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Becadells en vol
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A Catalunya i en migració primaveral, poden coincidir tres espècies de becadells. El comú és molt abundant, 
a diferencia del sord que és força més escàs. Per últim, el becadell gros, que és amb diferencia el més escàs. 
És habitual aixecar-los en vol per prats, jonqueres o estanyats, tot obtenint observacions que sovint són molt 
escadusseres. Així, cal estar molt atent als caràcters disgnòstics durant aquells pocs segons d’observació.

Becadell sord Lymnocryptes minimus

Hàbitat: Aiguamolls, basses temporals, 
marges de rius, camps inundats... 
Preferiblement amb vegetació densa.
Reclam: Rarament emet un sol reclam curt i 
sec al aixecar-se. Si ho fa, sol ser perquè està 
acompanyat.
Distància d’aixecament:  
Molt curta, d'entre 0,5-2 m.
Vol: Lent i baix, en ocasions a 
gran alçada, normalment fins a 
distàncies curtes. Sovint fa un 
vol parabòlic.

Becadell gros Gallinago media

Hàbitat: Quasi exclusivament prats  
inundats amb vegetació densa i marges 
d'aiguamolls. Ocasionalment recs i rius.
Reclam: Grall baix i gutural en vol.  
De vegades reclama en aixecar-se.
Distància d’aixecament: Curta, de 0,5 a 5 m.
Vol: Més lent, pesat i rectilini que  
G.gallinago, amb el cap aixecat i d'aletejos 
profunds. Generalment fa distàncies  
curtes.

Becadell comú Gallinago gallinago

Hàbitat: Molt generalista. Aiguamolls, basses 
temporals, marges de rius, camps inundats… 
Reclam: Reclama sovint quan s'aixeca i mentre 
vola, i emet un "cheeek-cheeeek" nerviós. Com 
una bota de goma al aixecar el peu del fang moll.
Distància d’aixecament: Variable,   
generalment a més de 5-6 m. 
Vol: Ràpid, nerviós i erràtic, dibuixant  
una "ziga-zaga". Quan s'aixeca,  
generalment agafa certa alçada de seguida.
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