al Riet Vell del 8 al 25.IV (DBCA,

SSAA, TKKA i CRMA); (F). 1 ex. de 1r estiu
al Garxal el 15 i 16.V (DBCA i YBSA); (F).
1 ex. de 2n estiu a la platja de les Olles
el 21.VI (DBCA i PJAA); (F). 1 ex. de 1r
estiu/2n hivern al Goleró del 21.VI al 2.IX
(DBCA); (F). 1 ex. de 1r estiu a les salines
de Sant Antoni el 24.VII (DBCA i FVEA);
(F). 1 ex. adult als arrossars del mas de
Massos el 23.XI (ACTA, IOAA, PGHA i PJAA);
(F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. el 2.I (JCCA);
citació hivernal (F). 8 exs. a la riera de Sant
Climent el 22.I (VSSA); primera citació pre-
nupcial (F). Diversos exemplars estiue-
jants (RGBA); (F).

VALLÈS ORIENTAL

Sant Fost de Campsentelles 1 ex. a la
gravera de Canyelles el 21.IV (XLBA); (G).

TARRAGONÈS

Tarragona 1 ex. al riu Francolí el 8.III
(PSSC, ACTA i ACTB); primera citació pre-
nupcial (F).
Torremdembarra 1 ex. als Salats i Mun-
tanyans el 13.III (ACTA); primera citació
prenupcial (F).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 2 exs. el 13.I; cens d’ocells aquà-
tics hivernants (PAEA); (N). 1 ex. de 1r estiu
als estanys del Matà el 19.V (JMAA); darre-
ra citació prenupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. de 1r hivern al port
de Sant Carles de la Ràpita i 1 ex. adult al
Migjorn el 21.I (DBCA i FLSA); (F). 1 ex.
adult al Garxal el 18.III (DBCA); (F). 3 exs.
adults i 1 ex. de 1r estiu als arrossars dels
Panissos el 29.III (DBCA i TKKA); (F). 1 ex.
de 1r hivern al Goleró el 22.X (DBCA); (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 2 exs. a la maresma
el 3.II (FSEB); (F). 120 exs.a la platja de ca
l’Arana el 26.IV (XLBA); (N, F). 1 ex. a cal
Tet el 18.V (XLBA); darrera citació pre-
nupcial (F). 1 ex. de 1r hivern fins al 29.XII
(RBVA); (F).

OSONA

Manlleu 1 ex. el 7.X (GMCB); primera cita-
ció comarcal (G).

PLA DE L’ESTANY

Banyoles 1 ex. adult i 1 ex. juvenil el 16.X
(CFQA); (G).

TARRAGONÈS

Salou 18 exs. observats des del cap de
Salou el 28.III (ACTA, JFOA, PJAA, RBVA i
PGHA); primera citació prenupcial (F).
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ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. a la bassa de la Massona el
23.III (JSBE); primera citació prenupcial
(F).

BAIX CAMP

Cambrils 1-2 exs.de 1r hivern durant tot
el mes de desembre (ACTA, FMVA, PJAA, JFOD,

MGVA i MRFB); (F).

BAIX EMPORDÀ

Castell-Platja d’Aro 1 ex. de 1r hivern a
l’aiguabarreig del Ridaura entre el 4 i el
6.XII (CACB); (G).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 2 exs. a ca l’Arana el
17.III (AOTA); primera citació prenupcial
(F). 3 exs. a cal Tet el 9.VI (FLSA); darrera
citació prenupcial (F).

BARCELONÈS

Sant Adrià de Besòs 5 exs. a la desem-
bocadura del riu Besòs el 22.III (XLBA i
MGVA); primera citació prenupcial (F).

PLA DE L’ESTANY

Banyoles 1 ex. a l’estany el 20.X i el 12.XI
(CFQA); (G). 1 ex. immatur el 4.XII (CFQA);
(G). 2 exs. el 7.XII (SCIA); (G).

TARRAGONÈS

Torredembarra 40 exs. davant els Salats
i Muntanyans el 31.III (ACTA); (N, F).
Vila-seca 2 exs. de 1r hivern a la platja
dels Prats el 23.XII (JFOD, MGVA i MRFB);
citació hivernal (F).

Larus ridibundus
Gavina vulgar

BAGES

Balsareny 1 ex. juvenil al riu Llobregat a
ca l’Ambròs el 30.VI (ABBB i RFCA); prime-
ra citació postnupcial (F).

BAIX EMPORDÀ

Pals 5 exs. a les basses d’en Coll el 12.VI
(CBLA); primera citació postnupcial (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1.154 exs. durant el
cens d’hivernants (RNLA); (N).

GIRONÈS

Girona Diversos exemplars a Fontajau el
30.VI (FVVB); primera citació postnupcial
(F).

OSONA

Manlleu 1 ex. al riu Ter el 17.IV, darrera
citació prenupcial (APFA); (F). 1 ex. el 23.X,
primera citació postnupcial (APFA); (F).

PLA DE L’ESTANY

Banyoles 283 exs. a l’estany el 20.I; cens
d’ocells aquàtics hivernants (CFQA, JMGD,

XSDA, PCSA, JRGC, GGTA, APRB i MMJA); (N).

TARRAGONÈS

Tarragona 400 exs. al riu Francolí el 21.VII
(ACTA i PGHA) i 1.860 exs. a l’espigó del far
el 31.VII (ACTA); màxims anuals (F, N).

Aigües catalanes Durant una campanya
oceanogràfica entre Portbou i les illes
Columbrets relativament escassa a mar
obert, 83 exs./41 h de cens entre el 25.XI
i el 3.XII. Nombrosa en punts concrets
molt costaners, sovint fora de cens; (N, F).
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BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 3.728 exs. durant el
cens d’hivernants el 18.I (RNLA); (N). 15
exs. a l’itinerari SOCC 5 el 8.VI (GSPA); pri-
mera citació postnupcial (F).

BARCELONÈS

Barcelona 2 exs. a Sant Andreu el 6.VI
(JCCA); primera citació postnupcial (F).

GIRONÈS

Girona 29 exs. a l’Onyar el 18.VII (MSFB

i PFLB); primera citació postnupcial (F).
Llagostera 2 exs. a l’abocador de Solius
el 23.VI (CACB); primera citació postnup-
cial (F).

OSONA

Vic 2 exs. en un camp inundat al S de Vic
el 28.VI (JPRB); primera citació postnup-
cial (F).

PLA DE L’ESTANY

Banyoles 1 ex. en plomatge estival el 26.V
(CFQA); darrera citació prenupcial (F).

SELVA

Blanes 7 exs. a la platja de s’Abanell el
7.VI (ADGA); primera citació postnupcial
(F).

VALLÈS ORIENTAL

Sant Fost de Campsentelles 1 ex. al riu
Besòs el 2.VII (FMVA); primera citació post-
nupcial (F).

TARRAGONÈS

Tarragona 1.500 exs. al port el 12.I, màxim
hivernal (ACTA, PGMA i RACC); (N). 2.500
exs. l’11.IX, màxim anual (ACTA i RACC);
(N).

Aigües catalanes Durant una campanya
oceanogràfica entre Portbou i les illes

Columbrets del 18 al 28.XI és relativament
poc nombrosa en mar obert, però més fre-
qüent que al 2003 (406 exs./35 h de cens).
Màxims localitzats a Blanes, costa del Mares-
me i Barcelonès nord, generalment prop
de la costa (JAPB); (F, N).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1.870 exs. el 13.I; cens d’ocells
aquàtics hivernants (PAEA); (N). 1 parella
als estanys del Matà fent niu sense com-
pletar la seva reproducció el 15.V (JMAA);
(R).

BAIX CAMP

Reus 30 exs. majoritàriament joves de l’any
a la depuradora el 7.VII (ACTA); primers
joves (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 4.008 parelles reproduc-
tores a tot el delta; cens d’ocells nidificants
(DBCA i FVEA/PDEA); (N).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 3.137 exs. durant el
cens d’ocells hivernants el 17.I (RBGA, FSEB

i FLSA); (N). 1 ex. jove a cal Roc el 16.VI
(DBRA); primera citació postnupcial (F).

GARRAF

Vilanova i la Geltrú 1 ex. amb una balles-
ta penjant d’una pota l’11.I (XBGA i CGGA);
(B).

GIRONÈS

Llagostera 1 ex. adult a l’abocador de
Solius el 26.VI (CACB); primera citació post-
nupcial (F).

PLA DE L’ESTANY

Banyoles 100 exs. el 18.I; cens d’ocells
aquàtics hivernants (AJOA, APBA, CFQA, GGTA

i PCSA); (N).
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TARRAGONÈS

Tarragona 2.690 exs. a l’espigó del far
l’11.I; cens d’ocells aquàtics hivernants
(ACTA, CAFA, PGHA i RACC); (N). 1 ex. adult
al port el 24.VI (ACTA); primera citació
postnupcial (F).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural del Cap de Creus 2.593
exs. en pas per la punta del cap de Creus
el 30.III (PFLB); màxim nombre (N).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 3.998 exs. durant el
cens d’ocells aquàtics hivernants (RBGA,

FSEB i FLSA); (N). 1 parella covant a la mares-
ma el 13.V (RGBA i FSEB); (R). 1 ex. jove el
18.VI (FLSA); primera citació postnupcial
(F).
Sant Andeu de la Barca 1 ex. a l’itinera-
ri SOCC 107 el 12.VI (VSSA); primera cita-
ció postnupcial (F).

BARCELONÈS

Sant Adrià de Besòs 2 exs. adults a la de-
sembocadura del riu Besòs el 8.VI (XLBA);
primera citació postnupcial (F).

GIRONÈS

Llagostera Entre 1.000 i 1.500 exs. a l’a-
bocador de Solius el 12.III (CACB); màxim
nombre (N).

OSONA

Manlleu 1 ex. jove el 21.VII (AGRB i MRFB);
primera citació postnupcial (F).

PLA DE L’ESTANY

Banyoles 123 exs. el 16.I; cens d’ocells
aquàtics hivernants (AJOA i CFQA); (N).

RIBERA D’EBRE

Flix 1 ex. a l’itinerari SOCC 201 el 4.VI
(SWWA); primera citació postnupcial (F).

TARRAGONÈS

Tarragona 2.354 exs. al port el 15.I; cens
d’ocells aquàtics hivernants (JFOD, ACTA,

AMOB i ISAA); (N). 1 ex. jove el 24.VI (ACTA

i PGHA); primer jove de l’any (F). 3.000
exs. el 8.VII (ACTA); màxim anual (N).

Larus genei
Gavina capblanca

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. adult a l’estany del Cortalet el
15.VII (JMAA); primera citació postnupcial
(F). 1 ex. juvenil a la Rogera el 29.VIII
(AOTA); primera citació postnupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 251 exs. a tot el delta el
12-18.I; cens d’ocells aquàtics hiver-
nants (DBCA i FVEA/PDEA); (N). 565 pare-
lles reproductores a tot el delta; cens d’o-
cells nidificants (ABBA, DBCA, DODA i
FVEA/PDEA); (N).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. observat des de
la gola de la Bunyola el 14.III (XLBA); pri-
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mera citació prenupcial (F). 1 ex. de 1r
any a la platja del Remolar l’1.VI (RRSB);
primer jove (F).

BARCELONÈS

Sant Adrià de Besòs 1 ex. a la desembo-
cadura del riu Besòs el 23.III (XLBA); (F).

TARRAGONÈS

Tarragona 1 ex. aturat a l’esplanada del
port el 7.VIII, 1 ex. adult i 1 ex. jove el
8.VIII i 1 ex. immatur el 6.X (ACTA); (F).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural del Cap de Creus 1 ex. en
pas cap al N davant la punta del cap de
Creus el 12.V (PFLB); (F, G).

BAIX CAMP

Cambrils 3 exs. de 1r hivern al port el
18.XII (ACTA i RBVA); citació hivernal (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 489 exs. a tot el delta el
7-14.I; cens d’ocells aquàtics hivernants
(DBCA i FVEA/PDEA); (N). 465 parelles repro-
ductores a tot el delta; cens d’ocells nidi-
ficants (ABBA, DBCA, DODA i FVEA/PDEA);
(N).

BAIX EMPORDÀ

Pals 1 ex. adult als arrossars el 8.XI (FMVA,

PSGA i MLMB); darrera citació postnupcial
(F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a la maresma el
28.II (EOGA, EGTA i XVXB); primera citació
prenupcial (F). 3 exs. el 29.V (PBGA); darre-
ra citació prenupcial (F).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. a la Rogera el 16.III (JMAA);
primera citació prenupcial (F). 1 ex. de 1r
hivern a la depuradora d’Empuriabrava el
6.X (JMAA); darrera citació postnupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 182 exs. a tot el delta el
12-18.I; cens d’ocells aquàtics hiver-
nants (DBCA i FVEA/PDEA); (N). 523 pare-
lles reproductores a tot el delta; cens d’o-
cells nidificants (ABBA, DBCA, DODA i
FVEA/PDEA); (N).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural del Cap de Creus 1 ex. en
pas per la punta del cap de Creus el 8.III
(PFLB); primera citació prenupcial (F).
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 2 exs. a l’estany del Cortalet el 23.III
(PAEA); primera citació prenupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 262 exs. a tot el delta el
8-14.I; cens d’ocells aquàtics hivernants
(DBCA i FVEA/PDEA); (N). 418 parelles repro-
ductores a tot el delta; cens d’ocells nidi-
ficants (ABBA, DBCA, DODA i FVEA/PDEA);
(N).

BAIX CAMP

Cambrils 1 ex. de 1r hivern el 9.XII (ACTA,

FMVA, PJAA i JFOD); citació hivernal (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a ca l’Arana el
15.III (AOTA); primera citació prenupcial
(F). 2 exs. a cal Tet el 20.V (FSEB i XSXA);
darrera citació prenupcial (F). 1 ex. adult
anellat a la Camarga el 6.VII (XLBA); pri-
mera citació postnupcial (F). 2 exs. obser-
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vats des del mirador de cal Francès el
20.X (RBVA); darrera citació postnupcial
(F).

TARRAGONÈS

Vila-seca 1 ex. a la platja dels Prats el 22.III
(ACTA, EGTA i FMVA); primera citació pre-
nupcial (F).

Larus audouinii
Gavina corsa

Aigües catalanes Presència regular des
del delta de l’Ebre fins a l’alçada de Blanes
entre el 2 i l’11.VI. 180 exs. al cap de Creus
el 2.VI i 130 exs. seguint embarcacions
pesqueres al delta de l’Ebre l’11.VI  (JAPB

i PASA); (F).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 3 exs. a la Rogera el 27.III (TMJA);
primera citació prenupcial (F). 1 ex. juve-
nil a la depuradora de l’estany Europa el
18.VIII (JMAA i MJMA); primera citació post-
nupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 301 exs. a tot el delta el
12-18.I; cens d’ocells aquàtics hiver-
nants (DBCA i FVEA/PDEA); (N). 419 exs.,
tots aparentment adults i de 3r hivern
excepte 2 exs. de 2n hivern, a les salines
de la Trinitat, punta de la Banya, el 10.II;
primera concentració prenupcial destaca-
ble (DBCA); (F, N). 10.122 parelles repro-
ductores a tot el delta; cens d’ocells nidi-
ficants (ABBA, DODA i FVEA/PDEA); (N). 56
exs., la majoria adults i uns quants de 2n
i 3r hivern, al Fangar el 9.XII; darrera con-
centració postnupcial destacable (DBCA);
(F, N).

BAIX EMPORDÀ

Pals 10 exs. a les basses d’en Coll el 3.V,
13 exs. el 23.V, 3 exs. el 31.V, 2 exs. el 5.VI
i 1 ex. el 22.VI (CBLA); (F).

BAIX LLOBREGAT

Castelldefels 1 ex. a unes 2,5 milles nàu-
tiques de la costa el 26.II; primera citació
prenupcial (RGBA, FLSA, JCMC i ARMC); (F).
Delta del Llobregat 2 exs. als calaixos de
depuració del riu el 2.XII;: cens setmanal
d’ocells de la llacuna de cal Tet (FLSA); (F,
N).

MARESME 

Malgrat de Mar 3 exs. a la gola de la
Tordera el 8.III (JAPB); primers indicis de
pas prenupcial (F).
Mataró Presència regular al port durant
la tardor/hivern amb un màxim de 5 exs.
el 19.XI (JAPB i DODA); (F).
Premià de Mar Presència regular al port
durant la tardor/hivern amb un màxim de
7 exs. el 31.XII (JAPB i CGPB); (F).

TARRAGONÈS 

Tarragona 10 exs. aturats a l’espigó del
far el 24.I, màxim hivernal (ACTA); (F).
660 exs. al port, màxim anual (ACTA); (N).
2 exs. al port, pocs exemplars aquest hivern
a causa de la desaparició de l’esplanada
(ACTA i PGHA); (F).
Torredembarra 4 exs. als Salats i Mun-
tanyans el 13.I (AVDA i JVDA) i el 17.II (DSCA

i PARA); màxims hivernals (F).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. adult a la platja de Castelló
l’11.IV (JMAA, SSAA i TMJA); primera citació
prenupcial (F).
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BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 13 exs. a tot el delta el 7-
14.I; cens d’ocells aquàtics hivernants (DBCA

i FVEA/PDEA); (N). 134 exs., tots adults, a
la punta de la Banya el 14.II; primera con-
centració prenupcial destacable (DBCA); (F,
N). 10.355 parelles reproductores a tot
el delta; cens d’ocells nidificants (DODA,

ABBA i FVEA/PDEA); (N). 106 exs., la majo-
ria adults i uns quants de 2n i 3r hivern,
a la punta de la Banya l’11.XII; darrera
concentració postnupcial destacable (DBCA);
(F, N).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 4-5 exs. a la mares-
ma el 3.III (FLSA, VSSA i PBGA); primera cita-
ció prenupcial (F). 1 ex. de 2n hivern a
la maresma el 2.X (FLSA); darrera citació
postnupcial (F).

GIRONÈS

Llagostera 1 ex. a l’abocador de Solius el
6 i 7.IX; primera citació comarcal (CACB);
(F, G).

MARESME

Premià de Mar 51 exs. dins el port el 24.II
(JSPC); (F).

SELVA

Blanes 12 exs. a la platja de s’Abanell el
21.III (ADGA i PHJA); primera citació pre-
nupcial (F). 2 exs. juvenils el 5.VIII
(ECBB i ADGA); primera citació de joves en
dispersió (F).

TARRAGONÈS

Tarragona 2 exs. a l’espigó del far el 12.I;
cens d’ocells aquàtics hivernants (ACTA,

PGHA i RACC); citació hivernal (F, N).
Torredembarra 4 exs. als Salats i Mun-
tanyans el 8.I; cens d’ocells aquàtics hiver-
nants (AVDA); citació hivernal (F, N).

Aigües catalanes Durant una campanya
oceanogràfica entre Portbou i les illes
Columbrets del 18 al 28.XI, més escassa
que l’any anterior, només 5 exs./35 h de
cens diürn, totes al S del cap de Salou.
També citacions nocturnes a l’entorn del
delta de l’Ebre, fins a 9 exs. durant una
sessió de pesca (JAPB); (F, N).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. a la Rogera el 16.III (JMAA);
primera citació prenupcial (F). 1 ex. de 3r
estiu a la platja de can Comes el 25.VI
(JMAA); primera citació prenupcial (F).

BAIX EMPORDÀ

Pals 5 exs. als arrossars el 15.V (XEAA);
(G).
Torroella de Montgrí 1 ex. a l’Estartit el
2.V (JCCA); (G).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 45 exs. a tot el delta el 12-
18.I; cens d’ocells aquàtics hivernants (DBCA

i FVEA/PDEA); (N). 98 exs., tots adults, a la
punta de la Banya el 5.II; primera con-
centració prenupcial destacable (DBCA); (F,
N). 9.168 parelles reproductores a tot el
delta; cens d’ocells nidificants (DODA, ABBA

i FVEA/PDEA); (N). 81 exs., la majoria adults
i uns quants de 3r i 2n hivern, al Fangar
el 9.XII; darrera concentració postnupcial
destacable (DBCA); (F; N).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. durant el cens
d’ocells hivernants el 17.I (RBGA, FSBE i
FLSA); (N). 5 exs. a la gola de la Murtra el
24.II (XLBA i RSLA); primera citació pre-
nupcial (F). 500 exs.a la platja de ca l’A-
rana el 23.VI (XLBA); (N, F).
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MARESME

Arenys de Mar 60 exs. aturats a la platja
el 3.III (FRRA); (G, F).
Mataró Presència al port durant tot l’any.
Fora de l’època habitual de primavera-
estiu, 2 exs. durant el gener. A la tardor,
màxim de 15 exs. el 12.X, la xifra decau
cap a l’hivern, amb 6 exs. a mitjans de
novembre i 3 exs. a finals de desembre
(JAPB); (F, N).
Premià de Mar 13 exs. al port el 18.I (JSPC);
(F, N).

TARRAGONÈS

Torredembarra 4 exs. als Salats i Mun-
tanyans el 18.I; cens d’ocells aquàtics hiver-
nants (AVDA); (N, F).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural del Cap de Creus 1 ex. en
pas per la punta del cap de Creus el 5.IV
(OCVA); primera citació prenupcial (F).
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 2 exs. als estanys del Matà el 27.III
(JMAA i MJMA); primera citació prenupcial
(F).

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 1 ex. jove, anellat
com a poll al delta de l’Ebre, al pantà del
Foix entre el 16 (PTEA) i el 29.VIII (XBGA

i CGGA); primera citació per a la zona
(G).

BAIX CAMP

Cambrils 2 exs. adults a la platja el 9.XII
(ACTA); citació hivernal (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 69 exs. a tot el delta el 8-
14.I; cens d’ocells aquàtics hivernants
(DBCA i FVEA/PDEA); (N). 234 exs., tots
adults, a la punta de la Banya el 12.II; pri-
mera concentració prenupcial destacable

(DBCA); (F, N). 13.849 parelles repro-
ductores a tot el delta, que suposa el
recompte més alt de la història d’aquesta
colònia; cens d’ocells nidificants (DODA,

ABBA, JPVF i FVEA/PDEA); (N). 97 exs., la
majoria adults i uns quants de 2n i 3r
hivern, a la gola de Sorrapa el 9.XII; darre-
ra concentració postnupcial destacable
(DBCA); (F, N).

BAIX EMPORDÀ

Sant Feliu de Guíxols 1 ex. juvenil a la
cala dels Frares el 5.VIII (CACB); primera
citació postnupcial (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a la platja del
Remolar el 4.III (MGVA); primera citació
prenupcial (F). 649 exs. a la platja de ca
l’Arana el 8.VI (AOTA, ARMC i XSXA); màxim
nombre (N).

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. adult aturat al parc de
Diagonal Mar el 27.VII (RRSB); (G).

GIRONÈS

Llagostera 2 exs. juvenils a l’abocador de
Solius el 8.VIII i 1 ex. juvenil entre el 9 i
el 21.VIII (CACB); (G).

MARESME

Premià de Mar 4 exs. al port el 12.I (JSPC);
nombre màxim hivernal (F). 200 exs. el
23.III (JAPB i JTTC); (N, F).

TARRAGONÈS

Tarragona 3 exs. al port el 6.I; cens d’o-
cells aquàtics hivernants (ACTA i FMVA);
citació hivernal (F, N). 1 ex. de 1r hivern
el 19.II (ACTA); (F). 1 ex. juvenil el 6.VII
(ACTA); primer jove de l’any (F). 2.500 exs.
el 24.VII (ACTA); nombre màxim (N).
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Larus delawarensis
Gavina de Delaware

BAIX CAMP

Cambrils 1 ex. de 1r hivern al port el 12.IV
(XLBA, DBRA, ACTA, EGXC, JBDA i PJAA); (G).
Citació homologada pel Comité de Rarezas
de SEO/BirdLife.

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. de 1r estiu a la gola
de les Olles del 16.II al 5.III; segon regis-
tre pel delta i cinquè per a Catalunya (DBCA,

OCVA i AAJA); (G). Citació no tramesa al
Comité de Rarezas de SEO/BirdLife.

TARRAGONÈS

Tarragona 1 ex. de 2n any al moll de Cale-
lla entre el 28.II (ACTA i RACC) i el 14.III
(ACTA i MPSB); (G). Citació pendent d’ho-
mologació o no tramesa al Comité de Rare-
zas de SEO/BirdLife.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. de 1r estiu als estanys del Matà
el 5.V (ABRA); (G). Citació pendent d’ho-
mologació o no tramesa al Comité de Rare-
zas de SEO/BirdLife.

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. de 1r estiu mudant
a 2n hivern als arrossars de Riet Vell i a les
salines de Sant Antoni del 30.VI al 3.IX
(CJMA, ISSC, DBCA i IRXA; JTOA, RSBB i JGRB);
(G). Citació pendent d’homologació o no
tramesa al Comité de Rarezas de SEO/Bird-
Life.

BAIX EMPORDÀ

Calonge El mateix exemplar de Castell-
Platja d’Aro s’observa a la desembocadu-
ra de la riera de Calonge entre el 8.I i el
23.IV (CACB); (G). Citació pendent d’ho-
mologació o no tramesa al Comité de Rare-
zas de SEO/BirdLife.
Castell-Platja d’Aro 1 ex. de 1r hivern a
l’aiguabarreig del Ridaura entre l’1 i el 7.I
(CACB); (G). Citació pendent d’homolo-
gació o no tramesa al Comité de Rarezas de
SEO/BirdLife.

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. de 1r estiu a la
platja de ca l’Arana entre el 6 (XLBA) i el
8.VI (AOTA, ARMC i XSXA); (G). Citació pen-
dent d’homologació o no tramesa al Comi-
té de Rarezas de SEO/BirdLife.

Larus canus
Gavina cendrosa

ALT EMPORDÀ

Roses 1 ex. de 1r hivern al port el 18.I
(TMJA i JMAA); (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. de 1r hivern als arros-
sars de la Pesquera, Canal Vell, el 19 i 20.I
(ACTA, PJAA, JFOD, DBCA i JPVF); (F). 1 ex. de
1r hivern, probablement el mateix, i 1 ex.
adult als arrossars de Magraner del 21 al
29.I (DBCA i JPVF); (F). 1 ex. de 1r hivern
als arrossars de Masia Blanca del 13 al 15.II
(DBCA); (F). 3 exs. de 1r hivern al Goleró
el 18.II (DBCA, JPVF i MFCA); (F). 1 ex. de
1r hivern als arrossars de Secanella del 29
al 31.X (DBCA); (F). 1 ex. de 1r hivern, pro-
bablement el mateix, al Goleró del 5 al
31.XII (DBCA i JPVF); (F).
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BAIX LLOBREGAT

Cornellà de Llobregat 1 ex. de 1r hivern
al riu Llobregat el 3.II (ASAA); (F).

Delta del Llobregat 8 exs. a tot el delta
durant el cens d’hivernants el 12.I., amb
6 exs. junts a can Simó (FLSA, RGBA i DGFA),
1 ex. al riu Llobregat a Molins de Rei
(RGBA) i 1 ex. a la platja del Prat ( FLSA,

DBCA i JPVF); (F, N). 1 ex. de 1r estiu a la
Magarola el 14.V (XLBA); darrera citació
prenupcial (F). 1 ex. de 1r hivern a la
platja de ca l’Arana el 21.XII (XLBA i RSLA);
(F).

BARCELONÈS

Sant Adrià de Besòs 1 ex. de 2n hivern
a la desembocadura del riu Besòs el 22.I
(XLBA); (F). 1 ex. de 1r estiu el 27.IV (XLBA

i RSLA); (F).

MARESME 

Malgrat de Mar 1 ex. adult seguint un
pesquer el 7.III (JAPB i MVXC); (F). 1 ex. de
1r any a la gola de la Tordera el 26.IV (JAPB

i MVXC); (F).

TARRAGONÈS 

Tarragona 1 ex. adult al port el 7.I, ja vist
l’any anterior (ACTA); (F). 1 ex. jove el 6.X
(ACTA); (F). 1 ex. de 1r hivern el 10.XI i
el 6.XII (ACTA, PGHA i JFOD); (F).

VALLÈS OCCIDENTAL 

Castellbisbal 1 ex. al riu Llobregat el 7.I
(JCGA); (F).

VALLÈS ORIENTAL

Lliçà d’Amunt 1 ex. de 1r hivern en uns
conreus a la plana del riu Tenes el 8.I
(JRFA); (F).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-

pordà 1 ex. adult en plomatge hivernal el
8.I (JMAA, MGMA i NCXA); (F). 1 ex. a la
depuradora d’Empuriabrava entre l’1 (AOTA

i PSGA) i el 5.III (XMAA, ARMD i TCXA); (F).
1 ex. de 1r estiu al Matà el 4.IV (SSAA); (F).

BAIX CAMP

Cambrils 1 ex. de 1r hivern al port entre
el 5.XI i el 12.XII (ACTA i PJAA); (F). 1 ex.
adult el 21.XI (ACTA, PGHA i PJAA); (F).
Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant 1 ex.
de 1r hivern davant el càmping Torre del
Sol el 24.XII (ACTA i PJAA); (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. de 1r hivern a les
Olles de l’1.I al 2.III; present a la zona des
del 5.XII de 2002 (DBCA, JPVF, OCVA i AAJA);
(F). 1 ex. de 1r estiu al Goleró del 22.II
al 28.IV, tot i que puntualment és obser-
vat als arrossars del Sillero i de Secanella
(DBCA, ABRA, FCTA, RSXA, LECA i JCGA); (F).
1 ex. de 1r hivern als arrossars de Seca-
nella el 30.X i posteriorment vist al sector
del Goleró fins al 31.XII (DBCA, JPVF i SSAA);
(F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. adult al camí
de València el 3.III (FLSA i VSSA); (F). 1
ex. de 1r hivern a la maresma el 2.XI (MCVA);
primera citació postnupcial (F).

OSONA

Roda de Ter 1 ex. de 1r any al Ter del
17.IV (JEXA i MRFB) a l’1.V (RJNA i JPRB); (G,
F).

TARRAGONÈS

Tarragona 1 ex. de 1r hivern al port l’1.III
(ACTA); (F). 1 ex. adult el 2.XI (ACTA); (F).
Vila-seca 1 ex. adult el 26.X (PJAA i EGTA);
(F). 1 ex. a prop dels Prats el 28.X (ACTA

i EGXC); (F).
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ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. adult a l’estany Europa l’1.III
(SSAA i OCVA); (F). 1 ex. de 1r hivern a l’es-
tany Europa el 18.III (JMAA i SSAA); (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. de 1r hivern al Gole-
ró de l’1.I al 28.III, puntualment és obser-
vat als arrossars del Canal Vell; present a
la zona des del 30.X de 2003 (DBCA, JPVF

i SSAA); (F). 1 ex. de 1r hivern a les Olles
el 13.XII (DBCA); (F). 3 exs. al port del Fan-
gar del 16 al 31.XII (DBCA); (F).

BAIX EMPORDÀ

Castell-Platja d’Aro 1 ex. de 1r hivern a
l’aiguabarreig del Ridaura el 24.XII (CACB);
(G).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. de 1r hivern a la
maresma el 3.II (FSEB); (F). 1 ex. adult a la
gola de la Murtra el 24.II (XLBA i RSLA); (F).
1 ex. de 2n hivern a l’espigó del nou riu el
10.III (FLSA i XSXA); (F). 1 ex. a l’espigó de
la Podrida el 3.V (FLSA); (F). 1 ex. adult
davant la Bunyola el 16.VI (DBRA i TMPA);
(F). 1 ex. de 1r hivern entre l’11 (XEAA, JBOL

i PBGA) i el 14.XII (FLSA i JCMC); (F).

BARCELONÈS

Sant Adrià de Besòs 1 ex. a la desembo-
cadura del riu Besòs el 5.X (XLBA); (F).

GIRONÈS

Llagostera 1 ex. de 1r hivern a l’aboca-
dor de Solius el 24.X (CACB); (G).

MARESME

Arenys de Mar 1 ex. adult aturat a la plat-
ja el 30.I (FRRA); (F).
Malgrat de Mar 1 ex. a la gola de la Tor-
dera el 16.I (XLBA i JBDA); (F).

TARRAGONÈS

Cambrils 1 ex. de 1r hivern al port entre
el 26.I i el 2.III (ACTA); (F).
Tarragona 1 ex. adult al Serrallo el 25.I
(ACTA); (F). 1 ex. de 1r hivern el 4.III (ACTA);
(F). 1 ex. seguint la barca a l’entrar al port
el 28.III (ACTA, CAFA, PGMA, PJAA, RSBA i
RBVA); (F). 1 ex. de 1r hivern el 29.XII
(ACTA); (G).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. de 1r hivern a l’estany del Cor-
talet el 29.I (JMAA); (F). 1 ex. de 1r hivern
a la closa Tancada el 5.II (AOTA i FMVA);
(F). 1 ex. de 1r hivern a l’estany del Tec el
2.III (JMAA); (F).

BAIX CAMP

Cambrils 2 exs. immaturs i 1 ex. adult
al port el 28.II (ACTA); màxim anual
(N,F). 
Riudecanyes 1 ex. de 1r hivern i 1 ex.
de 2n hivern al pantà el 12.III (ACTA,

CJMA i JBAA); màxim anual (N,F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 3 exs. de 1r hivern obser-
vats repetidament als arrossars, punta i
port del Fangar de l’1.I al 6.III; presents a
la zona des de desembre de 2004 (DBCA);
(F). 1 ex. de 1r hivern al Canal Vell el 15.X
(JFOD); (F). 1 ex. de 1r hivern als arros-
sars dels ullals de Panxa el 27.XI (DBCA);
(F). 1 ex. de 1r hivern al port d’illa de Mar
del 17 al 31.XII (DBCA); (F).

BAIX EMPORDÀ

Castell-Platja d’Aro 1 ex. de 1r hivern a
la vall del Ridaura el 29.I (CACB); (G).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. de 1r hivern al
camí de cal Fernando el 13.II (FMVA); (F).
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1 ex. de 1r estiu a la platja de ca l’Arana
el 29 (AOTA i XLBA) i 30.IV (AOTA); (F). 1
ex. de 1r estiu a la platja de ca l’Arana el
13.V (AOTA); (F). 1 ex. de 1r estiu a ca l’A-
rana el 19.V (XLBA); (F).

GARRAF

Vilanova i la Geltrú 1 ex. de 1r hivern
el 13.XI (BRMA, JAPB i PASA); (G).

GIRONÈS

Llagostera 1 ex. adult a l’abocador de
Solius el 5.II (CACB); (G).

MARESME

Premià de Mar 1 ex. de 1r hivern al port
el 22.II (DROA); (F).

OSONA

Manlleu 1 ex. entre el 8 (APFA) i el 17.III
(APFA); (G).

PLA D’URGELL

Vila-sana 1 ex. al llit de l’estany d’Ivars en
una zona de terra remenada per la maqui-
nària que construeix les illetes el 29.I (FMSA),
primera citació per a la comarca; (G).

TARRAGONÈS

Creixell 1 ex. de 1r hivern el 24.XII (ABBB

i RTLA); (F).
Torredembarra 1 ex. adult i 2 exs. de 1r
hivern a la platja el 26.XI (SSAA); (N, F).
Tarragona 1 ex. adult i 1 ex. de 1r
hivern al port el 2.XII (CGXA); màxim
anual (N,F). 
Vila-seca i Salou 1 ex. de 1r hivern a la
platja dels Prats l’11.IV (ACTA); darrera
citació prenupcial (F). 

Larus fuscus
Gavià fosc

ALT EMPORDÀ

Badia de Roses 8 exs. seguint una barca
el 4.V (SEOB); (F).
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. de 2n estiu l’11.VIII (JMAA i
XDPA); primera citació postnupcial (F).

BAIX EMPORDÀ

Torroella de Montgrí 1 ex. a l’Estartit el
27.III (LGSB i RMSA); (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 50 exs. durant el cens
d’hivernants (RNLA); (N).

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. al parc de la Ciutadella el
10.XI (JCCA); (F).

GIRONÈS

Girona 1 ex. adult a l’Onyar el 31.I (XPMB);
(F).

OSONA

Manlleu 1 ex. al riu Ter el 18.XII (JPRB);
(F).
Roda de Ter 1 ex. al riu Ter del 20 (MRFB,

JEXA i CMGA) al 29.I (RPEA); (F).

SEGRIÀ

Torres de Segre 2 exs. adults al pantà d’Ut-
xesa el 9.III (JCGA); (F).

TARRAGONÈS

Tarragona 730 exs. al port el 14.I; cens
d’ocells aquàtics hivernants (JSMB i ACTA);
(F). 1.120 exs. el 24.III; màxim anual
(ACTA); (N). 1 ex. adult i 2 exs. immaturs
el 18.V (ACTA); darrera citació prenupcial
(F). 1 ex. immatur amb l’ala trencada
resta tot l’estiu (ACTA); (F, B). 3 exs. adults
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el 21.VII (ACTA i PGHA); primera citació
postnupcial (F).

Aigües catalanes Durant una campanya
oceanogràfica entre Portbou i les illes
Columbrets, citacions de Barcelona cap al
S; 98 exs./41 h de cens entre el 25.XI i el
3.XII. Màxims al golf de Sant Jordi (JAPB);
(F).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural del Cap de Creus 1.373
exs. en pas cap al N davant la punta del
cap de Creus el 8.III (PFLB, MSFB, PGGA i
JGCB); màxim nombre (F).

BAIX CAMP

Reus 1 ex. el 4.IV (PJAA); (F).

OSONA

Enguany s’observen un total de 22 exs. a
la comarca, el màxim històric fins aquest
any.
Folgueroles 1 ex. a Sant Jordi el 2.I (MRFB

i PBCA); citació hivernal (G). 1 ex. el 5.III
(JEPB); (G). 5 observacions als camps de la
plana entre l’11.X i el 22.XII amb un màxim
de 4 exs. el 5.XI (MRFB i JEPA); (G).
Manlleu 1 ex. al passeig del Ter del 24 al
29.VIII (MRFB i JEXA), primera citació post-
nupcial (G).
Roda de Ter 1 ex. al riu Ter el 23.III (MRFB);
(G). 2 exs. adults el 29.VIII (MRFB i JEXA);
(G).
Tavèrnoles 1 ex. el 25.I (JBCB); citació
hivernal (G).
Vic 5 exs. al puig dels Jueus el 23.XI, màxim
d’exemplars de l’any a Osona (MRFB); (G,
N).

TARRAGONÈS

Tarragona 2.670 exs. a l’espigó l’1.III,
màxim hivernal (ACTA); (N). 1 ex. imma-
tur amb el bec deformat el 22.VI (ACTA,

JDEA i DJIM); darrera citació prenupcial
(F).

Aigües catalanes Durant una campanya
oceanogràfica entre Portbou i les illes
Columbrets del 18 al 28.XI, més escassa
que l’any anterior (34 exs./35 h de cens),
però observada des del golf de Roses fins
al delta de l’Ebre. Màxims al golf de Sant
Jordi, 60% del total (JAPB); (N).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. el 13.I; cens d’ocells aquàtics
hivernants (PAEA); (N).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 96 parelles reproducto-
res a tot el delta; cens d’ocells nidificants
(DBCA i FVEA/PDEA); (N).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 28 exs. durant el cens
d’ocells hivernants el 17.I (RBGA, FSBE i
FLSA); (N).

OSONA

Aquest any s’observen un total de 42 exs.
a la comarca, el màxim històric conegut.
Gurb 5 exs. en un camp inundat a Sant
Fruitós del Grau el 14.IV (MRFB i GMCB);
(G).
Manlleu 1 ex. el 27.I (GCMB); (G, F). 8
observacions entre l’11.II i el 12.IV amb
un màxim de 6 exs. el 14.III (MRFB, JEPA i
AGRB), (N, G). 1 ex. adult l’1.V (MRFB);
darrera citació prenupcial (F).
Manlleu-Roda de Ter-Vic 7 citacions
entre el 9.X i el 13.XII (MRFB, JPRB, GMCB

i JAIA); (G).
Roda de Ter 2 exs. el 27.I (RPEA); (G, F).
Torelló 3 exs. immaturs a Espadamala el
6.IX (MRFB, JEPB i AGRB); primera citació
postnupcial (F).
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PLA DE L’ESTANY

Banyoles 1 ex. de 3r hivern el 18.I; cens
d’ocells aquàtics hivernants (AJOA, APBA,

CFQA, GGTA i PCSA); (G). 1 ex. immatur el
5.X (CFQA); (G).
Porqueres 1 ex. de 3r hivern a l’estany el
13.XI (CFQA); (G).

RIPOLLÈS

Ripoll 1 ex. el 28.II; molt rar a la comar-
ca amb menys de 3 citacions (FGPA); (G).

SEGRIÀ

Aitona 1 ex. adult i 1 ex. de 1r hivern als
arrossars del Fondo el 30.X (SWWA); (G).

TARRAGONÈS

Tarragona 3.198 exs. al dormidor l’11.I;
cens d’ocells aquàtics hivernants (ACTA,

CAFA, PGHA i RACC); (N). 3 exs. estiuejants
al port (ACTA); (F).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural del Cap de Creus 1 ex. adult
davant la Maça d’Oros el 3.VII (CPVA); pri-
mera citació postnupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 98 parelles reproducto-
res a tot el delta; cens d’ocells nidificants
(DBCA i FVEA/PDEA); (N).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 5 exs. a la Podrida el
7.VI (XLBA); màxim estival (F).

GIRONÈS

Llagostera Observat tots els mesos de l’any,
amb un màxim de 5 exs. el 17.IV (CACB);
(G).

OSONA

Gurb 1 ex. prop el camp de la Cabra el
6.XII (GMCB); citació hivernal (G).

Manlleu 1 ex. de 1r estiu el 12.III (MRFB

i JPRB); primera citació prenupcial (F). 10
exs. el 24.IV; màxima concentració per a
la comarca (MRFB i AGRB); (N, G). Total de
10 observacions prenupcials fins al 24.IV
amb un total de 26 exs. (MRFB, AGRB, JPRB,

APFA, JEPB i AAVA); (N). Dues observacions
d’1 ex. en pas postnupcial l’11.IX i el 31.X
(AGRB); (F). 1 ex. el 19.XII (RPEA); citació
hivernal (G).
Tavèrnoles 1 ex. prop del Reguer el 22.X
(MRFB i AGRB); (G).

PLA DE L’ESTANY

Banyoles 1 ex. el 18.I; cens d’ocells aquà-
tics hivernants (AJOA, APBA, CFQA, GGTA i
PCSA); (G). 1 ex. el 26.VIII (CFQA); (G). 1
ex. immatur el 8.XI (CFQA); (G).

TARRAGONÈS

Tarragona 3.295 exs. al port el 15.I; cens
d’ocells aquàtics hivernants (ACTA, AMOB,

ISAA i JFOD); (N). Alguns immaturs de diver-
ses edats estiuegen al port en un nombre
inferior als 10 exs. (ACTA); (F). 1 ex. adult
el 7.VII (ACTA); primer adult postnupcial
(F).

Larus argentatus
Gavià argentat de potes roses

TARRAGONÈS

Tarragona 1 adult al port de Tarragona
des de principis d’any fins al 15.II (ACTA);
(G). Exemplar ja present a la zona des del
27.XII.2001. Citació homologada pel Comi-
tè Avifaunístic de Catalunya. 1 adult al
port de Tarragona des de l’1.X fins al 6.XII
(ACTA); (G). Citació homologada pel Comi-
tè Avifaunístic de Catalunya.
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BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. de 3r hivern a
la llacuna de cal Tet el 4.X (XLBA, ABRA i
DBRA); (G). Citació no tramesa al Comitè
Avifaunístic de Catalunya.

TARRAGONÈS

Tarragona 1 ex. de 2n hivern al port del
3 al 14.III (ACTA i MPSA) i a la desembocadura
del Francolí el 4.III (ACTA); (G). Citació
no tramesa al Comitè Avifaunístic de Cata-
lunya. 1 ex. adult fins l’1.II, que a partir
del 3.I perd ràpidament el llistat del cap,
aquest mateix exemplar torna a partir del
18.IX (ACTA); (G). Citació homologada pel
Comitè Avifaunístic de Catalunya. 1 ex.
de 3r hivern del 14.VIII (ACTA i PJAA) al
3.X (ACTA); (G). Citació no tramesa al Comi-
tè Avifaunístic de Catalunya. 1 ex. de 3r
hivern diferent a l’anterior el 3.X (ACTA);
(G). Citació no tramesa al Comitè Avi-
faunístic de Catalunya.

ALT EMPORDÀ

Pedret i Marzà 1 ex. de 4t hivern o adult
a la bassa de Pedret el 31.X (ACTA i AOTA);
(G). Citació no tramesa al Comitè Avi-
faunístic de Catalunya.

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. de 3r hivern amb
caràcters de la subespècie argenteus a la
punta del Fangar del 29.I a l’1.II (DBCA,

JCPA, JFOD i MRFB); (G). Citació pendent
d’homologació pel Comitè Avifaunístic de
Catalunya. 1 ex. de 4t hivern, probable-
ment femella, amb caràcters de la subes-
pècie argenteus als arrossars del Canal Vell
el 7.II (DBCA); (G). Citació homologada
pel Comitè Avifaunístic de Catalunya. 1

ex. de 2n hivern, probablement femella,
als arrossars del Canal Vell el 8.II (DBCA);
(G). Citació homologada pel Comitè Avi-
faunístic de Catalunya. 1 ex. de 5è
hivern/adult amb caràcters de la subespè-
cie nominal argentatus als arrossars de Seca-
nella el 27.XI (DBCA); (G). Citació pendent
d’homologació pel Comitè Avifaunístic de
Catalunya. 1 ex. de 2n hivern a l’illa de
Buda el 4.XII (DBCA); (G). Citació pendent
d’homologació pel Comitè Avifaunístic de
Catalunya. 1 ex. de 2n hivern, probable-
ment femella, als arrossars de la Tora del
Mig, Deltebre, el 15.XII (DBCA); (G). Cita-
ció homologada pel Comitè Avifaunístic
de Catalunya.

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. de 2n any a la
platja de ca l’Arana el 10.V (AOTA); (G).
Citació no tramesa al Comitè Avifaunístic
de Catalunya.

TARRAGONÈS

Tarragona L’exemplar adult observat al
2004 es torna a relocalitzar al port el 8.I
(ACTA); el cap ja el té mudat i completa-
ment blanc el 22.I (ACTA, JFOD, FLSA i ARGA);
(F, G); citat per darrera vegada el 27.II
(ACTA); (G). Citació homologada pel Comi-
tè Avifaunístic de Catalunya. 1 ex. adult
diferent a l’anterior el 20.II (ACTA i JFOD);
(G). Citació homologada pel Comitè Avi-
faunístic de Catalunya. 1 ex. immatur, 3r
hivern-3r estiu, al port a partir del 20.II
(ACTA i JFOD); (G). Citació homologada pel
Comitè Avifaunístic de Catalunya. 1 ex.
adult amb caràcters de la subespècie argen-
teus al port entre el 24.IX (ACTA i MPSB) i
el 24.XII (ACTA); (G). Citació no tramesa
al Comitè Avifaunístic de Catalunya. 1 ex.
adult diferent a l’anterior el 16.X (ACTA i
MPSB); (G). Citació homologada pel Comi-
tè Avifaunístic de Catalunya. 1 ex. adult
amb caràcters de la subespècie argenteus
diferent als anteriors el 6.XI (JFOD i ACTA);
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(G). Citació no tramesa al Comitè Avi-
faunístic de Catalunya. 1 ex. immatur de
la subespècie argentatus al port el 6.XI
(ACTA i JFOD); (G). Citació homologada pel
Comitè Avifaunístic de Catalunya. 1 ex.
de 2n hivern al port entre el 25.XI i el
18.XII (ACTA i JFOD); (G). Citació homo-
logada pel Comitè Avifaunístic de Cata-
lunya. 1 ex. de la subespècie argenteus al
port entre el 27.XI (ACTA) i l’11.XII (ACTA

i JFOD); (G). Citació no tramesa al Comi-
tè Avifaunístic de Catalunya.
Torredembarra 1 ex. adult als Salats i
Muntanyans el 9.IV (PARA); (G). Citació
no tramesa al Comitè Avifaunístic de Cata-
lunya.
Vila-seca 1 ex. immatur, 3r hivern-3r estiu,
de la subespècie argenteus vist prèviament
al port de Tarragona el 30.III (ACTA, PJAA,

CJMA i JFOD); darrera citació prenupcial
(G). Citació no tramesa al Comitè Avi-
faunístic de Catalunya.

Larus michahellis
Gavià argentat

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 35 parelles nidificants (JMMA); (N).

BAIX EMPORDÀ

Illes Medes Població nidificant estimada
en 5.762 parelles (MBMA i NPSA).

ALT URGELL

Oliana 1 ex. adult al pantà el 24.III (PMPC

i TVRT); (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 7.531 exs. durant el
cens d’hivernants (RNLA); (N).

GARROTXA

Sant Joan les Fonts 11 exs. en pas actiu
comptabilitzats des de l’Aiguanegra el 19.IX
(FTCA); (F).

GIRONÈS

Girona Població nidificant avaluada en
200 parelles (ACBD); (N).

OSONA

Vic 80-85 exs. comptabilitzats des del puig
dels Jueus en migració activa cap al SE el
28.VIII (MRFB i RJNA); (F, N). Més de 55
exs. migrant cap al S l’1.X (MRFB); (F).

PLA DE L’ESTANY

Banyoles 1.872 exs. el 20.I; cens d’ocells
aquàtics hivernants (APRB, CFQA, GGTA, JMGD,

JRGC, MMJA, PCSA i XSDA); (N).

TARRAGONÈS

Tarragona 9 exs. al port el 14.I; cens
d’ocells aquàtics hivernants (JSMB i ACTA);
(N). 1 niu a l’esplanada del port, que repre-
senta la primera nidificació a la ciutat, final-
ment nidifiquen amb èxit 2 parelles (ACTA

i CJMA); (R). 1.100 exs. el 25.VII (ACTA);
màxim anual (N).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà Població nidificant estimada en 29
parelles (JMAA); (N).

BAIX EMPORDÀ

Illes Medes Població nidificant estimada
en 6.300 parelles ( MBMA i NPSA).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 3.177 exs. durant el
cens d’hivernants el 18.I (RNLA); (N). 1 ex.
leucístic el 28.XII (ATVA); (M).
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PLA DE L’ESTANY

Banyoles 1.277 exs. el 18.I; cens d’ocells
aquàtics hivernants (XVPA, CFQA, GGTA, PCSA

i JDTB); (N).

Aigües catalanes Durant una campanya
oceanogràfica entre Portbou i les illes
Columbrets del 18 al 28.XI, és la gavina
més freqüent enguany (2.293 exs./35 h
de cens), amb màxims al cap de Creus-
golf de Roses i a la costa central. Relati-
vament escàs al S del cap de Salou (JAPB);
(N).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 2.874 exs. el 13.I; cens d’ocells
aquàtics hivernants (PAEA); (N). Població
nidificant estimada en 25 parelles (JMAA);
(N).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 6.241 parelles reproduc-
tores a tot el delta; cens d’ocells nidificants
(DBCA i FVEA/PDEA); (N).

BAIX EMPORDÀ

Illes Medes Població nidificant estimada
en 6.361 parelles ( MBMA i NPSA).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 12.955 exs. durant
el cens d’ocells hivernants el 17.I (RBGA,

FSBE i FLSA); (N).

PLA DE L’ESTANY

Banyoles 1.250 exs. el 18.I; cens d’ocells
aquàtics hivernants (AJOA, APBA, CFQA, GGTA

i PCSA); (N). Al voltant de 2.000 exs. el 5.X
(CFQA); màxim anual (N).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural del Cap de Creus 1.249
exs.; cens d’ocells aquàtics hivernants
(PFLB); (N).

BAIX EMPORDÀ

Illes Medes Població nidificant estimada
en 7.098 parelles (MBMA).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 9.065 exs. durant el
cens d’ocells hivernants el 17.I (RBGA, FSBE

i FLSA); (N).

GIRONÈS

Llagostera 1 ex. juvenil amb un fil de pes-
car enredat al tars que li ha tallat la circu-
lació sanguínia i el peu li penja negre i sec
el 13.VIII; això pot explicar el relativament
elevat nombre de gavians amb peus ampu-
tats (CACB); (B).

PLA DE L’ESTANY

Banyoles 2.025 exs. el 16.I; cens d’ocells
aquàtics hivernants (CFQA i AJOA); (N). 1
parella nidifica amb èxit a la ciutat, essent
eliminat posteriorment el poll (CFQA); nou
quadrat UTM 10×10 de cria segura (R).
Al voltant de 3.000 exs. el 30.X (CFQA);
nombre màxim (N).

RIBERA D’EBRE

Flix 16 exs. passen sobrevolant l’Ebre en
direcció a Riba-roja el 27.II; no hi ha gai-
res dades de grups a la zona i la majoria
d’avistaments es refereixen a individus soli-
taris o parelles (RACC); (N).

TARRAGONÈS

Tarragona 3.000 exs. al port el 8.VII (ACTA);
màxim anual (N).
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Larus michahellis 
× Larus cachinnans
Gavià argentat × Gavià caspi

GIRONÈS

Llagostera 1 ex. jove amb anella plàstica
que va ser anellat com a poll al pantà de
Mietkow a Polònia en una colònia for-
mada principalment per Larus cachin-
nans però amb algun Larus michahellis; mit-
jançant l’anella i fotografies es considera
que és un híbrid (CACB); (G, T). Citació
pendent d’homologació o no tramesa al
Comité de Rarezas de SEO/BirdLife.

Larus marinus
Gavinot

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. de 1r hivern als estanys del
Matà el 6.I (JMAA); (G). Citació no trame-
sa al Comitè Avifaunístic de Catalunya.

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. de 1r hivern al Gole-
ró el 15.II; primera observació pel conjunt
del delta (DBCA); (G). Citació pendent d’ho-
mologació pel Comitè Avifaunístic de Cata-
lunya.

Rissa tridactyla
Gavineta de tres dits

ALT EMPORDÀ

Badia de Roses 3 exs. immaturs barrejats
amb un grup de més de 2.000 Larus minu-
tus el 13.IV (ECFA i MBRA); (F). 1 ex. adult

seguint l’embarcació el 20.IV (SEOB); darre-
ra citació prenupcial (F).

BAIX EMPORDÀ

Palamós 1 ex. davant les illes Formigues
el 27.X (JHCA i JMAA); primera citació post-
nupcial (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. de 1r estiu al
litoral de la Ricarda-ca l’Arana entre el 20.V
i el 18.VI (XLBA); (F).

SELVA

Blanes Regular fins al 14.III, amb un màxim
d’1 ex. de 1r hivern i 3 exs. adults aturats
al port el 14.II (JAPB i MVXC); (F).

TARRAGONÈS

Tarragona 1 ex. de 1r hivern aturat a l’es-
planada del port l’11.IV (ACTA); (F). 1 ex.
de 1r hivern el 3.X (ACTA); primera cita-
ció postnupcial (F).

Aigües catalanes Durant una campanya
oceanogràfica entre Portbou i les illes
Columbrets, molt escassa enguany (10
exs./41 h de cens), 4 exs. més en obser-
vacions addicionals, amb citacions repar-
tides per tot el litoral entre el 24.XI i el
3.XII, generalment prop del talús conti-
nental (JAPB); (F, N).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural del Cap de Creus 52 exs. en
pas davant la punta del cap de Creus entre
el 8.III i el 7.V, amb un màxim de 41 exs.
el 15.III (PFLB, PGGA, TLFA i OCVA); (F, N).

BAIX CAMP

Cambrils 1 ex. de 1r hivern seguint les
barques el 21.XI (ACTA i PGHA); (F). 1 ex.
adult el 17.XII (ACTA i DJIM); (F).
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GARRAF

Sitges 1 ex. el 15.I (LGSB); (F).

TARRAGONÈS

Tarragona 1 ex. de 1r hivern observat des
de l’espigó del far el 20.III i 1 ex. adult el
9.XII (ACTA); (F).

Aigües catalanes Durant una campanya
oceanogràfica entre Portbou i les illes
Columbrets del 18 al 28.XI, només 1 ex.
adult a 2-3 milles nàutiques davant del
cap de Creus el 19.XI (JAPB); (F, N).

ALT EMPORDÀ

Badia de Roses 2 exs. aigües endins el
21.III (XLBA/SEOB); (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. adult i 1 ex. de 1r
hivern al Migjorn el 8.I (DBCA, ABBB i CGFA).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. de 1r hivern
davant la Bunyola entre el 12 (XLBA) i el
19.III (DBRA i RBVA); (F).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural del Cap de Creus 2 exs. en
pas per la punta del cap de Creus el 5.IV
(OCVA); darrera citació prenupcial (F). 1
ex. jove davant del cap Norfeu el 20.XI
(PFLB, ACHA i OCVA); primera citació post-
nupcial (F).

BAIX CAMP

Cambrils 1 ex. de 1r hivern aturat a la
platja el 17.III (JFOD); darrera citació pre-
nupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. de 1r hivern al Mig-
jorn el 18.II (DBCA); (F). 1 ex. de 1r hivern
enfront del far del Fangar el 3.III (DBCA);
(F).

MARESME

Premià de Mar 1 ex. al port el 20 i 21.V
(DROA); (G, F).

Sterna nilotica
Curroc

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. a l’estany del Cortalet el 28.III
(JMAA i IBTM); primera citació prenupcial
(F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. a la zona entre les
Olles i el Goleró del 25.II al 10.III; cita-
ció pràcticament hivernal i clarament fora
del període en què l’espècie arriba al
delta de l’Ebre (DBCA, PHHB, RACA, JCPA i
FLSA); (F). 2 exs. a les dunes de la Mar-
quesa l’1.IV; primera citació prenupcial
(DBCA i JPVF); (F). 487 parelles reproduc-
tores a tot el delta; cens d’ocells nidifi-
cants (DBCA i FVEA/PDEA); (F). 1 ex. de 1r
hivern als arrossars dels Panissos el 21.X;
darrera citació pos-
tnupcial (DBCA); (F).
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BAIX LLOBREGAT

Castelldefels 1 ex. adult alimentant a
un poll que vola perfectament al canal
Olímpic el 31.VII (ITCA); (F).
Delta del Llobregat 1 ex. a la maresma el
21.IV; primera citació prenupcial (FLSA);
(F). 2 exs. el 21.VII (ECLA, RRSB, ENSA, JLDA

i RLHA); primera citació postnupcial (F).

TARRAGONÈS

Tarragona Un grup a la platja del Mira-
cle el 12.IV (ACTA, CJMA, JDEA i PJAA); pri-
mera citació prenupcial (F).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural del Cap de Creus 3 exs. en
pas cap al N davant la punta del cap de
Creus el 31.III (PFLB i PGGA); primera cita-
ció prenupcial (F).
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 2 exs. a la Rogera el 31.III (OCVA i
MJMA); primera citació prenupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 2 exs. adults a la Platjo-
la el 2.IV; primera citació prenupcial (DBCA);
(F). 499 parelles reproductores a tot el
delta; cens d’ocells nidificants (DBCA i
FVEA/PDEA); (N). 1 ex. de 1r hivern al Gole-
ró el 24.X; darrera citació postnupcial
(DBCA); (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 3 exs. a la maresma
el 19.VI (PBGA); darrera citació prenupcial
(F).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. a l’estany Europa el 10.IV (AAJA,

GJPA i OCVA); primera citació prenupcial
(F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. als arrossars del
Canal Vell l’1.IV; primera citació prenup-
cial (FMVA i DBCA); (F). 546 parelles repro-
ductores a tot el delta; cens d’ocells nidi-
ficants (DBCA i FVEA/PDEA); (N). 1 ex. de
1r hivern als arrossars de Fabra el 16.X;
darrera citació postnupcial (DBCA); (F).

BAIX EMPORDÀ

Pals 1 ex. al golf Serres de Pals el 27.VII
(CBLA); primera citació postnupcial (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 2 exs. a la Bunyola
el 15.IV (XLBA); primera citació prenup-
cial (F).

OSONA

Gurb 1 ex. a Sant Fruitós del Grau el 14.IV
(GCMB, MRFB; PBCA, RGAA, SBMB, JPRB i PTXB);
primera citació comarcal (G).

TARRAGONÈS

Torredembarra 2 exs. als Salats i Mun-
tanyans el 5.VI (AVDA); (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. de 1r hivern al canal
de l’esquerra a l’alçada dels arrossars de
Favà el 30.I; observació hivernal (DBCA,

JCPA, JFOD i MRFB); (F). 2 exs. al port del
Fangar el 18.III (DBCA); (F). 589 parelles
reproductores a tot el delta; cens d’ocells
nidificants (DBCA i FVEA/PDEA); (N). 1 ex.
de 1r hivern al Goleró el 8.X; darrera obser-
vació postnupcial (DBCA); (F). 1 ex. de 1r
hivern als arrossars del Migjorn del 27.XI
al 16.XII; observacions hivernals (DBCA,

SWWA i CGGB); (F).

2005

2004

2003

Llista Sistemàtica 289



BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a ca l’Arana el
27.III (XLBA i DBRA); primera citació pre-
nupcial (F).

GARRAF

Vilanova i la Geltrú 3 exs. al port el 26.VI
(XBGA i CGGA); (F, G).

RIBERA D’EBRE

Benifallet 3 exs. al riu Ebre el 10.VII (RBVA);
(G, F).
Flix 2 exs. al pantà el 2.VIII (OCVA); (G,
F).
Móra d’Ebre 2 exs. sobrevolant l’Ebre el
31.VII (RACC); (G, F).
TARRAGONÈS

Vila-seca 5 exs. a la torre d’en Dolça el
22.VII (JFOD); primera citació postnupcial
(F).

Sterna caspia
Xatrac gros

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. al Matà el 28.IV i 2 exs. el
29.IV (CLAA, NGGA i OPPA); (F). 1 ex. entre
el 12 i el 14.X (JMAA, TMJA i SMRA); (F).

ALT PENEDÈS

Pantà del Foix 1 ex. el 12.IV (JSAB, JCRE,
MMSA i PTEA), 5 exs. el 13.IV (JSAB i PTEA),
1 ex. el 14.IV (JSBA, PTEA i FCFA), 2 exs. el
15.IV (PTEA) i 1 ex. el 16.IV (JSAB i PTEA);
primeres observacions a la zona (G).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 2 exs. adults al port del
Fangar, tot i que puntualment són obser-
vats a d’altres localitats, de l’1 al 23.I, pre-
sent a la zona des del 14.XI de 2001; cita-
cions hivernals (DBCA i JPVF); (F). 7 exs.

adults a les salines de Sant Antoni el
24.I; primera citació prenupcial (DBCA);
(F). 15 exs., 11 exs. adults i 4 exs. de 1r
hivern, al Goleró l’1.III i 19 exs., 16 exs.
adults i 3 exs. de 1r hivern/estiu, a les sali-
nes de Sant Antoni el 16.IV; concentra-
cions prenupcials màximes a cada hemi-
delta (DBCA, FVEA i JPVF); (F, N). 2 exs., 1
ex. adult i 1 ex. de 1r estiu, al llarg del
juny i juliol a les salines de Sant Antoni,
tot i que puntualment són observats a d’al-
tres localitats; citacions estivals sense cap
indici reproductor (DBCA); (F). 18 exs., 11
exs. adults i 7 exs. juvenils, a les salines
de Sant Antoni el 23.VIII i 8 exs., 4 exs.
adults i 4 exs. juvenils, al Goleró, port del
Fangar, el 7.X; concentracions postnup-
cials màximes a cada hemidelta (DBCA i
JPVF); (F, N). 1 ex. adult a la punta de la
Banya, tot i que puntualment és observat
a d’altres localitats, del 19.XI al 31.XII;
citacions hivernals (DBCA); (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a la maresma el
13.III; primera citació prenupcial (MIBA);
(F).

TARRAGONÈS

Tarragona 1 ex. davant el Club Nàutic el
12.IV (ACTA, CJMA, JDEA i PJAA); (F).
Torredembarra 3 exs. als Salats i Mun-
tanyans el 17.IV (XLBA); (F). 1 ex. el 7.V
(CGGA); (F).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. a la Massona el 29.III (JMAA);
primera citació prenupcial (F). 1 ex. a
la platja de Castelló l’1.IV (SSAA); (F). 3
exs. als estanys del Matà el 7.IV ( JMAA

i TMJA); (F). 1 ex. als estanys del Matà el
13.V (JMAA); darrera citació prenupcial
(F).
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Roses 1 ex. al port el 29.III (TMJA); pri-
mera citació prenupcial (F).

BAIX CAMP

Cambrils 1 ex. al port el 28.X (PJAA); (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. adult a la punta de
la Banya, tot i que puntualment és obser-
vat a d’altres localitats, de l’1.I al 16.II;
citacions hivernals (DBCA i JPVF); (F). 2 exs.
adults, un d’ells amb plomatge estival i
l’altre hivernal, al Goleró i les Olles el 17.II;
primera citació prenupcial (DBCA i YBSA);
(F). 16 exs., 14 exs. adults i 2 exs. de 2n
hivern, a les salines de Sant Antoni el 12.IV
i 12 exs., 9 exs. adults, 1 ex. de 2n estiu i
2 exs. de 1r estiu, a l’interior del port del
Fangar l’1.IV; concentracions prenupcials
màximes per cada hemidelta (DBCA); (F,
N). Presència regular diària al llarg de tot
el període estival de 3 exs. de 1r estiu a
diverses localitats, tot i que bàsicament
són observats a les salines de Sant Antoni
i de la Trinitat; citacions d’exemplars estiue-
jants sense cap indici reproductor (DBCA);
(F). 38 exs., 24 exs. adults i 14 exs. juve-
nils, a les salines de Sant Antoni el 21.VIII
i 16 exs., 11 ex. adults i 5 exs. juvenils, al
Garxal el 7.IX; concentracions postnup-
cials màximes a cada hemidelta (DBCA i
JPVF); (F, N). 3 exs. adults a les salines de
Sant Antoni, tot i que puntualment són
observat a d’altres localitats, del 28.XI al
31.XII; citacions hivernals (DBCA); (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a la maresma el
21.II (FSEB); primera citació prenupcial
(F). 4 exs. el 6.IV (FLSA); màxim nombre
(F). 1 ex. el 16.V (XLBA); darrera citació
prenupcial (F). 2 exs. a la maresma el 3.IX
(FLSA); primera citació postnupcial (F). 1
ex. observat des del mirador de cal Fran-
cès l’1.X (RBVA); darrera citació postnup-
cial (F).

MARESME

Santa Susanna 1 ex. adult volant cap al
N el 23.VI (ADGA); (F).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. al Matà el 9.IV (MTTA i NMMA);
primera citació prenupcial (F). 1 ex. a la
platja de can Comes el 14.V (JMAA); darre-
ra citació prenupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 3 exs. adults observats a
diferents localitats de l’1 al 29.I, presents
a la zona des del 28.XI de 2003; observa-
cions hivernals (DBCA); (F). 5 exs. adults
al Goleró el 3.II; primera citació prenup-
cial (DBCA); (F). 13 exs. a les salines de
Sant Antoni el 4.IV i 11 exs. al port del
Fangar el 16.III; concentracions prenup-
cials màximes per cada hemidelta (DBCA);
(F, N). Presència regular diària al llarg de
tot el període estival d’1 ex. adult i d’1 ex.
de 1r estiu a diverses localitats, tot i que
bàsicament són observats a les salines de
Sant Antoni i de la Trinitat; observacions
d’exemplars estiuejants sense cap indici
reproductor (DBCA); (F). 31 exs. a les sali-
nes de la Trinitat, punta de la Banya, el
5.IX i 14 exs. a la punta del Fangar el
27.VIII; concentracions postnupcials màxi-
mes a cada hemidelta (DBCA); (F, N). 2 exs.
adults són observats a diferents localitats
del delta, tot i que bàsicament a l’illa de
Buda i la punta de la Banya, del 9 al 31.XII;
observacions hivernals (DBCA); (F).

BAIX EMPORDÀ

Palamós 1 ex. a cala Estreta el 26.VII
(MCMA, DCFC i PFLB); (G, F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a la maresma el
17.III (FSEB); primera citació prenupcial
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(F). 3 exs. a la maresma el 7.VIII (XSXA);
primera citació postnupcial (F).

BARCELONÈS

Sant Adrià de Besòs 3 exs. a la desem-
bocadura del riu Besòs el 13.IX (XLBA); (F).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. a la platja de Castelló d’Em-
púries el 7.V (JMAA); primera citació pre-
nupcial (F). 2 exs. als estanys del Matà el
10.VII (AAJA i JMAA); primera citació
postnupcial (F).

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 1 ex. al pantà del
Foix el 16.IV (JCRE, XBGA i PTEA); (G).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 3 exs. adults observats a
diferents localitats del delta de l’1.I al 7.II;
observacions hivernals (DBCA, FVEA i JPVF);
(F). 2 exs. adults i 1 ex. de 1r hivern al
Goleró el 8.II; primera observació pre-
nupcial (DBCA); (F). 18 exs. al Goleró el
16.III i 21 exs. a la punta de la Banya el
6.IV; concentracions prenupcials màximes
per a cada hemidelta (DBCA); (F, N). Pre-
sència regular diària al llarg de tot el
període estival de 2 exs. de 1r estiu a diver-
ses localitats, tot i que bàsicament són
observats a les salines de la Trinitat; obser-
vacions d’exemplars estiuejants sense cap
indici reproductor (DBCA); (F). 31 exs. a
les salines de la Trinitat el 6.IX i 11 exs.
al Goleró el 12.IX; concentracions post-
nupcials màximes a cada hemidelta (DBCA);
(F, N). 3 exs. a la platja del Garxal el 17.XI;
darrera observació postnupcial (DBCA); (F).
1 ex. adult a les salines de Sant Antoni, tot
i que puntualment és observat a d’altres
localitats, del 30.XI al 31.XII; observacions
hivernals (DBCA); (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a ca l’Arana el
26.III (XLBA); primera citació prenupcial
(F). 1 ex. a la maresma el 15.V (XSXA, MLMB

i JMXU); darrera citació prenupcial (F). 1
ex. de 1r estiu a la maresma el 23.VI (RGBA);
primera citació postnupcial (F).

TARRAGONÈS

Tarragona 1 ex. adult al port el 12.X (ACTA

i JFOD); (G).
Vila-seca 1 ex. davant la punta de Cavalls
el 19.X (EGTA); (G).

Sterna sp.
Xatrac sp.

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 mascle adult, amb caràc-
ters que recorden un Sterna elegans, s’a-
parella el 26.V amb 1 femella d’Sterna sand-
vicensis i aconsegueixen criar amb èxit 1
poll híbrid a la colònia de la punta del Fan-
gar. Aquest poll és anellat el 16.VII i es
deixa d’observar a la zona a partir del
26.VIII (DBCA); (B). Citació pendent d’ho-
mologació pel Comitè Avifaunístic de Cata-
lunya.

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 mascle adult, amb caràc-
ters que recorden un Sterna elegans i ja
controlat el 2004, a la punta del Fangar
del 9.V al 18.VII. Enguany, tot i que se
l’observa copulant diverses vegades amb
una femella d’Sterna sandvicensis, finalment
no cria amb èxit (DBCA i YBSA); (B). Cita-
ció pendent d’homologació pel Comitè
Avifaunístic de Catalunya.
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Sterna bengalensis
Xatrac bengalí

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. al Cortalet el 29.IV (NGGA i
OPPA); (G). Citació no tramesa al Comitè
Avifaunístic de Catalunya.

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 2 exs. adults al Fangar el
28.V; primera citació prenupcial (DBCA, FVEA,

JRRG i FLCA); (G, F). 1 parella reproductora
a tot el delta, que cria amb èxit 1 poll; cens
d’ocells nidificants (DBCA i FVEA/PDEA); (G,
R, N). 1 ex. adult i 1 ex. juvenil que ja vola
a la platja del Fangar el 27.VIII; darrera cita-
ció postnupcial (DBCA); (G, F). Citacions
pendents d’homologació pel Comitè Avi-
faunístic de Catalunya.

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a la maresma el
25.V (FLSA, MMVA i XEAA); (G). Citació no
tramesa al Comitè Avifaunístic de Cata-
lunya.

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 3 exs. adults a les sali-
nes de la Trinitat, punta de la Banya, el
5.V; primera citació prenupcial (DBCA,

MSXB i SSAA); (G, F). 1 parella reproduc-
tora pura i 1 mascle que s’aparella amb
1 femella d’Sterna sandvicensis a tot el
delta. Ambdues parelles aconsegueixen
criar amb èxit 1 poll; cens d’ocells nidi-
ficants (DBCA i FVEA/PDEA); (G, R, N). Cita-
cions homologades pel Comitè Avifau-
nístic de Catalunya. 1 ex. adult i 1 ex.
juvenil que ja vola a la platja del Fangar
el 21.VIII; darrera citació postnupcial
(DBCA); (G, F). Citació pendent d’ho-

mologació pel Comitè Avifaunístic de
Catalunya.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. adult a la Rogera el 18.VIII
(JMAA i TMJA); (G). Citació no tramesa al
Comitè Avifaunístic de Catalunya.

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. adult a la punta del
Fangar el 10.V; primera citació prenup-
cial (DBCA); (G, F). 1 mascle s’aparella amb
1 femella d’Sterna sandvicensis i aconse-
gueixen criar amb èxit 1 poll; cens d’ocells
nidificants (DBCA i FVEA/PDEA); (G, R, N).
1 ex. adult i 1 ex. juvenil híbrid que ja vola
a la platja del Fangar el 3.IX; darrera cita-
ció postnupcial (DBCA); (G, N). Citacions
pendents d’homologació pel Comitè Avi-
faunístic de Catalunya.

TARRAGONÈS

Torredembarra 2 exs. als Salats i Mun-
tanyans el 5.X (AVDA i JVDA); (G). Un dels
exemplars amb carpó blanc, possible híbrid
de xatrac becllarg i xatrac bengalí. Citació
pendent d’homologació pel Comitè Avi-
faunístic de Catalunya.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. adult a la Rogera el 23.VIII
(AOTA); (G). Citació no tramesa al Comi-
tè Avifaunístic de Catalunya.
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Sterna bengalensis 
× Sterna sandvicensis
Xatrac bengalí × Xatrac becllarg

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre Un poll nascut el 29.VI d’u-
na parella híbrida de xatrac becllarg i xatrac
bengalí. Vist l’1.VII i anellat el 2.VIII (DBCA,

FVEA, JPVF i ALTA). Citació homologada pel
Comitè Avifaunístic de Catalunya.

Sterna sandvicensis
Xatrac becllarg

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 20 exs. el 8.I; cens d’ocells aquà-
tics hivernants (PNAE); (N).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1.893 parelles reproduc-
tores a tot el delta; cens d’ocells nidificants
(DBCA i FVEA/PDEA); (N).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 31 exs. durant el cens
d’hivernants (RNLA); (N).

TARRAGONÈS

Tarragona Entre 700 i 1.200 exs. a l’es-
pigó del far el 15.VIII; màxim anual (ACTA);
(F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 2.127 parelles reproduc-
tores repartides en dos nuclis a tot el del-
ta; cens d’ocells nidificants (DBCA i FVEA /

PDEA); (N).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 59 exs. durant el cens
d’hivernants el 18.I (RNLA); (N). Màxim
de 250 exs. davant la Podrida el 8.V (XLBA);
(N).

TARRAGONÈS

Tarragona 376 exs. a l’espigó del far 15.VIII;
màxim anual (ACSB, ACTA, CTTA i PRRC); (F).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 118 exs. el 13.I; cens d’ocells aquà-
tics hivernants (PAEA); (N).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 2.786 parelles reproduc-
tores repartides en dos nuclis a tot el del-
ta; cens d’ocells nidificants (DBCA i FVEA/PDEA);
(N).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 95 exs. durant el cens
d’hivernants el 17.I (RGBA, FSEB i FLSA); (N).
500 exs. a la maresma el 28.IV (XLBA); (N,
F).

TARRAGONÈS

Vila-seca Grup d’uns 120 exs. posats
damunt unes boies flotants davant les cos-
tes de la Pineda el 9.V; observats durant
una sortida del GEPEC amb una embar-
cació per observar aus marines (ACTA i
RACC); (N, F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 2.659 parelles reproduc-
tores repartides en dos nuclis a tot el del-
ta; cens d’ocells nidificants (DBCA i FVEA /

PDEA); (N).
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BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 36 exs. durant el cens
d’ocells hivernants el 17.I (RBGA, FSBE i
FLSA); (N). 1.025 exs. a la Podrida el 31.VII
(XLBA); màxim nombre (N).

Sterna dougallii
Xatrac rosat

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. adult, que comen-
ça a mudar plomes del front, a la colònia
d’Sterna hirundo de la gola Nord el 5.VI
(DBCA, JPVF i FVEA); (G). Citació pendent
d’homologació pel Comitè Avifaunístic de
Catalunya.

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. adult a l’espigó de
la Podrida el 28.IV (XLBA, FLSA i RACB); (G).
Citació pendent d’homologació o no trame-
sa al Comité de Rarezas de SEO/BirdLife.

Sterna dougallii 
× Sterna hirundo
Xatrac rosat × Xatrac comú

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. juvenil a la colònia
d’Sterna hirundo de la gola Nord del 7 al
12.VIII (DBCA, SHVA, FVEA i JPVF). Citació
pendent d’homologació pel Comitè Avi-
faunístic de Catalunya.

Sterna hirundo
Xatrac comú

ALT EMPORDÀ

Roses 15 exs. al port el 13.IV (JMAA, MJMA

i TMJA); primera citació prenupcial (F).
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 12 exs. aturats a la platja el 13.IV
(ECFA i MBRA); primera citació prenupcial
(F). 3 exs. a la Rogera el 31.VII (JMAA i
TMJA); primera citació postnupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. adult al Goleró el
6.III; primera citació prenupcial (DBCA);
(F). 4.220 parelles reproductores a tot el
delta; cens d’ocells nidificants (DBCA i
FVEA/PDEA); (N). 1 ex. de 1r hivern a la
punta de la Banya el 3.XI; darrera citació
postnupcial (DBCA); (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. observat des de
la gola de la Bunyola el 2.IV; primera cita-
ció prenupcial (XLBA); (F).
BARCELONÈS

Sant Adrià de Besòs 8 exs. aturats a la
desembocadura del riu Besòs el 8.IV (XLBA);
primera citació prenupcial (F).

GARRIGUES

Castelldans 6 exs. a Matxerri volant d’O
a E el 27.VI (ABBB); (F).

TARRAGONÈS

Tarragona Pas intents davant la platja del
Miracle el 12.IV (CJMA, JDEA, PJAA i ACTA);
primera citació prenupcial (F). Entre 1.200
i 1.500 exs. a l’espigó del far; màxim anual
(ACTA); (F).
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ALT EMPORDÀ

Badia de Roses 1 ex. el 30.III (JOSA i JGXD);
primera citació prenupcial (F).

BAIX CAMP

Cambrils 2 exs. davant el port el 30.III
(PJAA); primera citació prenupcial (F). 2
exs. al port el 12.XI (ACTA i JDEA); darrera
citació postnupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 2 exs. adults a la platja de
l’illa de Buda el 25.III; primera citació pre-
nupcial (DBCA); (F). 4.734 parelles repro-
ductores a tot el delta; cens d’ocells nidi-
ficants (DBCA i FVEA/PDEA); (N). 2 exs. de
1r hivern a la punta del Fangar el 14.XI;
darrera citació postnupcial (DBCA); (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a 3 milles nàu-
tiques el 27.III (FLSA, RGBA, FSEB i ARMC);
primera citació prenupcial (F).
Sant Boi de Llobregat 1 ex. al riu Llo-
bregat el 20.VIII (RBVA); citació interior (F).

TARRAGONÈS

Tarragona 1 ex. a la corba del Francolí el
30.III (ACTA); primera citació prenupcial
(F). 4 exs. al port el 22.XI (ACTA i PGHA);
darrera citació postnupcial (F).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. adult estival a la Rogera el
30.VII (JMAA i TMJA); primera citació post-
nupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 12 exs. adults al Goleró
el 29.III; primera citació prenupcial (DBCA,

TKKA i FMVA); (F). 4.985 parelles repro-
ductores a tot el delta; cens d’ocells nidi-
ficants (DBCA i FVEA/PDEA); (N). 1 ex. de 1r
hivern al Goleró el 29.X; darrera citació
postnupcial (DBCA); (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a la platja del
Remolar el 28.II (MGVA i GSXA); citació pri-
merenca (F). 1 ex. davant la Bunyola el
20.III (XLBA i JJMA); primera citació pre-
nupcial (F).

BARCELONÈS

Sant Adrià de Besòs 1 ex. migrant per
la desembocadura del riu Besòs el 8.XI
(XLBA); darrera citació postnupcial (F).

GARRAF

Cubelles 2 exs. a la desembocadura del
Foix el 20.X (XBGA); darrera citació post-
nupcial (F).

TARRAGONÈS

Tarragona 1 ex. de 1r hivern al port l’11.I
(ACTA, PGHA i RACC); citació hivernal (F).
2 exs. el 28.III (ACTA, CAFA, JFOA, PGHA,

PJAA, RSBA i RBVA); primera citació prenupcial
(F).

BAIX CAMP

Cambrils 10-15 exs. el 30.III (PJAA, JFOD,

ACTA i CJMA); primera citació prenupcial
(F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 3 exs. a la gola de Sorra-
pa el 22.III; primera observació prenup-
cial (DBCA i YBSA); (F). 5.341 parelles repro-
ductores a tot el delta; cens d’ocells nidi-
ficants (DBCA i FVEA/PDEA); (N). 1 ex. de
1r hivern a la gola de Sorrapa l’11.XI;
darrera observació postnupcial (DBCA);
(F).
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BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a la platja de ca
l’Arana el 25.III (XLBA i RBVA); primera cita-
ció prenupcial (F). 7 exs. davant la Bu-
nyola l’1.VII (XLBA); primera citació post-
nupcial (F).

BARCELONÈS

Sant Adrià de Besòs 5 exs. a la desembo-
cadura del riu Besòs el 29.VII (XLBA); pri-
mera citació postnupcial (F). 1 ex. el 24.X
(XLBA); darrera citació postnupcial (F).

RIBERA D’EBRE

Flix 6 exs. parats damunt de vegetació flo-
tant a l’Ebre al costat del pantà el 19.VIII;
primera citació a la zona (PJMB i JFOB); (G).

TARRAGONÈS

Tarragona 1 ex. jove al port el 8.VII (ACTA);
primer jove de l’any (F). 2.000 exs. el
15.VIII (ACTA); màxim anual (N).

Sterna albifrons
Xatrac menut

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 3 exs. als estanys del Matà l’11.IV
(JMAA, SSAA i TMJA); primera citació pre-
nupcial (F). 7 exs. a la gola del Fluvià el
29.VI (JMAA i VEDA); darrera citació pre-
nupcial (F). 5 exs. adults i 7 exs. juvenils
a la Rogera el 26.VII (TMJA); primera cita-
ció postnupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ 

Delta de l’Ebre 2 exs. adults al Goleró el
7.III; primera citació prenupcial (DBCA i
JPVF); (F). 314 parelles reproductores a tot
el delta; cens d’ocells nidificants (DBCA i
FVEA/PDEA); (N). 2 exs. al Garxal el 9.X;
darrera citació postnupcial (DBCA); (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat Alguns exemplars
davant la platja dels Carrabiners el 5.IV
(EDRR i PEGA); primera citació prenupcial
(F).

MARESME

Malgrat de Mar 11 exs. aturats a la plat-
ja de la gola de la Tordera el 31.XII (JAPB

i MVXC); citació hivernal (F).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 3 exs. a la platja de Castelló l’1.IV
(SSAA); primera citació prenupcial (F). 2 exs.
joves i 1 ex. adult a la Rogera l’1.VIII (JMAA

i MJMA); primera citació postnupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 16 exs. entre el Goleró i
les bombes d’illa de Mar, 2 exs. a la Tan-
cada i 7 exs. a l’Encanyissada el 16.IV; pri-
meres citacions prenupcials (DBCA, SSAA i
YBSA); (F). 332 parelles reproductores a tot
el delta; cens d’ocells nidificants (DBCA i
FVEA/PDEA); (N). 1 ex. al Goleró el 24.X;
darrera citació postnupcial (DBCA); (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. davant la Mur-
tra el 8.IV (XLBA); primera citació pre-
nupcial (F). 2 exs. a la maresma el 3.VIII
(XSXA); primera citació postnupcial (F).

GARRAF

Sitges 1 ex. a 1 milla nàutica de la costa
el 6.IV (XGBA i CGGA); primera citació pre-
nupcial (F).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 2 exs. als estanys del Matà l’11.IV
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(JMAA i XDPA); primera citació prenupcial
(F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 3 exs. adults a les salines
de Sant Antoni el 4.IV; primera citació pre-
nupcial (DBCA); (F). 384 parelles repro-
ductores a tot el delta; cens d’ocells nidi-
ficants (DBCA i FVEA/PDEA); (N). 1 ex. al
racó del Fangar el 3.XI; darrera citació
postnupcial (DBCA); (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. davant la Bunyo-
la el 31.III (XLBA); primera citació pre-
nupcial (F). 1 parella copulant a la platja
de ca l’Arana el 12.VI, però sense altres
indicis de reproducció (XLBA); (R, F).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. a la platja de Castelló el 13.V
(JMAA i MJMA); primera citació prenupcial
(F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 2 exs. a la gola Nord el
27.III; primera observació prenupcial
(DBCA); (F). 393 parelles reproductores a
tot el delta; cens d’ocells nidificants (DBCA

i FVEA/PDEA); (N). 1 ex. al Garxal el 15.X;
darrera observació postnupcial (DBCA);
(F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 2 exs. a la Magarola
el 13.VI (XLBA); darrera citació prenupcial
(F).

Chlidonias hybrida
Fumarell carablanc

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 11 exs. a can Comes el 4.IV (SSAA);
primera citació prenupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 184 exs. a tot el delta el
12-18.I; cens d’ocells aquàtics hiver-
nants (DBCA i FVEA/PDEA); (N). 1.112 pare-
lles reproductores a tot el delta; cens d’o-
cells nidificants (DBCA i FVEA/PDEA); (N).

BAIX EMPORDÀ

Pals 1 ex. al golf Serres de Pals el 7.VI;
darrera citació prenupcial (CBLA); (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 5 exs. a la maresma
el 3.IV; primera citació prenupcial (ARMC

i FLSA); (F). 1 ex. el 15.VI (ARSA); (F). 8
exs. a la bassa dels Pollancres el 20.VIII
(ARMC i BRXA); primera citació postnupcial
(F). 1 ex. juvenil a la maresma el 13.X
(PBGA); darrera citació postnupcial (F).

GARRAF

Vilanova i la Geltrú 8 exs. al port l’11.VIII
(CGGA i XBGA); primera citació postnup-
cial (F).

PLA DE L’ESTANY

Banyoles 1 ex. el 15.IV (CFQA); (F).
Fontcoberta 30 exs. sobre l’estanyol d’Es-
polla el 4.V (DBMB); (F).

SELVA

Sils 15 exs. als estanys el 15.V, molt poc
freqüent a la zona (JVLA); (F, G).

TARRAGONÈS

Torredembarra 1 ex. als Salats i Mun-
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tanyans el 9.VI (PARA); darrera citació pre-
nupcial (F). 1 ex. el 13.VIII (PARA); pri-
mera citació postnupcial (F).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 2 exs. a l’estany del Cortalet el 4.IV
(JMAA i BMBA); primera citació prenupcial
(F). 2 exs. als estanys del Matà el 20.X
(PFLB); darrera citació postnupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 144 exs. a tot el delta el
7-14.I; cens d’ocells aquàtics hivernants
(DBCA i FVEA/PDEA); (N). 1.072 parelles
reproductores a tot el delta; cens d’ocells
nidificants (DBCA i FVEA/PDEA); (N).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a la maresma
el 12.III (FLSA, RACB i VSSA); primera cita-
ció prenupcial (F). Presència de diversos
exemplars estiuejants (FLSA, JAPC i ACHA);
(F).

BARCELONÈS

Sant Adrià de Besòs 1 ex. a la desembo-
cadura del riu Besòs el 31.III (XLBA); pri-
mera citació prenupcial (F).

PLA DE L’ESTANY

Banyoles 14 exs. a l’estany el 22.VIII
(CFQA); (F).
Fontcoberta 1 ex. al capvespre a la plat-
ja de l’estanyol d’Espolla el 19.IV (CFQA i
AJOA); (G).

SELVA

Blanes 2 exs. davant la desembocadura
del riu Tordera el 21.III (ADGA i PHJA); pri-
mera citació prenupcial (F).

ALT EMPORDÀ

Llançà 20 exs. aturats en unes roques a
cap Ras el 3.IV (OPPB); (G).
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. als estanys del Matà el 25.III
(JMAA i LJFA); primera citació prenupcial
(F). 1 ex. juvenil a la Rogera el 29.IX (JMAA);
darrera citació postnupcial (F).

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 1 ex. al pantà del Foix
el 22 (PTEA i JCRE) i 24.IV (XBGA); (G). 1 ex.
juvenil entre el 30.IX i el 7.X (XBGA); (G).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 161 exs. a tot el delta el
12-18.I; cens d’ocells aquàtics hiver-
nants (DBCA i FVEA/PDEA); (N). 702 pare-
lles reproductores a tot el delta; cens d’o-
cells nidificants (DBCA i FVEA/PDEA); (N).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a la maresma el
22.II (JCPA); citació primerenca (F). 1 ex.
fins al 8.X (XSXA i NUTA); darrera citació
postnupcial (F).

GARRAF

Sitges 3 exs. a 3 milles nàutiques de la
costa el 6.VI (CGGA i XBGA); (F).

OSONA

Manlleu 1 ex. al riu Ter el 30.III (APFA);
3a observació comarcal (G).

PLA DE L’ESTANY

Banyoles 6 exs. a l’estany el 29.IV (CFQA);
(F, G).
Fontcoberta 4 exs. sobre l’estanyol d’Es-
polla el 6.V (CGPA); (F, G).

RIBERA D’EBRE

Flix 1 ex. a l’itinerari SOCC 201 el 17.IV
(SWWA); (G).
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ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. a l’estany del Cortalet el 24.III
(JMAA); primera citació prenupcial (F).

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 1 ex. al pantà del
Foix el 20 i 21.IV (PARA i PTEA); (G).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 178 exs. a tot el delta el
8-14.I; cens d’ocells aquàtics hivernants
(DBCA i FVEA/PDEA); (N). 1.234 parelles
reproductores a tot el delta; cens d’ocells
nidificants (DBCA i FVEA/PDEA); (N).

BAIX LLOBREGAT

Abrera 1 ex. a can Morral el 20.IV (XLBA,

JPMC, JBCC, RBVA i MVXA); (G).
Delta del Llobregat 1 ex. a la maresma el
12.III (XSXA i RBVA); primera citació pre-
nupcial (F).

OSONA

Les Masies de Voltregà 1 ex. a la Gleva
el 9.IV (MRFB i LGXC); (G).
Manlleu 3 exs. el 15.IV (AGRB); (G). 1 ex.
entre el 16 (APFA) i el 22.IV (APFA i JBCB);
(G). 1 ex. el 23.IX (AGRB, MRFB i APFA); (G).

PLA DE L’ESTANY

Banyoles 2 exs. a l’estany el 12.IV (CFQA);
(G, F).

Chlidonias niger
Fumarell negre

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. als estanys del Matà l’11.IV
(JMAA); primera citació prenupcial (F). 1

ex. juvenil a l’estany del Cortalet el 5.VIII
(JMAA i MJMA); primera citació postnupcial
(F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. adult al Garxal el
16.IV; primera citació prenupcial (DBCA);
(F). 1 ex. adult a les salines de Sant Anto-
ni el 16.VI; darrera citació prenupcial
(DBCA); (F). 2 exs. adults al Garxal el 4.VII;
primera citació postnupcial probable (DBCA);
(F). 1 ex. juvenil a la Tancada el 2.VIII;
primera citació postnupcial segura (DBCA);
(F). 535 exs. aturats a la gola Nord el 9.VIII;
concentració postnupcial destacable (DBCA

i JRMA); (N, F). 2 exs. de 1r hivern als arros-
sars dels Panissos el 19.X; darrera citació
postnupcial (DBCA); (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 3 exs. a la maresma
(FPXA, FPXB i FLSA) i 2 exs. a la gola de la
Bunyola (XLBA) el 13.IV; primeres citacions
prenupcials (F).

GIRONÈS

Girona 1 ex. a Fontajau el 12.V (EGXB i
XPMB); (G).
PLA DE L’ESTANY

Banyoles 2 exs. a la zona sud de l’estany
el 12.IV (CFQA); primera citació prenup-
cial (F). 5 exs. el 7.VII (CFQA); citació esti-
val (F). 2 exs. el 10.VIII (CFQA); primera
citació postnupcial (F). 4 exs. juvenils el
17.IX (CFQA); darrera citació postnupcial
(F).

SEGRIÀ

Sarroca de Lleida 2 exs. al pantà d’Ut-
xesa el 7.VII (RBVA); (F).

TARRAGONÈS

Tarragona 1 ex. a l’espigó del far l’11.IV
(ACTA); primera citació prenupcial (F). Pas
intens cap al N davant la platja del Mira-
cle el 12.IV (ACTA, CJMA, JDEA i PJAA); (F).
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1 ex. a l’espigó del far el 2.X (JDEA i ACTA);
darrera citació postnupcial (F).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 4 exs. el 13.IV (XDPA, JMAA i TMJA);
primera citació prenupcial (F).

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 5 exs. al pantà del
Foix el 19.VII i 1 ex. el 5.IX (PTEA); (G).

BAIX CAMP

Cambrils 1 ex. davant el port el 15.IV
(PJAA); primera citació prenupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 2 exs. al Garxal i 2 exs. a
l’Encanyissada el 16.IV; primeres citacions
prenupcials (DBCA, SSAA i YBSA); (F). Pre-
sència regular diària al llarg de tot el
període estival de fins a 23 exs., recomp-
te màxim del 21.VI, observats al Garxal,
Canal Vell, port del Fangar i salines de Sant
Antoni, fet que impossibilita destriar els
darrers migrants prenupcials dels primers
postnupcials; citacions d’exemplars estiue-
jants sense cap indici reproductor (DBCA);
(N, F). 1 ex. juvenil al Canal Vell el 7.VIII;
primera citació postnupcial segura (DBCA);
(F). 2 exs. als arrossars de l’illa de Buda
el 2.XI; darrera citació postnupcial (DBCA

i RTFA); (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 3 exs. adults a unes
6 milles nàutiques davant el delta l’1.VI
(JAPB); darrera citació prenupcial (F). 1 ex.
a la maresma el 20.VIII (RBVA); primera
citació postnupcial (F). 1 ex. a la Vidala el
3.XI (FLSA); darrera citació postnupcial
(F).

BARCELONÈS

Sant Adrià de Besòs 1 ex. a la desembo-
cadura del riu Besòs el 18.IV (XLBA); pri-
mera citació prenupcial (F).

MARESME

Malgrat de Mar 1 ex. a la gola del riu Besòs
el 19.IV (XLBA i LPJA); (F).

PLA DE L’ESTANY

Banyoles 1 ex. a l’estany el 26.V (BGEA);
(G).
Fontcoberta 4 exs. al capvespre a la
platja de l’estanyol d’Espolla el 26.IV (CFQA);
(G).

RIBERA D’EBRE

Flix 2 exs. al riu Ebre el 14.IV (SWWA);
(F).

SEGRIÀ

Torres de Segre 1 ex. al pantà d’Utxesa el
8.IV (AVPA); primera citació prenupcial (F).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 2 exs. a l’estany del Cortalet l’1.IV
(OCVA i SGBB); primera citació prenupcial
(F). 2 exs. juvenils a la depuradora d’Em-
puriabrava el 28.VIII (JMAA); primera cita-
ció postnupcial (F). 3 exs. juvenils a la
Rogera el 5.X (JMAA); darrera citació post-
nupcial (F).

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 4 exs. al pantà del
Foix el 18.V (PTEA i PARA); (G).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 3 exs. adults als ullals de
Panxa el 13.IV; primera citació prenupcial
(DBCA); (F). Presència regular diària al llarg
de tot el període estival de fins a 16 exs.,
recompte màxim del 28.VI, observats al
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Garxal, Canal Vell, port del Fangar i pun-
ta de la Banya, fet que impossibilita des-
triar els darrers migrants prenupcials dels
primers postnupcials; observacions d’e-
xemplars estiuejants sense cap indici repro-
ductor (DBCA); (N, F). Aproximadament
4.500 exs. a la gola Nord, illa de Buda del
6 al 9.VIII (DBCA, CAUA, SSAA); primera cita-
ció postnupcial segura (N, F). 1 ex. al Gar-
xal el 29.X; darrera citació postnupcial
(DBCA); (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. davant ca l’A-
rana el 7.IV (DBRA); primera citació pre-
nupcial (F). 1 ex. a cal Tet el 13.V (XLBA);
darrera citació prenupcial (F). 1 ex. jove
el 29.VII (XLBA); primera citació postnupcial
(F). 1 ex. a la maresma el 7.X (FLSA); darre-
ra citació postnupcial (F).

NOGUERA

Camarasa 4 exs. al pantà el 15.V (JEPB);
(G).

PLA DE L’ESTANY

Banyoles 6 exs. a l’estany el 29.IV (CFQA);
(G). 3 exs. el 30.IV (CGPA); (G). 1 ex. l’1.VI
(CFQA); (F, G).
Fontcoberta 2 exs. a l’estanyol d’Espolla
el 30.IV (CGPA); (F, G).

SEGRIÀ

Massalcoreig 1 ex. a l’aiguabarreig el 15.V
(NLMA, JPPI, ACHA, HPMA i PFLB); (G).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 5 exs. a l’estany de Mornau el 9.IV
(OCVA); primera citació prenupcial (F). 1
ex. juvenil a la Rogera el 20.VIII (FMVA,

PSGA i AOTA); primera citació postnupcial
(F). 8 exs. a la Massona el 12.IX (NEEA)
darrera citació postnupcial (F).

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 1 ex. adult i 1 ex.
juvenil al pantà del Foix el 15.VII (XBGA i
CGGA); (F, G). 1 ex. juvenil entre el 21.VIII
i el 7.IX (CGGA i XBGA); (G).

BAIX CAMP

Cambrils 60 exs. al port el 16.IX (JFOD);
(N).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. adult als arrossars
de la Quartera, illa de Buda, el 18.IV; pri-
mera observació prenupcial (RTFA); (F).
Presència regular diària al llarg de tot el
període estival de fins a 17 exs., recomp-
te màxim del 20.VI, observats al Garxal,
Canal Vell, port del Fangar, illa de Buda i
salines de Sant Antoni, fet que impossibi-
lita destriar els darrers migrants prenup-
cials dels primers postnupcials; observa-
cions d’exemplars estiuejants sense cap
indici reproductor (DBCA); (N, F). 1 ex.
juvenil al port del Fangar el 12.VIII; pri-
mera observació postnupcial segura (DBCA);
(F). 1 ex. al Goleró el 31.X; darrera obser-
vació postnupcial (DBCA); (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 2 exs. a la Podrida el
15.IV (XLBA); primera citació prenupcial
(F). 1 ex. a la maresma el 14.V (XSXA);
darrera citació prenupcial (F). 1 ex. obser-
vat des de la Podrida el 19.VII (XLBA i MGVA);
primera citació postnupcial (F).

OSONA

Manlleu 1 ex. el 8.VII (AGRB); primera
citació postnupcial (F, G).

PLA DE L’ESTANY

Banyoles 1 ex. a l’estany el 3 (CFQA) i 29.V
(XVPA); (G, F).

PLA D’URGELL

Bell-lloc 3 exs.  volant sobre una bassa el
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2.V (FMSA), una de les poques citacions a
la comarca; (G, F).
Vila-sana 1 ex. volant sobre una tolla del
futur estany d’Ivars el 15.VI (FMSA); (G,
F).

VALLÈS OCCIDENTAL

Palau-solità i Plegamans 1 ex. a l’hostal
del Fum el 24.VIII (XLBA); (G).

Chlidonias leucopterus
Fumarell alablanc

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 2 exs. adults als estanys del Matà
el 23.IV (AAJA, EGGA, JMAA i LSLB); prime-
ra citació prenupcial (F). 1 ex. adult a l’es-
tany del Cortalet el 4.VIII (JMAA i MJMA);
primera citació postnupcial (F). 1 ex. adult
el 12.X (ENSA i RRSB); (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. adult als arrossars de
la Quartera, illa de Buda, el 14.V; primera
citació prenupcial (DBCA); (F). 1 ex. adult
a la gola del Rompent, port del Fangar, el
16.V (DBCA); (F). 2 exs. adults al Garxal el
17.V (DBCA); (F). 1 ex. adult als arrossars
de la Quartera, illa de Buda el 4.VI; darre-
ra citació prenupcial (DBCA i RTFA); (F). 1
ex. de 2n estiu als arrossars de la Pesque-
ra, Canal Vell, el 4.VIII; primera citació
postnupcial (DBCA i OCVA); (F). 3 exs. adults
mudant a plomatge hivernal a la gola Nord
el 7.VIII (DBCA i SHVA); (F). 7 exs. adults
mudant a plomatge hivernal a la gola Nord
el 9.VIII (DBCA i JRMA); (F). 1 ex. adult
mudant a plomatge hivernal al port del
Fangar el 5.IX (SSAA i JCGC); (F). 1 ex. adult
mudant a plomatge hivernal al Canal Vell
el 23.VIII (DBCA, NRPA, SSAA i JFOB); (F). 1
ex. adult hivernal al Goleró i 1 ex. adult

hivernal al Garxal l’1.X (DBCA i JPVF); (F).
2 exs. juvenils al Canal Vell del 8 al 16.X;
darrera citació postnupcial (DBCA); (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a la maresma el
5.V (JCMC); primera citació prenupcial (F).
1 ex. a al riera de Sant Climent l’1.VI (RRSB);
darrera citació prenupcial (F). 1 ex. amb
plomatge nupcial el 22.VI (FLSA i PBGA) i
1 ex. a la Bunyola el 9.VII (FGPA); citacions
estivals (F). 1 ex. a la maresma el 29.VIII;
primera citació postnupcial (JCMC i RGBA);
(F). 1 ex. de 1r hivern a la maresma el 7.X;
darrera citació postnupcial (JCMC i FLSA);
(F).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. als estanys del Matà el 7.V
(JMAA i TMJA); primera citació prenupcial
(F). 2 exs. a la depuradora d’Empuriabra-
va el 14.V (JMAA i TMJA); darrera citació
prenupcial (F). 1 ex. juvenil a la Rogera
entre el 30.VIII i el 9.IX (JMAA i TMJA); cita-
ció postnupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 6 exs. adults a Riet Vell el
24 i 25.IV; primera citació prenupcial (SSAA

i DBCA); (F). 1 ex. adult mudant a plomatge
hivernal al Sillero, port del Fangar, el 20.VIII
(DBCA); (F). 1 ex. adult mudant a plomat-
ge hivernal al Sillero, port del Fangar, el
20.VIII (DBCA); (F). 1 ex. adult pràctica-
ment mudat a plomatge hivernal a l’Alfa-
cada el 10.IX (DBCA); (F). 1 ex. adult hiver-
nal al Garxal del 25 al 28.X (DBCA); (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a la maresma el
4.V (MCVA); primera citació prenupcial (F).
3 exs. l’11.V (ARMC); màxim nombre pre-
nupcial (F).
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ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. al Cortalet el 4.IV (CLAA); pri-
mera citació prenupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. adult a la Platjola
el 28.IV (DBCA); (F). 1 ex. adult a l’Alfa-
cada el 6.V (DBCA); (F). 1 ex. adult al
Clot, l’Encanyissada, el 9.V (DBCA); (F).
1 ex. adult al racó del Fangar del 28.V
al 2.VI (DBCA, JPVF i JGRB); (F). 1 ex. adult
al Garxal del 12 al 20.VII (DBCA i JPVF);
(F). 2 exs. adults en muda a plomatge
hivernal als arrossars de la Quartera, illa
de Buda, del 6 al 15.VIII, amb 1 ex.
almenys fins al 22.VIII (DBCA i 0CAUA);
(F). 3 exs. adults mudant a plomatge
hivernal al Garxal del 16.VIII al 2.IX
(DBCA); (F). 1 ex. juvenil al Garxal el 5.IX
(DBCA); (F). 1 ex. adult en plomatge pràc-
ticament estival als arrossars de la Quar-
tera el 7.IX (DBCA i RTFA); (F). 1 ex. juve-
nil al Canal Vell el 14.IX (DBCA); (F). 2
exs. juvenils al Garxal del 16 al 21.IX
(DBCA); (F). 1 ex., probablement adult,
amb plomatge hivernal al Garxal del 30.IX
al 3.X (DBCA); (F).

BAIX EMPORDÀ

Pals 1 ex. al golf Serres de Pals el 30.IV
(CBLA); (G).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. als calaixos de
depuració el 26.IV (FLSA i VSSA); primera
citació prenupcial (F). 1 ex. a cal Tet el
17.VI (FSEB i XSXA); darrera citació pre-
nupcial (F). 1 ex. el 9.VIII (RGBA i ARMC);
primera citació postnupcial (F).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. als estanys del Matà el 4.V
(ABRA i JFBB); primera citació prenupcial
(F). 1 ex. a la depuradora d’Empuriabra-
va el 5.V (JMAA); (F). 1 ex. juvenil a la Roge-
ra el 23.VIII (AOTA); (F). 1 ex. juvenil als
estanys del Matà el 17.IX (PSGA i AOTA);
(F). 1 ex. juvenil a la depuradora d’Em-
puriabrava el 20.IX (AOTA); (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre. 1 ex. adult al port del
Fangar el 14.V (DBCA); (F). 1 ex. adult a
les salines de Sant Antoni el 2.VI (DBCA);
(F). 2 exs. adults pràcticament mudats a
plomatge hivernal als arrossars de la Quar-
tera, illa de Buda, del 4 al 15.IX (DBCA);
(F). 1 ex. juvenil al Migjorn del 17 al 26.IX
(DBCA); (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 2 exs. a cal Tet el 7.V
(XLBA); (F). 1 ex. a la Podrida el 25.VII
(FLSA i XSXA); única citació postnupcial (F).

BAIX CAMP

Cambrils 1 ex. juvenil al port amb Chli-
donias niger el 16.IX (JFOD); (G).

Uria aalge
Somorgollaire

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 2 exs. davant la platja de can Comes
el 19.I (ACHA, PFLA i ALTA); (G). Citació
homologada pel Comitè Avifaunístic de
Catalunya.
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SELVA

Blanes 1 ex. a la desembocadura de la Tor-
dera el 6.I (OCVA); (G). Citació homologa-
da pel Comitè Avifaunístic de Catalunya.

Alca torda
Gavot

ALT EMPORDÀ

Badia de Roses 15 exs. el 8.I, cens d’o-
cells aquàtics hivernats (PNAE); (N).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. de 1r estiu enfront
de la platja del Serrallo el 12.V; darrera
citació prenupcial (DBCA); (F). 1 ex. a la
mar davant del Trabucador el 4.XI; pri-
mera citació postnupcial (DBCA i JPVF);
(F).

BAIX EMPORDÀ

Torroella de Montgrí 1 ex. en plomatge
estival a la badia del Ter el 7.IV (ABRA);
darrera citació prenupcial (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 28 exs. durant el cens
d’hivernants (RNLA); (N).

TARRAGONÈS

Tarragona 1 ex. de 1r any a la punta de
la Creueta el 21.X (ACTA); primera citació
postnupcial (F).

Aigües catalanes Durant una campanya
oceanogràfica entre Portbou i les illes
Columbrets, citacions regulars per tot el
litoral (69 exs./41 h de cens) entre el 25.XI
i el 3.XII, més sovint en aigües costane-

res. Més freqüent al S de Barcelona i fins
al golf de Sant Jordi (JAPB); (F).

ALT EMPORDÀ

Badia de Roses 93 exs. el 7.I; cens d’o-
cells aquàtics hivernants (PAEA); (N). 1 ex.
davant la Rogera el 20.XI (JMAA i BMBA);
primera citació postnupcial (F).
Parc Natural del Cap de Creus 189
exs. en pas davant la punta del cap de
Creus el 15.III (PFLB, MSFB, PGGA i JGCB);
màxim nombre (N). 1 ex. el 7.V (PFLB i
PGGA); darrera citació prenupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 2 exs. de 1r estiu enfront
del Migjorn el 3.V; darrera citació pre-
nupcial (DBCA); (F). 1 ex. de 1r estiu, amb
el plomatge extremadament erosionat, a
la mar de fora del Trabucador el 22.VI;
citació estival (DBCA); (F). 3 exs. al mar
enfront del Garxal el 28.X; primera cita-
ció postnupcial (DBCA); (F).

BAIX EMPORDÀ

Palamós 1 ex. a la badia el 7.XI (CACB);
primera citació postnupcial (F).
Torroella de Montgrí 1 ex. jove fotogra-
fiat a l’Estartit a prop de la costa el 8.VIII
(JCCA); citació primerenca (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 69 exs. durant el cens
d’hivernants el 18.I (RNLA); (N). 1 ex. obser-
vat des del mirador de cal Francès el 29.XI
(MMVA i XEAA); primera citació postnup-
cial (F).

SELVA

Blanes 2 exs. davant la platja de s’Abanell
el 10.XI (ADGA); primera citació postnup-
cial (F).

TARRAGONÈS

Tarragona 2 exs. volant cap al S davant
l’espigó del far l’1.V (ACTA); darrera cita-
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ció prenupcial (F). 1 ex. el 29.X (ACTA);
primera citació postnupcial (F).

Aigües catalanes Durant una campanya
oceanogràfica entre Portbou i les illes
Columbrets del 18 al 28.XI, molt més escàs
que al 2003, només 12 exs./35 h de cens.
Totes les citacions tenen lloc al N del cap
de Salou (JAPB); (N).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 44 exs. el 13.I; cens d’ocells aquà-
tics hivernants (PAEA); (N). 6 exs. davant
la Rogera el 19.XI (JMAA); primera citació
postnupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. de 1r estiu enfront
del port de les Cases d’Alcanar el 14.IV;
darrera citació prenupcial (DBCA); (F). 2
exs. al mar enfront del far del Fangar el
20.X; primera citació postnupcial (DBCA);
(F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 15 exs. durant el cens
d’hivernants el 17.I (RGBA, FSEB i FLSA); (N).
1 ex. a la platja del Remolar el 22.V (XSXA);
darrera citació prenupcial (F). 23 exs.
comptabilitzats des de la Bunyola el 13.XI
(RBVA); primera citació postnupcial (F).

GARRAF

Sitges 1 ex. volant cap al S a 3 milles nàu-
tiques de la costa el 6.VI (CGGA i XBGA);
(F).

TARRAGONÈS

Tarragona 2 exs. el 31.X (ACTA, EGTA i
MPSB); primera citació postnupcial (F).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural del Cap de Creus 28 exs.
en pas per la punta del cap de Creus el
19.III (PFLB i ACHA); màxim nombre (N).
6 exs. en pas el 16.X (PFLB, MSFB, CSFB i
DRXA); primera citació postnupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. de 1r estiu enfront
de la gola de Pal el 4.V; darrera observa-
ció prenupcial (DBCA); (F). 1 ex. de 1r
hivern al mar enfront del Migjorn el 15.X;
primera observació postnupcial (DBCA);
(F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 19 exs. durant el cens
d’ocells hivernants el 17.I (RBGA, FSBE i
FLSA); (N).

TARRAGONÈS

Vila-seca 45 exs. davant la platja dels Prats
el 23.XII (MGVA, MRFB i JFOD); màxim nom-
bre (N).

Fratercula arctica
Fraret

ALT EMPORDÀ

Parc Natural del Cap de Creus 5 exs.
observats des de la punta del far el 29.III
(DMMB); primera citació prenupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 3 exs. a 8-12 milles nàu-
tiques el 3.VI i 1 ex. a 5 milles l’11.VI (PASA

i JAPB); (F).

BAIX EMPORDÀ

Begur 1 ex. a 12 milles nàutiques el 9.VI
(PASA i JAPB); (F).
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Castell-Platja d’Aro 1 ex. juvenil davant
punta Prima el 21.XII (CACB); (F).
Malgrat de Mar 2 exs. a 6-8 milles nàu-
tiques el 10.VI (PASA i JAPB); (F).
Palamós 1 ex. a 3,5 milles nàutiques el
8.VI (PASA i JAPB); (F).

GARRAF 

Vilanova i la Geltrú 1 ex. a 5 milles nàu-
tiques de la costa el 6.I (CGGA i XBGA); (F).

TARRAGONÈS

Tarragona 1 ex. a 2,5 milles nàutiques el
4.VI (PASA i JAPB); (F).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural del Cap de Creus 3 exs. en
pas cap al S davant la punta del cap de
Creus el 20.IV (PFLB i ACHA); (F). 2 exs. el
12.V (PFLB); (F).

BAIX EMPORDÀ

Palamós 6 exs. 2 milles nàutiques mar
endins davant Tamariu el 23.III (JHCA, JMAA,

LSLB i TMJA); (F).

TARRAGONÈS

Tarragona 6 exs. a 2 milles nàutiques de
la costa l’11.I (GVPM); (F).
Torredembarra 2 exs. davant els Salats i
Muntanyans el 26.I (JVDA); (F).

Aigües catalanes Durant una campanya
oceanogràfica entre Portbou i les illes
Columbrets del 18 al 28.XI, 2 citacions en
època poc habitual: 1 ex. en pas cap al NE
a 8 milles nàutiques de la costa davant de
Sant Pol de Mar el 22.XI i 1 ex. aturat a 6
milles de la costa al S del delta de l’Ebre
(JAPB); (N).

ALT EMPORDÀ

Badia de Roses 5 exs. aigües endins el
21.III (XLBA/SEOB); (F).

BAIX EMPORDÀ

Palamós 1 ex. a 1,5 milles nàutiques el
14.II (ESLA i JCPB); (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. trobat petrole-
jat i dut al Centre Recuperació Fauna Sal-
vatge de Torreferrussa el 17.III (RBGA, FLSA,

ARMC, FSEB, JCMC i NUTA); (G, B). 1 ex. a 5
milles nàutiques davant Castelldefels el
25.V (FSEB, RGBA i ARMC); (F).

BAIX PENEDÈS

Cunit 1 ex. a 5 milles nàutiques de la cos-
ta i 1 ex. 5,5 milles l’11.I (CGGA i XBGA);
(F).

GARRAF

Sitges 1 ex. a 3 milles nàutiques de la cos-
ta el 6.VI (XBGA i CGGA); (F).

TARRAGONÈS

Torredembarra 1 ex. trobat petrolejat als
Salats i Muntanyans el 19.III (JVDA); (G, B).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural del Cap de Creus Total de
22 exs. al llarg del control setmanal de la
migració prenupcial per la punta del cap
de Creus (PFLB); (N). 3 exs. el 19.III (PFLB);
primera citació prenupcial (F). 3 exs. l’11.V
(PFLB i OCVA); darrera citació prenupcial
(F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 12 exs. a unes 3 milles
nàutiques enfront del Trabucador el 23.III
(ACTA i FMVA); (F, N). 2 exs. a unes 3 milles
nàutiques enfront del Trabucador el 13.V
(FMVA i ACTA); (F).
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Pterocles orientalis
Xurra

NOGUERA

Balaguer 4 exs. a Mormur, secans de Bala-
guer-Castelló, el 9.VII i 1 ex. l’11.VII (JBSA);
(F).

SEGRIÀ

Aitona El quadrat BF99 passa de proba-
ble o segur a només possible respecte a
l’Atles dels ocells nidificants de Catalunya
1999-2002 (JBDA); (R).
Alpicat El quadrat BG91 passa de proba-
ble o segur a no tenir ni presència estival
respecte a l’Atles dels Ocells Nidificants de
Catalunya 1999-2002 (JBDA); (R).

15-16 exs. durant el cens simultani repro-
ductor el 14.VII (JBDA, ABBB, JCMC, GBCA,

MRSA, DGCA, APTA, FBPA, CTXA , SRJA, FSXA,

NSXC, LSXC, JBSA, JBFA i MPCB); (N). 

NOGUERA

Balaguer Presència durant tot l’any als
secans amb un màxim de 9 exs. el 23.IV
(JEBA); (G, N).

SEGRIÀ

Aitona El quadrat BF89 passa de proba-
ble o segur a no tenir ni presència estival
respecte a l’Atles dels ocells nidificants de
Catalunya 1999-2002 (JBDA); (R).
Alguaire 4 exs. s’aixequen d’un sembrat
als plans d’Alguaire-Almenar l’1.VI (JEBA);
(G, F).
La Granja d’Escarp 16 exs. a la gravera
el 24.V (JBDA); (N, F).

Pterocles alchata
Ganga

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 mascle en plo-
matge d’hivern a la maresma el 6 (JCMC i
FSEB) i 7.X (RGBA i RBVA); (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 mascle, encara el
mateix de l’any anterior, el 21.IV (JBOL);
(G). Es torna a observar el 8.VI (PBGA); (G,
F). Es relocalitza a la Podrida a partir del
15 i fins al 22.VII (XLBA); (F, G).

SEGRIÀ

Aitona El quadrat BF99 és nou respecte
a l’Atles dels ocells nidificants de Catalunya
1999-2002, amb nidificació possible (JBDA);
(R).
La Granja d’Escarp El quadrat BF88 pas-
sa de possible a segur respecte a l’Atles dels
ocells nidificants de Catalunya 1999-2002
(JBDA); (R).
Seròs El quadrat BF89 passa de probable
o segur a només presència estival respec-
te a l’Atles dels ocells nidificants de Catalun-
ya 1999-2002 (JBDA); (R).
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93-109 exs. durant el cens simultani repro-
ductor el 7.VII (JBDA, GBCA, MRSA, DGCA,

APTA, FBPA, CTXA , SRJA, FSXA, NSXC, LSXC,

JBSA, JBFA i MPCB); (N).

GARRIGUES

Castelldans El quadrat CF19 passa de pos-
sible a segur respecte a l’Atles dels ocells nidi-
ficants de Catalunya 1999-2002 (JBDA); (R).

SEGRIÀ

Alfés 3 polls de 5 setmanes al secà el 13.VII
(JBDA); (F).
Seròs El quadrat BF89 passa de probable
o segur a no tenir ni presència estival res-
pecte a l’Atles dels ocells nidificants de Cata-
lunya 1999-2002 (JBDA); (R).

Columba livia
Colom roquer

GARRAF

Vilanova i la Geltrú Polls cridant al niu
al port l’11.I (VPRA); (F).

VALLÈS ORIENTAL

Les Franqueses del Vallès 20 exs. expul-
sen d’un camp una Egretta garzetta el 22.XII
(ENSA i RRSB); (B).

Columba oenas
Xixella

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 160 exs. a les closes de la Galline-
ra el 3.II (JMAA); primera citació prenup-
cial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. prop del Poblenou
el 2.II (DBCA); (F). 1 ex. al pont del Través
el 4.IX (SSAA i JCGA); (F). 1 ex. al Garxal el
29.IX (XLBA/SEOB); (F). 4 exs. al Niño Per-
dido l’1.X (DBCA i JPVF); (F). 1 ex. a l’illa
de Buda el 23.X (DBCA); (F). 1 ex. a la tora
Cremada el 6.XI (DBCA); (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. sobre el centre
d’informació el 10.II (JSPC); primera cita-
ció prenupcial (F).

NOGUERA

Castelló de Farfanya 4 parelles nidifi-
quen en caixes-niu de 4 torres fetes per a
la reintroducció de Falco naumanni. 1 d’e-
lles fa 3 postes (una d’elles fracassa abans
de l’eclosió). 2 fan 2 postes i 1 fa una pos-
ta que fracassa per ocupació de Corvus
monedula. La primera posta es produeix el
13.III i la darrera a finals de juny (FTPA i
JBSA); (R).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 2 exs. a les Olles el 17. II
(DBCA i FVEA); (F). 1 ex. al Garxal el 21.X
(DBCA); (F). 3 exs. a l’illa de Buda el 4.XI
(DBCA i FVEA); (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 3 exs. durant el cens
d’hivernants el 18.I (RNLA); (N). 6 exs.
sobre l’Estació Biològica del Remolar el
19.X (FLSA); darrera citació postnupcial
(F).

BAIX LLOBREGAT/BARCELONÈS/
VALLÈS OCCIDENTAL

Serra de Collserola 2 exs. en pas pel turó
de la Magarola el 25.IX (FLLA, DDDA i JPSA);

(F).
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CONCA DE BARBERÀ

Forès 1 ex. a les Forques el 6.X (ACTA i
FAAA); primera citació postnupcial (F).

NOGUERA

Castelló de Farfanya 3-4 parelles amb un
mínim de 13 postes nidifiquen en caixes-
niu de 4 torres fetes per a la reintroducció
de Falco naumanni. Una d’elles fa 5 postes
(dos d’elles fracassen abans de l’eclosió).
Al mateix moment que encara resten els
polls d’una llocada al niu, un dels adults
està covant novament. La primera posta es
produeix el 15.II (FTPA i JBSA); (R).

PLA D’URGELL

Bellvís Més de 300 exs. entre Bellvís i Tér-
mens el 13.II (FMSA); (N).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà Mínim 1.650 exs. en uns conreus
a la Gallinera el 9.XI (JMAA); (N).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 3 exs. als arrossars de Seca-
nella el 18.II (DBCA); (F). 4 exs. a l’illa de
Buda el 17.X (DBCA); (F). 1 ex. a l’illa de
Buda el 6.XI (DBCA i JPVF); (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 3 exs. a la llacuna de
cal Tet el 10.III (FLSA); primera citació pre-
nupcial (F).
BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. al parc Guinardó el 2.XI
(XLBA); darrera citació postnupcial (F).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 3 exs. als estanys del Matà el 8.X
(JMAA); primera citació postnupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 3 exs. prop de les Olles
el 7.III (DBCA); (F). 1 ex. juvenil als erms
de la Tancada el 4.IX (DBCA i MRFB); (F).
3 exs. a l’illa de Buda el 5.X (DBCA); (F).
11 exs. a l’illa de Buda l’11 i 12.X (DBCA);
(F). 14 exs. a l’illa de Buda el 13.X (DBCA);
(F). 4 exs. a l’illa de Buda el 14.X (DBCA);
(F). 1 ex. a l’illa de Buda el 17.X (DBCA);
(F). 2 exs. a l’illa de Buda el 20.X (DBCA);
(F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. durant el cens
d’ocells hivernants el 15.I (RBGA, FSBE i
FLSA); (N).

PLA D’URGELL

Ivars d’Urgell Més de 300 exs. junts el
21.V (JEBA); (N, F).

TARRAGONÈS

Tarragona 2 exs. a la Universitat Laboral
el 5.VI (ACTA i JCRF) i 2 exs. a la Canonja
l’11.VI (ACTA i JFOD); citacions estivals (F).
Vila-seca 2 exs. a la torre d’en Dolça el
12.VIII (ACTA i FMVA); citació estival (F).

Columba palumbus
Tudó

ALT CAMP

Querol 2 polls sense plomar al puig For-
migosa el 6.IX (CGGA); (F).

BAIX CAMP

Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant 200
exs. en uns rostolls d’ordi el 20.VII (LGSB);
màxim estival (N).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. a la finca del Peixe-
ro, Deltebre, l’11.III (DBCA); (F). 2 exs. als
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pins del Canalot, punta de la Banya, el
20.III (ABBA); (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat Primers vols nupcials
el 13.I (RBGA i RRSB); (F).

BAIX LLOBREGAT/BARCELONÈS/

VALLÈS OCCIDENTAL

Serra de Collserola 22 exs. en pas pel
turó de la Magarola el 25.IX; primera cita-
ció postnupcial (DDDA i FLLA); (F).

SEGRIÀ

Lleida Entre 5.000 i 10.000 exs. al dor-
midor de la Mitjana l’11.I (FMSA); (N).

TARRAGONÈS 

Torredembarra 250 exs. als Salats i Mun-
tanyans el 7.X; grup important (AVDA i
JVDA); (N, F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. a Masia Blanca el
6.III (DBCA); (F). 1 ex. al Canal Vell el 15.III
(DBCA); (F). 1 ex. a l’illa de Buda l’1.IV
(FVEA); (F).
BAIX LLOBREGAT/BARCELONÈS/
VALLÈS OCCIDENTAL

Serra de Collserola 683 exs. en un sol
estol en pas pel turó de la Magarola el 6.X
(FLLA, DDDA i JPSA); estol més gran vist al
parc (N).

BARCELONÈS

Barcelona A mitjans d’any es té constàn-
cia de la presència 2-4 exs. establerts al
zoològic i el parc de la Ciutadella (JGGD);
(G). 2 exs. en uns plataners al costat del
Museu de Ciències Naturals, parc de la
Ciutadella, el 24.XII; primers casos d’es-
tabliment de l’espècie en aquest parc (RACC);
(G).

GARRAF

Sitges 546 exs. migrant pel Canòpolis el
5.X i 638 exs. el 6.X, nombres màxims
(TMMA, RDAA, JBRA i NEAA); (N).

BARCELONÈS

Barcelona 20 exs. menjant al terra al zoo-
lògic el 23.XI (JGGD); màxim grup obser-
vat al parc (N).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. als erms de la Tan-
cada el 28.VIII (RACA i JCPA); (F). 1 ex. a
l’illa de Buda el 17.X (DBCA); (F). 1 ex. a
l’illa de Buda el 21.X (DBCA); (F). 2 exs. a
l’illa de Buda el 25.X (DBCA); (F).

BAIX DEL LLOBREGAT

Delta del Llobregat 500 exs. a la Ricar-
da el 9.VII (XLBA); (N).

BARCELONÈS

Barcelona 2 parelles consolidades i esta-
blertes al zoològic durant tot l’any (JGGD);
(G).
PLA D’URGELL

Ivars d’Urgell Més de 1.200 exs. el 21.V
(JEBA); (N, F).

SEGRIÀ

Lleida Més de 10.000 exs. al dormidor
de la Mitjana el 14.I (FMSA); (N).

VALLÈS OCCIDENTAL

Sabadell 1.000 exs. en uns camps a San-
tiga el 24.XI (FMVA); (N).
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Streptopelia decaocto
Tórtora turca

BAIX LLOBREGAT

El Prat de Llobregat Restes de closques
d’ou sota el niu on nidifiquen el 15.III
(PEGA); (F).

BERGUEDÀ

Borredà Alguns exemplars el 14.IX; pri-
mera citació al municipi (CLVA); (G).
Casserres Alguns exemplars el 9.VIII; pri-
mera citació al municipi (PABB); (G).
La Pobla de Lillet 2 exs. el 29.I; prime-
ra citació al municipi (PABB); (G).

PALLARS SOBIRÀ

Vall de Cardós 2 exs. a Ribera de Cardós
el 29 i 30.V (XBAA); primeres citacions en
època de cria (F).

PLA D’URGELL

Bellvís 2 polls de 7 dies en un niu en una
tanca d’una fàbrica el 23.II (FMSA); (F).

TARRAGONÈS

Tarragona 3 nius amb adults covant al
camp de Mart el 30.XI. 1 niu amb 2 polls
a punt de volar al carrer Vidal i Barraquer
el 6.XII; fet que demostra la cria de l’es-
pècie durant l’hivern (RACC); (F).

VALLÈS ORIENTAL

Cardedeu 280 exs. junts aturats en uns
cables i un total de 390 exs. comptabilit-
zats en 3 h al nucli urbà el 15.XII (OGVA);
(N).

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. porta material al niu als
jardins de l’Hospital de Sant Pau el 15.I
(FTGA); (F). 15 exs. al zoològic el 18.II

(JGGD); concentració d’interès per a la zona
(N).

BERGUEDÀ

Vilada 1 ex. el 13.IV; nova localitat (JSPB);
(G).

PLA D’URGELL

Bellvís 2 polls de pocs dies en un niu en
una troana el 15.II (FMSA); (F).

RIBERA D’EBRE

La Palma d’Ebre Almenys 2 exs. a les Pes-
ses que semblen establerts a la zona; pri-
mera observació per al municipi (RACC);
(G).

SELVA

Sils 330 exs. junts als camps de Bella-
guarda el 25.X (JVCB); nombre destacable
(N).

TARRAGONÈS

Tarragona Un poll totalment plomat és
capturat per un gat al port de Tarragona
el 26.I (RACC); (F).

TERRA ALTA

Gandesa 32 exs. en una fàbrica de pinso
als afores del municipi; concentració d’in-
terès (RACC); (N).

URGELL

Bellpuig 1 niu en un pi blanc al pati de
l’IES Lo Pla d’Urgell amb 2 polls de menys
d’una setmana el 20.I (ASPA); (F).

VALLÈS ORIENTAL

Cardedeu 1 ex. albí als Dominics el 18.IV
(OGVA); (M). 560 exs. a can Masip el 29.XI,
màxim anual (OGVA); (N).

BARCELONÈS

Barcelona 13 exs. al zoològic el 22.VI
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(JGGD); concentració d’interès per al Parc
(N).

VALLÈS ORIENTAL

Cardedeu 485 exs. al dormidor a la bas-
sa dels Dominics el 30.XII (OGVA); (N).

TERRA ALTA

El Pinell de Brai 16 exs. menjant al terra
davant la cooperativa el 10.VII; concen-
tració màxima al municipi (RACC); (N).

BAIX EMPORDÀ

Calonge 1 ex. portant material al niu a
l’aiguabarreig de la riera de Calonge el 6.II
(CACB); (F).

RIBERA D’EBRE

La Palma d’Ebre Cria confirmada al muni-
cipi; un poll, ja totalment plomat, trobat
malalt, mor poc després (RACC); (R).

Streptopelia turtur
Tórtora

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. al Trabucador i 1 ex.
a la tora Cremada el 9.IV, primeres cita-
cions prenupcials (DBCA i MFCA); (F). 1 ex.
de 1r hivern a les dunes de la Marquesa
el 9.X; darrera citació postnupcial (DBCA);
(F).

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. als jardins del Laberint
d’Horta el 24.VIII (XBAA); primera citació
postnupcial (F). 1 ex. al parc del Guinar-
dó l’1.X (XLBA); darrera citació postnup-
cial (F).

GIRONÈS

Girona 3 exs. a Sant Daniel el 12.IV (PFLB);
primera citació prenupcial (F).

PLA D’URGELL

Ivars d’Urgell 2 exs. aturats en uns camps
el 14.IV (ABBB); primera citació prenup-
cial (F).

VALLÈS ORIENTAL

Sant Fost de Campsentelles 1 ex. a la
urbanització de mas Corts el 13.IV (AAJA

i EGGA); primera citació prenupcial (F).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. en vol sobre la Mugueta el
17.IV (AOTA); primera citació prenupcial
(F).

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 1 ex. al parc del Foix
el 12.IV (XBGA); primera citació prenup-
cial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. a Riumar el 17.IV,
primera citació prenupcial (DBCA); (F). 1
ex. de 1r hivern a l’illa de Buda el 4.XI;
darrera citació postnupcial (DBCA i FVEA);
(F).

GARRAF

Vilanova i la Geltrú 1 ex. a l’itinerari
SOCC 71 el 17.IV (RSNA); primera citació
prenupcial (F).

GARROTXA

Olot 1 ex. al bosc de Toscà el 13.IV (CACB);
primera citació prenupcial (F).

SEGRIÀ

Seròs 1 ex. a l’aiguabarreig el 2.IV (FPTA);
primera citació prenupcial (F).
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ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 15 exs. als prats de la Muga Vella
el 13.X (JMAA i BMBA); darrera citació post-
nupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. al Canal Vell i 1 ex.
al Goleró el 14.IV; primeres observacions
prenupcials (DBCA i FMVA); (F). Observa-
cions regulars d’adults al llarg del mes de
juny al sosar, illa de Buda, on finalment es
troba 1 niu amb 2 polls petits en un Tama-
rix boveana enmig de la colònia de Plega-
dis falcinellus el 5.VII; localitat ben atípica
per a l’espècie (DBCA i RTFA); (G). 1 ex. de
1r hivern al Goleró el 24.X; darrera cita-
ció postnupcial (DBCA i FVEA); (F).

BAIX EMPORDÀ

Torroella de Montgrí 3 exs. a l’itinerari
SOCC 34 el 18.IV (DBRA); primera citació
prenupcial (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a cal Tet el 14.IV
(DBRA); primera citació prenupcial (F).
Sant Boi de Llobregat 1 ex. a l’itinerari
SOCC 91 el 4.XII (FARB); citació hivernal
(F).

GARROTXA

Santa Pau 1 ex. a Sant Martí Vell el 19.IV
(FTCA); primera citació prenupcial (F).

OSONA

Folgueroles 1 ex. al Raurell el 15.IV (RPEA

i TCRA); primera citació prenupcial (F).
Gurb 1 ex. al Gurri el 2.X (JEPB); darrera
citació postnupcial (F).

TARRAGONÈS

El Catllar 2 exs. a mas Moragues el 14.IV
(CGGA); primera citació prenupcial (F).

VALLÈS ORIENTAL

Cardedeu 1 ex. a can Nicolau el 12.IV
(OGVA); primera citació prenupcial (F).

ALT EMPORDÀ

Vilajuïga 2 exs. a l’itinerari SOCC 167 el
15.IV (JCVC); primera citació prenupcial
(F).

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 1 ex. al pantà del
Foix el 2.IV (CGGA, HSCA i XBGA); primera
citació postnupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. a Riumar el 14.IV;
primera observació prenupcial (FMVA i
ACTA); (F). 1 ex. a l’illa de Buda el 20.X;
darrera observació postnupcial (DBCA); (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a la pineda del
Remolar el 8.IV (XSXA); primera citació
prenupcial (F).

Psittacula krameri
Cotorra de Kramer

BAIX PENEDÈS

El Vendrell 4 exs. a les Madrigueres el
19.I (CGGA i XBGA); (G).
BARCELONÈS

Barcelona Observada la primera còpula
de l’any el 20.III al zoològic (JGGD); (F).
Niu amb 3 polls en un plataner del zoo-
lògic el 19.IV (JGGD); (R, F).

VALLÈS ORIENTAL

Lliçà d’Amunt Presència nova en riberes
del riu Tenes durant el 2002 (JRFA); (G).
Mollet del Vallès 6 exs. a la plataneda de
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la riera de Caganell el 29.XII (DDDA);
(G). 6 exs. a l’itinerari SOCC 114 el 21.XII
(SSAA); (G).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. als estanys del Matà el 29.III
(JMAA i TMJA); (G). 3 exs. el 9.IX (JMAA);
(G). 2 exs. vora l’estany Europa el 19.IV
(JGXD i JOSA); (G).

BAIX LLOBREGAT

Cornellà de Llobregat 16 exs. al riu Llo-
bregat el 24.VIII (ASAA); grup nombrós (N,
G).

BARCELONÈS

Barcelona Observada la primera còpula
de l’any al zoològic el 13.III (JGGD); (F).
2 polls ja volanders al zoològic el 12.V
(JGGD); (F).

MARESME

Alella 2 exs. el 10.X (JCJA); (G).

MONTSIÀ

Amposta 1 ex. el 10.X (AOTA, FMVA i MLMB);
(G).

GIRONÈS

Girona 2 exs. observats regularment al
parc Central (XOTA); (G).

SELVA

Vilobí d’Onyar 2 exs. a l’aeroport el 21.X
(ABBB); (G).

ALT PENEDÈS

Vilafranca del Penedès 2 exs. el 3.IV
(XBGA); (G).

BAIX PENEDÈS

Banyeres del Penedès 2 exs. entre el 5 i
el 27.VII (CGGA); (G).
El Vendrell 2 grups de 7 exs. i 17 exs. a
les Madrigueres el 29.I (CGGA i XBGA); (G).

SEGRIÀ

Vilanova de la Barca 1 ex. a l’itinerari
SOCC 200 el 18.IV (SWWA); (G).

VALLÈS ORIENTAL

Mollet del Vallès 1 ex. a l’itinerari SOCC
114 el 30.IV (EGGA); (G).

ALT EMPORDÀ

Sant Pere Pescador 1 ex. a l’itinerari SOCC
171 el 14.I (OCVA); (G).

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 1 ex. al pantà del
Foix el 26.VIII (XBGA i CGGA); (G).

BAIX EMPORDÀ

Sant Feliu de Guíxols 1-3 exs. tot l’any
a s’Agaró (CACB); (G).

BARCELONÈS

Barcelona Observada la primera còpula
de l’any al zoològic el 23.I (JGGD); (F). 14
exs. en un Platanus acerifolia davant del
Parlament al parc de la Ciutadella junt amb
un ex. de Psittacula eupatria el 16.IV (FAAA);
(B). 7 exs. en un dormidor mixt situat en
un plataner del zoològic junt amb 6 Myiop-
sitta monachus i 2 Poicephalus senegalus el
10.VII (JGGD); (B).

TARRAGONÈS

Torredembarra 6 exs. als Salats i Mun-
tanyans el 15.XII (XBGA i CGGA); (G).
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Myiopsitta monachus
Cotorreta de pit gris

BAIX LLOBREGAT

El Prat de Llobregat 5-6 exs. al jardí del
nucli antic alimentant-se de les llavors dels
fruits dels xiprers el 31.VIII, recurs des-
cobert en els darrers anys (PEGA); (B).

BARCELONÈS

Barcelona 2 exs. aportant material al niu
activament (7 vegades en 10 minuts) a
l’entrada de l’Hospital de Sant Pau l’11.IX
(FTGA); (R).

PLA DE L’ESTANY

Banyoles 1 ex. al costat del castell de Por-
queres el 28.VIII (AJOA i CFQA); (G).

PLA D’URGELL

Bellvís 22 exs. el 20.X; espectacular incre-
ment de la població (FMSA); (G).

TARRAGONÈS

Vila-seca 1 ex. a la platja dels Prats el 4.X;
primera citació a la zona (ACTA, DDCD i
DJIM); (G).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 58 exs. a la gola de
la riera de Sant Climent el 24.II (NUTA);
(N, G).

BARCELONÈS

Barcelona 1 poll de poc temps trobat mort
recent el 25.I (JCCA); (F, G). 5 ous en un
niu abatut per poda el 24.IV, amb 2-3 cavi-
tats (els 5 ous a la mateixa cavitat). Niu
d’uns 50 cm de profunditat (JCCA); (F, G).

OSONA

Santa Eugènia de Berga 2 exs. reparant

el niu situat entre els focus d’il·luminació
del camp de futbol el 19.I (JPRB i RPEA); (F,
G).

BAIX EMPORDÀ

Palafrugell 1 ex. portant material al niu
fet en una palmera el 8.IV (CBLA); (F, G).

ALT URGELL

La Seu d’Urgell 1 ex. al riu Segre el 26.IV
(JDAB); primera citació per a la ciutat (G).

BARCELONÈS

Barcelona 56 exs. als jardins del Palau
Reial el 16.I, màxim històric per a l’espai
(XBAA); (N, G). Recompte en un dormidor
en Platanus acerifolia del carrer Welling-
ton: 6 exs. el 10.VII junt a 7 Psittacula kra-
meri i 2 Poicephalus senegalus, 42 exs. el
13.VII, 42 exs. el 29.VIII, 32 exs. el 5.IX
i 23 exs. el 8.IX (JGGD); (N).

Clamator glandarius
Cucut reial

ALT EMPORDÀ

L’Escala 1 ex. el 15.II (JMGE); primera cita-
ció prenupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. adult prop de l’Al-
dea el 25.II (DBCA i JPVF); (F).

BAIX EMPORDÀ

Pals 1 ex. al golf Serres de Pals el 21.VIII
(CBLA); darrera citació postnupcial (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a can Camins
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el 28.II; (SFBA); primera citació prenupcial
(F).

BARCELONÈS

Badalona 1 ex. al Pitch & Patt el 27.II
(EBMA); primera citació prenupcial (F).

CERDANYA

Bellver de Cerdanya 1 ex. el 3.VI (PABB);
citació estival (F).

GARRIGUES

Castelledans 2 exs. als plans de les Moles
el 3.II (EFSA); primera citació prenupcial
(F).

PALLARS JUSSÀ

Castell de Mur 1 ex. a Santa Llúcia el
25.III (JSMA); primera citació prenupcial
(F).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. a l’estany de Vilaüt el 28.II
(JMAA, BMBA i TMJA); primera citació pre-
nupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. adult al Sillero el
24.II (DBCA); (F). 1 ex. adult a l’illa de Buda
el 20.III (DBCA i MFCA); (F).

BAIX EMPORDÀ

Pals 1 ex. a les basses d’en Coll el 15.X
(CBLA); darrera citació postnupcial (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a la maresma el
27.II (FLSA, VSSA i PBGA); primera citació
prenupcial (F).

SEGRIÀ 

Lleida 1 ex. a Sucs el 14.II (DPVA); pri-
mera citació prenupcial (F).

URGELL

Agramunt 2 exs. al Pilar d’Almenara el
23.XII (ASPA); citació hivernal (F).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. a l’estany de Vilaüt el 8.II
(JSMB); primera citació prenupcial (F). 1
ex. juvenil a l’estany Europa el 2.IX (AOTA);
darrera citació postnupcial (F).

BAIX CAMP

Botarell 2 exs. en uns camps d’oliveres el
18.X (AELA); darrera citació postnupcial
(F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. adult prop de les
Olles el 27.II (DBCA); (F). 1 ex. adult a l’an-
tic port del Garxal el 18.III (YBSA); (F). 1
ex. de 2n any calendari a l’illa de Buda el
26.III (DBCA, RTFA i MFCA); (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a ca l’Arana
(RGBA i FSEB) i 3 exs. al camí de València
(ABBB) el 17.II; primeres citacions pre-
nupcials (F).

SEGRIÀ

Lleida 1 ex. a Sucs el 18.II (DPVA); pri-
mera citació prenupcial (F).

TARRAGONÈS

Tarragona 2 exs. passen volant cridant
per damunt de l’edifici Zeus al carrer Vidal
i Barraquer el 3.IV a les 9 h del matí (RACC);
(G).

VALLÈS ORIENTAL

Mollet del Vallès 1 ex. juvenil a Gallecs
el 16.VIII (FMVA); darrera citació postnupcial
(F).
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ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. a Santa Margarida el 27.II
(AOTA) primera citació prenupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. de 1r estiu als pins
del Soro, punta de la Banya, el 8.III (DBCA);
(F). 1 ex. juvenil a l’ermita de l’Aldea el
20.IX (MCBB); (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a la pineda de
la bassa del Pi el 10.III (FSEB i XSXA); pri-
mera citació prenupcial (F).

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. al parc zoològic el 16.III
(OBFA i JGGD); (G).

SEGRIÀ

Alfés 1 ex. a la timoneda el 3.III (JBDA i
MRSA); primera citació prenupcial (F).

Cuculus canorus
Cucut

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. a l’estany de Vilaüt el 2.IV
(JMAA i SSAA); primera citació prenupcial
(F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 mascle cantant al Canal
Vell el 27.III; primera citació prenupcial
(DBCA i MFCA); (F). 1 ex. de 1r hivern ane-
llat al Canal Vell el 14.IX; darrera citació
postnupcial (SSAA); (F).

BAIX LLOBREGAT/BARCELONÈS/

VALLÈS OCCIDENTAL

Serra de Collserola 1 ex., probablement
juvenil, al coll de Canyelles el 15.IX (DEFA);
darrera citació postnupcial (F).

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. a l’Espanya Industrial el
15.II (JBAB); citació molt primerenca (F).
1 ex. al parc del Guinardó el 20.IX (XLBA);
darrera citació postnupcial (F).

OSONA

Gurb 1 ex. cantant a Serrabonica el 24.III
(JBCB); primera citació prenupcial (F).

SOLSONÈS

Castellar de la Ribera 1 ex. a Pampe el
30.III (ACOB i JCOA); primera citació pre-
nupcial (F).

TARRAGONÈS

Torredembarra 1 ex. als Salats i Mun-
tanyans el 18.IX (PGHA i ACTA); darrera cita-
ció postnupcial (F).

VALLÈS ORIENTAL

Sant Quirze Safaja 1 ex. a mas Roquetes
el 3.IV (FMVA); primera citació prenupcial
(F).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. a l’estany del Cortalet el 5.IV
(FCTA); primera citació prenupcial (F).

ANOIA

Santa Margarida de Montbui 1 ex. can-
tant al Saió el 29.III (DMMA); primera cita-
ció prenupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. al Canal Vell el 25.III;
primera citació prenupcial (DBCA); (F). 1
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ex. de 1r hivern al Carreter, l’Encanyissa-
da, el 19.IX; darrera citació postnupcial
(DBCA); (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. al Remolar el
8.IV (XLBA); primera citació prenupcial (F).

GIRONÈS

Cassà de la Selva 1 ex. cantant al veïnat
d’Esclet el 23.III (XVGA); primera citació
prenupcial (F).
Fornells de la Selva 1 ex. el 29.III (JBPC);
primera citació prenupcial (F).

NOGUERA

Penelles 1 ex. el 29.III (ASPA); primera
citació prenupcial (F).

OSONA

Centelles 2 exs. al sot de la Vall el 2.IV
(FMVA); primera citació prenupcial (F).

PALLARS JUSSÀ

Tremp 1 ex. cantant a l’Espluga de Serra
el 15.III (DDDA, ALAA i IVXA); primera cita-
ció prenupcial (F).

RIPOLLÈS

Molló 1 ex. cantant el 19.IV (MMPB); pri-
mera citació prenupcial (F).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. escoltat als estanys del Tec el
29.III (JMAA); primera citació prenupcial
(F).

BAIX CAMP

Querol 1 ex. al puig Formigosa el 3.IX
(CGGA); darrera citació postnupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 mascle adult anellat al

Canal Vell el 22.III; primera citació pre-
nupcial (DBCA); (F). 1 ex. als erms de la
Tancada el 25.IX; darrera citació postnupcial
(DBCA); (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. cantant a la
maresma el 22.III (PBGA i JBOL); primera
citació prenupcial (F).

OSONA

Sobremunt 1 ex. el 20.III (LBVA); prime-
ra citació prenupcial (F).

SOLSONÈS

Olius 1 ex. al serrat de Sant Bartomeu el
15.III (DGCA); primera citació prenupcial
(F).

BAIX CAMP

Riudecanyes 1 ex. al pantà el 19.III (ACTA

i FMVA); primera citació prenupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. al Canal Vell el 26.III;
primera observació prenupcial (DBCA i
JPVF); (F). 1 ex. a l’illa de Buda el 28.IX;
darrera observació postnupcial (DBCA); (F).

BAIX EMPORDÀ

Castell-Platja d’Aro 1 ex. a la vall del
Ridaura el 24.III (CACB); primera citació
prenupcial (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a la maresma el
18.III (ACCB); primera citació prenupcial
(F). 1 ex. juvenil a l’aeroport el 4.X (ABRA);
darrera citació postnupcial (F).

OSONA

Lluçà 1 ex. a la Ramada Encantada el 24.III
(JCRB); primera citació prenupcial (F).
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Tyto alba
Òliba

GIRONÈS

Girona 1 femella trobada morta amb pla-
ca incubatriu al carrer Font de l’Abat el
15.IV (BMBA); (R). 8 exs. alliberats mit-
jançant hacking a Campdorà (PFLB); (R).

RIBERA D’EBRE

Ascó 3 parelles de les 8 controlades l’any
anterior abandonen el territori de cria,
dades que mostren la regressió local de
l’espècie (LJAA); (N).

BAIX LLOBREGAT

Cornellà de Llobregat 1 ex. a plena llum
del dia al riu Llobregat el 23.V (ASAA); (G).

GIRONÈS

Llagostera Polls encara al niu el 6.IX (CACB

i MACA); (F).

PRIORAT

Poboleda 1 parella al poble tot l’any (AELA);
nou quadrat UTM 10×10 de cria proba-
ble (R).

Otus scops
Xot

ALT EMPORDÀ

Palau de Santa Eulàlia 1 ex. escoltat el
22.III (LJFA i MJFA); primera citació pre-
nupcial (F).

ALT PENEDÈS

Olesa de Bonesvalls 1 ex. a la riera de
Begues el 22.III (CGGA i XBGA); primera
citació prenupcial (F).

BAIX CAMP

Reus 1 ex. escoltat a prop de l’aeroport
el 16.III (PJAA); primera citació prenupcial
(F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ 

Delta de l’Ebre 1 ex. cantant a la Cava,
Deltebre, el 18.III; primera citació pre-
nupcial (DBCA); (F). 1 ex. cantant a l’illa
de Buda el 8.XI; darrera citació postnup-
cial (DBCA); (F).

GIRONÈS

Girona 1 ex. a Palau-sacosta el 18.III
(MVGA); primera citació prenupcial (F).

MARESME

El Masnou 1 ex. a la carretera d’Alella el
5.IX (CLVA i CMVA); darrera citació pos-
tnupcial (F).

OSONA

Manlleu 1 ex. al passeig del Ter el 19.III
(APFA); primera citació prenupcial (F).

SEGRIÀ

Alcarràs 1 ex. el 18.III (AVPA i JBSA); pri-
mera citació prenupcial (F).

ALT EMPORDÀ

Palau de Santa Eulàlia 1 ex. cantant el
14.III (LJFA); primera citació prenupcial
(F).

ANOIA

Piera 1 ex. cantant a la Fortesa el 7.II (CGGA

i XBGA); primera citació prenupcial (F).

2003

2002

2004

2003

2002

Anuari d’Ornitologia de Catalunya 2002-2005320



BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. cantant en un bos-
quet de Populus alba proper al riu a la
Comandanta el 20.III; primera citació pre-
nupcial (DBCA i JPVF); (F). 1 ex. anellat al
Canal Vell el 21.X; darrera citació post-
nupcial (OBJA); (F). Escoltes i citacions
regulars d’un mínim de 2 exs. al llarg de
novembre i desembre als bosquets de l’en-
torn del mas de Buda (DBCA); (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 2 exs. al càmping
Toro Bravo el 10.III (FSEB); primera cita-
ció prenupcial (F). 1 ex. capturat per a
anellament a la reserva el 21.XI (JCMC, APAA

i PBGA); darrera citació postnupcial (F).

GIRONÈS

Girona 1 ex. a la Mercè el 22.III (ACHA,

APXF, DBMB, JFXC, MSFB i PFLB); primera cita-
ció prenupcial (F).

SEGRIÀ

Lleida 1 ex. el 25.III (CSXD); primera cita-
ció prenupcial (F).

VALLÈS ORIENTAL

Cardedeu 1 ex. cantant el 23.III (JMOB);
primera citació prenupcial (F).

ALT EMPORDÀ

Castelló d’Empúries 1 ex. escoltat el 19.III
(JMAA); primera citació prenupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre Escoltes i observacions
regulars d’un mínim de 2 exs. al llarg de
gener, febrer i març als bosquets de l’en-
torn del mas de Buda (DBCA); (F). 1 ex.
anellat al Canal Vell el 3.IV; possible pri-
mera citació prenupcial (DBCA); (F). 1 ex.
de 1r hivern anellat a l’illa de Buda el 3.XI;
possible darrera citació postnupcial (DBCA,

JPVF i YBSA); (F). Escoltes i observacions
regulars d’un mínim de 3 exs. al llarg de
novembre i desembre als bosquets de l’en-
torn del mas de Buda (DBCA); (F).
BAIX EMPORDÀ

Forallac 2 exs. a l’itinerari SOCC 75 el
25.XII (MLUA); citació hivernal (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. cantant al Remo-
lar el 15.III (JIXA); primera citació pre-
nupcial (F).

BAIX PENEDÈS

Banyeres del Penedès 1 ex. cantant a
les masies de Sant Miquel el 16.III (CGGA);
primera citació prenupcial (F).

OSONA

Manlleu 1 ex. el 13.III (AGRB); primera
citació prenupcial (F).

PLA D’URGELL

Ivars d’Urgell-Vila-sana 1 ex. a l’antic
estany el 18.III (ASPA); primera citació pre-
nupcial (F).

SEGRIÀ

Lleida 1 ex. el 4.III (CSXD); primera cita-
ció prenupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre Escoltes i observacions
regulars d’un mínim de 3 exs. als bosquets
de l’entorn del mas de Buda al llarg de
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gener, febrer i març i 1 ex. a la finca la Pal-
ma, l’Aldea, el 28.II; observacions hiver-
nals (DBCA i JPVF); (F). 1 ex. cantant a l’i-
lla de Sapinya el 21.III; possible primera
citació prenupcial (DBCA); (F). Escoltes i
observacions regulars d’un mínim de 3
exs. als bosquets de l’entorn del mas de
Buda i d’1 ex. a l’Ecomuseu de Deltebre al
llarg de novembre i desembre (DBCA i MCBB);
(F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 2 exs. a l’Estació Bio-
lògica del Remolar el 21.III (RGBA); pri-
mera citació prenupcial (F).

BERGUEDÀ

Berga 1 ex. cantant el 18.III (PABB); pri-
mera citació prenupcial (F).

GIRONÈS

Girona 1 ex. a les Pedreres el 22.III (ACHB);
primera citació prenupcial (F).

OSONA

Les Masies de Roda 1 ex. a Macià el 16.III
(JPEA i SBMB); primera citació prenupcial
(F).
Vic 1 ex. trobat al nucli urbà el 22.II i que
mor poc després (JCRC); citació primerenca
(F).

SOLSONÈS

Llobera 1 ex. a l’Hostalet de Molins el
27.III (FSXA); primera citació prenupcial
(F).

Bubo bubo
Duc

GIRONÈS

Sant Julià de Ramis Pollets el 21.IV (ACHA,

DSBB i PFLB); (F).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural del Cap de Creus 4 terri-
toris possibles, 2 probables i 6 segurs durant
el cens de nidificants (PFLB, PGGA i ALTA;
(N). 1 ex. alliberat amb ràdio-emissor s’a-
parella amb 1 mascle (PFLB i PGGA); (B).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. amb un gatet acabat
de capturar, aturat a les 2:30 h a la carre-
tera del Roquer, entre l’Ampolla i Camar-
les, el 13.XI (DBCA); (B).

ALT EMPORDÀ

Rabós 1 ex. jove aturat a la bassa de Del-
fià el 20.VIII (MSFB i PFLB); (G).

RIBERA D’EBRE

La Palma d’Ebre 1 ex. adult trobat el 4.IV
electrocutat de fa pocs dies en una torre
elèctrica als afores del poble; primera cita-
ció coneguda a la zona dels darrers cin-
quanta anys (RACC); (G).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural del Cap de Creus 6 terri-
toris possibles, 3 territoris probables i 4
territoris segurs durant el cens d’ocells
nidificants (PFLB); (N).

Athene noctua
Mussol comú

NOGUERA

3 parelles nidifiquen en caixes-niu de 3
torres fetes per a la reintroducció de Fal-
co naumanni. Una d’elles fa 3 postes (una

2002

2005

2004

2003

2002

Anuari d’Ornitologia de Catalunya 2002-2005322



d’elles fracassa abans de l’eclosió). Les pos-
tes són de 4 i 5 ous. La primera posta s’i-
nicia a mitjans d’abril. No hi ha cap fra-
càs i volen 8 polls (FTPA i JBSA); (R).

VALLÈS ORIENTAL

Santa Perpètua de Mogoda 1 parella copu-
lant el 2.II (VCGA); primera data de còpu-
la (F).

Strix aluco
Gamarús

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. al barri de Canyelles el
28.IV (DEFA) i 1 parella al barri d’Horta
(TASA); (F).

GIRONÈS

Girona 1 poll d’aproximadament 4 set-
manes als jardins de la Devesa el 12.III
(PVXA); (F).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural del Cap de Creus 1 ex. a
la pineda de mas Puignau el 25.XI; primer
registre al parc (PFLB i PGGA); (F, G).

Asio otus
Mussol banyut

ALT EMPORDÀ

Ventalló 1 ex. atropellat a la carretera de
l’Escala a Orriols amb un Fringilla coelebs
a les urpes el 26.II (JMAA); (B).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. als pins del Cana-
lot, punta de la Banya, el 19.III i el 14.IV
(ABBA); (G).

BAIX LLOBREGAT

El Prat de Llobregat 1 ex. trobat ferit a
la gossera el 15.II (SVXA); (G).

VAL D’ARAN

Vielha e Mijaran 1 mascle cantant a Era
Tuca a 1.700 m el 27.IV (LTBB); (G).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 8 exs. junts al Tec 22.IV (SSGA); (F).

ALT EMPORDÀ

Castelló d’Empúries 1 poll de 15 dies
trobat al nucli del poble el 16.VI (JMAA);
(G).
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. anellat als Roncaires el 8.IV
(SSAA); (F, G).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. en una nau de
l’aeroport el 8.XI (XSXA); (F, G).
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VALLÈS ORIENTAL

Cardedeu 2 parelles nidificants que treuen
un total de 5 polls (JMOB); (R).

Asio flammeus
Mussol emigrant

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. a l’estany Europa el 7.IV (ABRA);
darrera citació prenupcial (F). 1 ex. a l’es-
tany d’en Túries el 12.XI (JMAA); (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. al Canal Vell el 5.V;
darrera citació prenupcial (SSAA i NRPA);
(F). 1 ex. aturat en un parc del casc urbà
de l’Ampolla el 8.X; primera citació pos-
tnupcial (ABBA); (F).

BAIX LLOBREGAT

Castelldefels 1 ex. volant baix al parc de
can Bou el 28.III (ITCA); (F).

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. volant al parc del Gui-
nardó l’1.IV (XBAA); (F).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 2 exs.a la RN2 l’1.XI (AOTA i FMVA);
primera citació postnupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. al Niño Perdido el
17.V; darrera citació prenupcial (DBCA);
(F). 1 ex. a les dunes de la platja de la pun-
ta de la Banya el 16.IX; primera citació
postnupcial (DBCA); (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a la platja de ca
l’Arana el 30.III (JBFA i TMPA); (F). 1 ex. al
pas de les Vaques el 28.IV (JOSA); (F). 1
ex. a la gola de la Bunyola el 20.X (FLSA);
primera citació postnupcial (F).

NOGUERA

Balaguer 1 ex. a partir del 10.IV; el 5.V
comença a aportar preses a un niu present
en un camp d’ordi; el 23.V l’adult es veu
acompanyat d’un volander fora del niu
(JBSA i FPTA); (R).

PLA D’URGELL

El Palau d’Anglesola 1 ex. observat de
nit en uns camps prop del poble el 30.I
(FMSA); (F).
Mollerussa 1 ex. en un camp de farratge
l’11.V (JCCD i MVEB); (F).

SELVA

Sils 1 ex. als estanys el 29.X i el 3.XI (ADGA);
(F).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. anellat als Roncaires el 15.IV
(OCVA, LJFA i APAA); darrera citació pre-
nupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. als erms de la Tan-
cada el 7.V; darrera citació prenupcial
(DBCA); (F). 1 ex. a les dunes de la platja
de la punta de la Banya el 4.X; primera
citació postnupcial (DBCA); (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a ca l’Arana
l’1.IV (DBRA); (F).

MARESME

Mataró 1 ex. sobrevolant el port el 22.X

2004

2003

2002

2005

Anuari d’Ornitologia de Catalunya 2002-2005324



(MRCA); primera citació postnupcial (F,
G).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural del Cap de Creus 1 ex. a
sa Planassa entre el 17.II i el 2.III (PFLB);
(G).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. a la tora Llarga, pun-
ta de la Banya, el 7.V; darrera observació
prenupcial (DBCA, JPVF i FBAA); (F). 1 ex. a
l’illa de Buda el 8.X; primera observació
postnupcial (DBCA); (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a la platja de ca
l’Arana el 22.III (AOTA); (F).

GIRONÈS

Sant Andreu Salou 1 ex. el 21.X (ADGA);
(G).

OSONA

Vic 1 ex. caçant al puig dels Jueus el 12
(MRFB) i 13.IV (MRFB i RJNA); (G).

RIPOLLÈS

Molló 1 ex. al Costabona a 1.600 m el
10.XI (MMPB); (G).

TARRAGONÈS

Vila-seca 1 ex. a la platja dels Prats el 2.IV
(ACTA i JFOD); (G).

Aegolius funereus
Mussol pirinenc

ALT URGELL

Josa i Tuixén Restes d’un ou en una cai-
xa niu a 1.900 m el 10.II (SRJA); (F).

Caprimulgus europaeus
Enganyapastors

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 1 ex. a cal Balaguer
el 19.IV (CGGA); primera citació prenup-
cial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 mascle adult anellat a
la tora Cremada, punta de la Banya, el
20.IV; primera citació prenupcial (DBCA);
(F). 1 mascle de 2n any anellat al Canal
Vell el 20.V; darrera citació prenupcial
(DBCA i JPVF); (F). 1 ex. als pins del Cana-
lot, punta de la Banya, el 25.VII; primera
citació postnupcial (ABBA); (F). 1 mascle
de 1r hivern trobat recent atropellat al camí
de Vilacoto el 15.X; darrera citació post-
nupcial (DBCA); (F).

BAIX LLOBREGAT

Begues 1 mascle a la masia de les Planes
el 19.IV (CLVA); primera citació prenup-
cial (F).
Cornellà de Llobregat 1 ex. al parc Rie-
ra el 6.V (ASAA i JTCB); (F).

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. al parc del Guinardó el
10.X (XLBA); darrera citació postnupcial
(F).
Santa Coloma de Gramenet 1 mascle a
la ciutat el 25.IV (ASAA i JTCB); primera cita-
ció prenupcial (F).

MARESME

Vilassar de Dalt 1 ex. cantant en ple dia
el 25.IV (JPSA); primera citació prenupcial
(F).

NOGUERA

Camarasa 1 ex. el 26.IV (PCXC); primera
citació prenupcial (F).
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BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 mascle de 2n any anellat
a la tora Cremada, punta de la Banya, el
25.IV; primera citació prenupcial (DBCA);
(F). 1 mascle adult anellat al Canal Vell el
27.V; darrera citació prenupcial (DBCA); (F).
1 ex. al Canal Vell el 18.VIII; primera cita-
ció postnupcial (SSAA); (F). 1 femella prop
de la caseta del Sifó, illa de Buda, el 27.IX;
darrera citació postnupcial (DBCA); (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. als Reguerons
el 22.IV (XLBA); primera citació prenup-
cial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 femella adulta anellada
al Canal Vell el 27.IV; primera citació pre-
nupcial (SSAA); (F). 1 femella al camí dels
arrossars de la finca Bruguera el 3.VI; darre-
ra citació prenupcial (DBCA); (F). 1 feme-
lla de 1r hivern atropellada a l’illa de Grà-
cia el 9.VIII; primera citació postnupcial
(DBCA); (F). 1 femella al camí del Pas, prop
de l’Encanyissada, el 7.X; darrera citació
postnupcial (DBCA); (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a la Bunyola el
15.IV (XLBA); primera citació prenupcial (F).

OSONA

Sobremunt 1 ex. el 12.IV (RTEA i LBVA);
primera citació prenupcial (F).

ALT PENEDÈS

Avinyonet del Penedès 1 ex. acabat d’a-
tropellar a la Calma el 19.X (XBGA i CGGA);
darrera citació postnupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. al Canal Vell el 21.IV;
primera observació prenupcial (AVAA i
DROA); (F). 1 femella al camí de Panisello
el 21.V; darrera observació prenupcial
(DBCA); (F). 1 mascle al camí de l’Anglès
el 16.VIII; primera observació postnup-
cial (DBCA); (F). 1 femella al camí del canal
Marítim, prop dels ullals de Panxa, el 5.X;
darrera observació postnupcial (DBCA); (F).

GIRONÈS

Cassà de la Selva 1 ex. al veïnat d’Esclet
el 15.IV (ADGA i MGXC); primera citació
prenupcial (F).

Caprimulgus ruficollis
Siboc

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. a la pista de la sèquia
Mare, sota el Lligallo del Gànguil, el 13.IV,
primera citació prenupcial (DBCA); (F). 1
ex. al camí que porta a la bassa Roja, les
Olles, el 31.X; darrera citació postnupcial
(DBCA); (F).

BAIX LLOBREGAT

Olesa de Montserrat 1 ex. cantant al
torrent de les Valls el 7.IV (JCRD); (F).

BAIX PENEDÈS

El Vendrell 1 ex. a les Madrigueres el 26.IV
(XBGA); primera citació prenupcial (F).

2002

2005

2004

2003

Anuari d’Ornitologia de Catalunya 2002-2005326



SEGRIÀ

Alfés 1 niu amb 2 ous que eclosionen el
18.VI (ABBB); (F).
Puigverd de Lleida 1 ex. el 27.IV (JEBA);
primera citació prenupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. al camí del Pas el
10.IV, primera citació prenupcial (DBCA);
(F). 1 ex. a la pista de la sèquia Mare, prop
de Camarles, l’1.XI; darrera citació pos-
tnupcial (DBCA); (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a la pineda de
Gavà el 17.IV (XLBA i LPJA); primera cita-
ció prenupcial (F).

TARRAGONÈS

Tarragona 1 ex. cantant a la zona de l’er-
mita el 23.IV (MGRB, MPSB, DDCD, ACTA i
DJIM); primera citació prenupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. al camí de la bassa
Roja el 12.IV, primera citació prenupcial
(DBCA); (F). 1 ex. a la caseta del Sifó, illa
de Buda, el 3.XI; darrera citació postnupcial
(DBCA, JPVF i YBSA); (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. entra al mar a
ca l’Arana el 22.IV (DBRA); primera citació
prenupcial (F).

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. al parc de Diagonal Mar
el 4.V (RRSB); (G).

SEGRIÀ

Alfés 1 ex. el 24.IV (DBCA, FLSA, JCPA i RACB);
primera citació prenupcial (F).

TARRAGONÈS

Tarragona 20 exs. junts davant el port
entre les 19.00 i les 20:00 h el 28.IV (ACTA);
(N).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. prop de l’Ampolla
el 15.IV, primera observació prenupcial
(SSAA); (F). 1 ex. al jardí del mas de l’illa
de Buda el 28.X; darrera observació
postnupcial (DBCA); (F).

SEGRIÀ

Alguaire 1 ex. al clot de la Unilla el 22.IV
(JMXI); primera citació prenupcial (F).

Apus melba
Ballester

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre Un mínim de 7 exs. en
migració activa sobre el Canal Vell el 26.III;
primera citació prenupcial (DBCA, JPVF, CGFA

i PMXE); (F). 1 ex. en vol sobre els arros-
sars dels Panissos el 24.X; darrera citació
postnupcial (DBCA); (F).

BAIX LLOBREGAT

Olesa de Montserrat Diversos exemplars
escoltats encara al niu el 24.X; darrera cita-
ció postnupcial (JCRD); (F).

BAIX LLOBREGAT/BARCELONÈS/

VALLÈS OCCIDENTAL

Serra de Collserola 3 exs. al turó de la
Magarola el 21.X; darrera citació post-
nupcial (DDDA, JPLA i FLLA); (F).

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. a Montjuïc el 7.III (RSBA

i TASA/ERIT); primera citació prenupcial (F).
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SEGRIÀ

Alfés 1 ex. a la timoneda el 16.VI (JDAB,
JNVA i JPEE); (F).
Torres de Segre 1 ex. a Utxesa el 6.III
(SWWA); primera citació prenupcial (F).

VALLÈS ORIENTAL

La Llagosta 8 exs. l’11.III (FMVM); pri-
mera citació prenupcial (F).
Montmeló 4 exs. el 21.X (JSPC); darrera
citació postnupcial (F).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. al Cortalet el 15.III (OGVA i
XFPA); primera citació prenupcial (F).

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 1 ex. al Parc del Foix
el 26.I (RRSB i ENSA); citació hivernal (F).
4 exs. sobre Sant Semison el 16.III (PTEA

i JCRE); primera citació prenupcial (F). 1
ex. el 30.X (XBGA); darrera citació post-
nupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. sobre l’Alfacada el
21.III; primera citació prenupcial (DBCA);
(F). 1 ex. en vol al pont penjat d’Ampos-
ta el 4.X; darrera citació postnupcial (DBCA);
(F).

BAIX LLOBREGAT

Olesa de Montserrat 1 ex. el 9.III (JCRD);
primera citació prenupcial (F).

BAIX LLOBREGAT/BARCELONÈS/

VALLÈS OCCIDENTAL

Serra de Collserola 1 ex. el 30.X (FLLA,

DDDA i JPSA); darrera citació postnupcial (F).

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. sobre els jardins del Palau
Reial el 9.III (XBAA); primera citació pre-

nupcial (F). 2 exs. al parc del Guinardó el
2.XI (XLBA); darrera citació postnupcial
(F).

MARESME

Cabrera de Mar 5 exs. al castell de Burriac
el 15.III (JPSA); primera citació postnup-
cial (F).

NOGUERA

Balaguer 8 exs. el 13.III (JBSA i FPTA);
primera citació prenupcial (F).

VALLÈS OCCIDENTAL

Santa Perpètua de Mogoda 1 ex. el 14.III
(VCGA); primera citació prenupcial (F).

VALLÈS ORIENTAL

Cardedeu 5 exs. a Bellavista el 29.X (OGVA);
darrera citació postnupcial (F).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 6 exs. als estanys del Matà el 10.III
(JMAA); primera citació prenupcial (F).

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 1 ex. a les penyes
de mas Carlús el 27.II (PTEA); primera cita-
ció prenupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 2 exs. en vol sobre el Canal
Vell el 8.III; primera citació prenupcial
(FMVA); (F). 2 exs. en vol sobre el Migjorn
el 7.XI; darrera citació postnupcial (DBCA,

JPVF i YBSA); (F).

BAIX EMPORDÀ

Pals 5 exs. a les basses d’en Coll el 4.III
(CBLA); primera citació prenupcial (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 2 exs. sobre la mares-
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ma el 28.II (XSXA); primera citació pre-
nupcial (F).
El Prat de Llobregat Diversos exem-
plars sobre el nucli urbà l’1.XI (PEGA);
darrera citació postnupcial (F).
Olesa de Montserrat 4 exs. entrant al niu
el 9.III (JCRD); primera data d’ocupació de
niu (F).

BARCELONÈS

Barcelona Alguns exemplars al barri del
Congrés el 23.X (JEBA); darrera citació post-
nupcial (F).

MARESME

Malgrat de Mar 15 exs.sobre el delta del
riu Tordera el 7.III (PFLB, MSFB, ACHA, HPMA

i OCVA); primera citació prenupcial (F).

NOGUERA

Ivars de Noguera 5 exs. al pantà de San-
ta Anna el 4.III (JBCA); primera citació pre-
nupcial (F).

OSONA

Seva 3 exs. el 29.II (JMOB); primera cita-
ció prenupcial (F).

SELVA

Santa Coloma de Farners 3 exs. a l’iti-
nerari SOCC 17 el 25.XII (ADGA); citació
hivernal (F).

VALLÈS ORIENTAL

Cardedeu 3 exs. a la serra de can Mon-
tells el 5.III (JMOB); primera citació pre-
nupcial (F).
Sant Celoni 16 exs. el 31.X (JAPB); darre-
ra citació postnupcial (F).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 4 exs. al Cortalet el 21.III (BMBA);
primera citació prenupcial (F).

ALT PENEDÈS

Santa Margarida i els Monjos 13 exs
sobre Sant Domènec de Penyaflor el 18.III
(XBGA); primera citació prenupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 2 exs. en vol sobre el Gole-
ró el 7.III; primera observació prenupcial
(DBCA); (F). 1 exs. en vol enfront de la plat-
ja de l’illa de Buda el 2.XI; darrera obser-
vació postnupcial (DBCA); (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 10 exs. sobre l’esta-
ció biològica el 14.III (AOTA i XLBA); pri-
mera citació prenupcial (F). 2 exs. sobre
cal Francès el 20.X (RBVA); darrera citació
postnupcial (F).

BARCELONÈS

Barcelona Dormidor amb presència d’uns
40-60 exs. a la part alta de la repisa d’un
edifici del carrer Ventura Rodríguez núm.
6-8; localitzat durant la primavera de 2005.
Els ballesters comencen a arribar a darre-
ra hora de la tarda, quan comença a fer-
se fosc. Els veïns fan un intent de fer-los
fora durant el mes de setembre (posant
una corda amb draps travessada), per les
molèsties que (diuen) els hi ocasionen
(brutícia i soroll). S’aconsegueix que la
treguin i els ballesters poden pernoctar
fins que marxen durant el mes d’ocubre
(EMLB); (B).

NOGUERA

Castelló de Farfanya 3 exs. el 14.III (EFSA);
(F).
Serra de Sant Mamet 1 ex. el 9.III (FMVA);
primera citació prenupcial (F).
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Apus apus
Falciot negre

ALT EMPORDÀ

Capmany 2 exs. en vol cap al SO el 28.XII
(JAPB); citació hivernal (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 3 exs. en vol sobre el Canal
Vell el 26.III; primera citació prenupcial
(DBCA); (F). 1 ex. en vol sobre l’Alfacada el
8.X; darrera citació postnupcial (DBCA i
RTFA); (F).

BAIX LLOBREGAT

Cornellà Primera còpula el 3.V (ASAA);
(F).
Delta del Llobregat 1 ex. sobre cal Tet el
6.III; primera citació prenupcial (FXSA i
FLSA); (F).

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. a Montjuïc el 7.III (RSBA

i TASA/ERIT); primera citació prenupcial
(F). 1 ex. al parc del Guinardó el 20.X
(XLBA i ALSA); darrera citació postnupcial
(F).
L’Hospitalet de Llobregat 6 exs. l’11.X;
darrera citació postnupcial (RBVA); (F).

GIRONÈS

Girona 1 ex. a Sant Daniel el 25.IX (PFLB);
darrera citació postnupcial (F).

RIBERA D’EBRE

Flix 1 ex. l’11.XII (PABA); citació hivernal
(F).

TARRAGONÈS

Tarragona Uns 4.000 exs. simultàniament
sobre la platja Llarga el 13.VII (ACTA); con-
centració important (N).

VALLÈS ORIENTAL

Cardedeu 1 ex. a l’IES Cardedeu el 15.III
(JMOB); primera citació prenupcial (F).
Sant Fost de Campsentelles 1 ex. el 14.X
(FMVM); darrera citació postnupcial (F).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 5 exs. als estanys del Matà el 2.IV
(JMAA); primera citació prenupcial (F).

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 1 ex. al turó de les
Tortes l’11.I (PTEA i FCFA); citació hivernal
(F).

BAIX EBRE

L’Ampolla 1 ex. trobat mort recent el 6.I
(BWWA); citació hivernal (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. en vol sobre el Canal
Vell el 28.III; primera citació prenupcial
(DBCA i JPVF); (F). 1 ex. en vol sobre el Fan-
gar el 23.IX; darrera citació postnupcial
(DBCA); (F).

BAIX EMPORDÀ

Calonge 1 ex. el 22.I (DDDB); citació hiver-
nal (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 15 exs. a la riera de
Sant Climent el 6.I (PBGA); citació hiver-
nal (F). 1 ex. sobre el Remolar el 8.III
(ECLA); primera citació prenupcial (F).

BAIX PENEDÈS

El Vendrell 1 ex. el 16.I (MRJA); citació
hivernal (F).

BARCELONÈS

Badalona 2 exs. a la serra del Corredor
el 12.I (JSPC); citació hivernal (F).
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Barcelona 10 exs. als penya-segats de
Montjuïc el 13. I (EDBA); citació hivernal
(F). 21 exs. a Montjuïc el 28.III (PBGA);
primera citació prenupcial (F).

MARESME

Mataró 10 exs. sobre l’autopista C-32 el
23.X (RCAA); darrera citació postnupcial (F).

OSONA

Vic 1 ex. el 3.IV (MRFB); primera citació
prenupcial (F).

SEGRIÀ

Corbins Més de 50 exs. el 5.IX (FMSA);
concentració postnupcial tardana (F, N).

SELVA

Blanes 1 ex. a la desembocadura del riu
Tordera el 8.II (ADGA, MGMA i JVCB) i 2 exs.
el 12.II (HMPA); citacions hivernals (F).
Santa Coloma de Farners 3 exs. el 2.IV
(ADGA); primera citació prenupcial (F). 1
ex. el 22.X (ADGA); darrera citació post-
nupcial (F).

TARRAGONÈS

Tarragona 2 exs. el 12.I (ACTA i RACC);
citació hivernal (F).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 3 exs. als Tres Ponts i 1 ex. al Cor-
talet el 27.III (SSAA, AROA i DROA); prime-
ra citació prenupcial (F).
Roses 1 ex. recollit i dut al PNAE el 18.XI
(JMMA); darrera citació postnupcial (F).

ALT PENEDÈS

Sant Martí Sarroca 2 exs. a l’itinerari SOCC
39 el 19.XII (MNPA); citació hivernal (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 3 exs. en vol sobre el Canal

Vell el 24.III; primera citació prenupcial
(DBCA); (F). 1 ex. en vol sobre la punta de
la Banya el 4.X; darrera citació postnupcial
(DBCA); (F).

BAIX EMPORDÀ

Pals 1 ex. a les basses d’en Coll el 3.XI
(JCWA); darrera citació postnupcial (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 3 exs. sobre la mares-
ma el 23.III (FLSA); primera citació pre-
nupcial (F).

BAIX PENEDÈS

Banyeres del Penedès 1 ex. a les masies
de Sant Miquel el 28.III (CGGA); primera
citació prenupcial (F).

BARCELONÈS

Santa Coloma de Gramenet 1 ex. al riu
Besòs el 21.X (XLBA); darrera citació post-
nupcial (F).

OSONA

Vic 1 ex. el 28.III (RPEA); primera citació
prenupcial (F).

SEGRIÀ

Lleida 1 ex. el 22.III (ESMA); primera cita-
ció prenupcial (F).

TARRAGONÈS

Vila-seca 1 ex. a la punta de Cavalls el
28.III (ACTA, JFOA, PGHA, PJAA i RBVA); pri-
mera citació prenupcial (F).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural del Cap de Creus 1 ex. a
la vall de Santa Creu el 19.III (PFLB); pri-
mera citació prenupcial (F). 1 ex. en pas
al mas Bufador el 15.X (PFLB); darrera cita-
ció postnupcial (F).
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
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pordà 1 ex. al Cortalet el 25.III (BMBA);
primera citació prenupcial (F).

BAIX CAMP

Reus 3 exs. el 19.III (JFOD); primera cita-
ció prenupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 22 exs. en vol sobre el
Goleró el 14.III; primera observació pre-
nupcial (DBCA); (F). 1 ex. en vol sobre l’i-
lla de Buda el 30.IX; darrera observació
postnupcial (DBCA); (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. sobre la Bunyo-
la el 14.III (AOTA i XLBA); primera citació
prenupcial (F).

BARCELONÈS

Barcelona Diversos exemplars al passeig
Maragall el 23.III (XTGA); primera citació
prenupcial (F).

GARROTXA

Olot 5 exs. el 23.III (CACB); primera cita-
ció prenupcial (F).

OSONA

Taradell 1 ex. a Llagostera el 13.III (JPEA);
primera citació prenupcial (F).

PALLARS SOBIRÀ

Espot 20 exs. alimentant-se sobre les cres-
tes del Muntanyó a 2.700 m d’alçada el
8.VII (JCRD i ECGC); (G, B).

VALLÈS OCCIDENTAL

Santa Maria de Palautordera 2 exs. el
20.III (JEBA); primera citació prenupcial
(F).

Apus pallidus
Falciot pàl·lid

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. el 28.III (GSSA); primera cita-
ció prenupcial (F). 1 ex. sobre l’estany del
Cortalet el 9.XII (JMAA); darrera citació
postnupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 2 exs. al Canal Vell el 31.III;
primera citació prenupcial (DBCA); (F). 2
exs. en vol sobre els erms de la Tancada el
2.XI; darrera citació postnupcial (DBCA,

JPVF i FVEA); (F).

BAIX EMPORDÀ

Torroella de Montgrí 1 ex. a l’Estartit el
3.XI (LGSB); darrera citació postnupcial
(F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 2 exs. a les Filipines
el 5.IV (GPPA, MDDA i RRSB); primera cita-
ció prenupcial (F).

GIRONÈS

Girona 1 ex. al mig d’un grup d’Apus apus
a Sant Miquel el 30.VIII (PFLB); (F).

PALLARS JUSSÀ

Salàs de Pallars 2-3 exs. el 21.II (FMSA);
primera citació prenupcial (F).

SEGRIÀ

La Granja d’Escarp 5 exs. a l’aiguabarreig
Segre-Cinca el 15.II (AVPA); primera cita-
ció prenupcial (F).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural del Cap de Creus 1 ex. al
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cap Norfeu el 6.IV (SSAA); primera cita-
ció prenupcial (F).
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 2 exs. sobre les Llaunes l’11.XI
(PAEA); darrera citació postnupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. en migració activa
sobre les dunes de la Marquesa l’1.IV; pri-
mera citació prenupcial (DBCA); (F). 4 exs.
al Garxal el 21.X; darrera citació postnupcial
(DBCA); (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 30 exs. al Remolar el
7.I (FSEB, FLSA, ARMC i NUTA), 13 exs. el 9.I
(FLSA), 1 ex. l’11.I (FLSA) i 1 ex. a la plat-
ja de Gavà el 13.I (FLSA); citacions hiver-
nals (F). 1 ex. a les obres de l’aeroport el
17.X (ACHA); darrera citació postnupcial
(F).

BARCELONÈS

Barcelona 11 exs. a Nou Barris el 21.X
(FTGA); (F).

MARESME

Mataró 1 ex. sobre l’estació el 31.X (JAPB);
darrera citació postnupcial (F).
Tiana 1 ex. el 7.VII (XLBA i SKKA); citació
estival (F).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. a la RN2 el 21.III (OCVA); pri-
mera citació prenupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. a l’Ampolla el 26.III;
primera citació prenupcial (DBCA i FBAA);
(F). 2 exs. a les Olles el 20.X; darrera cita-
ció postnupcial (DBCA); (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 5 exs. sobre la mares-
ma l’11.III (FSEB); primera citació pre-
nupcial (F).

MARESME

Tiana 1 ex. el 5.III (XLBA); primera cita-
ció prenupcial (F). 1 ex. el 30.VI (XLBA);
citació estival (F).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural del Cap de Creus 1 ex. al
mas Bufador el 24.X (PFLB); primera cita-
ció postnupcial (F).
Portbou 1 niu actiu amb polls a l’interior
el 25.IX (DGJA); data tardana de cria (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 2 exs. en vol sobre les
Olles el 14.III; primera observació pre-
nupcial (DBCA); (F). 6 exs. sobre l’Alfaca-
da el 17.XI; darrera observació postnup-
cial (DBCA); (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 2 exs. a la maresma
el 14.III (FSEB); primera citació prenup-
cial (F).
Olesa de Montserrat 1 ex. enmig d’Apus
apus al Puig Ventós el 21.VIII (JCRD); (G).

GARRAF

Costa del Garraf 1 ex. a 7 milles nàuti-
ques de la costa el 26.VI (XBGA i CGGA);
(G, B).

MARESME

Tiana 1 ex. el 13.VII (XLBA); citació esti-
val fora de zones de cria (F, G).

RIPOLLÈS

Vilallonga de Ter 3 exs. a prop del Balan-
drau a 2.000 m d’alçada el 7.VIII (FMVA);
(G, B).
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TARRAGONÈS

Vila-seca 3 exs. a la torre d’en Dolça el
25.III (MPSB i ACTA); primera citació pre-
nupcial (F).

TERRA ALTA

El Pinell de Brai 2 exs. al prat de la Picai-
ta el 9.IX (XLBA); (G).

VALLÈS ORIENTAL

Sant Fost de Campsentelles 12 exs. al
riu Besòs el 4.VIII (FMVA); (G).

Apus affinis
Falciot culblanc comú

TARRAGONÈS

Torredembarra 1 ex. als Salats i Mun-
tanyans el 22.II (JVDA); (G). Citació homo-
logada pel Comité de Rarezas de SEO/Bird-
Life.

Alcedo atthis
Blauet

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 3 parelles nidificants (JMMA); (N).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. al Canal Vell el 15.IV;
darrera citació prenupcial (DBCA i JPVF);
(F). 1 ex. juvenil al Canal Vell el 3.VII; pri-
mera citació postnupcial (DBCA); (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a la bassa dels
Pollancres el 16.VI; primera citació en dis-
persió postnupcial (JMXR); (F).
Sant Joan Despí 1 ex. entra al niu, on cria

per 2n any consecutiu, el 24.III (ASAA);
cria confirmada en una quadrat on només
es considerava com a presència estival (R).

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. als jardins del Laberint
d’Horta el 27.VII i el 17.VIII (XBAA); (F).

ALT PENEDÈS

Mediona 1 ex. a la riera el 10.VI (CGGA);
primera citació postnupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. al Canal Vell el 16.IV;
darrera citació prenupcial (DBCA); (F). 1
ex. juvenil al Canal Vell el 22.VI; primera
citació postnupcial (DBCA); (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a la bassa dels
Pollancres el 3.VII (RBVA); primera citació
postnupcial (F).

VALLÈS ORIENTAL

La Roca del Vallès 1 ex. excavant niu en
un talús en una extracció d’àrids el 5.III
(FMVA); primera data de construcció de
niu (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 femella de 2n any calen-
dari recapturada al Canal Vell el 7.IV; darre-
ra citació prenupcial (DBCA); (F). 1 ex. juve-
nil al Canal Vell el 20.VI; primera citació
postnupcial (DBCA, TKKA i MRFB); (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. estiuejant (XLBA,

DBRA, PBGA i ARMC); (F).
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BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. al Canal Vell el 27.III;
darrera observació prenupcial (DBCA); (F).
1 ex. juvenil al Canal Vell el 17.VI; pri-
mera observació postnupcial (DBCA); (F).

BAIX DEL LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a l’estació bio-
lògica el 12.VII (FLSA i XSXA); primera cita-
ció postnupcial (F).

MARESME

Mataró 1 ex. hivernant al port fins al 3.IV
(JAPB); darrera citació prenupcial (F, B).

VALLÈS OCCIDENTAL

Montcada i Reixac 1 ex. al riu Besòs el
4.VII (XLBA); primera citació postnupcial
(F).

Merops apiaster
Abellerol

ALT EMPORDÀ

Torroella de Fluvià Diversos exemplars
el 26.III (JMAA i OCVA); primera citació pre-
nupcial (F).

ALT PENEDÈS

Olèrdola 1 ex. a l’itinerari SOCC 149 el
18.IV (VPRA); primera citació prenupcial
(F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 22 exs. en vol sobre el riu
al pas d’Olmos el 18.IV; primera citació
prenupcial (DBCA); (F). 4 exs. als afores de
Balada el 2.X; darrera citació postnupcial
(DBCA, JMBD i RTFA); (F).

BAIX EMPORDÀ

Pals 3 exs. a les basses d’en Coll el 19.IV
(CBLA); primera citació prenupcial (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a la maresma el
9.X (FLSA); darrera citació postnupcial (F).
41 parelles nidficants al talús creat per a
la seva cria (FLSA i RGBA); (N).

GARRAF

Sitges 1.382 exs. comptabilitzats des del
Canòpolis entre el 2.IX i el 28.X, amb un
màxim de 348 exs. el 17.IX (APCC, JBRA,

NEAA i RDAA); (F).

NOGUERA

Bellmunt d’Urgell 2 exs. als secans el
19.IV (CGGA i XBGA); primera citació pre-
nucpial (F).

SEGRIÀ

Alfés Un grupet el 15.IV (JBSA); primera
citació prenupcial (F).

ALT EMPORDÀ

Vilajuïga 1 ex. al castell de Quermançó
el 6.IV (JSBD); primera citació prenupcial
(F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre Un grupet en vol sobre el
Canal Vell el 18.IV; primera citació pre-
nupcial (SSAA i LECA); (F). 2 exs. als erms
de la Tancada el 27.IX; darrera citació post-
nupcial (DBCA); (F).

BAIX EMPORDÀ

Pals 6 exs. a les basses d’en Coll el 16.IV
(CBLA); primera citació prenupcial (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 8 exs. sobre la mares-
ma el 29.III (ARMC); primera citació pre-
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nupcial (F). Primers establiments a la colò-
nia de cria el 21.IV (FLSA); (F).

GIRONÈS

Campllong 3 exs. a la riera Gotarra el 7.IV
(JVCB); primera citació prenupcial (F).

PALLARS JUSSÀ

Tremp Un estol a Orrit el 5.IV (ATVA); pri-
mera citació prenupcial (F).

PLA DE L’ESTANY

Banyoles 300 exs. sobre la ciutat cada tar-
da entre el 12 i el 14.IX (JMGD); (N).

NOGUERA

Torrelameu 3 exs. el 8.IV (RGXC); prime-
ra citació prenupcial (F).

SELVA

Sils 1 ex. als estanys el 12.X (JCCH); darre-
ra citació postnupcial (F).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 3 exs. el 31.III (OCVA i SGBB); pri-
mera citació prenupcial (F).

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 1 ex. al pantà del
Foix l’1.IV (PARA); primera citació pre-
nupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 5 exs. al Canal Vell el 30.III;
primera citació prenupcial (DBCA, FMVA,

TKKA i YBSA); (F). 4 exs. sobre el riu a Del-
tebre el 19.IX; darrera citació postnupcial
(DBCA); (F).

BAIX PENEDÈS

Banyeres del Penedès Diversos exem-
plars escoltats el 3.IV (CGGA); primera cita-
ció prenupcial (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. sobre la Vida-
la l’1.IV (ACCC); primera citació prenup-
cial (F).

BAIX LLOBREGAT/BARCELONÈS/

VALLÈS OCCIDENTAL

Serra de Collserola Diversos exemplars
a Torre del Baró el 4.IV (FLLA, DDDA i JPSA);
primera citació prenupcial (F).

MARESME

Arenys de Mar 2 exs. a can Buixalleu el
30.III (CBSA); primera citació prenupcial
(F).

OSONA

Taradell 2 exs. l’1.IV (TCRA); primera cita-
ció prenupcial (F).

SEGRIÀ

Almenar 1 ex. l’1.IV (JBCA); primera cita-
ció prenupcial (F).

ALT CAMP

Valls 1 exs. al pla de Vent el 28.III (MDDB);
primera citació prenupcial (F).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural del Cap de Creus 8 exs. en
pas per la punta del cap de Creus el 5.IV
(OCVA); primera citació prenupcial (F).
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 4 exs. a la Massona el 4.IV (JMAA i
TMJA); primera citació prenupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 4 exs. prop d’Amposta el
16.IV; primera observació prenupcial (SSAA);
(F). 2 exs. aturats al cablatge del xalet de
l’illa de Buda el 26.IX; darrera observació
postnupcial (DBCA); (F).
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BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat Un petit estol sobre-
vola l’estació biològica el 30.III (FLSA); pri-
mera citació prenupcial (F).

CONCA DE BARBERÀ

Vilanova de Prades 2 exs. el 12.IV (ABBB);
primera citació prenupcial (F).

SEGRIÀ

La Granja d’Escarp 1 ex. el 12.IV (JBDA i
CTXA); primera citació prenupcial (F).

Coracias garrulus
Gaig blau

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 11 parelles nidificants (JMMA); (N).
1 ex. juvenil al Matà el 20.X (JMGC); darre-
ra citació postnupcial (F).

ALT PENEDÈS

Olèrdola 1 ex. a la Serreta el 29.V (XBGA);
(F).
Pontons 1 ex. aturat en un cable a la fin-
ca Sant Joan de la Muntanya el 14.V (ICHA);
(F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. a la Platjola el 27.IV
(DBCA, JFOD i AVVB); (F). 1 ex. als erms de
la Tancada el 28.IV (ACTA); (F). 1 ex. al
camp de futbol de la Cava, Deltebre, el 9.V
(DBCA); (F). 1 ex. al Niño Perdido el 15.V
(DBCA); (F). 1 parella cria amb èxit 2 polls
a la finca del Canari, la Platjola, tot i que
es desconeix si finalment nidifiquen en un
arbre o en un edifici abandonat que hi ha
al costat d’una granja de pollastres; cens
d’ocells nidificants (DBCA); (N, R).

BAIX EMPORDÀ

Ullà 1 ex. el 28.IV (JMAA, DBRA, VEDA i LSLB);
primera citació prenupcial (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a les restes de
l’illa el 18.IV (TMPA); primera citació pre-
nupcial (F). 1 ex. a la Vidaleta el 12.VII;
primers exemplars en dispersió (XLBA i
FLSA); (F). 1 ex. de 1r hivern a la mares-
ma el 12.X (RACB); darrera citació post-
nupcial (F).

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. als jardins del Laberint
d’Horta el 31.VIII; primera citació en 26
anys (XBAA); (F, G).

NOGUERA

4 parelles nidifiquen en caixes-niu de 3
torres fetes per a la reintroducció de Fal-
co naumanni. 3 postes són de 6 ous i 1 de
5. Totes s’incien entre el 25 i 26.V. Eclo-
sionen 21 dels 23 ous (FTPA i JBSA); (R).

RIPOLLÈS

Les Llosses 1 ex. a la riera de Merlès l’1.V
(CLVA i AAJA); (G).
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Sant Pau de Segúries 1 ex. jove el 15.VIII
(MSFB i PFLB); (G).

URGELL

Tàrrega 2 exs. a l’itinerari SOCC 73 el
21.IV (FPTA); primera citació prenupcial
(F).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà Població nidificant estimada en 14
parelles (JMAA); (N). 1 ex. a l’estany Euro-
pa el 2.X (WKKA); darrera citació postnupcial
(F).
Rabós 1 ex. a Sant Quirze el 19.IV (JBRC);
primera citació prenupcial (F).

ALT PENEDÈS

Santa Margarida i els Monjos 2 exs. a
cal Rubió el 4.V (CGGA); (G).

BAGES

Avinyó 2 exs. a la Ruda el 27.VIII (JPVE);
(G).
Santa Maria d’Oló 1 ex. al Joncar el 25.VIII
(JPVE); (G).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. als arrossars de la
Quartera, illa de Buda, el 29.IV (DBCA,

MFCA i MSXB); (F). 1 ex. als pins del Soro,
punta de la Banya, el 10.V (DBCA); (F). 1
ex. adult a la tora Cremada, punta de la
Banya, el 17.VII (DBCA i JCBC); (F). 1 ex.
adult a l’illa de Sant Antoni el 15.VIII
(DBCA); (F).

BAIX LLOBREGAT

El Prat de Llobregat 1 ex. al parc Nou el
8.V (XSXA i NUTA); (F). 1 ex. adult als Regue-
rons l’11.VII (XLBA); primera citació post-
nupcial (F).

GARRAF

Vilanova i la Geltrú 2 exs. a la Talaia el
12.V (DIVA); (G).

GIRONÈS

Cassà de la Selva 1 parella nidifica amb
èxit en un antic niu de Picus viridis, essent
la primera citació de cria de la comarca
(PGBA, ADGA, ICAA i XVGA); (R).

MARESME

Premià de Dalt 1 ex. al Parc de la Serra-
lada Litoral el 17.V (DTVA); (G).

NOGUERA

3 parelles nidifiquen en caixes-niu de 2
torres fetes per a la reintroducció de Fal-
co naumanni. Les 3 postes són de 6 ous.
Totes s’inicien entre el 21 i 22.V (FTPA i
JBSA); (R).

URGELL

Belianes 1 ex. el 24.IV (NPSA); primera
citació prenupcial (F).

ALT CAMP

Aiguamúrcia 1 ex. a la font de l’Avellaner
el 12.V (CGGA); (G).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà Població nidificant estimada en 13
parelles (JMAA); (N).

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 1 ex. al riu Foix a
Torrelletes el 8.V (PTEA); (G).
Santa Margarida i els Monjos 1 ex. al
barranc de Sant Llorenç el 8.V (PTEA); (G).

ANOIA

Cabrera d’Igualada 1 ex. a les Feixes el
19.V (XBGA); (G).
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BAIX CAMP

Reus 1 ex. el 19.V (ABBB); (G).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. al Trabucador el 21.IV
(OCVA, JSVA, PFLB, ACHA i JGCB); (F). 1 ex. a
la tora Cremada, punta de la Banya, el 13.V
(DBCA); (F). 1 ex. a Masia Blanca el 18.V
(ABRA); (F).

BAIX EMPORDÀ

Pals 1 ex. a les basses d’en Coll el 7.X (CBLA

i JCWA); darrera citació postnupcial (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a la bassa dels
Fartets el 6.V (VSSA i ARMC); (G). 1 ex. a ca
l’Arana el 15.V (XLBA); (G). 1 ex. a la mares-
ma el 12.IX (JCCA i LGSB); única citació pos-
tnupcial (F, G).

BAIX LLOBREGAT/BARCELONÈS/

VALLÈS OCCIDENTAL

Serra de Collserola 4 exs. migrant pel
turó Blau l’11.IX (CODA); (G).

MARESME

Premià de Dalt 1 ex. a Sant Mateu el 29.V
(FRRA); (G).

NOGUERA

4 parelles nidifiquen en caixes-niu de 3
torres fetes per a la reintroducció de Fal-
co naumanni. Hi ha 3 postes de 6 ous i 1
de 5. Totes s’incien entre el 25 i 28.V (FTPA

i JBSA); (R).
Camarasa 1 ex. el 18.IV (JEXA i MMSC);
primera citació prenupcial (F).

OSONA

Malla 1 ex. el 14.IV (JBCB); primera cita-
ció prenupcial (G, F).
Tona 1 ex. el 28.IV (PCAA); (G).
Viladrau 1 ex. a la cruïlla de Províncies el
16.V (PCPA, RPEA i MRFB); (G).

VALLÈS ORIENTAL

Mollet del Vallès 1 ex. a Gallecs el 19.VIII
(FMVA); (G).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural del Cap de Creus 5 exs.
migrant pel Montperdut el 3.IX (PFLB); (N,
G).
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. als Tres Ponts el 17.IV (JSXH);
primera citació prenupcial (F).

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 1 ex. al pantà del
Foix el 21.V (XBGA i CGGA); (G).
Olèrdola 1 ex. a l’itinerari SOCC 149 el
15.VI (VPRA); (G, F).
Santa Fe del Penedès 1 ex. a Baldús el
2.V (XBGA i CGGA); (G).
Santa Margarida i els Monjos 1 ex. al
torrent de Mata-rectors el 21.VI (JCRE i
PTEA); (G, F).

BAIX CAMP

Les Borges del Camp 1 ex. el 20.V (JFOD);
(G).

BAIX CAMP/TARRAGONÈS

Tarragona 3 exs. al sector de la Canonja
en els TM de Reus i Tarragona entre el 3
(DJGA) i el 15.VI (ACTA i FMVA); primera
citació de reproducció possible (R, F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. al Canal Vell el 25.IV
(SSAA); (F). 2 exs. als erms de la Tancada
el 28.IV (SSAA); (F). 1 ex. als erms de la
Tancada del 30.IV al 2.V (SWWA, RACB i
DBCA); (F). 1 ex. juvenil a la finca de Mun-
tanyana el 15 i 16.IX (DBCA i MCBB); (F).

BAIX PENEDÈS

L’Arboç 1 ex. a la Timba el 26.V (JCRE i
PTEA); (G).
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Sant Jaume dels Domenys 2 exs. a la
masia Gomila el 2.V (XPCA i MGFA); (G).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a la Bunyola el
2.V (FSEB); primera citació prenupcial (F).
1 ex. a la maresma el 6.VI (FSEB i ARMC);
darrera citació prenupcial (F). 2 exs. el
28.VIII (FLSA) i 1 ex. als Llanassos el 8.IX
(RACB); úniques citacions postnupcials (F).

GARRAF

Vilanova i la Geltrú 1 ex. a la rotonda de
la carretera BV-2115 el 30.IV (PTEA); (G).

GARRIGUES

Castelldans 1 ex. el 23.IV (JBCC); prime-
ra citació prenupcial (F).

GARROTXA

Les Planes d’Hostoles 1 ex. a l’itinerari
SOCC 139 el 21.V (AVAA); (G).

GIRONÈS

Campllong 1 ex. jove el 28.VIII (JVCB);
(G).
Cassà de la Selva 1 ex. l’1 i 2.V (XVPA);
(G). 1 ex. al veïnat de Serinyà el 13.IX
(JVCB); (G).

MARESME

Alella 1 ex. a la vall de Rials el 8.V (DROA

i AAJA); (G).

NOGUERA

4 parelles nidifiquen en caixes-niu de 3
torres fetes per a la reintroducció de Fal-
co naumanni. Hi ha 3 postes de 5 ous i 1
de 6. Totes s’incien a partir del 20.V. Eclo-
sionen 21 dels 23 ous (FBPA i JBSA); (R).

OSONA

Manlleu 1 ex. al Puig-agut el 17.V (AGRB

i JMOB); (G).
Perafita 1 ex. jove a Busquets el 7.VIII
(RBCA); (G, F).

Santa Maria de Corcó 1 ex. passat Tarrés
el 10.V (RPEA); (G).

PLA DE L’ESTANY

Porqueres 5 exs. al pla d’Usall el 26.VIII
(BGCA); (G, N).
Vilademuls 1 ex. a Parets d’Empordà el
24.V (PGBA); (G).

RIBERA D’EBRE

Móra la Nova 1 ex. posat vora la carrete-
ra de Falset el 3 i 25.VII; possible nova
localitat de cria (RACC); (R).

VALLÈS ORIENTAL

Cardedeu 1 ex. a can Sabater el 8.V (JMOB);
(G).

Upupa epops
Puput

ALT EMPORDÀ

Garriguella 1 ex. el 10.I (JBRC); citació
hivernal (F).
Sant Climent Sescebes 1 ex. a mas dels
Rebulls el 13.I (ACJA); citació hivernal (F).

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 1 ex. a la cua del
pantà del Foix i 1 ex. a Torrelletes el 17.I
(PTEA); (F).
Santa Margarida i els Monjos 1 ex. a cal
Prunera el 12.I (PTEA i FCFA); (F). 2 exs. a
Sanabra el 8.XII (PTEA i JCRE); (F).

ALT URGELL

Montferrer i Castellbò 1 ex. a Bellestar
el 18.III (JCCD i MVEB); primera citació pre-
nupcial (F).

BAGES

Santpedor 1 ex. covant en un forat en un
talús el 13.IV, on ha nidificat de forma inin-

2002

Anuari d’Ornitologia de Catalunya 2002-2005340



terrompuda els darrers 4 anys (FMMB i
IMMA); (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 18 exs. a tot el delta el 7-
14.I; cens d’ocells aquàtics hivernants (DBCA

i FVEA/PDEA); (N). Primer mascle cantant
a la finca del Sillero, Deltebre, el 13.II
(DBCA); (F).

BAIX EMPORDÀ

Torroella de Montgrí 1 ex. cantant al mas-
sís del Montgrí el 9.III (ADGA); primera
data de cant (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 17 exs. durant el cens
d’hivernants el 12.I (RNLA); (N).
Olesa de Montserrat 1 ex. el 13.I (JCRD);
citació hivernal (F).

GIRONÈS

Girona 1 ex. a Montilivi l’11.XII (JBPC); (F).

OSONA

Santa Eugènia de Berga 1 ex. en un femer
on hiverna a partir del 23.XII (JPEA i RPEA);
citació hivernal (F).

VALLÈS OCCIDENTAL

Montcada i Reixac 1 ex. al riu Ripoll el
31.XII (XLBA); citació hivernal (F).

VALLÈS ORIENTAL

Cardedeu 1 ex. el 22.II (JMOB); primera
citació prenupcial (F).

ALT EMPORDÀ

L’Escala 20 exs. junts a les antigues dunes
del Montgrí el 14.IX (CGPB, JAPB, LPXD i
MRCA); concentració important (N).
Parc Natural del Cap de Creus 1 ex. a
la vall de Penida el 31.III (PFLB); primera
citació prenupcial (F).

ALT URGELL

La Seu d’Urgell 2 exs. a Castellciutat el
23.III (PMPC); primera citació prenupcial
(F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 21 exs. a tot el delta el 7-
14.I; cens d’ocells aquàtics hivernants (DBCA

i FVEA/PDEA); (N). Primer mascle cantant
al mas de lo Canyaret, les Olles, el 13.I
(DBCA i JPVF); (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 16 exs. durant el cens
d’hivernants el 18.I (RNLA); (N).

BERGUEDÀ

Guardiola de Berguedà 1 ex. en vol al
coll de Pal el 2.X (SRJA); (G, F).

MONTSIÀ

Masdenverge 1 ex. a l’itinerari SOCC 138
el 21.XII (FLCA); citació hivernal (F).

OSONA

Santa Maria de Corcó 1 ex. al Cós el 15.II
(PBCA); citació hivernal (F).
Vic 1 ex. al Seminari el 5.III (MRFB); pri-
mera citació prenupcial (F).

RIBERA D’EBRE

Móra la Nova 1 ex. a proa de l’embarca-
dor el 22.XI (MVFA i OGVA); darrera citació
postnupcial (F).

RIPOLLÈS

Sant Joan de les Abadesses 1 ex. a prop
del riu Ter el 16.III (OPPB); primera cita-
ció prenupcial (F).

SEGARRA

Torà 1 ex. el 28.II (FTGA); primera cita-
ció prenupcial (F).
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SELVA

Llagostera 1 ex. a l’IES el 8.I (ADGA); cita-
ció hivernal (F).
Riudellots de la Selva 1 ex. el 22.XII
(XVGA); citació hivernal (F).
Santa Coloma de Farners 1 ex. a l’itine-
rari SOCC 81 el 31.I (NFFA); citació hiver-
nal (F).

VALLÈS ORIENTAL

Les Franqueses del Vallès 1 ex. a can
Carbonell el 9.III (OGVA); primera citació
prenupcial (F).

ALT CAMP

Valls 3 exs. a l’itinerari SOCC 44 el 14.XII
(XTSA); citació hivernal (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 17 exs. a tot el delta el 12-
18.I; cens d’ocells aquàtics hivernants (DBCA

i FVEA/PDEA); (N).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 14 exs. durant el cens
d’ocells hivernants el 17.I (RBGA, FSEB i
FLSA); (N).

OSONA

Manlleu 1 ex. el 14.III (AGRB); primera
citació prenupcial (F).

SEGRIÀ

La Granja d’Escarp 1 ex. a l’itinerari SOCC
199 el 8.XII (SWWA); citació hivernal (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 17 exs. a tot el delta el 8-
14.I; cens d’ocells aquàtics hivernants (DBCA

i FVEA/PDEA); (N).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 14 exs. durant el cens
d’ocells hivernants el 17.I (RBGA, FSBE i
FLSA); (N).

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. als jardins del Laberint
d’Horta el 26.II (XBAA); (F).
Sant Adrià de Besòs 1 ex. al riu Besòs el
9.III (XLBA); primera citació prenupcial (F).

OSONA

Gurb 1 ex. al Gurri el 13.III (JEPB); pri-
mera citació prenupcial (F).
Vic 1 ex. al puig dels Jueus el 23.XI (MRFB);
darrera citació postnupcial (F).

PLA D’URGELL

Ivars d’Urgell-Vila-sana 1 ex. a l’estany
el 12.XII (JEBA); citació hivernal (F).

RIBERA D’EBRE

Flix 1 ex. el 15.I (RACC); citació hivernal
(F).

Jynx torquilla
Colltort

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. de 2n any calenda-
ri anellat al Canal Vell el 29.III; primera
citació prenupcial (DBCA, EBAA i JPVF); (F).
1 ex. de 2n any calendari anellat al Canal
Vell el 20.V; darrera citació prenupcial
(DBCA i JPVF); (F). 1 ex. de 1r hivern ane-
llat al Canal Vell el 15.IX; primera citació
postnupcial (SSAA i ARXA); (F). 1 ex. a les
dunes de la Marquesa el 29.X; darrera cita-
ció postnupcial (DBCA); (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a la Vidala el
28.XII (RBVA); citació hivernal (F).
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BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. al parc del Guinardó el
12.III (RSBA i TASA/ERIT); primera citació
prenupcial (F). 1 ex. al parc de la Ciuta-
della el 3.IV (RSBA i TASA/ERIT); (F).
Sant Coloma de Gramenet 1 ex. al riu
Besòs el 30.VIII (XLBA); primera citació
postnupcial (F).

GIRONÈS

Girona 1 ex. cantant a Vilablareix el 14.III
(SGPA); primera citació prenupcial (F).

PALLARS JUSSÀ

Castell de Mur-Llimiana 2 exs. cantant
al pantà de Terradets el 2.IV (JBSA); pri-
mers cants a la zona (F).

VALLÈS OCCIDENTAL

Montcada i Reixac 1 ex. hivernant al riu
Besòs (XLBA); citació hivernal (F).

VALLÈS ORIENTAL

Cardedeu 1 ex. el 8.XII i un altre el 12.XII
(SVCA); citacions hivernals (F).

ALT EMPORDÀ

Llançà 1 ex. a l’itinerari SOCC 221 el
23.XII (MBFA); citació hivernal (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. al camí que porta a
l’observatori dels Parrillos, Canal Vell, el
17.III; primera citació prenupcial (DBCA i
JPVF); (F). 1 ex. a la tora Cremada, punta
de la Banya, el 12.V; darrera citació pre-
nupcial (DBCA); (F). 1 ex. d’edat indeter-
minada anellat al Canal Vell el 16.IX; pri-
mera citació postnupcial (OBJA); (F). 1 ex.
al Niño Perdido el 14.XI; darrera citació
postnupcial (DBCA); (F).

BAIX LLOBREGAT

Begues 1 ex. cantant a la Clota el 15.III
(FCTA); primera citació prenupcial (F).
Delta del Llobregat 1 ex. als itineraris el
12.I (ABBE); citació hivernal (F). 5 exs. ane-
llats al Remolar durant desembre (JCMC);
citacions hivernals (F).

BAIX LLOBREGAT/BARCELONÈS/

VALLÈS OCCIDENTAL

Serra de Collserola 1 ex. a can Canale-
tes el 13.XII (FLLA, DDDA i IVXA); citació
hivernal (F).

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. al zoològic el 27.II (JGGD);
(F). 1 ex. al zoològic el 8.XII (XLBA); cita-
ció hivernal (F).

GARRIGUES

Castelldans 1 ex. a l’itinerari SOCC 207
el 6.XII (MARC); citació hivernal (F).

SEGRIÀ

Lleida 1 ex. al costat del canal de Seròs el
14.XII (ESMA); citació hivernal (F).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. als tamarius del Bruel l’1.I
(JMAA i OCVA); (F). 1 ex. atropellat al tren-
cant del càmping el 13.I (FTCA); (F). 2 exs.
al Cortalet el 12.I (JRRF); (F). 1 ex. a l’es-
tany del Cortalet el 6.II (JMAA); citacions
hivenals (F).
Sant Pere Pescador 1 ex. a la Reserva de
Mig de Dos Rius el 15.XII (OCVA); citació
hivernal (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. en un jardí de la
urbanització els Eucaliptus el 20.II; pri-
mera citació prenupcial (DBCA); (F). 1 ex.
a l’illa de Buda el 19.V; darrera citació pre-
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nupcial (DBCA); (F). 1 ex. al Garxal el 8.IX;
primera citació postnupcial (DBCA); (F). 1
ex. a l’illa de Buda el 4.XI; darrera citació
postnupcial (DBCA, JPVF i YBSA); (F).

BAIX EMPORDÀ

Torroella de Montgrí 1 ex. a l’itinerari
SOCC 141 el 13.XII (OCVA); citació hiver-
nal (F).

BAIX LLOBREGAT

Olesa de Montserrat 1 ex. cantant el 20.III
(JCRD); primera citació prenupcial (F).

BARCELONÈS

Sant Adrià de Besòs 1 ex. al riu Besòs
13.XII (XLBA); citació hivernal (F).

MONTSIÀ

Serra de Montsià 1 ex. a l’itinerari SOCC
109 el 16.I (ACMA); citació hivernal (F).

SEGRIÀ

Alcarràs 1 ex. al mas del Carrilet, entre
Montagut i Sucs, el 25.I (FMSA); citació
hivernal (F).

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 1 ex. al pantà del
Foix el 17.XI (CGGA); (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. a l’Ecomuseu de
Deltebre el 8.III; primera observació pre-
nupcial (DBCA); (F). 1 ex. de 2n any calen-
dari anellat al Canal Vell el 2.V; darrera
observació prenupcial (SSAA i DBCA); (F).
1 ex. de 1r hivern anellat al Canal Vell el
29.VIII; primera observació postnupcial
(MPLA i DBCA); (F). 1 ex. a l’illa de Buda el
28.X; darrera observació postnupcial
(DBCA); (F).

BAIX LLOBREGAT

Abrera 1 ex. a can Morral el 26.II (RBVA);
primera citació prenupcial (F).
Olesa de Montserrat 1 ex. a Vilapou el
5.II (JCRD); primera citació postnupcial (F).

BARCELONÈS

Barcelona Observacions regulars al zoo-
lògic d’almenys 1 ex. des del desembre de
2004 fins al 10.II (JGGD); citació hivernal
(F).
Sant Adrià de Besòs 1 ex. a la desembo-
cadura del riu Besòs el 24.X (XLBA); darre-
ra citació postnupcial (F).

Picus viridis
Picot verd

BERGUEDÀ

Gósol 1 ex. al portell de l’Ós a 1.900 m
d’alçada el 23.VI (SRJA); molt rar per sobre
dels 1.800 m (F, G).

PRIORAT

Poboleda Prèsencia en dates estivals al
bosc de ribera del riu (AELA); nou quadrat
UTM 10×10 de cria probable (R).

Dryocopus martius
Picot negre

ALT EMPORDÀ

Albanyà 1 ex. al pla de Bateria l’1.V (MMAA);
(G).

BERGUEDÀ

Gósol 1 parella alternant-se en la cons-
trucció del niu el 22.IV (SRJA); (F).
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VALLÈS OCCIDENTAL

Matadepera 1 ex. escoltat en un bosc de
pi roig a la Barata el 14.X (AOTA, MLMB i
TMMP); (G). El mateix exemplar s’observa
el 17.X (AOTA, MLMB i TMMP); (G).

ALT URGELL

Les Valls de Valira 1 ex. al bosc del Caub
a 1.650 m el 9.III (MFRB i JPPE); (G).

VALLÈS OCCIDENTAL

Matadepera 1 ex. hivernant a la Barata
(MLMB, TMMA i AOTA ); (G).

VALLÈS ORIENTAL

Montseny 1 ex. reclamant a Santa Fe el
2.III (SMRA i MBAA); (G). 1 ex. a Sant Mar-
çal el 20.IV (ADGA i MBAA ); (G).

ALT EMPORDÀ

Albanyà 1 ex. cantant al camp d’en Roc
el 12.VI (JFCA i JMRB); (G).
Serra de l’Albera Diverses citacions de
fins a 4 exs. entre el 5.II i el 19.XI (MBFA);
(G).

PLA DE L’ESTANY

Sant Miquel de Campmajor 1 ex. escol-
tat baixant el collet de Bastarra el 29.VIII
(JPSB); (G).

VALLÈS ORIENTAL

Montseny 1 ex. a cal Teixidor el 5.XI
(MBXE); (G). 

Dendrocopos major
Picot garser gros

BAIX EMPORDÀ

Santa Cristina d’Aro 2 exs. escoltats tam-
borinar el 9.II (CACB); (G).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural del Cap de Creus 1 ex. a
la vall de Montjoi el 27.VIII (LJFA); molt
rar al parc (G).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a l’itinerari de
la bassa dels Pollancres des del 9.X (JLGA)
fins al 16.XII (JCMC); 2a citació al delta
(G).

BAIX LLOBREGAT/BARCELONÈS/

VALLÈS OCCIDENTAL

Serra de Collserola Continua l’expansió
pel parc, ocupant noves àrees a tota la vall
de Sant Feliu, can Ferrer i el Tibidabo (FLLA,

JCJA, DDDA i JPSA); (G).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat Continua l’exemplar
de l’any anterior fins al 4.II (FLSA i FSEB);
(F, G).

TARRAGONÈS

Tarragona 1 ex. al bosc de ribera del Fran-
colí el 6.I; zona d’hivernada on no nidifi-
ca (RACC); (G).

BARCELONÈS

Barcelona Fins a 2 exs. juvenils als jar-
dins del Laberint d’Horta a partir del 16.VII
(XBAA); (G).
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Dendrocopos medius
Picot garser mitjà

VAL D’ARAN

Bausen 2 exs. el 12.X (ABBB, RFCA, DGJA i
OSFA); (G).
Les 1 ex. el 12.X (ABBB, RFCA, DGJA i OSFA);
(G).

Dendrocopos minor
Picot garser petit

ALT EMPORDÀ

Garrigàs Display i persecucions al riu Flu-
vià a Vilajoan el 12.I (LJFA); (F).

GIRONÈS

Salt 1 ex. controlat a les Sorreres el 29.VI,
anellat 45 dies abans a Hostalric (MBMB);
(G).

OSONA

Collsuspina 1 ex. detectat defensant terri-
tori l’any 2001 se segueix detectant fins al
6.I (JPCA); (G).

VALLÈS OCCIDENTAL

Palau-solità i Plegamans 1 mascle, pro-
bablement jove, en dispersió postnupcial
a la riera de Caldes, és observat entre el
17.XI i el 5.XII sense contactes previs ni
posteriors (JPCA); (F).

VALLÈS ORIENTAL

Lliçà d’Amunt Construcció de niu al riu
Tenes el 6.I, displays el 19.I, mascle adult
i femella jove anellada alimentant-se junts
al territori el 3.VIII (JPCA); (F).

BAGES

Sallent 1 femella a la Corbatera el 6.X
(AOTA); nova localitat (G).
Sant Vicenç de Castellet 1 parella al riu
Llobregat el 7.X (AOTA i TMMA); nova loca-
litat (G).

BAIX EMPORDÀ

Pals 1 ex. a les basses d’en Coll el 13.X
(CBLA); (G).

OSONA

Gurb 1 ex. cantant al Pradell el 24.I (JPRB);
(F).
Taradell 1 ex. al Vivet al febrer (JPEA); (F).
Després de les observacions de primers
d’any, apareixen més exemplars en altres
noves localitats, de manera que a finals
d’any es localitza a un mínim de 6 locali-
tats al llarg del Ter, una al Lluçanès i dues
al SE de Vic. Es detecten altres exemplars
a rieres allunyades d’aquestes zones als
municipis de Sant Pere de Torelló, les Masies
de Voltregà i Olost.

VALLÈS ORIENTAL

La Llagosta Primera reproducció confir-
mada al riu Besòs (FMVA); (R).
La Roca del Vallès Nou lloc de repro-
ducció al riu Mogent a partir del 5.III
(FMVA); (R).

OSONA

Les Masies de Roda Un niu amb 4 polls
al maig (JCRC); primera citació de nidifi-
cació per la comarca (R).
Sant Julià de Vilatorta 1 mascle al Llo-
pard, on es troba un forat el 20.II (JFCB);
primera cavitat trobada a la comarca (G).
S’observa l’espècie en un mínim de qua-
tre localitats al Lluçanès. A finals d’any es
detecta a fins a set localitats al SE de Vic.
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Altres observacions als municipis de Tore-
lló i Santa Maria de Corcó, a zones on no
s’havia detectat mai l’espècie.

BERGUEDÀ

Avià 1 parella tamborinant i cantant a l’es-
tany de Graugés el 28.X (JSPB) i 1 femella
el 30.X (PABB); (G).

VALLÈS ORIENTAL

La Roca del Vallès Presència permanent
al riu Mogent a Santa Agnès de Malanya-
nes almenys des de 2004 (DROA); nou qua-
drat UTM 10×10 de cria segura (R).

Ammomanes cinctura
Terrerola cuabarrada

ALT EMPORDÀ

Parc Natural del Cap de Creus 1 ex. vist
i fotografiat prop de cala Murtra el 28.IV
(SMMC); (G). Citació pendent d’homolo-
gació o no tramesa al Comité de Rarezas de
SEO/BirdLife.

Chersophilus duponti
Alosa becuda

SEGRIÀ

Alfés 1 ex. anellat a la timoneda amb pla-
ca incubatriu resseca el 5.IV; (ABBB, GBCA,
DGJA i RRTX); (F).

SEGRIÀ

Alfés Almenys 4-5 mascles cantant inten-
sament a la timoneda el 6.IV; (FMSA); (F,
N).

SEGRIÀ

Alfés 1 mascle canta durant 1 minut el
4.III (JBDA, FSXA i CTXA); (R). 1 mascle can-
ta durant 10-20 segons el 7.III (MRSA); (R).
Probablement siguin les darreres dades de
cant al principat de Catalunya.

Melanocorypha calandra
Calàndria

ANOIA

Veciana Mínim de
6 exs. cantant el
27.V (JCGA); (F).

SEGRIÀ

Alfés 45 exs. al secà el 16.VI (JBDA); pri-
mera concentració postreproductora (N,
F).

Calandrella brachydactyla
Terrerola vulgar

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 3 parelles nidificants a les dunes de
la Rovina (JMMA); (N).

ALT PENEDÈS

Santa Margarida i els Monjos 4 exs. al
mas d’en Rossell el 22.V, primera citació a
la zona (PTEA i JCRE); (G).

2002

2005

2002

2005

2003

2002

2005

Llista Sistemàtica 347



BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 3 exs. en un erm proper
a la gola de les Olles el 25.III; primera cita-
ció prenupcial (DBCA); (F). 3 exs. a la plat-
ja del Fangar el 27.X; darrera citació post-
nupcial (DBCA i YBSA); (F).

BAIX LLOBREGAT

Viladecans 1 ex. a la platja el 24.III
(RRSB i GPPA); primera citació prenupcial
(F).

BAIX LLOBREGAT/BARCELONÈS/

VALLÈS OCCIDENTAL

Serra de Collserola 1 ex. migrant pel turó
Blau l’1.IX (CODA); (G).

SEGRIÀ

Alfés 2 exs. a la timoneda el 9.IV (ABBB);
primera citació prenupcial (F).

TARRAGONÈS

Torredembarra 1 ex. als Salats i Mun-
tanyans el 20.IV (XBGA) i el 7.V (CGGA);
(F).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural del Cap de Creus 4-6 pare-
lles nidificants en 3 localitats el 26.IV, con-
tinuant la població en clara regressió (PFLB,

JSVA, JGCB, OCVA i ACHA); (R).
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. a la Massona el 5.IV (JMAA i
TMJA); primera citació prenupcial (F). Pobla-
ció nidificant estimada en 2-3 parelles
(JMAA); (N).

BAIX CAMP

Reus 4 exs. aturats a l’aeroport el 15.V i
3 exs. el 25.VI (ABBB); (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 2 exs. arriben volant i s’a-
turen en un arrossar eixut de l’illa de Buda

el 25.III; primera citació prenupcial (DBCA);
(F). 1 ex. en un erm prop de les Olles el
22.IX; darrera citació postnupcial (DBCA);
(F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a 3 milles nàu-
tiques el 27.III (FLSA, RGBA, FSEB i ARMC);
primera citació prenupcial (F).

SEGRIÀ

Alfés 2 exs. a la timoneda el 8.III (AOTA,

FMVA i MLMB ); primera citació prenupcial
(F).

TARRAGONÈS

Tarragona 1 ex. al port el 31.VIII (ACTA);
(G).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà Per primer vegada no es localitza
cap parella nidificant al desaparèixer el
nucli de la Rovina (JMAA); (R).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 2 exs. als erms de la Tan-
cada el 28.III; primera citació prenupcial
(DBCA); (F). 1 ex. als erms de la Tancada
el 19.IX; darrera citació postnupcial (DBCA);
(F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a ca l’Arana el
15.III (FSEB); primera citació prenupcial
(F).

BAIX CAMP

Reus 5 exs. a l’aeroport el 19.V, 2 exs. el
19.VI i 2 exs. el 9.IX (ABBB); (G, F).

SEGRIÀ

Alfés 1 ex. a la timoneda el 15.III (JBDA);
primera citació prenupcial (F).
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VALLÈS OCCIDENTAL

Sabadell 3 exs. a l’aeroport el 30.IV i 2
exs. el 28.V (ABBB); (G, F).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural del Cap de Creus 3-4 pare-
lles nidificants probablement totes al pla
de les Gates (PFLB); (N).
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà Uns 8 exs. als prats del mas Tren-
cat (AOTA); primera citació prenupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. als erms de la Tan-
cada el 18.III; primera observació pre-
nupcial (DBCA); (F). 1 ex. als erms de la
Tancada el 7.IX; darrera observació post-
nupcial (DBCA); (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. als Reguerons
el 7.III (RGBA); primera citació prenupcial
(F).

BARCELONÈS

Sant Adrià de Besòs 2 exs. a la desem-
bocadura del riu Besòs el 22.III (XLBA i
MGVA); primera citació prenupcial (F).

PRIORAT

Cornudella de Montsant 8 mascles
cantant en uns camps llaurats el 24.V i el
24.VI (ABBB); nou quadrat UTM 10×10 de
reproducció probable (R).

SEGRIÀ

Alfés 1 ex. a la timoneda el 27.III (ASPA);
primera citació prenupcial (F).

TERRA ALTA

El Pinell de Brai 1 ex. al pic de la Picai-
ta el 22.III (FMVA); primera citació pre-
nupcial (F, G).

Calandrella rufescens
Terrerola rogenca

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre Primers exemplars can-
tant escoltats als erms de la Tancada el 3.III
(DBCA); (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre Primers exemplars can-
tant escoltats als erms de la Tancada el
24.II (DBCA); (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre Primers exemplars can-
tant escoltats als erms de la Tancada l’1.III
(DBCA i MCBB); (F).

Galerida cristata
Cogullada vulgar

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre Primers exemplars can-
tant escoltats al Niño Perdido el 14.II
(DBCA); (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre Primers exemplars can-
tant escoltats al Niño Perdido l’11.II (DBCA);
(F).
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Galerida theklae
Cogullada fosca

BERGUEDÀ

Montmajor-Viver i Serrateix Diverses cita-
cions estivals i de tardor en 3 localitats d’a-
quests termes en zones cremades en rege-
neració amb camps intercalats (PABB); (G).

Lullula arborea
Cotoliu

BAIX LLOBREGAT

Cornellà de Llobregat 15 exs. al riu
Llobregat el 5.I (ASAA); (F).

BAIX PENEDÈS

Bonastre 2 exs. adults i 1 ex. jove a mas
Boronat el 19.V (ABBB); primer citació de
jove (F).

URGELL

Belianes 1 ex. cantant als secans el 14.IV
(ABBB); (F).

BAGES

Sallent Grup de 100 exs. a Cabrianes el
31.I (AOTA i TMMA ); (N).

BAIX LLOBREGAT/BARCELONÈS/

VALLÈS OCCIDENTAL

Serra de Collserola 1 ex. en pas pel turó
de la Magarola el 29.IX (FLLA, DDDA i JPSA);
primera citació postnupcial (F).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural del Cap de Creus 1 ex. a
la vall de Penida el 24.IX (PFLB); primera
citació postnupcial (F).

BAIX LLOBREGAT/BARCELONÈS/

VALLÈS OCCIDENTAL

Serra de Collserola 2 exs. al turó de Maga-
rola el 30.IX (FLLA, DDDA i JPSA); primera
citació postnupcial (F).

RIPOLLÈS

Les Llosses Més de 20 exs. en una rou-
reda a Sovelles el 18.I (FGPA); (N).

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. al parc del Guinardó el
15.X (XBAA); primera citació postnupcial
(F).

TARRAGONÈS

Tarragona 1 ex. a mas Enric el 22.IX (ACTA);
primera citació postnupcial (F).
Torredembarra 1 ex. als Salats i Mun-
tanyans el 2.IV (ACTA, JFOD i PARA); darre-
ra citació prenupcial (F).

Alauda arvensis
Alosa vulgar

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. als estanys del Matà el 14.X
(JMAA); primera citació postnupcial (F).

BAIX CAMP

Reus Màxim de 30 exs. a l’aeroport el 20.XI
(ABBB); (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 2 exs. en vol sobre la tora
Cremada, punta de la Banya, el 20.IV;
darrera citació postnupcial (DBCA); (F). 3
exs. al Fangar i 1 ex. al Canal Vell l’1.X;
primeres citacions postnupcials (DBCA, SSAA

i JPVF); (F).

2002

2005

2004

2003

2002

Anuari d’Ornitologia de Catalunya 2002-2005350



BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat Màxim de 97 exs. a
l’aeroport el 25.XI (ABBB); (F, N).

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. a la muntanya de Mont-
juïc l’11.X (RSBS i TASA/ERIT); primera cita-
ció postnupcial (F). 80 exs. migrant pel
mar davant el port el 27.X (JCCA); (F, N).

SELVA

Vilobí d’Onyar Màxim de 91 exs. a l’ae-
roport de Girona-Costa Brava el 24.X (ABBB),
(F, N).

VALLÈS OCCIDENTAL

Sabadell Màxim de 64 exs. a l’aeroport el
15.XI (ABBB); (F, N).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural del Cap de Creus 1 ex. al
mas d’en Caussa el 17.V (PFLB); darrera
citació prenupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre Primers exemplars can-
tant escoltats als erms de la Tancada el
22.II (DBCA); (F). 1 ex. als erms de la gran-
ja Figueres el 13.IV; darrera citació pre-
nupcial (ABRA); (F). 2 exs. a l’illa de Buda
el 28.IX; primera citació postnupcial (DBCA

i JPVF); (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 2 exs. a la maresma
el 27.IX (FLSA); primera citació postnup-
cial (F).

BAIX LLOBREGAT/BARCELONÈS/

VALLÈS OCCIDENTAL

Serra de Collserola 1 ex. en pas pel turó
de la Magarola el 25.IX (FLLA, DDDA i JPSA);
primera citació postnupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre Primers exemplars can-
tant escoltats als erms de la Tancada el
19.II (DBCA); (F). 1 ex. escoltat al Canal
Vell a la 1.30 h el 10.IV; darrera citació
prenupcial (FMVA); (F). 2 exs. a les dunes
de la Marquesa el 2.X; primera citació post-
nupcial (DBCA); (F).

GARRAF

Sitges 2 exs. al Canòpolis el 29.IX (FMVA);
primera citació postnupcial (F).

TARRAGONÈS

Vila-seca 2 exs. a la platja dels Prats el 2.X
(ACTA, EGTA, GCAR i ISAA); primera citació
postnupcial (F).

VALLÈS ORIENTAL

Mollet del Vallès 3 exs. a Gallecs el 25.IX
(FMVA); primera citació postnupcial (F).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural del Cap de Creus 1 ex. al
mas Bufador el 5.X (PFLB); primera citació
postnupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre Primers mascles cantant
escoltats als erms de la Tancada el 13.II
(DBCA, JPVF i FVEA); (F). 1 ex. als arrossars
del Sillero el 24.III; darrera observació pre-
nupcial (DBCA); (F). 2 exs. al mar a unes
4 milles nàutiques enfront del Trabucador
el 28.IX; primera observació postnupcial
(FMVA i ACTA); (F).

BARCELONÈS

Sant Adrià de Besòs 1 ex. a la desembo-
cadura del riu Besòs el 28.IX (XLBA); pri-
mera citació postnupcial (F).
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TARRAGONÈS

Vila-seca 2 exs. a la torre d’en Dolça el
19.IX (EGTA); primera citació postnupcial
(F).

VALLÈS OCCIDENTAL

Montcada i Reixac 1 ex. al turó de les
Maleses el 24.IX (XLBA, FMVA i LPJA); pri-
mera citació postnupcial (F).

Riparia riparia
Oreneta de ribera

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. a l’estany del Cortalet l’1.III
(SSAA i OBJA); primera citació prenupcial
(F). 1 ex. a l’estany del Cortalet el 16.VII
(JMAA); primera citació postnupcial (F).
2 exs. als estanys del Matà el 26.X (JMAA);
darrera citació postnupcial (F).

BAIX CAMP

Reus 7 exs. a l’aeroport el 17.X (ABBB);
darrera citació postnupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 3 exs. al Clot, l’Encanyi-
ssada, el 27.II; primera citació prenupcial
(DBCA); (F). Presència regular d’uns 40 exs.
estiuejant al sector Migjorn-illa de Buda,
però sense cap indici de reproducció (DBCA

i RTFA); (F, N). 1 ex. al Goleró el 2.XI; darre-
ra citació postnupcial (DBCA); (F).

BAIX LLOBREGAT

Cornellà de Llobregat 1 ex. al riu Llo-
bregat el 23.VII (ASAA); primera citació
postnupcial (F).
Delta del Llobregat 1 ex. el 2.III (AAJA i
EGGA); primera citació prenupcial (F).

GIRONÈS

Girona 500 exs. a Fontajau el 12.IV (PFLB

i MSFB); màxim nombre (F, N).

NOGUERA

Torrelameu 200 exs. al pla de Violes el
12.VII; nova colònia (AAJA i EGGA); (F).

PLA D’URGELL

El Poal Uns 3.000 exs. dormint en un
camp de panís el 25.VIII (JEBA); (N).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. a Vilaüt el 15.III (SSAA i OCVA);
primera citació prenupcial (F). 1 ex. sobre
l’estany Europa l’1.XI (FMVA i AOTA); darre-
ra citació postnupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 2 exs. al Canal Vell el 5.III;
primera citació prenupcial (DBCA); (F).
Com ja és habitual aquests darrers anys,
presència regular d’uns 40 exs. estiuejant
al sector Migjorn-illa de Buda, però sen-
se cap indici de reproducció (DBCA i RTFA);
(N, F). 2 exs. al Garxal el 14.XI; darrera
citació postnupcial (DBCA i FVEA); (F).

BAIX EMPORDÀ

Torroella de Montgrí 1 ex. el 5.III (DBRA);
primera citació prenupcial (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 2 exs. a la maresma
el 26.II (VSSA); primera citació prenupcial
(F). 1 ex. a la bassa dels Pollancres el 25.V
(JSPA); darrera citació prenupcial (F). 2 exs.
el 7.VII (FLSA); primera citació postnup-
cial (F). 1 ex. a la maresma el 2.XI (MCVA);
darrera citació postnupcial (F).
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OSONA

Manlleu 1 ex. al riu Ter el 7.III (RPEA); pri-
mera citació prenupcial (F).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 2 exs. a l’estany del Cortalet el 23.II
(JMAA); primera citació prenupcial (F).

BAIX CAMP

Reus 1 ex. a l’aeroport el 4.III (ABBB); pri-
mera citació prenupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 2 exs. al Garxal el 22.II;
primera citació prenupcial (DBCA); (F).
Com ja és habitual aquests darrers anys,
presència regular d’uns 40 exs. estiuejant
al sector Migjorn-illa de Buda, però sen-
se cap indici de reproducció (DBCA i RTFA);
(N, F). 3 exs. als arrossars de la Quartera,
illa de Buda, el 22.XI; darrera citació post-
nupcial (DBCA i FVEA); (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a la maresma el
22.II (FLSA i RACB); primera citació pre-
nupcial (F).

BARCELONÈS

Sant Adrià de Besòs 2 exs. al riu Besòs
el 10.III (XLBA); primera citació prenup-
cial (F).

OSONA

Roda de Ter 6 exs. el 8.III (JEPB); prime-
ra citació prenupcial (F).

SEGRIÀ

Lleida 2 exs. l’11.III (ANCA); primera cita-
ció prenupcial (F).

TARRAGONÈS

Torredembarra 1 ex. als Salats i Mun-

tanyans el 7.XI (JVDA); darrera citació post-
nupcial (F).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 3 exs. a l’estany del Cortalet el 21.III
(OCVA i GBCA); primera citació prenupcial
(F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 3 exs. a les Olles el 15.III;
primera observació prenupcial (DBCA); (F).
Com ja és habitual aquests darrers anys,
presència regular d’uns 40 exs. estiuejant
al sector Migjorn-illa de Buda, però sen-
se cap indici de reproducció (DBCA i RTFA);
(N, F). 1 ex. als arrossars de la Quartera,
illa de Buda, el 23.XI; darrera observació
postnupcial (DBCA); (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a la bassa dels
Pollancres el 12.III (RBVA); primera cita-
ció prenupcial (F).

OSONA

Taradell 1 ex. a l’Enclusa el 22.X (JPEA);
darrera citació postnupcial (F).

TARRAGONÈS

Creixell 2 exs. als aiguamolls el 16.X (ABBB

i RTLA); darrera citació postnupcial (F).
Torredembarra 1 ex. als Salats i Mun-
tanyans el 30.V (ACTA); darrera citació pre-
nupcial (F).
Vila-seca 1 ex. a la torre d’en Dolça el
29.VII (ACTA i FMVA); primera citació pos-
tnupcial (F).

VALLÈS OCCIDENTAL

Montcada i Reixac 1 ex. al riu Ripoll el
22.VII (XLBA); primera citació postnupcial
(F).
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Ptyonoprogne rupestris
Roquerol

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 40 exs. a les Llaunes el 5.III (JMAA);
concentració prenupcial (F, N). 2 exs. a
Empuriabrava l’11.X (RRSB i ENSA); primera
citació postnupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. a Masia Blanca el
6.III; darrera citació prenupcial (DBCA);
(F). 3 exs. al Clot, l’Encanyissada, el 14.X;
primera citació postnupcial (DBCA); (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a cal Dalit l’11.III;
darrera citació prenupcial (XLBA); (F).

BAIX LLOBREGAT/BARCELONÈS/

VALLÈS OCCIDENTAL

Serra de Collserola 1 ex. al turó de la
Magarola el 15.X; primera citació post-
nupcial (DDDA, JPLA i FLLA); (F).

OSONA

Alpens 1 ex. construint niu en una biga
dins una granja de porcs buida el 2.VI
(SRJA); (B).

RIBERA D’EBRE

Garcia Grup de 100 exs. el 17.II (RACC);
(F).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. a l’estany del Cortalet el 29.III
(JMAA i TMJA); darrera citació prenupcial
(F). 1 ex. sobre els prats de can Comes el
29.X (JMAA); primera citació postnupcial
(F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre Àmpliament distribuït i
molt abundant, amb diversos centenars
d’exemplars repartits per tot el delta els
mesos de gener i febrer (DBCA); (F). 2 exs.
prop de les Olles el 24.III; darrera citació
prenupcial (DBCA); (F). 1 ex. al Poblenou
del Delta el 7.XI; primera citació post-
nupcial (DBCA); (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 40 exs. a la maresma
el 17.II (FLSA); màxim grup (F, N). 4 exs.
sobre la pineda de Gavà el 18.X (XLBA);
primera citació postnupcial (F).

BAIX LLOBREGAT/BARCELONÈS/

VALLÈS OCCIDENTAL

Serra de Collserola 1 ex. en pas pel turó
de la Magarola el 12.X (FLLA, DDDA i JPSA);
primera citació postnupcial (F).

TARRAGONÈS

Torredembarra 3 exs. als Salats i Mun-
tanyans el 8.X (ACTA i JVDA); primera
citació postnupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre Àmpliament distribuït i molt
abundant, amb diverses desenes d’exem-
plars repartits per tot el delta als períodes
gener/febrer i novembre/desembre (DBCA);
(F). 1 ex. a l’Encanyissada el 3.IV; darrera
citació prenupcial (DBCA); (F). 5 exs. als
arrossars de l’Esquerda, Amposta, el 10.XI;
primera citació postnupcial (DBCA); (F).

BAIX LLOBREGAT

El Prat de Llobregat 3 exs. al riu Llobre-
gat volant cap al mar el 7.VIII (ASAA); cita-
ció estival (F).
Sant Andreu de la Barca 7 exs. a l’itine-
rari SOCC 107 el 21.V (VSSA); citació esti-
val (F).

2004

2003

2002

Anuari d’Ornitologia de Catalunya 2002-2005354



BAIX LLOBREGAT/BARCELONÈS/
VALLÈS OCCIDENTAL

Serra de Collserola Diversos exemplars
al turó de la Magarola l’11.X (FLLA, DDDA

i JPSA); primera citació postnupcial (F).

BARCELONÈS

Santa Coloma de Gramenet 2 exs. al riu
Besòs el 10.III (XLBA); darrera citació pre-
nupcial (F).

MARESME

Sant Pol de Mar 1 ex. sobre la platja el
3.X (JAPB); primera citació postnupcial (F).

VALLÈS OCCIDENTAL

Montcada i Reixac 2 exs. al riu Besòs el
10.III (XLBA); darrera citació prenupcial
(F).

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 2 exs. al turó de les
Tres Partions el 8.X (XBGA i CGGA); pri-
mera citació prenupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre Àmpliament distribuït i
força abundant, amb diverses desenes
d’exemplars repartits per tot el delta als
períodes gener/febrer i novembre/desem-
bre (DBCA); (F). 2 exs. al Clot, l’Encanyis-
sada, l’11.III; darrera observació prenup-
cial (DBCA); (F). 5 exs. al Clot, l’Encan-
yissada, el 31.X; primera observació
postnupcial (DBCA); (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 30 exs. al riu Llo-
bregat el 30.III (RBVA); darrera citació pre-
nupcial (F).
Sant Andreu de la Barca 3 exs. a l’itine-
rari SOCC 107 l’1.V i 6 exs. el 12.VI (VSSA);
citacions estivals (F).

GIRONÈS

Sant Julià de Ramis 1 ex. a Medinyà el
29.V (MSFB i PFLB); darrera citació pre-
nupcial (F).

PALLARS SOBIRÀ

Llavorsí 2 exs. a l’àrea de reproducció el
9.III (JPPE); (F).

Hirundo rustica
Oreneta vulgar

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. al rec Sirvent el 13.II (FMBB);
primera citació prenupcial (F).
Rabós 1 ex. a les basses de Delfià el 28.II;
primera citació prenupcial (JBRC); (F).

ALT PENEDÈS

Vilobí del Penedès 1 ex. jove als pèlags
el 6.XII (ICHA); darrera citació postnup-
cial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. sobre els arrossars de
Secanella, Deltebre, el 7.II; primera citació
postnupcial (DBCA); (F). 1 ex. de 1r hivern,
que forçosament ha nascut l’hivern imme-
diat, anellat al Canal Vell l’1.IV (DBCA i JPVF);
(F). 1 ex. a la Tancada el 16.XI; darrera cita-
ció postnupcial (DBCA i FVEA); (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 2 exs. a la bassa dels
Pollancres el 31.I (ARMA) i 1 ex. sobre la
Vidala el 21.XII (RBVA); citacions hivernals
(F).
Sant Joan Despí 5 exs. sobre el riu Llo-
bregat el 12.I (XYPA); citació hivernal (F).
Sant Vicenç dels Horts 20 exs. al riu Llo-
bregat el 18.II (RACB); primera citació pre-
nupcial (F).
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GIRONÈS

Girona Més de 3.000 exs. a Fontajau el
12.IV, màxima concentració prenupcial
(MSFB i PFLB); (N).

NOGUERA

Camarasa 1 niu amb 5 ous en una caixa
de camió abandonada el 15.VI (JBSA); (B).

OSONA

Manlleu 2 exs. a l’escola Pompeu i Fabra
el 22.II (APFA), primera citació prenupcial
(F).

PALLARS JUSSÀ

Salàs de Pallars 5 exs. el 21.II (FMSA); pri-
mera citació prenupcial (F).

PLA D’URGELL

Bellvís 10.000 exs. amb Delichon urbicum
ajocant-se en un camp de panís el 21.VIII
(FMSA); (F, N).

RIBERA D’EBRE

Flix 1 mascle de Passer domesticus mata
els polls tirant-los fora del niu el 8.VII
(RACC); (B).

SEGRIÀ

Lleida 2 exs. el 21.II (JEBA i EFGA); primera
citació prenupcial (F).

SOLSONÈS

Lladurs 1 ex. el 9.XI (ABHA i ACOB); darre-
ra citació postnupcial (F).

VALLÈS OCCIDENTAL

Montcada i Reixac 3 exs. al riu Besòs el
28.II (XLBA); primera citació prenupcial
(F).

VALLÈS ORIENTAL

La Garriga Més de 100 nius ocupats en
una sola casa l’1.V (ADOA); (F).

TARRAGONÈS

Tarragona Pas intens de milers d’exem-
plars sobre l’espigó del far rebent atacs sen-
se èxit per part de Larus audouinii el 2.X
(ACTA); (B).
Torredembarra 2 exs. als Salats i Mun-
tanyans el 23.II (JVDA); primera citació pre-
nupcial (F).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. a l’estany del Cortalet el 7.II
(TTXB i TBXA); primera citació prenupcial
(F). 4 exs. als estanys d’en Túries el 16.XII
(PAEA); darrera citació postnupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 2 exs. al Canal Vell el 24.II;
primera citació prenupcial (DBCA i JPVF); (F).
1 ex. prop dels ullals de Baltasar el 28.XI;
darrera citació postnupcial (DBCA i JPVF); (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a la maresma el
19.II (XSXA i PBGA); primera citació post-
nupcial (F). 1 ex. a la maresma el 2.XI
(MCVA); darrera citació postnupcial (F).

GARROTXA

Olot 1 ex. al casc urbà l’1.III (CACB); pri-
mera citació prenupcial (F).

GIRONÈS

Salt 1 ex. al pas d’en Prats el 22.II (APBE,

EMFA, JVLA, LGPA, MBMB i MMJA); primera
citació prenupcial (F).

OSONA

Taradell 1 ex. al Vivet el 2.III (RPEA); pri-
mera citació prenupcial (F).

RIPOLLÈS

Sant Joan de les Abadesses 4 exs. el 4.III
(JBSA); primera citació prenupcial (F).
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TARRAGONÈS

Vila-seca 3 exs. a la platja dels Prats el 4
i 11.XII (ACTA i DJIM); darreres citacions
postnupcials (F).

VALLÈS ORIENTAL

Lliçà d’Amunt 1 ex. el 28.XI (AFMB); darre-
ra citació postnupcial (F).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 2 exs. a l’estany del Cortalet el 10.II
(JMAA); primera citació prenupcial (F). 2
exs. a l’estany Europa el 27.X (JMAA); darre-
ra citació postnupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. al Fangar el 6.II; pri-
mera citació prenupcial (DBCA); (F). 1 ex.
volant sobre el port de Sant Carles de la
Ràpita el 19.XI; darrera citació postnup-
cial (DBCA i JPVF); (F).

BAIX EMPORDÀ

Pals 1 ex. a les basses d’en Coll el 23.II
(CBLA); primera citació prenupcial (F).

BAIX LLOBREGAT

Sant Joan Despí 2 exs. el 9.II (JCCA);
primera citació prenupcial (F).

BAIX PENEDÈS

El Vendrell 1 ex. a les Madrigueres el 21.XI
(CGGA i XBGA); darrera citació postnupcial
(F).

GARRAF

Sant Pere de Ribes 1 ex. el 12.II (CGGA i
XBGA); primera citació prenupcial (F).
Vilanova i la Geltrú 1 ex. a l’itinerari
SOCC 77 el 19.XII (RSNA); citació hiver-
nal (F).

GARROTXA

Santa Joan les Fonts 5-6 exs. a la Begu-
da el 26.II (CACB); primera citació pre-
nupcial (F).

OSONA

Vic 2 exs. el 27.II (RPEA); primera citació
prenupcial (F).

URGELL

Tàrrega 1 ex. el 23.II (FPTA); primera cita-
ció prenupcial (F).

TARRAGONÈS

Torredembarra 1 ex. als Salats i Mun-
tanyans el 31.I (PARA); primera citació pre-
nupcial (F). 1 ex. el 6.XII (PARA); citació
hivernal (F).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 2 exs. a l’estany del Cortalet el 3.III
(JSBD); primera citació prenupcial (F).

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 1 ex. al pantà del
Foix el 25.II (XBGA); primera citació pre-
nupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. al canal Marítim,
entre Amposta i Sant Carles de la Ràpita,
el 13.II; primera observació prenupcial
(DBCA); (F). 2 exs. a l’illa de Buda el 18.XI;
darrera observació postnupcial (DBCA); (F).
1 ex. observat regularment entre el Canal
Vell i Deltebre del 27.XI al 31.XII; obser-
vacions hivernals (DBCA); (F).

BAIX LLOBREGAT

Castelldefels 1 ex. el 26.XI (SSAA); darre-
ra citació postnupcial (F).
Delta del Llobregat 1 ex. a la Vidala el
24.II (FSBE); primera citació prenupcial (F).
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GIRONÈS

Bescanó 2 exs. a Vilanna el 9.II (MBMB);
primera citació prenupcial (F).

TARRAGONÈS

Torredembarra 1 ex. als Salats i Mun-
tanyans el 26.XI (SSAA); darrera citació
postnupcial (F).

Hirundo rustica 
× Delichon urbicum
Oreneta vulgar × Oreneta cuablanca

GARROTXA

Santa Pau 1 ex. anellat el 20.IX (OCVA); (M).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. observat al afores de
Jesús i Maria el 9.V (ABRA); (M).

Hirundo daurica
Oreneta cua-rogenca

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 2 exs. al Cortalet el 6.III (SSAA, FMVA

i MIBA); primera citació prenupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. al Canal Vell el 30.III
(DBCA); (F). 1 ex. a Canal Vell el 12.IV (DBCA

i JPVF); (F). 1 ex. al Canal Vell el 14.IV (DBCA);
(F). 1 ex. al Canal Vell el 2.V (SSAA); (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. al camp de fut-
bol el 28.III (FXSA); primera citació pre-

nupcial (F). 1 ex. al platja del golf el 20.VI
(TMPA); darrera citació prenupcial (F). 1
ex. a la maresma el 3.VIII (ARMC); prime-
ra citació postnupcial (F).

BAIX LLOBREGAT/BARCELONÈS/

VALLÈS OCCIDENTAL

Serra de Collserola 1 ex. al puig d’Olor-
da el 12.V (DDDA i FLLA); (F).

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. volant sobre els jardins
del Laberint d’Horta el 18.V; primera cita-
ció en 26 anys (XBAA); (F, G). 1 ex. al parc
del Guinardó el 20.IX (XLBA i ALSA); (F, G).

GARRIGUES

Bovera 18 exs. a les piscines municipals
l’1.IX (SWWA); (F).

SEGRIÀ

Aspa 2 exs. al riu Set el 25.III (ABBB); pri-
mera citació prenupcial (F).

SOLSONÈS

Olius 1 parella al niu de l’any anterior el
19.V i una possible 2a parella que seria la
2a cria al Solsonès (JCOA, MCOA, ACOB i
MFFB); (F).
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ALT EMPORDÀ

Parc Natural del Cap de Creus 8 nius
ocupats i 5 nius amb nidificació proba-
ble dins el parc (PGGA i PFLB); (N).
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 2 exs. a l’estany del Cortalet el 8.III
(JMAA i LSLB); primera citació prenupcial
(F).

ALT PENEDÈS

Santa Margarida i els Monjos 1 parella
marcant territori a prop d’on es troba un
niu vell el 20.VI (CGGA); nou quadrat UTM
10×10 de cria probable (R).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. al Canal Vell el 2.IV
(DBCA); (F). 1 ex. als erms de la Tancada
el 5.VI (DBCA); (F). 1 ex. a Riumar el 9.VI
(ABRA, PJAA i JEXC); (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a la maresma el
2.IV (FLSA, XFPA i LGSB); primera citació
prenupcial (F).

GIRONÈS

Cassà de la Selva 2 exs. a l’Esclet el 24.VI
(ADGA i ECBB); (F).

ALT EMPORDÀ

Darnius 2 exs. adults i 4 exs. joves fins
l’1.X (ABBC); darrera citació postnupcial
(F).
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 2 exs. a les closes del Puig el 21.II
(JMAA); primera citació prenupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 4 exs. en vol sobre la carre-
tera de la Marquesa el 26.II (DBCA); (F). 1
ex. al Goleró i 1 ex. a les Olles 1’11.III

(FMVA); (F). 2 exs. a les Olles el 17.III
(DBCA); (F). 6 exs. al Garxal i 2 exs. al Clot,
l’Encanyissada, el 18.III (DBCA); (F). 1
ex. al Canal Vell el 26.III (DBCA); (F). 1 ex.
al Fangar el 5.IV (DBCA); (F). 1 ex. al
Garxal el 19.IV (DBCA); (F). 1 ex. anellat
al Canal Vell 4.V (SSAA); (F). 1 ex. a la Tan-
cada el 10.V (ABRA i MCVB); (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 2 exs. a la maresma
el 25.I (MCVA i XEAA); primera citació
prenupcial (F). 4 exs. el 26.I (RBVA); (F).
11 exs. el 24.II (FSEB i FLSA); (F). Es pro-
dueixen diverses baixes entre aquests exem-
plars primerencs a causa de les diverses
baixades de temperatura. 2 exs. a la riera
de Sant Climent el 28.V (VSSA); darrera
citació prenupcial (F).
Olesa de Llobregat 2 exs. entre can Tobe-
lla i l’aeri de Montserrat el 25.VI (RBVA);
(F, G).

MARESME

Arenys de Mar 5 exs. el 24.II (CBSA); pri-
mera citació prenupcial (G, F).
Premià de Dalt 1 ex. el 23.VI (DROA); (G,
F).

NOGUERA

La Baronia de Rialb 4 exs. al pantà de
Rialb el 14.III (DGCA); primera citació pre-
nupcial (F).

VALLÈS ORIENTAL

Cardedeu 1 ex. a la Serreta el 9.V (JMOB);
(G).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural del Cap de Creus 12 nius
ocupats i 2 nius amb nidificació proba-
ble durant el cens d’ocells nidificants (PGGA

i PFLB); (N).
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Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 2 exs. el 21.III (DVSA i HMPA); pri-
mera citació prenupcial (F).

ALT PENEDÈS

Mediona 1 niu de l’any 2004 ocupat el
9.I (XBGA i CGGA); nou quadrat UTM 10×10
de cria segura (R).
Subirats 1 niu i marca d’on hi havia un
altre el 23.VII (XBGA, JGGF i CGGA); nou
quadrat UTM 10×10 de cria segura (R).

ANOIA

Bellprat 1 niu de l’any pressumiblement
construït l’any 2004 però sense indicis
d’haver estat ocupat el 24.VI (XBGA i CGGA);
possible nou quadrat UTM 10×10 de cria
segura (R).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. al Clot, l’Encanyis-
sada, el 19.III; primera observació pre-
nupcial (DBCA); (F). 1 ex. al Clot, l’En-
canyissada, el 27.III (SSAA); (F). 1 ex. a
l’Alfacada el 23.IV (PFLB, ACHA, OCVA, JGCB,

DSBB i JSVA); (F). 1 ex. al mas de Patrau,
l’Encanyissada, el 9.V (DBCA); (F). 1 ex. al
Goleró e1 18.IX (DBCA); (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a cal Tet el 15.III
(FLSA, RGBA i FSEB); primera citació pre-
nupcial (F).

OSONA

Taradell 1 ex. a l’Enclusa el 29.IV (JEPB);
(G).

PLA D’URGELL

Vila-sana 1 ex. sobrevolant els primers
tolls de l’estany el 15.IV (FMSA), primera
citació per a la comarca; (G).

TARRAGONÈS

Vila-seca 1 ex. a la torre d’en Dolça el 25.III
(CAFA); primera citació prenupcial (F).

VALLÈS OCCIDENTAL

Sant Llorenç Savall 1 parella alimentant-
se en una zona cremada el 15.VII (SSAA);
(F, G).

Delichon urbicum
Oreneta cuablanca

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 3 exs. a l’estany del Cortalet el 2.III
(SSAA i OBJA); primera citació prenupcial
(F).

ALT URGELL

La Seu d’Urgell 1 poll volander trobat
sota els nius d’una colònia al nucli urbà,
mor al cap de 4 dies (TVRT i PMPC); data de
cria tardana (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. al casc urbà de la
Cava, Deltebre, el 28.II; primera citació
prenupcial (DBCA); (F). 8 exs. al casc urbà
de l’Ampolla el 28.X; darrera citació post-
nupcial (DBCA i YBSA); (F).

BAIX EMPORDÀ

Pals 2 exs. al golf Serres de Pals el 6.II
(CBLA); primera citació prenupcial (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 2 exs. sobre la plat-
ja del Prat el 5.II (XLBA); primera citació
prenupcial (F). 2 exs. el 2.III (AAJA i EGGA);
(F). 3 exs. el 25.X (JBOL i PBGA); darrera
citació postnupcial (F).

BAIX LLOBREGAT/BARCELONÈS/

VALLÈS OCCIDENTAL

Serra de Collserola 1 ex. al turó de la
Magarola el 28.X; darrera citació post-
nupcial (DDDA, JPLA i FLLA); (F).
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GARROTXA

Sant Joan les Fonts Més de 150 exs. a
Aiguanegra el 17.IX (FTCA); grup desta-
cable (N).

MARESME

Dosrius Primers exemplars el 19.I (HAPA);
primera citació prenupcial (F).

PLA D’URGELL

Bellvís 1 ex. l’11.III (FMSA); primera
citació prenupcial (F).

VALLÈS ORIENTAL

Vallgorguina Un grup sobre la carretera
el 21.X (JSPC); darrera citació postnup-
cial (F).

VALLÈS OCCIDENTAL

Montcada i Reixac 1 ex. leucístic al riu
Besòs el 31.VII (JAPB); (M).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. a l’estany del Cortalet el
24.II (LGSB); primera citació prenupcial
(F). 2 exs. sobre l’estany Europa l’1.XI
(FMVA i AOTA); darrera citació postnup-
cial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. al casc urbà de Del-
tebre el 12.III; primera citació prenup-
cial (DBCA); (F). 1 ex. al casc urbà de Sant
Jaume d’Enveja el 4.XI; darrera citació
postnupcial (DBCA); (F).

BAIX EMPORDÀ

Pals 5 exs. a les basses d’en Coll el 28.II
(JRPB); primera citació prenupcial (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a la maresma el
4.II (PBGA); primera citació prenupcial (F).

BARCELONÈS

Montcada i Reixac 2 exs. al riu Besòs el
30.X (XLBA); darrera citació postnupcial
(F).

GIRONÈS

Salt 15-18 exs. al pla dels Socs el 27.II
(PFLB); primera citació prenupcial (F).

NOGUERA

Balaguer 1 ex. el 10.III (ANCA); primera
citació prenupcial (F).

PLA D’URGELL

Bellvís Més de 1000 exs. per les rodalies
del poble buscant lloc per jocar-se als camps
de panís el 30.IX (FMSA); (N).

TARRAGONÈS

Torredembarra 1 ex. als Salats i Mun-
tanyans el 27.II (CGGA); primera citació
prenupcial (F).
Vila-seca 1 ex. a la platja dels Prats el 2.XI
(EGTA); darrera citació postnupcial (F).

VALLÈS ORIENTAL

Vallromanes 3 exs. a can Rabassa l’1.XI
(JSPC); darrera citació postnupcial (F).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. a l’estany del Cortalet el
17.II (JMAA); primera citació prenupcial
(F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. al Riet Fondo el 19.II;
primera citació prenupcial (DBCA); (F). 1
ex. sobre les Olles el 31.XI; darrera cita-
ció postnupcial (DBCA); (F).

BAIX EMPORDÀ

Pals Un grup a les basses d’en Coll el 24.II
(CBLA); primera citació prenupcial (F).
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BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 2 exs. a la riera de
Sant Climent l’1.II (RSLAi XEAA); primera
citació prenupcial (F). A partir del 16.II
es produeix una entrada massiva d’exem-
plars (FLSA); (F).
Olesa de Montserrat 7 exs. a Sant Salva-
dor de les Espases el 4.XI (JPSA i DDDA);
darrera citació postnupcial (F).

BARCELONÈS

Sant Adrià de Besòs 2 exs. a la desem-
bocadura del Besòs el 18.II (XLBA); pri-
mera citació prenupcial (F). Més de 50
exs. el 20.II (XLBA); primer grup impor-
tant (F, N).

GARRAF

Cubelles 1 ex. el 20.X (XBGA); darrera cita-
ció postnupcial (F).

GARROTXA

Olot 1 ex. el 26.X (FTCA); darrera citació
postnupcial (F).
Sant Jaume de Llierca 1 ex. el 17.II (CFQA);
primera citació prenupcial (F).

SEGRIÀ

Lleida 10 exs. el 4.II (ESMA); primera cita-
ció prenupcial (F).

TARRAGONÈS

Altafulla 1 ex. a la desembocadura del
Gaià el 29.I (VRXA); primera citació pre-
nupcial (F).

VALLÈS ORIENTAL

Cardedeu 434 parelles nidificants; cens
municipal (JMOB i LBMA); (N).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. a l’estany del Cortalet el 13.III
(JMAA); primera citació prenupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 2 exs. als erms de Casa-
blanca el 12.III; primera observació pre-
nupcial (DBCA); (F). 1 ex. al sosaberar del
Serrallo el 22.X; darrera observació post-
nupcial (DBCA); (F).

BARCELONÈS

Santa Coloma de Gramenet 6 exs. al riu
Besòs el 21.X (XLBA); darrera citació post-
nupcial (F).

GIRONÈS

Cassà de la Selva 1 ex. al veïnat d’Esclet
l’11.III (ADGA i MBMB); primera citació pre-
nupcial (F).

OSONA

Roda de Ter 2 exs. el 12.III (JPRB i MRFB);
primera citació prenupcial (F).
Taradell 1 ex. a l’Enclusa el 16.X (JPEA);
darrera citació postnupcial (F).
Torelló 2 exs. al coll de les Gargantes el
12.III (JCRB); primera citació prenupcial (F).

TARRAGONÈS

Torredembarra 1 ex. als Salats i Mun-
tanyans el 16.X (ACTA i MPSB); darrera cita-
ció postnupcial (F).
Vila-seca 1 ex. a la torre d’en Dolça el 6.III
(CAFA, JRCF, ARGA i ACTA); primera citació
prenupcial (F).

VALLÈS ORIENTAL

Santa Eulàlia de Ronçana 3-4 exs. al barri
Rieral el 26.I (RVXA); citació hivernal (F).

Anthus richardi
Piula grossa

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. als prats de can Comes entre
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el 6 (OCVA i AAJA) i el 8.X (FMVA); (G). Cita-
ció pendent d’homologació o no tramesa
al Comité de Rarezas de SEO/BirdLife.

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a la jonquera
de la Magarola el 8.III (XLBA); (G). Citació
pendent d’homologació o no tramesa al
Comité de Rarezas de SEO/BirdLife.

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 2 exs., 1 ex. adult i 1 ex.
de 1r hivern, als erms de la Tancada de
l’1.I al 16.III; presents a la zona des de
novembre de 2001 (DBCA i JPVF); (G, F). 1
ex. es refugia al capvespre, en un dia en
què el vent de mestral arriba als 160 km/h,
al pati de l’Estació Biològica del Canal Vell
el 6.II (DBCA); (G, F). 1 ex. de 1r hivern al
Niño Perdido el 14.II (DBCA i MFCA); (G,
F). 1 ex. de 1r hivern en un erm de la
finca Masia Blanca del 4 al 14.III (DBCA);
(G, F). 1 ex. de 1r hivern en una era del
Riet Fondo el 17.X (DBCA); (G, F). Cita-
cions no trameses al Comité de Rarezas de
SEO/BirdLife.

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a la Vidaleta el
3.XI (FLSA); (G). Citació pendent d’ho-
mologació o no tramesa al Comité de Rare-
zas de SEO/BirdLife.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. als conreus de Vilaüt entre el
14 i el 20.IV (JMAA, MJMA i ALTA); (G). Cita-
ció pendent d’homologació o no tramesa
al Comité de Rarezas de SEO/BirdLife. 1 ex.
als prats de can Comes el 14.X (AOTA); (G).
Citació pendent d’homologació o no tra-
mesa al Comité de Rarezas de SEO/BirdLife.

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 5 exs., 1 ex. adult i 4
exs. de 1r hivern, als erms de la Tancada
de l’1.I al 27.III, amb només 2 exs. de 1r
hivern/estiu del 28.III al 4.V, presents a
la zona des del 7.XII de 2003 (DBCA); (G,
F). 3 exs. als erms de la Tancada a partir
del 27.XI (FMVA, AOTA, ALXC i ABRA), amb
4 exs., tots de 1r hivern, del 29.XI al 31.XII
(DBCA i SSAA); (G, F). Citacions no trame-
ses al Comité de Rarezas de SEO/BirdLife.

BAIX EMPORDÀ

Torroella de Montgrí 1 ex. a la Pletera
entre el 4 i el 18.IV (ABRA i DBRA); (G). Cita-
ció pendent d’homologació o no tramesa
al Comité de Rarezas de SEO/BirdLife.

BARCELONÈS

Sant Adrià de Besòs 1 ex. a la desembo-
cadura del riu Besòs entre el 29.III i el 3.IV
(XLBA); (G). Citació pendent d’homologa-
ció o no tramesa al Comité de Rarezas de
SEO/BirdLife. 1 ex. a partir del 13.XII (XLBA);
(G). Citació pendent d’homologació o no
tramesa al Comité de Rarezas de SEO/Bird-
Life.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. als prats de can Comes el 15.XI
(RSPA i MMVA); (G). Citació pendent d’ho-
mologació o no tramesa al Comité de Rare-
zas de SEO/BirdLife.

BAIX CAMP

Les Borges del Camp 1 ex. en uns con-
reus el 12 i 24.XII (JFOD); (G). Citació pen-
dent d’homologació o no tramesa al Comi-
té de Rarezas de SEO/BirdLife.

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 4 exs. de 1r hivern als
erms de la Tancada de l’1.I al 28.III, amb
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2 exs. de 1r hivern/estiu del 29.III a l’1.V,
i ja només 1 ex. de 1r hivern/estiu fins al
7.V; presents a la zona des del 27.XI de
2004 (DBCA, JPVF i SSAA); (G, F). Cita-
cions no trameses al Comité de Rarezas de
SEO/BirdLife.. 1 ex. de 1r hivern als erms
de la Tancada el 7.X, amb 4 exs. de 1r
hivern del 16.X al 31.XII (DBCA); (G, F).
Citacions no trameses al Comité de Rare-
zas de SEO/BirdLife.

BARCELONÈS

Sant Adrià de Besòs L’exemplar vist al
2004 es continua veient fins al 27.I (MCVA);
(G). Citació pendent d’homologació o no
tramesa al Comité de Rarezas de SEO/Bird-
Life.

Anthus campestris
Trobat

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. al cortal d’Avinyó el 26.IV
(JMAA); darrera citació prenupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. al Niño Perdido l’1.IV;
primera citació prenupcial (DBCA i MFCA);
(F). 1 ex. prop de les Olles el 20.V; darre-
ra citació prenupcial (DBCA i JPVF); (F). 1
ex. adult a la platja de l’illa de Buda el
29.VII; primera citació postnupcial (DBCA,

JPVF i RTFA); (F). 1 ex. a les dunes de gola
de Pal el 9.X; darrera citació postnupcial
(DBCA); (F).

BAIX EMPORDÀ

Pals 1 ex. a la gola del Ter el 2.IV (ABRA);
primera citació prenupcial (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 2 exs. sobre la mares-

ma (FLSA) i 4 exs. a cal Tet el 4.IV (XLBA);
primeres citacions prenupcials (F).

BAIX LLOBREGAT/BARCELONÈS/

VALLÈS OCCIDENTAL

Serra de Collserola 3 exs. al turó de la
Magarola el 5.IX; primera citació post-
nupcial (DDDA, JPLA i FLLA); (F).

SOLSONÈS

Navès 1 ex. a Postils el 31.III (JEBA); pri-
mera citació prenupcial (F).

VALLÈS ORIENTAL

Santa Perpètua de Mogoda 7 exs. aturats
en uns camps el 16.IX (FMVA); (F).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural del Cap de Creus Població
nidificant estimada en 26 parelles (PFLB);
(N). 3 exs. a les roques de Romanyac el 27.IX
(PFLB); darrera citació postnupcial (F).

ALT PENEDÈS

Olèrdola 1 ex. al puig de l’Àliga el 24.IX
(CGGA); darrera citació postnupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. al Canal Vell l’1.IV;
primera citació prenupcial (DBCA); (F). 1
ex. al salobrar del Serrallo el 2.VI; darre-
ra citació postnupcial (DBCA); (F). 1 ex. als
erms de la Tancada el 20.VIII; primera cita-
ció postnupcial (DBCA); (F). 1 ex. al salo-
brar de la platja de l’illa de Buda el 26.IX;
darrera citació postnupcial (DBCA); (F).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. als prats de can Comes l’1.IV
(OCVA i SGBB); primera citació prenupcial
(F).
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BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. a les dunes de gola
de Pal el 7.IV; primera citació prenupcial
(DBCA); (F). 1 ex. als erms de la Tancada
el 26.V; darrera citació postnupcial (DBCA

i JPVF); (F). 2 exs. adults al Niño Perdido
el 2.IX; primera citació postnupcial (DBCA);
(F). 1 ex. de 1r hivern en un erm dels arros-
sars dels Bascos el 12.X; darrera citació
postnupcial (DBCA i YBSA); (F).

BAIX EMPORDÀ

Torroella de Montgrí 1 ex. a la Platera el
28.III (ABRA); primera citació prenupcial
(F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a ca l’Arana el
12.III (XLBA); primera citació prenupcial
(F).

BAIX LLOBREGAT/BARCELONÈS/

VALLÈS OCCIDENTAL

Serra de Collserola 1 ex. en pas pel turó
de la Magarola l’11.X (FLLA, DDDA i JPSA);
darrera citació postnupcial (F).

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. portat per un temporal
s’atura a la gespa del parc de Diagonal Mar
el 16.IV (RRSB); (G).

OSONA

Manlleu 2 exs. al Puig-agut el 24.VIII (AGRB

i JMOB); primera citació postnupcial (F).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural del Cap de Creus 25 pare-
lles reproductores; cens d’ocells nidificants
(PFLB); (N).
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. als prats del mas Trencat el
13.IV (AOTA); primera citació prenupcial
(F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. a les dunes entre el
Goleró i les Olles el 27.III; primera obser-
vació prenupcial (DBCA); (F). 1 ex. al Niño
Perdido el 5.VI; darrera observació post-
nupcial (DAFA i JAPB); (F). 1 ex. de 1r hivern
als erms de la Tancada el 28.VIII; prime-
ra observació postnupcial (DBCA); (F). 1
ex. de 1r hivern als arrossars de la Quar-
tera, illa de Buda, el 15.X; darrera obser-
vació postnupcial (DBCA); (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a la platja del
Remolar el 24.III (DBRA); primera citació
prenupcial (F).

GIRONÈS

Fornells de la Selva 22 exs. a la Barcelo-
neta el 16.IV (ACHA i PFLB); primera cita-
ció prenupcial (F, N).

SEGRIÀ

La Granja d’Escarp 1 ex. el 12.IV (JBDA i
CTXA); primera citació prenupcial (F).

TARRAGONÈS

Vila-seca 1 ex. a la platja dels Prats el 17.IV
(JFOD, PGHA, ISAA, AMOB i ACTA); primera
citació prenupcial (F).

VALLÈS OCCIDENTAL

Montcada i Reixac 2 exs. a la bassa del
Gurugú el 29.IX (XLBA); darrera citació
postnupcial (F).

Anthus trivialis
Piula dels arbres

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. als Roncaires el 4.IV (SSAA);
primera citació prenupcial (F).
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BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. a Masia Blanca el
17.III; primera citació prenupcial; (DBCA);
(F). 1 ex. de 2n any anellat al Canal Vell
el 12.V; darrera citació prenupcial (MPLA

i DBCA); (F). 1 ex. al Canal Vell el 28.VIII;
primera citació postnupcial (SSAA); (F). 1
ex. al Canal Vell el 19.X; darrera citació
postnupcial (DBCA); (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 2 exs. sobre el càm-
ping Toro Bravo el 29.VIII; primera cita-
ció postnupcial (FLSA); (F).

BAIX LLOBREGAT/BARCELONÈS/

VALLÈS OCCIDENTAL

Serra de Collserola 9 exs. en pas pel turó
de la Magarola el 2.IX; primera citació post-
nupcial (DDDA, JPLA i FLLA); (F).

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. volant sobre el turó de la
Peira el 31.III (XBAA); primera citació pre-
nupcial (F). 2 exs. al parc del Guinardó el
12.V (XBAA); darrera citació prenupcial (F).
1 ex. al parc del Castell de l’Oreneta el
30.VIII (TASA i RSBA/ERIT); primera citació
postnupcial (F).

GARROTXA

Olot 1 ex. a Aiguanegra el 27.VIII (FTCA);
primera citació postnupcial (F).
Santa Pau 1 ex. als estanys de Jordà el 27.X
(OCVA); darrera citació postnupcial (F).

GIRONÈS

Girona 2 exs. a Fontajau el 2.IV; primera
citació prenupcial (PFLB i MSFB); (F).

MARESME

Dosrius 1 ex. capturat per a anellament
a ca l’Arenes el 28.VIII (HAPA); primera
citació postnupcial (F).
Tordera 5 exs. a ca la Júlia el 25.III (EBMA);
primera citació prenupcial (F).

SEGRIÀ

Torres de Segre 6 exs. a la Carrassuma-
da el 19.III (ABBB); primera citació pre-
nupcial (F).

TARRAGONÈS

Torredembarra 1 ex. als Salats i Mun-
tanyans el 30.X (CGGA); darrera citació
postnupcial (F).

VALLÈS OCCIDENTAL

Palau-solità i Plegamans 1 ex. a l’hostal
del Fum el 22.VIII (XLBA); primera citació
postnupcial (F).

VALLÈS ORIENTAL

Sant Fost de Campsentelles 1 ex. al riu
Besòs el 27.III; primera citació prenupcial
(FMVA); (F).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. als Roncaires el 25.III (OCVA);
primera citació prenupcial (F).

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 2 exs. al Parc del Foix
el 23.VIII (CGGA); primera citació post-
nupcial (F). 1 ex.el 18.X (CGGA, HSCA i
XBGA); darrera citació postnupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 3 exs. a l’entrada del Tra-
bucador el 15.III; primera citació pre-
nupcial (DBCA); (F). 2 exs. al Garxal el 18.V;
darrera citació prenupcial (DBCA); (F). 1
ex. al Canal Vell el 2.IX; primera citació
postnupcial (SSAA i OCVA); (F). 1 ex. a les
dunes del Garxal el 23.X; darrera citació
postnupcial (DBCA); (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. sobre els Regue-
rons el 27.VIII (XLBA); primera citació post-
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nupcial (F). 2 exs. a la Vidaleta l’1.IX (FSEB

i ARMC); primera citació postnupcial (F).
1 ex. a la bassa dels Pollancres el 19.X
(FLSA); darrera citació postnupcial (F).

BARCELONÈS

Barcelona 4 exs. al parc del Guinardó el
20.X (XLBA); darrera citació postnupcial
(F).

GARROTXA

Santa Pau 1 ex. als estanys de Jordà el
26.X (OCVA); darrera citació postnupcial
(F).

VALLÈS OCCIDENTAL

Santa Perpètua de Mogoda 1 ex. el 2.IV
(FMVA); primera citació prenupcial (F).

VALLÈS ORIENTAL

Mollet del Vallès 1 ex. a Gallecs el 21.VIII
(XLBA); primera citació postnupcial (F). 1
ex. a Gallecs el 21.X (XLBA); darrera cita-
ció postnupcial (F).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. als estanys del Matà l’1.IV
(SSAA); primera citació prenupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. als erms de la Tan-
cada el 10.I i 1 ex. als arrossars del Sille-
ro el 15.I; observacions hivernals (DBCA i
FMVA); (F). 1 ex. als pins del Soro, punta
de la Banya, el 18.III; primera citació pre-
nupcial (DBCA i JPVF); (F). 1 ex. a la tora
Cremada, punta de la Banya, el 22.V; darre-
ra citació prenupcial (DBCA); (F). 1 ex. al
Canal Vell el 13.IX; primera citació post-
nupcial (DBCA); (F). 1 ex. a l’illa de Buda
el 2.XI; darrera citació postnupcial (DBCA);
(F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. davant la Bunyo-
la el 8.III (FLSA); primera citació prenup-
cial (F). 1 ex. a la Bunyola el 12.V (XLBA);
darrera citació prenupcial (F).

BAIX LLOBREGAT/BARCELONÈS/

VALLÈS OCCIDENTAL

Serra de Collserola 1 ex. en pas pel puig
d’Olorda el 22.VIII (FLLA i DDDA); prime-
ra citació postnupcial (F).

VALLÈS OCCIDENTAL

Santa Perpètua de Mogoda 4 exs. en uns
camps el 29.X (FMVA); darrera citació post-
nupcial (F).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. a l’estany Europa el 25.III
(XEAA i MMVA); primera citació prenupcial
(F).

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 2 exs. al turó de les
Tres Partions el 16.X (XBGA i CGGA); darre-
ra citació postnupcial (F).
Subirats 5 exs. als Garrofers el 24.III (XBGA

i CGGA); primera citació prenupcial (F).

ANOIA

Veciana 1 ex. migrant pel Montfalcó el
22.VIII (XBGA i CGGA); primera citació post-
nupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. a l’illa de Buda el
19.III; primera observació prenupcial
(DBCA); (F). 2 exs. a l’illa de Buda el 20.V;
darrera observació prenupcial (DBCA); (F).
1 ex. a l’illa de Buda el 17.IX; primera
observació postnupcial (DBCA); (F). 1 ex.
de 1r hivern anellat a l’illa de Buda el 28.X;
darrera observació postnupcial (DBCA); (F).
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BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. als itineraris del
Remolar el 18.III (ACCB, AMXE i FLSA); pri-
mera citació prenupcial (F). 1 ex. sobre la
maresma el 27.VIII (FLSA); primera cita-
ció postnupcial (F).

BARCELONÈS

Sant Adrià de Besòs 1 ex. a la desembo-
cadura del riu Besòs el 22.III (XLBA); pri-
mera citació prenupcial (F).

OSONA

Vic 1 ex. al puig dels Jueus el 29.III (JEPB);
primera citació prenupcial (F).

TARRAGONÈS

Vila-seca 5 exs. a la platja dels Prats el
22.III (JFOD); primera citació prenupcial
(F).

VALLÈS ORIENTAL

La Llagosta 6 exs a can Pere Gil el 20.VIII
(FMVA); primera citació postnupcial (F).

Anthus pratensis
Titella

ALT EMPORDÀ

Parc Natural del Cap de Creus 1 ex. al
pla de les Gates el 23.IV (JMAA); darrera
citació prenupcial (F).
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. anellat als Roncaires el 15.IV
(OCVA); darrera citació prenupcial (F). 1
ex. als estanys del Matà el 6.X (JMAA); pri-
mera citació postnupcial (F).

BAIX CAMP

Reus Màxim de 92 exs. en un trajecte de
3 km a l’aeroport el 21.XI (ABBB); (F, N).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. en un sosaberar del
racó de les Calaveres, punta de la Banya,
el 22.IV; darrera citació prenupcial (DBCA);
(F). 4 exs. al Garxal el 29.IX; primera cita-
ció postnupcial (XLBA/SEOB); (F).

BAIX EMPORDÀ

Pals 1 ex. a les basses d’en Coll el 6.X
(CBLA); primera citació postnupcial (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a cal Dalit el
16.IV;darrera citació prenupcial (XLBA);
(F). Màxim de 107 exs. a l’aeroport en
un trajecte de 3 km el 25.XI (ABBB); (F, N).

MARESME

Palafolls 104 exs. al riu Tordera el 24.III,
màxim nombre (EBMA); (N).

NOGUERA

Bellmunt d’Urgell 2 exs. el 17.IV (ABBB);
darrera citació prenupcial (F).
Montgai 3 exs. al secà el 19.IV (JEBA);
darrera citació prenupcial (F).

SELVA

Vilobí d’Onyar Màxim de 97exs. a l’ae-
roport de Girona-Costa Brava en un tra-
jecte de 3 km el 15.XI (ABBB); (F, N).

TARRAGONÈS

Torredembarra 1 ex. als Salats i Mun-
tanyans el 7.X; primera citació postnup-
cial (AVDA i JVDA); (F).

VALLÈS OCCIDENTAL

Cerdanyola del Vallès 2 exs. al campus
de la UAB el 18.IV; darrera citació pre-
nupcial (ACTA); (F).
Sabadell Màxim de 55 exs. a l’aeroport en
un trajecte de 2,5 km el 15.XI (ABBB); (F,
N).
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VALLÈS ORIENTAL

Mollet del Vallès 4 exs. a Gallecs el 27.IX;
primera citació postnupcial (FMVA); (F).
Vallgorguina 1 ex. a la serra del Corredor
el 7.X (JSPC); primera citació postnupcial
(F).

ALT EMPORDÀ

Cantallops 1 ex. a l’itinerari SOCC 21 el
20.IV (ACJA); darrera citació prenupcial
(F).
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. a la platja de Castelló l’1.X
(JMAA i TMJA); primera citació postnupcial
(F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. en un camp inun-
dat prop dels ullals de Baltasar el 22.IV;
darrera citació prenupcial (DBCA); (F). 1
ex. en un prat inundat al mas del Ram-
paire l’1.X; primera citació postnupcial
(DBCA); (F).

BAIX PENEDÈS

El Montmell 2 exs. al turó de la Cova de
l’Olla el 5.X (CGGA); primera citació
postnupcial (F).

BARCELONÈS

Sant Adrià de Besòs 1 ex. a la desembo-
cadura del riu Besòs el 22.IV (XLBA); darre-
ra citació prenupcial (F).

GIRONÈS

Girona 1 ex. a Fontajau el 23.IX (PFLB);
primera citació postnupcial (F).

VALLÈS ORIENTAL

Cardedeu 1 ex. aturats en uns camps el
18.IV (OGVA); darrera citació prenupcial
(F).
Mollet del Vallès 2 exs. a Gallecs el 26.IX
(XLBA); primera citació postnupcial (F).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 10 exs. el 14.IV (JMAA); darrera cita-
ció prenupcial (F). 1 ex. a la closa del Puig
el 30.IX (JMAA); primera citació postnup-
cial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 2 exs. en un prat inundat
als ullals de Panxa el 19.IV; darrera cita-
ció prenupcial (DBCA); (F). 1 ex. als arros-
sars de la Pesquera, Canal Vell, el 30.IX;
primera citació postnupcial (DBCA); (F).

BAIX EMPORDÀ

Pals 1 ex. al golf Serres de Pals el 14.X
(CBLA); darrera citació postnupcial (F).
Torroella de Montgrí 1 ex. a l’itinerari
SOCC 34 el 18.IV (DBRA); darrera citació
prenupcial (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a ca l’Arana el
22.IV (DBRA); darrera citació prenupcial
(F). 5 exs. als camps de can Comes el 10.X
(FSEB); primera citació postnupcial (F).

GARRAF

Sitges 1 ex. escoltat al Canòpolis el 29.IX
(FMVA); primera citació postnupcial (F).

GARROTXA

Castellfollit de la Roca 1 ex. a les Fono-
ses el 14.IV (FTCA); darrera citació pre-
nupcial (F).

OSONA

Gurb 3 exs. el 10.X (MRFB); primera cita-
ció postnupcial (F).
Perafita 1 ex. a Busquets el 18.IV (JBCB);
darrera citació prenupcial (F).

SEGARRA

Els Plans de Sió 2 exs. a l’itinerari SOCC
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18 el 18.IV (CFQA); darrera citació pre-
nupcial (F).

TARRAGONÈS

Vila-seca 1 ex. a la platja dels Prats el 28.IX
(ACTA i CAFA); primera citació postnupcial
(F).

VALLÈS OCCIDENTAL

Santa Perpètua de Mogoda 2 exs. a Gallecs
el 25.IX (FMVA); primera citació postnupcial
(F).

ALT EMPORDÀ

Sant Pere Pescador 2 exs. a l’itinerari
SOCC 171 el 21.IV (OCVA); darrera cita-
ció prenupcial (F).
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 3 exs.al Matà el 24.IX (AOTA i PSGA);
primera citació postnupcial (F).

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 1 ex. al turó de les
Tres Partions l’1.X (XBGA); primera citació
postnupcial (F).

ANOIA

Sant Martí de Tous 2 exs. a cal Tomàs el
21.IV (XBGA i CGGA); darrera citació pre-
nupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. al Goleró el 16.IV;
darrera observació prenupcial (SSAA); (F).
1 ex. adult anellat a l’illa de Buda l’1.X;
primera observació postnupcial (DBCA);
(F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a cal Domin-
guet el 18.IX (RBVA); primera citació post-
nupcial (F).

BARCELONÈS

Sant Adrià de Besòs 1 ex. a la desembo-
cadura del riu Besòs el 28.IX (XLBA); pri-
mera citació postnupcial (F).

VALLÈS OCCIDENTAL

Montcada i Reixac 1 ex. a l’itinerari SOCC
226 el 19.IV (XLBA); darrera citació pre-
nupcial (F).
Santa Perpètua de Mogoda 1 ex. a Gallecs
el 19.IX (FMVA); primera citació postnup-
cial (F).
Terrassa 1 ex. a l’itinerari SOCC 111 el
19.IV (OBJA); darrera citació prenupcial
(F).

TARRAGONÈS

Torredembarra 1 ex. als Salats i Mun-
tanyans l’1.X (JFOD i ACTA); primera cita-
ció postnupcial (F).

VALLÈS ORIENTAL

Cardedeu 1 ex. a l’antic camp d’aviació el
23.V (OGVA); darrera citació prenupcial
(F).

Anthus cervinus
Piula gola-roja

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. als Roncaires el 10.IV (DMMB);
primera citació prenupcial (F). 8 exs. el
6.V (OCVA i NBBA); màxim nombre (N).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. a al tora Cremada,
punta de la Banya, el 19.IV (DBCA); (F). 2
exs. al Garxal el 27.IV (BVVA, RBBB i RVVA);
(F). 1 ex. al Canal Vell el 2.V (SSAA i LECA);
(F). 1 ex. als erms de la Tancada el 6.V
(SSAA); (F). 1 ex. als arrossars de la Pes-
quera, Canal Vell, el 10.V (DBCA); (F).
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BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. al Salí el 14.IV
(PEGA); primera citació prenupcial (F). 1
ex. a l’aeroport l’11.V (XLBA; RGBA, FLSA, FXSA

i AMMX); darrera citació prenupcial (F).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. als estanys del Matà el 16.IV
(ERRB i SDDA); primera citació prenupcial
(F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. als Reguerons
el 18.X (XLBA); citació postnupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex., probablement mas-
cle, en muda activa de terciàries, coberto-
res i plomes del cos, es fotografia als erms
de la Tancada el 16.III; citació força pri-
merenca (DBCA i MCBB); (F). 1 ex. als erms
de la Tancada el 25.IV (SSAA); (F). 3 exs.
al Niño Perdido el 15.V (DBCA); (F).
OSONA

Vic 1 ex. al pla de Torre Negra el 27.IV
(PBCA i RBCA); (G).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. al mas Martinet el 16.IV (FCAB);
primera citació prenupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. escoltat reclamar als
erms de la Tancada el 21.III (FMVA); (F).
3 exs. als erms de la Tancada i 1 ex. als
ullals de Panxa el 16.IV (DBCA, ABRA i SSAA);
(F). 1 ex. al Canal Vell del 16 al 19.IV (ABRA,

SSAA i DBCA); (F). 1 ex. a la Marquesa el
19.IV (ABRA); (F). 1 ex. als erms de la Tan-
cada el 8.V (ABRA); (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. sobre la Bunyo-
la el 24.IV (FLSA, DBCA, JCPA i RACB); pri-
mera citació prenupcial (F). 1 ex. a la mares-
ma el 12.V (XLBA); darrera citació pre-
nupcial (F). 1 ex. sobre la maresma el 7.X
(FLSA); única citació postnupcial (F).
El Prat de Llobregat 1 ex. al riu Llobre-
gat el 2.V (ASAA); (G, F).

VALLÈS ORIENTAL

La Llagosta 1 ex. de 1r hivern a can Pere
Gil el 15.X (FMVA); (F).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural del Cap de Creus 1 ex. en
pas per la punta del cap de Creus el 27.IV
(PFLB); (G). 1 ex. el 3.V (OCVA); (G).
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. a l’estany de Mornau el 26.IV
(OCVA); primera citació prenupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. al Goleró el 24.III
(SSAA); (F). 1 ex. a l’entrada del Trabuca-
dor i 1 ex. en uns arrossars prop del
Clot, l’Encanyissada, el 2.V (SSAA); (F). 14
exs. en un camp d’api proper a la Nòria el
2.V (ACTA); (F, N). 2 exs. al mateix camp
prop de la Nòria el 8.V (DBCA); (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a ca l’Arana el
25.IV (XLBA); (F). 2 exs. a cal Roc el 3.V
(AOTA); úniques citacions prenupcials (F).

NOGUERA

Serra de Sant Mamet 1 ex. en vol cap el
N el 30.IV (FMVA); (G).
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Anthus spinoletta
Grasset de muntanya

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 2 exs. als estanys del Matà el 14.X
(JMAA); primera citació postnupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. en un erm inundat
prop de les Olles el 17.IV; darrera citació
prenupcial (DBCA); (F). 1 ex. als arrossars
dels Panissos el 3.X; primera citació post-
nupcial (DBCA); (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a cal Tet el 16.IV;
darrera citació prenupcial (XLBA); (F). 1
ex. el 17.X; primera citació postnupcial
(JBOL i PBGA); (F).

BARCELONÈS

Sant Adrià de Besòs 1 ex. a la desembo-
cadura del Besòs el 2.I durant una onada
de fred (XLBA); citació hivernal (F).

GARROTXA

Santa Pau 1 ex. als estanys de Jordà el
20.X (OCVA); primera citació postnupcial
(F).

SEGRIÀ

Vilanova de la Barca 1 ex. al Sot del Fus-
ter el 27.X; primera citació postnupcial
(JEBA); (F).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. als estanys del Tec el 7.IV
(JMAA); darrera citació prenupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. en plomatge nup-
cial als arrossars de la Quartera, illa de
Buda, el 12.IV (DBCA, TKKA i CRMA); (F). 1
ex. als arrossars de la Quartera, illa de
Buda, el 4.X; primera citació postnupcial
(DBCA); (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 2 exs. a la maresma
el 18.X (FLSA); primera citació postnup-
cial (F).

BAIX CAMP

Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant 1 ex.
al coll de la Basseta el 14.IV (LGSB); darre-
ra citació prenupcial (F).

GARROTXA

Santa Pau 1 ex. als estanys de Jordà el 7.X
(OCVA); primera citació postnupcial (F).

RIBERA D’EBRE

Flix 1 ex. a Sebes el 14.IV (SWWA); (F).

TARRAGONÈS

Vila-seca 2 exs. en plomatge nupcial als
Prats el 16.V (ACTA i PJAA); darrera citació
prenupcial (F).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. a la carretera. de Sant Pere
Pescador el 18.IV (JMAA); darrera citació
prenupcial (F). 3 exs. al Cortalet l’11.X
(AOTA); primera citació postnupcial (F).

BAGES

Artés 1 ex. a l’itinerari SOCC 211 el 17.IV
(TASA); darrera citació prenupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. mudant a plomatge
estival als arrossars de la Platjola el 7.IV;
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darrera citació prenupcial (DBCA); (F). 1
ex. als arrossars d’illa de Mar el 9.X; pri-
mera citació postnupcial (DBCA); (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a cal Roc el 16.IV
(PEGA); darrera citació prenupcial (F). 1
ex. a la maresma el 8.X (FLSA, JCMC i JCPA);
primera citació postnupcial (F).

BERGUEDÀ

Castellar de n’Hug 2 exs. al coll de la
Creueta a 1.900 m el 12.I (PABB); citació
hivernal a les àrees de cria (F).

OSONA

Gurb 1 ex. al Gurri el 17.X (JAIA, AAVA i
MRFB); primera citació postnupcial (F).

RIBERA D’EBRE

Flix 1 ex. a l’itinerari SOCC 201 el 17.IV
(SWWA); darrera citació prenupcial (F).

TARRAGONÈS

Torredambarra 1 ex. als Salats i Mun-
tanyans el 17.IV (XLBA, AVDA i JVDA); darre-
ra citació prenupcial (F).
Vila-seca 1 ex. a la platja dels Prats el 9.X
(EGTA); primera citació postnupcial (F).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural del Cap de Creus 1 ex. a
cala Culip l’1.X (MARC); primera citació
postnupcial (F).
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. als estanys del Matà el 7.X (JMAA

i TMJA); primera citació postnupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. al Goleró el 17.IV;
darrera observació prenupcial (SSAA); (F).
1 ex. als arrossars de la Quartera, illa de
Buda, el 8.X; primera observació post-
nupcial (DBCA); (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a la maresma el
4.V (RACB); darrera citació prenupcial (F).

GIRONÈS

Fornells de la Selva 2 exs. a la Barcelo-
neta el 17.IV (JVCB); darrera citació pre-
nupcial (F).

PLA D’URGELL

Ivars d’Urgell-Vila-sana 1 ex. a l’estany
el 10.X (JEBA); primera citació postnupcial
(F).

Anthus petrosus
Grasset de costa

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. de 1r hivern a la
punta de la Banya el 15.I; primera citació
pel conjunt del delta (DBCA, YBSA, JPVF, FVEA,

JAJA i JGRB); (G). Citació homologada pel
Comitè Avifaunístic de Catalunya.

Motacilla flava
Cuereta groga

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 2 exs. a l’estany de Vilaüt el 13.III
(OCVA i JMAA); primera citació prenupcial
(F). 1 ex. de 1r hivern el 6.XI (AAIA); darre-
ra citació postnupcial (F).

ALT URGELL

Ribera d’Urgellet 75 exs. en uns prats a
Montan de Tost el 6.IX (MVEC i JCCD); grup
important en lloc inusual (F, N).
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BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 6 exs. als arrossars de la
Tancada el 9.II; primera citació prenup-
cial (DBCA); (F). 4 femelles de 1r hivern
als arrossars de Fabra el 21.XI, darrera cita-
ció postnupcial (DBCA); (F). 2 femelles de
1r hivern són observades en uns camps i
erms inundats prop de les Olles del 29.XI
al 31.XII; citacions hivernals (DBCA, JPVF i
FVEA); (F).

BAIX LLOBREGAT

Cornellà de Llobregat 1 mascle al riu Llo-
bregat el 3.III (ASAA); primera citació pre-
nupcial (F).
Delta del Llobregat 1 ex. a la maresma el
29.X (RBVA); darrera citació postnupcial
(F).

BAIX PENEDÈS

Banyeres del Penedès 1 ex. a la masia de
Sant Miquel el 26.VIII (CGGA); primera
citació postnupcial (F).

BARCELONÈS

Santa Coloma de Gramenet 1 ex. al riu
Besòs el 6.VIII (XLBA); primera citació post-
nupcial (F).

MARESME

Malgrat de Mar 1 ex. a la gola de la Tor-
dera el 14.III (JAPB i MVXC); primera cita-
ció prenupcial (F).

SEGRIÀ

Alcarràs 1 ex. als arrossars el 8.VI (GBCA

i SWWA); citació estival (F).

TARRAGONÈS

Torredembarra 2 exs. als Salats i Mun-
tanyans el 13.III (ACTA); primera citació
prenupcial (F).

VAL D’ARAN

Vielha e Mijaran 1 ex. a la val d’Humo el
12.IV; espècie molt rara a la Val d’Aran
(DDDA, FCTA, OMXA i LTBB); (G). 6-8 exs.
aturats per una nevada a la boca N del
túnel el 13.IV (LTBB); (F, G).

VALLÈS ORIENTAL

La Llagosta 1 ex. a can Pere Gil el 25.VII
(FMVA); citació estival (F).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. de la subespècie thunbergi el
15.III (XFPA i OGVA); primera citació pre-
nupcial (F). 1 ex. el 14.X (JMAA); darrera
citació postnupcial (F).

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 1 ex. al Parc del Foix
el 25.X (XGGA i CGGA); darrera citació post-
nupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 femella de 1r hivern als
arrossars de la Quartera, illa de Buda, el
9.I i 1 mascle de 1r hivern als arrossars de
Magraner del 12 al 15.I; citacions hiver-
nals (DBCA i JPVF); (F). 1 ex. als arrossars
de Muntanyana el 6.III; primera citació
prenupcial (DBCA, EDAA i JRPD); (F). 1 feme-
lla de 1r hivern als arrossars de la Quar-
tera, illa de Buda, el 2.XII, darrera citació
postnupcial (DBCA i JPVF); (F).
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BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a la maresma el
4.I (RBVA); (F). 1 ex. a la maresma l’1.III
(PBGA); primera citació prenupcial (F). 1
ex. al camp de futbol el 30.X (PBGA); darre-
ra citació postnupcial (F). 1 ex. en un canal
proper a ca l’Arana el 25.XII (ATVA); cita-
ció hivernal (F).

PLA D’URGELL

El Poal 4 exs. el 22.III (JBSA); primera cita-
ció prenupcial (F).

TARRAGONÈS

Vila-seca 1 ex. a la platja dels Prats el 14.III
(JDEA i ACTA); primera citació prenupcial
(F). 1 ex. el 25.X (EGTA); darrera citació
postnupcial (F).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 2 exs. la RN2 el 23.II (MRFB); pri-
mera citació prenupcial (F). 7 exs. a la
depuradora d’Empuriabrava el 22.X (JMAA);
darrera citació postnupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 femella de 1r hivern als
arrossars de la punta del Fang el 15.I i 2
femelles de 1r hivern a la gola del desguàs
de Magdalenes el 19.I; observacions hiver-
nals (DBCA, JPVF, OCVA i PMXE); (F). 1 mas-
cle als arrossars de Magraner el 8.III; pri-
mera citació prenupcial (DBCA); (F). 1 feme-
lla de 1r hivern als arrossars del mas Bruguera
el 25.XI, darrera citació postnupcial (DBCA

i YBSA); (F).

BAIX EMPORDÀ

Pals 2 exs. als arrossars el 28.II (XLBA i
DBRA/SEOB); primera citació prenupcial (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 5 exs. a la maresma
el 22.II (FLSA i ARSA); primera citació pre-
nupcial (F). 1 ex. als Reguerons l’11 i el
22.XII (RBVA); citació tardana (F).

BARCELONÈS

Santa Coloma de Gramenet-Sant Adrià
de Besòs 1 ex. amb una lesió a la pota
entre el 14 i el 29.XII (XLBA) i 1 mascle el
23.XII (XLBA); citacions hivernals (F).

NOGUERA

Balaguer 1 mascle de la subespècie ibe-
riae als Ermitans el 22.II (ABBB); primera
citació prenupcial (F, T).

OSONA

Folgueroles 1 ex. de la subespècie cine-
reocapilla el 13.V (MRFB i RPEA); darrera
citació prenupcial (F, T).
Vic 1 ex. al pla de Torre Negra el 14.III
(MRFB i JEXA); primera citació prenupcial
(F).

TARRAGONÈS

Tarragona 1 ex. al port el 27.VII (ACTA);
primera citació postnupcial (F).

VALLÈS OCCIDENTAL

Palau-solità i Plegamans 1 ex. a la riera
de Caldes el 29.II (XLBA); primera citació
prenupcial (F).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. als estanys del Matà el 15.III
(JMAA); primera citació prenupcial (F).

BAIX CAMP

Cambrils 1 ex. el 7.III (ACTA i RFFD); pri-
mera citació prenupcial (F).
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BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 4 exs., probablement tots
femelles de 1r hivern, observats repeti-
dament als arrossars del Través i la Tan-
cada del 9.I al 5.II; observacions hivernals
(DBCA, AAJA, OCVA i DROA); (F). 18 exs. en
un mateix grup als arrossars de l’Embut el
13.III; primera observació prenupcial
(DBCA); (F). 1 femella de 1r hivern als arros-
sars de Secanella el 27.XI, darrera obser-
vació postnupcial (DBCA); (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a la maresma el
10.III (FLSA, RGBA i FSEB); primera citació
prenupcial (F).

BARCELONÈS

Sant Adrià de Besòs 1 ex. amb lesió en
una pota observat al 2004 continua fins
al 7.I (XLBA); citació hivernal (F). 1 ex. nou
entre el 7.I i el 10.II (XLBA); citació hiver-
nal (F). 1 ex. el 22.II (XLBA); primera cita-
ció prenupcial (F). 3 exs. a la desembo-
cadura del riu Besòs el 3.VI (XLBA); darre-
ra citació prenupcial (F). 1 ex. el 28.VI i
el 21.VII (XLBA); citacions estivals (F).

GIRONÈS

Campllong 1 ex. a les Ferreries el 3.VI
(JVCB); darrera citació prenupcial (F).

OSONA

Calldetenes 2 exs. de la subespècie flava
a Sant Llàtzer el 21.III (PBCA); primera cita-
ció prenupcial (F, T).

TARRAGONÈS

Tarragona 1 ex. a casa-Tarragona el 21.X
(ACTA); darrera citació postnupcial (F).
Vila-seca 1 ex. el 29.VII (ACTA i FMVA); pri-
mera citació postnupcial (F).

Motacilla flava feldegg
Cuereta groga balcànica

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 mascle a l’estany de les Mollero-
ses el 9.IV (SSAA i JMAA); (G). Citació pen-
dent d’homologació o no tramesa al Comi-
té de Rarezas de SEO/BirdLife. 1 mascle als
estanys del Matà el 13.IV (EDDA, SDDA i
AFFA); (G). 1 mascle a Vilaüt el 14.IX (EDDA,

SDDA i AFFA); (G). Citacions pendents d’ho-
mologació o no trameses al Comité de Rare-
zas de SEO/BirdLife. 1 mascle als conreus
de can Pifani del 27 al 30.IV (TAXB, GLFA i
ALTA); (G). Citació pendent d’homologa-
ció o no tramesa al Comité de Rarezas de
SEO/BirdLife.

VALLÈS OCCIDENTAL

Montcada i Reixac 1 femella al riu Besòs
el 27.IV (XLBA i RSLA); (G). Citació pen-
dent d’homologació o no tramesa al Comi-
té de Rarezas de SEO/BirdLife.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 mascle a l’estany del Cortalet als
prats del mas Trencat el 31.III i l’1.IV (OCVA

i ALTA); (G). Citació pendent d’homologa-
ció o no tramesa al Comité de Rarezas de
SEO/BirdLife.

BAIX EMPORDÀ

Baix Ter 1 mascle al Ter Vell el 9.IV (ABRA);
(G). Citació pendent d’homologació o no
tramesa al Comité de Rarezas de SEO/Bird-
Life.
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ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 mascle als estanys del Matà del
9 al 12.IV (JMAA); (G). Citació pendent
d’homologació o no tramesa al Comité de
Rarezas de SEO/BirdLife.

GIRONÈS

Campllong 1 ex. a les Ferreries el 21.V
(MSFB, PFLB i JVCB); (G). Citació pendent
d’homologació o no tramesa al Comité de
Rarezas de SEO/BirdLife.

Motacilla citreola
Cuereta citrina

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 mascle de 1r estiu a l’estany del
Cortalet entre el 10 i el 12.IV (TDDA i GFFA);
(G). Citació pendent d’homologació o no
tramesa al Comité de Rarezas de SEO/Bird-
Life. 1 mascle als estanys del Matà el 14.IV
(JCPA i MRXB); (G). Citació pendent d’ho-
mologació o no tramesa al Comité de Rare-
zas de SEO/BirdLife.

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. de 1r hivern en un
arrossar d’illa de Mar el 16.IX (RGBA i FLSA);
(G). Citació homologada pel Comité de
Rarezas de SEO/BirdLife.

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. de 1r hivern a
la maresma entre el 28.IX i l’1.X (FLSA,

RGBA i RACB); (G). Citació homologada pel
Comité de Rarezas de SEO/BirdLife.

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 mascle als arrossars de
l’Embut el 7.IV (CJMA i AGXE); (G). Citació
homologada pel Comité de Rarezas de
SEO/BirdLife.

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. de 1r hivern anellat
al Canal Vell el 14.IX (MPLA i DBCA); (G).
Citació pendent d’homologació o no tra-
mesa al Comité de Rarezas de SEO/BirdLife.

TARRAGONÈS

Torredembarra 1 ex. juvenil als Salats i
Muntanyans el 5.IX (XBGA); (G). Citació
pendent d’homologació o no tramesa al
Comité de Rarezas de SEO/BirdLife.

Motacilla cinerea
Cuereta torrentera

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 1 ex. al pantà del
Foix el 16.V (PARA, PTEA i RRJA); data inu-
sual en una zona on no nidifica (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. a la gola del Traste-
llador el 14.IV; darrera citació prenupcial
(DBCA); (F). 1 ex. escoltat al Canal Vell el
28.VIII; primera citació postnupcial (SSAA);
(F).

BAIX LLOBREGAT

Cornellà de Llobregat 1 ex. juvenil al riu
Llobregat el 24.V (ASAA i JTCB); citació aïlla-
da en un lloc on no cria l’espècie (F).
Delta del Llobregat 1 ex. al canal de la
Bunyola el 5.IV (XLBA); darrera citació pre-
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nupcial (F). 1 ex. a la Bunyola el 10.VI;
citació aïllada (XLBA) (F).

BAGES

Castellgalí 1 niu amb nombre indeter-
minat de polls a la riera de Guardiola el
21.IV (IMMA, FMMB i SGSB); (F).

BAIX LLOBREGAT/BARCELONÈS/

VALLÈS OCCIDENTAL

Serra de Collserola 1 ex. en pas pel turó
de la Magarola el 7.IX; primera citació post-
nupcial (DDDA, JPLA i FLLA); (F).

BARCELONÈS

Santa Coloma de Gramenet 1 ex. al riu
Besòs el 7.IV (XLBA); darrera citació pre-
nupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. a la tora Cremada,
punta de la Banya, el 10.IV; darrera cita-
ció prenupcial (DBCA); (F). 1 ex. al Mig-
jorn el 17.IX; primera citació postnupcial
(DBCA); (F).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. a la depuradora d’Empuria-
brava el 18.IX (JMAA); primera citació post-
nupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. al desguàs del Gole-
ró el 6.IV; darrera citació prenupcial (DBCA);
(F). 1 ex. al Canal Vell el 20.IX; primera
citació postnupcial (SSAA); (F).

BAIX LLOBREGAT

Cornellà de Llobregat 1 parella amb un
jove acabat de sortir del niu el 18.V (ASAA);
nou quadrat UTM 10×10 de cria segura (R).

BARCELONÈS

Santa Adrià de Besòs 1 ex. a la desem-
bocadura del riu Besòs el 13.IX (XLBA); pri-
mera citació postnupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. en una sèquia del
Través, Poblenou, el 24.III; darrera obser-
vació prenupcial (DBCA); (F). 1 ex. a l’illa
de Buda el 27.IX; primera observació post-
nupcial (DBCA); (F).

BARCELONÈS

Santa Coloma de Gramenet 1 ex. al riu
Besòs el 5.IV (XLBA); darrera citació pre-
nupcial (F). 1 ex. el 25.VI (XLBA); citació
estival (F).

TARRAGONÈS

Vila-seca 2 exs. a la torre d’en Dolça el
22.VIII (EGTA); primera citació postnup-
cial (F).

Motacilla alba
Cuereta blanca

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1mascle a la platja de l’A-
renal, l’Ampolla, el 23.IV; darrera citació
prenupcial (DBCA); (F). 3 parelles repro-
ductores a tot el delta, 1 parella al Garxal,
1 parella al Goleró i 1 parella a la marina
de Sant Carles de la Ràpita, les dues pri-
meres construeixen el niu a la caseta dels
pescadors, tal i com ja van fer l’any pas-
sat; cens d’ocells nidificants (DBCA i
FVEA/PDEA); (R). 3 exs. en un bassal a la
platja del Garxal el 28.IX; primera citació
postnupcial (DBCA); (F).
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BAIX LLOBREGAT

Cornellà de Llobregat 1 ex. juvenil al riu
Llobregat el 24.V (ASAA i JTCB); primera
citació de joves (F).

BARCELONÈS

Barcelona 40 exs. volant sobre el mar
davant el port el 27.X (JCCA); (F). Uns 100
exs. en un dormidor a l’estació de Sant
Andreu Arenal el 28.X (JCCA); (F).

BAIX CAMP

Reus 209 exs. en un transecte lineal de 3
km a l’aeroport el 23.X (ABBB); (N).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 mascle, probablement
adult, als arrossars de la finca del Capità
el 27.IV; darrera citació prenupcial (DBCA);
(F). Nous casos de nidificació al delta: 1
parella al mas de la finca la Palma, l’Aldea,
1 parella a la caseta de les bombes d’illa
de Mar i 1 parella a la marina de Sant Car-
les de la Ràpita, en tots els casos s’obser-
ven els polls volanders a primers de juliol
(DBCA); (R). Citacions regulars d’1 feme-
lla, que no arriba a criar, a l’Estació Bio-
lògica del Canal Vell al llarg de juny, juliol
i agost (DBCA, JPVF i SSAA); (F). 2 exs. als
arrossars dels Bascos el 22.IX; primera cita-
ció postnupcial (DBCA); (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. als arrossars de la
Quartera, illa de Buda, el 21.IV; darrera
citació prenupcial (DBCA i RTFA); (F). Enguany
no s’ha enregistrat cap cas de nidificació
al delta (DBCA); (R). 1 ex. als prats inun-
dats del mas del Rampaire el 15.IX; pri-
mera citació postnupcial (DBCA); (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre Després de diversos casos
en què s’ha confirmat la seva reproducció
amb èxit, per segon any consecutiu no s’ha
enregistrat cap cas de nidificació al delta
(DBCA); (R). 1 ex. als arrossars de la Quar-
tera, illa de Buda, el 8.IX; primera obser-
vació postnupcial (DBCA); (F).

Motacilla alba yarrellii
Cuereta blanca endolada

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 mascle a l’estany de Vilaüt el 10.III
(JMAA i MJMA); (G). Citació no tramesa al
Comitè Avifaunístic de Catalunya. 1 feme-
lla als estanys del Matà el 6.XII (DBRA, ABRA

i AGCB); (G). Citació no tramesa al Comi-
tè Avifaunístic de Catalunya.

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 femella de 1r hivern,
mudant a 1r estiu, als arrossars de Magra-
ner el 13 i 14.II (DBCA); (G). 1 mascle de
1r hivern, mudant a 1r estiu, als arrossars
de Masia Blanca del 14 al 23.II (DBCA);
(G). Citacions pendents d’homologació
pel Comitè Avifaunístic de Catalunya. 1
mascle adult en uns arrossars propers al
cementiri de Deltebre del 5.XI al 13.XII
(DBCA, JPVF i SSAA); (G). Citació homolo-
gada pel Comitè Avifaunístic de Catalun-
ya.

VALLÈS OCCIDENTAL

Castellbisbal 1 ex. al riu Llobregat el 2.IV
(AOTA i MLMB ); (G). Citació no tramesa al
Comitè Avifaunístic de Catalunya.

2003

2002

2005

2004

2003

Llista Sistemàtica 379



BARCELONÈS

Barcelona 1 mascle al parc de Diagonal
Mar el 30.III (RRSB); (G). Citació no trame-
sa al Comitè Avifaunístic de Catalunya.

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. en un arrossar prop
del Poblenou el 16.XII (SWWA i CGGB); (G).
Citació pendent d’homologació pel Comi-
tè Avifaunístic de Catalunya.

Cinclus cinclus
Merla d’aigua

BAGES

Balsareny 1 ex. juvenil al riu Llobregat el
16.XI i anellat el 17.XI (ABBB i RBCA); pri-
mera citació a la zona (G).

GARROTXA

La Vall de Bianya 1 ex. al noc d’en Cols
el 29.IV (FTCA); (F).

PLA DE L’ESTANY

Cornellà del Terri 1 ex. al molí de Bor-
gonyà el 24.I (AEXA); (F).

SEGRIÀ

Lleida 1 ex. a la Mitjana el 29.XI (SWWA);
(G).

GARROTXA

Santa Pau 1 ex. als estanys de Jordà el
29.X (OCVA); (G).

GIRONÈS

Girona 1 ex. anellat a l’illa de Ter el 25.X
(ARVA); (G).

PALLARS SOBIRÀ

Llavorsí 1 ex. volander a la Noguera Palla-
resa el 15.IV (PABB); primera data de vol
de polls (F).

GIRONÈS

Girona 1 ex.a illa de Ter el 16.XI (ARVA); (G).

Troglodytes troglodytes
Cargolet

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. a l’Ecomuseu de Del-
tebre el 30.III; darrera citació prenupcial
(DBCA); (F). 1 ex. a les dunes del Garxal el
14.X; primera citació postnupcial (DBCA);
(F).

BARCELONÈS

Sant Adrià de Besòs 1 ex. a la desembo-
cadura del riu Besòs el 23.III (XLBA); darre-
ra citació prenupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. de 1r estiu anellat
al Canal Vell el 13.III; darrera citació pre-
nupcial (DBCA); (F). 1 ex. anellat al Canal
Vell el 20.X; primera citació postnupcial
(OBJA i DBCA); (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a la Ricarda el
20.III (XLBA); darrera citació prenupcial
(F). 1 ex. anellat al Remolar el 2.X (JCMC);
primera citació postnupcial (F).
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BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. al Garxal l’1.IV; darre-
ra citació prenupcial (DBCA, TKKA i YBSA);
(F). 1 ex. al Canal Vell el 22.X; primera
citació postnupcial (DBCA i SSAA); (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a ca l’Arana el
17.III (XLBA); darrera citació prenupcial
(F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. al Canal Vell el 28.III;
darrera observació prenupcial (DBCA); (F).
1 ex. a l’illa de Buda el 5.X; primera obser-
vació postnupcial (DBCA); (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a ca l’Arana el
26.III (XLBA); darrera citació prenupcial
(F).

VALLÈS OCCIDENTAL

Montcada i Reixac 1 ex. al polvorí el 21.III
(XLBA); darrera citació prenupcial (F).

Prunella modularis
Pardal de bardissa

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. als estanys del Matà el 15.X
(JMAA); primera citació postnupcial (F).

ANOIA

Bellprat 1 ex. al castell de Queralt l’11.X
(CGGA i XBGA); (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. de 2n any calenda-
ri anellat al Canal Vell el 9.IV; darrera cita-
ció prenupcial (DBCA i JPVF); (F). 1 ex. de
1r hivern anellat al Canal Vell el 13.X; pri-
mera citació postnupcial (SSAA i DBCA); (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. anellat a la reser-
va l’1.X (JCMC); primera citació postnup-
cial (F).

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. al parc del Guinardó el
20.X; primera citació postnupcial (XBAA);
(F).

TARRAGONÈS

El Catllar 1 ex. al pantà del Gaià el 28.III
(CGGA); darrera citació prenupcial (F).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. anellat als Roncaires el 5.IV
(SSAA); darrera citació prenupcial (F). 1
ex. a la Massona el 20.X (PFLB); primera
citació postnupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. adult anellat a la tora
Cremada, punta de la Banya, l’11.IV; darre-
ra citació prenupcial (DBCA i JPVF); (F). 2 exs.
de 1r hivern anellats al Canal Vell el 16.X;
primera citació postnupcial (OBJA); (F).

BAIX LLOBREGAT/BARCELONÈS/

VALLÈS OCCIDENTAL

Serra de Collserola 1 ex. al turó de la
Magarola el 7.X (FLLA, DDDA i JPSA); pri-
mera citació postnupcial (F).

CONCA DE BARBERÀ

Pontils 6 exs. a Montclar el 9.X (CGGA i
XBGA); primera citació postnupcial (F).
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GARRAF

Sitges 1 ex. observat des del Canòpolis el
7.X (FMVA); primera citació postnupcial
(F).

GARROTXA

La Vall d’en Bas 1 ex. al coll Ciuret el 9.VI
(RPEA i JPEA); citació estival (F).
Santa Pau 1 ex. als estanys de Jordà el 3.X
(OCVA); primera citació postnupcial (F).

ALT CAMP

Querol 2 exs. al castell de Saburella el
17.IX (CGGA i XBGA); primera citació post-
nupcial (F).

ALT EMPORDÀ

Vilanova de la Muga 1 ex. el 15.X (AOTA);
primera citació postnupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. de 2n any anellat al
Canal Vell el 7.IV; darrera citació prenup-
cial (DBCA); (F). 1 ex. als erms de la Tan-
cada el 20.X; primera citació postnupcial
(DBCA); (F).

BAIX EMPORDÀ

Castell-Platja d’Aro 1 ex. capturat per a
anellament el 20.IV (JBLA); darrera citació
prenupcial (F).

SELVA

Vilobí d’Onyar 1 ex. a l’aeroport de Giro-
na-Costa Brava el 5.VIII (ABBB); citació
molt primerenca (F).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural del Cap de Creus 1 ex. al
puig d’Aiguadolç el 5.X (PFLB); primera
citació postnupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. adult anellat al Canal
Vell el 19.IV; darrera observació prenup-
cial (SSAA); (F). 1 ex. de 1r hivern anellat
a l’illa de Buda el 18.X; primera observa-
ció postnupcial (DBCA); (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a la carretera de
la Marina el 24.III (XLBA); darrera citació
prenupcial (F).

GARRAF

Olivella 2 exs. escoltats al fondo de
Querol el 7.X (XBGA i CGGA); primera cita-
ció postnupcial (F).

OSONA

Vic 1 ex. al puig dels Jueus el 15.X (MRFB);
primera citació postnupcial (F).

Prunella collaris
Cercavores

ALTA RIBAGORÇA/PALLARS JUSSÀ/PALLARS

SOBIRÀ/VAL D’ARAN

Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany
de Sant Maurici Diverses còpules a l’es-
tany de Ratera el 13.VI (JCBC); (F). 1 ex.
acompanyat de 60 Montifringilla nivalis a
2.250 m el 25.I (JCBC); citació hivernal a
la zona de cria (F).

ALT EMPORDÀ

La Jonquera 1 ex. al puig Neulós el 12.XII
(JBRC); (F).

BAIX EMPORDÀ

Torroella de Montgrí 2 exs. a la mun-
tanya d’Ullà el 2.II (JPSA, FMBA i JGXF); (F).

BAIX LLOBREGAT

Castelldefels 13 exs. observats des del
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mirador del pic del Martell el 23.XII (ADSA

i CLVA); (N).

BAIX LLOBREGAT/BARCELONÈS/

VALLÈS OCCIDENTAL

Serra de Collserola 3 exs. migrant pel
turó Blau el 30.X (CODA); (G, F).

GARRAF

Sitges 7 exs. a penya Ginesta el 4.I (NEAA

i RDAA); (N).

MARESME

Cabrera de Mar 1 ex. al castell de Burriac
el 18 i 19.II (RCMA i SCMA); (G).

OSONA

Vic 1 ex. a can Serreta el 5.I (JEPB); (F).

TERRA ALTA

Horta de Sant Joan 2 exs. el 6.XII (LJAA);
(F).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural del Cap de Creus 4 exs. a
Sant Salvador de Verdera entre l’1 i el 7.I
(PFLB i MSFB); nombre màxim (F, N). 1 ex.
a Sant Pere de Rodes l’11.XI (PFLB i PGGA),
primera citació postnupcial (F).

ANOIA

Castellolí 1 ex. el 6.XI (CGGA i XBGA); (G).

BAGES

Mura 11 exs. a l’itinerari SOCC 191 el
16.XII (SHVA); (N).

GARRAF

Sitges 3 exs. a port Ginesta el 16.I (DDDA

i NEAA); (F).

MARESME

Premià de Dalt 1 ex. a Sant Mateu el 25.X
(JSPC); (F, G).

Tiana 2 exs. a can Giró el 8.II (RCCA); (G).

PRIORAT

La Morera de Montsant 2 exs. al balcó
del Priorat el 30.X (PJAA, ACXE i PBXB); pri-
mera citació postnupcial (F).

ALT CAMP

La Riba 1 ex. al poble el 19.III (ACTA);
darrera citació prenupcial (F).
Querol 1 ex. al pont dels Quatre Ulls el
8.XI (CGGA); primera citació postnupcial
(F).

BAIX LLOBREGAT

Collbató 2 exs. al camí de Sant Jeroni el
14.XI (RBVA); primera citació postnupcial
(F).

OSONA

Tavertet Entre 20 i 30 exs. el 5.XII (GMCB);
concentració destacable (N).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural del Cap de Creus 4 exs. a
Sant Pere de Rodes el 4.III (PFLB); darrera
citació prenupcial (F).

BAIX LLOBREGAT

Olesa de Montserrat 2 exs. a l’itinerari
SOCC 20 el 30.IV (JCRD); darrera citació
prenupcial (F).

GARROTXA

La Vall de Bianya 20 exs. al puig Ou el
5.III (JFCA); darrera citació prenupcial (F,
N).

OSONA

Tavertet 6 exs. al pla Boixer el 31.X (GMCB

i RGAA); primera citació postnupcial (F).
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PALLARS SOBIRÀ

Sort 27 exs. a les bordes de Llesui el 2.I
(JRSB); (N, F).

Cercotrichas galactotes
Cuaenlairat

BAIX CAMP

Cambrils 1 ex. a la desembocadura de la
riera de Maspujols el 14.IV (ESGA i TFCA);
(G). Citació no tramesa al Comitè Avi-
faunístic de Catalunya.

BAIX CAMP

Alforja 4 citacions d’1 ex. en un abeura-
dor durant els mesos de juny i juliol (AMXF);
(G). Citacions no trameses al Comitè Avi-
faunístic de Catalunya.

Erithacus rubecula
Pit-roig

ALT EMPORDÀ

Parc Natural del Cap de Creus 3 exs. a
cala Tavallera el 29.IX (PFLB, MSFB i ACHA);
primera citació postnupcial (F).
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. anellat als Roncaires el 25.IV
(OCVA); darrera citació prenupcial (F).

BAIX EBRE

Benifallet 1 ex. a la Xalamera el 26.VIII
(PEGA); (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. al pati de l’Estació
Biològica del Canal Vell el 26.IV; darrera
citació prenupcial (DBCA); (F). 1 ex. al

Canal Vell el 24.IX; primera citació post-
nupcial (SSAA, NRPA i LECA); (F).

BAIX LLOBREGAT

Cornellà de Llobregat 1 ex. al parc Rie-
ra entre l’11 i el 28.VI i 2 exs. el 28.VIII;
no nidifica a la zona (ASSA i JTCB); (F).
Delta del Llobregat 1 ex. a ca l’Arana el
17.IV; darrera citació prenupcial (XLBA);
(F). 4 exs. anellats a la reserva el 24.IX
(JCMC); primera citació postnupcial (F).

GARRAF

Sitges 1 ex. migrant a 7 milles nàutiques
de costa a la zona de Vallcarca el 24.III
(CGGA i XBGA); (F).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural del Cap de Creus 2 exs. a
la vall de Penida el 27.IX (PFLB); primera
citació postnupcial (F).
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. al CARFA el 2.IX (JMAA); pri-
mera citació de dispersió postnupcial (F).

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 1 niu amb 3 ous a
la soca d’un Chamaerops humilis el 22.IV,
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les vores del niu estan recobertes amb fibres
de la mateixa soca (CGGA i XBGA); (F)

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre Primer exemplar cantant
escoltat a l’Ecomuseu de Deltebre el 9.II
(DBCA); (F). 1 ex. a la tora Cremada,
punta de la Banya, el 28.IV; darrera cita-
ció prenupcial (DBCA); (F). 1 ex. en un jar-
dí de la urbanització Riumar el 20.IX; pri-
mera citació postnupcial (DBCA); (F).

BAIX LLOBREGAT

Cornellà de Llobregat 1 ex. en plomat-
ge d’adult al parc Riera l’11.VI (ASAA); cita-
ció en zona on no nidifica (F).
Delta del Llobregat 1 ex. cantant al camp
de futbol el 26.IV (FLSA); darrera citació
prenupcial (F).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. al viver del CARFA el 23.IX
(BMBA); primera citació postnupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. de 2n any calenda-
ri recapturat al Canal Vell el 24.IV; darre-
ra citació prenupcial (AROA); (F). 3 exs. de
1r hivern anellats al Canal Vell el 17.IX;
primera citació postnupcial (DBCA); (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. anellat al Remo-
lar el 16.IX (JCMC); primera citació post-
nupcial (F).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural del Cap de Creus 1 ex. al
Montperdut el 8.IX (PFLB); primera cita-
ció de dispersió postnupcial (F).
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-

pordà 1 ex. al viver del CARFA el 21.IX
(BMBA); primera citació postnupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. adult recapturat al
Canal Vell el 21.IV; darrera observació pre-
nupcial (DROA); (F). 3 exs. de 1r hivern
anellats a l’illa de Buda el 19.IX; primera
observació postnupcial (DBCA); (F).

BAIX LLOBREGAT

El Prat de Llobregat 1 ex. al nucli urbà
el 10.V (PEGA); darrera citació prenupcial
(F). 1 ex. anellat al Remolar el 15.IX (JCMC

i FLSA); primera citació postnupcial (F).

BARCELONÈS

Sant Adrià de Besòs 1 ex. al riu Besòs el
23.V (XLBA); darrera citació prenupcial (F).

TARRAGONÈS

Vila-seca 1 ex. a la torre d’en Dolça el
19.IX (EGTA); primera citació postnupcial
(F).

Luscinia megarhynchos
Rossinyol comú

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. el 31.III (ARSA i EGCB); primera
citació prenupcial (F).

BAGES

Castellbell i el Vilar 1 ex. cantant al mean-
dre del riu Llobregat l’1.IV (IMMA); pri-
mera citació prenupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. adult anellat al Canal
Vell el 29.III; primera citació prenupcial
(DBCA, EBAA i JPVF); (F). 1 ex. de 2n any
calendari recapturat al Canal Vell el 24.V;
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darrera citació postnupcial (DBCA i JPVF);
(F). 1 ex. adult anellat al Canal Vell el
31.VII; primera citació postnupcial (DBCA

i JPVF); (F). 1 ex. al Carreter, l’Encanyis-
sada, el 5.X; darrera citació postnupcial
(DBCA); (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a la Magarola
el 3.IV (XLBA); primera citació prenupcial
(F).

BARCELONÈS

Sant Adrià de Besòs 1 ex. al riu Besòs el
3.X (XLBA); darrera citació postnupcial (F).

GARROTXA

Santa Pau 1 ex. cantant a can Jordà el 4.IV
(FTCA); primera citació prenupcial (F).

GIRONÈS

Girona 2 exs. anellats a l’illa de Ter el 14.IX
(CPVA); darrera citació postnupcial (F).

VALLÈS OCCIDENTAL

Montcada i Reixac 1 ex. al riu Besòs el
3.X (XLBA); darrera citació postnupcial (F).

VALLÈS ORIENTAL

Cardedeu 1 ex. a la riera de Vallforners
l’1.IV (JMOB); primera citació prenupcial
(F).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. anellat als Roncaires el 27.III
(OCVA, ARGB i TMVA); primera citació pre-
nupcial (F).

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 1 ex. al Parc del Foix
el 28.IX (XBGA); darrera citació postnup-
cial (F).
BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. en un jardí de la
urbanització Riumar l’1.IV; primera cita-
ció prenupcial (DBCA); (F). 1 ex. de 2n any
calendari anellat a la tora Cremada el 12.V;
darrera citació postnupcial (DBCA i JPVF);
(F). 1 ex. escoltat al Canal Vell el 15.VIII;
primera citació postnupcial (SSAA i NRPA);
(F). 1 ex. de 1r hivern anellat a l’illa de
Buda el 26.IX; darrera citació postnupcial
(DBCA); (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. als Reguerons
el 8.IV (XLBA); primera citació prenupcial
(F). 1 ex. a la Vidala el 28.IX (FLSA, RACB,

MMVA i XEAA); darrera citació postnupcial
(F).

GIRONÈS

Girona 1 ex. a l’illa de Ter el 5.IV (CPVA);
primera citació prenupcial (F).

OSONA

Moià 1 ex. a les Comes el 10.IV (RPEA);
(F).

SEGRIÀ

Vilanova de la Barca 1 ex. al sot del Fus-
ter el 9.IV (JEBA i JBSA); primera citació pre-
nupcial (F).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. anellat als Roncaires el 30.III
(OCVA); primera citació prenupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. a la punta de la Ban-
ya el 19.III; primera citació prenupcial
(DBCA i JPVF); (F). 1 ex. de 2n any calen-
dari anellat al Canal Vell el 10.V; darrera
citació postnupcial (SSAA); (F). 1 ex. de 1r
hivern anellat al Canal Vell el 8.VIII; pri-
mera citació postnupcial (SSAA i DBCA); (F).
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1 ex. ens un horts a l’Antich, Amposta, el
4.X; darrera citació postnupcial (DBCA);
(F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. cantant al Remo-
lar el 29.III (FLSA, FSEB i ACCC); primera
citació prenupcial (F).

BARCELONÈS

Sant Adrià de Besòs 1 ex. al riu Besòs el
5.X (XLBA); darrera citació postnupcial (F).

MARESME

Arenys de Mar 1 ex. a can Buixalleu el
31.III (CBSA); primera citació prenupcial
(F).

OSONA

Vic 1 ex. sentit al puig dels Jueus el 23.X
(MRFB) i 1 ex. anellat al mateix lloc el 24.X
(MRFB, JAIA, AAVA, PAVA i JEXA); cites tarda-
nes (F). 1 ex. anellat al puig dels Jueus el
4.XI (JAIA, AAVA, LAVA, PAVA, JFOD, JEPB i MRFB);
darrera citació postnupcial (F).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. al viver del CARFA el 8.IV
(BMBA i JSXH); primera citació prenupcial
(F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. adult anellat al Canal
Vell el 6.IV; primera observació prenup-
cial (SSAA); (F). 1 ex. de 2n any calendari
anellat al Canal Vell el 9.V; darrera obser-
vació postnupcial (MPLA i DBCA); (F). 1 ex.
de 1r hivern anellat al Canal Vell el 5.VIII;
primera observació postnupcial (JCVC i
DBCA); (F). 1 ex. de 1r hivern anellat a l’i-
lla de Buda el 30.IX; darrera observació
postnupcial (DBCA i ACTA); (F).

BAIX EMPORDÀ

La Bisbal d’Empordà 1 ex. el 6.IV (CBLA);
primera citació prenupcial (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. cantant a l’a-
parcament del Remolar el 31.III (RACB);
primera citació prenupcial (F). 1 ex. ane-
llat al Remolar el 29.IX (JCMC); darrera
citació postnupcial (F).

BAIX LLOBREGAT/BARCELONÈS/

VALLÈS OCCIDENTAL

Serra de Collserola 1 ex. al pantà de Vall-
vidrera el 12.X (RBVA); darrera citació post-
nupcial (F).

BARCELONÈS

Santa Coloma de Gramenet 2 exs. al riu
Besòs el 5.VIII (XLBA); primera citació post-
nupcial (F).

Luscinia svecica
Cotxa blava

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. anellat als Roncaires el 23.IV
(OCVA); darrera citació prenupcial (F). 1
ex. a les Molleroses el 23.VIII (AOTA); pri-
mera citació postnupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 femella de 2n any calen-
dari anellada al Canal Vell el 15.IV; darrera
citació postnupcial (DBCA); (F). 1 mascle de
1r hivern anellat al Canal Vell el 22.VIII; pri-
mera citació postnupcial (SSAA i DBCA); (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 mascle trobat mort
a la maresma el 31.VIII (JCMC); primera
citació postnupcial (F).
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BARCELONÈS

Santa Coloma de Gramenet 1 ex. al riu
Besòs el 30.VIII (XLBA); primera citació
postnupcial (F).

PLA DE L’ESTANY

Banyoles 1 ex. el 13.I, primera citació
comarcal (JMGD); citació hivernal (G, F).

RIBERA D’EBRE

Flix 1 ex. capturat el 23.VIII (RACC); pri-
mera citació postnupcial (F).

SEGRIÀ

Alcarràs 1 ex. al pantà de l’Arròs el 29.III
(GBCA i SWWA); (F).
Torres de Segre 1 ex. cantant al pantà
de Camelis el 29.III (GBCA i SWWA); (F).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. al Gall Marí el 26.VIII (ABRA);
primera citació postnupcial (F).

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 1 ex. al pantà del
Foix l’11.IX (CGGA i XBGA); (G).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 femella a la punta dels
Polps, punta de la Banya, el 12.IV; darre-
ra citació prenupcial (DBCA i JPVF); (F). 1
mascle de 1r hivern anellat al Canal Vell
el 21.VIII; primera citació postnupcial
(OCVA i DBCA); (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex.als Reguerons el
27.VIII (XLBA); primera citació postnup-
cial (F).

RIBERA D’EBRE

Flix 1 ex. anellat a Sebes durant la cam-
panya postnupcial el 18.VIII; primera cita-
ció postnupcial (EPFA); (F).

TARRAGONÈS

Tarragona 1 ex. a la corba del riu Fran-
colí el 12.I (ACTA, PGHA i RACC); citació
hivernal (F).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. al Pallejà el 28.VIII (JMAA);
primera citació postnupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 mascle observat cantant
al canal Curt, l’Encanyissada, el 7.IV; darre-
ra citació prenupcial (DBCA i JFMD); (F). 1
femella de 1r hivern anellada al Canal Vell
el 20.VIII; primera citació postnupcial
(MOVA i NJGA); (F).

BAIX LLOBREGAT

Cornellà de Llobregat 1 ex. en uns arbus-
tos al mig de la ciutat el 2.III (ASAA); (G).

BARCELONÈS

Sant Adrià de Besòs 1 ex. al riu Besòs el
28.VIII (XLBA); primera citació postnup-
cial (F). 1 ex. hivernant tot el mes de
desembre (XLBA); primera dada d’hiver-
nada a la zona (F).

OSONA

Calldetenes 1 mascle el 21.IV (JAIA); (G,
F).
Folgueroles 1 ex. al Raurell el 22.IV (LVGA);
(G, F).
Vic 1 mascle al pont de ferro el 22.III
(MRFB) i 1 mascle el 31.III (RBCA i PBCA);
primeres citacions comarcals (G).
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RIBERA D’EBRE

Flix 1 ex. anellat a Sebes durant la cam-
panya postnupcial el 13.VIII; primera cita-
ció postnupcial (EPFA); (F).

TARRAGONÈS

Torredembarra 3 exs. als Salats i Mun-
tanyans el 18.I (AVDA) i 1 ex. el 12.XII
(AVDA i JVDA); citacions hivernals (F).

VALLÈS OCCIDENTAL

Montcada i Reixac 8 exs. en una bassa
de depuració del riu Besòs el 31.XII (XLBA);
(F).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. a la Massona el 3.IX (NEEA);
primera citació postnupcial (F). 1 femella
a Mornau el 12.IV (AOTA); darrera citació
prenupcial (F).

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 1 mascle al pantà
del Foix el 28.VIII (JGGF); primera citació
postnupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. al Clot, l’Encanyis-
sada, el 16.IV; darrera observació pre-
nupcial (SSAA); (F). 1 mascle i 1 femella,
tots de 1r hivern, anellats al Canal Vell el
17.VIII; primera observació postnupcial
(MPLA i DBCA); (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. als itineraris del
Remolar el 30.VIII (FLSA); primera citació
postnupcial (F).

BARCELONÈS

Sant Adrià de Besòs 1 ex. a la desembo-
cadura del riu Besòs el 26.VIII (XLBA); pri-
mera citació postnupcial (F).

OSONA

Gurb 1 ex. al Gurri el 10.IV (MRFB); (G,
F).
Manlleu 1 mascle el 22.III (RPEA); (G,
F).
Vic 1 mascle el 22.III (CJSA); (G, F).

RIBERA D’EBRE

Flix 1 ex. anellat a Sebes durant la cam-
panya postnupcial l’11.VIII; primera cita-
ció postnupcial (ICOA); (F).

TARRAGONÈS

Torredembarra 1 ex. a l’itinerari SOCC
125 el 7.I (AVDA); citació hivernal (F).

Phoenicurus ochruros
Cotxa fumada

ANOIA

Òdena 1 femella al puig Aguilera el 19.X
(DMMA); primera citació postnupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 femella de 2n any calen-
dari recapturada al Canal Vell el 13.IV;
darrera citació prenupcial (DBCA i JPVF);
(F). 1 femella/1r hivern a la tora Crema-
da, punta de la Banya, l’11.X; primera cita-
ció postnupcial (DBCA); (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 2 exs. al terme del
Prat de Llobregat el 25.III (XLBA); darrera
citació prenupcial (F).

BAIX LLOBREGAT/BARCELONÈS/

VALLÈS OCCIDENTAL

Serra de Collserola 1 mascle al Terral el
29.III; darrera citació prenupcial (DDDA,

JPLA i FLLA); (F).
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BAIX PENEDÈS

Banyeres del Penedès 1 ex. a les masies
de Sant Miquel el 6.X (CGGA); primera cita-
ció postnupcial (F).

BARCELONÈS

Barcelona 2 exs. al turó de la Peira el 31.III
(XBAA); darrera citació prenupcial (F).

GARRAF

Sitges 1 ex. migrant pel mar a 1,5 milles
nàutiques de la costa el 8.XII (CGGA i XBGA);
(F).

TARRAGONÈS

Torredembarra 1 ex. als Salats i Mun-
tanyans el 7.X (JVDA, XLBA i AVDA); prime-
ra citació postnupcial (F).

VAL D’ARAN

Vielha e Mijaran 1 femella amb 1 ex. jove
el 18.V (ILGA); primera data de vol (F).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural del Cap de Creus 1 niu
amb polls en un penya-segat a 2,5 m sobre
el mar a cala Jóncols el 14.VII (LJFA); (B).
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. a l’estany Europa el 20.X (PFLB);
primera citació postnupcial (F).

ANOIA

La Pobla de Claramunt 1 femella als
Mollons el 5.IV (DMMA); darrera citació
prenupcial (F).

BAIX CAMP

Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant 1
parella nidificant al barranc de Lleriola el
22.VI (LGSB); nou quadrat UTM 10×10 de
cria segura (R).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 femella als pins del Soro,

punta de la Banya, el 18.IV; darrera cita-
ció prenupcial (DBCA); (F). 1 ex. al Tra-
bucador el 10.X (AOTA i TMMA); primera
citació postnupcial (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. al Remolar el
7.X (RBVA); primera citació postnupcial
(F).

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. al parc del Guinardó el
19.X (XBAA); primera citació postnupcial
(F).
Sant Adrià de Besòs 3 exs. a la desem-
bocadura del riu Besòs el 29.III (XLBA);
darrera citació prenupcial (F).

CONCA DE BARBERÀ

Forès 2 exs. a les Forques el 10.X (ACTA);
primera citació postnupcial (F).

GARROTXA

Santa Pau 1 ex. als estanys de Jordà el
15.X (OCVA); primera citació postnupcial
(F).

SELVA

Santa Coloma de Farners 1 ex. a Mas-
serres el 12.X (JSBA); primera citació post-
nupcial (F).

VALLÈS ORIENTAL

Mollet del Vallès 1 femella als jardins del
nucli urbà el 16.IV (JRFA); darrera citació
prenupcial (F).

TARRAGONÈS

Tarragona 1 ex. al port el 19.X (ACTA);
primera citació postnupcial (F).
Vila-seca 1 ex. a la platja dels Prats el 3.IV
(ACTA); darrera citació prenupcial (F).
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ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. als estanys del Matà l’11.IV
(NSSA); darrera citació prenupcial (F).

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 1 ex. al turó de les
Tres Partions el 12.X (CGGA i XBGA); pri-
mera citació postnupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 femella al mas de l’illa
de Buda el 9.IV; darrera citació prenup-
cial (DBCA, JPVF i FVEA); (F). 1 femella/1r
hivern al Canal Vell el 12.X; primera
citació postnupcial (DBCA i OCVA); (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a ca l’Arana el
2.IV (XLBA, MGVA i RBVA); darrera citació
prenupcial (F).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural del Cap de Creus 2 exs. al
mas Bufadors el 30.III (PFLB); darrera cita-
ció prenupcial (F).

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 1 ex. al turó de les
Tres Partions l’1.X (CGGA i XBGA); prime-
ra citació postnupcial (F). 200 exs. el 22.X
(CGGA i XBGA); nombre màxim (N).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 mascle adult a les dunes
que van del Goleró a les Olles el 28.III;
darrera observació prenupcial (DBCA); (F).
1 femella/1r hivern a l’illa de Buda el 6.X;
primera observació postnupcial (DBCA);
(F).

PLA D’URGELL

Ivars d’Urgell-Vila-sana 1 ex. a l’estany
el 10.X (JEBA); primera citació postnupcial
(F).

TARRAGONÈS

Tarragona 1 ex. al Loreto el 12.X (ACTA i
CAFA); primera citació postnupcial (F).

Phoenicurus ochruros 
× Phoenicurus phoenicurus
Cotxa fumada × Cotxa cua-roja

OSONA

Vic 1 mascle, aparentment híbrid entre
aquestes dues espècies, a partir del 27.XI
i fins a finals d’any (RPEA i JPRB); (M, G).

Phoenicurus phoenicurus
Cotxa cua-roja

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. anellat als Roncaires el 15.V
(OCVA); darrera citació prenupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 femella al Canal Vell el
25.III; primera citació prenupcial (DBCA);
(F). 1 femella al dic que porta a la tora Cre-
mada, punta de la Banya, el 31.V; darre-
ra citació prenupcial (DBCA, FVEA, JPVF i
FLCA); (F). 1 mascle, probablement adult,
a l’era del mas Bruguera el 17.VIII; pri-
mera citació postnupcial (DBCA); (F). 1
femella de 1r hivern recapturada al Canal
Vell el 20.X; darrera citació postnupcial
(DBCA i SSAA); (F).
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BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. al canal de la Bu-
nyola el 13.III (XLBA); primera citació pre-
nupcial (F). 1 ex. anellat a la reserva l’11.IX
(JCMC); primera citació postnupcial (F).
Olesa de Montserrat 1 femella al torrent
de les Valls el 8.VIII (JCRD i ECGC); prime-
ra citació postnupcial (F).

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. al parc Güell el 27.III
(XBAA); primera citació prenupcial (F).

GARRAF

Sant Pere de Ribes 1 femella el 14.V (CGGA

i XBGA); darrera citació prenupcial (F).

GIRONÈS

Girona 1 ex. a l’itinerari SOCC 152 el 14.V
(PFLB); darrera citació prenupcial (F).

MARESME

Tiana 1 ex. al Parc de la Serralada Litoral
el 28.III (JPSA i LLAA); primera citació pre-
nupcial (F).

PALLARS JUSSÀ

Salàs de Pallars 2 exs. a la llau del Ras-
tanyó el 17.VIII (FMSA); primera citació
postnupcial (F).

TARRAGONÈS

Vila-seca 1 ex. a la platja dels Prats el 19.X
(ACTA i EGTA); darrera citació postnupcial
(F).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural del Cap de Creus 1 ex. a
cala Montjoi l’1.IX (LJFA); primera citació
postnupcial (F).
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 mascle de 2n any anellat als Ron-
caires el 15.III (SSAA); primera citació pre-
nupcial (F).

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 1 ex. al pantà del
Foix el 23.VIII (PTEA); primera citació post-
nupcial (F).

ALT URGELL

Montferrer i Castellbò 1 mascle a Belles-
tar el 4.IV (JCCD); primera citació pre-
nupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 3 mascles, 2 exs. de 1r
estiu i 1 ex. adult, anellats al Canal Vell
el 27.III (DBCA i JPVF); (F). 1 femella de 2n
any recapturada al Canal Vell el 25.V;
darrera citació prenupcial (DBCA i JPVF);
(F). 1 femella a la tora Cremada, punta de
la Banya, el 18.VIII; primera citació post-
nupcial (DBCA); (F). 1 femella de 1r hivern
anellada al Canal Vell el 12.X; darrera cita-
ció postnupcial (SSAA); (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 mascle a la Vidala
el 2.IV (FLSA, LGSB i XFPA); primera citació
prenupcial (F). 2 exs. a la pineda de Gavà
i 1 ex. al Remolar el 16.V (XLBA); darrera
citació prenupcial (F). 1 ex. anellat al Remo-
lar l’1.IX (JCMC); primera citació postnupcial
(F). 1 ex. anellat al Remolar el 28.X (JCMC);
darrera citació postnupcial (F).

BAIX LLOBREGAT/BARCELONÈS/

VALLÈS OCCIDENTAL

Serra de Collserola 1 ex. al pantà de Vall-
vidrera el 12.VIII (RBVA); primera citació
postnupcial (F).

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. als jardins del Laberint
d’Horta l’1.XI (XBAA); darrera citació post-
nupcial (F).

OSONA

Taradell 1 ex. al Viver el 19.X (RPEA); darre-
ra citació postnupcial (F).
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ALT CAMP

Mont-ral 1 ex. a l’itinerari SOCC 93 el
9.VI (MDDB); citació estival (F).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. als Tres Ponts el 27.III (SSAA,

AROA i DROA); primera citació prenupcial
(F). 1 ex. als estanys del Matà el 28.X
(JMAA); darrera citació postnupcial (F).

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 1 ex. a les Tortes el
23.X (CGGA i XBGA); darrera citació post-
nupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 mascle i 1 femella a la
punta de la Banya el 25.III; primera cita-
ció prenupcial (DBCA); (F). 1 femella de
2n any anellada al Canal Vell el 22.V; darre-
ra citació prenupcial (DBCA); (F). 1 feme-
lla de 1r hivern anellada al Canal Vell el
27.VIII; primera citació postnupcial (SSAA

i DBCA); (F). 1 mascle de 1r hivern anellat
al Canal Vell el 18.X; darrera citació
postnupcial (SSAA); (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 mascle a la pineda
de la Ricarda el 31.III (FLSA i ACCC); pri-
mera citació prenupcial (F). 1 ex. a l’en-
trada de la reserva el 27.VIII (FLSA); pri-
mera citació postnupcial (F).
Esparraguerra 1 ex. a l’itinerari SOCC 7
el 23.V (JMVD); darrera citació prenupcial
(F).

BARCELONÈS

Santa Coloma de Gramenet 2 exs. al riu
Besòs el 21.X (XLBA); darrera citació post-
nupcial (F).

CERDANYA

Lles 1 ex. a l’itinerari SOCC 164 el 12.VI
(LBAA); citació estival (F).

GARROTXA

Olot 1 ex. al Croscat el 27.III (FTCA); pri-
mera citació prenupcial (F).

OSONA

Santa Maria de Corcó 1 ex. a Cantoni-
grós el 27.X (MGVA); darrera citació post-
nupcial (F).
Vic 1 ex. al pont de Ferro el 24.III (MRFB);
primera citació prenupcial (F). 1 femella
al puig dels Jueus el 17.VIII (RPEA); pri-
mera citació postnupcial (F).

RIPOLLÈS

Camprodon 50 exs. junts al peu del Coma-
negra el 15.X (MMPB); (N, F).

TARRAGONÈS

Vila-seca 1 ex. a la Pineda el 30.III (ACTA);
primera citació prenupcial (F).

VALLÈS ORIENTAL

Bigues i Riells 1 ex. anellat als Saulons
d’en Déu l’11.VIII (XLBA i LPJA); primera
citació prenupcial (F).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. anellat a l’estany de Mornau
el 17.III (OCVA); primera citació prenup-
cial (F). 1 ex. anellat a l’estany de Mornau
18.V (JFBB); darrera citació prenupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 mascle de 2n any ane-
llat al Canal Vell el 14.III; primera obser-
vació prenupcial (DBCA); (F). 1 mascle de
2n any anellat al Canal Vell el 18.V; darre-
ra observació prenupcial (DBCA); (F). 1
mascle de 1r hivern anellat al Canal Vell
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el 17.VIII; primera observació postnup-
cial (MPLA i DBCA); (F). 1 mascle de 1r hivern
anellat a l’illa de Buda el 19.X; darrera
observació postnupcial (DBCA); (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. als itineraris del
Remolar el 20.III (FLSA); primera citació
prenupcial (F). 1 ex. a la Bunyola el 7.VI
(XLBA); darrera citació prenupcial (F). 1
ex. el 28.VIII (FLSA); primera citació post-
nupcial (F).

BARCELONÈS

Barcelona 1 mascle al Parc de Diagonal
Mar el 17.III (RRSB); primera citació pre-
nupcial (F).
Sant Adrià de Besòs 1 ex. a la desembo-
cadura del riu Besòs el 30.X (MCVA); darre-
ra citació postnupcial (F).

GIRONÈS

Aiguaviva 1 mascle a can Vinyoles el 27.III
(JVCB); primera citació prenupcial (F).
Campllong 1 mascle el 27.III (JVCB i BMBM);
primera citació prenupcial (F).

PALLARS JUSSÀ

Tremp 1 ex. el 21.X a Castissent (JEBA);
darrera citació postnupcial (F).

SEGARRA

Cervera 1 ex. a Sant Miquel de Tudela el
25.III (CGFA); primera citació prenupcial
(F).

VALLES OCCIDENTAL

Montcada i Reixac 1 ex. al riu Besòs el
21.III (XLBA); primera citació prenupcial
(F).

VALLÈS ORIENTAL

Gualba 1 mascle el 21.III (IOSA i CSAA);
primera citació prenupcial (F).

Saxicola rubetra
Bitxac rogenc

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. a les closes del Cortalet el 4.IV
(JMAA); primera citació prenupcial (F). 3
exs. anellats als Roncaires el 27.V (SSAA);
darrera citació prenupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 mascle als erms de la
Tancada el 9.IV; primera citació prenup-
cial (DBCA); (F). 1 femella als erms de la
Tancada el 24.V; darrera citació prenup-
cial (DBCA i CJMA); (F). 1 femella/1r hivern
al Niño Perdido el 12.VIII; primera cita-
ció postnupcial (DBCA, OCVA i JRMA); (F).
1 femella a les dunes de la bassa de l’Are-
na el 27.X; darrera citació postnupcial
(DBCA i JPVF); (F).

BAIX LLOBREGAT

Cornellà del Llobregat 1 mascle al riu
Llobregat el 4.IV (ASAA); primera citació
prenupcial (F).
Delta del Llobregat 1 ex. al canal de la
Bunyola l’11.V; darrera citació prenupcial
(PEBA); (F). 2 exs. a la maresma el 29.VIII
(JCMC); primera citació postnupcial (F).

BARCELONÈS

Santa Coloma de Gramenet 1 ex. al riu
Besòs el 19.VIII (XLBA); primera citació
postnupcial (F).

MARESME

Dosrius 1 ex. a ca l’Arenes el 5.X (HAPA);
darrera citació postnupcial (F).

NOGUERA

Balaguer 1 ex. a l’itinerari SOCC 27 el
25.V (ANCA); darrera citació prenupcial
(F).

2002

Anuari d’Ornitologia de Catalunya 2002-2005394



OSONA

Gurb 1 ex. al Gurri prop del Vidal el 7.VIII;
primera citació postnupcial (PBCA); (F). 1
ex. al Pradell el 3.X; darrera citació post-
nupcial (RPEA); (F).

SELVA

Sils 1 mascle als estanys el 25.III (JVLA);
primera citació prenupcial (F).

VALLÈS ORIENTAL

La Llagosta 1 ex. a can Pere Gil el 20.VIII;
primera citació postnupcial (FMVA); (F).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural del Cap de Creus 1 ex. a
les roques de Romanyac el 22.V (PFLB);
darrera citació prenupcial (F).
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 mascle anellat als Roncaires el
13.IV (OCVA i JMMA); primera citació pre-
nupcial (F). 1 ex. als prats de can Comes
el 24.VIII (JMAA); primera citació post-
nupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 mascle al racó de les
Calaveres, punta de la Banya, el 8.IV; pri-
mera citació prenupcial (DBCA i JPVF);
(F). 1 femella als erms de la Tancada el
6.VI; darrera citació prenupcial (DBCA);
(F). 1 mascle als erms de la Tancada el 5.
IX; primera citació postnupcial (SSAA i
DBCA); (F). 1 femella a les dunes del Gar-
xal el 2.XI; darrera citació postnupcial
(DBCA); (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a les obres de
l’aeroport el 20.X (ACHA); darrera citació
postnupcial (F).

NOGUERA

Bellmunt d’Urgell 1 ex. als plans el 8.IV
(GBCA); primera citació prenupcial (F).

OSONA

Torelló 1 ex. a Espadamala el 17.IV (MRFB);
primera citació prenupcial (F).
Vic 1 ex. al puig dels Jueus el 27.VIII
(MRFB); primera observació postnupcial
(F).

TARRAGONÈS

Vila-seca 1 ex. a la Pineda el 22.IV (XLBA,

AGCB, DBRA, EGTA, JBDA i ACTA); primera cita-
ció prenupcial (F).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. a l’estany de Vilaüt el 3.IV
(SSAA, DROA i JMAA); primera citació pre-
nupcial (F). 1 ex. al mas Trencat i 1 ex. als
prats de can Comes el 15.X (JMAA i BMBA);
darreres citacions postnupcials (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 mascle als arrossars
del camí de la Pesquera el 2.IV; primera
citació prenupcial (DBCA); (F). 1 femella
als erms de la Tancada el 26.V; darrera
citació prenupcial (DBCA); (F). 1 femella/1r
hivern als arrossars del mas de la Coman-
danta el 10.IX; primera citació postnup-
cial (DBCA); (F). 1 femella a les dunes de
la Marquesa el 24.X; darrera citació post-
nupcial (DBCA); (F).
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BAIX PENEDÈS

L’Arboç 1 ex. a l’IES de l’Arboç el 25.III
(XPCA); primera citació prenupcial (F).

BARCELONÈS

Santa Coloma de Gramenet 1 ex. al riu
Besòs el 21.X (XLBA); darrera citació post-
nupcial (F).

OSONA

Folgueroles 1 ex. entre el Raurell i Sant
Llàtzer el 9.IV (PBCA i MRFB); primera cita-
ció prenupcial (F).
Vic 1 ex. al parc del Cementiri el 16.X
(RPEA); darrera citació postnupcial (F).

PALLARS JUSSÀ

Tremp 1 ex. a Claramunt el 4.IV (AVPA);
primera citació prenupcial (F).

VALLÈS OCCIDENTAL

Sant Perpètua de Mogoda 1 ex. a Gallecs
el 16.VIII (FMVA); primera citació post-
nupcial (F).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. a Vilaüt el 20.X (AOTA); darre-
ra citació postnupcial (F).
Sant Climent Sescebes 1 ex. a la bassa del
Torlits el 25.III (MBFA); primera citació pre-
nupcial (F). 1 ex. a l’itinerari SOCC 9 el
6.VI (JBRC); darrera citació prenupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 2 exs. al Serrallo el 16.IV;
primera observació prenupcial (SSAA); (F).
1 mascle de 2n any calendari anellat al
Canal Vell el 18.V; darrera observació pre-
nupcial (DBCA); (F). 1 femella de 1r hivern
anellada al Canal Vell el 4.IX; primera
observació postnupcial (JCVC i DBCA); (F).
1 femella/1r hivern a l’illa de Buda el 13.X;
darrera observació postnupcial (DBCA); (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a l’aeroport el
27.III (DBRA); primera citació prenupcial
(F).

BARCELONÈS

Sant Adrià de Besòs 1 ex. al riu Besòs el
19.VIII (XLBA); primera citació postnup-
cial (F).
Santa Coloma de Gramenet 1 ex. al riu
Besòs el 29.V (XLBA); darrera citació pre-
nupcial (F).

GIRONÈS

Campllong 1 ex. el 6.IV (JVCB); primera
citació prenupcial (F). 1 ex. l’1.XI (JVCB);
darrera citació postnupcial (F).

SEGRIÀ

Alfés 1 femella al pla de Dolé el 27.V
(DGJA); darrera citació prenupcial (F).

Saxicola torquatus
Bitxac comú

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 femella al Trabucador
el 14.IV; darrera citació prenupcial (DBCA);
(F). 1 femella als erms de la Tancada el
10.X; primera citació postnupcial (DBCA);
(F).

GARRAF

Sitges 1 mascle i 2 femelles fent parades
nupcials el 24.II (DEFA); (F).

VALLÈS ORIENTAL

Montcada i Reixac 1 ex. al riu Besòs el
30.VIII (XLBA); primera citació postnup-
cial (F).
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BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 femella a la tora Cre-
mada, punta de la Banya, el 12.IV; darre-
ra citació prenupcial (DBCA); (F). 1 mas-
cle de 1r hivern anellat al Canal Vell l’1.X;
primera citació postnupcial (SSAA i DBCA);
(F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 femella a les dunes de
la Marquesa el 7.IV; darrera citació pre-
nupcial (DBCA); (F). 1 femella als erms de
la Tancada el 6.X; primera citació post-
nupcial (DBCA); (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 femella a la platja de
l’Alfacada el 27.III; darrera observació pre-
nupcial (DBCA); (F). 1 mascle de 1r hivern
anellat a l’illa de Buda el 6.X; primera obser-
vació postnupcial (DBCA); (F).

Oenanthe oenanthe
Còlit gris

ALT EMPORDÀ

Cantallops 1 ex. el 31.VIII (ACJA); pri-
mera citació postnupcial (F).
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 mascle a la Gallinera el 26.III (AAJA

i OCVA); primera citació prenupcial (F).

ALT URGELL

Ribera d’Urgellet 3 exs. al cap Montan
de Tost el 15.X (JCCD i MVEB); darrera cita-
ció postnupcial (F).
Les Valls d’Aguilar 1 parella defensant

territori el 25.IV (JCCD i MVEB); primera
citació als territoris de nidificació (F).

BAIX CAMP

Reus 1 ex. a l’aeroport el 17.X (ABBB);
darrera citació postnupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 femella als erms de la
Tancada el 7.III; primera citació pre-
nupcial (DBCA); (F). 1 femella als erms
de la Tancada l’1.VI; darrera citació pre-
nupcial (DBCA); (F). 1 mascle, probable-
ment adult, en un erm de la finca els Bas-
cos el 26.VIII; primera citació postnup-
cial (DBCA); (F). 1 mascle, probablement
de 1r hivern, a les dunes de la Marque-
sa el 3.XI; darrera citació postnupcial
(DBCA i JPVF); (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a la gola de la
Bunyola el 14.III (XLBA); primera citació
prenupcial (F). 1 ex. a ca l’Arana el 16.V
(XLBA); darrera citació prenupcial (F).
El Prat de Llobregat 1 ex. al riu Llobre-
gat el 26.VIII (ASAA i JTCB); primera cita-
ció postnupcial (F).

BAIX LLOBREGAT/BARCELONÈS/

VALLÈS OCCIDENTAL

Serra de Collserola 1 ex. al puig d’Olor-
da el 28.VIII; primera citació postnupcial
(DDDA i FLLA); (F).

PLA URGELL

Linyola 1 parella al camí de Térmens el
29.V (RGMB); darrera citació prenupcial
(F).

VAL D’ARAN

Vielha e Mijaran 1 ex. a la boca sud del
túnel el 15.III (LTBB); primera citació pre-
nupcial (F).
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VALLÈS OCCIDENTAL

Sabadell 4 exs. a l’aeroport el 18.X (ABBB);
darrera citació postnupcial (F).

VALLÈS ORIENTAL

Mollet del Vallès 1 ex. a Gallecs el 22.VIII
(XLBA); primera citació postnupcial (F).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural del Cap de Creus 1 ex. al
pla de Gates el 17.III (SSAA); primera cita-
ció prenupcial (F).
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. el 5.IV (JMAA, SSAA, BMBA i
TMJA); primera citació prenupcial (F). 2
exs. als prats de can Comes el 2.IX (JMAA

i TMJA); primera citació postnupcial (F). 3
exs. als prats de can Comes el 29.X (JMAA

i IBTA); darrera citació postnupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 mascle en un erm pro-
per a les Olles el 3.III; primera citació pre-
nupcial (DBCA); (F). 1 femella al Trabuca-
dor el 29.V; darrera citació prenupcial
(DBCA); (F). 1 mascle adult a l’illa de Buda
el 15.VIII; primera citació postnupcial
(DBCA); (F). 1 femella, probablement de
1r hivern, als erms de la Tancada el 7.XI;
darrera citació postnupcial (DBCA); (F).

BAIX LLOBREGAT

Cornellà de Llobregat 1 ex. al riu Llo-
bregat el 2.XI (ASAA); darrera citació post-
nupcial (F).
Delta del Llobregat 1 ex. a la platja de la
Magarola el 12.III (FLSA i VSSA); primera
citació prenupcial (F).

OSONA

Malla 1 ex. al Pla el 28.X (RPEA); darrera
citació postnupcial (F).

URGELL

Puigverd d’Agramunt 1 ex. el 23.III (FMSA

i MBRB); primera citació prenupcial (F).

VALLÈS OCCIDENTAL

Santa Perpètua de Mogoda 1 femella/1r
hivern a Gallecs el 19.VIII (FMVA); prime-
ra citació postnupcial (F).

VALLÈS ORIENTAL

Mollet del Vallès 1 ex. a Gallecs el 30.X
(XLBA); darrera citació postnupcial (F).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 mascle a la platja de la Rovina el
3.III (SSAA); primera citación prenupcial
(F). 2 exs. als prats de can Comes el 21.X
(JMAA); darrera citació postnupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 mascle als erms de la
Tancada el 10.III; primera citació pre-
nupcial (DBCA); (F). 1 femella al Goleró el
19.V; darrera citació prenupcial (DBCA);
(F). 1 mascle adult al Goleró 18.VIII; pri-
mera citació postnupcial (DBCA); (F). 1
femella a les dunes de la punta del Fangar
l’1.XI; darrera citació postnupcial (DBCA);
(F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a la Magarola
el 10.III (DBRA); primera citació prenup-
cial (F). 1 ex. a la platja de ca l’Arana el
3.VI (XLBA); darrera citació prenupcial (F).

BAIX LLOBREGAT/BARCELONÈS/
VALLÈS OCCIDENTAL

Serra de Collserola 1 mascle al turó Blau
el 2.XI (CODA); darrera citació postnup-
cial (F).
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NOGUERA

Castelló de Farfanya 1 ex. el 3.III (MRSA

i CTXA); primera citació prenupcial (F).

OSONA

Manlleu 1 ex. al Puig-agut el 25.VIII (AGRB);
primera citació postnupcial (F).
Roda de Ter 1 ex. el 2.XI (GMCB); darre-
ra citació postnupcial (F).

TARRAGONÈS

Vila-seca 1 ex. a la platja dels Prats el 22.II
(EGTA); primera citació prenupcial (F).

VALLÈS OCCIDENTAL

Santa Perpètua de Mogoda 3 exs. a Gallecs
el 16.VIII (FMVA); primera citació post-
nupcial (F).

VALLÈS ORIENTAL

Cardedeu 1 ex. a l’antic camp d’aviació el
31.X (OGVA); darrera citació postnupcial (F).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 2 exs. als prats del mas Trencat el
31.III (OCVA); primera citació prenupcial
(F).
Sant Climent Sescebes 1 mascle a l’es-
tany del Torlits el 24.V (ACJA); darrera cita-
ció prenupcial (F).

ANOIA

Veciana 1 ex. el 22.VIII (CGGA i XBGA); pri-
mera citació postnupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 mascle als erms de la
Tancada el 12.III; primera observació pre-
nupcial (DBCA); (F). 1 femella a l’illa de
Sant Antoni el 31.V; darrera observació
prenupcial (DBCA i MFCA); (F). 1 femella/1r
hivern al Niño Perdido el 17.IX; primera
observació postnupcial (DBCA); (F). 1 feme-

lla/1r hivern als arrossars de la Quartera,
illa de Buda, el 29.X; darrera observació
postnupcial (DBCA); (F).

BAIX EMPORDÀ

Pals 1 ex. a les basses d’en Coll el 22.III
(CBLA); primera citació prenupcial (F).

BAIX LLOBREGAT

Begues 1 mascle el 30.V (CGGA); darrera
citació prenupcial (F).
Delta del Llobregat 1 ex. a ca l’Arana el
18.III (AOTA); primera citació prenupcial
(F). 1 ex. el 22.X (XSXA); darrera citació
postnupcial (F).

BARCELONÈS

Sant Adrià de Besòs 1 ex. adult a la de-
sembocadura del riu Besòs el 22.III (XLBA

i MGVA); primera citació prenupcial (F).

OSONA

Balenyà 1 ex. a l’Estevenell el 26.III (PBCA);
primera citació prenupcial (F).
Vic 1 ex. al cementiri el 17.VIII (MRFB i
RPEA); primera citació postnupcial (F).

PLA URGELL

Barbens 1 ex. al secà d’Aguilella el 19.III
(ASPA); primera citació prenupcial (F).

SEGRIÀ

Alguaire 2 exs. al clot de la Unilla el 30.X
(XEAA); darrera citació postnupcial (F).

VALLÈS ORIENTAL

Gualba 1 mascle el 22.III (IOSA i CSAA);
primera citació prenupcial (F).
Cardedeu Diversos exemplars als camps
de Bellavista el 24.VIII (JMOB); primera
citació postnupcial (F).

TARRAGONÈS

Vila-seca 3-4 exs. a la platja dels Prats el
22.III (EGTA, ACTA i FMVA); primera citació
prenupcial (F).
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Oenanthe oenanthe leucorhoa
Còlit gris islandès

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 mascle amb caràcters de la subes-
pècie leucorhoa al camí d’en Túries el 16.X
(FMVA); (G, T). Citació no tramesa al Comi-
tè Avifaunístic de Catalunya.

Oenanthe hispanica
Còlit ros

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 mascle a la pista del càmping el
24.III (JMAA i MJMA); primera citació pre-
nupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 2 mascles i 3 femelles a
la punta de la Banya el 9.IV; primera
citació prenupcial (DBCA i MFCA); (F). 1
femella al Niño Perdido el 23.V; darrera
citació prenupcial (DBCA); (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a la platja del
Remolar el 23.X; darrera citació postnup-
cial (FLSA i VEXA); (F).

BARCELONÈS

Sant Adrià de Besòs 1 mascle el 7.IV
(XLBA); primera citació prenupcial (F).

BAIX PENEDÈS

Albinyana 1 mascle al coll de la Font del
Benet el 8.IV (CGGA i XBGA); primera cita-
ció prenupcial (F).

GARRAF

Olivella 1 mascle als territoris de cria el
2.IV (NEAA i RDAA); primera citació pre-
nupcial (F).

SEGRIÀ

Aspa 1 ex. al riu Set el 25.III (ABBB); pri-
mera citació prenupcial (F).

VALLÈS ORIENTAL

Cardedeu 1 ex. al barri Rieral el 8.IV
(JMOB); primera citació prenupcial (F).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 2 femelles a l’estany del Cortalet el
3.III (CLRA); primera citació prenupcial
(F).

ANOIA

Veciana 1 ex. a Sant Gabriel el 12.IV
(DMMA); primera citació prenupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 mascle als erms de la
Tancada el 5.III; primera citació prenup-
cial (DBCA); (F). 1 mascle a la tora Cre-
mada, punta de la Banya, el 17.V; darre-
ra citació prenupcial (DBCA); (F). 1 mas-
cle als erms de la Tancada el 7.IX (DBCA);
(F).

GIRONÈS

Campllong 1 ex. en uns camps el 22.X
(JVCB); darrera citació postnupcial (F).

NOGUERA

Castelló de Farfanya 1 ex. el 3.IV (ANCA);
primera citació prenupcial (F).

TARRAGONÈS

Vila-seca 1 mascle a la platja dels Prats el
14.X (ACTA); darrera citació postnupcial
(F).
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ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. als estanys del Tec el 31.III
(JMAA); primera citació prenupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 mascle als erms de la
Tancada el 25.III; primera citació pre-
nupcial (DBCA); (F). 1 femella al Niño Per-
dido l’11.V; darrera citació prenupcial
(DBCA); (F). 1 femella prop de les Olles el
4.IX (DBCA); (F). 1 mascle als erms de la
Tancada del 10 al 13.IX (DBCA); (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 2 exs. a ca l’Arana el
2.IV (XLBA, MGVA i RBVA); primera citació
prenupcial (F).

BAIX LLOBREGAT/BARCELONÈS/

VALLÈS OCCIDENTAL

Serra de Collserola 1 ex. a Sant Pere Màr-
tir el 22.X (MGVA); darrera citació post-
nupcial (F).

NOGUERA

Castelló de Farfanya 1 ex. el 14.III (RRJB);
primera citació prenupcial (F).

TARRAGONÈS

Vila-seca 1 ex. a la platja dels Prats el 17.X
(EGTA); darrera citació postnupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 mascle a les dunes entre
el Goleró i les Olles el 15.III; primera obser-
vació prenupcial (DBCA); (F). 1 femella a
la tora Cremada, punta de la Banya, el
14.V; darrera observació prenupcial (DBCA

i JPVF); (F).

GARRIGUES

Castelldans 1 ex. a mas de Melons el 22.III
(EFSA); primera citació prenupcial (F).

TARRAGONÈS

Vila-seca 1 ex. a la platja dels Prats el 22.III
(EGTA, ACTA i FMVA); primera citació pre-
nupcial (F).

Oenanthe leucura
Còlit negre

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 1 ex. a les penyes
de la Bovera; la darrera citació a la zona
va ser 15 anys enrere (HEHA i PTEA); (G).

NOGUERA

Bellmunt d’Urgell 1 ex. en un abocador
incontrolat el 8.XII (ASPA); (F).

PALLARS JUSSÀ

Sant Esteve de la Sarga 1 parella entrant
amb becada en un forat el 20.VI (ABBB);
(F).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural del Cap de Creus 1 ex. al
monestir de Sant Pere de Rodes el 4.IV
(TMJA); primera cita al parc des del 2001
(G).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural del Cap de Creus Primer
any des que es fan seguiments al parc on
no es té constància de cap citació, podent-
se confirmar l’extinció a l’Empordà (PFLB);
(G).
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Monticola saxatilis
Merla roquera

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 femella a la tora Cre-
mada, punta de la Banya, el 19 i 20.IV
(DBCA); (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 femella als Carra-
biners el 16 (XLBA, RGBA i EGPA) i 25.IV
(XLBA); (F).

BAIX LLOBREGAT/BARCELONÈS/

VALLÈS OCCIDENTAL

Serra de Collserola 1 femella al puig d’O-
lorda el 26.IV (DDDA i FLLA); (F).

MARESME

Dosrius 1 mascle aturat en un sostre a ca
l’Arenes el 17.IV (ARCA i HAPA); (F).

PALLARS SOBIRÀ

Lladorre 1 ex. a Boldís Sobirà l’1.V, pri-
mera citació a l’àrea de cria (JDAB i JPPE);
(F).

RIBERA D’EBRE

Rasquera 1 grup familiar amb la femella
peixant un jove el 22.VI (RACC); (F).

VALLÈS ORIENTAL

Vallgorguina 1 mascle a la serra del Corre-
dor el 23.IX (JSPC); (F).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural del Cap de Creus 1 ex. al
pla de Gates el 17.IV (MPLA i DROA); pri-
mera citació prenupcial (F). Població nidi-
ficant estimada en 8 parelles (PFLB); (N).

ALT URGELL

Estamariu 2 mascles el 18.IV (JCCD i MVEB);
primera citació prenupcial (F).

ANOIA

Òdena 1 ex. al repetidor el 24.V (DMMA);
(G).
Veciana 1 mascle portant becada el 31.V
(DMMA); (G, R).

BAIX CAMP

Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant 1 ex.
al barranc de Lleriola el 22.VI (LGSB);
(R). 1 mascle cantant al Molló Puntaire el
4 i 31.V (APVA); (R).
Reus 1 ex. a l’aeroport el 29.IX (ABBB); (G).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 mascle a la tora Cre-
mada, punta de la Banya, el 25.IV (DBCA);
(G).

BAIX LLOBREGAT

Begues 1 ex. a l’itinerari SOCC 165 el
18.IV (SHVA); primera citació prenupcial
(F).
Olesa de Montserrat 1 niu amb 4 ous en
una construcció abandonada el 14.VI; la
femella encara covant el 21.VI, finalment
la cria fracassa per causes desconegudes
(JCRD); (F).

PALLARS SOBIRÀ

Sort 1 ex. a l’itinerari SOCC 144 el 19.IV
(IOSA); primera citació prenupcial (F).

VALLÈS OCCIDENTAL

Vacarisses 1 ex. a can Torrella el 20.V
(AOTA); (G).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural del Cap de Creus 1 mas-
cle al pla de Gates el 17.IV (AROA i MPLA);
primera citació prenupcial (F).
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ALT URGELL

Coll de Nargó 1 ex. a la serra de Sant Joan
el 21.IV (FMVA); primera citació prenup-
cial (F).

ANOIA

Òdena 1 ex. cantant a la serra de les Mallo-
les el 13.IV (CGGA i XBGA); primera citació
prenupcial (F).

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. al parc del Guinardó el
29.IV (XLBA); (G).

MARESME

Premià de Dalt 1 mascle al casc antic el
18.IV (DROA); (G).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural del Cap de Creus 6-7 pare-
lles nidificants estimades al parc (PFLB);
(N).
Rabós 1 parella al coll de Plaja el 16.IV
(MBFA); primera citació prenupcial (F).

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 1 femella al turó
de la Sanabra el 20.V (CGGA i XBGA); (G).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 mascle prop del mira-
dor de la Tancada el 24.IV (ACTA, AOTA,

FMVA i PSGA); (F).

Monticola solitarius
Merla blava

ALT EMPORDÀ

Cantallops 1 niu amb 4 polls al corral de
can Sobrepera l’1.VI (ACJA); (F).

ANOIA

Sant Martí de Tous 1 ex. cantant a l’Eu-
caria el 16.III (DMMA); primera data de
cant (F).

BARCELONÈS

Santa Coloma de Gramenet 1 ex. al riu
Besòs el 12.XII (XLBA); (F).

MARESME

Pineda de Mar 2 exs. cantant en una pedre-
ra l’11.II (EBMA); primera data de cant (F).

GIRONÈS

Girona 1 poll al campanar de l’església de
Sant Feliu el 16.III (PFLB i MSFB); (F).

TARRAGONÈS

Tarragona 1 ex. al Loreto el 4.IV; primera
dada de nidificació a la ciutat (ACTA); (R).

BAIX LLOBREGAT/BARCELONÈS/
VALLÈS OCCIDENTAL

Serra de Collserola 1 ex. jove al puig d’O-
lorda el 10.VI (FLLA i DDDA); primera cita-
ció de sortida de niu (F).

Turdus torquatus
Merla de pit blanc

ALTA RIBAGORÇA/PALLARS JUSSÀ/

PALLARS SOBIRÀ/VAL D’ARAN

Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany
de Sant Maurici 5 exs. a la zona de repro-
ducció d’Amitges el 19.II (JCBC); citació
hivernal (F).

ALT CAMP

Querol 1 ex. escoltat el 12.I (CGGA) i 1 ex.
a l’itinerari SOCC 62 el 28.XII (MDDB);
citacions hivernals (F).
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ALT EMPORDÀ

Parc Natural del Cap de Creus 1 ex. al
far el 8.III (SSAA); primera citació prenupcial
(F).
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. a can Comes el 5.IV (CLAA);
(F).
Portbou 1 ex. en uns matolls al coll de
Taravaus el 24.III (DGJA); (F).

ANOIA

Bellprat 1 ex. al castell de Queralt el 29.IX
i l’11.X (XBGA i CGGA); (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 2 mascles de la subespè-
cie alpestris al Canal Vell el 6.IV (DBCA);
(F). 1 mascle de la subespècie alpestris
als Parrillos, Canal Vell l’1.X (DBCA i JPVF);
(F). 1 femella a l’Encanyissada el 5.X (DBCA);
(F). 2 exs., 1 mascle de la subespècie alpes-
tris i 1 femella, a l’illa de Buda el 8.X (DBCA

i RTFA); (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. al golf el 7.IV
(JDGB i SFBA); (F).

BAIX LLOBREGAT/BARCELONÈS/
VALLÈS OCCIDENTAL

Serra de Collserola 1 ex. al turó de la
Magarola el 2.X; primera citació postnupcial
(DDDA, JPLA i FLLA); (F).

BAIX PENEDÈS

Banyeres del Penedès 1 ex. a Saifores el
6.IV (CGGA); (F).

BERGUEDÀ

Gósol 1 ex. el 13.II (PABB); citació hiver-
nal (F). 4 exs., amb un mínim de 3 exs.
de la subespècie torquatus, el 19.XII (PABB);
citació hivernal (F).
Guardiola de Berguedà 4 exs. a prop del
coll de Pal en una zona de pineda oberta
i Juniperus sp., amb un mínim d’1 ex. de

la subespècie torquatus, el 29.XII (PABB i
JSPB); citació hivernal (F).

CERDANYA

Montellà i Martinet 7 exs. al voltant del
refugi d’Aguiló el 26.XII (FMVA i KMVA);
(F).

OSONA

El Brull 1 ex. al coll Formic el 15.XII (JBCB,

MRFB, PVPA i RJNA); citació hivernal (F).

PALLARS JUSSÀ

La Torre de Cabdella 5 exs. a la vall de
Filià el 31.I (JCBC); citació hivernal (F).

PALLARS SOBIRÀ

Alt Àneu Estol d’uns 30 exs. barrejats amb
Turdus viscivorus saltant en vol d’un pen-
dent amb arbusts l’11.X (SRJA i JMAC); (N).

RIPOLLÈS

Campelles 10 exs.a la serra de Montgrony
a 1.800 m el 16.III (LCCA i LCPA); primera
citació prenupcial (F).

ALT EMPORDÀ

Navata 1 ex. a mas Nou, Canelles, el 4.IX
(FMBB); primera citació postnupcial (F).
Parc Natural del Cap de Creus 1 ex. al
coll de Sant Genís el 7.IV (PFLB); (F). 1 ex.
als prats d’en Caussa el 24.IX (PFLB); (F).
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 2 exs. a can Comes el 8.IV (SSAA);
(F).

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 5 exs. al turó de les
Tres Partions el 25.X, nombre màxim (CGGA

i XBGA); (F).

ALT URGELL

Fígols i Alinyà 1 ex. a l’itinerari SOCC
175 el 5.I (PABB); citació hivernal (F).
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BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 mascle de la subespè-
cie alpestris a l’Encanyissada el 16 i 17.III
(DBCA i MCBB); (F). 1 mascle adult de la
subespècie alpestris anellat al Canal Vell el
19.III (DBCA i JPVF); (F). 1 mascle de la
subespècie alpestris al salobrar del Serra-
llo el 2.IV (DBCA); (F). 1 ex. al Canal Vell
el 7.X (OBJA); (F). 1 femella a l’illa de Buda
el 4.XI (DBCA i FVEA); (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. als Reguerons
el 27.III (XLBA); (F). 5 exs. el 8.IV (XLBA);
(F). 1 ex. a l’estació biològica el 13 (FLSA

i JCMC) i 16.X (JCMC) i 2 exs. anellats el 10
i 17.X (JCMC); (F). 1 ex. a l’aeroport el 2.XI
(SFAP); darrera citació postnupcial (F).

BAIX LLOBREGAT/BARCELONÈS/

VALLÈS OCCIDENTAL

Serra de Collserola 1 ex. al turó de la
Magarola el 24.IX (FLLA, DDDA i JPSA); pri-
mera citació postnupcial (F).

CONCA DE BARBERÀ

Pontils 8 exs. a Montclar el 9.X (XBGA);
(N, F).

GARROTXA

Santa Pau 1 ex. anellat als estanys de Jor-
dà el 7.X i 1 ex. anellat el 13.X (FTCA); (F).

MONTSIÀ

La Sénia 2 exs. a l’itinerari SOCC 33 el
26.XII (JMQA); citació hivernal (F).

PRIORAT

La Morera de Montsant 16 exs. a la care-
na el 4.XI (PJAA i EDXA); (F).

SELVA

Sant Hilari Sacalm 3 exs. al cim de Sant
Miquel de les Formigues el 9.II (ADGA);
(F).

TERRA ALTA

Arnes 18 exs. a prop del riu Algars el
3.X (PJAA i LJAA); (F).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. a can Túries el 30.X (FMVA,

PSGA i ATOA); (F).

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 2 exs. al turó de les
Tres Partions el 15.X (CGGA i XBGA); (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 mascle de la subespè-
cie alpestris al mas de Figueres el 4.III
(DBCA); (F). 1 mascle de la subespècie alpes-
tris al mas Salaets l’11.III (DBCA); (F). 1 ex.
reclamant en vol a la 1.30 h al Canal Vell
(FMVA); (F). 1 ex. adult femella de la subes-
pècie alpestris anellat al Canal Vell el 27.III
(DBCA); (F). 1 ex. escoltat reclamar a la
1.30 h al Canal Vell l’1.IV (FMVA); (F). 1
ex. escoltat a les 11.20 h i 1 ex. escoltat a
les 0.30 h al Canal Vell el 3.IV (FMVA); (F).
1 femella a les dunes de gola de Pal el 3.IV
(DBCA); (F). 1 ex. d’edat i sexe indetermi-
nats al Canal Vell el 9.IV (FMVA); (F). 1
mascle de la subespècie alpestris a l’illa
de Buda el 15.IX (DBCA i RTFA); (F). 1 feme-
lla a l’illa de Buda el 31.X (DBCA, JPVF i
RTFA); (F). 1 ex. escoltat reclamar a les
11.30 h a l’illa de Buda el 3.XI (DBCA i JPVF);
(F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a cal Tet l’1 (DBRA

i JBDA) i 8.IV (DBRA); (F). 1 ex. anellat al
Remolar l’11.X (JCMC); (G).

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. al parc del Guinardó el
29.X (XLBA); darrera citació postnupcial
(F).
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BERGUEDÀ

La Quar 3 exs. el 28.III (JSPB); primera
citació prenupcial (F).

CERDANYA

Lles 60 exs. a prop del refugi de Pradell
el 24.X (XEAA); (N, F).

GARRIGUES

Bovera 1 ex. el 19.II (AMXG); primera cita-
ció prenupcial (F).

OSONA

Tavertet 1 ex. al pla Boixer el 25.XII (JAIA);
citació hivernal (F).

ALT EMPORDÀ

La Jonquera 1 ex. al xalet del puig Neu-
lós el 3.V (MBFA); (F, G).
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. a Vilaüt el 18.IV (ABRA); (F, G).

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 1 ex. al turó de les
Tres Partions l’1.X (CGGA i XBGA); prime-
ra citació postnupcial (F). 5 exs. el 16.X
(CGGA i XBGA); nombre màxim (N).

ALT URGELL

Les Valls de Valira 30-40 exs. en un bosc
subalpí amb abundant Sorbus aucuparia
en fruit a l’obaga d’Os de Civís el 28.X
(JPPE); (N, F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 mascle de la subespè-
cie alpestris als erms de la granja Figueres
el 8.III (DBCA); (F). 1 femella a l’illa de
Buda el 26 i 27.IX (DBCA); (F). 1 mascle
de la subespècie alpestris a l’illa de Buda
el 5.X (DBCA); (F). 7 exs., 5 mascles de la
subespècie alpestris i 2 femelles, a l’illa de
Buda el 6.X (DBCA); (F). 2 femelles a l’illa
de Buda el 2.XI (DBCA); (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a la bassa del
Pi el 18.IV (ARMC); (G, F).

GARRAF

Olivella 8 exs. sedimentats a la serra Sala-
della el 4.XI (CGGA i XBGA); (G, N).

GARROTXA

Montagut i Oix 1 ex. el 2.II (JFCA i JMRB);
(F, G). 1 ex. al Bassegoda el 12.II (JFCA i
JMRB); (F, G).

MARESME

Premià de Dalt 1 mascle al turó d’en Bal-
diri el 18.III (DROA); (F).
Teià 1 ex. trobat mort, probablement per
col·lisió, en una pista forestal el 10.IX (JSPC);
primera citació postnupcial (F).

SELVA

Santa Coloma de Farners 1 ex. a l’itine-
rari SOCC 17 el 17.XII (ADGA); citació
hivernal (F).

Turdus merula
Merla

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 mascle a l’entrada del
Trabucador el 9.IV; darrera citació pre-
nupcial (DBCA i MFCA); (F). 1 femella a les
dunes de la Marquesa l’11.X; primera cita-
ció postnupcial (DBCA); (F).

ALT URGELL

La Seu d’Urgell 1 ex. parcialment albí el
22.XI (PMPC i TVRT); (M).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 mascle a la tora Cre-
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mada el 25.IV; darrera citació prenupcial
(DBCA); (F). 1 femella de 1r hivern ane-
llada al Canal Vell el 18.X; primera cita-
ció postnupcial (OBJA); (F).

GARROTXA

Santa Pau 1 ex. albí al peu del volcà de
Santa Margarida el 12.I i el 19.V (MMPB);
(M).
La Vall de Bianya 1 ex. albí a Capsacos-
ta el 23.II (PFLB, MSFB, ACHA, HPMA, JGCB i
ARVA); (M).

NOGUERA

Bellcaire d’Urgell 1 ex. parcialment albí
el 24.XI (RGMB); (M).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 femella a les dunes de
la punta del Fangar el 17.IV; darrera cita-
ció prenupcial (DBCA); (F). 1 femella juve-
nil/1r hivern anellada i recapturada al Canal
Vell del 20.VII al 18.VIII; observacions
estivals en una àrea on l’espècie no es tro-
ba present en aquest període (DBCA, JPVF i
SSAA); (F). 1 femella de 1r hivern anella-
da al Canal Vell el 31.X; primera citació
postnupcial (SSAA); (F).

GARROTXA

Santa Pau 1 ex. albí al peu del volcà de
Santa Margarida el 22.IV (MMPB); (M).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural del Cap de Creus 3 exs.
arriben migrant pel mar a cala Culip el
10.IX (PFLB); (F, G).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre Aquest darrers anys s’ha
produït una expansió de l’espècie com a
nidificant en moltes zones arbrades i ajar-
dinades de tot el delta. Això ha donat
lloc a observacions i captures regulars en
localitats on no es detectava al llarg de
tot el període estival, com per exemple el
Canal Vell, fet que actualment impossibi-
lita destriar els migrants purs pròpiament
dits (DBCA); (F, R).

GARROTXA

Santa Pau 1 mascle parcialment albí a l’a-
parcament del volcà de Santa Margarida
l’11 (MMPB) i el 16.V (VPRA); (M).

Turdus ruficollis
Tord golanegre

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. de 1r hivern, pro-
bablement femella, amb caràcters de la
subespècie atrogularis a l’entrada del Tra-
bucador el 13.X; primera citació per a Cata-
lunya i el conjunt de la península Ibèrica
(SWWA); (G). Citació homologada pel Comi-
té de Rarezas de SEO/BirdLife.

2003

2005

2004

Llista Sistemàtica 407



Turdus naumanni
Tord de Naumann

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 femella de 1r hivern
de la subespècie naumanni anellada a l’i-
lla de Buda el 23.XI; primera citació pel
conjunt del delta i la península Ibèrica
(DBCA i ALTA); (G). Citació pendent d’ho-
mologació o no tramesa al Comité de Rare-
zas de SEO/BirdLife.

Turdus pilaris
Griva cerdana

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. el 4.IV (SSAA); (F).

ALT URGELL

Les Valls d’Aguilar 40 exs. al castell de
Taús el 5.III (AMMB); (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. a l’illa de Buda el
27.XI (DBCA i RTFA); (G, F). 1 ex. a l’illa de
Buda el 19.XII (DBCA i JPVF); (G).

BERGUEDÀ

Castellar del Riu 69 exs. a l’itinerari SOCC
204 el 24.XII (OBJA); (N).
Guardiola de Berguedà 150-200 exs. a
prop del coll de Pal en una zona de pine-
da oberta i Juniperus sp. el 29.XII (PABB i
JSPB); (N).

OSONA

Manlleu 1 ex. a Rocacorba el 9.XI (JPRB,

MRSA, MRFB i RJNA); primera citació post-
nupcial (F).

SOLSONÈS

La Coma i la Pedra 75 exs. a l’itinerari
SOCC 208 el 27.XII (OBJA); (N).

VALLÈS ORIENTAL

Santa Maria de Palautordera 1 ex. a can
Carbonell el 21.III (CGPB i JAPB); darrera
citació prenupcial (F).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 3 exs. al Matà el 29.XI (JMAA i BMBA);
(F).
Rabós 1 ex. a Delfià el 5.IV (FMVA, PSGA,

AOTA i MLMB); darrera citació prenupcial (F).

ALT URGELL

Fígols i Alinyà 49 exs. a l’itinerari SOCC
175 el 5.I (PABB); (N).

BAIX LLOBREGAT

Begues 1 ex. a l’itinerari SOCC 165 el 10.I
(SHVA); (G).

BERGUEDÀ

Avià 1 ex. a Graugés 7.III (PABB); darrera
citació prenupcial (F).
Guardiola de Berguedà 50 exs. al coll de
Pal, capturant-se’n 2 per a anellament, el
4.I (RCAA); (N).

GIRONÈS

Sils 6 exs. als estanys el 17.I (ADGA); (G).

PALLARS SOBIRÀ

Baix Pallars 80 exs. a Buseu el 6.II (JCBC);
grup destacable (N).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 20 exs. a l’estany de la Rogera l’1.I
(JMAA i OCVA); (N, G).
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BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a la bassa dels
Pollancres el 22.XII (FLSA); (G, F).

BERGUEDÀ

Castellar de n’Hug 50 exs. al coll de la
Creueta el 12.I (PBAA); (N).

PLA D’URGELL

Vila-sana 80 exs. a l’itinerari SOCC 224
el 13.I (JEBA); (N).

SEGRIÀ

Torres de Segre Més de 100 exs. en un
dormidor d’uns pollancres al pantà d’Ut-
xesa el 17.I (JEBA); (N).

ALT EMPORDÀ

La Jonquera 90 exs. al puig Neulós el 12.II
(MBFA); (N). 66 exs. a l’itinerari SOCC 9
el 16.II (JBRC); (N).
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 94 exs. en una joca el 29.XII (MPMB);
(N, G).

ALT URGELL

Alàs i Cerc 49 exs. a l’itinerari SOCC 181
el 2.II (CRGA); (N).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. a l’illa de Buda el
24.X (DBCA); (F). 1 ex. a l’illa de Buda el
12.XII (DBCA); (G, F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a la bassa del
Fartet el 8.II (ARMC); (G). 1 ex. a la cap-
çalera de la Vidala el 16.III (FLSA); (G).

GIRONÈS

Fornells de la Selva 24 exs. el 5.XII (ARVA

i JRBB); (N).

Turdus philomelos
Tord comú

ALT EMPORDÀ

Parc Natural del Cap de Creus 2 exs.
entrant per la punta del cap de Creus el
30.IX, primera citació postnupcial (PFLB i
JTXC); (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. anellat al Canal
Vell el 29.IV; darrera citació prenupcial
(DBCA i MPLA); (F). 1 ex. de 1r hivern
anellat al Canal Vell el 28.IX, primera cita-
ció postnupcial (SSAA i DBCA); (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a la maresma el
3.V; darrera citació prenupcial (RGBA); (F).
1 ex. el 19.IX (FMVA); primera citació post-
nupcial (F).

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. volant sobre els jardins
del Laberint d’Horta el 28.IX (XBAA); pri-
mera citació postnupcial (F).
Sant Adrià de Besòs 1 ex. a la desembo-
cadura del riu Besòs el 23.IX (XLBA); pri-
mera citació postnupcial (F).

SEGRIÀ

Lleida 2 exs. cantant a la Mitjana el 6.VI
(SWWA); (G). 1 mascle cantant al riu Segre
el 20.VII (SWWA); (G).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural del Cap de Creus 1 ex. a
la vall de Penida el 9.X (PFLB); primera
citació postnupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. de 1r hivern anellat
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a la tora Cremada, punta de la Banya, el
24.IV; darrera citació prenupcial (DBCA);
(F). 1 ex. de 1r hivern anellat al Canal Vell
el 7.X, primera citació postnupcial (OBJA);
(F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. anellat al Remo-
lar el 26.IX (JCMC); primera citació post-
nupcial (F).

RIBERA D’EBRE

Flix 1 ex. anellat a Sebes durant la cam-
panya postnupcial el 26.IX; primera cita-
ció postnupcial (MPLA); (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. a l’Alfacada el 19.IV;
darrera citació prenupcial (DBCA); (F). 1
ex. escoltat a les 11.30 h al Canal Vell el
30.IX; primera citació postnupcial (SSAA,

DBCA, OCVA i JPVF); (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. anellat al Remo-
lar el 7.X (JCMC); primera citació post-
nupcial (F).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural del Cap de Creus 1 ex. al
Montperdut el 24.IX (PFLB); primera
citació postnupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. de 2n any anellat al
Canal Vell el 12.IV; darrera observació pre-
nupcial (SSAA); (F). 2 exs. de 1r hivern
anellats i 1 ex. escoltat a les 10.00 h a l’i-
lla de Buda el 30.IX (DBCA i ACTA); (F). 2
exs. observats en migració a l’Encanyissa-
da (RACC, JSPC i XTGA); primeres observa-
cions postnupcials (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. anellat al Remo-
lar el 28.IV (JCMC); darrera citació pre-
nupcial (F). 1 ex. als itineraris del Remo-
lar el 13.IX (FLSA); primera citació post-
nupcial (F).

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. trobat mort al parc de Dia-
gonal Mar el 4.X (RRSB); primera citació
postnupcial (F).
Sant Adrià de Besòs 1 ex. a la desembo-
cadura del riu Besòs l’11.V (XLBA); darre-
ra citació prenupcial (F).

GARRAF

Canyelles 2 exs. l’1.X (CGGA); primera
citació postnupcial (F).

Turdus iliacus
Tord ala-roig

ALT EMPORDÀ

Rabós 4 exs. migrant pel coll de Plaja el
10.III (MSFB, PFLB i JMDA); darrera citació
prenupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. de 1r hivern recap-
turat al Canal Vell el 4.IV; darrera citació
postnupcial (DBCA); (F). 1 ex. a l’illa de
Buda el 8.X; primera citació postnupcial
(DBCA i RTFA); (F).

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. al parc del Castell de l’O-
reneta entre el 7.I i el 4.II (RSBA i TASA/ERIT);
(F). 1 ex. al parc de la Ciutadella el 6.III
(RSBA i TASA/ERIT); darrera citació prenupcial
(F). 1 ex. als jardins del Palau de Pedra-
bles el 6.I (XBAA); (F). 1 ex.el 5.XI (RSBA

i TASA/ERIT); primera citació postnupcial
(F).
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PALLARS JUSSÀ

La Torre de Cabdella 150 exs. a la vall
de Filià el 31.I (JCBC); (F).

VALLÈS ORIENTAL

La Llagosta 3 exs. en una pollancreda al
riu Besòs el 29.X (FMVA); primera citació
postnupcial (F).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. migrant a la nit sobre el Cor-
talet el 8.III (SSAA); darrera citació pre-
nupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. al Canal Vell el 31.III;
darrera citació postnupcial (DBCA); (F). 1
ex. a l’illa de Buda el 9.X; primera citació
postnupcial (SSAA); (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a la Vidala el
22.X (FLSA); primera citació postnupcial
(F).

BAIX LLOBREGAT/BARCELONÈS/

VALLÈS OCCIDENTAL

Serra de Collserola 6 exs. al turó de la
Magarola el 19.X (FLLA, DDDA i JPSA); pri-
mera citació postnupcial (F).

BAIX PENEDÈS

Banyeres de Penedès 1 ex. a Saifores el
22.X (CGGA); primera citació postnupcial
(F).

BERGUEDÀ

Gósol 8 exs. al coll de la Guàrdia el 15.X
(FMVA, AOTA i MLMB); primera citació post-
nupcial (F).

PALLARS JUSSÀ

Abella de la Conca 3 exs. al Boumort el

12.X (EIBA, APSA i TASA); primera citació
postnupcial (F).

ALT CAMP

Querol 1 ex. a l’estany de Formigosa el
20.X (CGGA); primera citació postnupcial
(F).

ALT URGELL

Cabó 10 exs. el 23.X (FMVA); primera cita-
ció postnupcial (F).

ANOIA

Cabrera d’Igualada 200 exs. a can Galle-
go el 13.I (CGGA i XBGA); (N).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 43 exs. escoltats entre les
0.10 h i les 2.30 h al Canal Vell el 5.III;
grup destacable en migració (FMVA); (F,
N). 1 ex. de 2n any anellat al Canal Vell el
3.IV; darrera citació prenupcial (DBCA i
FMVA); (F). 1 ex. escoltat a les 10.15 h al
Canal Vell el 10.X; primera citació pos-
tnupcial (DBCA i OCVA); (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a cal Roc el 16.IV
(DBRA); darrera citació prenupcial (F). 1
ex. anellat al Remolar el 22.X (JCMC i FLSA);
primera citació postnupcial (F).

GARRIGUES

Bovera Centenars d’exemplars al riu de la
Coma el 23.I (JEBA i VPRA); (N).

TARRAGONÈS

Tarragona 1 ex. al Loreto el 21.X (ACTA i
JDEA); primera citació postnupcial (F).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural del Cap de Creus 1 ex. en
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pas pel Montperdut el 15.X (PFLB); pri-
mera citació postnupcial (F).

ALT PENEDÈS

El Pla del Penedès 3 exs. al torrent de
Romaní el 24.III (CGGA i XBGA); darrera
citació prenupcial (F).
Subirats 1 ex. en migració nocturna el
18.X (CGGA i XBGA); primera citació post-
nupcial (F). 50 exs. al pi de les Quatre
Soques el 26.XI (CGGA i XBGA); (N).

ALT URGELL

Les Valls de Valira 2 exs. a l’obaga d’Os
de Civís el 28.X (JPPE); primera citació
postnupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. als ullals de Balta-
sar el 26.III; darrera observació prenup-
cial (DBCA i JPVF); (F). 1 ex. a l’illa de Buda
el 6.X; primera citació postnupcial (DBCA);
(F).

BAIX LLOBREGAT

Abrera 25 exs. a can Morral el 21.XII
(XLBA); màxim hivernal (N, F).
Delta del Llobregat 1 ex. sobre els itine-
raris del Remolar el 6.X (JCMC); primera
citació postnupcial (F).

GIRONÈS

Cassà de la Selva 1 ex. al veïnat d’Esclet
el 18.III (PFLB); darrera citació prenupcial
(F).

TARRAGONÈS

Vespella 50 exs. al mas de Cardenal el
29.XII (CGGA); nombre màxim (N).

VALLÈS ORIENTAL

Gualba 4 exs. el 22.III (IOSA i CSAA); darre-
ra citació prenupcial (F).

Turdus viscivorus
Griva

ALT EMPORDÀ

Rabós 80 exs. migrant pel coll de Plaja el
10.III (MSFB, PFLB i JMDA); darrera citació
prenupcial (F).

ALT URGELL

Fígols i Alinyà 1 mascle cantant el 4.I
(PMPC i TVRT); primera data de cant (F).

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. al parc del Guinardó el
12.III (RSBA i TASA/ERIT); darrera citació
prenupcial (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 8 exs. sobre el Remo-
lar el 22.X (JCMC); primera citació post-
nupcial (F).

BARCELONÈS

Barcelona 2 exs. al zoològic el 22.I (JGGD);
(G, F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. a l’illa de Buda el
7.XI (DBCA); (F).

BAIX LLOBREGAT/BARCELONÈS/
VALLÈS OCCIDENTAL

Serra de Collserola 236 exs. migrant pel
turó Blau entre el 16.X i el 4.XI, amb un
màxim de 209 exs. el 22.X (CODA); màxim
històric per a la zona (N, F).
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BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 4 exs. als erms de la gran-
ja Figueres el 8.III (DBCA); (F). 1 ex. a l’i-
lla de Buda el 5.X (DBCA); (F). 2 exs. a l’i-
lla de Buda el 6.X (DBCA); (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a ca l’Arana el
26.III (XLBA i RSLA); darrera citació pre-
nupcial (F).

Cettia cetti
Rossinyol bord

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 femella de 2n any ane-
llada al Canal Vell el 19.IV; darrera citació
prenupcial (SSAA i DBCA); (F). 1 femella de
1r hivern anellada al Canal Vell el 19.VIII;
primera citació postnupcial (SSAA i DBCA);
(F).

MARESME

Arenys de Mar 1 ex. adult fent niu el 7.III
(CBSA); (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 femella de 2n any recap-
turada al Canal Vell el 17.IV; darrera cita-
ció prenupcial (SSAA i DBCA); (F). 1 ex.
escoltat al Canal Vell el 10.VIII; primera
citació postnupcial (SSAA i NRPA); (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 femella de 2n any ane-
llada al Canal Vell el 20.IV; darrera citació
prenupcial (SSAA i DBCA); (F). 1 femella de

1r hivern anellada al Canal Vell el 22.VIII;
primera citació postnupcial (MOVA i NJGA);
(F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 femella de 2n any ane-
llada al Canal Vell el 25.IV; darrera obser-
vació prenupcial (SSAA); (F). 1 femella de
1r hivern anellada al Canal Vell el 25.VIII;
primera citació postnupcial (MPLA i DBCA);
(F).

Cisticola juncidis
Trist

BAIX LLOBREGAT

El Prat de Llobregat 1 niu amb 4 ous el
26.VIII i amb 4 polls petits el 29.VIII (ASAA

i JTCB); (F).

GARROTXA

Santa Pau Comença a recolonitzar la zona
després de l’alta mortalitat de l’hivern
(FTCA); (F).

Locustella naevia
Boscaler pintat gros

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. cantant als Roncaires entre el
9.IV i l’11.IV (SSAA); primera citació pre-
nupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. anellat al Canal
Vell el 7.IV (DBCA, JPVF i CGFA); (F). 1 ex.
anellat al Canal Vell el 9.V (MPLA i DBCA);
(F). 2 exs. anellats al Canal Vell el 10.V
(MPLA, DBCA i JPVF); (F). 1 ex. anellat al
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Canal Vell l’11.V (MPLA, DBCA, MRSA, APTA

i JPVF); (F). 1 ex. anellat al Canal Vell el
13.V (MPLA i DBCA); (F). 1 ex. anellat al
Canal Vell el 14.V (DBCA i MPLA); (F). 1 ex.
al Canal Vell el 4.IX (SSAA i JCGA); (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. als itineraris el
13.IV (FLSA); primera citació prenupcial
(F). 1 ex. cantant a la Magarola el 13.V
(XLBA); darrera citació prenupcial (F).

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. cantant al parc del Gui-
nardó el 12.V (XBAA); darrera citació pre-
nupcial (F).

GARRIGUES

Arbeca 1 ex. cantant en un camp d’ordi
l’11.V (JBSA); (G, F).

GARROTXA

Olot 1 ex. cantant al Croscat el 12.V (FTCA);
(G, F).

MARESME

Dosrius 1 ex. cantant a ca l’Arenes i 1
ex. cantant al pla dels Gitanos el 12.V
(HAPA); (G, F).

OSONA

Gurb 1 ex. cantant al Pradell el 10.V (JPRB);
(G; F).
Perafita 1 ex. anellat a Busquets el 22.IX
(JRMA); (G). 1 ex. a Busquets el 8.X (JBCB);
(G).

PLA DE L’ESTANY

Camós 1 ex. cantant el 12.V (LGSB); (G,
F).

RIBERA D’EBRE

Flix 16 exs. anellats a Sebes durant la cam-
panya postnupcial; primera i darrera cap-
tura el 24.VIII i el 30.X, respectivament
(ICOA); (F, N).

La Palma d’Ebre 2 exs. cantant a l’itine-
rari SOCC 23 el 28.IV (RACC); (F).

SEGARRA

Tarroja de Segarra 1 ex. cantant al mar-
ge d’un riu als plans de Sió el 29.IV (ABBB);
(F). 1 ex. cantant en unes bardisses el 10.V
(ABBB); (F).

URGELL

Belianes 1 ex. cantant en un camp de bes-
sa el 22.IV (ABBB); (F).

VALLÈS ORIENTAL

Sant Fost de Campsentelles 1 ex. en
un erm d’olivardes prop del Besòs el 2.VIII;
primera citació postnupcial (JRFA); (F).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. cantant als Roncaires el 14.IV
(OCVA); primera citació prenupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. de 2n any anellat al
Canal Vell el 5.IV; primera citació prenup-
cial (DBCA, JPVF, OCVA i AAJA); (F). 1 ex. a la
punta del Fangar el 18.IV (DBCA i FVEA);
(F). 1 ex. anellat i observat al Canal Vell el
26.IV (OBJA, ABRA i DBCA); (F). 1 ex. escol-
tat cantar al Canal Vell el 28.IV (DBCA); (F).
1 ex. anellat al Canal Vell el 29.IV (OBJA,

DBCA i ABRA); (F). 1 ex. anellat al Canal Vell
el 30.IV (OBJA i DBCA); (F). 1 ex. anellat al
Canal Vell el 2.V (SSAA i DBCA); (F). 2 exs.
anellats al Canal Vell el 9.V (SSAA i DBCA);
(F). 2 exs. anellats al Canal Vell el 10.V (SSAA

i DBCA); (F). 1 ex. anellat al Canal Vell l’11.V;
darrera citació prenupcial (DBCA i JPVF); (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. recapturat per
a anellament al Remolar el 22.XI (JCMC);
darrera citació postnupcial (F).
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RIBERA D’EBRE

Flix 6 exs. anellats a Sebes durant la cam-
panya postnupcial; primera i darrera cap-
tura el 22.VIII i el 17.IX, respectivament
(ICOA); (F, N).

ALT CAMP

Mont-ral 1 ex. a l’itinerari SOCC 196 el
24.IV (SWWA); (G).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. de 2n any anellat al
Canal Vell l’1.IV; primera citació prenup-
cial (DBCA i FMVA); (F). 1 ex. anellat al Canal
Vell el 17.IV (SSAA i DBCA); (F). 1 ex. de 2n
any anellat al Canal Vell el 18.IV (DBCA i
SSAA); (F). 2 exs. anellats al Canal Vell el
25.IV (AROA, DROA i SGXA); (F). 1 ex. recap-
turat i escoltat cantar al Canal Vell el 26.IV
(AROA i DBCA); (F). 2 exs. anellats i 1 ex.
recapturat al Canal Vell el 27.IV (SSAA i
DBCA); (F). 1 ex. anellat al Canal Vell el
28.IV (SSAA i DBCA); (F). 1 ex. anellat al
Canal Vell el 2.V (SSAA i DBCA); (F). 1 ex.
anellat al Canal Vell el 3.V (SSAA i DBCA);
(F). 1 ex. anellat al Canal Vell el 5.V
(SSAA i DBCA); (F). 1 ex. anellat al Canal
Vell el 6.V (SSAA i DBCA); (F). 1 ex. anellat
al Canal Vell el 7.V (SSAA i DBCA); (F). 3
exs. anellats i 1 ex. recapturat al Canal Vell
el 8.V (SSAA i DBCA); (F). 2 exs. anellats al
Canal Vell el 9.V (SSAA i DBCA); (F). 1 ex.
anellat al Canal Vell el 14.V (AROA); (F). 1
ex. anellat al Canal Vell el 15.V; darrera
citació prenupcial (AROA); (F).

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. alliberat després de reco-
llir-lo estabornit al col·lisionar amb un
vidre del hotel AC el 26.IV (RRSB);(G, B).

OSONA

El Brull 1 ex. cantant al Grau, Sant Jau-
me de Viladrover, l’1.V (DVBA); (G).

Folgueroles 1 ex. cantant el 8.V (RBCA);
(G).
Les Masies de Voltregà 1 ex. cantant a
Gallifa el 18.IV (RJNA); (G).
Perafita 1 ex. a Busquets el 2.V (JBCB); (G).

PLA DE L’ESTANY

Banyoles 2 mascles cantant a la Puda el
6.V (CFQA i OCVA); (G, F).

PLA D’URGELL

Golmés 1 ex. a l’itinerari SOCC 79 el 9.V
(JBSA); (G).

RIBERA D’EBRE

Flix 5 exs. anellats a Sebes durant la cam-
panya postnupcial; primera i darrera cap-
tura el 2.IX i el 16.X, respectivament (ICOA);
(F, N).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural del Cap de Creus 3 exs.
cantant a Montjoi el 23.IV (GGOA); (G).
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. cantant als Tres Ponts el 30.III
(OCVA, JMAA i MJMA); primera citació pre-
nupcial (F). 1 ex. el 26.IV (ABRA); (F). 1
ex. anellat a l’estany de Mornau el 17.V
(JFBB); darrera citació prenupcial (F).

ALT PENEDÈS

Font-rubí 1 ex. cantant en una bardissa
al Serral el 2.V (CGGA i XBGA); (G).

ALT URGELL

La Seu d’Urgell 1 ex. al riu Segre entre el
13 i el 29.IV (JDAB); (G).

BAIX CAMP

Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant 1 mas-
cle cantant a Remullà el 24.IV (APVA); (G).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 2 exs. cantant als arrossars
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de la Quartera, illa de Buda, el 19.III; pri-
mera observació prenupcial (DBCA); (F).
1 ex. anellat al Canal Vell el 18.IV (SSAA);
(F). 1 ex. anellat al Canal Vell el 28.IV (SSAA);
(F). 1 ex. anellat al Canal Vell l’1.V (SSAA);
(F). 1 ex. anellat al Canal Vell el 10.V (MPLA

i DBCA); (F). 1 ex. anellat al Canal Vell el
12.V; darrera observació prenupcial (MPLA

i DBCA); (F). 1 ex. de 1r hivern anellat al
Canal Vell el 22.VIII; primera observació
postnupcial (JCVC); (F). 1 ex. de 1r hivern
anellat al Canal Vell el 29.VIII (MPLA i DBCA);
(F). 1 ex. de 1r hivern anellat al Canal Vell
el 20.IX (MPLA); (F). 1 ex. de 1r hivern ane-
llat a l’illa de Buda i 1 ex. de 1r hivern ane-
llat al Canal Vell el 17.X; darreres obser-
vacions postnupcials (DBCA i MPLA); (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a ca l’Arana el
23.V (AOTA); darrera citació prenupcial
(F).

RIBERA D’EBRE

Flix 7 exs. anellats a Sebes durant la cam-
panya postnupcial; primera i darrera cap-
tura el 12.VIII i el 10.X, respectivament
(ICOA); (F, N).

SEGRIÀ

Vilanova de la Barca 1 ex. al sot del Fus-
ter el 22.IV (SWWA); primera citació pre-
nupcial (G, F).

Locustella luscinioides
Boscaler comú

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. als Roncaires el 26.III (AAJA i
OCVA); primera citació prenupcial (F). 2-
3 parelles nidificants als estanys del Tec
(JMMA); (N).

BAIX CAMP

Cambrils 1 ex. a la riera de Riudecanyes
el 7.IX ( EGTA); (G).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. de 2n any calenda-
ri anellat al Canal Vell el 19.III; primera
citació prenupcial (DBCA); (F). Primers
mascles cantant al rodell de Conxa, Canal
Vell, el 22.III (DBCA); (F). 1 ex. de 1r hivern
anellat al Canal Vell el 21.X; darrera cita-
ció postnupcial (DBCA i SSAA); (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. anellat al Remo-
lar el 20.III (JQFA, DBCA, FLSA, MIBA i RACB);
primera citació prenupcial (F).

RIBERA D’EBRE

Flix 8 exs. anellats a Sebes durant la cam-
panya postnupcial; primera i darrera cap-
tura el 2.IX i el 2.X, respectivament (ICOA);
(F, N).

TARRAGONÈS

Torredembarra 3 exs. cantant als Salats i
Muntanyans el 7.V (CGGA); (G).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. a l’estany del Cortalet (SSAA,

XDPA, JMAA i TMJA), 1 ex. a la Massona i 1
ex. als Tres Ponts el 5.IV (AOTA, PSGA, FMVA

i MLMB); primeres citacions prenupcials
(F). 1 mascle cantant a l’estany del Cor-
talet el 28.V, localitat on no cria (SSAA);
(F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. de 1r estiu anellat
al Canal Vell el 17.III; primera citació pre-
nupcial (DBCA i JPVF); (F). Primer exem-
plar cantant escoltat als Cremats, illa de
Buda, el 25.III (DBCA); (F). 1 ex. als arros-

2003

2002

Anuari d’Ornitologia de Catalunya 2002-2005416



sars de la Quartera, illa de Buda, el 30.IX;
darrera citació postnupcial (DBCA); (F).

RIBERA D’EBRE

Flix 7 exs. anellats a Sebes durant la cam-
panya postnupcial; primera i darrera cap-
tura el 7.VIII i el 24.IX, respectivament
(ICOA); (F, N).

SEGRIÀ

Torres de Segre 1 ex. al pantà d’Utxesa el
21.III (JBSA); primera citació prenupcial
(F).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. anellat als Roncaires el 26.III
(SSAA i TMJA); primera citació prenupcial
(F).

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 1 ex. vist i 1 ex.
escoltat al pantà del Foix el 15.VII, possi-
ble nou quadrat UTM 10×10 de cria pos-
sible (CGGA); (R).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. de 2n any anellat al
Canal Vell el 20.III; primera citació pre-
nupcial (DBCA); (F). Primer exemplar can-
tant escoltat al Canal Vell el 28.III (DBCA);
(F). 1 ex. adult anellat al Canal Vell el 17.X;
darrera citació postnupcial (SSAA i DBCA);
(F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. cantant al camp
de futbol el 12.VII (JBOL i PBGA); (F).

RIBERA D’EBRE

Flix 10 exs. anellats a Sebes durant la cam-
panya postnupcial; primera i darrera cap-
tura el 4.VIII i el 9.IX, respectivament
(ICOA); (F, N).

SEGRIÀ

Vilanova de la Barca 1 ex. al sot del
Fuster el 2.IV (JBSA); primera citació pre-
nupcial (F).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. anellat a l’estany de Mornau
l’1.IV (OCVA); primera citació prenupcial
(F).

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal Diverses citacions
visuals i acústiques de 2 exs. al pantà del
Foix entre el 16.VI i el 21.VIII (CGGA i
XBGA); (R).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. al Canal Vell el 22.III;
primera observació prenupcial (SSAA); (F).
1 ex. observat a l’illa de Buda el 19.X; darre-
ra observació postnupcial (DBCA); (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. cantant a la
maresma el 9.VI (XBGA); citació estival (F).

RIBERA D’EBRE

Flix 10 exs. anellats a Sebes durant la cam-
panya postnupcial; primera i darrera cap-
tura el 5.VIII i el 17.IX, respectivament
(ICOA); (F, N).

SEGRIÀ

Vilanova de la Barca 1 ex. anellat al sot
del Fuster el 5.VIII (ABBB); (G, F).

VALLÈS ORIENTAL

Sant Fost de Campsentelles 1 ex. al Besòs
el 2.IX (FMVA); (G).
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Acrocephalus melanopogon
Boscarla mostatxuda

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 7 parelles nidificants (JMMA); (N).
1 ex. al Matà el 21.X (JMAA); primera cita-
ció postnupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre Primers cants al rodell de
Conxa, Canal Vell, el 23.I (DBCA i JPVF);
(F). 2 exs. d’edat indeterminada anellats
al Canal Vell el 16.X; primera citació
postnupcial (OBJA); (F).

BARCELONÈS

Sant Adrià de Besòs 1 ex. a la desembo-
cadura del Besòs el 9.III (XLBA); (G). 1
ex. el 29.XI (XLBA); (G).

TARRAGONÈS

Vila-seca 1 ex. en un canal a la platja dels
Prats el 3.XI (EGTA); (G).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. a l’estany Europa el 10.X (JMAA);
primera citació postnupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre Primers exemplars can-
tant escoltats al Canal Vell i al Garxal el
6.II (DBCA i ACMA); (F). 1 ex. de 1r hivern
anellat al Canal Vell el 2.X; primera cita-
ció postnupcial (SSAA i DBCA); (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a la Vidala el
16.X (JCMC); primera citació postnupcial
(F).

RIBERA D’EBRE

Flix 1 ex. anellat a Sebes durant la cam-
panya postnupcial el 27.X (MPLA); (F, G).

TARRAGONÈS

Torredembarra 4 exs. als Salats i Mun-
tanyans el 8.I; cens d’ocells aquàtics hiver-
nants (AVDA); (N, G).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. a la depuradora d’Empuria-
brava el 30.IX (JMAA); primera citació post-
nupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre Primers mascles cantant
al Canal Vell el 23.I (DBCA); (F). 1 ex. de
1r hivern anellat al Canal Vell el 18.X; pri-
mera citació postnupcial (SSAA i DBCA); (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. anellat al Remo-
lar el 20.IV (JCMC); darrera citació pre-
nupcial (F). 1 ex. anellat al Remolar el 26.X
(JCMC i FLSA); primera citació postnupcial
(F).
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BARCELONÈS

Barcelona 1 mascle cantant al parc de Dia-
gonal Mar el 16.IV (RRSB); (G).
Sant Adrià de Besòs 1 ex. a la desembo-
cadura del Besòs el 23.XI (XLBA); (G).

RIBERA D’EBRE

Flix 5 exs. anellats a Sebes durant la cam-
panya postnupcial el 12.VIII, 12.X, 15.X
i 3.XI (ICOA); (F, G).

TARRAGONÈS

Tarragona 1 ex. capturat a l’interior de
la sala d’espera de RENFE el 2.XI; presu-
miblement un migrant que va quedar atra-
pat dins l’edifici i no en podia sortir. L’o-
cell és anellat i alliberat a la riba del
Francolí en bones condicions (RACC); (F).
Torredembarra 1 ex. als Salats i Mun-
tanyans el 18.I; cens d’ocells aquàtics hiver-
nants (AVDA); (G, N).

VALLÈS ORIENTAL

Sant Fost de Campsentelles 1 ex. al riu
Besòs el 19.X (FMVA); primera citació post-
nupcial (F, G).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre Primers mascles cantant
al Canal Vell el 19.II (DBCA); (F). 1 ex. de
1r hivern anellat al Canal Vell el 22.X; pri-
mera observació postnupcial (MPLA i DBCA);
(F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a la Vidala el
30.III (DMCA); darrera citació prenupcial
(F).

TARRAGONÈS

Torredembarra 1 ex. als Salats i Mun-
tanyans el 15.XI (CGGA); (G).

Acrocephalus paludicola
Boscarla d’aigua

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. el 10.IV (GFFA); (G). 1 ex. el
14.IV (SDDA i CDXA); (G). 1 ex. el 22.IV
(AAJA i EGGA); (G). 1 ex. fotografiat a la
RN2 el 15.VIII (HMMB); (G). 1 ex. als estanys
del Matà el 22.VIII (FMVA); (G). Citacions
no trameses al Comitè Avifaunístic de Cata-
lunya.

RIBERA D’EBRE

Flix 1 ex. anellat a Sebes durant la cam-
panya postnupcial el 22.IX (EPFA); (F, G).
Citació no tramesa al Comitè Avifaunístic
de Catalunya.

ALT CAMP

Alió 1 ex. el 20.IV (DBRA); (G). Citació
homologada pel Comitè Avifaunístic de
Catalunya.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. anellat als Roncaires el 3.IV
(SSAA, AAJA i OCVA); (G). Citació no trame-
sa al Comitè Avifaunístic de Catalunya.
1 ex. capturat per a anellament a l’estany
dels Roncaires el 13.IV (OCVA); (G). Cita-
ció homologada pel Comitè Avifaunístic
de Catalunya. 1 ex. capturat per a anella-
ment a l’estany dels Roncaires el 14.IV
(OCVA, ARVA i JRXD); (G). Citació homolo-
gada pel Comitè Avifaunístic de Catalun-
ya. 1 ex. a la closa de la Bomba el 21.IV
(JMAA i BMBA); (G). Citació no tramesa al
Comitè Avifaunístic de Catalunya.
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BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. observat i escoltat
cantar al Canal Vell el 8.IV (DBCA); (G).
Citació pendent d’homologació pel Comi-
tè Avifaunístic de Catalunya. 1 ex. anellat
al Canal Vell el 25.IV (AROA, DROA i SGXA);
(G). Citació pendent d’homologació pel
Comitè Avifaunístic de Catalunya.

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a cal Tet el 2.V
(XLBA); (G). Citació no tramesa al Comitè
Avifaunístic de Catalunya.

Acrocephalus schoenobaenus
Boscarla dels joncs

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. anellat als Roncaires l’11.III
(SSAA); primera citació prenupcial (F). 1
ex. anellat als Roncaires el 10.V (OCVA);
darrera citació prenupcial (F). 1 ex. a l’es-
tany del Cortalet el 6.VIII (AOTA); prime-
ra citació postnupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. anellat al Canal
Vell el 3.III; primera citació postnupcial
(DBCA i JPVF); (F). 1 ex. anellat al Canal Vell
el 17.V; darrera citació prenupcial (DBCA

i JPVF); (F). 1 ex. adult al Canal Vell el
24.VII; primera citació postnupcial (DBCA);
(F). 1 ex. de 1r hivern anellat al Canal Vell
el 14.X; darrera citació postnupcial (SSAA

i DBCA); (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. anellat al Remo-
lar el 21.III (JQFA, DBCA, FLSA, MIBA i RACB);
primera citació prenupcial (F). 1 ex. ane-
llat al Remolar el 7.VIII ( JCMC i FLSA); pri-
mera citació postnupcial (F).

GARROTXA

Santa Pau 1 ex. anellat als estanys de Jor-
dà el 5.X (OCVA); darrera citació postnupcial
(F).

OSONA

Gurb 1 ex. al Gurri prop del poligon de
Roda el 7.VIII (PBCA); (G, F).

SEGRIÀ

Alcarràs 1 ex. al pantà de l’Arròs el 29.III
(GBCA i SWWA); primera citació prenupcial
(F).
Torres de Segre 1 ex. al pantà de Came-
lis el 29.III (GBCA i SWWA); primera cita-
ció prenupcial (F).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. a la Massona el 24.III ( JMAA);
primera citació prenupcial (F). 1 ex. a l’es-
tany Europa el 13.VIII (JMAA i IBTA); pri-
mera citació postnupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. anellat al Canal Vell
el 16.III; primera citació prenupcial (DBCA

i JPVF); (F). Primer exemplar cantant escol-
tat al Canal Vell el 24.III (DBCA); (F). 1 ex.
anellat al Canal Vell el 8.V; darrera citació
prenupcial (SSAA i DBCA); (F). 1 ex. adult
anellat al Canal Vell el 27.VII; primera cita-
ció postnupcial (DBCA); (F). 1 ex. de 1r
hivern anellat al Canal Vell el 10.XI; darre-
ra citació postnupcial (SSAA i DBCA); (F).

BAIX EMPORDÀ

Torroella de Montgrí 1 ex. a l’itinerari
SOCC 141 el 13.V (OCVA); darrera citació
prenupcial (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a la maresma el
9.III (JCPA); primera citació prenupcial (F).
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CERDANYA

Isòvol 2 exs. en unes herbes a la vora del
riu Segre el 13.VIII (PABB); primera citació
postnupcial (F).

RIBERA D’EBRE

Flix 31 exs. anellats a Sebes durant la cam-
panya postnupcial, primera i darrera cap-
tura el 4.VIII i l’11.X, respectivament (ICOA);
(F, N).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. a les Molleroses el 4.III (SSAA);
primera citació prenupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. vist i escoltat can-
tar al Canal Vell el 10.III; primera citació
prenupcial (DBCA); (F). 1 ex. anellat al
Canal Vell el 13.V; darrera citació pre-
nupcial (AROA); (F). 1 ex. de 1r hivern ane-
llat al Canal Vell el 20.VII; primera citació
postnupcial (DBCA); (F). 1 ex. de 1r hivern
a l’illa de Buda el 6.XI; darrera citació post-
nupcial (DBCA, JPVF i YBSA); (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 2 exs. anellats al Remo-
lar el 21.II (JCMC, FLSA, APAA i VPAA); pri-
mera citació prenupcial (F). 3 exs. a la
Bunyola el 28.VII (XLBA); primera citació
postnupcial (F).

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. en uns baladres en una
placeta a Nou Barris el 14.IX (XLBA); (G).

RIBERA D’EBRE

Flix 45 exs. anellats a Sebes durant la cam-
panya postnupcial, primera i darrera cap-
tura el 4.VIII i el 9.X, respectivament (ICOA);
(F, N).

SEGRIÀ

Torres de Segre 1 ex. a Utxesa el 20.III
(GBCA i ASPA); primera citació prenupcial
(F).

VALLÈS OCCIDENTAL

Montcada i Reixac 2 exs. anellats al Besòs
el 2.X (XLBA); darrera citació postnupcial
(F).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. a la Massona el 4.IV (JMAA i
TMJA); primera citació prenupcial (F). 2
exs. a l’estany Europa el 9.VIII (JMAA i
MJMA); primera citació postnupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. anellat al Canal
Vell el 9.III; primera observació prenup-
cial (DBCA); (F). 1 ex. anellat al Canal Vell
el 17.V; darrera observació prenupcial
(DBCA); (F). 1 ex. adult anellat al Canal
Vell el 15.VII; primera observació post-
nupcial (DBCA); (F). 1 ex. de 1r hivern ane-
llat a l’illa de Buda el 3.XI; darrera obser-
vació postnupcial (DBCA); (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a la Vidala el
22.III (FLSA); primera citació prenupcial
(F). 1 ex. a la maresma el 12.VIII (XMAA);
primera citació postnupcial (F).
Gavà 1 ex. al itinerari SOCC 215 el 31.V
(APAA); darrera citació prenupcial (F).

BARCELONÈS

Sant Adrià de Besòs 1 ex. a la desembo-
cadura del riu Besòs el 29.VII (XLBA); pri-
mera citació postnupcial (F).

RIBERA D’EBRE

Flix 29 exs. anellats a Sebes durant la cam-
panya postnupcial, primera i darrera cap-
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tura el 4.VIII i el 26.X, respectivament
(ICOA); (F, N).

VALLÈS OCCIDENTAL

Montcada i Reixac 1 ex. a la bassa del
Gurugú el 6.VI (XLBA); darrera citació pre-
nupcial (F).

Acrocephalus agricola
Boscarla dels arrossars

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. adult que es troba
en muda activa de primàries anellat al
Canal Vell el 26.XI; tercer registre pel del-
ta (OCVA, DBCA, MLMB i JPVF); (G). Citació
pendent d’homologació o no tramesa al
Comité de Rarezas de SEO/BirdLife.

Acrocephalus dumetorum
Boscarla dels matolls

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. de 1r hivern anellat
al Canal Vell el 22.X; primera citació pel
conjunt del delta i tot el país, i segona a la
península Ibèrica (SSAA, NRPA i JAJA); (G).
Citació pendent d’homologació o no tra-
mesa al Comité de Rarezas de SEO/BirdLife.

Acrocephalus scirpaceus
Boscarla de canyar

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 4 exs. cantant a les Molleroses el
2.IV (OCVA); primera citació prenupcial

(F). 63 exs. anellats als Roncaires el 18.V
(OCVA); màxim nombre capturat (N).

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 1 ex. el 27.VII (CGGA);
primera citació postnupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 mascle cantant a Masia
Blanca el 10.IV; primera citació prenup-
cial (DBCA i JPVF); (F). 1 ex. de 1r hivern
anellat al Canal Vell el 27.XI; darrera cita-
ció postnupcial (OCVA i DBCA); (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. cantant a la Vida-
leta el 10.IV; cens quinzenal d’ocells al
Remolar 2002; primera citació prenupcial
(F). 1 ex. anellat al Remolar el 17.XII (JCMC);
citació hivernal (F).
Olesa de Montserrat Cap parella nidifi-
cant per primera vegada des dels darrers
anys (JCRD); (R).

BARCELONÈS

Santa Coloma de Gramenet 1 ex. al riu
Besòs el 7.XI (XLBA); darrera citació post-
nupcial (F).

GIRONÈS

Girona 1 ex. anellat a Fontajau l’1.XII,
darrera citació postnupcial (CPVA); (F).

OSONA

Gurb 1 ex. al Gurri prop del poligon de
Roda el 7.VIII (PBCA); primera citació post-
nupcial (F).

SEGRIÀ

Alfés 6 exs. al riu Set el 29.III (ABBB);
primera citació prenupcial (F).
Torres de Segre 1 ex. al pantà de Came-
lis el 25.III (JBSA); primera citació pre-
nupcial (F).
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VALLÈS ORIENTAL

La Llagosta 1 ex. al riu Besòs el 4.XI (FMVA);
darrera citació postnupcial (F).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. cantant a la Massona el 5.IV
(JMAA i TMJA); primera citació prenupcial
(F). 1 ex. a la depuradora del Matà el 12.XI
(JMAA); darrera citació postnupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. anellat al Canal
Vell el 5.IV; primera citació prenupcial
(DBCA, OCVA, AAJA i JPVF); (F). Primers mas-
cles escoltats cantar al Canal Vell el 16.IV
(DBCA); (F). 1 ex. de 1r hivern anellat al
Canal Vell el 24.XI; darrera citació post-
nupcial (SSAA i DBCA); (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. al canyar de la
maresma el 15.IV (FLSA); primera citació
prenupcial (F). 1 ex. a la bassa dels Pollan-
cres el 8.XI (RACB i MCBB); darrera citació
postnupcial (F).

GARROTXA

Santa Pau 1 ex. als estanys de Jordà el
30.VII (OCVA); primera citació postnup-
cial (F).

OSONA

Manlleu 1 ex. en una vora de canyissar al
riu Ter el 26.VI (RPEA); citació estival (F).

TARRAGONÈS

Torredembarra 2 exs. als Salats i Mun-
tanyans el 7.XI (CGGA); darrera citació post-
nupcial (F).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. anellat als Roncaires el 3.IV
(SSAA); primera citació prenupcial (F).

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 1 ex. al pantà del
Foix el 15.VII (CGGA); primera citació post-
nupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. de 1r hivern anellat
als ullals de Panxa el 7.II. Aquest havia
finalitzat una muda pràcticament total,
havent retingut les dues primàries més
externes i les quatre secundaries més inter-
nes, pel que cal pensar que va passar l’hi-
vern al delta (JAJA); (F). 1 ex. anellat al
Canal Vell el 6.IV; primera citació pre-
nupcial (DBCA); (F). Primers mascles escol-
tats cantar al Garxal el 9.IV (DBCA); (F). 1
ex. de 1r hivern anellat al Canal Vell el
28.XI; darrera citació postnupcial (SSAA i
DBCA); (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. als calaixos de
depuració el 22.III (FLSA); primera citació
prenupcial (F). 1 ex. als itineraris del Remo-
lar el 6.XI (FLSA); darrera citació postnupcial
(F).

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. trobat mort al passeig de
Gràcia el 27.X (FRRA); (B).
Sant Adrià de Besòs 1 ex. a la desembo-
cadura del riu Besòs el 23.XI (XLBA); darre-
ra citació postnupcial (F).

SEGRIÀ

Torres de Segre 1 ex. a Utxesa el 26.III
(XRNA); primera citació prenupcial (F).
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TARRAGONÈS

Altafulla 1 ex. a la desembcadura del Gaià
el 5.XI (CGGA i XBGA); darrera citació post-
nupcial (F).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. anellat a l’estany de Mornau
el 27.III (OCVA, AAJA i DROA); primera cita-
ció prenupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. anellat al Canal
Vell el 4.IV; primera observació prenup-
cial (SSAA); (F). 1 ex. de 1r hivern recap-
turat a l’illa de Buda el 27.XI; darrera obser-
vació postnupcial (DBCA); (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. anellat al Remo-
lar el 4.IV (JCMC); primera citació pre-
nupcial (F).

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. cantant en uns baladres
en una plaça de Nou Barris el 10.VI (XLBA);
darrera citació prenupcial (F, G).

GIRONÈS

Girona 1 ex. anellat a illa de Ter el 2.IV
(CPVA i JVCB); primera citació prenupcial
(F).

OSONA

Vic 1 ex. al puig dels Jueus el 3.IV (MRFB);
primera citació prenupcial (F).

TARRAGONÈS

Torredembarra 1 ex. als Salats i Mun-
tanyans el 15.XI (CGGA); darrera citació
postnupcial (F).

VALLÈS OCCIDENTAL

Montcada i Reixac 1 ex. a la bassa del

Gurugú el 6.VI (XLBA); darrera citació pre-
nupcial (F). 1 ex. al Polvorí el 30.VII (XLBA);
primera citació postnupcial (F).

Acrocephalus arundinaceus
Balquer

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. cantant a l’estany del Corta-
let l’1.IV (MCTA); primera citació prenup-
cial (F). Població nidificant estimada en
39-40 parelles (JMMA); (N).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 mascle cantant al Canal
Vell el 8.IV; primera citació prenupcial
(DBCA i JPVF); (F). 1 ex. adult recapturat al
Canal Vell el 17.XI; darrera citació post-
nupcial (SSAA i DBCA); (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. cantant a la
maresma el 7.IV (ARMC); primera citació
prenupcial (F).
Olesa de Monsterrat Cap parella nidifi-
cant per primera vegada des dels darrers
anys (JCRD); (R).

BARCELONÈS

Santa Coloma de Gramenet 1 ex. al riu
Besòs el 2.VIII (XLBA); primera citació post-
nupcial (F).

NOGUERA

Camarasa 1 ex. cantant al pantà de Sant
Llorenç de Montgai el 4.IV (JBSA); prime-
ra citació prenupcial (F).

PLA DE L’ESTANY

Banyoles 1 parella nidificant amb èxit; se
sospitava que ho havia deixat de fer (CFQA,
GGTA, PCSA i JPSB); (G).

2002

2005

Anuari d’Ornitologia de Catalunya 2002-2005424



SEGRIÀ

Torres de Segre 1 ex. a Utxesa el 4.IV
(AVPA); primera citació prenupcial (F).

VALLÈS ORIENTAL

Vilanova del Vallès 1 ex. escoltat a prop
de la carretera de la Roca l’1.VII (JSPC);
(G).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. cantant al Cortalet el 31.III
(OCVA); primera citació prenupcial (F).
Població nidificant estimada en 42 pare-
lles (JMAA); (N).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. anellat al Canal
Vell el 4.IV; primera citació prenupcial
(DBCA) (F). Primer exemplar cantant escol-
tat al Canal Vell el 16.IV (DBCA); (F). 1 ex.
adult recapturat al Canal Vell el 14.XI;
darrera citació postnupcial (OBJA i DBCA);
(F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. als itineraris
l’11.IV (FLSA); primera citació prenupcial
(F).

GIRONÈS

Girona 1 ex. a Fontajau el 18.VI (ACHA);
citació estival en un lloc on no cria (F).

PALLARS SOBIRÀ

Baix Pallars Diversos exemplars escoltats
(JCCA) i 1 niu ocupat amb constant aport
de becada a l’estany de Montcortés el 9.VI
(MRFB i JPPE); nou quadrat UTM 10×10  de
cria segura (R).

SEGRIÀ

Lleida 1 ex. al pantà de Torre de Jassé el
3.IV (AVPA); primera citació prenupcial (F).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. anellat als Roncaires el 31.III
(OCVA i SGBB); primera citació prenupcial
(F). Població nidificant estimada en 48
parelles (JMAA); (N).

ALT URGELL

Bassella 1 mascle cantant el 23.V (PMPC i
TVRT); darrera citació prenupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. anellat al Canal
Vell l’1.IV; primera citació prenupcial
(DBCA); (F). Primer exemplar cantant escol-
tat al Canal Vell el 5.IV (DBCA); (F). 1 ex.
adult recapturat al Canal Vell el 9.XI; darre-
ra citació postnupcial (OCVA); (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. als calaixos de
depuració el 29.III (FLSA); primera citació
prenupcial (F).

BARCELONÈS

Santa Coloma de Gramenet 1 ex. al riu
Besòs el 4.X (XLBA); darrera citació post-
nupcial (F).

SEGRIÀ

Torres de Segre 1 ex. al panta de Simó
l’1.IV (FPTA); primera citació prenupcial (F).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. anellat a l’estany de Mornau
el 23.III (JFBB); primera citació prenupcial
(F). 1 ex. anellat als Roncaires el 8.VIII
(OCVA); primera citació postnupcial (F).
Sant Climent Sescebes 1 parella durant
tot el període reproductor a l’estany gros
del Torlits (ACJA); (R).
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BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. observat i escoltat
cantar al canyissar de l’antic port d’illa de
Mar el 28.III; primera observació pre-
nupcial (DBCA); (F). 1 ex. de 1r hivern ane-
llat a l’illa de Buda el 29.X; darrera obser-
vació postnupcial (DBCA); (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. anellat al Remo-
lar el 3.IV (JCMC); primera citació pre-
nupcial (F).

BARCELONÈS

Santa Coloma de Gramenet 1 ex. can-
tant durant el període reproductor al riu
Besòs (XLBA); nou quadrat UTM 10×10 de
cria possible (R).

SEGRIÀ

Torres de Segre 1 ex. al pantà d’Utxesa el
3.IV (EGRE); primera citació prenupcial
(F).

VALLÈS OCCIDENTAL

Montcada i Reixac 1 ex. cantant al riu
Besòs el 14.VI (XLBA); nou quadrat UTM
10×10 de cria possible (R).

Hippolais opaca
Bosqueta pàl·lida occidental

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. de 1r hivern anellat
al Canal Vell el 6.IX (SSAA, JCGA i FVEA);
(G). Citació homologada pel Comitè Avi-
faunístic de Catalunya.

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. anellat al Remo-
lar el 29.IV (JCMC, FLSA, RACB i SGXC); (G).

Citació homologada pel Comitè Avifau-
nístic de Catalunya.

Hippolais icterina
Bosqueta icterina

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. a Vilaüt el 26.IV (BVVA, RBBA

i RVVA); (F). 1 ex. al Tec el 9.V (OCVA i NBBA);
(F). 1 ex. capturat als Roncaires l’11.V
(OCVA i CFQA); (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 3 exs. anellats al Canal
Vell el 8.V (SSAA, DBCA i JPVF); (F). 2 exs.
anellats al Canal Vell el 9.V (SSAA, DBCA i
JPVF); (F). 1 ex. anellat i 2 exs. recapturats
al Canal Vell el 10.V (SSAA i DBCA); (F). 2
exs. recapturats al Canal Vell l’11.V (MPLA,

DBCA, MRSA, APTA i JPVF); (F). 2 exs. ane-
llats al Canal Vell el 17.V (DBCA i JPVF); (F).
1 ex. de 1r hivern anellat al Canal Vell el
14.VIII (OCVA, DBCA i SSAA); (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. al camí de Valèn-
cia el 9 i 10.V (XLBA); (F). 9 exs. anellats
durant maig a la reserva (JQFA i JCMC); (F).

TARRAGONÈS

Torredembarra 1 ex. fent veus als Salats
i Muntanyans el 7.V (CGGA); (G).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. anellat a l’estany dels Ron-
caires el 6.V (LJFA i NBBA); (F). 2 exs. ane-
llats el 9.V (LJFA i NBBA); (F). 1 ex. anellat
l’11.V (OCVA); (F). 1 ex. a l’estany Europa
el 28.VIII (LGSB); citació postnupcial (F).
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BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. anellat i escoltat can-
tar al Canal Vell el 4.V (SSAA, DBCA i ABRA);
(F). 1 ex. de 1r hivern anellat al Canal Vell
el 17 i 18.VIII (SSAA); (F). 1 ex. de 1r hivern
anellat al Canal Vell el 6.IX (SSAA); (F).

BAIX EMPORDÀ

Torroella de Montgrí 2 exs.al Ter Vell el
29.VIII (LGSB); (F, G).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 10 exs. anellats al
Remolar entre el 7 i el 19.V (JCMC, JBFA i
FLSA); (F). 1 ex. a l’aeroport el 8.V (ACHA

i ABBB); (F). 1 ex. a la pineda de Gavà el
27.VIII (XLBA); (F, G).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. al mas de Ramon,
Deltebre, el 19.IV (ABRA); (F). 1 ex. als
erms de la Tancada el 8.V (JCPA, RACA, RSPA,

MCBB i JNNA); (F). 5 exs. als erms de la Tan-
cada el 9.V (RACA); (F). 1 ex. a l’entrada
del Trabucador el 10.V (SSAA); (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. anellat al Remo-
lar el 12.V (JCMC); (F).

VAL D’ARAN

Vielha e Mijaran 1 mascle cantant a 1.100
m a Casarilh el 21.V (LTBB); (G, F).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. a Vilaüt el 25.IV (ABRA); (F).

ANOIA

Masquefa 1 ex. a l’itinerari SOCC 28 el
30.IV (DGBA); (G).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. anellat al Canal
Vell el 17.V (DBCA); (F). 1 ex. de 1r hivern
anellat a l’illa de Buda el 24.IX (DBCA); (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. anellat al Remo-
lar el 7.V i 1 ex. anellat el 9.V (JCMC); (F).
1 ex. a cal Tet el 23.V (AOTA); (F).

GARROTXA

Santa Pau 1 ex. capturat per a anellament
als estanys d’en Jordà el 21.IX (JFBB i JBCD);
(G).

Hippolais polyglotta
Bosqueta vulgar

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. als estanys de Pau el 22.IV
(JMAA); primera citació prenupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. anellat al Canal
Vell el 18.IV; primera citació prenupcial
(SSAA i DBCA); (F). 1 ex. anellat al Canal
Vell el 30.V; darrera citació prenupcial
(DBCA i JPVF); (F). 1 ex. adult anellat al
Canal Vell el 2.VIII; primera citació post-
nupcial (DBCA i JPVF); (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. anellat al Remo-
lar el 7.VIII (JCMC i FLSA); primera citació
postnupcial (F). 1 ex. anellat al Remolar
el 3.X (JCMC); darrera citació postnupcial
(F).

BARCELONÈS

Barcelona 2 exs. al parc del Guinardó el
20.IX (XLBA i ALSA); darrera citació post-
nupcial (F).
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TARRAGONÈS

El Catllar 3 exs. cantant al pantà del Gaià
el 25.IV (CGGA); primera citació prenup-
cial (F).

URGELL

Bellpuig 1 ex. el 24.IV (JEBA); primera cita-
ció prenupcial (F).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural del Cap de Creus 1 ex. el
14.IX (PFLB); darrera citació postnupcial
(F).
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. a l’estany Europa el 5.IV (SDDA);
primera citació prenupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. escoltat cantar al
Canal Vell el 10.IV; primera citació pre-
nupcial (DBCA i JPVF); (F). 1 ex. recapturat
al Canal Vell el 27.V; darrera citació pre-
nupcial (DBCA i JPVF); (F). 1 ex. al Canal
Vell el 30.VII; primera citació postnupcial
(TKKA i DBCA); (F). 1 ex. a la granja Figue-
res el 21.IX; darrera citació postnupcial
(DBCA); (F).

PLA URGELL

Miralcamp 1 ex. a la Serra el 18.IV (JEBA);
primera citació prenupcial (F).

VALLÈS OCCIDENTAL

Sant Llorenç Savall 1 ex. a l’itinerari SOCC
190 el 25.IV (OBJA); primera citació pre-
nupcial (F).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. a l’estany Europa el 27.IV
(JMAA); primera citació prenupcial (F).
Llançà 7 exs. a l’itinerari SOCC 221 el
25.IV (MBFA); primera citació prenupcial
(F).

ALT PENEDÈS

Sant Pere de Riudebitlles 1 ex. a l’itine-
rari SOCC 228 el 18.IV (FATA); primera
citació prenupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. anellat al Canal
Vell el 18.IV; primera citació prenupcial
(DBCA i SSAA); (F). 1 ex. anellat al Canal
Vell el 17.V; darrera citació prenupcial
(DBCA i JPVF); (F). 1 ex. de 1r hivern ane-
llat al Canal Vell el 7.VIII; primera citació
postnupcial (SSAA i DBCA); (F). 1 ex. al Gar-
xal el 18.IX; darrera citació postnupcial
(DBCA); (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. anellat al Remo-
lar el 14.IV (JCMC); primera citació pre-
nupcial (F).

CERDANYA

Bellver de Cerdanya 1 ex. a l’itinerari
SOCC 178 el 21.IV (PABB); primera cita-
ció prenupcial (F).
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OSONA

Oristà 1 ex. a l’itinerari SOCC 127 el 24.IV
(RPEA); primera citació prenupcial (F).
Vic 6 exs. al puig dels Jueus l’1.VIII (MRFB);
primera citació postnupcial (F).

SEGRIÀ

Torrefarrera 1 ex. cantant al pantà de la
Font el 26.IV (JBSA); primera citació pre-
nupcial (F).

ALT EMPORDÀ

Vilajuïga 1 ex. a l’itinerari SOCC 117 el
15.IV (JCVC); primera citació prenupcial
(F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. anellat al Canal
Vell i 1 ex. observat als Eucaliptus el 18.IV;
primeres citacions prenupcials (SSAA); (F).
1 ex. anellat al Canal Vell el 18.V; darrera
observació prenupcial (DBCA); (F). 1 ex.
de 1r hivern a l’Ecomuseu de Deltebre el
12.VIII; primera observació postnupcial
(DBCA); (F). 1 ex. adult anellat a l’illa de
Buda el 24.IX; darrera observació post-
nupcial (DBCA); (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a l’itinerari SOCC
5 el 24.IV (GSPA); primera citació prenupcial
(F). 1 ex. a la pineda del Remolar el 15.VII
(XSXA); primera citació postnupcial (F).
Esparraguera 1 ex. a l’itinerari SOCC 7
el 18.IV (JMVD); primera citació prenup-
cial (F).

BARCELONÈS

Santa Coloma de Gramenet 1 ex. al riu
Besòs el 9.VII (XLBA); primera citació post-
nupcial (F). 1 ex. a la desembocadura del
riu Besòs el 15.IX (XLBA); darrera citació
postnupcial (F).

GARRIGUES

Fulleda 1 ex. a l’itinerari SOCC 1 el 24.IV
(SHVA); primera citació prenupcial (F).

GIRONÈS

Campllong 1 ex. el 16.IV (ADGA i MGXF);
primera citació prenupcial (F).

OSONA

Vic 3 exs. al puig dels Jueus el 26.VII
(MRFB); primera citació postnupcial (F).

PALLARS SOBIRÀ

Alt Àneu 1 ex. capturat per a anellament
a les bordes de Lapre a 1.500 m el 14.VIII
(JPPE, GBCA i JBDA); (G, F).

Sylvia atricapilla
Tallarol de casquet

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 mascle de 2n any calen-
dari anellat al Canal Vell el 19.V; darrera
citació prenupcial (DBCA, JPVF i JCPA); (F).
55 exs., 20 mascles adults, 19 mascles de
1r hivern, 8 femelles adultes i 8 femelles
de 1r hivern, anellats al Canal Vell l’1.IV;
dia de pas notori (DBCA i JPVF); (F, N). 1
mascle adult anellat al Canal Vell el 24.IX;
primera citació postnupcial (OCVA); (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre Primer mascle escoltat
cantar al Canal Vell el 10.II (DBCA); (F). 1
mascle de 2n any calendari anellat al Canal
Vell el 12.V; darrera citació prenupcial
(OBJA i DBCA); (F). 1 ex. adult femella ane-
llat al Canal Vell el 22.IX; primera citació
postnupcial (OBJA i DBCA); (F).
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BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 2 femelles de 2n any calen-
dari anellades al Canal Vell el 30.IV; darre-
ra citació prenupcial (SSAA i DBCA); (F). 4
exs., 2 mascles i 2 femelles tots de 1r hivern,
anellats al Canal Vell el 17.IX; primera cita-
ció postnupcial (DBCA i SSAA); (F).
BAIX LLOBREGAT

El Prat de Llobregat 1 mascle consumint
fruits de Melia azederach, tòxic per a l’ho-
me, el 7.I (PEGA); (B).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 mascle de 2n any calen-
dari anellat al Canal Vell l’11.V; darrera
observació prenupcial (MPLA i DBCA); (F).
1 femella de 1r hivern anellada al Canal
Vell el 13.IX; primera observació post-
nupcial (MPLA); (F).

Sylvia borin
Tallarol gros

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. anellat als Roncaires el 19.IV
(OCVA); primera citació prenupcial (F).

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 3 exs. al pantà del
Foix el 28.VIII (CGGA i XBGA); primera cita-
ció postnupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. anellat al Canal
Vell el 12.IV; primera citació prenupcial
(DBCA i JPVF); (F). 1 ex. anellat al Canal Vell
el 30.V; darrera citació prenupcial (DBCA

i JPVF); (F). 1 ex. de 1r hivern anellat al

Canal Vell el 23.VIII; primera citació post-
nupcial (SSAA); (F). 1 ex. de 1r hivern a l’i-
lla de Buda el 14.X; darrera citació post-
nupcial (DBCA); (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 3 exs. a la Vidala
l’11.IV (FLSA i FXSA); primera citació pre-
nupcial (F). 2 exs. anellats al Remolar el
2.X (JCMC); darrera citació postnupcial (F).

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. a la vall de Fondenils el
19.IV (JPSA, DDDA i FLLA); primera citació
prenupcial (F).

GIRONÈS

Girona 2 exs. anellats a Fontajau el 13.IV
(CVPA); primera citació prenupcial (F).

SEGRIÀ

Lleida 1 ex. a la Mitjana el 19.X (SWWA);
darrera citació postnupcial (F).

URGELL

Agramunt 1 ex. a Almenara el 14.IV (ANCA);
primera citació prenupcial (F).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. anellat als Roncaires el 14.IV
(OCVA); primera citació prenupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. prop del Niño Per-
dido l’11.IV; primera citació prenupcial
(ABRA); (F). 1 ex. recapturat al Canal Vell
el 27.V; darrera citació prenupcial (DBCA

i JPVF); (F). 1 ex. de 1r hivern anellat al
Canal Vell el 13.VIII; primera citació post-
nupcial (SSAA i NRPA); (F). 1 ex. de 1r hivern
anellat al Canal Vell el 21.X; darrera cita-
ció postnupcial (OBJA i DBCA); (F).
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BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. anellat al Remo-
lar el 16.IV (JCMC); primera citació pre-
nupcial (F). 1 ex. als itineraris del Remo-
lar el 2.XI (MCVA); darrera citació post-
nupcial (F).

BARCELONÈS

Sant Adrià de Besòs 1 ex. a la desembo-
cadura del Besòs el 10.IV (XLBA); primera
citació prenupcial (F).

MARESME

Tiana 2 exs. anellats el 28.V (XLBA); darre-
ra citació prenupcial (F). 1 ex. anellat el
6.VIII (XLBA, LPJA i EMXG); primera citació
postnupcial (F).

SEGRIÀ

Vilanova de la Barca 4 exs. a l’itinerari
SOCC 200 el 13.IV (SWWA); primera cita-
ció prenupcial (F).

VALLÈS OCCIDENTAL

Vacarisses 4 exs. a l’itinerari SOCC 184
el 15.IV (VBCA); primera citació prenup-
cial (F).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. anellat als Roncaires el 17.IV
(MPLA i DROA); primera citació prenupcial
(F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. al Canal Vell el 14.IV;
primera citació prenupcial (DBCA); (F). 1
ex. recapturat al Canal Vell el 25.V; darre-
ra citació prenupcial (DBCA i JPVF); (F). 1
ex. adult anellat al Canal Vell el 15.VIII;
primera citació postnupcial (SSAA i DBCA);
(F). 1 ex. a l’entrada del Trabucador el
24.X; darrera citació postnupcial (DBCA);
(F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. anellat al Remo-
lar el 14.IV (JCMC); primera citació pre-
nupcial (F). 1 ex. anellat al Remolar el 13.X
(JCMC); darrera citació postnupcial (F).

TARRAGONÈS

Torredembarra 1 ex. als Salats i Mun-
tanyans el 17.IV (XLBA); primera citació
prenupcial (F).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. capturat per a anellament a
l’estany de Mornau el 20.IV (JFBB); primera
citació prenupcial (F). 2 exs. anellats a l’es-
tany de Mornau el 24.V (JFBB); darrera cita-
ció prenupcial (F).

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 1 ex. al pantà del
Foix el 21.VIII (CGGA i XBGA); primera cita-
ció postnupcial (F).
Subirats 1 ex. a l’itinerari SOCC 126 el
15.IV (JBCA); primera citació prenupcial
(F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. anellat al Canal Vell
el 18.IV; primera observació prenupcial
(SSAA); (F). 1 ex. recapturat al Canal Vell
el 28.V; darrera observació prenupcial
(DBCA i JPVF); (F). 1 ex. adult anellat al
Canal Vell el 29.VIII; primera observació
postnupcial (MPLA i DBCA); (F). 1 ex. de
1r hivern anellat a l’illa de Buda el 21.X;
darrera observació postnupcial (DBCA);
(F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a la Vidala l’1.IV
(FLSA); primera citació prenupcial (F). 1
ex. anellat al Remolar el 15.V (JCMC); darre-
ra citació prenupcial (F). 4 exs. als itine-
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raris del Remolar el 28.VIII (FLSA); nom-
bre destacable (N, F).

BARCELONÈS

Santa Coloma de Gramenet 1 ex. al riu
Besòs el 29.V (XLBA); darrera citació pre-
nupcial (F).

OSONA

Vic 1 ex. al puig dels Jueus el 15.X (MRFB);
darrera citació postnupcial (F).

Sylvia curruca
Tallarol xerraire

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. al parc de Diagonal Mar
el 13.IV (RRSB); (G). Citació no tramesa
al Comitè Avifaunístic de Catalunya.

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. anellat al Remo-
lar el 25.IX (JCMC i FLSA) i tornat a veure
el 28.IX (RACB); (G). Citació homologada
pel Comitè Avifaunístic de Catalunya.

BERGUEDÀ

Montclar 1 ex. en una zona cremada amb
pi roig, pinassa i alguns arbustos el 21.VIII
(JEBA); (G). Citació no tramesa al Comitè
Avifaunístic de Catalunya.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 mascle a l’estany de Mornau el
2.V (MPLA, LSLB, TMJA, AAJA, JMAA i OCVA);
(G). Citació no tramesa al Comitè Avi-
faunístic de Catalunya.

OSONA

Les Masies de Voltregà 1 ex. anellat al

Sorreig el 9.V (AAVA i JAIA); (G). Citació no
tramesa al Comitè Avifaunístic de Cata-
lunya.

Sylvia hortensis
Tallarol emmascarat

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 mascle adult a l’entra-
da del Trabucador el 14.V (MCBB); (F).

BERGUEDÀ

Montmajor 1 grup familiar el 28.VII (PABB);
(F).

VALLÈS ORIENTAL

Bigues i Riells 1 mascle cantant al torrent
de can Canals el 17.VII (FMVA); (G).
Les Franqueses del Vallès 1 ex. a Llero-
na el 13.IX (JRFA); darrera citació post-
nupcial (F).

PALLARS JUSSÀ

Sant Esteve de la Sarga 1 mascle a Mont-
rebei el 12.IV (JEBA); primera citació pre-
nupcial (F).

ALT EMPORDÀ

Cantallops 6 exs. a l’itinerari SOCC 21 el
20.IV (ACJA); primera citació prenupcial (F).
Parc Natural del Cap de Creus 2 exs.
cantant a la vall de Penida el 20.IV (PFLB);
primera citació prenupcial (F). 1 ex. al mas
d’en Caussa el 14.IX (PFLB); darrera cita-
ció postnupcial (F).

BAIX EBRE

L’Ametlla de Mar Diversos exemplars a
les zones nidificants al barranc de les Creus
el 18.IV (LGSB); primera citació prenup-
cial (F).

2003

2002

2004

2003

Anuari d’Ornitologia de Catalunya 2002-2005432



ALT PENEDÈS

Sant Martí Sarroca 1 ex. a l’itinerari SOCC
22 el 25.IV (MBFA); primera citació pre-
nupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 mascle de 2n any calen-
dari anellat al Canal Vell el 7.IV (DBCA);
(F). 1 mascle de 2n any calendari anellat
al Canal Vell el 20.IV (SSAA); (F). 1 ex. d’e-
dat i sexe indeterminats anellat al Canal
Vell el 24.IV (AROA); (F).

PALLARS JUSSÀ

Sant Esteve de la Sarga 3 exs. a Mont-
rebei el 16.IV (ANCA); primera citació pre-
nupcial (F).

ALT EMPORDÀ

Llançà 1 ex. cantant a cap Ros el 3.IV
(OPPB); primera citació prenupcial (F).

TERRA ALTA

El Pinell de Brai 1 mascle escoltat can-
tant prop del poble en una pineda de pi
blanc el 14.V; no detectat en aquesta zona
durant el mostratge de l’atles (RACC); (R).

SEGRIÀ

Vilanova de la Barca 1 ex. a l’aiguaba-
rreig del Noguera Ribagorçana i el Segre
el 16.IV (EFSA i ESMA); primera citació pre-
nupcial (F).

Sylvia communis
Tallareta vulgar

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-

pordà 1 ex. el 3.IV (JCMC, MIBA i ABRA); pri-
mera citació prenupcial (F). 1 ex. anellat
als Roncaires l’11.V (OCVA); darrera cita-
ció prenupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 2 exs., 1 mascle adult i 1
femella de 2n any calendari, anellats al
Canal Vell l’1.IV; primera citació prenup-
cial (DBCA i JPVF); (F). 1 femella de 2n
any calendari anellada al Canal Vell el 21.V;
darrera citació prenupcial (DBCA i JPVF);
(F). 1 femella adulta i 2 femelles de 1r
hivern anellades al Canal Vell el 9.VIII;
primera citació postnupcial (OCVA i DBCA);
(F). 1 femella adulta recapturada al Canal
Vell el 27.X; darrera citació postnupcial
(SSAA i DBCA); (F).

BAIX EMPORDÀ

Torroella de Montgrí 1 ex. a la muntanya
Gran el 3.IV (JCMC, MIBA i ABRA); primera
citació prenupcial (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a la maresma el
6.IV (RBVA); primera citació prenupcial (F).
1 ex. als itineraris del Remolar l’11.VIII
(RBVA); primera citació postnupcial (F). 1
ex. a ca l’Arana el 17.X (XLBA i ABRA); darre-
ra citació postnupcial (F).

BAIX LLOBREGAT/BARCELONÈS/

VALLÈS OCCIDENTAL

Serra de Collserola 1 femella al turó Blau
el 14.VIII; primera citació postnupcial
(JPSA, DDDA i FLLA); (F).

BARCELONÈS

Barcelona 2 exs. a Montjuïc el 5.IV
(RSBA i TASA/ERIT); primera citació pre-
nupcial (F). 1 ex. al turó de la Peira el
15.VIII (XBAA); primera citació postnup-
cial (F).
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MARESME

Mataró 1 ex. trobat malferit el 6.IV (JGMC);
primera citació prenupcial (F).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. als Roncaires el 12.IV (OCVA

i JMMA); primera citació prenupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 femella adulta anellada al
Canal Vell el 7.IV; primera citació prenup-
cial (DBCA i JPVF); (F). 1 ex., probablement
femella, a l’illa de Buda l’1.VI; darrera cita-
ció prenupcial (DBCA); (F). 1 ex. de 1r hivern
anellat al Canal Vell el 7.VIII; primera cita-
ció postnupcial (SSAA i NRPA); (F). 1 ex., apa-
rentment femella, al Niño Perdido el 22.X;
darrera citació postnupcial (DBCA); (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. anellat al Remo-
lar el 16.IV (RGBA); primera citació pre-
nupcial (F). 1 ex. a l’aeroport el 4.VI (ABBB);
darrera citació prenupcial (F).

OSONA

Vic 2 exs. al puig dels Jueus el 12.IV (MRFB);
primera citació prenupcial (F).

TARRAGONÈS

Vila-seca 1 ex. a la Pineda el 12.IV (XLBA,

ACTA, JBDA, EGTA, AGCB i DBRA); primera cita-
ció prenupcial (F).

VALLÈS OCCIDENTAL

Sant Quirze del Vallès 1 ex. a l’itinerari
SOCC 140 el 30.V (GPPA); darrera citació
prenupcial (F).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-

pordà 3 exs. anellats als Roncaires el 2.IV
(SSAA); primera citació prenupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 2 femelles, adulta i de
2n any, anellades al Canal Vell el 5.IV; pri-
mera citació prenupcial (DBCA i FMVA); (F).
1 femella al Canal Vell el 26.V; darrera cita-
ció prenupcial (DBCA); (F). 1 ex. de 1r
hivern anellat al Canal Vell el 15.VIII; pri-
mera citació postnupcial (SSAA i DBCA); (F).
1 ex. al salobrar del Serrallo el 13.X; darre-
ra citació postnupcial (DBCA); (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. als itineraris del
Remolar el 28.III (PBGA); primera citació
prenupcial (F). 1 ex. a la bassa dels Pollan-
cres el 18.V (FLSA); darrera citació pre-
nupcial (F).

BARCELONÈS

Sant Adrià de Besòs 1 ex. a la desembo-
cadura del Besòs el 5.VIII (XLBA); prime-
ra citació postnupcial (F). 1 ex. el 22.X
(XLBA); darrera citació postnupcial (F).

MARESME

Tiana 1 ex. el 27.VII (XLBA); citació post-
nupcial primerenca (F).

OSONA

Orís 1 ex. a Tartera el 3.IV (JRCR); prime-
ra citació prenupcial (F).

PALLARS JUSSÀ

Sant Esteve de la Sarga 1 ex. a Mont-
rebei el 2.IV (JEBA i ANCA); primera citació
prenupcial (F).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. a l’estany Europa el 31.III
(JMAA i JRXE); primera citació prenupcial
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(F). 1 ex. anellat a l’estany de Mornau el
30.V (JFBB); darrera citació prenupcial (F).

ALT PENEDÈS

Subirats 1 mascle cantant a can Ros el
25.V (XBGA); darrera citació prenupcial
(F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. a les dunes de la gola
de Pal el 26.III; primera observació pre-
nupcial (DBCA); (F). 1 femella de 2n any
anellada al Canal Vell el 18.V; darrera obser-
vació prenupcial (DBCA); (F). 1 femella
adulta anellada al Canal Vell el 22.VIII;
primera observació postnupcial (JCVC);
(F). 1 femella de 1r hivern anellada a l’i-
lla de Buda el 16.X; darrera observació
postnupcial (DBCA); (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. observat des del
mirador de cal Francès el 24.III (RBVA);
primera citació prenupcial (F). 1 ex. a ca
l’Arana el 4.VI (XLBA); darrera citació
prenupcial (F). 1 ex. als itineraris del Remo-
lar el 17.VIII (FLSA); primera citació
postnupcial (F).

BARCELONÈS

Santa Coloma de Gramenet 1 ex. al riu
Besòs el 5.VIII (XLBA); primera citació post-
nupcial (F).
Sant Adrià de Besòs 1 ex. a la desembo-
cadura del riu Besòs el 22.III (XLBA i MGVA);
primera citació prenupcial (F).

OSONA

Vic 1 ex. al puig dels Jueus el 16.VIII (RPEA);
primera citació postnupcial (F).

Sylvia conspicillata
Tallarol trencamates

ALT EMPORDÀ

Parc Natural del Cap de Creus 1 mas-
cle al pla de Gates el 23.III (SSAA); prime-
ra citació prenupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 femella de 2n any ane-
llada al Canal Vell el 29.IV (MPLA i MCBB);
(F). 1 ex. al Canal Vell el 15.IX (SSAA i
ARXA); (F).

TARRAGONÈS

Torredembarra 2 exs. reclamant als Salats
i Muntanyans el 7.V (CGGA); (F).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural del Cap de Creus 3 mas-
cles al pla de Gates el 21.III (OCVA); pri-
mera citació prenupcial (F). 10-12 exs.
junts entre el 5 i el 16.VII (PFLB); (N). 3
exs. a s’Arenassa el 14.IX (PFLB); darrera
citació postnupcial (F).
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 mascle al càmping Nàutic Alma-
tà el 18.IV (AOTA ); (G).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Parc Natural del Delta de l’Ebre 1 feme-
lla o immatur a les salines de Sant Anto-
ni el 29.VIII (FMVA); (G).

MARESME

Montgat 1 ex. al pla el 8.IV (LTBB); (G).

SEGRIÀ

Alfés 1 ex. al secà l’11.III (JBDA); primera
citació prenupcial (F).
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ALT EMPORDÀ

Parc Natural del Cap de Creus 1 ex. al
pla de Gates el 29.III (OCVA i OPPB); pri-
mera citació prenupcial (F). 1 ex. juvenil
el 2.XI (PFLB) i 1 ex. a sa Planassa el 27
(AAJA i DROA) i 30.XI (PFLB); citacions tar-
danes (F).

BAIX LLOBREGAT

Begues 1 mascle territorial a l’abocador
del Garraf a partir del 9.IV (RDAA); primera
citació prenupcial (F).
Delta del Llobregat 1 mascle als itinera-
ris del Remolar el 6.IX (FLSA i JCMC); (G).
1 ex. el 6.X (FLSA i XSXA); (G).

RIPOLLÈS

Toses 1 ex. escoltat a Dòrria el 5.VIII
(CGGA); (G).

SEGRIÀ

Lleida 1 mascle a Torre Ribera el 10.V
(DGJA); (G).

Sylvia undata
Tallareta cuallarga

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 femella als erms de la
Tancada el 24.III; darrera citació prenup-
cial (DBCA); (F). 1 ex., probablement mas-
cle de 1r hivern, observat i escoltat recla-
mar al Canal Vell el 13.X; primera citació
postnupcial (DBCA i SSAA); (F).

BARCELONÈS

Sant Adrià de Besòs 1 ex. a la desembo-
cadura del Besòs el 20.IV (XLBA); darrera
citació prenupcial (F). 1 ex. el 23.IX (XLBA);
primera citació postnupcial (F).

TARRAGONÈS

Tarragona 1 mascle dins el port el 9.II
(RACC); (F).
Torredembarra 1 ex. als Salats i Mun-
tanyans el 7.X (JVDA); primera citació post-
nupcial (F). 11 exs. el 5.I (AVDA); màxim
nombre (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. al racó de les Cala-
veres, punta de la Banya, el 15.III; darre-
ra citació prenupcial (DBCA); (F). 1 mas-
cle adult anellat a Canal Vell el 21.X; pri-
mera citació postnupcial (OBJA i DBCA);
(F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a la Vidala el
28.IX (FLSA i RACB); primera citació post-
nupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 mascle al salicornar de
la gola Nord, illa de Buda, el 25.III; darre-
ra citació prenupcial (DBCA); (F). 1 ex.
als erms de la Tancada el 12.X; primera
citació postnupcial (DBCA); (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. als calaixos de
depuració el 10.X (XLBA); primera citació
postnupcial (F).

BARCELONÈS

Sant Adrià de Besòs 1 ex. a la desembo-
cadura del Besòs el 4.X (XLBA); primera
citació postnupcial (F).

TARRAGONÈS

Tarragona 1 ex. al port el 17.IV (ACTA);
darrera citació prenupcial (F).
Torredembarra 2 exs. al Salats i Mun-
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tanyans el 28.X (JVDA); primera citació
postnupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 mascle a les dunes de
la Marquesa el 27.III; darrera observació
prenupcial (DBCA); (F). 1 mascle al sosar
de l’illa de Buda el 9.X; primera observa-
ció postnupcial (DBCA); (F).

BARCELONÈS

Sant Adrià de Besòs 2 exs. al riu Besòs
el 22.III (XLBA i MGVA); darrera citació pre-
nupcial (F).

TARRAGONÈS

Tarragona 1 ex. al Loreto el 24.X (XBGA i
CGGA); primera citació postnupcial (F).

Sylvia sarda
Tallareta sarda

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. de 1r hivern a
cal Tet el 14.III (XLBA) i als Carrabiners el
25.III (XLBA); (G). Citacions pendents d’ho-
mologació o no trameses al Comité de Rare-
zas de SEO/BirdLife.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural del Cap de Creus 1 mas-
cle adult a sa Planassa el 29.VI (PFLB); (G).
Citació pendent d’homologació o no tra-
mesa al Comité de Rarezas de SEO/BirdLife.

Sylvia cantillans
Tallarol de garriga

ALT EMPORDÀ

Parc Natural del Cap de Creus 2 mas-
cles el 20.III (SSAA); primera citació pre-
nupcial (F).

ALT URGELL

Les Valls d’Aguilar 1 ex. a les Muntan-
yetes el 7.III (PMPC i TVRT); primera cita-
ció prenupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 mascle adult anellat al
Canal Vell el 3.III; primera citació pre-
nupcial (DBCA i JPVF); (F). 1 femella de 2n
any calendari anellada al Canal Vell el 19.V;
darrera citació prenupcial (DBCA i JPVF);
(F). 2 femelles de 1r hivern anellades al
Canal Vell el 17.VIII; primera citació post-
nupcial (SSAA, DBCA, NRPA i JFOD); (F). 1 ex.
de 1r hivern, probablement mascle, als
baladres dels erms de la Tancada el 26.X;
darrera citació postnupcial (DBCA); (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. als erms de la
Ricarda el 16.III (SSXC, MBXC i SSXD); pri-
mera citació prenupcial (F). 1 ex. al Remo-
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lar el 7.VIII (FLSA i JCMC); primera citació
postnupcial (F).

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. al parc del Guinardó el
20.III (JEBA); primera citació prenupcial
(F).
Santa Coloma de Gramenet 1 ex. al riu
Besòs el 18.X (XLBA); darrera citació post-
nupcial (F).

RIBERA D’EBRE

Flix 1 mascle de 2n any capturat per a
anellament el 17.III (OBJA); primera cita-
ció prenupcial (F).

TARRAGONÈS

Tarragona 2 exs. al port el 15.VIII (RACC);
primera citació postnupcial (F).
Torredembarra 2 exs. als Salats i Mun-
tanyans el 7.X (AVDA i JVDA); darrera cita-
ció postnupcial (F).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural del Cap de Creus 1 mas-
cle a cala Jóncols el 16.III (SSAA); prime-
ra citació prenupcial (F).
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 mascle adult anellat als Roncai-
res el 13.III (OCVA); primera citació pre-
nupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 mascle al Canal Vell el
6.III; primera citació prenupcial (DBCA);
(F). 1 mascle de 2n any calendari recap-
turat al Canal Vell el 19.V; darrera citació
prenupcial (DBCA i JPVF); (F). 1 ex. al Canal
Vell el 3.VIII; primera citació postnupcial
(TKKA i DBCA); (F). 1 ex. de 1r hivern, pro-
bablement femella, a les dunes de la
Marquesa el 24.X; darrera citació post-
nupcial (DBCA); (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a la maresma el
8.III (XLBA); primera citació prenupcial
(F). 1 ex. el 21.VIII (XLBA); primera cita-
ció postnupcial (F). 1 ex. anellat al Remo-
lar el 23.X (JCMC); darrera citació post-
nupcial (F).

GIRONÈS

Sant Julià de Ramis 1 ex. al Castell el
16.III (MSFB i PFLB); primera citació pre-
nupcial (F).

URGELL

La Fuliola 1 ex. a Boldú el 29.III (ASPA);
primera citació prenupcial (F).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 mascle anellat als Roncaires el
10.III (OCVA i JVLA); primera citació pre-
nupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 mascle, probablement
adult, als erms de la Tancada el 12.III; pri-
mera citació prenupcial (DBCA); (F). 1 mas-
cle de 2n any calendari anellat al Canal Vell
el 6.V; darrera citació prenupcial (SSAA i
DBCA); (F). 1 ex. de 1r hivern, probablement
femella, a les dunes de gola de Pal el 6.VIII;
primera citació postnupcial (DBCA); (F). 1
mascle de 1r hivern anellat al Canal Vell el
3.X; darrera citació postnupcial (SSAA); (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a la pineda de
cal Tet el 14.III (FLSA i XEAA); primera cita-
ció prenupcial (F).

BARCELONÈS

Santa Coloma de Gramenet 1 ex. al riu
Besòs el 4.XI (XLBA); darrera citació post-
nupcial (F).
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OSONA

Santa Maria de Corcó 1 ex. a l’Esquirol
el 14.III (GCMA); primera citació prenup-
cial (F).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural del Cap de Creus 1 ex. al
Montperdut el 17.VIII (PFLB i DVSA); pri-
mera citació postnupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 femella de 1r estiu ane-
llada al Canal Vell, 1 mascle prop de les
Olles i 1 mascle a l’estació de bombeig de
Baladres el 17.III; primeres observacions
prenupcials (DBCA i SSAA); (F). 1 mascle al
Garxal el 10.V; darrera observació pre-
nupcial (DBCA); (F). 1 ex. de 1r hivern, pro-
bablement femella, a la tora Cremada, pun-
ta de la Banya, el 9.VIII; primera observa-
ció postnupcial (DBCA i JPVF); (F). 1 mascle
de 1r hivern anellat a l’illa de Buda el 7.XI;
darrera observació postnupcial (DBCA); (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. anellat al Remo-
lar el 16.III (JCMC i FLSA); primera citació
prenupcial (F). 1 ex. als itineraris del Remo-
lar el 16.VIII (FLSA); primera citació
postnupcial (F).

BARCELONÈS

Sant Adrià de Besòs 3 exs. a la desem-
bocadura del riu Besòs el 19.X (XLBA);
darrera citació postnupcial (F).

Sylvia cantillans moltonii
Tallarol de garriga balear

ALT EMPORDÀ

Parc Natural del Cap de Creus 1 mas-

cle a la punta del cap de Creus el 9.V (OCVA

i NBBA); (G). Citació no tramesa al Comi-
tè Avifaunístic de Catalunya.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural del Cap de Creus S’obser-
va i s’escolta fent el reclam 1 mascle a la
punta del cap de Creus, a peu de mar, el
2.V (JEBA); (G). Citació no tramesa al Comi-
tè Avifaunístic de Catalunya.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 mascle vist i escoltat a l’estany
dels Roncaires el 8.IV (SSAA); (G). Citació
homologada pel Comitè Avifaunístic de
Catalunya.

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 mascle de 2n any calen-
dari anellat i recapturat al Canal Vell del
17 al 19.IV; primer anellament al conjunt
del delta i de la península Ibèrica (SSAA i
DBCA); (G). Citació homologada pel Comi-
tè Avifaunístic de Catalunya.

Sylvia melanocephala
Tallarol capnegre

ALT EMPORDÀ

Roses 1 ex. duent becada el 9.III (SSAA);
(F).

RIBERA D’EBRE

Flix 185 primeres captures a Sebes durant
la campanya postnupcial (ICOA); xifra màxi-
ma de tots els anys de seguiment (N).
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Phylloscopus trochiloides
Mosquiter verdós

BAIX LLOBREGAT 

Delta del Llobregat 1 ex. amb caràcters
de la subespècie viridianus anellat al Remo-
lar el 27.IX (JCMC, FLSA; RACB, ARMC, RGBA

i NUTA); (G). Citació pendent d’homolo-
gació o no tramesa al Comité de Rarezas de
SEO/BirdLife.

Phylloscopus proregulus
Mosquiter reietó

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. de 1r hivern anellat
a l’illa de Buda el 18.X; primer registre al
delta i segon a Catalunya (DBCA, FVEA, MPLA

i NXXB); (G). Citació pendent d’homolo-
gació o no tramesa al Comité de Rarezas de
SEO/BirdLife.

Phylloscopus inornatus
Mosquiter de doble ratlla

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. prop de l’estany
del Remolar el 2.XI (DGBA). Citació homo-
logada pel Comité de Rarezas de SEO/Bird-
Life.

GARROTXA

Santa Pau 1 ex. anellat als estanys de Jor-
dà el 19.X (OCVA); (G). Citació homolo-
gada pel Comité de Rarezas de SEO/Bird-
Life.

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. de 1r hivern anellat
al Canal Vell el 13.XI; segon registre al con-
junt del delta (OBJA, DBCA, JPVF, NRPA, AROA

i SSAA); (G). Citació pendent d’homologa-
ció o no tramesa al Comité de Rarezas de
SEO/BirdLife.

GARROTXA

Santa Pau 1 ex. anellat als estanys de Jor-
dà el 20.X (JFBB i OPPA); (G). Citació pen-
dent d’homologació o no tramesa al Comi-
té de Rarezas de SEO/BirdLife. 1 ex. anellat
als estanys de Jordà el 29.X (JFBB); (G).
Citació pendent d’homologació o no tra-
mesa al Comité de Rarezas de SEO/BirdLife.

VALLÈS ORIENTAL

Sant Fost de Campsentelles 1 ex. ane-
llat el 16.XI (EGGA, SFAB, AAJA, DROA); (G).
Citació pendent d’homologació o no tra-
mesa al Comité de Rarezas de SEO/BirdLife.

Phylloscopus fuscatus
Mosquiter fosc

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. de 1r hivern anellat
a l’illa de Buda el 19.XI; primer registre
al delta i segon a Catalunya (DBCA, MPLA,

CJMA i ISSC); (G). Citació pendent d’ho-
mologació o no tramesa al Comité de Rare-
zas de SEO/BirdLife.
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Phylloscopus bonelli
Mosquiter pàl·lid

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. anellat als Roncaires el 9.IV
(SSAA); primera citació prenupcial (F).

ALT PENEDÈS

Castellví de la Marca 1 ex. a la riera de
Marmellar el 27.III (CGGA); primera cita-
ció prenupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. anellat al Canal
Vell el 7.IV; primera citació prenupcial
(DBCA i JPVF); (F). 1 ex. anellat al Canal Vell
el 12.V; darrera citació prenupcial (MPLA

i DBCA); (F). 1 ex. als pins del Canalot,
punta de la Banya, el 28.VII; primera cita-
ció postnupcial (DBCA); (F).

OSONA

Tavertet 1 ex. als cingles del Noguer el
24.III (JBCB); primera citació prenupcial
(F).

VALLÈS ORIENTAL

Vallgorguina 1 ex. a la serra del Corredor
el 7.X (JSPC); darrera citació postnupcial
(F).
Vallromanes 1 ex. al Parc de la Serralada
Litoral l’1.IV (JPSA i LLAA); primera citació
prenupcial (F).

ALT EMPORDÀ

La Jonquera 3 exs. escoltats al castell de
Requesens el 12.IV (SSAA, BMBA i TMJA); pri-
mera citació prenupcial (F).

ANOIA

Veciana 1 ex. el 12.IV (DMMA); primera
citació prenupcial (F).

ALT PENEDÈS

Santa Margarida i els Monjos 1 ex. a
Penyafel, Parc del Foix, l’1.IV (CGGA i XBGA);
primera citació prenupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. a les dunes del
Garxal el 31.III (DBCA); (F). 1 ex. anellat
al Canal Vell el 29.IV; darrera citació pre-
nupcial (OBJA i DBCA); (F). 1 ex. a la tora
Cremada, punta de la Banya, el 31.VII;
primera citació postnupcial (DBCA); (F). 1
ex. de 1r hivern anellat al Canal Vell el
21.VIII; darrera citació postnupcial (OCVA);
(F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a la pineda de
Gavà el 9.IV (XLBA); primera citació pre-
nupcial (F).

GIRONÈS

Girona 1 ex. al puig d’en Roca l’11.IV
(FTCA); primera citació prenupcial (F).

NOGUERA

Camarasa 1 ex. a l’aiguabarreig del Segre-
Noguera Pallaresa el 5.IV (JEBA); primera
citació prenupcial (F).

SOLSONÈS

Solsona 1 ex. el 5.IV (DGCA); primera cita-
ció prenupcial (F).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. a l’estany Europa el 7.IV (VDDA);
primera citació prenupcial (F).
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ALT PENEDÈS

Avinyonet del Penedès 2 exs. a mas Ven-
drell el 4.IV (CGGA i XBGA); primera cita-
ció prenupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. a l’Antich el 23.III;
primera citació prenupcial (DBCA); (F). 1
ex. anellat al Canal Vell el 19.V; darrera
citació prenupcial (DBCA); (F). 1 ex. al
Canal Vell el 3.VIII; primera citació post-
nupcial (DBCA); (F). 1 ex., probablement
de 1r hivern, als pins del Canalot el 30.VIII;
darrera citació postnupcial (DBCA, FVEA,

JPVF i CDBA); (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a la pineda de
cal Tet (FLSA, XSXA i ACCC) i 1 ex. a la bas-
sa dels Pollancres el 31.III (MPLA); prime-
res citacions prenupcials (F).

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. al cementiri de Sant Andreu
el 9.III (JEBA); primera citació prenupcial
(F).

OSONA

Sant Julià de Vilatorta 1 ex. el 25.III
(JFCB); primera citació prenupcial (F).

SEGARRA

Estaràs 1 ex. el 14.III (JEBA); primera cita-
ció prenupcial (F).

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 1 ex. cantant al pan-
tà del Foix el 2.IV (CGGA, HSCA i XBGA); pri-
mera citació prenupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 2 exs. anellats al Canal
Vell el 8.IV; primera observació prenup-
cial (SSAA); (F). 1 ex. anellat al Canal Vell

l’11.V; darrera observació prenupcial (MPLA

i DBCA); (F). 1 ex. a les dunes de la punta
del Fangar el 31.VII; primera observació
postnupcial (DBCA); (F). 1 ex. a l’illa de
Buda el 4.IX; darrera observació postnupcial
(DBCA i FVEA); (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. als pins de la
bassa del Fartet el 30.III (FLSA); primera
citació prenupcial (F). 1 ex. a ca l’Arana
el 17.VII (XLBA); primera citació postnupcial
(F). 1 ex. a la riera de Sant Climent el
25.VIII (JCPA i RSPA); darrera citació post-
nupcial (F).

MARESME

Arenys de Mar 1 niu a terra en un mar-
ge enterrat entre la pinassa en una pineda
de pi pinyer amb 4 polls grans i 1 ou l’1.VI
(CBSA); (B).

OSONA

Sant Martí d’Albars 1 ex. a la Blava el
23.III (JCCA); primera citació prenupcial
(F).

PALLARS JUSSÀ

Conca de Dalt 1 ex. a Serradell el 27.III
(FMSA); primera citació prenupcial (F).

Phylloscopus sibilatrix
Mosquiter xiulaire

ALT EMPORDÀ

Parc Natural del Cap de Creus 1 ex. el
29.III (DMMB); primera citació prenupcial
(F). 2 exs. a cala Montjoi l’11.V (DBRA);
darrera citació prenupcial (F).
Roses 1 ex. a Santa Margarida l’11.V (DBRA);
darrera citació prenupcial (F).
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BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 2 exs. anellats a la tora
Cremada, punta de la Banya, el 22.IV
(DBCA); (F). 1 ex. anellat al Canal Vell el
30.IV (MPLA); (F). 5 exs. anellats al Canal
Vell l’1.V (SSAA); (F). 5 exs. anellats i 1 ex.
trobat mort al Canal Vell el 8.V (SSAA, DBCA

i JPVF); (F). 1 ex. anellat al Canal Vell el
22.V (DBCA i JPVF); (F). 1 ex. recapturat al
Canal Vell el 23.V (DBCA i JPVF); (F). 1 ex.
a la urbanització Riumar el 27.IX; citació
postnupcial (DBCA); (F).

BAIX EMPORDÀ

Castell-Platja d’Aro 1 ex. en uns freixes
l’1.IV (CACB); (F).
Santa Cristina d’Aro 1 ex. a l’Aldric,
Romanyà de la Selva, entre l’1 i el 7.V (ACGB

i ECFA); (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. al camí de Valèn-
cia del 3 al 5.IV (XLBA i LGSB); primera cita-
ció prenupcial (F). 2 exs. l’11.V (XLBA);
darrera citació prenupcial (F).

BARCELONÈS

Barcelona 4 exs. al parc del Guinardó el
12.V i 1 ex. al Palau Reial de Pedralbes el
20.V (XBAA); darrera citació prenupcial (F).

TARRAGONÈS

Perafort 1 ex. anellat el 14.IV (RACC, AROA

i DROA); (F).
Tarragona 1 ex. a l’itinerari SOCC 182 el
12.V (RACC); darrera citació prenupcial (F).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 2 exs. a les closes de la Gallinera
el 17.IV (ABRA i AOTA); primera citació pre-
nupcial (F). Més de 14 contactes en 1 h a
les closes del Tec el 17.IV (JMAA i BMBA);
nombre màxim (F, N).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. anellat al Canal
Vell el 17.IV; primera citació prenupcial
(SSAA, DBCA, NRPA i SGSC); (F). 1 ex. als pins
del Soro, punta de la Banya, el 18.IV (DBCA

i SGSC); (F). 1 ex. anellat al Canal Vell el
23.IV (SSAA); (F). 1 ex. al Lligallo del Roig,
Camarles, el 28.IV (ABRA); (F). 1 ex. ane-
llat i recapturat al Canal Vell del 28.IV al
2.V (OBJA, ABRA i DBCA); (F). 1 ex. anellat
al Canal Vell el 30.IV (OBJA i DBCA); (F). 1
ex. anellat al Canal Vell el 3.V (SSAA i DBCA);
(F). 1 ex. anellat i recapturat al Canal
Vell del 5 al 8.IV (SSAA i DBCA); (F). 1 ex.
anellat i recapturat al Canal Vell del 7 al
9.V (SSAA i DBCA); (F). 1 ex. anellat al Canal
Vell l’11.V (DBCA); (F). 1 ex. anellat a la
tora Cremada, punta de la Banya, el 12.V;
darrera citació prenupcial (DBCA i JPVF);
(F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 2 exs. a la pineda de
Gavà el 18.IV (XLBA i LPJA); primera cita-
ció prenupcial (F). 4 exs. a l’aeroport el
14.V (ACHA); màxim nombre (F, N). 1 ex.
a la pineda de Gavà el 16.V (XLBA); darre-
ra citació prenupcial (F).

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. al parc del Guinardó el
16.IV (XLBA); primera citació prenupcial
(F). 4 exs. el 2.V (XBAA); màxim nombre
(F). 1 ex. al jardins del Laberint d’Horta
el 10.V (XBAA); darrera citació prenupcial
(F).

GIRONÈS

Girona 1 ex. a les ribes del Ter el 6.V (XDPA);
(F).

URGELL

La Fuliola 1 ex. a Boldú el 13.IV (ASPA);
primera citació prenupcial (F).
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ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. a l’estany d’en Túries (JMAA)
i 5 exs. anellats als Roncaires el 17.IV (MPLA

i DROA); primeres citacions prenupcials
(F).

ALT PENEDÈS

Font-rubí 1 ex. a l’itinerari SOCC 87 el
14.V (FATA); darrera citació prenupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. al Canal Vell el
14.IV; primera citació prenupcial (DBCA);
(F). 3 exs. anellats al Canal Vell, 2 exs. al
canal d’illa de Mar i 1 ex. a les Avellanes
el 17.IV (SSAA i DBCA; OCVA, PFLB i ACHA;
ABRA); (F). 1 ex. prop de l’Ampolla el
20.IV (ABRA); (F). 1 ex. anellat i recap-
turat al Canal Vell el 21 i 22.IV (SSAA i
DBCA); (F). 1 ex. al Trabucador el 21.IV
(OCVA, JSVA, PFLB, ACHA i JGCB); (F). 1 ex.
a la tora Cremada, punta de la Banya, el
25.IV (DBCA); (F). 1 ex. anellat al Canal
Vell el 27.IV (SSAA); (F). 1 ex. anellat al
Canal Vell el 2.V (OCVA); (F). 1 ex. ane-
llat al Canal Vell el 12.V (SSAA i DBCA);
(F). 1 ex. a l’illa de Buda el 19.V; darre-
ra citació prenupcial (DBCA); (F).

BAIX LLOBREGAT

Abrera 1 ex. al riu Llobregat el 30.IV (XLBA,

FMVA i AOTA); (F).
Delta del Llobregat 1 ex. a la Magarola
el 16.IV (DBRA); primera citació prenup-
cial (F). 8 exs. al camí de València el 29.IV
(XLBA); nombre destacable (N, F). 1 ex. a
la pineda de cal Francès (FMVA, MIBA i ACCC)
i 1 ex. a ca l’Arana el 12.V (XLBA); darre-
res citacions prenupcials (F).
El Prat de Llobregat 2 exs. als jardins del
nucli antic el 29.IV i 1 ex. el 2.V (PEGA);
(G).

GARROTXA

Sant Joan les Fonts 1 ex. a mas Roig el
14.IV (FTCA); primera citació prenupcial
(F).

OSONA

Sant Pere de Torelló 1 ex. cantant entre
el coll de Iera de Massa i el de les Gar-
gantes el 10.V (JBCB i JCSA); (G).

RIBERA D’EBRE

Flix 2 exs. a Sebes el 17.IV (SWWA); (G).

SEGRIÀ

Vilanova de la Barca 2 exs. a l’itinerari
SOCC 200 el 18.IV (SWWA); primera cita-
ció prenupcial (F).

TARRAGONÈS

Tarragona 2 exs. a l’itinerari SOCC 182
el 18.VI (RACC); primera citació prenup-
cial (F).
Torredembarra 1 ex. als Salats i Mun-
tanyans el 17.IV (XLBA/SEOB); primera cita-
ció prenupcial (F, G). 1 ex. el 6.V (AVDA i
JVDA); (G).

ALT EMPORDÀ 

Albanyà 1 ex. cantant a Lliurona el 16.V
(JMRB); (G).
Colera 1 ex. escoltat en una brolla el 23.IV
(OPPB); (G).
Parc Natural del Cap de Creus 1 ex. a
mas Bufador el 13.IV (PFLB); (G).
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. anellat a l’estany de Mornau el
3.IV (JFBB); primera citació prenupcial (F).

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 1 ex. al pantà del
Foix el 10.IV (CGGA i JGGF); (G).
Santa Margarida i els Monjos 1 ex. al riu
Foix a Sant Domènec de Penyafort el 9.IV
(CGGA, HSCA i XBGA); (G).
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ALT URGELL

Basella 1 ex. anellat a la ribera Salada el
27.IV (DGJA, GBCA i LBAA); (G).
La Seu d’Urgell 2 exs. anellats al riu Segre
el 15 i 21.IV i un ex. sense anella el 15.IV
(JDAB); (G).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. anellat al Canal
Vell el 3.IV i recapturat el 4.IV; primera
observació prenupcial (SSAA, HWAA i PBAA);
(F). 1 ex. anellat al Canal Vell el 4.IV (SSAA);
(F). 1 ex. anellat al Canal Vell el 7.IV (SSAA);
(F). 1 ex. anellat al Canal Vell el 8.IV (SSAA);
(F). 1 ex. anellat al Canal Vell el 27.IV i
recapturat el 28.IV (SSAA); (F). 1 ex. ane-
llat al Canal Vell el 7.V (MPLA i MPOB); (F).

BAIX EMPORDÀ

Castell-Platja d’Aro 1 ex. capturat per a
anellament al Ridaura el 16.IV (CACB i
MACA); (G).
Torroella de Montgrí 1 ex. el 27.IV (ABRA);
(G, F).

BAIX LLOBREGAT

Abrera 1 ex. a can Morral el 20.IV (XLBA,

JPMC, JBCC, RBVA i MVXA); (G).
Delta del Llobregat 1 ex. a la Vidala el
23.III (FLSA); primera citació prenupcial
(F). 9 exs. capturats per a anellament durant
abril i maig al Remolar (JCMC); (F). 1 ex.
al nucli antic del Prat del Llobregat el 28.IV
(PEGA); (G).

BARCELONÈS

Barcelona 2 exs. al jardins del Laberint
d’Horta el 9.IV (XBAA); primera citació pre-
nupcial (F). 1 ex. el 9.VII, presenta una
ferida a les potes que li impedeix recolzar-
se sobre les branques però no alimentar-
se (XBAA); citació estival (F).
Santa Coloma de Gramenet 1 ex. al riu
Besòs el 5.IV (XLBA); primera citació pre-
nupcial (F, G).

GARRAF

Sitges 2 exs. a l’itinerari SOCC 3 el 8.V
(ACCB); darrera citació prenupcial (F).

GIRONÈS

Girona 1 ex. anellat a Fontajau el 9.IV
(CPVA); (F, G).
Salt 1 ex. al pas d’en Prats el 16.IV (ARVA,

JRBB, JVLA i MFRA); (G).

SEGRIÀ

Vilanova de la Barca 1 ex. a l’aiguaba-
rreig del Noguera Ribagorçana i el Segre
el 16.IV (EFSA i ESMA); primera citació pre-
nupcial (F).

TARRAGONÈS

Vespella 1 ex. el 17.IV (AMOB, PGHA, ISAA,

ACTA i JFOD); (G).

Phylloscopus ibericus
Mosquiter ibèric

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. a l’illa de Buda el
5.VI (JCMC i AVVB); (G). Citació no trame-
sa al Comitè Avifaunístic de Catalunya. 1
ex. adult anellat al Canal Vell el 13.X (SSAA

i NRPA); (G). Citació pendent d’homolo-
gació pel Comitè Avifaunístic de Catalunya.

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. cantant a la bas-
sa de l’estació biològica el 14.III (XLBA i
FLSA); (G). Citació no tramesa al Comitè
Avifaunístic de Catalunya. 1 ex. cantant a
la bassa del Fartet el 16.III (FLSA, MMVA,

XEAA i RBVA); (G). Citació no tramesa al
Comitè Avifaunístic de Catalunya. 1 ex.
escoltat entre la Vidala i la riera de Sant
Climent el 25.III (JSPC); (G). Citació no
tramesa al Comitè Avifaunístic de Cata-
lunya.
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SEGRIÀ

La Granja d’Escarp 1 ex. cantant al riu
Segre el 2.V (JEBA i GGOA); (G). Citació
no tramesa al Comitè Avifaunístic de Cata-
lunya.

SEGRIÀ

Lleida 1 ex. cantant a la Mitjana el 3.V
(SWWA); (G, F). Citació no tramesa al Comi-
tè Avifaunístic de Catalunya.

BAIX/EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. de 2n any anellat al
Canal Vell el 27.III (DBCA i JPVF); (G). Cita-
ció no tramesa al Comitè Avifaunístic de
Catalunya.

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. anellat al Remo-
lar el 19.III (JCMC, FLSA, FSEB, NUTA, RGBA i
XSXA); (G). Citació no tramesa al Comitè
Avifaunístic de Catalunya.

SEGRIÀ

Vilanova de la Barca 1 ex. a l’itinerari SOCC
200 el 18.IV (SWWA); (G). Citació no tra-
mesa al Comitè Avifaunístic de Catalunya.

BAIX/EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. adult anellat al Canal
Vell el 23.III (SSAA, NRPA i DBCA); (G). Cita-
ció no tramesa al Comitè Avifaunístic de
Catalunya.

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. cantant a ca l’A-
rana el 24.III (XLBA); (G). 1 ex. anellat al
Remolar el 25.IV (JCMC, FLSA i JBAB); (G).
Citació homologada pel Comitè Avifau-
nístic de Catalunya.

Phylloscopus collybita/ibericus 
Mosquiter comú/Mosquiter ibèric

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. de 2n any amb carac-
terístiques mixtes entre ambdues espècies
anellat al Canal Vell l’1.IV (DBCA i FMVA);
(M). Citació no tramesa al Comitè Avi-
faunístic de Catalunya.

Phylloscopus collybita
Mosquiter comú

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. anellat als Roncaires el 15.V
(OCVA); darrera citació prenupcial (F).

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal Polls volanders ali-
mentats per adults al pantà del Foix el 23.V
(XBGA i CGGA); (F).

BAIX CAMP

Cambrils 1 ex. en una pineda el 30.VIII
(EGTA); primera citació postnupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. de 2n any calenda-
ri anellat al Canal Vell el 8.V; darrera cita-
ció prenupcial (SSAA i DBCA); (F). 1 ex.
adult anellat al Canal Vell el 30.IX; pri-
mera citació postnupcial (SSAA i DBCA);
(F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. als itineraris el
14.IX (JCMC); primera citació postnupcial
(F).
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BAIX LLOBREGAT/BARCELONÈS/
VALLÈS OCCIDENTAL

Serra de Collserola 1 ex. al turó de la
Magarola el 17.IX; primera citació post-
nupcial (DDDA, JPLA i FLLA); (F).

RIBERA D’EBRE

Flix 1 ex. anellat a Sebes el 25.IX; prime-
ra citació postnupcial (ICOA); (F).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. als estanys del Matà el 12.X
(JMAA i AAJA); primera citació postnupcial
(F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre Primers mascles escoltats
cantar al Canal Vell el 8.II (DBCA); (F). 1
ex. adult anellat al Canal Vell el 13.V; darre-
ra citació prenupcial (OBJA i DBCA); (F). 1
ex. adult anellat al Canal Vell el 28.IX; pri-
mera citació postnupcial (SSAA, AAGB i CZXA);
(F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 2 exs. anellats al Remo-
lar el 25.IX (JCMC i PBGA); primera citació
postnupcial (F).

BAIX LLOBREGAT/BARCELONÈS/
VALLÈS OCCIDENTAL

Serra de Collserola 1 ex. al turó de la
Magarola l’1.X (FLLA, DDDA i JPSA); prime-
ra citació postnupcial (F).

GARRAF

Vilanova i la Geltrú 1 ex. cantant el 13.V
(CGGA); darrera citació prenupcial (F).

RIBERA D’EBRE

Flix 1 ex. anellat a Sebes el 17.IX; prime-
ra citació postnupcial (ICOA); (F).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. als estanys de Palau el 16.IX
(AOTA); primera citació postnupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. de 2n any calenda-
ri anellat al Canal Vell el 12.V; darrera cita-
ció prenupcial (SSAA); (F). 1 ex. de 1r hivern
anellat al Canal Vell el 21.IX; primera cita-
ció postnupcial (SSAA); (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. cantant a la pine-
da de ca l’Arana el 24.V (XLBA, XDXA i VSSA);
darrera citació prenupcial (F). 1 ex. ane-
llat al Remolar el 17.IX (JCMC); primera
citació postnupcial (F).

GARRAF

Sitges 3 exs. escoltats al Canòpolis el 27.IX
(FMVA); primera citació postnupcial (F).

RIBERA D’EBRE

Flix 1 ex. anellat a Sebes el 17.IX; prime-
ra citació postnupcial (ICOA); (F).

SEGRIÀ

Vilanova de la Barca 1 ex. cantant al sot
del Fuster el 26.V i el 17.VII; indici de cria
al mig de la plana (JEBA); (R).

BAIX CAMP

Les Borges del Camp 1 ex. el 28.IX (JFOD);
primera citació postnupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. de 2n any calendari
anellat al Canal Vell el 14.V; darrera obser-
vació prenupcial (MPLA i DBCA); (F). 1 ex.
adult anellat a l’illa de Buda el 27.IX; pri-
mera observació postnupcial (DBCA); (F).
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BAIX LLOBREGAT

Abrera 1 ex. a can Morral el 19.IX (XLBA);
primera citació postnupcial (F).
Delta del Llobregat 1 ex. anellat al Remo-
lar el 13.V (JCMC); darrera citació pre-
nupcial (F). 1 ex. als itineraris de la mares-
ma el 17.VI (RGBA) i 1 ex. al camp de fut-
bol el 17.VII (ARMC i XSXA); citacions estivals
(F).

RIBERA D’EBRE

Riba-roja d’Ebre 1 ex. cantant al bosc de
ribera el 25.VI (DROA i AAJA); nou quadrat
UTM 10×10 de cria probable (R).

Phylloscopus collybita tristis
Mosquiter comú siberià

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. de 2n any anellat al
Canal Vell el 6.IV (DBCA, JPVF i CGFA); (G).
Citació no tramesa al Comité de Rarezas de
SEO/BirdLife. 1 ex. adult anellat i recap-
turat al Canal Vell del 19 al 23.IV (SSAA i
DBCA); (G). Citació no tramesa al Comité
de Rarezas de SEO/BirdLife.

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. anellat al Canal
Vell el 13.IV (DBCA, JPVF i ABRA); (G). Cita-
ció no tramesa al Comité de Rarezas de
SEO/BirdLife. 1 ex. al Canal Vell el 19.IV
(SSAA i LECA); (G). Citació no tramesa al
Comité de Rarezas de SEO/BirdLife.

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. de 1r hivern anellat
al Canal Vell el 27.IV (SSAA i DBCA); (G).
Citació no tramesa al Comité de Rarezas de
SEO/BirdLife.

SEGRIÀ

La Granja d’Escarp 1 ex. al riu Segre el
14.I (SWWA); (G). Citació pendent d’ho-
mologació o no tramesa al Comité de Rare-
zas de SEO/BirdLife.

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. de 1r hivern a l’illa
de Buda el 19.X (DBCA); (G). Citació pen-
dent d’homologació o no tramesa al Comi-
té de Rarezas de SEO/BirdLife.

Phylloscopus trochilus
Mosquiter de passa

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. anellat als Roncaires el 9.III
(SSAA); primera citació prenupcial (F). 1
ex. anellat als Roncaires el 18.V (OCVA);
darrera citació prenupcial (F).

ANOIA

Òdena 1 ex.al puig d’Aguilera el 19.X
(DMMA); darrera citació postnupcial (F).
Piera 1 ex. cantant al riu Anoia el 20.III
(CGGA i XBGA); primera citació prenupcial
(F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. anellat al Canal
Vell el 13.III; primera citació prenupcial
(DBCA); (F). 1 ex. al Canal Vell el 29.V;
darrera citació postnupcial (DBCA i JPVF);
(F). 1 ex., probablement adult, a la zona
12, l’Encanyissada, el 2.VIII; primera cita-
ció postnupcial (DBCA i FBAA); (F). 1 ex. de
1r hivern anellat al Canal Vell el 6.X; darre-
ra citació postnupcial (SSAA i DBCA); (F).
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BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 3 exs. anellats al Remo-
lar el 12.VIII (JCMC i FLSA); primera cita-
ció postnupcial (F).

BAIX LLOBREGAT/BARCELONÈS/

VALLÈS OCCIDENTAL

Serra de Collserola 1 ex. migrant pel turó
Blau l’11.X (CODA); darrera citació post-
nupcial (F).

GARRAF

Sant Pere de Ribes 2 exs. al torrent de
l’Espluga el 14.V; darrera citació prenup-
cial (CGGA i XBGA); (F).

GIRONÈS

Salt 5 exs. anellats a les sorreres el 27.VII;
primera citació postnupcial (MBMB); (F).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural del Cap de Creus 2 exs. a
l’itinerari SOCC 72 el 24.V (AOSA); darre-
ra citació prenupcial (F).
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. anellat als Roncaires el 25.III
(OCVA, ARGB i TMVA); primera citació pre-
nupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. anellat al Canal
Vell el 14.III; primera citació prenupcial
(DBCA i JPVF); (F). 1 ex. al Canal Vell el
27.V; darrera citació prenupcial (DBCA);
(F). 1 ex. al Canal Vell el 2.VIII; primera
citació postnupcial (DBCA i TKKA); (F). 1
ex. de 1r hivern anellat al Canal Vell el
28.X; darrera citació postnupcial (DBCA);
(F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. cantant a l’iti-
nerari de la bassa dels Pollancres el 8.III
(FLSA); primera citació prenupcial (F). 1

ex. al Remolar i a la pineda de Gavà el 16.V
(XLBA); (F). 1 ex. anellat al Remolar el 24.X
(JBFA); darrera citació postnupcial (F).

OSONA

Vic 1 ex. al Seminari de Vic el 4.VIII (MRFB);
primera citació postnupcial (F).

PALLARS JUSSÀ

Conca de Dalt 1 ex. a Claverol el 29.III
(JBCC); primera citació prenupcial (F).

VALLÈS OCCIDENTAL

Montcada i Reixac 1 ex. anellat al Besòs
l’11.X (XLBA, FMVA i LPJA); darrera citació
postnupcial (F).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. anellat als Roncaires el 15.III
(SSAA); primera citació prenupcial (F). 1
ex. el 30.X (FMVA, AOTA i PSGA); darrera
citació postnupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. anellat al Canal Vell
el 27.III; primera citació prenupcial (DBCA

i JPVF); (F). 1 ex. a les dunes de la Marquesa
el 29.V; darrera citació prenupcial (DBCA);
(F). 1 ex. al Canal Vell el 31.VII; primera
citació postnupcial (DBCA); (F). 1 ex. de 1r
hivern anellat al Canal Vell el 30.X; darre-
ra citació postnupcial (SSAA i DBCA); (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. cantant al Remo-
lar el 17.III (FLSA); primera citació pre-
nupcial (F). 1 ex. el 13.XI (ARSA); darrera
citació postnupcial (F).

BARCELONÈS

Santa Coloma de Gramenet 1 ex. al riu
Besòs el 4.XI (XLBA); darrera citació post-
nupcial (F).

2004

2003

Llista Sistemàtica 449



MARESME

Tiana 1 ex. anellat a ca l’Andreu el 29.II
(RCAA); (F).

OSONA

Vic 2 exs. al pont de Ferro el 23.III (MRFB

i RJNA); primera citació prenupcial (F). 1
ex. al Seminari l’1.VIII (MRFB); primera
citació postnupcial (F).

SEGRIÀ

Lleida 2 exs. a la Torre de Jassé el 20.III
(JEBA); primera citació prenupcial (F).
Vilanova de la Barca 1 ex. a l’itinerari
SOCC 200 el 20.V (SWWA); darrera cita-
ció prenupcial (F).

TARRAGONÈS

Tarragona 1 ex. a la corba del Francolí el
6.VIII (ACTA); primera citació postnupcial
(F).

VALLÈS ORIENTAL

Sant Fost de Campsentelles 1 ex. al riu
Besòs el 25.VII (FMVA); primera citació
postnupcial (F).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 4 exs. anellats a l’estany de Mornau
el 17.III (OCVA); primera citació prenup-
cial (F). 4 exs. anellats a l’estany de Mor-
nau el 19.V (JFBB); darrera citació pre-
nupcial (F). 2 exs. a l’estany Europa el
20.VIII (JMAA); primera citació postnup-
cial (F).

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 2 exs. al pantà del
Foix el 9.VIII (CGGA); primera citació post-
nupcial (F).
Subirats 2 exs. a l’itinerari SOCC 126 el
21.V (JBCC); darrera citació prenupcial (F).

BAIX CAMP

Les Borges del Camp 1 ex. el 31.VII (JFOD);
primera citació postnupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 2 exs. anellats al Canal
Vell el 16.III; primera observació prenup-
cial (DBCA); (F). 1 ex. al Niño Perdido el
26.V; darrera observació prenupcial (DBCA);
(F). 1 ex. adult anellat al Canal Vell el
15.VII; primera observació postnupcial
(DBCA); (F). 1 ex. de 1r hivern anellat al
Canal Vell el 25.X; darrera observació post-
nupcial (DBCA); (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a la maresma el
13.III (JCMC); primera citació prenupcial
(F). 1 ex. a la Vidala el 30.VII (RBVA); pri-
mera citació postnupcial (F).
Esplugues de Llobregat 1 ex. a prop de
Sant Pere Màrtir el 30.VII (SSAA); prime-
ra citació postnupcial (F).

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. als jardins del Laberint
d’Horta el 13.VIII (XBAA); primera citació
postnupcial (F).
Sant Adrià de Besòs 1 ex. a la desembo-
cadura del riu Besòs el 8.XI (XLBA); darre-
ra citació postnupcial (F).

OSONA

Calldetenes Diversos exemplars al pont
de Ferro el 19.III (MRFB); primera citació
prenupcial (F).
Vic 2 exs. al puig dels Jueus el 26.VII
(MRFB); primera citació postnupcial (F).

RIPOLLÉS

Vilallonga de Ter 1 ex. a prop de la creu
de Fusta el 7.VIII (FMVA); primera citació
postnupcial (F).

VALLÈS ORIENTAL

Figaró-Montmany 1 ex. cantant al cos-
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tat de l’estació de RENFE del Figaró el 5.VI
(RBVA); darrera citació prenupcial (F).
Mollet del Vallès 1 ex. a Gallecs el 8.VIII
(FMVA); primera citació postnupcial (F).

VALLÈS OCCIDENTAL

Montcada i Reixac 1 ex. al riu Besòs el
16.III (XLBA); primera citació prenupcial
(F).

Regulus regulus
Reietó

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. anellat als Roncaires el 20.III
(SSAA); darrera citació prenupcial (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 2 exs. a la pineda de
cal Francès el 8.II (RBVA); (F). 4 exs. a la
riera de Sant Climent el 16.II (RRSB); (F).

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. al Laberint d’Horta el 16.III
(XBAA); darrera citació prenupcial (F). 3
exs. al parc del Guinardó el 10.X (XLBA);
primera citació postnupcial (F).

ALT EMPORDÀ

Llançà 1 ex. a l’itinerari SOCC 221 el 25.IV
(MBFA); darrera citació prenupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 mascle adult anellat i
recapturat al Canal Vell el 26 i 27.X (DBCA,

JPVF i SSAA); (F, G). 1 mascle de 1r hivern
anellat al Canal Vell el 29.X (OBJA i DBCA);
(F, G).

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. al parc del Guinardó el
5.X (XBAA); primera citació postnupcial
(F).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. el 21.III (XLBA/SEOB); darrera
citació prenupcial (F).

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 1 ex. al pantà del
Foix el 25.III (XBGA); darrera citació pre-
nupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. al Trabucador el
21.III (FMVA); (F, G). 1 ex. al Canal Vell el
27.III (DBCA); (F, G).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a ca l’Arana el
16.III (XLBA); darrera citació prenupcial
(F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 mascle de 1r hivern ane-
llat a l’illa de Buda el 7.XI (DBCA); (F, G).
2 femelles de 1r hivern anellades a l’illa de
Buda el 8.XI (DBCA); (F, G). 2 exs. sense
anella a l’illa de Buda el 19.XI (DBCA); (F,
G). 1 mascle de 1r hivern anellat a l’illa de
Buda el 22.XI (DBCA); (F, G). 1 mascle de
1r hivern anellat a l’illa de Buda el 23.XI
(DBCA); (F, G). 1 mascle de 1r hivern ane-
llat al Canal Vell el 23.XI (MPLA); (F, G).

BARCELONÈS

Barcelona 3 exs. al parc del Guinardó el
13.III (XBAA); darrera citació prenupcial
(F). 1 ex. el 9.X (XBAA); primera citació
postnupcial (F).
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Regulus ignicapilla
Bruel

BAIX EBRE/MONTSIÀ 

Delta de l’Ebre 1 ex. anellat a l’Alfacada
el 10.III (DBCA, RACA, JCPA i FLSA); (F). 1
femella de 2n any calendari anellada al
Canal Vell el 19.III (DBCA); (F).

BARCELONÈS

Sant Adrià de Besòs 1 ex. a la desembo-
cadura del riu Besòs el 12.IX (XLBA); pri-
mera citació postnupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 mascle de 1r hivern ane-
llat al Canal Vell el 24.IX (SSAA i DBCA); (F).
1 femella de 1r hivern anellada al Canal
Vell el 10.X (SSAA i ISGA); (F). 1 femella de
1r hivern anellada i recapturada al Canal
Vell del 26 al 28.X (DBCA i SSAA); (F). 1
femella adulta anellada al Canal Vell el
30.X (OBJA i DBCA); (F). 1 femella adulta
anellada al Canal Vell el 20.XI (SSAA i DBCA);
(F). 1 femella de 1r hivern anellada al Canal
Vell el 21.XI (SSAA i DBCA); (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 mascle de 2n any ane-
llat i recapturat al Canal Vell el 20 i 21.III
(DBCA); (F). 1 mascle de 1r hivern anellat
al Canal Vell el 6.XI (SSAA i NRPA); (F). 1
mascle de 1r hivern i 1 femella de 1r hivern
anellats a l’illa de Buda el 8.XI (DBCA i JPVF);
(F). 1 femella de 1r hivern anellat al Canal
Vell el 19.XI (SSAA); (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a ca l’Arana el
30.III (XLBA); darrera citació prenupcial
(F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. anellat al Canal
Vell el 20.III (SSAA); (F). 1 ex. escoltat al
Canal Vell el 24.III (SSAA i DBCA); (F). 1
femella de 1r hivern anellada a l’illa de
Buda el 21.IX (DBCA); (F). 1 mascle de 1r
hivern anellat a l’illa de Buda el 26.IX
(DBCA); (F). 2 mascles de 1r hivern ane-
llats a l’illa de Buda el 14.X (DBCA); (F). 1
ex. sense anella a l’illa de Buda el 8.XII
(DBCA); (F).
BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a ca l’Arana el
25.IV (XLBA); darrera citació prenupcial
(F). 1 ex. a la Ricarda el 5.X (XLBA); pri-
mera citació postnupcial (F).

Muscicapa striata
Papamosques gris

ALT EMPORDÀ

Portbou 1 ex. en un jardí al nucli urbà el
24.III (DGJA); primera citació prenupcial
molt primerenca (F).
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BAIX EBRE/MONTSIÀ 

Delta de l’Ebre 1 ex. a la tora Cremada,
punta de la Banya, el 19.IV; primera cita-
ció prenupcial (DBCA); (F). 1 ex. anellat al
Canal Vell el 26.V; darrera citació pre-
nupcial (DBCA i JPVF); (F). 1 ex. adult a la
tora Cremada, punta de la Banya, el 21.VIII;
primera citació postnupcial (DBCA i JRPD);
(F). 1 ex. de 1r hivern a l’illa de Buda el
18.X; darrera citació postnupcial (DBCA);
(F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. als itineraris el
13.IV (FLSA i RGBA); primera citació pre-
nupcial (F).

BARCELONÈS

Barcelona 1 niu amb 2 polls a la rambla
Prim el 13.VI (RRSB); (F). 1 ex. al parc del
Guinardó el 6.X (XBAA); darrera citació
postnupcial (F).

GARRAF

Sitges 1 ex. a penya Ginesta el 5.X (NEAA

i RDAA); darrera citació postnupcial (F).

GIRONÈS

Girona 1 ex. a la font del Ferro el 29.IV
(PFLB); primera citació prenupcial (F).

MARESME

Dosrius 1 ex. capturat a ca l’Arenes el 5.X
(HAPA); darrera citació postnupcial (F).

OSONA

Gurb 1 ex. al Gurri prop del poligon de
Roda el 21.IV (PBCA); primera citació pre-
nupcial (F).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. als Roncaires el 19.IV (OCVA);
primera citació prenupcial (F).

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 1 ex. a la font d’Hor-
ta, Parc del Foix, el 22.IV (CGGA i XBGA);
primera citació prenupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. al salobrar del Serra-
llo el 19.IV (DBCA i SGSC); (F). 1 ex. al Canal
Vell el 5.VI; darrera citació prenupcial
(DBCA); (F). 1 ex. de 1r hivern anellat al
Canal Vell el 18.VIII; primera citació post-
nupcial (SSAA); (F). 1 ex. a la urbanització
Riumar el 20.X; darrera citació postnup-
cial (DBCA); (F).

BAIX EMPORDÀ

Pals 1 ex. a les basses d’en Coll el 16.IV
(CBLA); primera citació prenupcial (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a la Vidala (FLSA)
i 5 exs. a l’aeroport el 25.IV (ACHA); pri-
meres citacions prenupcials (F).

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. als jardins del Palau Reial
el 12.X (XBAA); darrera citació postnupcial
(F).

CONCA DE BARBERÀ

Pontils 1 ex. a la torre de Biure el 9.X
(XGGA i XBGA); darrera citació postnupcial
(F).

URGELL

Tàrrega 2 exs. a l’itinerari SOCC 73 el
21.IV (FPTA); primera citació prenupcial
(F).

TARRAGONÈS

Torredembarra 1 ex. als Salats i Mun-
tanyans el 27.X (AVDA i JVDA); darrera cita-
ció postnupcial (F).
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ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. anellat als Roncaires el 17.IV
(MPLA i DROA); primera citació prenupcial
(F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. als erms de la gran-
ja Figueres l’11.IV; primera citació pre-
nupcial (DBCA); (F). 1 ex. al Canal Vell el
28.V; darrera citació prenupcial (DBCA);
(F). 1 ex. de 1r hivern anellat al Canal Vell
el 20.VIII; primera citació postnupcial
(MOVA i NJGA); (F). 1 ex. de 1r hivern al
Trabucador el 24.X; darrera citació post-
nupcial (DBCA); (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a la Bunyola el
16.IV (DBRA); primera citació prenupcial
(F).

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. al parc de Diagonal Mar
el 12.V seguint un grup d’Actitis hypoleu-
cos per depredar sobre els insectes aixe-
cats al seu pas (RRSB); (B).

OSONA

Vic 1 ex. al puig dels Jueus el 5.IV (JEPB);
primera citació prenupcial (F).

ALT EMPORDÀ

Garrigàs 2 exs. a l’itinerari SOCC 19 el
21.IV (DSBB); primera citació prenupcial
(F).

GARRAF

Olivella 1 ex. al fondo de Querol el 7.X
(CGGA i XBGA); darrera citació postnupcial
(F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. anellat al Canal
Vell el 24.IV; primera observació prenup-
cial (AVAA); (F). 1 ex. al Niño Perdido el
26.V; darrera observació prenupcial (DBCA);
(F). 1 ex. de 1r hivern als erms de la Tan-
cada el 13.VIII; primera observació post-
nupcial (DBCA); (F). 1 ex. de 1r hivern ane-
llat a l’illa de Buda el 16.X; darrera obser-
vació postnupcial (DBCA); (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a ca l’Arana el
23.IV (RGBA, FSEB i ARMC); primera citació
prenupcial (F).

OSONA

Manlleu 1 ex. el 22.IV (APFA); primera
citació prenupcial (F).

VALLÈS OCCIDENTAL

Cerdanyola del Vallès 2 exs. a l’itinerari
SOCC 26 el 22.IV (FLLA); primera citació
prenupcial (F).

Muscicapa striata balearica
Papamosques gris balear

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. anellat al Canal
Vell el 5.V; segon anellament al delta i a la
península Ibèrica (SSAA); (G). Citació homo-
logada pel Comitè Avifaunístic de Cata-
lunya.

Ficedula parva
Papamosques menut

MARESME

Tiana 1 ex. anellat a ca l’Andreu el 6.X
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(JGAA, FGAA i ECGA). Citació pendent d’ho-
mologació o no tramesa al Comité de Rare-
zas de SEO/BirdLife.

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. de 1r hivern ane-
llat al Remolar el 26.IX (JCMC, ARMC, FLSA,

RGBA, NUTA i XSXA); (G). Citació homolo-
gada pel Comité de Rarezas de SEO/BirdLi-
fe. 1 ex. de 2n estiu a la maresma el 27.IX
(FLSA, RSAB i ECLA); (G). Citació homolo-
gada pel Comité de Rarezas de SEO/BirdLife.

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. jove de l’any o femella als
jardins del Laberint d’Horta el 4.X (XBAA);
(G). Citació pendent d’homologació o no
tramesa al Comité de Rarezas de SEO/Bird-
Life.

Ficedula albicollis
Papamosques de collar

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 femella adulta anellada
al Canal Vell l’1.V (SSAA, JAJA, NRPA i LECA);
(G). L’ocell, capturat en ple temporal de
llevant, presenta unes condicions físiques
lamentables i finalment és trobat ja mori-
bund el 4.V; quart registre pel delta de l’E-
bre (SSAA); (G). Citació pendent d’homo-
logació o no tramesa al Comité de Rarezas
de SEO/BirdLife.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural del Cap de Creus 1 mas-
cle al puig Alt el 17.IV (ERRB); (G). Cita-
ció pendent d’homologació o no tramesa
al Comité de Rarezas de SEO/BirdLife. 1 mas-

cle a la la vall de Montjoi el 18 i 19.IV
(OCVA i ALTA); (G). Citació pendent d’ho-
mologació o no tramesa al Comité de Rare-
zas de SEO/BirdLife.
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 mascle al mas Trencat el 16.IV
(JSVA); capturat posteriorment per a ane-
llament (OCVA i ALTA), (G). Citació pen-
dent d’homologació o no tramesa al Comi-
té de Rarezas de SEO/BirdLife. 1 mascle a la
closa de la Bomba el 16.IV (JRRH); (G).
Citació pendent d’homologació o no tra-
mesa al Comité de Rarezas de SEO/BirdLi-
fe. 1 mascle a les Torroelles el 16.IV (ACCB);
(G). Citació pendent d’homologació o no
tramesa al Comité de Rarezas de SEO/Bir-
dLife. 1 mascle a les Closes de Mornau el
17.IV (JMAA i BMBA); (G). Citació pendent
d’homologació o no tramesa al Comité de
Rarezas de SEO/BirdLife. 1 mascle a l’es-
tany del Tec el 17.IV (JOSA i JGXD); (G).
Citació pendent d’homologació o no tra-
mesa al Comité de Rarezas de SEO/BirdLi-
fe. 1 femella a Mig de Dos rius el 20.IV
(OCVA); (G). Citació pendent d’homolo-
gació o no tramesa al Comité de Rarezas de
SEO/BirdLife. 1 ex. a prop de la platja de
can Comes el 20.X (CBXA); (G). Citació
pendent d’homologació o no tramesa al
Comité de Rarezas de SEO/BirdLife.

Rabós 1 ex. a Sant Quirze de Colera el
19.IV (PLLA); (G). Citació pendent d’ho-
mologació o no tramesa al Comité de Rare-
zas de SEO/BirdLife.

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 mascle adult a l’i-
tinerari de la bassa dels Pollancres i cap-
turat per a anellament el 16.IV (FLSA, JCMC,

XSXA, EAXB i ARMC); (G). Citació homolo-
gada pel Comité de Rarezas de SEO/Bird-
Life. 1 mascle a la pineda de Gavà el 17.IV
(XLBA i LPJA); (G). Citació pendent d’ho-
mologació o no tramesa al Comité de Rare-
zas de SEO/BirdLife.
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ALT EMPORDÀ

Castelló d’Empúries 1 femella a la Muga
el 22.IV (OCVA); (G). Citació pendent d’ho-
mologació o no tramesa al Comité de Rare-
zas de SEO/BirdLife.

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 mascle observat als arros-
sars de Riet Vell el 20.IV (CALA); (G). Cita-
ció homologada pel Comité de Rarezas de
SEO/BirdLife.

BAIX EMPORDÀ

Torroella de Montgrí 1 mascle i 1 feme-
lla a l’itinerari SOCC 34 el 18.IV (DBRA);
(G). Citació pendent d’homologació o no
tramesa al Comité de Rarezas de SEO/Bird-
Life.

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. adult a la Bunyo-
la el 17.IV (DBRA); (G). Citació pendent
d’homologació o no tramesa al Comité de
Rarezas de SEO/BirdLife.

Ficedula hypoleuca
Mastegatatxes

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 mascle al Cortalet el 3.IV (SSAA);
primera citació prenupcial (F). 2 exs. ane-
llats als Roncaires el 12.V (OCVA); darrera
citació prenupcial (F).

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 1 ex. en una pine-
da al costat del pantà del Foix el 5.X (MOVA

i NJGA); darrera citació postnupcial (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a la Vidala el
6.IV; primera citació prenupcial (RBVA) (F).
1 femella a la bassa dels Pollancres el 27.V
(FLSA); darrera citació prenupcial (F). 3
exs. a l’itinerari del Myoporum (JCMC) i 1
ex. a l’estació biològica l’11.VIII (RBVA);
primeres citacions postnupcials (F). 1
ex. a la bassa dels Pollancres el 8.XII (JSPC);
citació tardana (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 mascle al Goleró el 17.IV;
primera citació prenupcial (DBCA); (F). 1
femella de 2n any calendari anellada al
Canal Vell el 27.V; darrera citació pre-
nupcial (DBCA i JPVF); (F). 1 ex. de 1r hivern
a l’estació de bombeig de Baladres el 9.VIII;
primera citació postnupcial (DBCA, OCVA i
JRMA); (F). 1 ex. adult anellat al Canal Vell
el 19.X; darrera citació postnupcial (SSAA

i DBCA); (F).

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. al parc Güell el 21.V (RSBA

i TASA/ERIT); darrera citació prenupcial (F).
1 ex. al parc del Guinardó el 30.VII (XBAA);
primera citació postnupcial (F). 1 ex. als
jardins de Roserar i Cervantes el 16.X (RSBA

i TASA/ERIT); darrera citació postnupcial
(F).

GARROTXA

Olot 1 ex. a can Met el 23.VIII (FTCA); pri-
mera citació postnupcial (F).

OSONA

Gurb-Les Masies de Voltregà 1 ex. a la
desembocadura de la riera del Sorreigs al
Ter el 7.IV (RJNA); primera citació pre-
nupcial (F).
Sant Pere de Torelló 1 ex. a la Vola el
26.VII (JEPB); primera citació postnup-
cial (F).
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PALLARS JUSSÀ

Conca de Dalt 1 ex. a la llau del Rastanyó,
Serradell, el 17.VIII (FMSA); primera cita-
ció postnupcial (F).

TERRA ALTA

El Pinell de Brai 1 ex. a la Plana el 16.VIII
(RACC); primera citació postnupcial (F).

SOLSONÈS

Navès 1 mascle a Postils el 31.III (JEBA);
primera citació prenupcial (F).

VAL D’ARAN

Vielha e Mijaran Diversos exemplars en
pas a era Tuca a 1.700 m el 24.VIII (LTBB);
primera citació postnupcial (F).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural del Cap de Creus 1 ex. a la
vall de Penida el 17.V (PFLB); darrera cita-
ció prenupcial (F). 1 ex. a la cala Canadell
el 20.VII (PFLB, MSFB, ACHA, DSBB, HPMA, TLFA

i JGCB); primera citació postnupcial (F).
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. anellat als Roncaires el 9.IV
(SSAA); primera citació prenupcial (F).

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 2 exs. al Parc del
Foix el 12.VIII (CGGA i XBGA); primera cita-
ció postnupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 mascle a la tora Cre-
mada, punta de la Banya, el 8.IV; prime-
ra citació prenupcial (DBCA i JPVF); (F). 1
femella al jardí del mas de l’illa de Buda
l’1.VI, darrera citació prenupcial (DBCA);
(F). 1 femella de 1r hivern anellada al Canal
Vell el 13.VIII; primera citació postnup-
cial (SSAA i NRPA); (F). 1 ex. de 1r hivern
anellat al Canal Vell el 6.X; darrera citació
postnupcial (OBJA); (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 mascle a la pineda
de Gavà el 9.IV (XLBA); primera citació pre-
nupcial (F). 2 exs. al Remolar el 27.VIII
(XLBA); primera citació postnupcial (F). 1
ex. a la pineda de Gavà el 18.X (XLBA);
darrera citació postnupcial (F).

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. als jardins del Laberint
d’Horta el 31.V (XBAA); darrera citació pre-
nupcial (F). 1 ex. al turó de la Peira el
20.VIII (XBAA); primera citació postnup-
cial (F).

OSONA

Vic 1 ex. al puig dels Jueus el 12.IV (MRFB);
primera citació prenupcial (F). 2 exs. al
Seminari de Vic el 19.VIII (MRFB i JEXA);
primera citació postnupcial (F). 1 ex. al
puig dels Jueus el 8.X (MRFB); darrera cita-
ció postnupcial (F).
PALLARS SOBIRÀ

Alins Diversos exemplars a Àreu el 3.VIII
(LGSB); primera citació postnupcial (F).

PRIORAT

Poboleda 1 femella a prop del riu el 15.VIII
(AELA); primera citació postnupcial (F).

SEGRIÀ

La Granja d’Escarp 1 ex. a l’itinerari SOCC
199 el 12.IV (SWWA); primera citació pre-
nupcial (F).

VALLÈS ORIENTAL

La Roca del Vallès 1 ex. al riu Mogent el
20.V (FMVA); darrera citació prenupcial
(F).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. a Mornau el 7.IV (AROA); pri-
mera citació prenupcial (F).
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ALT PENEDÈS

Mediona 1 ex. al Montpedrós el 17.VIII
(XBGA); primera citació postnupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 mascle de 2n any ane-
llat al Canal Vell el 7.IV (DBCA i FMVA); pri-
mera citació prenupcial (F). 1 femella als
erms de la Tancada el 26.V (DBCA), darre-
ra citació prenupcial (F). 1 femella adul-
ta anellada al Canal Vell el 13.VIII (SSAA i
DBCA); primera citació postnupcial (F). 1
ex. de 1r hivern anellat al Canal Vell el
16.X (SSAA, NRPA i DBCA); darrera citació
postnupcial (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a la Vidala el
3.IV (MCVA); primera citació prenupcial
(F). 2 exs. el 6.VIII (RBVA); primera cita-
ció postnupcial (F).

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. el 20.VIII (RBVA); prime-
ra citació postnupcial (F). 1 ex. al cemen-
tiri de Sant Andreu el 14.X (JEBA); darre-
ra citació postnupcial (F).
Sant Adrià de Besòs 1 ex. a la desembo-
cadura del Besòs el 8.XI (XLBA); citació tar-
dana (F).

GARROTXA

La Vall d’en Bas 1 parella el 5.VI (JFCA);
darrera citació prenupcial (F).

OSONA

Vic 1 ex. al puig dels Jueus el 4.X (JEPB);
darrera citació postnupcial (F).

SELVA

Sils 1 ex. als estanys el 27.V (JVCB); darre-
ra citació prenupcial (F).

TARRAGONÈS

Torredembarra 1 ex. a l’itinerari SOCC
125 el 29.V (AVDA); darrera citació pre-

nupcial (F). 1 exs. als Salats i Muntanyans
el 10.X (JVDA); darrera citació postnupcial
(F).

ALT PENEDÈS

Sant Pere de Riudebitlles 1 ex. al riu de
Bitlles el 15.VIII (XBGA i CGGA); primera
citació postnupcial (F).

ALT URGELL

Bassella 3 exs. al riu Segre el 2.IV (GBCA

i DGCA); primera citació prenupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 3 mascles, 2 exs. adults i
1 ex. de 2n any, anellats al Canal Vell el
12.IV; primera observació prenupcial (SSAA);
(F). 1 femella anellada al Canal Vell el 21.V,
darrera observació prenupcial (DBCA); (F).
1 ex. a les dunes del racó del Fangar el
8.VIII; primera observació postnupcial
(DBCA); (F). 1 mascle de 1r hivern anellat
a l’illa de Buda el 27.X; darrera observa-
ció postnupcial (DBCA); (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a ca l’Arana el
5.VI (XLBA); darrera citació prenupcial (F).
1 ex. als itineraris del Remolar el 16.VIII
(FLSA); primera citació postnupcial (F).

BARCELONÈS

Barcelona 2 exs. al parc del Guinardó el
3.IV (XBAA); primera citació prenupcial
(F).

BERGUEDÀ

Avià 1 mascle a l’estany de Graugés el 4.IV
(JSPB); primera citació prenupcial (F).

CONCA DE BARBERÀ

Vilanova de Prades 1 mascle en uns camps
d’ametllers el 13.IV (ABBB); primera cita-
ció prenupcial (F).
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GARRAF

Vilanova i la Geltrú 1 ex. a l’itinerari
SOCC 77 el 15.VI (RSNA); citació estival
(F).

OSONA

Vic 1 mascle a la riera de Mèder el 28.III
(RBVA); primera citació prenupcial (F). 1
ex. al puig dels Jueus el 16.VIII (RPEA); pri-
mera citació postnupcial (F).

PALLARS JUSSÀ

Sant Esteve de la Sarga 1 ex. el 4.IV (JEBA);
primera citació prenupcial (F).

VALLÈS OCCIDENTAL

Palau-solità i Plegamans 1 ex. a l’hostal
del Fum el 31.X (XEAA); darrera citació
postnupcial (F).

VALLÈS ORIENTAL

La Roca del Vallès 1 ex. a l’aiguabarreig
del Mogent-Vallforners el 17.VIII (JMOB);
primera citació postnupcial (F).

Panurus biarmicus
Mallerenga de bigotis

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 femella al canyissar de
Marecago, illa de Buda, el 14.V (DBCA);
(F). 2 mascles a la Nòria el 22.VI (OCVA i
AAJA); (F). 2 mascles observats cantant al
Clot, l’Encanyissada, el 12.VII (DBCA, FVEA

i JMBD); (F).

SEGRIÀ

Torres de Segre 2 exs. a Utxesa el 18.I
(SWWA); (F).

Leiothrix lutea
Rossinyol del Japó

BAIX LLOBREGAT/BARCELONÈS/VALLÈS OCCI-

DENTAL

Serra de Collserola 1 ex. en un alzinar al
puig d’Olorda el 7.VI; nou sector ocupat
(DDDA i FLLA); (G). Mínim de 8 mascles
cantant en un sector de 20 m a Sant
Feliu de Llobregat, un d’ells anellat, el
27.VI (CFMA); (G).

BARCELONÈS

Barcelona Un grup passa l’hivern fins al
16.III (XBAA, TASA i RSBA/ERIT); (G).

VALLÈS ORIENTAL

Sant Fost de Campsentelles Mínim de
10 exs. al torrent de Sant Ponç expulsant
a Sylvia atricapilla l’11.XII; primera cita-
ció comarcal (FMVA); (G).

BARCELONÈS

Barcelona Presents als jardins del Labe-
rint d’Horta des del 25.X amb un màxim
de 10 exs. el 29.XI (XBAA); (G).

VALLÈS ORIENTAL

Sant Fost de Campsentelles 17 exs. cap-
turats per a anellament a la urbanització
de mas Corts el 30.XI (EGGC i PBGA); (G,
N).

VALLÈS OCCIDENTAL

Montcada i Reixac 4-6 exs. a la font dels
Caçadors el 5.VIII (FMVA i KMVA); (G). 26
exs. el 27.VIII (FMVA); (N, G).

VALLÈS ORIENTAL

Sant Fost de Campsentelles 4 exs. en
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una zona d’Arbutus unedo entre els turons
de Donadeu i de la Coscollada el 19.VII
(FMVA); (G).

BARCELONÈS

Barcelona 6 exs. als jardins del Laberint
d’Horta a partir del 29.X, passant tot l’hi-
vern a la zona (XBAA); (G).

VALLÈS OCCIDENTAL

Rubí 65 exs. a la riera el 12.V (CFMA); (G,
N).

VALLÈS ORIENTAL

Sant Fost de Campsentelles 25 exs. el
26.IX i 20 exs. el 30.IX (CFMA); (G, N).

Parus palustris
Mallerenga d’aigua

ALT EMPORDÀ

La Jonquera 11 exs. en un bosc de ribe-
ra a Requesens el 28.X (JBRC); (F).

BERGUEDÀ

Borredà 1 ex. criant en un forat al costat
del cementiri el 17.III (CLVA i EGGC); (F).

OSONA

Sant Sadurní d’Osormort 1 ex. en un
bosc mixt d’alzina i pi roig el 25.XII, hiver-
nant a les Guilleries (JBCB); (F).
Seva 1 ex. al jardí senyorial dels Sors el
13.XI (JRFA, XLBA, FMVA i DBBA); (F).

GIRONÈS

Girona 2 exs. anellats a Fontajau el 30.XI
(CPVA); primera citació a la ciutat (G).

PLA DE L’ESTANY

Crespià 1 ex. a la Salida, proper al riu Flu-
vià, el 4.I (CFQA); (G).

GARROTXA

Sant Ferriol 2 exs. anellats el 18.IV, la
femella presenta placa incubatriu (CFQA);
nou quadrat UTM 10×10 de cria segura
(R).

Parus cristatus
Mallerenga emplomallada

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. a prop del mas de
l’illa de Buda el 8.XII (DBCA); (G).

Parus ater
Mallerenga petita

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. a l’illa de Buda el
4.XI (DBCA i CAUA); (F, G). 2 exs. de 1r
hivern anellats a l’illa de Buda el 5.XI (DBCA);
(F, G).

BAIX LLOBREGAT/BARCELONÈS/
VALLÈS OCCIDENTAL

Serra de Collserola 41 exs. migrant pel
turó Blau entre el 26.X i el 5.XI (CODA);
(N, F).
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Parus caeruleus
Mallerenga blava

ALT EMPORDÀ

Parc Natural del Cap de Creus 1 ex. a
la vall de Penida el 3.XI (PFLB); única cita-
ció de l’any (G).

VALLÈS ORIENTAL

Montseny 30 exs. junts al coll Sesferreres
el 21.IX (ADGA, ECBB, JAXD i LMVB); grup
destacable (F).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural del Cap de Creus 1 ex. a
cala Culip l’1.X (MARC); primera citació
postnupcial (F, G). 7 exs. als penya-segats
de sa Planassa el 23.X, coincidint amb for-
ta entrada d’exemplars (PFLB); (F, G).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 femella de 1r hivern
anellada al Canal Vell el 20.X (MPLA i ISSC);
(F). 1 ex. al Canal Vell el 21.X (DBCA); (F).
1 femella adulta anellada al Canal Vell el
22.X (MPLA); (F). 2 exs. a l’illa de Buda el
29.X (DBCA); (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat Forta entrada a par-
tir del 23.X (FLSA); (F, N).

BAIX LLOBREGAT/BARCELONÈS/

VALLÈS OCCIDENTAL

Serra de Collserola 313 exs. migrant pel
turó Blau entre l’1.X i el 3.XI, amb un grup
màxim de 30 exs. migrant a gran alçada
el 8.X i un màxim diari de 52 exs. l’11.X
(CODA); (F, N).

BARCELONÈS

Barcelona La majoria de contactes a l’iti-
nerari SOCC 246 el 8.XII estan associats

al consum de petits insectes dins de lla-
vors de Brachychiton populneum (RRSB); (B).
Sant Adrià de Besòs Observat per pri-
mera vegada a la zona a partir del 19.X,
amb un màxim de 8 exs. el 31.X (XLBA);
(G, F).

GARRAF

Sitges 2 exs. migrant cap al S pel Canò-
polis el 14.X (XLBA); (F).
MARESME

Premià de Dalt Un petit grup migrant cap
al S per Sant Mateu el 16.X (JSPC); (F).

RIBERA D’EBRE

Flix 103 primeres captures a Sebes entre
el 4.VIII i l’1.XII (ICOA); xifra màxima de
totes les campanyes i que coincideix amb
una entrada massiva arreu de Catalunya
amb un pic màxim a Sebes el dia 18.X amb
14 exs. (F, N).
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Parus major
Mallerenga carbonera

ALT PENEDÈS

Santa Margarida i els Monjos 2 exs.
entrant a dormir en forats de Merops apias-
ter a Bellestar el 18.II (CGGA i XBGA); (B).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. juvenil al Canal Vell
entre el 25.VI i l’1.VII (ABRA); primera cita-
ció a l’espai (G, F).

Sitta europaea
Pica-soques blau

ANOIA

Calaf 1 ex. el 19.I i el 15.XII; només pre-
sent a l’hivern (DMMA); (F, G).

ANOIA

Calaf 1 ex. al molí de Roda el 22.II (DMMA);
(F, G).

BAIX LLOBREGAT/BARCELONÈS/

VALLÈS OCCIDENTAL

Serra de Collserola 1 ex. a can Catà el
30.XI (JCJA); (G).

TARRAGONÈS

Constantí 1 ex. a la presa del Francolí el
25.VII; primera citació comarcal (FAAA);
(G, F).

MARESME

Tiana 1 ex. en un sector on no nidifica el
30.VI (XLBA); (F, G).

Tichodroma muraria
Pela-roques

ALTA RIBAGORÇA

Vall de Boí 1 mascle a la presa de Cava-
llers el 23.VI (DBPA, TASA i UOOA); (F).

ALTA RIBAGORÇA/PALLARS JUSSÀ/

PALLARS SOBIRÀ/VAL D’ARAN

Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany
de Sant Maurici 1 ex. a la coma de l’es-
tany de Serull el 8.VII (JCBC); (F).

BAIX EMPORDÀ

Illes Medes 1 ex. el 6.IV (JHAC i CFXA);
(G).
Torroella de Montgrí 1 ex. a la punta del
Milà el 13.IV (MRFB, JCRC, RJNA, ESSA i ALTA);
(G, F).

BAIX CAMP

Pratdip 1 ex. a la serra de Llaberia el 22.XII
(JPSA), (F).

CERDANYA

Urús 1 ex. entrant i sortint d’un niu a la
tosa d’Alp a 2.200 m dins una esquerda a
8 m de terra el 12.VII (JSPB); (R).

NOGUERA

Camarasa 1 ex. als penya-segats davant
el pantà el 27.X (ASPA); primera citació a
la zona d’hivernada (F).
Les Avellanes i Santa Linya 1 ex. a la
serra de Mont-roig el 27.X (EFSA); prime-
ra citació a la zona d’hivernada (F).

PALLARS SOBIRÀ

Alins 1 ex. al port de Sotllo a 2.800 m el
3.VIII (GGPA); (F).
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PRIORAT

La Morera de Montsant Diverses cita-
cions durant l’hivern, 1 ex. el 2.IV (LJAA i
PJAA); darrera citació prenupcial (F).

RIPOLLÈS

Queralbs 1 ex. entre Núria i Queralbs el
26.X (RBVA); (F).

ALTA RIBAGORÇA/PALLARS JUSSÀ/

PALLARS SOBIRÀ/VAL D’ARAN

Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany
de Sant Maurici 2 exs. a Ratera a 2.700
m el 5.VIII (JCBC); (F). 1 ex. al portarró
d’Espot el 21.VIII (JCBC); (F). 2 exs. a la
collada Carboneres a 2.550 m el 24.VIII
(CBGA); (F). 2 parelles al pic de Peguera el
19.IX (MAOA); (F).

BERGUEDÀ

Bagà 1 ex. adult peixant 2 joves a la tosa
d’Alp el 5.VIII (PABB); (F).

NOGUERA

Camarasa 2 exs. a l’aiguabarreig del Segre-
Noguera Pallaresa el 5.IV (JEBA); (F).

PRIORAT

Cabacés 1 ex. a la cova del Moguer al Por-
tell el 6.II (PJAA); (F). 1 ex. a la roca Fal-
conera el 30.X (PJAA, ACXE i PBXB); prime-
ra citació postnupcial (F).

ALTA RIBAGORÇA/PALLARS JUSSÀ/

PALLARS SOBIRÀ/VAL D’ARAN

Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany
de Sant Maurici 1 ex. cantant al pic de
Peguera el 26.VI (JRSB); (F). 1 ex. al Mones-
tero a 2.770 m el 9.VII (JCBC); (F). 1 ex. a
la pala Roia a 2.700 m el 9.VII (JTOB i CRRA);
(F). 2 exs. al Fosser a 2.550 m el 16.VII
(JSXF i JCXE); (F).

ALT PENEDÈS

Olèrdola 1 ex. a l’itinerari SOCC 149 entre
el 18.I (VPRA) i el 14.II (SSAA); (G).

ALT URGELL/PALLARS SOBIRÀ

Parc Natural de l’Alt Pirineu 1 ex. al
Guins de l’Ase el 4.VII (JRSB i FCTA); (F).

BAIX LLOBREGAT

Collbató 1 ex. al camí a Sant Jeroni a 950
m el 27.XI (RBVA); primera citació post-
nupcial (F).

BERGUEDÀ

Tosa d’Alp-Moixeró 7-8 territoris de cria
(JSPB i PABB); (N). Primeres construccions
de niu el 24.V, polls grans el 17.VII i pri-
mers vols fora del niu el 7.VIII (JSPB i PABB);
(F).

CERDANYA

Montellà i Martinet 1 ex. cantant als
prats del Cadí, Estana, el 6.VI (MSFB i
PFLB); (F).

OSONA

Collsuspina 1 ex. en plomatge nupcial el
27.III (JBCB); darrera citació prenupcial (F,
G).

PRIORAT

Ulldemolins 1 ex. a l’itinerari SOCC 197
el 6.XII (SWWA); (G).

RIPOLLÈS

Queralbs 1 ex. menjant en una cinglera
el 21.III (FGPA); (F).

ALTA RIBAGORÇA/PALLARS JUSSÀ/
PALLARS SOBIRÀ/VAL D’ARAN

Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany
de Sant Maurici 1 mascle cantant en un
nou sector de cria al sector de Bergús a
2.450 m el 25.V (JPPE); (F). 1 ex. al pic de
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Peguera el 15.VII (FCTA); (F). 2 exs. a les
Picardes el 24.VII (JRSB); (F).

ALT URGELL/PALLARS SOBIRÀ

Parc Natural de l’Alt Pirineu Nova loca-
litat de cria a Guins de l’Ase (JRSB); (R).
Nova localitat de reproducció a Boet-Pica
Roja el 10.VI (LFXA); (R). 2 exs. escoltats
i vistos al coll de Sellente a 2.500 m el
6.VII (JPPE, SDMA i JBDA); (G).

BAIX EBRE

Alfara de Carles 1 ex. en plomatge d’hi-
vern damunt del Toscar el 31.I (MGRA);
(G).

BAIX LLOBREGAT

Esparraguera 1 ex. a la presa de can Tobe-
lla el 7.IV (RBVA); (G, F).

GARROTXA

Montagut i Oix 1 ex. al castell de Sespa-
sa el 21.IV (MCPS); (F, G).

GIRONÈS

Sant Martí de Llémena 1 ex. sota Sant
Roc el 21.X (MGXG i FBPA); (G).

PALLARS JUSSÀ

Sant Esteve de la Sarga 1 ex. al congost
de Mont-rebei el 10.X (JEBA); primera cita-
ció als sectors d’hivernada (F).

PALLARS SOBIRÀ

Espot 1 parella a la pista d’esquí a 2.600
m el 24.VII (JRSB); (F).

RIBERA D’EBRE

Tivissa 1 ex. en unes balmes a la roca del
Migdia el 20.XI (APVA); (G).

Certhia familiaris
Raspinell pirinenc

ALT EMPORDÀ

La Jonquera 1 ex. a Requesens el 15.II
(BMBA i TMJA); (G).

Remiz pendulinus
Teixidor

GARROTXA

Santa Pau 1 ex. anellat als estanys de Jor-
dà el 19.X (OCVA); probablement prime-
ra citació comarcal (G).

PLA D’URGELL

Linyola 3 nius als Prèstims amb adults
entrant i reparant nius el 27.IV (RGMB);
(F). 4 nius en un tram de menys d’1 km
en un reguer, un amb crits de cries el 30.V,
i un altre amb 4 exs. joves a les branques
del costat el 9.VIII (RGMB); (F).

VALLÈS ORIENTAL

Mollet del Vallès 2 exs. joves i 1 ex. adult
al riu Besòs el 12 i 19.VII (FMVA); (F).

TARRAGONÈS

Torredembarra 1 ex. als Salats i Mun-
tanyans el 30.VII (JVDA); primera citació
postnupcial (F). 50 exs. el 12.X (JVDA);
màxim nombre (F).

BARCELONÈS

Santa Coloma de Gramenet 2 exs. al riu
Besòs el 22.VII (XLBA); primera citació post-
nupcial (F).
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Oriolus oriolus
Oriol

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 mascle als estanys de Pau el 22.IV
(JMAA); primera citació prenupcial (F).

ALT PENEDÈS

Olesa de Bonesvalls 2 exs. a l’itinerari
SOCC 160 el 19.IV (SHVA); primera cita-
ció prenupcial (F).

BAIX CAMP

Cambrils 1 ex. a la riera de Riudecanyes
el 8.IX (EGTA); darrera citació postnupcial
(F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ 

Delta de l’Ebre 1 femella al Canal Vell
l’11.IV; primera citació prenupcial (DBCA

i JPVF); (F).

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. a la muntanya de Mont-
juïc el 20.IV (RSBA i TASA/ERIT); primera
citació prenupcial (F). 1 ex. als jardins del
Laberint d’Horta el 7.IX (XBAA); darrera
citació postnupcial (F).

GARROTXA

Les Planes d’Hostoles 1 ex. a l’itinerari
SOCC 139 el 20.IV (AVAA); primera cita-
ció prenupcial (F).

OSONA

Manlleu 1 ex. a Rocacorba el 23.IV (RPEA);
primera citació prenupcial (F).

PALLARS JUSSÀ

Sant Esteve de la Sarga 1 ex. escoltat al
congost de Mont-rebei el 7.IV (ECEA i JBCC);
primera citació prenupcial (F).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 mascle al Cortalet el 10.IV (SSAA

i APAA); primera citació prenupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 mascle observat als pins
del Canalot i posteriorment als pins del
Soro, punta de la Banya, el 18.IV; pri-
mera citació prenupcial (ABBA i DBCA); (F).
1 femella/1r hivern a l’illa de Buda el
14.IX; darrera citació postnupcial (DBCA);
(F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. al Remolar el
12.IV (ECLA i JPAA); primera citació pre-
nupcial (F).

BAIX LLOBREGAT/BARCELONÈS/

VALLÈS OCCIDENTAL

Serra de Collserola 1 ex. cantant el 27.III
(JPSA); primera citació prenupcial (F).

GIRONÈS

Canet d’Adri 1 ex. a l’itinerari SOCC 70
el 15.IV (EMFA); primera citació prenup-
cial (F).

OSONA

Sant Martí d’Albars 1 ex. a la Blava el
18.IV (JCCA); primera citació prenupcial
(F).

SEGRIÀ

Corbins 1 ex. a l’itinerari SOCC 32 el
18.IV (EFSA); primera citació prenupcial
(F).

TERRA ALTA

Arnes 1 ex. a l’itinerari SOCC 198 el 17.IV
(SWWA); primera citació prenupcial (F).
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VALLÈS ORIENTAL

Cardedeu 1 mascle al Foguerar el 6.IX
(OGVA); darrera citació postnupcial (F).
Lliçà d’Amunt 1 ex. a riberes del Tenes el
14.IV (JRFA); primera citació prenupcial
(F).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. a Mornau el 7.IV (AROA); pri-
mera citació prenupcial (F).

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 1 ex. al turó de les
Tres Partions l’11.IX (XBGA); darrera cita-
ció postnupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. al Niño Perdido i 3
exs. al Canal Vell el 14.IV; primera citació
prenupcial (DBCA i FMVA); (F). 1 femella/1r
hivern a l’illa de Gràcia el 22.IX; darrera
citació postnupcial (DBCA); (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 2 exs. a la Vidala el
17.IV (XSXA); primera citació prenupcial
(F).
GARROTXA

La Vall de Bianya 1 ex. a Sant Pere Des-
puig el 19.IV (FTCA); primera citació pre-
nupcial (F).

OSONA

Calldetenes 1 ex. el 17.IV (JBCB); prime-
ra citació prenupcial (F).
Gurb 1 ex. al Gurri prop del Vidal el
6.IX (MRFB, JEXA i AGRB); darrera citació
postnupcial (F).

RIBERA D’EBRE

Flix 1 ex. a l’itinerari SOCC 201 el 17.IV
(SWWA); primera citació prenupcial (F).

SEGRIÀ

La Granja d’Escarp 1 ex. al riu Segre el
15.IV (JBDA); primera citació prenupcial
(F).

VALLÈS ORIENTAL

Cardedeu 1 ex. a la riera de Vallforners el
17.IV (JMOB); primera citació prenupcial
(F).

ALT EMPORDÀ

Vilajuïga 1 ex. a l’itinerari SOCC 167 el
15.IV (JCVC); primera citació prenupcial
(F).

ALT PENEDÈS

Castellví de la Marca 2 exs. a l’itinerari
SOCC 236 el 19.IV (MBLA); primera cita-
ció prenupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. anellat al Canal
Vell el 20.IV; primera observació prenup-
cial (DROA); (F). 1 femella/1r hivern a l’i-
lla de Buda el 20.IX; darrera observació
postnupcial (DBCA); (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. cantant a la
pollancreda el 18.IV (FLSA i JCMC); prime-
ra citació prenupcial (F).

GIRONÈS

Sarrià de Ter 1 ex. el 14.IV (ARVA i JRBB);
primera citació prenupcial (F).

SOLSONÈS

Llobera 1 ex. a l’Hostalet de Molins el
25.III (FSXA); primera citació prenupcial
(F).

TARRAGONÈS

Tarragona 1 grup familiar a la Universi-
tat Laboral el 5.VI (ACTA i JRCF); (F).
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Lanius collurio
Escorxador

ALT EMPORDÀ

Parc Natural del Cap de Creus 2 exs. a
la punta del cap de Creus el 9.V (OCVA i
NBBA); (G).
Roses 1 ex. a Santa Margarida el 10.V
(DBRA); (G).

BAIX EMPORDÀ

Torroella de Montgrí 1 ex. a mas Sec el
9.V (DRBA); (G).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. de 1r hivern anellat
al Canal Vell el 20 i 21.IX (SSAA, ARXA i
LECA); (G).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. al camí de Valèn-
cia el 10.V (XLBA); (G).

GARROTXA

Parc Natural de la Zona Volcànica de la
Garrotxa 12 territoris ocupats en tot el
parc, en una superfície total de 12.000 ha,
dels quals es comprova la nidificació en 9
(FTCA); (N).
Santa Pau 1 ex. a Sant Martí el 12.V (FTCA);
primera citació prenupcial (F).

NOGUERA

Àger 1 mascle al coll d’Ares l’1.VI (SWWA)
i 2 mascles el 7.VI (GBCA i SWWA); (G, F).

OSONA

Gurb 1 niu amb polls en una zona arbus-
tiva el 16.VII (RPEA); (F).
Rupit i Pruit 2 mascles a diferents llocs
al coll del Brac el 12.V (RPEA); primera cita-
ció prenupcial (F).
Vic 1 ex. jove al puig dels Jueus el 13.IX
(RPEA); darrera citació postnupcial (F).

RIBERA D’EBRE

Flix 1 ex. anellat a Sebes l’1.X (MPLA); (F,
G).

SELVA

Sant Hilari Sacalm 1 mascle peixant un
poll crescut a les Guilleries el 4.VIII (ADGA);
(F).

SOLSONÈS

Clariana de Cardener 1 parella es repro-
dueix amb èxit a Sant Ponç; feia 18 anys
que no hi nidificava (ACOB i JCOA); (R).

VALLÈS ORIENTAL

Sant Quirze de Safaja 1 mascle al puig
d’Olena el 30.V (RPEA); (G).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural del Cap de Creus 1 ex. al
mas d’en Caussa el 3.IX (PFLB); (G).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a les obres de
l’aeroport el 23.X (ACHA); (G, F).

OSONA

Gurb 1 mascle a l’Argila el 8.V (RPEA); pri-
mera citació prenupcial (F).

SEGRIÀ

Artesa de Lleida 1 mascle a prop dels
secans d’Alfés el 21.V (JCMC i DGSA); (G).

SELVA

Riudarenes 1 parella nidificant amb èxit
a l’Esparra ocupant un antic territori de
Lanius senator (ADGA); (R).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
podà 1 ex. juvenil a la RN2 el 28.VIII (JCPA
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i DPHA); (G, F). 1 ex. juvenil als prats de
can Comes el 5.IX (JMAA, AAJA i OCVA); (G,
F). 1 ex. a Vilaüt el 28.IX (AOTA); (G, F).
2 mascles a can Comes el 21.XI (JMAA);
(G, F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. de 1r hivern anellat
al Canal Vell el 25.VIII (SSAA); (G, F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 mascle adult al
Remolar el 13.VI (RGBA); (F, G).

OSONA

Santa Maria de Corcó 18 territoris de cria
al llarg de la carretera l’Esquirol-Falgars
(RPEA); (R).
Rupit i Pruit 1 mascle al coll de Pruit el
4.V (RPEA); primera citació prenupcial (F).
Vic 1 ex. jove al puig dels Jueus el 8.IX
(MRFB i JEXA); darrera citació postnupcial
(F).

TARRAGONÈS

Tarragona 1 ex. a la corba del Francolí el
31.VIII (JFOA); (G, F).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural del Cap de Creus 1 ex. a
la vall de Penida el 5.VIII (MRFA); (G, F).
1 ex. jove al pla de les Taules el 3.IX (AGCB);
(G).
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 mascle al Matà el 17.V i 1 feme-
lla el 23.V (ABRA); (G).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. de 1r hivern als arros-
sars de la finca del Peixero del 16 al 19.IX
(DBCA); (F, G). 1 ex. de 1r hivern anellat
al Canal Vell el 17.IX (JCVC); (F, G).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. anellat al Remo-
lar el 5.IX (JCMC); (F, G). 1 ex. jove a cal
Dominguet el 18.IX (RBVA); (F, G). 1 ex.
jove a la platja el 26.IX (RGBA i ARMC); (F,
G).

BARCELONÈS

Santa Coloma de Gramenet 1 ex. el 16.V,
1 ex. el 22.VIII i 1 ex. el 13.IX (XLBA); (G,
F).
Sant Adrià de Besòs 1 ex. al riu Besòs el
19.VIII (XLBA); (G, F).

Lanius minor
Trenca

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 2 exs. als estanys de Palau el 27.V
(OCVA i SSAA); (F). Cap parella reproduc-
tora. Per primera vegada des que es coneix
la presència de l’espècie no es constata la
seva reproducció, aparentment l’hàbitat
no ha sofert alteracions significatives res-
pecte els anteriors anys (DGJA); (F).

BAIX EMPORDÀ

Pals 1 ex. a l’estany de Pals el 26.V (XGMA);
(G).

SEGRIÀ

Es comptabilitzen 19 parelles, la major
població a Lleida des que es va començar
el seguiment l’any 1999 (GBCA); (R).
Alfés 1 ex. a la timoneda el 12.V; prime-
ra citació prenupcial (GBCA); (F).

S’estima la població catalana en 17 pare-
lles, totes elles al Segrià, confirmant-se l’ex-
tinció a l’Empordà en ser el segon any con-
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secutiu sense nidificació segura (DGJA i
JCMC); (R).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. a les closes de Mornau el 24.V
(ABBB, DGJA i OCVA); (F). 1 parella a la pis-
ta de Vilaüt el 27.VI (JMAA); (F).

SEGRIÀ

Lleida 1 ex. a Torre Ribera el 15.V (DGJA);
primera citació prenupcial (F). 1 ex. juve-
nil a Torre Ribera el 25.IX (DGJA); darrera
citació postnupcial (F).

Població catalana nidificant avaluada en
18-19 parelles, totes als nuclis habituals
de la comarca del Segrià. A diferència de
la població francesa, on el nombre de pare-
lles s’ha reduït en un 50% des del 2001,
la població lleidatana es manté aparent-
ment estable. L’àrea de cria, però, es fa més
petita ja que, per primera vegada, cap pare-
lla es reprodueix a la timoneda d’Alfés,
nucli on criava almenys des de feia 15
anys.(JCMC i DGJA); (R).

SEGRIÀ

Lleida 1 ex. a Torre Ribera el 13.V (DGJA);
primera citació prenupcial (F).

S’ha avaluat la població nidificant catala-
na en 15 parelles, 14 d’elles al Segrià i 1
parella a les Garrigues, on feia més de 5
anys que no hi criava (DGJA); (R).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1ex. a Vilaüt el 10.V (AOTA, FMVA i
MLMB); (F). 1 ex. a les closes de Mornau
el 24.V (ABBB, DGJA i OCVA); (F). 1 parella
a la pista de Vilaüt el 27.VI (JMAA); (F).

SEGRIÀ

Alfés Per segon any consecutiu no cria al
sector de la timoneda (DGJA); (R).
Artesa de Lleida 1 ex. el 16.V (JBDA); pri-
mera citació prenupcial (F).

Lanius meridionalis
Botxí

BAIX EBRE/MONTSIÀ 

Delta de l’Ebre 1 ex. a les dunes de la
Marquesa el 30.III; darrera citació pre-
nupcial (DBCA); (F). 1 ex. a la finca Erms
Salats el 8.X; primera citació postnupcial
(DBCA); (F).

MARESME

Dosrius 1 ex. a ca l’Arenes el 28.VIII, no
nidifica en aquest sector (HAPA); primera
citació en príode de dispersió (F).

OSONA

Gurb 1 ex. el 15.VII (RPEA), primera cita-
ció en dispersió (F).
Les Masies de Voltregà 1 ex. a la Gleva
el 8.III (RPEA); darrera citació prenupcial
(F).

NOGUERA/PLA D’URGELL/SEGRIÀ/URGELL

En uns recorreguts amb vehicle per àrees
amb conreus de regadiu de 130 km el 13.I
i 100 km el 23.XII es detecten 19 i 11 exs.
respectivament (EGRE); (N).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. en un erm proper a
les Olles el 19.III; darrera citació pre-
nupcial (DBCA); (F). 1 ex. adult a l’illa de
Sant Antoni del 15 al 21.VII; citació esti-
val d’un exemplar probablement en dis-
persió des d’una zona de cria propera (DBCA
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i JCBC); (F). 1 ex. als erms de la granja
Figueres el 22.X; primera citació post-
nupcial (DBCA); (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. a la platja de l’Alfa-
cada el 29.III; darrera citació prenupcial
(DBCA); (F). 1 ex. al salobrar del Serrallo
el 17.X; primera citació postnupcial (DBCA);
(F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. prop de les Olles el
22.III; darrera observació prenupcial (DBCA);
(F). 1 ex. a la platja de l’illa de Buda el
21.X; primera observació postnupcial
(DBCA); (F).

Lanius senator
Capsigrany

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. a l’estany de Vilaüt l’11.IV
(JMAA, SSAA i TMJA); primera citació pre-
nupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ 

Delta de l’Ebre 1 femella de 2n any calen-
dari anellada al Canal Vell, 1 mascle als
erms de la Tancada i 2 mascles i 1 feme-
lla a la punta de la Banya el 9.IV; prime-
res citacions prenupcials (DBCA, JPVF i MFCA);
(F). 1 ex. a l’illa de Buda el 2.VI; darrera
citació prenupcial (DBCA); (F). 1 ex. als
erms de la Tancada el 20.VI; citació esti-
val en un indret on no es reprodueix (ACTA);
(F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a la platja del
Remolar el 2.IV (FLSA i JCMC); primera cita-
ció prenupcial (F).

BARCELONÈS

Santa Coloma de Gramenet 1 ex. al riu
Besòs el 13.IX (XLBA); darrera citació post-
nupcial (F).

GIRONÈS

Girona 1 ex. jove a Fontajau l’11.IX (ACHA

i HPMA); darrera citació postnupcial (F).

OSONA

Gurb 1 ex. al Berenguer l’11.IV (RPEA);
primera citació prenupcial (F). Un mínim
de 2 exs. surten d’un niu situat en un rou-
re el 3.VII (RPEA); (F).
Santa Eugènia de Berga 1 ex. a Casano-
va Plantalamor l’11.IV (RPEA i ESFA); pri-
mera citació prenupcial (F).
Vic 1 ex. jove al puig dels Jueus el 2.VIII
(JEPB); primera citació de dispersió juve-
nil (F). 1 ex. jove al puig dels Jueus el
13.IX (RPEA); darrera citació postnupcial
(F).

SEGRIÀ

Alfés 1 ex. en una carretera cap a la Timo-
neda el 19.III (ABBB); primera citació pre-
nupcial (F).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural del Cap de Creus 1 ex. a
la vall de Penida el 9.X (PFLB); darrera cita-
ció postnupcial (F).
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. als Roncaires el 12.IV (OCVA

i JMMA); primera citació prenupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 mascle als erms de la
Tancada el 7.IV; primera citació prenup-
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cial (DBCA); (F). 1 femella als erms de la
Tancada el 29.V; darrera citació prenup-
cial (DBCA); (F). 1 femella adulta i 1 ex.
juvenil al Garxal el 14.VIII; primera cita-
ció postnupcial segura (DBCA); (F). 1 ex.
de 1r hivern al Trabucador el 24.IX; darre-
ra citació postnupcial (DBCA); (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. el 26.III (PJAA);
primera citació prenupcial (F). 1 ex. a la
maresma el 16.V (XLBA); darrera citació
prenupcial (F).

BAIX LLOBREGAT/BARCELONÈS/

VALLÈS OCCIDENTAL

Serra de Collserola 1 ex. al puig d’Olor-
da intentant caçar Carduelis cannabina i
Sylvia undata imitant els seus cants el 18.IV
(FLLA i DDDA); (B).

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. al parc del Guinardó l’1.IV
(XLBA); primera citació prenupcial (F).

OSONA

Vic 1 ex. jove al puig dels Jueus el 5.VIII
(MRFB i JEXA); primera citació de dispersió
juvenil (F).

RIBERA D’EBRE

La Palma d’Ebre 2 nius a la Sisquella, a
menys de 50 m un de l’altre, un en una
olivera i l’altre en un ametller, amb qua-
tre ous cadascun el 17.V (RACC); (B).

TARRAGONÈS

Vila-seca 1 ex. a la platja dels Prats l’11.IV
(ACTA i DBRA); primera citació prenupcial
(F).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. als prats de can Comes i 2 exs.

al Cortalet el 4.IV (CLAA); primera citació
prenupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 femella a l’illa de Buda
del 27.II al 19.III; primera citació pre-
nupcial (YBSA i DBCA); (F). 1 femella a les
dunes de la Marquesa el 2.VI; darrera cita-
ció prenupcial (DBCA); (F). 1 ex. juvenil a
la punta de la Banya el 8.VIII; primera cita-
ció postnupcial segura (DBCA, JPVF, FVEA i
YBSA); (F). 1 mascle adult als erms de la
Tancada el 14.IX; darrera citació postnupcial
(DBCA i RTFA); (F).

BAIX LLOBREGAT

Gavà 1 ex. el 20.III (APAA); primera cita-
ció prenupcial (F).

BARCELONÈS

Sant Adrià de Besòs 1 ex. a la desembo-
cadura del Besòs el 29.III (XLBA); primera
citació prenupcial (F).

OSONA

Gurb 1 ex. prop de Sant Fruitós del
Grau el 14.IV (JPRB); primera citació pre-
nupcial (F).
Tona 1 ex. prop del prat de la Barroca el
14.IV (RPEA); primera citació prenupcial
(F).
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Vic 2 exs. joves al puig dels Jueus l’1.VIII;
primera citació de dispersió juvenil (MRFB);
(F). 1 ex. jove al puig dels Jueus el 26.IX;
darrera citació postnupcial (MRFB); (F).

SEGRIÀ

La Granja d’Escarp 1 ex. el 7.IV (JBDA);
primera citació prenupcial (F).

TARRAGONÈS

Vila-seca 1 ex. a la platja dels Prats el 3.IV
(ACTA i JFOA); primera citació prenupcial
(F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 mascle a les Olles el
28.III; primera observació prenupcial
(DBCA); (F). 1 ex. juvenil als arrossars de
Secanella el 18.VIII; primera observació
postnupcial (DBCA); (F). 1 mascle adult a
l’illa de Buda el 26.IX; darrera observació
postnupcial (DBCA i JPVF); (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. al camí de Valèn-
cia el 21.III (AOTA); primera citació pre-
nupcial (F).

BARCELONÈS

Santa Coloma de Gramenet 1 ex. al riu
Besòs el 5.VIII (XLBA); primera citació post-
nupcial (F).
Sant Adrià de Besòs 2 exs. a la desem-
bocadura del riu Besòs el 22.III (XLBA i
MGVA); primera citació prenupcial (F).

GIRONÈS

Cassà de la Selva 1 ex. al mas Piferrer el
7.IV (JVCB); primera citació prenupcial (F).

OSONA

Folgueroles 1 ex. al Raurell el 6.IV (PBCA);
primera citació prenupcial (F).

VAL D’ARAN

Les 1 mascle el 6.V (LTBB); (G).

Lanius senator badius
Capsigrany balear

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 mascle de 2n any ane-
llat al Canal Vell el 22.IV; cinquè registre
pel delta de l’Ebre (SSAA i DBCA); (G). Cita-
ció pendent d’homologació pel Comitè
Avifaunístic de Catalunya. 1 adult a la badia
dels Alfacs el 27.IV (ROOA); (G). Citació
homologada pel Comitè Avifaunístic de
Catalunya.

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 femella de 1r hivern
anellada a la tora Cremada, punta de la
Banya, el 9 i 10.IV (DBCA i JPVF); (G). Cita-
ció pendent d’homologació pel Comitè
Avifaunístic de Catalunya. 1 femella de 1r
hivern anellada al Canal Vell el 5.V (SSAA

i DBCA); (G). Citació pendent d’homolo-
gació pel Comitè Avifaunístic de Catalu-
nya.

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 adult a la maresma
de les Filipines el 20.IV (RLLA); (G). Cita-
ció homologada pel Comitè Avifaunístic
de Catalunya.

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 2 femelles adultes anella-
des al Canal Vell i 1 mascle a l’aparcament
del restaurant Figueres el 7.IV (SSAA); (G).
Citacions pendents d’homologació pel
Comitè Avifaunístic de Catalunya.
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BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a ca l’Arana el
7.IV (AOTA i RACB); (G). Citació no tra-
mesa al Comitè Avifaunístic de Catalun-
ya. 2 exs. a la platja del Remolar (XSXA i
JCMC) i 1 ex. a cal Roc el 8.IV (XLBA); (G).
Citacions no trameses al Comitè Avifau-
nístic de Catalunya. 2 exs. anellats al Remo-
lar el 9.IV i 1 ex. anellat el 19.IV (JCMC i
FLSA); (G). Citacions homologades pel
Comitè Avifaunístic de Catalunya. 1 ex. a
la Magarola el 13.IV (XLBA); (G). Citació
no tramesa al Comitè Avifaunístic de Cata-
lunya. 1 ex. a la Bunyola el 14.IV (XLBA);
(G). Citació no tramesa al Comitè Avi-
faunístic de Catalunya. 1 ex. a la Ricarda
entre el 15 i el 25.IV (XLBA); (G). Citació
no tramesa al Comitè Avifaunístic de Cata-
lunya. 1 ex. anellat al Remolar el 22.IV
(XLBA); (G). Citació no tramesa al Comitè
Avifaunístic de Catalunya. 1 ex. a ca l’A-
rana el 25.IV (XLBA); (G). Citació no tra-
mesa al Comitè Avifaunístic de Catalun-
ya. 1 ex. anellat al Remolar el 2.V (JCMC);
(G). Citació no tramesa al Comitè Avi-
faunístic de Catalunya. 1 ex. a la platja del
Remolar el 4.V (XSXA); (G). Citació no tra-
mesa al Comitè Avifaunístic de Catalun-
ya. 1 ex. a la Magarola el 18.V (XLBA); (G).
Citació no tramesa al Comitè Avifaunístic
de Catalunya.

Cyanopica cyanus
Garsa blava

VALLÈS ORIENTAL

Sant Llorenç Savall 1 ex. a la vall d’Hor-
ta, Parc Natural Sant Llorenç del Munt i
Serra de l’Obac, el 18.IX (SCMB); (G). Cita-
ció no tramesa al Comitè Avifaunístic de
Catalunya.

Pica pica
Garsa

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 206 exs. a tot el delta el
7-14.I; cens d’ocells aquàtics hivernants
(DBCA i FVEA/PDEA); (N).

BAIX LLOBREGAT

El Prat de Llobregat 1 ou trobat al terra
dels jardins del nucli antic, on és nova
colonitzadora, el 17.VII (PEGA); (R).

SEGRIÀ

Alcarràs 1 ex. totalment albí en un dor-
midor de 50 exs. al pantà de l’Arròs el 16.II
(JBSA); (M).
Torres de Segre 329 exs. entrant al dor-
midor del pantà d’Utxesa el 9.II (JCGA);
(N).

NOGUERA/PLA D’URGELL/SEGRIÀ/URGELL

En un recorregut total de 100 km amb
vehicle per àrees amb conreus de regadiu
el 23.XII es detecten 965 exs. amb una
densitat de 9,7 exs./km (EGRE); (N).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 196 exs. a tot el delta el
7-14.I; cens d’ocells aquàtics hivernants
(DBCA i FVEA/PDEA); (N).

BAIX LLOBREGAT

Cornellà de Llobregat 1 ex. fent el niu al
riu Llobregat el 8.II (ASAA); (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 216 exs. a tot el delta el
12-18.I; cens d’ocells aquàtics hiver-
nants (DBCA i FVEA/PDEA); (N).
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BARCELONÈS

Barcelona 14 exs. al zoològic el 2.II (JGGD);
concentració d’interès per a la zona (N).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 252 exs. a tot el delta el
8-14.I; cens d’ocells aquàtics hivernants
(DBCA i FVEA/PDEA); (N).

Pyrrhocorax graculus
Gralla de bec groc

GARROTXA

Montagut i Oix 1 ex. a Monars el 27.IV
(JFCA);(G).

Pyrrhocorax pyrrhocorax
Gralla de bec vermell

ALT EMPORDÀ

Rabós 4 exs. al puig dels Quatre Termes
el 13.XII (NCCA i MGMA);(G).

BAIX LLOBREGAT

El Prat de Llobregat 1 ex. durant el cens
d’hivernants el 12.I (RNLA); única citació
de l’any (G).

OSONA

El Brull 1 ex. a Collformic-Matagalls el
15.XII (JBCB, MRFB, RJNA i PVPA); (G).

TERRA ALTA

El Pinell de Brai 40 exs. a la vall de la
Bruna el 29.VIII (RACC); grup destacable
(N).

BERGUEDÀ

Berga 20 exs. en uns camps l’11.XII (PABB);
(G).

NOGUERA

Bellmunt d’Urgell Grup de 100 exs. als
secans el 20.I (JEBA); (N).

Corvus monedula
Gralla

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà Més de 150 exs. al dormidor de la
Muga el 13.X (ENSA i RRSB); (N).

BAIX LLOBREGAT

Cornellà de Llobregat 13 exs. al riu Llo-
bregat el 26.XI, màxim nombre d’una espè-
cie que s’ha tornat molt escassa a la ciu-
tat (JTCB i ASAA); (N).

BARCELONÈS

Barcelona Entre 90 i 100 exs. al dormi-
dor del zoològic el 8.VII (JGGD); (N).

NOGUERA

26 parelles nidifiquen en caixes-niu de 4
torres fetes per a la reintroducció de Fal-
co naumanni. Mitjana de 5,6 ous/niu. Els
primers polls neixen el 13.V. No hi ha cap
fracàs. Èxit reproductor de 4,6 polls/pare-
lla. (FTPA i JBSA); (R).

SEGRIÀ

10 parelles nidifiquen en caixes-niu d’una
torra feta per a la reintroducció de Falco
naumanni. Mitjana de posta de 6 ous. No
hi ha cap fracàs. Èxit reproductor de 5,1
polls/parella. En un niu volen 7 polls, màxim
observat a les torres (FTPA i JBSA); (R).
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Aitona 250 exs. junts al pantà de Simó el
12.I (JEBA); grup destacable (N).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre Fins a 32 exs., recompte
màxim del 9.XI, que transiten a diari
pels arrossars de la finca del Capità i l’er-
mita de l’Aldea, i entren cada vespre al
dormidor d’ardeids i corbs marins de l’i-
lla de Sapinya, entre l’1.I i el 31.XII (DBCA);
(F, N).

BARCELONÈS

Barcelona 22 exs. al dormidor del zoo-
lògic el 29.IV (JGGD); (N). Grup familiar
de 2 joves i un adult al zoològic el 13.V
(JGGD); (F). 31 exs. al dormidor del zoo-
lògic el 28.V (JGGD); (N). 79 exs. menjant
a terra al zoològic el 16.II (JGGD); con-
centració d’interès (N).

NOGUERA

34 parelles nidifiquen en caixes-niu de 4
torres fetes per a la reintroducció de Fal-
co naumanni. Mitjana de 5,5 ous/niu. Els
primers polls neixen el 15.V. Hi ha dos fra-
cassos. Èxit reproductor de 3,4 polls/pare-
lla. (FPTA i JBSA); (R).

SEGRIÀ

15 parelles nidifiquen en caixes-niu d’u-
na torre feta per a la reintroducció de Fal-
co naumanni. Mitjana de 5,9 ous/niu. No
hi ha cap fracàs. Èxit reproductor de 4,7
polls/parella (FPTA i JBSA); (R).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre Fins a 47 exs., recompte
màxim del 29.X, que transiten a diari pels
arrossars de la finca del Capità i l’ermita
de l’Aldea, i entren cada vespre al dormi-
dor d’ardeids i corbs marins de l’illa de

Sapinya, entre l’1.I i el 31.XII (DBCA); (F,
N).

BARCELONÈS

Barcelona 80 exs. menjant al zoològic el
matí del 21.I (JGGD); concentració d’inte-
rès (N). Uns 90 exs. al dormidor del zoo-
lògic el 13.III i uns 100 exs. el 23.III (JGGD);
(N).

NOGUERA

43 parelles nidifiquen en caixes-niu de 4
torres fetes per a la reintroducció de Fal-
co naumanni. Mitjana de 5,7 ous/niu. Els
primers polls neixen el 20.V amb un èxit
reproductor de 3,5 polls/parella. (FPTA i
JBSA); (R).

RIBERA D’EBRE

Miravet Grup d’uns 80 exs. volant prop
del poble a la tarda el 2.IX; concentració
d’interès (RACC); (N).

SEGRIÀ

15 parelles nidifiquen en caixes-niu d’u-
na torre feta per a la reintroducció de Fal-
co naumanni. Mitjana de 5,1 ous/parella.
No hi ha cap fracàs. Èxit reproductor de
3,1 polls/parella. (FPTA i JBSA); (R).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre Fins a 29 exs. (recompte
màxim del 13.XI) que transiten a diari pels
arrossars de la finca del Capità i l’ermita
de l’Aldea, i entren cada vespre al dormi-
dor d’ardeids i corbs marins de l’illa de
Sapinya, entre l’1.I i el 31.XII (DBCA); (F,
N).

BARCELONÈS

Barcelona 80 exs. al parc zoològic al cap-
vespre del 9.I (XTGA); (N).
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GARRIGUES

5 parelles nidifiquen en caixes-niu d’una
torre feta per a la reintroducció de Falco
naumanni. Mitjana de 4,8 ous/niu. Èxit
reproductor de 3,2 polls/parella. (FPTA i
JBSA); (R).

NOGUERA

48 parelles nidifiquen en caixes-niu de 4
torres fetes per a la reintroducció de Fal-
co naumanni. Mitjana de 5,3 ous/niu. Els
primers polls neixen el 15.V. Èxit repro-
ductor de 3,7 polls/parella. (FPTA i JBSA);
(R).

PLA D’URGELL

Ivars d’Urgell Més de 700 exs. a l’aboca-
dor del Pla d’Urgell el 23.XII (JEBA); (N,
F).

SEGRIÀ

21 parelles nidifiquen en caixes-niu d’u-
na torre feta per a la reintroducció de Fal-
co naumanni. Mitjana de 5,9 ous/niu. No
hi ha cap fracàs. Èxit reproductor de 3,2
polls/parella. (FPTA i JBSA); (R).

Corvus corone
Cornella

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. a l’Armentera el 4.II (JMAA);
(F).
Riumors 1 ex. el 20.VII (JMAA); (F).

BAGES

Balsareny 2 exs. fent vols nupcials al riu
Llobregat el 10.II (ABBB i RFCA); (F).

NOGUERA

Castell de Mur Mínim de 2 nius amb
adults covant el 2.IV (JBSA); (F).

GARROTXA

Les Preses 183 exs. a la vall d’en Bas l’11.I
(CACB); (N).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. sobre l’aparca-
ment del Remolar el 25.III (XSXA); (G).

GARROTXA

Les Preses 250-300 exs. a la vall d’en Bas
el 29.II (CACB); (N).

ALT PENEDÈS

Sant Quintí de Mediona 1 parella es repro-
dueix al pla de les Toeses i es produeixen
diverses citacions entre el 2.V i el 12.VI
(XBGA i CGGA); nou quadrat UTM 10×10
de cria segura (R).

GIRONÈS

Llagostera 2 exs. a l’abocador de Solius
el 4.VI i 1 ex. de 2n any el 19.VI (CACB);
(G).

TARRAGONÈS

Vila-seca 1 ex. a la torre d’en Dolça el 10.V
(ACTA); (G).

VALLÈS ORIENTAL

Cardedeu 1 parella present tot l’any
amb la presència de 2 exs. joves el 22.VI,
cosa que podria indicar la reproducció en
un nou quadrat UTM 10×10 (JMOB); (R).
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Corvus corone cornix
Cornella emmantallada

BAIX EMPORDÀ

Pals 1 ex. als arrossars de les basses d’en
Coll el 4.V (MDSA i ALTA); (G). Citació pen-
dent d’homologació o no tramesa al Comi-
té de Rarezas de SEO/BirdLife.

Corvus corax
Corb

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 12 exs. al camí de Riumors el 3.II
(JMAA); primera citació prenupcial (F).

BAIX LLOBREGAT/BARCELONÈS/

VALLÈS OCCIDENTAL

Serra de Collserola 1 parella al puig d’O-
lorda treu endavant 4 polls que fan el seu
primer vol el 10.VI; única parella del parc
(DDDA i FLLA); (R).

NOGUERA

La Baronia de Rialb-Tiurana 150 exs. al
pantà de Rialb el 12.XII (PABB); (N).

BAIX LLOBREGAT/BARCELONÈS/

VALLÈS OCCIDENTAL

Serra de Collserola 1 parella amb 4 polls
volant el 12.VII (FLLA i DDDA); primera data
de sortida del niu (F).

SELVA

Arbúcies Estol de 200 exs. a la vall d’Ar-
búcies el 23.II (ADGA); grup destacable
(N).

CERDANYA

Bellver de Cerdanya 250 exs. a l’aboca-
dor el 21.VIII (LTBB); (N).

RIPOLLÈS

Ripoll Diverses observacions d’un grup
que passa l’hivern prop de la població i
que s’alimenten a l’abocador comarcal: més
de 200 exs. el 23.I,  més de 100 exs. el
14.V i un altre cop més de 200 exs. el 3.VI
(FGPA); (N).

Sturnus vulgaris
Estornell vulgar

BARCELONÈS

Barcelona 7 exs. volant sobre el mar davant
el port el 27.X (JCCA); (B).

BARCELONÈS

Barcelona Uns 1.500 exs. s’ajoquen al dor-
midor del zoològic el 28.I (JGGD); (N).

Sturnus unicolor
Estornell negre

GIRONÈS

Girona 1 ex. a Palau el 30.V; primera cita-
ció per a la ciutat (ISSA i PFLB); (F).

BAIX CAMP

Cambrils 1 ex. albí el 19.XI (ESGA); (M).
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BARCELONÈS

Barcelona Mínim de 3 parelles nidificants
al zoològic durant el mes d’abril (JGGD);
(N, G).

Sturnus roseus
Estornell rosat

ALT EMPORDÀ

Parc Natural del Cap de Creus 1 ex. adult
a la carretera entre Portlligat i la punta del
cap de Creus el 30.VI (DBHA i ALTA); (G).
Citació pendent d’homologació o no tra-
mesa al Comité de Rarezas de SEO/BirdLife.

BAIX EMPORDÀ

Torroella de Montgrí 1 ex. a Torre Pon-
sa, serra del Montgrí, l’1.VI (RMAB i CPMA);
(G). Citació homologada pel Comité de
Rarezas de SEO/BirdLife.

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. caçat accidentalment
en un arrossar prop d’Amposta el 17.II
(DBCA, FVEA i JPVF). Citació homologada
pel Comité de Rarezas de SEO/BirdLife.

Passer domesticus
Pardal comú

BAIX EBRE

Amposta 1 ex. albí el 7.IX (FVVA i PSSD);
(M).

BERGUEDÀ

Puig-reig 1 ex. albí total a l’Ametlla de
Merola el 28.VII (CBXA); (M).

RIBERA D’EBRE

Flix 1 mascle mata els polls d’un niu d’Hi-
rundo rustica el 8.VII (RACC); (B).

SELVA

Santa Coloma de Farners 1 mascle leu-
cístic a la plaça Farners el 8.XII (ADGA);
(M).

MARESME

Arenys de Mar 1 niu entre sabates velles
amb 5 ous calents el 4.V (CBSA); (B).

Passer montanus
Pardal xarrec

TARRAGONÈS

Tarragona Més de 200 exs. als jardins de
la Universitat Laboral el 6.I; concentració
d’interès (RACC i ACTA); (N).

ANOIA

Poboleda 1 ex. al poble entre el 21.III i el
26.IV (AELA); nou quadrat UTM 10×10 de
cria possible (R).

PLA D’URGELL

Ivars d’Urgell-Vila-sana Grups de més de
1.000 exs. als canyissars de l’estany el 29.I
(FMSA) i el 10.X (JEBA); (N, F).
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Petronia petronia
Pardal roquer

RIBERA D’EBRE

Flix 80 exs. a la vall de Bovera el 12.X
(RACC); concentració postreproductiva (N).

TERRA ALTA

El Pinell de Brai 20 exs. menjant en uns
camps a la vall de la Bruna el 15.V; con-
centració interessant en plena època de
cria (RACC); (B).

Montifringilla nivalis
Pardal d’ala blanca

ALTA RIBAGORÇA/PALLARS JUSSÀ/
PALLARS SOBIRÀ/VAL D’ARAN

Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany
de Sant Maurici 60 exs. al muntanyó
d’Espot el 25.I (JCBC); (F). 45 exs. a la
collada Bony Blanc el 21.X (JCBC, JPPA i
JGGF); (F).

ALT EMPORDÀ

La Jonquera 18 exs. al puig Neulós el
12.XII (JBRC); (G).

BERGUEDÀ

Bagà 60-70 exs. a coll de Pal a 2.000 m el
29.XII (JSPB i PABB); (F).
Gósol 3 exs. al pla dels Ginebrons a 2.000
m a la serra del Verd el 2.XII (SRJA); (F).

PALLARS SOBIRÀ

Sort 1 ex. a l’itinerari SOCC 144 el 14.XII
(IOSA); (N).

PALLARS SOBIRÀ/VAL D’ARAN

Alt Àneu-Naut Aran 110 exs. al port de
la Bonaigua el 5.III (JGGC); (N).

RIPOLLÈS

Queralbs 24 exs. al collet de la Barraca
el 16.XI (JCRC, MRFB, RJNA i ESSA); (F).

VAL D’ARAN

Naut Aran 1 mascle cantant al tuc de Mon-
toliu a uns 2.500 m d’alçada el 19.VII
(IOSA); (R).

BERGUEDÀ

Castellar de n’Hug 40-45 exs. en 3 grups
al coll de la Creueta el 6.XII (JSPB i PABB);
(F).

ALTA RIBAGORÇA

La Vall de Boí Diverses citacions entre el
20.II i el 19.IV a l’estació d’esquí de Boí-
Taüll, amb un màxim de 12 exs., confir-
mant un lloc d’hivernada regular en aques-
tes altes cotes (STXA i MGXC); (G, F).

ALT URGELL/PALLARS SOBIRÀ

Parc Natural de l’Alt Pirineu 1 ex. al pic
lo Sentinella a 2.300 m d’alçada el 5.VI
(JCMF i MPMB); (F, G).

BERGUEDÀ

Bagà 45 exs. a l’itinerari SOCC 98 l’11.XII
(RCAA); (N). 15 exs. al costat del xalet de
coll de Pal el 29.XII (MPLA i FDRB); (G).

CERDANYA

Lles 15 exs. al coll de Claror a 2.570 m el
24.X (XEAA); (F).

NOGUERA

Àger 25 exs. a la carena del Montsec d’A-
res el 2.I (SWWA); (G).
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PALLARS JUSSÀ

La Torre de Cabdella 170 exs. a la coma
Palomera, vall de Filià, el 9.XII (JCBC, JPPG,

JLXA, JSXF, EVXA i XGPB); (N, F).

PALLARS SOBIRÀ

Parc Natural de l’Alt Pirineu Grup de
12-14 exs., entre els quals hi havia adults
peixant 4 polls volanders i un possible niu
utilitzat per l’espècie al port d’Aulà el 17.VII
(FCTA i JRSB); (R).

RIPOLLÈS

Queralbs 60 exs. a Estremera el 19.XII
(PFLB, OCVA, ACHA i EBXA); (N, G).
Setcases 1 ex. a l’itinerari SOCC 106 el
10.I (MDCA); (F, G). 6 exs. al Costabona
el 8.XII (MMPB); (F, G).

BERGUEDÀ

Castellar de n’Hug 53 exs. al tossal de
Rus a 1.900 m d’alçada el 8.XII (PABB); (G,
N).
Saldes 10 exs. al Pedraforca el 4.XII (JSPB);
(G).

OSONA

El Brull 15 exs. al Matagalls el 6.XII (JRMA

i RPSA); (G).

PALLARS SOBIRÀ

La Guingueta d’Àneu 5 exs.a l’ermita de
Sant Beado a 2.000 m el 10.XII (JPPE); (G).

RIPOLLÈS

Molló 1 ex. el 20.II (MMPB); (G).

Estrilda astrild
Bec de corall senegalès

BAIX LLOBREGAT

Cornellà de Llobregat 35 exs. a la zona
agrària el 17.I (ASAA); (N, G).
Molins de Rei 1 ex. el 24.XII (CFMA); (G).

VALLÈS OCCIDENTAL

Montcada i Reixac 53 exs. al riu Besòs el
28.X; màxim anual (XLBA); (N, G).

VALLÈS ORIENTAL

Vilanova del Vallès 50 exs. al riu Mogent
el 15.I (EGGA i JFOB); (N; G).

BAIX LLOBREGAT

Cornellà de Llobregat 17 exs. amb joves
al riu Llobregat el 2.XI (ASAA); (N, G).
Delta del Llobregat 30 exs. als Reguerons
el 17.III i 31 exs. el 22.IV (XLBA); nombre
destacable (N, G).

MARESME

Arenys de Mar 1 niu amb 6 ous el 12.X
i encara 5 polls el 7.XII (CBSA); (F, G).
Mataró 19 exs. a l’itinerari SOCC 143 el
19.I (ACSA); nombre màxim (N, G).

VALLÈS ORIENTAL

Santa Maria de Palautordera 5 exs. a
prop del riu Tordera el 25.XI (JRFA); (G).

BAIX LLOBREGAT

Molins de Rei 3 exs. als canyissars dels
aiguamolls el 6.VI (CFMA); darrera cita-
ció d’aquest nucli abans de desaparèixer
(G).
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MARESME

Arenys de Mar 2 nius en construcció dins
de Rubus ulmifolius a 1,70 i 0,5 m d’alça-
da a partir del 19.IX. 1 niu fet de Oryzop-
sis miliacea amb 6 ous dins Lathyrus tingi-
tanus el 24.X. Adult encara entrant amb
becada el 31.X (CBSA); (F, G).
Mataró 31 exs. a l’itinerari SOCC 143 el
10.I (ACSA); nombre màxim (N, G).

SEGRIÀ

Torres de Segre 1 ex. al pantà d’Utxesa el
15.V (NLMA, JPPI, ACHA, HPMA i PFLB); (G).

VALLÈS ORIENTAL

Cardedeu Petita població establerta a la
riera de Vallforners (JMOB); (G).

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 2 exs. al pantà del
Foix l’11.X (XBGA i CGGA); (G).

BAIX EMPORDÀ

Santa Cristina d’Aro 2 exs. als estanys de
les Escoles l’11.IX (CACB); (G).

BAIX LLOBREGAT

Olesa de Montserrat Més de 20 exs. a
Vilapou l’1.X, on sembla tenir una pobla-
ció establerta (JCRD); (G, N).

MARESME

Arenys de Mar Niu amb polls a la riera
de Torrentbó a uns 60 cm i dins el canyar
amb 6 polls acabats de sortir de l’ou el
18.VI. 1 niu a 2 m del terra dins un can-
yar amb 4 polls acabats de néixer i 1 ou,
i un altre niu dins el canyar a 2 m amb 5
ous calents el 2.X (CBSA); (B, G).
Mataró 39 exs. a l’itinerari SOCC 143 el
9.I i el 30.IV (ACSA); nombre màxim (N).

Fringilla coelebs
Pinsà comú

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. als estanys del Matà el 14.X
(JMAA); primera citació postnupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 mascle vist i sentit can-
tar a la tora Cremada, punta de la Banya,
el 22.IV; darrera citació prenupcial (DBCA);
(F). 2 exs. prop de Sant Jaume d’Enveja el
2.X; primera citació postnupcial (DBCA,

JMBD i RTFA); (F).

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. al parc del Laberint d’Hor-
ta el 22 i 26.VI; citació estival (XBAA, TASA

i RSBA/ERIT); (F). 1 ex. al parc del Guinar-
dó l’11.IX; primera citació postnupcial
(TASA i RSBA/ERIT); (F).

TARRAGONÈS

Torredembarra 1 ex. als Salats i Mun-
tanyans el 7.X (JVDA i AVDA); primera cita-
ció postnupcial (F).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural del Cap de Creus 1 ex. a
Montjoi el 7.V (PFLB i PGGA); darrera cita-
ció prenupcial (F).
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. al rec del Corredor el 30.IX
(JMAA); primera citació postnupcial (F).
L’Escala 1 mascle cantant a les ruïnes d’Em-
púries el 8.VI (BMBA); (F).

ALT PENEDÈS

Olèrdola 2 exs. al puig de l’Àliga el
24.IX (CGGA); primera citació postnupcial
(F).
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ALT URGELL

Montferrer i Castellbò 800 exs. en un
estol aturat per les nevades a Bellestar el
18.XII (JCCD i MVEB); (N).

BAIX CAMP

Reus 1.255 exs. a l’aeropot en un itinera-
ri de 3 km lineals el 23.X (ABAA); nombre
màxim (N, F).

BAIX LLOBREGAT/BARCELONÈS/
VALLÈS OCCIDENTAL

Serra de Collserola 1 ex. al turó de la
Magarola el 21.IX (FLLA, DDDA i JPSA); pri-
mera citació postnupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 2 femelles als arrossars de
la caseta de la Cussa el 2.IV; darrera cita-
ció prenupcial (DBCA i JPVF); (F). 1 feme-
lla a l’illa de Buda el 27.IX; primera cita-
ció postnupcial (DBCA, JPVF, FVEA i RTFA);
(F).

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. al turó de la Peira el 20.VIII
(XBAA); (F).

SELVA

Sils 1 ex. als estanys el 13.IX (JVLA); pri-
mera citació postnupcial (F).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 2 exs. als estanys del Matà el 30.IX
(JMAA); primera citació postnupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 femella als arrossars dels
Panissos el 10.IV; darrera citació prenup-
cial (DBCA); (F). 3 femelles al camí de la
Pesquera, Canal Vell, el 21.IX; primera
citació postnupcial (DBCA); (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a la pineda de
ca l’Arana el 4.IV (FLSA); darrera citació
prenupcial (F).

PRIORAT

Poboleda Diversos territoris de cant al
bosc de ribera del riu (AELA); nou quadrat
UTM 10×10 de cria probable (R).

OSONA

Vic Uns 2.800 exs. amb altres passerifor-
mes al puig dels Jueus el 28.II (MRFB i JEXA);
(N).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural del Cap de Creus 1 ex. a
cala Culip l’1.X (MARC); primera citació
postnupcial (F).
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. als estanys del Matà el 7.X
(JMAA); primera citació postnupcial (F).

BAIX CAMP

Les Borges del Camp 3 exs. el 28.IX
(JFOD); primera citació postnupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 femella als arrossars del
Canal Vell el 21.III; darrera observació pre-
nupcial (DBCA); (F). 1 femella a l’illa de
Buda el 5.X; primera observació postnupcial
(DBCA); (F).

BAIX LLOBREGAT

Abrera 1 ex. capturat per a anellament a
can Morral el 20.IV (XLBA, JPMC, JBCC, RBVA

i MVXA); darrera citació prenupcial (F).
Delta del Llobregat 1 ex. a la maresma el
13.IV (FLSA); darrera citació prenupcial
(F).

BARCELONÈS

Barcelona 2 parelles nidifiquen als jar-
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dins del Laberint d’Horta per primera
vegada en els darrers 30 anys (XBAA); (R).
Diversos exemplars s’alimenten de lla-
vors de Sanseviera trifasciata (d’origen
xilè) al parc de Diagonal Mar el 28.XII
(RRSB); (B).

RIBERA D’EBRE

Flix 1 ex. a Sebes amb plomatge aberrant,
parcialment albí, del 5 al 7.II (RACC; PJMB

i IJVA); (M).

VALLÈS OCCIDENTAL

Montcada i Reixac 1 ex. al turó de les
Maleses el 24.IX (XLBA, FMVA i LPJA); pri-
mera citació postnupcial (F).

Fringilla montifringilla
Pinsà mec

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 femella a la pollan-
creda de la Vidala el 25.III (RVVA); única
citació prenupcial (F).

BAIX LLOBREGAT/BARCELONÈS/
VALLÈS OCCIDENTAL

Serra de Collserola 1 ex. al turó de la
Magarola el 29.X; primera citació post-
nupcial (DDDA, JPLA i FLLA); (F).

BERGUEDÀ

Gósol 1 femella a Santa Margarida el 29.III
(SRJA); darrera citació prenupcial (F).

GARROTXA

Sant Joan les Fonts 25 exs. a Aiguanegra
el 15.XII (FTCA), (N).

RIBERA D’EBRE

Flix 1 ex. en un canyissar pasturat i inun-
dat el 26.IX (EPFA); primera citació post-
nupcial (F).

PALLARS SOBIRÀ

Sort Entre 150 i 200 exs. a la Bastida de
Sort el 21.II (JCBC, RGBA i DGFA); (N).

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. al parc del Guinardó el
20.X (XLBA); primera citació postnupcial
(F). 1 ex. el 17.XI (XLBA); darrera citació
postnupcial (F).

SELVA

Santa Coloma de Farners 1 ex. a la pla-
ça de l’Ajuntament el 12.I (ADGA); (G).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a la pineda de
ca l’Arana el 22.III (XLBA); (G, F).

ALTA RIBAGORÇA/PALLARS JUSSÀ/
PALLARS SOBIRÀ/VAL D’ARAN

Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany
de Sant Maurici 250 exs. al coll de Fogue-
ruix a 2.050 m el 31.X (JCBC i XBXA); (N).

ALT PENEDÈS

Olesa de Bonesvalls 20 exs. en un estol
de 1.000 Fringilla coelebs el 18.XII (ECEA i
JBCC); (G, N).

ALT URGELL

Les Valls de Valira 10 exs. a l’obaga d’Os
de Civís el 28.X (JPPE); primera citació
postnupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 3 femelles al camí de la
platja de la Marquesa el 20.I (DBCA); (F).
1 femella a les dunes de gola de Pal el 26.I
(DBCA); (F).
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BAIX LLOBREGAT/BARCELONÈS/

VALLÈS OCCIDENTAL

Serra de Collserola 1 ex. migrant pel turó
Blau el 24.X (CODA); primera citació post-
nupcial (F).

CERDANYA

Lles 1 ex. a cal Frare el 24.X (DOAA); pri-
mera citació postnupcial (F).

GIRONÈS

Cassà de la Selva 27 exs. a Santgosta el
3.XI (JVCB); primera citació postnupcial
(F). 300 exs. al veïnat d’Esclet el 2.XII
(ACHA); (N).

OSONA

Folgueroles 500 exs. a la granja Tatxé el
29.XI (JEPB); (N).
Gurb 1 ex. a Serrabonica el 20.X (JBCB);
primera citació postnupcial (F). 500 exs.
al Gurri l’11.XII (MRFB i GMCB); (N).
Malla 500 exs. l’11.XII (PBCA); (N).

PLA D’URGELL

Bellvís Més de 1.000 exs. en diferents
grups de 50 a 200 individus, gairebé tots
monoespecífics, concentrats al tossal Roig
l’11.XII (FMSA), màxima concentració mai
detectada a la Plana de Lleida; (N).
Castellnou de Seana Comú amb una pro-
porció de 1/5 respecte a Fringilla coelebs el
23.XII (JEBA); (N).

RIBERA D’EBRE

Flix 7 exs. anellats a Sebes entre el 16.X
i el18.XI (ICOA); (F).

VALLÈS OCCIDENTAL

Montcada i Reixac 1 ex. al Polvorí el
19.X (XLBA); primera citació postnupcial
(F).

Serinus serinus
Gafarró

ALT CAMP

Alcover 1 ex. completament albí el 17.III
(ACTA); (M).

BAIX LLOBREGAT

Cornellà de Llobregat 100 exs. al riu Llo-
bregat el 12.X (ASAA i JTCB); (N).

BAIX LLOBREGAT/BARCELONÈS/
VALLÈS OCCIDENTAL

Serra de Collserola 100 exs. junts al pas
del Rei l’1.X (FLLA, DDDA i JPSA); (N).

BARCELONÈS

Barcelona Primera data de construcció de
niu al parc del Guinardó el 27.II (JEBA);
(F).

BAIX LLOBREGAT

El Prat de Llobregat 1 mascle cantant als
jardins del nucli antic el 7.XII (PEGA); pri-
mera data de cant (F).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. jove als conreus de can Pifa-
ni el 18.IV (JMAA); primera data de vol de
joves (F).
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Serinus citrinella
Llucareta

BAIX LLOBREGAT/BARCELONÈS/
VALLÈS OCCIDENTAL

Serra de Collserola 1 ex. migrant pel turó
Blau el 30.X (CODA); (G, F).

BERGUEDÀ

Puig-reig Alguns exemplars a les pine-
des de Pinus nigra a Viver i cal Marçal el
6.V (PABB); (G).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural del Cap de Creus 4 exs. al
mas Ventós el 17.II; primera citació al parc
(PFLB i MJMA); (F).

ANOIA

Castellolí 5 exs. menjant llavors de plan-
tes ruderals al marge de la N-II el 6.XI
(CGGA i XBGA); (G).

BERGUEDÀ

Saldes 1 ex. fent el niu en un Pinus unci-
nata al Pedraforca el 17.I (JSPB); (F).

OSONA

Santa Maria de Corcó 6 exs. en migració
per Cabrera el 22.III (MRFB i RTEA); (G).

VALLÈS ORIENTAL

Aiguafreda Un estol de 25 exs. al pla de
la Calma el 18.I (VPRA); (F, N).

ALT CAMP

Aiguamúrcia 5 exs. a la serra Ramonet el
24.XI (CGGA); (G).

ALT EMPORDÀ

Albanyà 1 ex. al pla Bateria el 7.III (JFCA

i JMRB); (G).

NOGUERA

Vilanova de Meià 2 exs. a l’ermita de Sant
Sebastià el 2.XI (FMVA); (G).

OSONA

Les Masies de Voltregà 1 ex. escoltat a
les Gambires el 14.XI (MRFB i AAVA); (F, G).

ALT EMPORDÀ

La Jonquera 1 ex. al puig Neulós el 12.II
(MBFA); (G).

BERGUEDÀ

Viver i Serrateix 2 exs. el 13.VII i un grup
familiar en una zona cremada el 17.VII
(SSAA); (G, F).

OSONA

Sora 1 ex. el 3.V (JBCB i MAXF); (G, F).
Torelló 3 exs. migrant pel coll de les Gar-
gantes el 19.III (JCRB); (G, F).

TERRA ALTA

El Pinell de Brai 1 ex. en pas pel coll de
Moles el 20.X i 3 exs. el 25.X (XLBA); (G,
F). 6 exs. al prat de Picaita el 25.X (FMVA);
(G, F).

Carduelis chloris
Verdum

BAIX LLOBREGAT

El Prat de Llobregat 3 mascles cantant el
9.II (PEGA); primers cants (F).

BERGUEDÀ

Bagà Desenes d’exemplars en una pine-
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da a coll de Pal a més de 1.900 m el 29.XII
(JSPB i PABB); (F).

Carduelis carduelis
Cadernera

VALLÈS OCCIDENTAL

Sant Cugat del Vallès 1 ex. adult empai-
tat per 3 polls cuacurts el 30.IX (LBXA);
cria tardana (F).

Carduelis spinus
Lluer

ALT EMPORDÀ

Cadaqués 1 ex. al camp de futbol el 23.VI
(JAPB i MRCA); citació estival (F).
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 2 exs. als Roncaires el 12.III (SSAA);
darrera citació prenupcial (F).

ALT PENEDÈS

Castellet i la Jornal 12 exs. a les Tortes
el 12.X (CGGA); primera citació postnup-
cial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 mascle al Canal Vell el
4.IV; darrera citació prenupcial (DBCA); (F).
3 exs. a les dunes de gola de Pal el 19.X;
primera citació postnupcial (DBCA); (F).

BAIX LLOBREGAT

Cornellà de Llobregat 80 exs. junts al
parc Riera el 16.II (ASAA i JTCB); (F).

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. al parc Güell el 13.IX (RSBA

i TASA/ERIT); primera citació postnupcial
(F).

BAGES

Balsareny 50 exs. al riu Llobregat a ca
l’Ambròs el 13.I (ABBB, RBCA i RFCA); (F).
30 exs. el 26.X (ABBB i RBCA); (F). 40 exs.
el 29.XII (ABBB); (F).

PALLARS SOBIRÀ

Alt Àneu 200 exs. en uns bedolls a Bona-
bé el 26.XI (JCBC); (F).

SEGRIÀ

Aspa 12 exs. al riu Set el 8.IV (SWWA);
darrera citació prenupcial (F).
Lleida Més de 300 exs. en un estol a la
Mitjana el 28.XI (SWWA); (N).

SOLSONÈS

Clariana de Cardener 15 exs. en pas per
Sant Ponç el 13.X (ACOB); primera cita-
ció postnupcial (F).
La Coma i la Pedra 1 ex. al port del Com-
te el 20.VII, provinent d’un petit i irregu-
lar nucli reproductor de 2 grups fami-
liars(ACOB i MFFB); (F).

VAL D’ARAN

Vielha e Mijaran 200 exs. a Varradòs a 1.500
m el 25.X (LTBB); grup destacable (N).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre Aproximadament uns 250
exs., que arriben en diferents grups en
migració activa, s’aturen a les dunes de la
punta del Fangar l’1.IV (DBCA); (F). 2 exs.
a les dunes de la Marquesa el 5.IV; darre-
ra citació prenupcial (DBCA); (F). 5 exs.
al riu a Sant Jaume d’Enveja, a l’alçada del
pas de Garriga, el 25.X; primera citació
postnupcial (DBCA); (F).

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. al parc del Guinardó l’1.IV
(XLBA); darrera citació prenupcial (F). 1
ex. a la plaça dels Lloros del zoològic el
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28.IX (AFMB); primera citació postnupcial
(F).

GIRONÈS

Fornells de la Selva 1 ex. el 22.IX (JRBB);
primera citació postnupcial (F).

RIPOLLÈS

Ogassa 12 exs. el 10.X (OPPB); primera
citació postnupcial (F).

SEGRIÀ

La Granja d’Escarp 2 exs. el 12.IV (SWWA);
(F).

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 2 exs. al turó de les
Tres Partions el 15.X (CGGA i XBGA); pri-
mera citació postnupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 mascle al Canal Vell el
28.III; darrera citació prenupcial (DBCA);
(F). 3 exs. als ullals de Baltasar el 28.X;
primera citació postnupcial (DBCA); (F).

OSONA

Taradell 2 exs. a la Roca el 9.X (TCRA);
primera citació postnupcial (F).

ALT EMPORDÀ

Espolla 6 exs. a Baussitges el 15.X (MBFA);
primera citació postnupcial (F).
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 mascle als estanys del Matà el
15.X (JMAA); primera citació postnupcial
(F).

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 100 exs. en pas pel
turó de les Tres Partions el 22.X (XBGA i
CGGA); nombre màxim (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 2 femelles a les dunes de
gola de Pal el 14.III; darrera observació
prenupcial (DBCA); (F). 7 exs. a l’illa de
Buda el 17.X; primera observació post-
nupcial (DBCA); (F).

BAIX LLOBREGAT

Olesa de Montserrat 120 exs. en un grup
el 8.XII (JCRD i ECGC); nombre màxim (N).
1 ex. a la Puda el 7.V (XLBA); darrera cita-
ció prenupcial (F).

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. als jardins del Laberint
d’Horta el 9.VII (XBAA); citació estival (F).
1 ex. al parc del Guinardó el 9.X (XBAA);
primera citació postnupcial (F).

GARRAF

Sitges 6 exs. en pas pel Canòpolis el 14.X
(XLBA); primera citació postnupcial (F).

GIRONÈS

Salt 1 ex. en una menjadora a partir del
20.VIII (MFRA); primera citació postnup-
cial (F).

OSONA

Vic Diversos exemplars al puig dels Jueus
el 15.X (MRFB); primera citació postnup-
cial (F).
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RIBERA D’EBRE

Flix 31 exs. anellats a Sebes entre el 4.XI
i l’1.XII (ICOA); (N).

TARRAGONÈS

Vila-seca 1 ex. a la torre d’en Dolça el
23.IX (JFOD); primera citació postnupcial
(F).

TERRA ALTA

El Pinell de Brai 200 exs. en pas pel coll
de Moles el 20.X (XLBA); màxim nombre
(N, F).

Carduelis cannabina
Passerell comú

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 2 mascles i 1 femella a la
tora Cremada, punta de la Banya, el 21.IV;
darrera citació prenupcial (DBCA); (F). 6
exs. als erms de la Tancada el 30.IX; pri-
mera citació postnupcial (DBCA); (F).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural del Cap de Creus 111
exs. al mas d’en Caussa, on només nidifi-
quen 2-3 parelles, el 8.III (PFLB); (N).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 2 exs. a la tora Cremada,
punta de la Banya, 25.IV; darrera citació
prenupcial (DBCA); (F). 9 exs. als prats dels
ullals de Panxa l’1.X; primera citació post-
nupcial (DBCA); (F).

GIRONÈS

Campllong 14 exs. el 8.IV (JVCB); darre-
ra citació prenupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 3 exs. a les dunes de la
Marquesa 23.IV; darrera citació prenup-
cial (DBCA); (F). Diversos exemplars escol-
tats al Canal Vell el 18.IX; primera citació
postnupcial (SSAA); (F).

TARRAGONÈS

Torredembarra 12 exs. als Salats i Mun-
tanyans el 10.X; cens d’ocells aquàtics
hivernants (JVDA); primera citació post-
nupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 2 exs. als erms de la Tan-
cada el 29.IX; primera observació post-
nupcial (DBCA); (F).

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. al parc del Guinardó el
9.X (XBAA); primera citació postnupcial
(F).

Carduelis flammea
Passerell golanegre

OSONA

Manlleu 1 ex. al Puig-rodon el 29.I (JBCB

i MAXF); (G). Citació pendent d’homolo-
gació o no tramesa al Comité de Rarezas de
SEO/BirdLife.

2005

2005

2004

2003

2002

Anuari d’Ornitologia de Catalunya 2002-2005488



Loxia curvirostra
Trencapinyes

BAIX CAMP

Castellvell del Camp 2 exs. a la pedrera
del Còbit el 8.VII (JRXB); (F).

BAIX LLOBREGAT/BARCELONÈS/

VALLÈS OCCIDENTAL

Serra de Collserola 15 exs. el 2.VII i 16
exs. el 29.VIII al puig d’Olorda (DDDA, JPLA

i FLLA); citacions estivals (F).

GARRAF

Sitges 6 exs. observats des del Canòpolis
el 2.IX (APCC, JBRA, NEAA i RDAA); primera
citació postnupcial (F).

MARESME

Dosrius 5-6 exs. al turó de can Ribot el
26.VIII (JGMC i HAPA); primera citació post-
nupcial (F).

GARROTXA

Sant Joan les Fonts 10 exs. a Aiguanegra
el 6.IX (FTCA i LGPA); primera citació post-
nupcial (F).

OSONA

Gurb 4 exs. reproduint-se a la urbanitza-
ció de Serrabonica el 6.II; situació que s’ha
repetit des de 1999 (JBCB); (F).
Perafita 4 exs. fent cants nupcials el 3.II
(JBCB); (F).

SOLSONÈS

Lladurs 1 parella copulant a Sarri el 2.II
(ACOB i ABHA); (F).

TERRA ALTA

El Pinell de Brai 6 exs. passen volant per
la vall de la Bruna el 31.VIII (RACC); (F).

CERDANYA

Lles 10 exs. amb els adults encara duent
becada als joves el 10.V (JCCD i MVEB); (F).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural del Cap de Creus 14 exs.
a les pinedes de mas Ventós el 13.VII (PFLB

i MSFB) i 2 exs. en pas cap al S pel Mont-
perdut el 13.VIII (PFLB); citacions estivals
(F).

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 8 exs. al pantà del
Foix el 4.VII i 27 exs. el 22.VII (XBGA i
CGGA); (F).

ANOIA

Veciana 1 parella copulant al molí de la
Roda l’1.XII (XBGA i CGGA); (F, G).

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. als jardins del Laberint
d’Horta el 2.VII, 35 exs. el 9.VII, 5 exs. el
4.VIII i 1 ex. el 13.VIII (XBAA); citacions
estivals (F).

GARRAF

Vilanova i la Geltrú 10 exs. en uns pins
a Vilanova Park el 2.VIII (JCRD); citació
estival (F).

MARESME

Arenys de Mar 12 exs. a can Buixalleu el
26.VII (CBSA); citació estival (F).
Premià de Dalt 20-30 exs. en un grup
al Parc de la Serralada Litoral el 10.VII i
8-10 exs. el 13.VII (DTVA); citacions esti-
vals fora la zona de reproducció (F). 3
exs. al nucli urbà el 25.VII (DTVA); cita-
ció estivals fora la zona de reproducció
(F).
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Tiana 42 exs. en 2 grups el 13.VII (XLBA);
citació estival (F). Més de 25 exs. el 4.VIII
(XLBA i JRCD); citació estival (F). 40 exs. en
3 grups el 9.VIII (XLBA, FMVA i JRCD); cita-
ció estival (F).
Vilassar de Dalt 1 ex. al Parc de la Serra-
lada Litoral el 24.VII (DTVA); citació esti-
val fora de la zona de reproducció (F).

RIBERA D’EBRE

Flix 12 exs. passen volant sobre el canyis-
sar de Sebes el 21.VII (RACC); (F).

Bucanetes githagineus
Pinsà trompeter

BARCELONÈS

Santa Coloma de Gramenet 1 ex. al riu
Besòs el 26 (XBGA) i 27.IV (XBGA i MGXF);
(G). Citació homologada pel Comitè Avi-
faunístic de Catalunya.

Pyrrhula pyrrhula
Pinsà borroner

ANOIA

Jorba 3 exs. al riu Anoia el 17.III (XBGA);
darrera citació prenupcial (F).

BAIX LLOBREGAT/BARCELONÈS/

VALLÈS OCCIDENTAL

Serra de Collserola 1 ex. migrant pel turó
Blau el 28.X (CODA); primera citació post-
nupcial (F).

BAGES

Balsareny 2 exs. escoltats a ca l’Ambròs
el 17.XI (ABBB i RBCA); primera citació post-
nupcial (F).

GARROTXA

Olot Parades nupcials als cables del casc
urbà amb inicis de segona posta el 8.VII
(FTCA); (F).

GIRONÈS

Girona 1 mascle a l’illa del Ter el 2.III
(ACHA, CPVA i PFLB); darrera citació pre-
nupcial (F).

NOGUERA

Camarasa 5 exs. al pantà de Sant Llorenç
de Montgai el 30.XI (EFTA, XRNA i SWWA);
(F).

ANOIA

Castellolí 2 exs. al castell el 6.XI (CGGA i
XBGA); primera citació postnupcial (F).

BAIX LLOBREGAT/BARCELONÈS/
VALLÈS OCCIDENTAL

Serra de Collserola 1 ex. al turó de la
Magarola el 20.X (FLLA, DDDA i JPSA); pri-
mera citació postnupcial (F).

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. al zoo el 18.II (JGGD); (G).

MARESME

Premia de Dalt 1 ex. migrant cap al SO
per Sant Mateu el 2.XI (JSPC); primera cita-
ció postnupcial (F).

GIRONÈS

Girona 1 ex. a la font dels Lleons el 30.X
(PFLB); primera citació postnupcial (F).

VALLÈS ORIENTAL

Caldes de Montbui 3 mascles a can Pujol
el 5.XI (XEAA); primera citació postnup-
cial (F).
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ALT CAMP

Querol 1 parella a can Llenes l’11.III (CGGA);
darrera citació prenupcial (F).

BAIX LLOBREGAT

La Palma de Cervelló 1 ex. al passeig
Roure el 30.III (MPLA); darrera citació pre-
nupcial (F, G).

BAIX LLOBREGAT/BARCELONÈS/

VALLÈS OCCIDENTAL

Serra de Collserola 1 ex. migrant pel tu-
ró Blau el 4.XI (CODA); primera citació
postnupcial (F).

BAIX PENEDÈS

El Montmell 2 exs. escoltats a les Vento-
ses el 7.XI (XBGA i CGGA); primera citació
postnupcial (F, G).

BAIX LLOBREGAT/BARCELONÈS/

VALLÈS OCCIDENTAL

Serra de Collserola 1 mascle migrant pel
turó Blau el 3.XI (CODA); primera citació
postnupcial (F).

Coccothraustes coccothraustes
Durbec

GARROTXA

Sant Aniol de Finestres 23 exs. el 15.XII
(FTCA); (N).

MARESME

Dosrius 1 parella tot l’any a can Gavarra
(HAPA); (F, R). 15-20 exs. dins el nucli urbà
el 30.X (HAPA); (F).

VALLÈS ORIENTAL

Lliçà d’Amunt 18 exs. al riu Tenes el 10.III
(JPCA i JRRC); (F, N).

ALT PENEDÈS

Banyeres del Penedès 1 ex. a Saifores el
27.X (CGGA); primera citació postnupcial
(F).

ANOIA

Calaf 1 ex. al molí de la Roda el 22.III
(DMMA); darrera citació prenupcial (F).

OSONA

Santa Eulàlia de Riuprimer 4 exs. a Sant
Sebastià l’11.X (JPRB i RBCA); primera
citació postnupcial (F).

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 5 exs. al pantà del
Foix el 27.III (CGGA); darrera citació pre-
nupcial (F).

OSONA

Orís 54 exs. a Saderra el 6.III (JCRC, RJNA,

JEXA i MRFB); nombre destacable (N). 4 exs.
el 3.IV (JCRC); darrera citació prenupcial
(F).

RIPOLLÈS

Ripoll 1 ex. en una menjadora el 26.IV
(CGXC); darrera citació prenupcial (F).

ALT CAMP

Querol 16 exs. en total en pas pel turó de
la Torrica el 6.X (XBGA i CGGA); primera
citació postnupcial (F).

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 65 exs. en pas pel
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turó de les Tres Partions el 16.X (XBGA i
CGGA); màxim nombre (N, F).

BAIX CAMP

Les Borges del Camp 15 exs. el 3.X (JFOD);
primera citació postnupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. a l’illa de Buda els
dies 18, 21 i 29.X (DBCA); (F).

BAIX LLOBREGAT/BARCELONÈS/
VALLÈS OCCIDENTAL

Serra de Collserola 882 exs. migrant pel
turó Blau entre el 22.IX i el 5.XI amb un
màxim de 163 exs. el 26.X (CODA); màxim
històric (N, F).

GARRAF

Sitges 67 exs. a la riera de Ribes el 25.X
(XBGA i CGGA); nombre màxim (N).

MARESME

Teià 1 ex. al turó Lledó el 10.IX (JSPC);
primera citació postnupcial (F). 92 exs.
en pas per Sant Mateu el 16.X (JSPC); nom-
bre màxim (N, F).

OSONA

Vic 1 ex. a l’IES Vic el 28.IV (JEPB); darre-
ra citació prenupcial (F). 2 exs. al puig
dels Jueus el 12.X (MRFB); primera cita-
ció postnupcial (F).

PALLARS SOBIRÀ

Baix Pallars 1 ex. a Buseu a partir del 16.X
(JCBC); primera citació postnupcial (F).

RIPOLLÈS

Ripoll 40 exs. en una menjadora a finals
d’octubre (CGXC); nombre màxim (N).

SELVA

Osor 5 exs. a Sant Gregori el 9.VII, també
vistos al mes de juny, constituint els primers
indicis de cria a la comarca (MBMB); (R).

TERRA ALTA

El Pinell de Brai 3 exs. al prat de Picaita
el 22.IX (XLBA); primera citació postnup-
cial (F). 164 exs. en pas el 20.X (FMVA);
nombre màxim (N, F).

VALLÈS ORIENTAL

Cardedeu 1 ex. a la riera de Vallforners el
16.V (JMOB); (G, F).

Plectrophenax nivalis
Sit blanc

TARRAGONÈS

Vila-seca 1 mascle a la platja dels Prats el
4.XII (ACTA i DJIM); (G). Citació homolo-
gada pel Comitè Avifaunístic de Catalunya.

GARROTXA

Sant Jaume de Llierca 1 mascle en plo-
matge d’hivern el 23.II (GJPA); (G). Cita-
ció homologada pel Comitè Avifaunístic
de Catalunya.

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 1 ex. al pantà del
Foix el 15.I (CGGA i XBGA); (G). Citació no
tramesa al Comitè Avifaunístic de Cata-
lunya.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural del Cap de Creus 1 ex. a
sa Planassa el 20.XI (PFLB); (G). Citació
homologada pel Comitè Avifaunístic de
Catalunya.

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 femella d’edat indeter-
minada a la teulada del restaurant els Bas-
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cos el 18.XII (JTOA i RSBB); (G). Citació
homologada pel Comitè Avifaunístic de
Catalunya. 2 exs., 1 mascle de 1r hivern
i 1 femella d’edat indeterminada, a les
dunes de l’entrada de la punta del Fangar
del 21 al 31.XII (DBCA i FVEA); (G). Cita-
ció pendent d’homologació pel Comitè
Avifaunístic de Catalunya. 1 mascle de 1r
hivern a la platja del Serrallo del 22 al
31.XII (DBCA); (G). Citació pendent
d’homologació pel Comitè Avifaunístic de
Catalunya.

RIPOLLÈS 

Vilallonga de Ter 1 ex. a la pista de Tre-
gurà de Dalt a Ribes de Freser el 20.XI
(OCVA i JGGG); (G). Citació homologada
pel Comitè Avifaunístic de Catalunya.

Emberiza citrinella
Verderola

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 4 exs. a l’estany de Vilaüt el 26.X
(JMAA); primera citació postnupcial (F).

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 1 ex. al corral de
Rafeques el 6.III (CGGA i XBGA); darrera
citació prenupcial (G, F).

BAIX LLOBREGAT/BARCELONÈS/

VALLÈS OCCIDENTAL

Serra de Collserola 1 ex. migrant pel turó
Blau el 28.X (CODA); (G, F).

RIBERA D’EBRE

Flix 1 mascle mudant el 2.III (EPFA); darre-
ra citació prenupcial (F).

VAL D’ARAN

Vielha e Mijaran Mínim de 2 mascles a
Vilac el 29.XII (ILGA); citació hivernal (F).

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 2 exs. a Sant Este-
ve el 18.XII (CGGA i XBGA); citació hiver-
nal (F, G).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 2 exs. a la gola de la
riera de Sant Climent el 3.XI (MGVA); (G,
F).

BAIX LLOBREGAT/BARCELONÈS/
VALLÈS OCCIDENTAL

Serra de Collserola 1 ex. migrant pel turó
de la Magarola el 2.XI (XLBA); (G).

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. migrant pel parc del Gui-
nardó el 7.XI i 18.XI (XLBA); (G).

GIRONÈS

Sant Martí de Llémena 2 exs. el 12.XII
(ADGA); citació hivernal (F).
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NOGUERA

Linyola 2 exs. al camí del Poal el 12.VI
(RGMB); (G, F).
OSONA

Vic 1 ex. al puig dels Jueus el 30.XI (JEPB);
(G).

VALLÈS OCCIDENTAL

Sant Llorenç Savall 3 exs. a la zona cre-
mada a l’estiu del 2003 el 14.X (JRFA); pri-
mera citació postnupcial (G, F).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 mascle anellat als Roncaires el
26.I (OCVA); citació hivernal (F). 1 mascle
anellat als Roncaires el 3.III (SSAA); (F). 1
femella anellada als Roncaires el 4.III (SSAA);
(F).

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 3 exs. al turó de les
Tres Partions el 22.X (XBGA i CGGA); (F, G).
Pontons 10 exs. a cal Benet el 8.I (CGGA

i XBGA); citació hivernal (G, F).
Subirats 2 exs. a Sant Pere de Lavern el
5.III (XBGA i CGGA); (G).

ANOIA

Sant Martí de Tous 4 exs. al pantà de Tous
el 14.I (XBGA i CGGA); citació hivernal (F,
G).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 2 exs. a la platja del
Remolar l’11 i 29.II (RBVA); (F, G).

CONCA DE BARBERÀ

Pontils 1 mascle a mas Vilar el 10.I (CGGA);
citació hivernal (F).

OSONA

Collsuspina 3 exs. a Sant Cugat de Gava-
dons el 4.XII (JEPB); citació hivernal (F).

Roda de Ter 1 femella el 26.XII (MRFB i
JEPB); citació hivernal (F).
Santa Maria de Corcó 2 exs. a la serra
dels Munts el 24.XII (JFPB); citació hiver-
nal (F).
Taradell 5 exs. al Vivet entre el 19 i el 24.I
(JEPA); citació hivernal (G, F).
Tavertet 1 mascle al pla Boixer el 25 (JAIA)
i 28.XII (JCRB); citacions hivernals (F).
Torelló 1 parella el 19.I (GCMA); citació
hivernal (F). 3 exs. a la Fernosa el 8.XII
(JPRB); citació hivernal (F).
Vic 1 femella al puig dels Jueus el 24.I
(RPEA); citació hivernal (G, F).

URGELL

Agramunt 15 exs. al Mafet el 24.I (ASPA);
(F).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural del Cap de Creus 2 exs. a
cala Culip el 24.IX (MARC); (F, G).
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. a l’estany Europa el 3.II (AOTA);
(F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 3 exs. a la platja del
Remolar el 4.III (MGVA); (G).

GIRONÈS

Sant Martí de Llémena 5 exs. el 19.II
(ADGA); (F, G).

OSONA

Folgueroles 1 ex. al Raurell el 14.I (JEPB);
citació hivernal (F).
Vic 1 mascle al puig dels Jueus el 28.XI
(JEPB); primera citació a les zones d’hiver-
nada (F).

SELVA

Sils 2 mascles al mateix camp el 28.XII
(RBVA); citació hivernal (F, G).
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Emberiza cirlus
Gratapalles

BAGES

Castellgalí 1 poll volander a la vall de la
riera de Guardiola el 28.VII (SGGB i IMMA);
(F).

BAIX LLOBREGAT

Cornellà del Llobregat 3 exs. al riu Llo-
bregat el 8.XII; nou hivernant a la zona
(ASAA i JTCB); (F).
Delta del Llobregat 5 exs. a la platja del
Remolar el 3.II (RBGA i RRSB); (G).

PALLARS SOBIRÀ

Lladorre 1 ex. a 2.000 m d’alçada a l’es-
tació del Diable el 25.VIII (EGGA); (G, F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 26 exs. durant el cens
d’hivernants el 12.I (RNLA); màxim histò-
ric al delta (N).

BARCELONÈS

Sant Adrià de Besòs 2 exs. a la desem-
bocadura del riu Besòs el 22.III (XLBA);
darrera citació prenupcial (F).

Emberiza cia
Sit negre

BAGES

Balsareny 20 exs. al vespre a ca l’Ambròs
el 10.II (ABBB i RBCA), grup destacable (N).

BARCELONÈS

Barcelona 2 exs. al parc del Castell de l’O-
reneta el 26.II i 2 exs. a Montjuïc el 13.XII
(RSBA i TASA/ERIT); (G, F).

GARROTXA

Santa Pau 1 ex. als estanys de Jordà el
20.X (OCVA); primera citació postnupcial
(F).

Emberiza hortulana
Hortolà

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 mascle de 1r hivern al Matà el
12.III (AAIA); primera citació prenupcial
(F).

ALT URGELL

Josa i Tuixén 1 mascle cantant el 8.VII
(SRJA); (R, F).

ANOIA

Calaf 1 ex. al molí de Roda el 27.IV (DMMA);
primera citació prenupcial (F).
BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 femella a la tora Cre-
mada, punta de la Banya, el 20.IV (DBCA

i JAJA); (F). 1 mascle de 2n any calendari
anellat a la tora Cremada el 22.IV (DBCA);
(F). 1 ex., probablement femella, a l’Alfa-
cada el 27.IV (DBCA); (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a la platja del
Remolar l’11.IV (FXSA); primera citació
prenupcial (F). 2 exs. a la pollancreda de
la Vidala el 3.V (JJMA); darrera citació pre-
nupcial (F).
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BARCELONÈS

Santa Coloma de Gramenet 1 ex. al riu
Besòs el 13.IV (XLBA); primera citació pre-
nupcial (F).

PALLARS SOBIRÀ

Lladorre 1 mascle cantant als plans de
Campirme el 2.VII (ECGC i JCRD); (R, F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 mascle a la tora Cre-
mada, punta de la Banya, el 23 i 24.IV
(DBCA); (F). 3 exs., 1 mascle i 2 femelles,
a la tora Cremada, punta de la Banya, el
25.IV (DBCA); (F). 1 femella de 2n any ane-
llada al Canal Vell el 2.V (SSAA); (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 2 exs. als itineraris el
22.IV (JCMC i XLBA); primera citació pre-
nupcial (F).

PALLARS JUSSÀ

La Pobla de Segur 1 ex. a cal Catutxi el
20.IV (MSDA i FPPA); primera citació pre-
nupcial (F).

NOGUERA

Algerri 1 ex. a la Figuera el 9.III (JJAA);
primera citació prenupcial (F).

SELVA

Riudellots de la Selva 1 mascle cantant
en un hort proper a l’aeroport el 22.IV
(ABBB); primera citació prenupcial (F).
Vilobí d’Onyar 1 ex. a l’aeroport de Giro-
na-Costa Brava el 22.IV (ABBB); primera
citació prenupcial (F).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 2 exs. a l’estany Europa el 23.IV

(OCVA, PFLB i ACHA); primera citació pre-
nupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. prop de l’Ampolla
el 19.IV (ABRA); (F). 1 femella al Goleró el
25.IV (FMVA); (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 2 exs. a cal Roc el
23.IV (XLBA); primera citació prenupcial
(F).

OSONA

Folgueroles 3 mascles del 14 al 17.IV(GMC,

RGAA, PBCA, SBMB i MRFB); primera citació
prenupcial (F).

VALLÈS ORIENTAL

Mollet del Vallès 1 ex. a Gallecs el 26.IX
(XLBA); darrera citació postnupcial (F).

ALT EMPORDÀ

Rabós 6 exs. al coll de Plaja el 23.IV (MBFA);
primera citació prenupcial (F).

BAIX CAMP

Colldejou 1 mascle cantant a la Miranda
el 26.VI (APVA); (R).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 mascle cantant al Canal
Vell el 25.IV (SSAA); (F). 1 femella de 1r
hivern anellada al Canal Vell el 3.V (SSAA);
(F). 2 mascles als erms de la Tancada el
6.V (DBCA); (F). 1 femella a l’illa de Buda
el 8.V (DBCA); (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a la Vidala el
25.IV (FLSA, JCMC i JBAB); primera citació
prenupcial (F).
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GIRONÈS

Aiguaviva 1 ex. a can Vinyoles el 17.IV
(JVCB); primera citació prenupcial (F).

NOGUERA

Ivars de Noguera 1 ex. al pantà de San-
ta Anna el 26.III (EFSA i ESMA); primera
citació prenupcial (F).

OSONA

Vic 1 ex. al puig dels Jueus el 14.IV (JCRB);
primera citació prenupcial (F).

VAL D’ARAN

Naut Aran 1 mascle cantant a Moredo a
1.700 m el 26.VI (LTBB); nou quadrat UTM
10×10 de cria probable (R).

VALLÈS OCCIDENTAL

Montcada i Reixac 1 ex. al riu Besòs el
19.IV (XLBA); primera citació prenupcial
(F).

Emberiza pusilla
Repicatalons petit

RIBERA D’EBRE

Flix 1 ex. anellat a Sebes el 2.X (MPLA);
(G). Citació homologada pel Comité de
Rarezas de SEO/BirdLife.

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a ca l’Arana el
30.IV (XLBA i JBDA); (G). Citació pendent
d’homologació o no tramesa al Comité de
Rarezas de SEO/BirdLife. 1 ex. de 1r hivern
capturat per a anellament al Remolar el
18.X (JCMC, FLSA i JMXU); (G). Citació pen-
dent d’homologació o no tramesa al Comi-
té de Rarezas de SEO/BirdLife.

Emberiza schoeniclus
Repicatalons

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 mascle cantant als Roncaires el
12.IV (SSAA); darrera citació prenupcial
(F). 1 ex. al Tec el 21.IX (PFLB, DSBB,
ACHA i JGCB); primera citació postnup-
cial (F).

ALT URGELL

La Seu d’Urgell 5 exs. al riu Segre el 18.III
(JCCD i MVEB); darrera citació prenupcial
(F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre Primers mascles de la
subespècie witherbyi cantant al Canal Vell
el 9.II (DBCA); (F). 1 femella de 2n any de
la subespècie nominal recapturada al Canal
Vell el 15.IV; darrera citació prenupcial
(DBCA); (F). 2 exs., 1 femella adulta i 1
femella de 1r hivern, de la subespècie
nominal anellades al Canal Vell el 15.X;
primera citació postnupcial (SSAA, DBCA i
OBJA); (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a la llacuna de
cal Tet el 6.X; cens setmanal d’ocells a la
llacuna de cal Tet (FLSA); primera citació
postnupcial (F).
Molins de Rei Més de 100 exs. al voltant
dels aiguamolls el 21.II (CFMA), (N, F).

TARRAGONÈS

Tarragona 7 exs. aturats en una esplana-
da a l’espigó del far el 15.II (ACTA); (F).
Torredambarra 6 exs. als Salats i Mun-
tanyans el 12.X (JVDA); primera citació
postnupcial (F).
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ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. als estanys del Matà el 12.X
(JMAA i AAJA); primera citació postnupcial
(F).

BAGES

Sallent 1 ex. a la Corbatera el 6.X (AOTA);
primera citació postnupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre Primer mascle de la subes-
pècie witherbyi cantant al Canal Vell el 5.III
(DBCA); (F). 1 femella de 1r estiu de la
subespècie nominal anellada al Canal Vell
el 13.IV; darrera citació prenupcial (DBCA,

TKKA i JPVF); (F). 2 femelles de 1r hivern
de la subespècie nominal anellades al Canal
Vell el 18.X; primera citació postnupcial
(OBJA); (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a la bassa dels
Pollancres el 19.X (FLSA); primera citació
postnupcial (F).

GARROTXA

Santa Pau 1 ex. a l’estany d’en Jordà el
16.X (OCVA); primera citació postnupcial
(F).

OSONA

Vic 1 ex. al puig dels Jueus el 8.X (MRFB);
primera citació postnupcial (F).

RIBERA D’EBRE

Flix 1 ex. anellat a Sebes el 14.X (ICOA);
primera citació postnupcial (F).

SELVA

Sils 1.150 exs. als estanys el 10.I (ADGA,

NFFF i JVLA); nombre destacable (N).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. a la Massona el 29.IX (BMBA);
primera citació postnupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre Primers mascles de la
subespècie witherbyi cantant a l’illa de Buda
el 13.II (DBCA i RTFA); (F). 2 femelles adul-
ta i de 2n any anellades al Canal Vell el
8.IV; darrera citació prenupcial (DBCA);
(F). 1 mascle adult i 2 femelles adultes
de la subespècie nominal anellats al Canal
Vell el 26.X; primera citació postnupcial
(OCVA i DBCA); (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. al Remolar el
8.IV (FLSA i RGBA); darrera citació prenupcial
(F). 1 ex. al riu Llobregat el 15.X (RBVA);
primera citació postnupcial (F).

OSONA

Folgueroles 1 ex. al Raurell el 29.IV (PBCA

i RBCA); darrera citació prenupcial (F).
Vic 1 ex. anellat al puig dels Jueus el 24.X
(JAIA, AAVA, JEPB i MRFB); primera citació
postnupcial (F).

RIBERA D’EBRE

Flix 1 ex. anellat a Sebes el 15.X (ICOA);
primera citació postnupcial (F).

TARRAGONÈS

Torredembarra 1 ex. als Salats i Mun-
tanyans el 12.X (AVDA i JVDA); primera cita-
ció postnupcial (F).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 femella als estanys de Palau el
26.IV (ABRA); darrera citació prenupcial
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(F). 1 ex. a la Massona el 7.X (JMAA); pri-
mera citació postnupcial (F).

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 1 ex. al pantà del
Foix el 14.X (XBGA); primera citació post-
nupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre Primers mascles de la
subespècie witherbyi cantant al Canal Vell
el 4.III (DBCA); (F). 2 femelles de 2n any
de la subespècie nominal anellades al Canal
Vell el 30.III; darrera observació prenup-
cial (MOVA); (F). 1 mascle de la subespè-
cie nominal als arrossars de la Quartera,
illa de Buda, el 16.X; primera observació
postnupcial (DBCA); (F).

BAIX LLOBREGAT

Abrera 1 ex. capturat per a anellament a
can Morral el 17.X (XLBA); primera citació
postnupcial (F).
Delta del Llobregat 1 ex. a ca l’Arana el
30.V (AOTA); darrera citació prenupcial
(F).

OSONA

Vic 5 exs. al puig dels Jueus el 19.X (MRFB);
primera citació postnupcial (F).

RIBERA D’EBRE

Flix 1 ex. anellat a Sebes el 10.X (ICOA);
primera citació postnupcial (F).

SELVA

Sils 1 parella als estanys el 5.IV (RBVA);
darrera citació prenupcial (F).

Emberiza melanocephala
Sit capnegre

OSONA

Gurb 1 mascle al Serí el 23.V (JBCB); (G).
Citació pendent d’homologació o no tra-
mesa al Comité de Rarezas de SEO/BirdLife.

Emberiza calandra
Cruixidell

ALT EMPORDÀ

Cantallops 1 ex. cantant el 2.II (ACJA);
primera data de cant (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. als erms de la Tan-
cada i 3 exs. al salobrar del Serrallo el 20.I
(DBCA i JPVF); (F). 6 exs. al salobrar de l’Al-
facada el 29.I (DBCA); (F). 1 ex. al Garxal
el 22.III (DBCA); (F). 1 ex. a l’entrada del
Trabucador el 9.IV (DBCA i JPVF); (F). 4 exs.
a la tora Cremada el 21.IV (DBCA); (F). 1
ex. trobat recent depredat per Falco pere-
grinus a la punta de la Banya el 29.IV (ABBA

i DODA); (F). 1 ex. als erms de la Tancada
el 20.X (DBCA); (F). 1 ex. al Niño Perdido
el 14.XI (DBCA); (F). 3 exs. al Garxal el
29.XI (DBCA); (F). 1 ex. al salobrar de la
gola Nord el 8.XII (DBCA); (F).

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. a Montjuïc el 18.X (TASA

i RSBA/ERIT); (F).

BAIX LLOBREGAT

Cornellà de Llobregat 1 niu amb 5 pollets
de 3 dies el 15.V (ASAA i JTCB); (F).
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SEGRIÀ

Aspa 2 exs. copulant al riu Set el 18.IV
(ABBA); (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. anellat al Canal
Vell el 14.III (DBCA i JPVF); (F). 1 ex. a la
bassa Roja, prop de les Olles, el 19.XI
(DBCA); (F). 13 exs. al Garxal del 12.XI al
31.XII (DBCA); (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 13 exs. al Fangar el 6.I
(DBCA i ABBB); (F). 1 mascle cantant als
erms de la Tancada el 18.III (DBCA); (F).
1 mascle cantant als ullals de Panxa entre
el 18 i el 28.III (DBCA); (F). 1 ex. al Gole-
ró el 14.IV (FMVA); (F). 1 ex. al Fangar el
26.XI (DBCA); (F). 3 exs. al Garxal del 2 al
31.XII (DBCA); (F).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural del Cap de Creus 350
exs. a la joca del Montperdut el 13.VIII
(PFLB); (N). 33 exs. en pas actiu el 15.X
(PFLB); primera citació postnupcial (F).

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 112 exs. al dormi-
dor del pantà del Foix el 30.XII (XBGA i
CGGA); nombre màxim (N).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 3 exs. al Garxal de l’1.I
al 2.III (DBCA); (F). 1 ex. al Niño Perdido
del 8 al 17.II (DBCA); (F). 1 ex. a les dunes
de gola de Pal el 23.III (DBCA); (F). 2 exs.
als erms de la Tancada el 5.VI (DBCA); (F).
1 ex. a l’illa de Sant Antoni el 22.XI (DBCA);
(F). 1 ex. als erms de la Tancada del 10 al
31.XII (DBCA); (F). 14 exs. a la punta del
Fangar del 19 al 31.XII (DBCA); (F).

BARCELONÈS

Sant Adrià de Besòs 1 ex. a la desembo-
cadura del riu Besòs el 23.V (XLBA); darre-
ra citació prenupcial (F).

MARESME

Premià de Mar 1 ex. a la platja migrant
el 17.V (DROA); (G, F).

NOGUERA

Balaguer 250 exs. al secà el 21.III (JEBA);
(N). 200 exs. l’1.IV (JEBA); darrera data de
concentració hivernal (F, N).
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Ocells exòtics
(Categories D i E)

Dendrocygna bicolor
Ànec arbori bicolor

SELVA

Blanes 1 ex. problablement escapat de
captivitat a la desembocadura del riu Tor-
dera el 10.II (FLSB); (G). Citació pendent
d’homologació o no tramesa al Comité de
Rarezas de SEO/BirdLife.

Dendrocygna autumnalis
Ànec arbori de bec roig

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 3 exs. a cal Tet el 6.VI
(XLBA); (G).

Cygnus atratus
Cigne negre

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. al Goleró del 4 al
7.III i al Canal Vell del 8.III al 9.IV (DBCA);
(G). 1 ex. aturat al mar a 11 milles nàuti-
ques enfront de la gola de Migjorn el 3.VI
(JAPB); (G).

BAIX EMPORDÀ

Castell-Platja d’Aro 1 ex. juvenil escapat
de captivitat el 5.VII (CACB); (G).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. escapat de cap-

tivitat que es continua observant durant
tots els mesos de l’any a la maresma de la
Vidala i la llacuna del Remolar (FLSA); (G).

TARRAGONÈS

Torredembarra 1 ex. al Saler dins els Salats
i Muntanyans entre el 25.III (MOVA i ACTA)
i el 21.VII (PARA); (G).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. escapat de cap-
tivitat que es continua observant durant
tots els mesos de l’any a la maresma de la
Vidala i la llacuna del Remolar (FLSA); (G).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. als estanys del Matà el 13 i
15.V (JMAA); (G).

OSONA

Sant Quirze de Besora 1 ex. al riu el 18.VI
(RBVA); (G).

Alopochen aegyptiaca
Oca egípcia

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 2 exs. volant als arrossars de la Galli-
nera el 5.I (JMDA); (G). Citació pendent
d’homologació o no tramesa al Comité de
Rarezas de SEO/BirdLife.
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GIRONÈS

Llagostera 1 ex. en una bassa de reg a
prop de la carretera C-235a el 26.XII (JVCB);
(G). Citació pendent d’homologació o no
tramesa al Comité de Rarezas de SEO/Bird-
Life.

OSONA

Torelló 2 exs. adults i 5 polls a Espada-
mala el 31.VII (JBCA, JAIA i MAXF). Presents
com a mínim fins al 17.VIII (JEPA i MRFB);
(G, R). Citació pendent d’homologació o
no tramesa al Comité de Rarezas de SEO/Bird-
Life.
Manlleu 2 exs. a Malars el 13.XII (PBCA);
(G). Citació pendent d’homologació o no
tramesa al Comité de Rarezas de SEO/Bird-
Life.

BAIX EMPORDÀ

Castell-Platja d’Aro 1 ex. marcat amb
anella a la bassa del Dofí entre el 8 i el
27.XI (CACB); (G). Citació pendent d’ho-
mologació o no tramesa al Comité de Rare-
zas de SEO/BirdLife.

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 8 exs. a la maresma
el 19.V (NUTA i JOXB); (G). 1 ex. a la mares-
ma el 4.XI (MGXF, RGXE i PBGA); (G). Cita-
ció pendent d’homologació o no tramesa
al Comité de Rarezas de SEO/BirdLife.

GIRONÈS

Llagostera 2 exs. en una bassa de reg el
16.V (JVCB); (G). 1 ex. al veïnat Creu de
Serra el 14.X (JVCB); (G). Citació pendent
d’homologació o no tramesa al Comité de
Rarezas de SEO/BirdLife.

OSONA

Les Masies de Voltregà 2 exs. al riu Ter
a les Rocasses a partir del 16.X (JFPA); (G).
Citació pendent d’homologació o no tra-
mesa al Comité de Rarezas de SEO/BirdLife.

Cairina moschata
Ànec mut

GIRONÈS

Llagostera 2 exs. a la bassa del Pla el 10
i 16.IV (ACHA i PFLB); (G).
Girona 1 ex. a Fontajau el 15 i 16.I (ACHA,

HMPA, JBPC, CPVA i PFLB); (G).

Callonetta leucophrys
Ànec collnegre

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 femella a l’estany del Cortalet el
15.X (AOTA i BMBA); (G). 2 mascles i 1 feme-
lla a la depuradora d’Empuriabrava entre
el 17 (LTBB) i el 22.X (AOTA i BMBA); (G).

Aix sp.

RIPOLLÈS

Molló 1 ex. a Espinavell el 8.I (MMPB); (G).
Citació pendent d’homologació o no tra-
mesa al Comité de Rarezas de SEO/BirdLife.
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Aix sponsa
Ànec carolí

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 1 mascle al pantà
del Foix el 15 i 17.III (PTEA), 2 parelles i
1 mascle el 21.III (PTEA i JCRE), 1 mascle
el 14.V (PTEA) i 1 femella el 13.IX, molt
probablement escapats de captivitat (PTEA);
(G). Citacions pendents d’homologació o
no trameses al Comité de Rarezas de SEO/Bird-
Life.

BAIX EMPORDÀ

Torroella de Montgrí 1 femella a les bas-
ses del Ter Vell el 21.X (AGCB, ACGB i TMJA);
(G). Citació pendent d’homologació o no
tramesa al Comité de Rarezas de SEO/Bird-
Life.

BAIX EMPORDÀ

Torroella de Montgrí 2 parelles a les bas-
ses del Ter Vell observades al llarg del mes
de gener (DBRA, MJMA i TMJA); (G). Citació
pendent d’homologació o no tramesa al
Comité de Rarezas de SEO/BirdLife.

BAIX EMPORDÀ

Castell-Platja d’Aro 1 femella a l’aigua-
barreg del Ridaura el 3.X (CACB); (G). Cita-
ció pendent d’homologació o no tramesa
al Comité de Rarezas de SEO/BirdLife.

Aix sponsa × 
Anas platyrhynchos
Ànec carolí × Ànec collverd

BAIX EMPORDÀ

Calonge 2 mascles i 1 femella a l’aigua-
barreig de la riera de Calonge entre el 6.XI
i el 26.XII (CACB i MDSA); (M). Citació pen-
dent d’homologació o no tramesa al Comi-
té de Rarezas de SEO/BirdLife.

Castell-Platja d’Aro 1 mascle i 2 femelles
a l’aiguabarreig del Ridaura entre el 3 i el
24.X (CACB); (M). 1 femella el 26.XII (CACB);
(M). Citació pendent d’homologació o no
tramesa al Comité de Rarezas de SEO/Bird-
Life.

Anas sibilatrix
Ànec xiulador sud-americà

ALT PENEDÈS

Sant Sadurní d’Anoia 1 mascle al riu
Anoia el 10.IV (CGGA, JGGF i XBGA); (G).

Anas falcata
Xarxet falcat

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 mascle adult al Clot,
l’Encanyissada, del 6.I al 12.III (FLSA, RACA,

JCMC, JCPA i DBCA). Citació no tramesa al
Comité de Rarezas de SEO/BirdLife.

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 mascle a la Ricar-
da associat a Netta rufina entre el 17.I (JBDA,
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FPXA, RSLA, JCMC, PBGA i XLBA) i el 26.V (XLBA

i FLSA) i a la bassa dels Pollancres el 30.VI
(PBGA); (G). Citació pendent d’homologa-
ció o no tramesa al Comité de Rarezas de
SEO/BirdLife.

Anas bahamensis
Ànec de les Bahames

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. albí entre el
21.X (PBGA i JBOL) i el 8.XII (PBGA), a par-
tir d’aquest moment s’observa a la llacu-
na de la Murtra (FLSA); (G).

Anas cyanoptera
Xarxet canyella

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 mascle de 1r hivern a la depura-
dora del Matà el 12.XI (PAEA); (G). Cita-
ció pendent d’homologació o no tramesa
al Comité de Rarezas de SEO/BirdLife.

OSONA

Gurb-Les Masies de Roda-Les Masies
de Voltregà-Manlleu-Roda de Ter-Tore-
lló 1 femella amb anella al riu Ter a Espa-
damala el 13 i 14.IX; es continua obser-
vant al Ter, entre Espadamala i el Còdol,
i al Gurri prop del Vidal fins al final de
l’any (MRFB, JAIA i AAVA); (G). Citació pen-
dent d’homologació o no tramesa al Comi-
té de Rarezas de SEO/BirdLife.

OSONA

Gurb El mateix exemplar de Manlleu al
Gurri entre el 6 (MRFB) i el 24.IV(AAVA i
JAIA); (G). Citació pendent d’homologació
o no tramesa al Comité de Rarezas de
SEO/BirdLife.
Manlleu Continua l’exemplar de l’any ante-
rior al mateix sector fins l’11.IV (AGRB);
(G). Citació pendent d’homologació o no
tramesa al Comité de Rarezas de SEO/Bird-
Life.

Alectoris chukar
Perdiu chukar

VALLÈS ORIENTAL

Cardedeu 1 ex. en un grup d’Alectoris rufa
després d’alliberar exemplars d’aquesta
darrera espècie a la serra de ca l’Estragués
el 27.II, sense citacions posteriors (JMOB);
(G).

Francolinus francolinus
Francolí

OSONA

Vic 1 ex. escoltat al puig dels Jueus el 17.X
(JEPB); (G).

Coturnix japonica
Guatlla japonesa

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. aixecat, que s’escolta
reclamar, al marge del camí que voreja el
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canal Marítim, enfront dels ullals de Pan-
xa, el 8.XI (DBCA); (G).

Chrysolophus pictus
Faisà daurat

OSONA

Sant Julià de Vilatorta 1 mascle entre la
Roca i Puiglagulla el 2.I (DSXB); (G).

Threskiornis aethiopicus
Ibis sagrat

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. a l’estany de Palau i altres zones
des del 2001 fins al 9.III (ABBC, OCVA,TMJA,

BMBA, JMAA i ALTA); (G). Citació pendent
d’homologació o no tramesa al Comité de
Rarezas de SEO/BirdLife.

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. al parc de la Ciutadella el
25.VII (RSBA i TASA/ERIT); (G). Citació pen-
dent d’homologació o no tramesa al Comi-
té de Rarezas de SEO/BirdLife.

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. als Muntells l’1.XI
(RSBB i JTOA); (G). Citació pendent d’ho-
mologació o no tramesa al Comité de Rare-
zas de SEO/BirdLife. 1 ex. de 1r hivern,
probablement el mateix, als arrossars de
l’illa de Buda del 3 al 12.XI; posterior-
ment és observat als arrossars de la Pes-
quera i de Bombita, Canal Vell, del 13.XI
al 31.XII (DBCA, FVEA, JPVF i OCVA); (G).
Citació pendent d’homologació o no tra-

mesa al Comité de Rarezas de SEO/Bird-
Life.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. a l’estany de Palau des del
24.III (ESVA) i almenys fins al 13.IV (JMAA

i ALTA), i 1 ex., possiblement el mateix, als
estanys del Matà el 17.IV (PAEA); (G). Cita-
cions pendents d’homologació o no tra-
meses al Comité de Rarezas de SEO/Bird-
Life.

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. de 1r hivern als arros-
sars de Bombita, Deltebre, de l’1 al 31.I;
present a diverses localitats del delta des
de novembre de 2004 (DBCA, YBSA, JGRA,
RTFA i FVEA); (G). Citació pendent d’ho-
mologació o no tramesa al Comité de Rare-
zas de SEO/BirdLife. 1 ex. de 1r hivern als
arrossars de l’illa de Buda del 13.X al 6.XI
(DBCA); (G). Citació pendent d’homolo-
gació o no tramesa al Comité de Rarezas de
SEO/BirdLife.

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. de 1er estiu a
la maresma entre el 10 (PBGA, NUTA i XSXA)
i el 14.III (FLSA); (G). Citació pendent d’ho-
mologació o no tramesa al Comité de Rare-
zas de SEO/BirdLife.

Phoenicopterus ruber
Flamenc del Carib

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 mascle adult és obser-
vat a diferents localitats del delta de l’1.I
al 31.XII, present a la zona des del 15.V
de 2001 (DBCA, JPVF, FVEA i SSAA); (G). Cita-
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ció homologada pel Comité de Rarezas de
SEO/BirdLife.

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 mascle adult és obser-
vat a diferents localitats del delta de l’1.I
al 31.XII, present a la zona des del 15.V
de 2001 (DBCA, JPVF, FVEA i SSAA); (G). Cita-
ció homologada pel Comité de Rarezas de
SEO/BirdLife.

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 mascle adult és obser-
vat a diferents localitats del delta de l’1.I
al 31.XII, present a la zona des del 15.V
de 2001 (DBCA, JPVF, FVEA i SSAA); (G). Cita-
ció homologada pel Comité de Rarezas de
SEO/BirdLife.

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 mascle adult és obser-
vat a diferents localitats del delta de l’1.I
al 31.XII, present a la zona des del 15.V
de 2001 (DBCA, JPVF, FVEA i SSAA); (G). Cita-
ció homologada pel Comité de Rarezas de
SEO/BirdLife.

Parabuteo unicinctus
Aligot de Harris

CONCA DE BARBERÀ

Sarral 1 ex. probablement escapat de cap-
tivitat el 8.II (JEBA); (G).

BAIX LLOBREGAT

Viladecans 1 femella escapada d’una col·lec-
ció particular es veu a partir del setembre
als voltants del parc Central alimentant-
se bàsicament de coloms i tórtores (SHOA);
(G).

BARCELONÈS

L’Hospitalet de Llobregat 1 ex. damunt
una palmera depredant una Streptopelia
decaocto el 16.I (MPLA); (G).

BAIX LLOBREGAT

Viladecans 1 ex. al parc Central capturat
el 24.VI (SHOA); (G).

Streptopelia senegalensis
Tórtora del Senegal

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. en llibertat al zoològic
menjant al recinte dels camells i drome-
daris el 25.II, sembla que ja s’havia obser-
vat en el mateix lloc en ocasions anteriors
(JGGD, JFOB, XTGA i RACC); (G). 1 ex. obser-
vat al zoològic el 22.V i el 23.X (JGGD i
FAAA); (G). 1 ex. vist diverses vegades al
barri de Sants, la darrera vegada el 15.V
(AMSA); (G).

Geopelia cuneata
Tortoreta diamant

GIRONÈS

Girona 1 ex. al carrer Emili Grahit el 26.X
(JBPC); (G).
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Cacatua galerita
Cacatua de cresta groga

BAIX LLOBREGAT 

Delta del Llobregat 1 ex. amb citacions
diàries fins a finals d’any (FLSA); (G).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. a la depuradora d’Empuria-
brava el 8.X (JMAA); (G). 1 ex. al Cortalet
el 27.XII (DDDA, ALAA i IVXA); (G).

BAIX LLOBREGAT 

Delta del Llobregat 1 ex. al costat de la
C-31 aturada en un poligon industrial el
10.II (JBOL i PBGA); (G).

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. al zoològic defensa el niu
davant l’atac de dues Pica pica el 31.III
(JGGD); (F). 1. ex. al zoològic l’1.V (JGGD);
(F).

GIRONÈS

Girona 1 ex. en una joca de Bubulcus ibis
el 29.XI (ACHA, CPVA, MPCE, NRCA i PFLB);
(G).

BAIX LLOBREGAT

Viladecans 1 ex. volant sobre la pota
sud el 16.I (JBOL i PBGA); (G).

Nymphicus hollandicus
Cacatua de les nimfes

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. als jardins del Laberint
d’Horta el 25.III (XBAA); (G).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. al Remolar el
8.IV (XLBA); (G).

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. a Sant Andreu el 9.IX
(JCCA); (G). 1 ex. als jardins del Laberint
d’Horta el 25.X (XBAA); (G).

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. sobrevolant la ronda lito-
ral el 9.III (CGGA i XBGA); (G).

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. al parc del Guinardó l’11.IX
(XBAA); (G). 1 ex. a Sant Andreu el 12.II
(JCCA); (G).

GIRONÈS

Girona 1 ex. a la Devesa el 23.VIII (GAXA);
(G).
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Trichoglossus haematodus 
haematodus
Cotorra arc iris

TARRAGONÈS

Salou 2 exs. en llibertat a Port Aventura
el 31.V (VPRA); (G).

Platycercus elegans
Cotorra de Pennant

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. al zoològic el 28.XI (OBFA

i JGGD); (G).

Platycercus eximius 
var. ignatus
Cotorra multicolor

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 mascle al camí de
la Bunyola el 2.V (RBVA); (G).

OSONA

Vic 1 ex. el 22.VI (PBCA); (G).

Melopsittacus undulatus
Periquito

BAIX LLOBREGAT

Molins de Rei 1 ex. aturat en un canyis-
sar als aiguamolls el 20.VII (CFMA); (G).

BAIX LLOBREGAT/BARCELONÈS/

VALLÈS OCCIDENTAL

Serra de Collserola 1 ex. blau sobre el
turó de la Magarola el 21.X (DDDA, FLLA i
JPSA); (G).

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. al barri de Sant Andreu
el 9.IV (JCCA); (G).

GIRONÈS

Girona 1 ex. mort al menjador d’un Fal-
co peregrinus a l’església de Sant Feliu el
15.X (EDBA i EFRA); (B, G).

OSONA

Balenyà 1 ex. blau i blanc als Hostalets
el 12.VII (MRFB i JACB); (G).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. de fase groga al Canal
Vell el 17.IV (ABRA); (G).

BARCELONÈS

Badalona 1 ex. al turó del Caritg el 26.VIII
(FTGA); (G).
Barcelona 1 ex. blanc i blau a Sant Andreu
el 16.III (JCCA); (G). 1 ex. capturat per un
gat als jardins de l’Hospital de Sant Pau el
9.IV (FTGA); (G). 2 exs. menjant pipes en
un parany per a capturar Myiopsitta mona-
chus al Museu de Ciències Naturals el
8.X (FTGA); (G).

MARESME

Vilassar de Mar 1 ex. barallant-se per
menjar amb 2 Passer domesticus el 14.VIII
(FTGA); (G).

VALLÈS ORIENTAL

Vilanova del Vallès 1 ex. al riu Mogent
el 10.IX (JFOB i PBGA); (G).
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BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. de color arlequí baixa a
menjar al terra davant del Museu de Cièn-
cies Naturals, parc de la Ciutadella, l’11.VIII,
en companyia de 6 cotorres grises i uns
20 coloms (RACC); (G). 1 ex. a l’itinerari
SOCC 216 el 8.XII (SHVA); (G).

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 1 ex. a l’itinerari
SOCC 95 el 29.IV (XBGA); (G).

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. a l’itinerari SOCC 216 el
6.I (SGRA); (G). 1 ex. al parc de Diagonal
Mar el 6.VII (RRSB); (G).

GARRAF

Sitges 1 ex. amb plomatge verd a la Ple-
ta el 20.II (JSPC); (G).

Psittacula eupatria
Cotorra alexandrina

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. al zoològic el 16.I (JGGD);
(G).

Psittacula alexandri
Cotorra de pit roig

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. al zoològic entre el 18.I i
el 31.III (JGGD); (G). 1 ex. menja pinyons
en un pi del zoològic el 5.VI (JGGD); (B).

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. al zoològic el 2 i 3.II (JGGD);
(G).

Agapornis pullarius
Agapornis cara-roig

ANOIA

Masquefa 1 ex. el 5.V (HPMA, PFLB i PGGA);
(G).

Agapornis roseicollis
Agapornis de Namíbia

OSONA

Vic 1 ex. al Seminari el 18.X (MRFB); (G).

BAIX EMPORDÀ

Torroella de Montgrí 1 ex. a l’Estartit el
10.VIII (JCCA); (G).

Agapornis fischeri
Agapornis de Fischer

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 1 ex., i possiblement
2 exs., al pantà del Foix el 21.VI (CGGA i
XBGA); (G).

BAIX LLOBREGAT

El Papiol 1 ex. juvenil a can Puig el 9.VIII
(CFMA, RFMA i JFAA); (G).
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OSONA

Vic 1 ex. el 10.IX (MRFB); (G).

Psittacus erithacus
Lloro gris

OSONA

Calldetenes 1 ex. a Sant Llàtzer el 2.IX
(MRFB i JEXA); (G).

Poicephalus senegalus
Lloro del Senegal

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. al palau de Pedralbes entre
el 14.II i el 3.X (TASA i RSBA/ERIT); (G). 1 ex.
al parc Güell el 21.V (TASA i RSBA/ERIT); (G).
1 ex. al parc del Castell de l’Oreneta el
17.VII (TASA i RSBA/ERIT); (G). 1 ex. als jar-
dins de Pedralbes entre el 21.IV i el 21.IX
(XBAA); (G). 2 exs. el 2.VI (XBAA); (G).

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. a Sant Andreu el 4.I (JCCA);
(G). 2 exs. peixant a 2 polls grans en una
torre de l’església del palau de Pedralbes
com a mínim fins al 7.VII (JBOL, PBGA, MLLB

i JFOB); (R, G). 4 exs. al palau de Pedral-
bes el 7.XII (PBGA); (N, G). 1 parella i joves
observats durant aquest any. Possiblement
han criat al zoològic però no es troba el
niu (JGGD); (R,G).

BARCELONÈS

Barcelona 2 exs. entrant al forat on es van
reproduir el 2003 en una torre de l’esglé-

sia del palau de Pedralbes a partir del 15.II
(JBOL i PBGA); (R, G). 1 ex. a l’itinerari SOCC
216 el 29.IV (JGRA); (G). Es confirma la
nidificació al zoològic, 2 polls al niu en un
plataner d’ombra el 5.VIII (FAAA i JGGD);
(R, G).

BARCELONÈS

Barcelona 3 exs. al parc zoològic el 9.I
(XTGA); (G). 2 exs. adults i 3 exs. joves al
zoològic el 20.I (JGGD); (R, G). 1 ex. als
jardins de l’Hospital de Sant Pau el 2.XII
(XTGA); (G). 1 ex. als jardins del Palau Reial
el 31.VII, 3 exs. el 7.VIII, 1 ex. el 18.IX,
4 exs. el 2.X i 1 ex. el 20.XI (XBAA); (G).

Ara ararauna
Guacamai ararauna

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. aturat en una antena al
barri de Sant Andreu el 26.IX (JCCA); (G).

Aratinga acuticaudata
Aratinga de cap blau

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 2 exs. sobre cal Dalit
el 12.III (FLSA, MIBA i XLBA); (G). 1 ex. a
ca l’Arana el 4.IV (XLBA);(G).

BARCELONÈS

Barcelona Niu en un plataner del zoolò-
gic el 19.IV (JGGD); (R).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. al Canal Vell el 19.IX
(SSAA, OCVA i TKKA); (G).
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BARCELONÈS

Barcelona Niu en un plataner del zoolò-
gic l’11.IV (JGGD); (R). Estol de 47 exs. al
zoològic l’11 i 12.V (JGGD), xifra màxima
per a la zona (N). 20 exs. a Sant Andreu
el 20.XI (JCCA); nombre màxim (N, G).

BAIX LLOBREGAT

Sant Joan Despí 2 exs. al parc de Torre-
blanca el 12.III (MPLA i AAMP); (G).
BARCELONÈS

Barcelona 3 exs. el 15.III al matí en un
plataner al costat de l’Arc de Triomf (RACC);
(G).

BARCELONÈS

Barcelona 8 exs. a Sant Andreu el 13.II i
4 exs. el 5.III (JCCA); (G).
Sant Adrià de Besòs 8 exs. a la desem-
bocadura del riu Besòs el 9.III (XLBA); (G).
2 exs. el 26.IX (XLBA); (G).

Aratinga mitrata
Aratinga mitrada

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a la reserva el
30.V (PBGA i JBOL); (G).

BARCELONÈS

Barcelona 20 exs. al carrer Comerç men-
jant les inflorescències d’uns oms el 21.III
(RACC); (N, G). 30 exs. al parc Güell el
6.XII (XBAA); (N, G). 30 exs. al parc de la
Ciutadella el 24.XII (RACC); (N, G).

GIRONÈS

Girona 1 ex. a Sant Domènec el 10.V (ISSA

i PFLB); (G).

BARCELONÈS

Barcelona 40 exs. als jardins del Laberint
d’Horta el 4.I (XBAA); (N, G). 20 exs. en una
font del zoològic el 15.I i 57 exs. al parc de
la Ciutadella el 16.I (JGGD); concentracions
d’interès (N). 67 exs. al zoològic el 23.I;
màxim nombre anual (JGGD); (N). 35 exs.
al parc del Guinardó el 26.I (XBAA); (N, G).
Niu amb polls al zoològic el 28.IV (JGGD);
(F). 8 exs. en un grup mixt amb 4 Aratin-
ga acuticaudata menjant en una acàcia del
zoològic el 16.V (JGGD); (B). 23 exs. als vol-
tant de l’estadi Lluís Companys el 26.XI
(JCCA); (G). 50 exs. al parc zoològic el 22.XII
(JCCA); màxim nombre (N).

GIRONÈS

Girona 1 ex. fora muralles el 8 i 18.I (PFLB,

ACHA, HPMA i MSFB); (G).

BAIX LLOBREGAT

Sant Joan Despí 6 exs. en vol el 3.II (JCCA);
(G).

BARCELONÈS

Barcelona 69 exs. observats al zoològic el
18.II: màxim nombre (JGGD); (N).

BARCELONÈS

Barcelona 16 exs. en un estol als jardins
del Laberint d’Horta el 26.III (XBAA); (N,
G). 10 parelles fent festejos nupcials en
uns forats a la clínica Plató el 19.III (JEBA);
(F, G).
Sant Adrià de Besòs 5 exs. al riu Besòs
el 9.III (XLBA); (G).

VALLÈS OCCIDENTAL

Montcada i Reixac 3 exs. al riu Besòs el
21.II (XLBA); (G).
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VALLÈS ORIENTAL

Mollet del Vallès 30 exs. al barri de la rie-
ra Seca entre el 19 i el 21.II (XLBA); (G).

Aratinga erythrogenys
Aratinga de màscara roja

BARCELONÈS

Barcelona Niu amb 3 polls en un plata-
ner del zoològic el 19.IV (JGGD); (R).

BARCELONÈS

Barcelona 2 exs. al passeig de Sant Joan
el 19.I (DMVB); (G).

Aratinga nana
Aratinga de pit brut

BAIX EMPORDÀ

Castell-Platja d’Aro 1 ex. amb anella, pos-
siblement juvenil, a l’aiguabarreig del Ridau-
ra el 16.VIII (CACB); (G).

Nandayus nenday
Aratinga nandai

BAIX LLOBREGAT

Sant Andreu de la Barca 1 ex. a l’itine-
rari SOCC 107 el 19.XII (VSXA); (G).

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. en llibertat al zoològic el
16.V (JCCA); (G).

BAIX LLOBREGAT

Sant Andreu de la Barca 1 ex. a l’itine-
rari SOCC 107 el 9.I (VSXA); (G).

Cyanoliseus patagonus
Cotorra de la Patagònia

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. al barri de Sant Andreu
el 9.II (JCCA); (G).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 4 exs. a la Bunyola
el 6.III (FLSA i FXSA); (G). 2 exs. el 28.IV
(XLBA); (G). 1 ex. al camí de València el
25.IV (RBVA); (G). 7 exs. a can Camins el
8.X (FGPA); (G). 5 exs. al camí de València
el 4.XII (XLBA i FMVA); (G).

VALLÈS ORIENTAL

Cardedeu 1 ex. al barri Rieral l’1.XI (JMOB);
(G).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 5 exs. al cementiri
nou del Prat el 17.I (PEGA); (G). 3 exs. a
cal Roc el 24.I (FLSA i VSSA); (G). 1 ex. a
cal Tet el 3.III (FLSA); (G). 3 exs. a cal Tet
el 28.V (ACHA); (G). 1 ex. als Reguerons
l’1.VIII (XLBA); (G). 6 exs. a cal Tet el 8.VII
(FLSA); (G). 5 exs. a cal Tet l’11.XII (FLSA

i RBVA); (G).

BARCELONÈS

Barcelona 12 exs. al parc de la Ciutade-
lla el 10.V (JCCA); (G). 1 ex. a l’itinerari
SOCC 216 l’1.VI (SHVA); (G). 1 ex. a Sant
Andreu el 3.VI (JCCA); (G). 1 ex. al zoo-
lògic el 12.VIII (JGGD); (G).
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PLA D’URGELL

Bellvís 1 ex. en un magatzem als afores
del poble acudeix atret per 3 ocells cap-
tius que es troben en un volador exterior
l’11.V (FMSA), primera citació per a la
comarca; (G).

VALLÈS ORIENTAL

Cardedeu 1 ex. al barri Rieral entre el 9.V
i el 3.XII (JMOB); (G).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. el 3.X (JCCA);
(G).

BARCELONÈS

Barcelona 2 exs. al zoològic el 23.III (JGGD);
(G). 1 ex. a Sant Andreu el 26.IX (JCCA);
(G).

PLA D’URGELL

Bellvís L’ex. que es va detectar l’any 2003
als afores del poble, continua a la matei-
xa zona, almenys fins al 30.VI (FMSA);  (G).

VALLÈS ORIENTAL

Cardedeu 2 exs. aturats en un pal de la
llum el 10.I (OGVA); (G).

BARCELONÈS

Sant Adrià de Besòs 1 ex. a la desembo-
cadura del riu Besòs el 27.III (XLBA); (G).

VALLÈS OCCIDENTAL

Montcada i Reixac 1 ex. al Polvorí el 26.X
i el 8.XI (XLBA); (G).

Amazona aestiva
Lloro de front blau

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. al ZAL el 22.V
(FGPA); (G).

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. al parc de la Ciutadella el
29.I i el 14.III (TASA i RSBA/ERIT); (G). 3 exs.
al zoològic l’1.XI i 2 exs. el 20.XII (JGGD);
(G).

BARCELONÈS

Barcelona 2 exs. de la subespècie xan-
topteryx al zoològic el 8.IV (JGGD); (G). 1
ex. al zoològic el 24 i 25.V (JGGD); (G).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. al parc de la
Ciutadella el 29.I i el 14.III (TASA i RSBA/ERIT);
(G). 1 ex. el 14.V (JCCA); (G).

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. al zoològic el 18.I (JGGD);
(G).

Amazona ochrocephala
Lloro de corona groga

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. al passeig de Sant Joan
durant l’itinerari SOCC 55 el 18.V (DMVB);
(G).
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Amazona amazonica
Lloro d’ales taronges

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a la reserva el
13.III (ARSA i PBGA); (G).

GARRAF

Cubelles 1 ex. sortint del niu el 10.IX
(HSCA i XBGA); (G, R).

Gracula religiosa
Minà religiós

VALLÈS ORIENTAL

Lliçà d’Amunt 1 ex. adult a l’hípica Camp
Rodó el 26.XI (AFMB, VCGA i JFOB); (G).

Acridotheres tristis
Minà comú

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a can Camins
el 8.X (FGPA); (G).

GARRAF

Cubelles Un grup de com a màxim 12
exs. detectat en una àrea d’1 km2 al vol-
tant de l’hípica a partir del gener del 2000,
amb indicis de possible nidificació (MBLA);
(G, R).

Lamprotornis chalybaeus
Estornell metàl·lic gran d’orelles blaves

ALT PENEDÈS

Santa Margarida i el Monjos 1 ex. a les
vinyes de mas Pujó l’1 i 3.XII (PTEA); (G).
1 ex. a la riera de Llitrà el 8.XII (XBGA);
(G).

Lamprotornis purpureus
Estornell metàl·lic purpuri

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. a Montjuïc des del setem-
bre (LBBA) fins a finals d’any (JGVA,  LBBA i

JFOB); (G).

Ploceus velatus vitellinus
Teixidor vitel·lí

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. juvenil anellat al
Canal Vell el 12.IX; primer registre cone-
gut pel delta (SSAA i NRPA); (F).

Ploceus cucullatus
Teixidor social

BAIX LLOBREGAT

Molins de Rei 1 mascle als aiguamolls el
16.VII (CFMA); (G).

2002

2004

2004

2004

2005

2002

2002

2004

Anuari d’Ornitologia de Catalunya 2002-2005514



BAIX LLOBREGAT

Cornellà de Llobregat 1 ex. cantant al riu
Llobregat el 28.IX (ASAA); (G).

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 1 ex. i potser un
altre al pantà del Foix el 23.X (CGGA i XBGA);
(G).

Ploceus melanocephalus
Teixidor capnegre

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. d’edat i sexe inde-
terminats anellat al Canal Vell el 2.X; pri-
mer registre conegut pel delta (JFBB); (G).

Quelea quelea
Teixidor de bec vermell

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre Citacions regulars al llarg
de l’any a diferents localitats del delta, espe-
cialment als voltants de les bombes d’illa
de Riu, l’Alfacada i el mas de Bombita,
Canal Vell, on ja des de fa uns anys s’hi
localitzaren dos petits nuclis reproductors
associats a Passer domesticus (DBCA); (G).
1 mascle anellat al Canal Vell el 16.IX
(SSAA); (G).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre Citacions regulars al llarg
de l’any a diferents localitats del delta, espe-

cialment als voltants de les bombes d’illa
de Riu, l’Alfacada i el mas de Bombita,
Canal Vell, on ja des de fa uns anys s’hi
localitzaren dos petits nuclis reproductors
associats a Passer domesticus (DBCA); (G).
1 mascle adult anellat al Canal Vell el 15.IX
(OBJA); (G).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre Observacions regulars al
llarg de l’any a diferents localitats del del-
ta, especialment als voltants de les bom-
bes d’illa de Riu, l’Alfacada i el mas de
Bombita, Canal Vell, on ja des de fa uns
anys s’hi localitzaren dos petits nuclis repro-
ductors associats a Passer domesticus (DBCA);
(G). 1 mascle d’edat indeterminada ane-
llat al Canal Vell el 20.IX (SSAA); (G).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre Observacions regulars al
llarg de l’any a diferents localitats del del-
ta, especialment als voltants de les bom-
bes d’illa de Riu, l’Alfacada i el mas de
Bombita, Canal Vell, on ja des de fa uns
anys s’hi localitzaren dos petits nuclis repro-
ductors associats a Passer domesticus (DBCA);
(G).

OSONA

Vic 1 mascle a prop de la font del Des-
mai el 28.XI (JPRB); (G).

Euplectes afer
Teixidor daurat

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre Citacions regulars al llarg
de l’any a diferents localitats del delta, espe-
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cialment als voltants de l’Alfacada i la urba-
nització els Eucaliptus, sense que de moment
se n’hagi constatat la reproducció (DBCA i
SSAA); (G).

BAIX EMPORDÀ

Pals 1 ex. al golf Serres de Pals el 19.IX
(CBLA); (G).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a la Bunyola el
18.VI (XLBA); (G). 1 ex. al Remolar el 19.IX
(FMVA); (G).

TARRAGONÈS

Tarragona 1 ex. a la Universitat Laboral
el 12.IX (ACTA); (G).
Torredembarra 1 ex. als Salats i Mun-
tanyans el 12.X (JVDA); (G).

VALLÈS ORIENTAL

Cardedeu 2 exs. en un camp de blat de
moro al barri Rieral el 29.VII (JMOB); (G).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 mascle alimentant a 2 polls que
ja volen davant el mas del Matà el 5.VIII
(JMAA); (G, R). 1 mascle i 3 femelles a la
closa del Puig el 9.IX (OPPB); (G).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre Com l’any anterior, cita-
cions regulars al llarg de tot l’any a dife-
rents localitats del delta, especialment als
voltants de l’Alfacada i la urbanització els
Eucaliptus, sense que de moment se n’ha-
gi constatat la reproducció (DBCA i SSAA);
(G).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 mascle al triangle
de cal Tudela el 20.VII (XSXB); (G).

MARESME

Malgrat de Mar Mínim d’1 parella a la
desembocadura del riu Tordera el 9.IX
(CBSA); (G).

SELVA

Blanes 1 parella a la desembocadura del
riu Tordera el 12.X (JVCB); (G).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 mascle a la RN2 el 23.VI (AGXD i
JMOB); (G).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre Com l’any anterior, obser-
vacions regulars a diferents localitats del
delta al llarg de tot l’any, especialment als
voltants de l’Alfacada i la urbanització els
Eucaliptus, sense que de moment se n’ha-
gi constatat la reproducció (DBCA i SSAA);
(G).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 2 mascles als calai-
xos de depuració entre el 12.IX i el 17.X
(RBVA); (G). 12 exs., entre ells alguns joves,
el 7.XI (RBVA); (G).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre Com l’any anterior, obser-
vacions regulars a diferents localitats del
delta al llarg de tot l’any, especialment als
voltants de l’Alfacada i la urbanització els
Eucaliptus, sense que de moment se n’ha-
gi constatat la reproducció (DBCA i SSAA);
(G).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 5 exs. a l’itinerari
SOCC 88 el 8.I (SHOA); (G). 1 ex. a la
Bunyola el 26.IV (AOTA); (G). 1 mascle al
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Remolar el 2.VIII (FLSA i XSXA); (G). 1 ex.
al riu nou el 9.IX (RGBA); (G). 1 mascle als
calaixos de depuració el 26.X (FLSA); (G).

VALLÈS ORIENTAL

La Llagosta 1 mascle en un canyissar el
27.VII (FMVA); (G).

Euplectes hordeaceus
Teixidor de casquet roig

BAIX EMPORDÀ

Pals 1 ex. al golf Serres de Pals el 26.IX
(CBLA); (G).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. capturat per a
anellament a la reserva el 3.X ( JCMC); (G).

Euplectes franciscanus
Teixidor ataronjat

GARRAF

Cubelles 1 ex. el 20.X (XBGA); (G).

BAIX EMPORDÀ

Santa Cristina d’Aro 1 mascle adult als
estanys de les Escoles entre el 8.IX i l’1.X
(CACB); (G).

Euplectes orix
Teixidor vermell

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 mascle a cal Roc
l’11.VII (RRSB); (G).

Euplectes nigroventris
Teixidor de Zanzíbar

TARRAGONÈS

Torredembarra 1 mascle i 2 exs. possi-
blement femelles als Salats i Muntanyans
el 24.XI (XBGA); (G).

Euplectes macrourus
Teixidor d’espatlles grogues

VALLÈS OCCIDENTAL

Montcada i Reixac 1 mascle en plomat-
ge nupcial a la depuradora el 7.XI (CFMA);
(G).

Estrilda melpoda
Bec de corall de galta taronja

MARESME

Arenys de Mar Adults peixant joves a can
Buixalleu el 7.VII (CBSA); (R, F, G).

GARRAF

Vilanova i la Geltrú 1 ex. el 15.XII (RSXA);
(G).
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VALLÈS ORIENTAL

Premià de Dalt 1 ex. a la Cisa l’11 i 18.X
(DROA); (G).

Estrilda rhodopyga
Bec de corall carpó-roig

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. capturat per a
anellament amb placa incubatriu el 24.X
(CFMA i JBFA); (R, G).

VALLÈS ORIENTAL

Vilanova del Vallès 1 ex. al riu Mogent
el 10.IX (JFOB i PBGA); (G).

Estrilda troglodytes
Bec de corall cuanegre

BARCELONÈS

Barcelona Màxim de 2 exs. al parc Güell
entre el 10.II i el 27.X (XBAA, JEBA, TASA i
RSBA/ERIT); (G).

TARRAGONÈS

Altafulla 1 ex. a la desembocadura del riu
Gaià el 7.X (AVDA i JVDA); (G).

BARCELONÈS

Barcelona 2 exs. al jardins del Palau Reial
l’1.VIII (XBAA); (G).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. el 12.IX (JCCA);
(G).

BARCELONÈS

Barcelona 3 exs. als jardins del turó del
Putxet el 5.II (CFMA); (G).

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 4 exs. al pantà del
Foix el 19.XI (XBGA, JGGF i CGGA); (G).

BARCELONÈS

Barcelona 2 exs. als parc del Guinardó
l’11.IX i 1 ex. el 16 i 30.X (XBAA); (G).

TARRAGONÈS

Torredembarra 1 ex. construint niu dins
el canyissar als Salats i Muntanyans el 15.XI
(CGGA); (R, G).

Amandava amandava
Múnia roig

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a la maresma el
6 i 8.IX (JCMC); (G).

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. al zoològic l’1 i 2.VII
(JGGD); (G).

TARRAGONÈS

Torredembarra 1 ex. als Salats i Mun-
tanyans el 17.XI (XBGA); (G).
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VALLÈS OCCIDENTAL

Montcada i Reixac Màxim de 7 exs. al riu
Ripoll el 17.I (XLBA); (G, N). 1 femella amb
placa incubatriu capturada per a anella-
ment al riu Besòs el 2.X (XLBA, FMVA i LPJA);
(R, G).

Amandava subflava
Múnia zebrat

SEGRIÀ

Vilanova de la Barca 1 mascle anellat al
Sot del Fuster el 25.IX (OBJA); (G). 1 mas-
cle al mateix lloc el 17.X (JFOB); (G).

Taeniopygia guttata
Diamant zebrat

BARCELONÈS

Barcelona 1 mascle aturat en un estene-
dor al passeig Maragall el 9.IV (FTGA); (G).

VALLÈS OCCIDENTAL

Sant Quirze del Vallès 1 ex. el 16 i 17.IV
(GPPA); (G).

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. al zoològic el 2.VIII (JGGD);
(G). 

Taeniopygia bichenovii
Diamant de Bichenov

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. al parc de mossèn Jacint
Verdaguer el 7.VII (ARSA i EGCB); (G).

Lonchura punctulata
Maniquí puntejat

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 3 exs. a la Vidala el
6.I (JMXR); (G).

Lonchura malacca
Maniquí tricolor

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 mascle a la gola de
la riera de Sant Climent el 18.VIII (RBVA);
(G).

Vidua macroura
Vídua de cua d’agulla

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 mascle adult amb plo-
matge nupcial, que es troba associat a un
estol de Passer domesticus, és observat en
un jardí dins un grup de casetes d’arros-
sar a la carretera de la Marquesa el 16.XII
(DBCA); (G).
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VALLÈS ORIENTAL

Vilanova del Vallès 1 ex. en un grup de
Passer sp. al riu Mogent el 10.IX (JFOB i
PBGA); (G).

Vidua paradisea
Vídua del paradís

OSONA

Manlleu 1 ex. a prop de la depuradora el
24.VIII (AGRB i JMOB); (G).

Serinus canaria
Canari

OSONA

Vic 1 ex. cantant i nidificant al costat de
Sant Miquel dels Sants (JMMA); (N).

Serinus mozambicus
Gafarró de front groc

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 1 mascle al Trabucador el
13.X (SWWA i XRNA); (G).

BAIX LLOBREGAT

Molins de Rei 1 ex. menjant al pati del
CEIP Castellciuró el 3.VI (CFMA); (G).

OSONA

Vic 1 parella amb el mascle cantant el 21.IX
(MRFB); (G).

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 1 ex. al pantà del
Foix el 20.X (XBGA); (G).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a la Bunyola el
18.VII (XLBA); (G).
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