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Taxonomia
L’espècie presenta força variació a la regió paleàrtica, tot i que 
l’estatus subespecífic d’alguns taxons descrits fins ara encara 
està en discussió. Tanmateix, sembla ser que existeixen dos 
blocs diferenciats, tant genèticament com morfològica. En 
aquest darrer cas, les diferències fenotípiques serien més 
patents en mascles en plomatge nupcial. 

Els dos grups corresponen, d’una banda, a les poblacions 
amb mascles amb la gola íntegrament blava o amb medalla 
blanca, on trobaríem les subespècies cyanecula (nidificant a 
Centreeuropa), namnetum (nidificant a les costes de l’Aqui-
tània i la Bretanya francesa) i magna (nidificant a Turquia i el 
Caucas) (Cramp et al. 1994). A aquestes subespècies cal afe-
gir “azuricollis”, nidificant a la península Ibèrica. Tanmateix, 
tot i que diversos articles la consideren com a tal i sembla 
que la distància genètica és més que suficient per a atorgar-li 
aquest estatus (Johnsen et al. 2006), a dia d’avui no es tracta 
d’una subespècie acceptada. 
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RESUM
Els recents canvis taxonòmics en la cotxa blava Luscina svecica ssp. i el fet que la Llista Patró dels Ocells de 
Catalunya només inclogui la subespècie centreeuropea cyanecula fa necessària una revisió de les dades d’ane-
llament i del material fotogràfic col·lectat a Catalunya per tal d’esclarir la possible presència d’altres subespècies 
al nostre país. Així doncs, s’ha estudiat les dades biomètriques dels anellaments a Catalunya entre 2003 i 2012 i 
s’ha visitat el Museu de Ciències Naturals de Barcelona per a relacionar dades biomètriques i morfològiques dels 
exemplars naturalitzats. La conclusió és la proposta d’inclusió de Luscinia svecica namnetum i Luscinia svecica 
svecica a la Llista Patró dels Ocells de Catalunya i la possible presència (reforçada per dades biomètriques) 
de la subespècie ibèrica L. s. azuricollis. Tanmateix, caldrà un estudi més detallat d’exemplars amb caràcters 
d’aquest tàxon per a la seva inclusió a la Llista Patró. 

ABSTRACT
The Catalan List included only one subspecies of Bluethroat: Central European-breeding cyanecula. Recent 
taxonomic changes in the Bluethroat Luscinia svecica ssp. complex have prompted a review of subspecies of 
Bluetheoat occurring in Catalonia. Both biometric and photographic data were used to detect the occurance 
of non-cyanecula birds, including all data from the Catalan ringing scheme between 2003 and 2012, together 
with the skins stored in the Natural History Museum of Barcelona. The results show that both namnetum and 
svecica have occurred in Catalonia and should be included in the Catalan List. The Iberian taxa “azuricollis” 
may also occur, but cannot be proved yet. Further research is needed to quantify numbers of each subspecies, 
distribution and phenology. 
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Dins d’aquest grup de cotxes blaves de medalla blanca o 
mancades de medalla, cyanecula i namnetum presenten un 
percentatge més alt de mascles amb medalla blanca, mentre 
que els mascles d’”azuricollis” i magna presenten en la seva 
majoria una gola completament blava (Johnsen et al. 2006). 

El segon grup, compost per subespècies els mascles de 
les quals presenten medalla vermella, està format per svecica 
(Escandinàvia, Sibèria i, més recentment, alta muntanya cen-
treeuropea), pallidogularis (Turquestan) i tianshanica (serrala-
des de l’Àsia Central). A aquestes subespècies caldria sumar 
volgae, tot i que estudis recents sobre la genètica del complex 
apunten a que podria tractar-se d’una població intermitja 
entre cyanecula i svecica (Johnsen et al. 2006). A més a més, 
els mateixos autors consideren que les relacions filogenèti-
ques dins el grup de cotxes blaves de medalla vermella són 
molt més estretes que en el cas de les subespècies de medalla 
blanca i fins i tot posen en dubte l’estatus subespecífic de 
les primeres. 

Estatus a Catalunya
La cotxa blava Luscinia svecica ssp és un migrant relativament 
abundant a les zones humides catalanes i un hivernant escàs 
però regular, amb uns pocs centenars d’exemplars localitzats 
en la seva majoria a les principals zones humides del litoral, 
així com (tot i de forma molt més escassa) a trams fluvials 

del pre-litoral i estanys i embassaments de l’interior, com ara 
el pantà d’Utxesa o l’estany d’Ivars i Vila-sana (Barriocanal 
et al.). Tot i que no es disposa de dades del nostre país, a 
França se sap que la hivernada de l’espècie és un fenomen 
relativament recent, que va començar a finals de la dècada 
dels seixanta (Isenmann 1993). És de suposar que a Catalu-
nya hagi pogut passar una cosa semblant, però es desconeix 
si, com a fenomen recent que és, el contingent hivernant 
segueix augmentant o si, per contra, ja s’ha estabilitzat. 

Fins ara, a Catalunya no hi havia cap citació comprovada 
de cap subespècie que no fos la centreeuropea cyanecula i, 
per tant, aquest era l’únic tàxon del complex que formava 
part de la Llista Patró dels Ocells de Catalunya. Tot i que la 
migració i hivernada de la subespècie de l’Atlàntic francès 
namnetum ha estat provada a altres zones de la Península 
Ibèrica i pot trobar-se fins i tot en abundàncies notables 
(Neto et al. 2012), es desconeixia la seva presència al Prin-
cipat. Tanmateix, el recent anellament d’un exemplar amb 
mesures d’aquest darrer tàxon a l’Estany d’Ivars i Vila-sana 
ha fet palesa la necessitat d’una revisió de les dades recolli-
des a Catalunya. 

Mètodes
Així doncs, s’ha analitzat la biometria obtinguda a Catalunya 
a partir de l’anellament científic des de l’any 2003 fins al 

svecica namnetum cyanecula azuricollis

Color de la 
medalla
Spot colour

Taronja intens, en tota la ploma 
i distribuït uniformement en 
tota la medalla
Uniform bright orange

Blanc
White

Blanc
White

Majoritàriament sense 
medalla, ocasionalment amb 
medalla blanca petita
Usually absent; occasionally 
shows small white spot 

Banda negra  
sota la gola
Black band  
under the throat

Ben visible, ampla
Wide and conspicous

Variable, però sovint 
només present al 
centre del pit
Variable, usually only 
visible in the centre 
of the breast

Variable, però sovint 
només present al 
centre del pit
Variable, usually only 
visible in the centre of 
the breast

Estreta, sovint no visible  
o absent
Thin, sometimes not visible 
or even absent

Tonalitat del  
blau a la gola
Blue throat

Més clar, elèctric
Bright, electric blue

Una mica més fosc  
i mat
Slightly darker than 
svecica, matt blue

Una mica més fosc  
i mat
Slightly darker than 
svecica, matt blue

Una mica més fosc i mat
Slightly darker than svecica, 
matt blue

1Taula 1. Dissenys de gola i medalla dels mascles en plomatge nupcial de les diferents subespècies susceptibles d’aparèixer a Catalunya.

Throat and spot coloration in alternate plumage male Bluethroats for the subspecies potentially occurring in Catalonia

Mascles  
adults

Femelles  
adultes

Mascles  
immadurs

Femelles  
immadures

L. s. svecicab 73-82 70-79

L. s. cyaneculab 71-78 69-73 71-77a 71-77a

L. s. namnetumc <73 <71 <72 <72

L. s. magnab 76-84 76-84

L. s. azuricollisd 72,5-80 72,5-80

7Taula 2. Mesures de 
referència (en mm). a): Cramp 
et al 1994; b): Svensson 1992; 
c): Neto et al. 2012; d): Campos 
et al. 2011. 

Reference measurements (in 
mm): a): Cramp et al. 1994; b): 
Svensson 1992; c): Neto et al. 
2012; d): Campos et al. 2011.
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2012 fent servir la mesura de longitud de l’ala (corda mà-
xima), tot contrastant-la amb les mesures publicades per a 
les diferents subespècies del complex. Només s’ha fet servir 
la biometria dels exemplars que havien estat datats i sexats, 
per tal de poder dividir la mostra en classes d’edat i sexe. 
Finalment, la mostra ha estat de 1430 femelles immadures, 
1955 mascles immadurs, 553 femelles adultes i 803 mascles 
adults. Per a discriminar entre les diferents subespècies, s’ha 
seguit la referència bibliogràfica més restrictiva i s’ha consi-
derat pertanyents a cyanecula els exemplars que es trobaven 
en l’àrea de solapament entre aquesta subespècie i namnetum 
o svecica. 

A més, s’ha estudiat la morfologia dels mascles en plo-
matge nupcial a partir de material fotogràfic i de les pells 
dipositades al Museu de Ciències Naturals de Barcelona per 
tal de determinar la variació de l’espècie en aquest sentit. 

Resultats obtinguts
Biometria dels anellaments a Catalunya
Les mesures estudiades revelen que existeix una gran vari-
abilitat en la longitud de l’ala a les cotxes blaves anellades 
a Catalunya. Sorprenentment, i d’acord amb les mesures 
publicades en la bibliografia (Svensson 1992, Neto et al. 
2012, Cramp et al. 1994, Campos et al. 2011; Taula 1), 
hi ha un percentatge prou important d’exemplars que se 
surten de l’esperat per a cyanecula i en canvi coincideixen 
amb namnetum (en el cas dels exemplars petits) i svecica 
o ‘azuricollis’ (en el cas dels exemplars més grans; Taula 
2). Dins dels exemplars estudiats, no se n’ha trobat cap 
que sobrepassés les mesures d’svecica i per tant només 
pogués ser atribuïble a magna, de manera que la presèn-
cia d’aquest tàxon caucàsic no s’ha contemplat per poc 
probable. 

Femelles 
immadures

Mascles 
immadurs

Femelles 
adultes

Mascles 
adults

Total d’exemplars 1430 1975 553 803

Total cyanecula
% cyanecula

643
45%

1800
91,1%

405
73,2%

730
90,9%

Total namnetum
% namnetum

503
35,2%

69
3,5%

30
5,4%

12
1,5%

Total svecica/azuricollis
% svecica/azuricollis

284
19,9%

101
5,1%

118
21,3%

52
6,5%

Total svecica
% svecica

0
0%

5
0,3%

0
0%

9
1,1%

7Taula 3. Nombre absolut i 
percentatges de cada subespècie a 
partir dels anellaments 2003-2012 
a Catalunya i les referències de la 
Taula 2. 

Total numbers and percentatges 
of each subspecies in ringing data 
in Catalonia 2003-2012 using the 
reference measurments from Table 2.

7Figures 1-4.  
Distribució de les mesures 
de longitud de l’ala (en mm) 
per classes d’edat i sexe. Els 
colors mostren la identitat 
subespecífica d’acord amb les 
referències bibliogràfiques. 
S’ha partit de la base que tota 
la població catalana pertany 
a la subespècie cyanecula, 
de manera que els altres 
colors només fan referència 
a exemplars que se surten de 
l’àrea de solapament segons 
la biometria publicada. 

Distribution of wing-length 
measurements divided by age 
and sex classes according to 
the reference measurements 
(in mm) in Table 2. Since the 
initial assumption was that 
the whole Catalan population 
belonged to cyanecula, 
only birds outside of the 
biometrice overlap zone with 
cyanecula are distinguisted.
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El més destacable que s’extreu de la Taula 2 són els per-
centatges sorprenentment elevats d’exemplars que només 
encaixen amb namnetum o svecica/azuricollis, sobretot si te-
nim en compte que no existia informació prèvia d’aquests 
tàxons a Catalunya. 

Tanmateix, com es pot apreciar a la Taula 3, hi ha una 
diferència molt destacable en els percentatges de cada sub-
espècie entre femelles i mascles. D’acord amb les dades que 
mostra la mateixa taula, les femelles joves de la subespècie 
namnetum i tant les femelles joves com adultes de les subes-
pècies svecica/azuricollis presenten una abundància relativa 
molt més alta que els mascles de les mateixes subespècies. 
A aquest fet cal sumar que, d’acord amb les dades d’anella-
ment, el 58% de les cotxes blaves que s’anellen i es sexen 
a Catalunya són mascles. Això no vol dir necessàriament 
que els mascles siguin més abundants, sinó que aquests són 
més fàcils de sexar. 

Anàlisi d’espècimens al Museu
L’anàlisi de les pells al Museu de Ciències Naturals de Bar-
celona va revelar una sorprenent variabilitat en una mostra 
molt petita, que encaixa amb l’observat a l’anàlisi biomètric. 
En concret, es va trobar un exemplar capturat als Aiguamolls 
de l’Empordà entre el 1968 i principis dels setanta (Número 
de referència: COR 1307 0301) que encaixa biomètricament 
i morfològica amb namnetum. Es tracta d’un mascle amb un 
ala de 68 mm i una cua de 50,5 (veure Figura 5). Ambdues 
mesures encaixen just amb la moda en les namnetum anella-
des a la seva àrea d’hivernada a la costa portuguesa i descrites 
a Neto et al. (2012) i s’allunyen de les cyanecula descrites pels 

mateixos autors i altres (e. g. Svensson 1992). Tot i que no es 
disposa de la data concreta en què l’exemplar va ser capturat, 
sí que es pot suposar que va ser durant la tardor o l’hivern, 
doncs encara no havia iniciat la muda pre-nupcial. En aquest 
sentit, tant el patró de les cobertores com la quantitat de blau 
a la gola i l’amplada de la banda taronja del pit fan pensar 
que podria tractar-se d’un adult, si bé l’estat de conservació 
de l’espècimen recomana cautela en el datat. Del que no hi ha 
dubte és de que es tracta d’un mascle que presenta, almenys 
en el seu plomatge hivernal, una medalla blanca molt extensa. 

A més d’aquest exemplar, se'n va trobar un altre de primer 
hivern amb una longitud alar de 81 mm i una cua de 57 
(Referència: 2011 1289; Figura 7) que va ser col·lectat a 
l’Encanyissada, delta de l’Ebre, el setembre de 2011. Aquest 
exemplar se surt del rang esperat per a cyanecula, especi-
alment si es té en compte que es tractava d’un primer hi-
vern (veure Taula 1). Tot i ser un mascle, les cotxes blaves 
nominals són pràcticament inidentificables fenotípicament 
en aquest plomatge (veure Figura 6) i, per tant, no seria 
descartable que efectivament es tractés d’svecica.

Recopilació de material fotogràfic
Després de recopilar material fotogràfic d’exemplars anellats 
a Catalunya, es van detectar dos exemplars als Aiguamolls 
de l’Empordà el 27 de març de 2009 i l’1 d’abril de 2011 
que encaixaven amb la subespècie nominal svecica. Aques-
tes fotografies van ser enviades a experts en l’espècie que 
confirmaren la identitat subespecífica (Nils van Duiven-
dijk & Björn Malmhaguen, com. pers). La coloració de les 
plomes de la medalla (taronja brillant) i el patró d’aquesta 

7Figura 5. Cotxa 
blava Luscinia svecica 
namnetum capturada 
als Aiguamolls de 
l’Empordà entre el 1968 
i principis dels setanta. 
Naturalitzat al Museu 
d’Història Natural 
de Barcelona amb el 
número de referència 
COR 1307 0301 (Marcel 
Gil-Velasco). 

Bluethroat Luscinia 
svecica namnetum 
caught at Aiguamolls 
de l’Empordà sometime 
between 1968 and the 
early 70s. Mounted at 
Natural History Museum 
of Barcelona with 
reference number COR 
1307 0301 (Marcel Gil-
Velasco).
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coloració (repartit per tota la ploma, no només a la part 
distal) encaixen amb aquest tàxon. Ambdós exemplars eren 
mascles amb la muda pre-nupcial ja completada i exhibi-
en un color blau a la gola i pit més elèctric que l’habitual 
en cyanecula. Recents investigacions dutes a terme des del 
Comitè de rareses suec han posat de manifest que es tracta 
d’un caràcter útil a l’hora de determinar la subespècie de 
cotxa blava, com es pot veure a la Figura 10 (Björn Malm-
haguen, com. pers.). 

L’exemplar capturat l’abril de 2011 era un adult amb una 
longitud d’ala de 75 mm. Aquesta mesura cau en l’àrea de 
solapament de svecica i cyanecula, per la qual cosa no resulta 
d’especial utilitat. Per contra, l’exemplar capturat el març de 
2009 es tractava d’un mascle de 2n any calendari amb una 
longitud alar de 77 mm. Aquesta mesura se situa en el límit 
superior d’exemplars immadurs de cyanecula (veure Taula 
1) i just al mig del rang d’svecica, fet que apunta cap a la 
subespècie nominal. 

Finalment, existeix una observació recent d’un mascle a 
la llera del riu Ridaura el 23 de març de 2015 que presenta 
caràcters de svecica (Figura 11; Rosa Matesanz). El color 
taronja de la medalla és prou intens i uniformement distri-
buït i el blau de la gola torna a ser elèctric. A més, la franja 
negra que limita la zona blava és visible i prou ample. Tot 
sembla indicar, doncs, que es tractaria de la primera citació 
a Catalunya de Luscinia svecica svecica al camp. Tanmateix, 
caldria que el Comitè de Rareses competent establís els es-
tàndards per a aquest tipus d’observacions. 

Discussió
Tot i que els resultats obtinguts són realment sorprenents, 
especialment a nivell taxonòmic, cal prendre’ls amb caute-
la. La forma de la funció de distribució encaixa en tots els 
casos amb una normal monomodal, clarament diferenciada 
de les distribucions bimodals obtingudes en estudis amb 
l’espècie en zones típiques d’hivernada de namnetum, on 
s’obté un pic per a aquest tàxon i un altre per a cyanecula 
(Neto et al. 2012). Si bé és cert que en aquest indret de 
la costa portuguesa ambdues subespècies es presenten en 

1Figura 7. Cotxa blava Luscinia svecica ssp. amb una longitud 
d’ala de 81 mm. Col·lectada a l’Encanyissada, delta de l’Ebre i 
naturalitzada al Museu de Ciències Naturals de Barcelona amb el 
número de referència 2011 1289 (Marcel Gil-Velasco). 

Bluethroat Luscinia svecica ssp with a wing-length of 81 mm. 
Caught at L’Encanyissada, Ebro Delta and housed at Natural 
History Museu of Barcelona with reference number 2011 1289 
(Marcel Gil-Velasco).

7Figura 6. Cotxa blava 
Luscinia svecica svecica 
per a comparació. 
Capturada per a 
l’anellament a Falsterbo, 
Suècia, l’agost de 2013 
(Marcel Gil-Velasco).

Bluethroat Luscinia 
svecica svecica, to 
compare. Caught at 
Falsterbo, Sweden, in 
August 2013 (Marcel Gil-
Velasco)
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abundàncies similars i que la major abundància de cyanecula 
a Catalunya podria ocultar un segon pic, menys pronunciat, 
d’exemplars petits pertanyents a namnetum, l’abundància 
d’aquests exemplars petits sembla massa elevada com per a 
dir amb certesa que, com a mínim en tots els casos, es tracta 
de namnetum. Tanmateix, alguns dels exemplars de la mos-
tra de biometria estudiada encaixen molt més amb aquesta 
subespècie que no pas amb cyanecula: a més de l’exemplar 
recentment capturat a l’estany d’Ivars i Vila-sana, hi ha dades 
de mascles adults amb una longitud d’ala de 66 i 67 mm, 
lluny de les mesures de cyanecula. 

A més, es considera que l’exemplar COR 1307 0301 del 
Museu de Ciències Naturals de Barcelona és un mascle 
d’aquesta subespècie, ja que tant la mesura de la cua com de 
l’ala concorden amb namnetum i s’allunyen, fins i tot, de l’àrea 
de solapament. Tot i l’alt grau de desgast que presenta aquest 
espècimen, la projecció primària és realment curta, caràcter 
que també encaixa amb la subespècie de l’Atlàntic francès. 

Per últim, existeixen 3 recaptures d’ocells anellats a l’àrea 
de distribució de namnetum i controlats, curiosament, a l’es-
tany d’Ivars i Vila-sana. Per desgràcia no es disposa de dades 
biomètriques d’aquests exemplars. 

Així doncs, tot i que les dades suggereixen que caldria una 
revisió en les mesures de referència (especialment en cyane-
cula), es proposa l’entrada de namnetum a la Llista Patró dels 
Ocells de Catalunya, de moment amb un estatus incert que 
caldrà esclarir mitjançant l’estudi detallat d’exemplars petits. 
Val a dir que, segons Neto et al. (2012), la combinació de les 
mesures d’ala i cua discrimina molt millor entre ambdues 
subespècies, de manera que es recomana als anelladors que 
es trobin davant un bon candidat a namnetum que realitzin 
també aquesta segona mesura. 

En quant als exemplars més grans que l’esperable en cya-
necula, també sembla que calgui una revisió en els màxims 
publicat per a aquest tàxon. Tanmateix, es confirma la pre-
sència d’svecica i no es descarta la d’azuricollis tot i que, a 
mode d’hipòtesi, es creu que hauria de tractar-se d’una acci-
dental molt rara a Catalunya. L’àrea de distribució d’aquesta 
subespècie se situa més al sud que el Principat i podria 
tractar-se d’un tàxon igual de rar, per exemple, que el mas-
tegatatxes ibèric Ficedula hypoleuca iberiae, del qual, fins la 
data, no es disposa de cap citació homologada a Catalunya. 

Caldrà ser molt rigorosos per a la inclusió d’azuricollis a la 
Llista Patró. Tot i que alguns autors (e.g. Campos et al. 2011) 
apunten a que la medalla blanca de la gola està absent amb 
una major freqüència que en cyanecula o namnetum (més del 
50% dels mascles) i que la mida de longitud de l’ala, malgrat 
un gran solapament, seria més gran que en aquestes dues 
subespècies, la impossibilitat de descartar les infreqüents 
(però existents) cyanecula sense medalla blanca o fins i tot 
un divagant de la subespècie caucàsica magna (també més 
grans i mancats de medalla) fa que les úniques maneres 
fiables de demostrar la presència d’azuricollis a Catalunya 
sigui mitjançant la recaptura d’un exemplar anellat en època 
de cria a alguna de les serralades Ibèriques o bé l’obtenció 
i posterior anàlisi de material genètic. En aquest darrer cas, 
Johnsen et al. (2006) descriuen distàncies genètiques con-
siderables entre el tàxon ibèric i cyanecula, de manera que 
es recomana als anelladors que, davant d’un exemplar gran 
(>76 mm d’ala) i mancat de medalla, extreguin un parell de 
plomes per al seu anàlisi posterior. 

Finalment, d’acord amb les mesures i material fotogràfic 
estudiat, sembla que la subespècie nominal també arriba a 
Catalunya. Tot i que es tracta d’una raresa a nivell estatal i 

1Figura 9. Cotxa blava Luscinia svecica svecica, 
mascle adult, capturat per a l’anellament als 
Aiguamolls de l’Empordà, Catalunya, el març de 
2009 i que correspondria amb la segona citació al 
nostre país (Miguel Ángel Fuentes).

Bluethroat Luscinia svecica svecica. Adult male. 
Caugh at Aiguamolls de l’Empordà, Catalonia, March 
2009. This bird represents the second record for 
Catalonia (Miguel Ángel Fuentes). 

7Figura 8. Cotxa blava 
Luscinia svecica svecica, 
mascle adult, capturat 
per a l’anellament 
als Aiguamolls de 
l’Empordà, Catalunya, 
abril de 2011 i que 
correspondria amb la 
primera citació al nostre 
país (Miguel Ángel 
Fuentes).

Bluethroat Luscinia 
svecica svecica, 
adult male, caught 
at Aiguamolls de 
l’Empordà, Catalonia, 
april 2011. This bird 
represents the first 
record for Catalonia 
(Miguel Ángel Fuentes).
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fins la data el Comité de Rarezas de SEO/
Birdlife no disposa de cap citació homolo-
gada, com a mínim els dos exemplars cap-
turats per en Miguel Ángel Fuentes als Ai-
guamolls de l’Empordà corresponen a aquest 
tàxon (Figures 8 i 9). Resta per descriure, 
en tot cas, la seva abundància a casa nostra; 
malgrat la recent colonització dels Alps als 
anys 80 (Blum 1982, Brichetti et al. 1984, 
entre d’altres) que fa pensar en una arribada 
més regular a la península Ibèrica, aquesta 
població segueix sent molt petita i resulta 
més plausible que la potencial població mi-
grant o hivernant a Catalunya es nodreixi 
d’exemplars Escandinaus, on svecica és 
molt abundant. En aquest sentit, Dierschke 
(2005) descriu una davallada molt impor-
tant en els darrers anys en les captures en 
període migratori (especialment post-nup-
cial) a l’illa alemanya de Helgoland del que 
anomena “població d’svecica que migra en 
un eix S-SW”. La causa principal d’aquesta 
davallada podria ser, segons el mateix autor, 
la desaparició de la població nidificant al sud 
de Noruega. 

Així doncs, tenint en compte que la po-
blació escandinava podria estar davallant, la 
presència d’aquesta subespècie a Catalunya 
podria ser més i més escassa. Tanmateix, 
cal mantenir els ulls oberts, ja que a França 
svecica és considerada una subespècie molt 
escassa però regular en les migracions (Rogeon et al. 2012). 
Un cop més, cal extremar les precaucions a l’hora de repor-
tar un exemplar d’aquest tàxon. Ebels et al. (2010) descriuen 
una forma de medalla taronja, que observada al camp podria 
semblar a mig camí entre cyanecula i svecica. Campos et al. 
(2011) van trobar exemplars amb medalla taronja nidificant 
a serralades ibèriques, al bell mig de la distribució d’azuri-
collis, i a Catalunya existeixen anellaments d’exemplars que 
encaixen amb aquest patró (Stephen Menzie, com. pers.; veu-
re Figura 5). Sembla que aquest caràcter podria estar rela-
cionat amb l’edat (Campos et al. 2011), però encara no s’ha 
pogut establir si es tracta de plomes juvenils retingudes que 
desgasten degradant a aquest color taronjós o plomes no-
ves provinents de la muda pre-nupcial que, a diferència del 
que succeeix en els adults, els primers estius presentarien 
d’aquesta coloració. Així doncs, no tots els exemplars amb 
taronja o rogenc a la medalla corresponen amb la subespècie 
nominal; cal apreciar, a més, el gruix del marge negre sota la 
gola blava (més ample en svecica), la ja comentada intensitat 
del blau en plomatge nupcial i, de ser possible, anotar una 
biometria completa de l’exemplar. 

Cal afegir que no és descartable que l’exemplar 2011 1289 
amb una longitud alar de 81 mm que va ser capturat al delta 
de l’Ebre i resta naturalitzat al Museu de Ciències Naturals 
de Barcelona pertanyi a aquesta subespècie. A més de la lon-
gitud de l’ala, la projecció primària (veure Figura 9) també 
concorda amb un primer hivern d’svecica. 

Agraïments
Voldríem agrair a l’oficina d’anellament de l’Institut Català 
d’Ornitologia l’oportunitat per a estudiar les dades biomè-
triques de les cotxes blaves anellades a Catalunya i espe-
cialment la dedicació d’en Raül Aymí. També al Museu de 
Ciències Naturals de Barcelona per facilitar l’estudi de les 
pells i pel tracte i atenció mentre es duia a terme aquesta 

1Figura 10. A dalt: Mascles adults de la subespècie nominal 
Luscinia svecica svecica; A baix: mascles adults de la subespècie 
Luscinia svecica cyanecula. Natural History Museum of Denmark, 
Copenhaguen (Björn Malmhaguen).  

Top row: Adult males of nominate subspecies svecica; bottom row: 
adult males of cyanecula. Natural History Museum of Denmark, 
Copenhaguen (Björn Malmhaguen). 



10 | Butlletí del CAC • núm. 1 • Maig 2016 • Institut Català d’Ornitologia

BUTLLETÍ DEL CAC | SUBESPÈCIES DE L. SVECICA A CATALUNYA

tasca. Finalment, agrair a l’Stephen Menzie la cessió de la fo-
tografia de l’exemplar capturat als aiguamolls de l’Empordà, 
al Björn Malmhaguen per compartir la novedosa informació 
descoberta pel Comitè suec i al Martí Franch pels comenta-
ris que han ajudat a millorar el manuscrit. 
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1Figura 11. Mascle, 
probablement de la 
subespècie nominal 
svecica. 23 de març 
de 2015, riu Ridaura, 
Catalunya (Rosa 
Matesanz). 

Male, probably of 
nominate subspecies 
svecica. 23rd march 
2015, Ridaura river, 
Catalonia (Rosa 
Matesanz)

1Figura 12. Cotxa blava amb medalla taronja Luscinia 
svecica ssp. capturada l’abril de 2010 als aiguamolls de 
l’Empordà (Stephen Menzie).

Orange-spotted Bluethroat Luscinia svecica ssp. April 
2010. Aiguamolls de l’Emporda (Stephen Menzie). 

7Figura 13. Projecció primària dels exemplars 2011 
1289 (adalt; longitud de l’ala 81 mm, presumpte ssp. 
svecica) i 82 1855 (abaix; longitud de l’ala 75 mm, ssp. 
cyanecula), ambós capturats al delta de l’Ebre (Marcel 
Gil-Velasco).

Primary projection of specimen 2011 1289 (top; wing-
length of 81 mm, putative svecica) and specimen 82 
1855 (bottom; wing-length of 75 mm, ssp cyanecula), 
both caught at Ebro Delta (Marcel Gil-Velasco). 


