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Canvis d’estatus

Quan parlem de rareses pensem en llistes, en “bimbos” 
i en trobar-nos amb altra gent en un “twitch”. La part 
més social i ociosa dels ocells. L’estudi d’aquests ocells 
rars queda sovint en segon pla, fins i tot menys va-
lorat pel propi concepte de “raresa” d’aquests tàxons. 

No obstant, la major part de les espècies rares es detecten amb 
patrons fenològics i geogràfics concrets, o com a resultat de situa-
cions meteorològiques particulars. En alguns casos un augment de 
les observacions al llarg dels anys és l’avantsala d’una colonització, 
com va passar dècades enrere amb la tórtora turca. Altres tàxons 
experimenten un augment del nombre d’observacions al mateix 
moment que augmenta i es popularitza el coneixement relacionat 
amb la identificació.

Al llarg del temps, l’estatus de les espècies registrades en una zona 
concreta és dinàmic. D’aquesta forma, en els darrers deu anys, es-
pècies que solien considerar-se rareses han esdevingut migrants re-
gulars a casa nostra, o espècies que solien ser molt més regulars ara 
ho són cada vegada menys. Potser un dels casos més paradigmàtics 
de canvi d’estatus ha sigut el que ha succeït amb el mosquiter de 
doble ratlla a tot Europa, passant de ser una espècie rara a un mi-
grant completament regular i amb una fenologia i patró geogràfic 
d’aparició força ben definits. Només a partir de l’estudi detallat de 
totes les observacions i a llarg termini es poden entendre realment 
les causes, la tendència i els patrons d’aparició d’aquestes espècies, 
i per tant és important també contemplar el monitoratge de les po-
blacions d’aquestes espècies menys comunes o rares.

Són força les espècies que han experimentat canvis d’estatus els 
darrers anys, i per això ja era molt necessari fer una revisió completa 
de la llista d’espècies homologables pel CAC, tant per treure de la 
llista aquelles espècies que han esdevingut molt més regulars com 
per potencialment incloure altres tàxons que s’han rarificat recent-
ment. Cal destacar que s’ha notat una davallada en la recepció de 
dades de les espècies que s’han tornat més habituals. Esperem que 
aquesta actualització servirà també per animar els observadors/es a 
prendre un paper més actiu en la documentació de les observacions 
de rareses.

Des del Comitè volem seguir apostant per a la millora del conei-
xement dels ocells rars de Catalunya mitjançant la generació d’una 
base d’informació acurada sobre les rareses i amb el Butlletí. Un 
aspecte clau per aconseguir-ho és posar a l’abast dels observadors/
es informació actualitzada dels tàxons de difícil identificació, sovint 
tractats de manera superficial en les guies més habituals. Amb la 
publicació d’articles enfocats a la identificació d’aquests tàxons, vo-
lem facilitar eines als observadors i observadores per a que puguin 
conèixer-los millor. 

Agraïm un cop més a tots els ornitòlegs i ornitòlogues el seu su-
port enviant observacions, i convidem també a tothom a participar 
en el Butlletí amb les seves contribucions • 
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 Mosquiter de doble ratlla Phylloscopus 
inornatus. Torre d’en Dolça, Tarragonès, 

octubre de 2016. Xavier Riera
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Taxonomia
L’estatus de força tàxons ha anat variant en els darrers anys 
a Catalunya, sobretot degut a l’augment en el nombre d’ob-
servadors, però també, a canvis genuïns en l’abundància 
d’algunes espècies. Tanmateix, la llista de tàxons homolo-
gables pel CAC s’ha mantingut més o menys igual, amb una 
tendència general a créixer degut a la inclusió dels tàxons 
que anaven sent exclosos de la llista d’homologables pel Co-
mité de Rarezas de SEO/BirdLife. La darrera revisió profunda 
que aquest comitè va dur a terme va significar la sortida de 
la llista de rareses estatal (i, per tant, l’entrada a la llista de 
rareses catalana) d’espècies com el mosquiter de doble ratlla 
Phylloscopus inornatus o la cuereta citrina Motacilla citreola 
(Copete et al. 2016), ambdues d’aparició regular i en algun 
cas de forma prou abundant al nostre país. Tot plegat reco-
manava que la llista catalana també fos revisada, tot aplicant 
els criteris ja existents. Després d’analitzar, cas per cas, tots 
els tàxons susceptibles tant d’entrar com de sortir de la llista 
d’homologables, es presenta aquí la llista resultant, així com 
una justificació dels canvis i una actualització dels criteris 
d’inclusió a la llista. 

Canvis en els criteris d’inclusió en la llista de 
tàxons homologables

Es canvia el següent criteri:
• Seran homologables les citacions dels tàxons amb 

menys de [100] registres (homologats si ho requerien) 
en els darrers [10] anys (mitjana de 10 citacions anuals).

Com es veurà a continuació, en les anàlisis per a cada es-
pècie, el càlcul de la mitjana en períodes de 10 anys es podia 
veure afectat per anys amb moltes dades o molt poques, que 
desviaven la mitjana degut a anys excepcionalment bons o 
dolents. Es canvia, doncs, per utilitzar el següent criteri:

• Seran homologables les citacions de tàxons amb al-
menys [6] anys amb [5 o menys] registres obtinguts en 
cada un, per un període de [10] anys (mediana inferior 
a 5).

No s’inclou cap espècie pel següent criteri:
• Addicionalment, el CAC podrà afegir a la llista d’homo-

logables tàxons que no acompleixin els criteris 1, 2, 3, 
4 i 5, justificant-ne la necessitat.

Aquest criteri va ser inclòs principalment per mantenir 
a la llista tàxons amb un nombre de cites superior a l’esta-
blert i distribuïdes regularment al llarg dels anys, però que 

Actualització de la llista de tàxons 
homologables pel CAC
Update of the list of species studied by the CAC

RESUM
L’ocurrència de les espècies és variable en el temps, de manera que alguns tàxons que eren rars en el passat 
poden aparèixer en major freqüència, o d’altres es poden rarificar amb el temps i degut a diversos factors. La 
llista de tàxons homologables pel CAC s’ha mantingut força invariable al llarg dels darrers anys, i per tal d’ac-
tualitzar-la s’ha realitzat aquesta anàlisi de diferents espècies de rareses o d’espècies considerades escasses 
però que es considerava que podien entrar a la llista de rareses. En total, 12 espècies surten de la llista d’ho-
mologables i una s’incorpora, a partir de l'estudi del nombre de registres a Catalunya amb 10 anys de dades.

ABSTRACT
The species occurrence is variable over time, in a way that some species that used to be rare can appear in 
higher frequencies, as well as others that used to be common can become less regular, related to several factors. 
The list of species that are studied by the CAC has been rather stable over the last few years, and this update 
has reviewed those species that were considered rarities but were becoming more common as well as scarce 
species that were candidates to enter the list. In total, 12 species have dropped off the rarities list, while 1 has 
been added, based on the study of the total amount of records during a 10-year period.
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per les dificultats que presenta la seva identificació es va 
decidir seguir estudiant cada cas. Gràcies a les millores de 
comunicació en diferents canals i la facilitat de compartir 
fotografies o gravacions, hi ha canals més àgils per a resoldre 
aquests dubtes i actualment no cal que aquest rol recaigui 
sobre el comitè. Per tant, no sembla necessari que la llista 
de tàxons homologables inclogui espècies que no complei-
xin els criteris de raresa establerts. Creiem que la llista de 
tàxons homologables només ha d’incloure tàxons rars i, per 
tant, presentar aquest estatus a Catalunya ha de ser l’única 
condició per a incloure un tàxon a la llista. 

La resta de criteris es mantenen tal i com estaven fins ara. 
Per tant, els criteris d’inclusió o exclusió de tàxons a la llista 
d’homologables del CAC són els següents: 

1. Seran homologables les citacions de tàxons amb al-
menys 6 anys amb 5 o menys registres obtinguts 
en cada un, per un període de 10 anys (és a dir, 
mediana inferior a 5 citacions per any).

2. Seran homologables les citacions dels tàxons que no 
assoleixin els 3 registres anuals (homologats si ho 
requerien) en 7 dels darrers 10 anys.

3. Seran homologables les citacions dels tàxons que 
comptin amb 3 o més anys sense cap registre (ho-
mologats si ho requerien) en els darrers 10 anys.

4. Seran homologables les citacions dels tàxons que, 
complint els criteris 1, 2 i 3, no s’hagin reproduït a 
Catalunya en almenys 5 dels darrers 10 anys. En cas 
que s’hagin reproduït (més d’una parella pura) en 6 
o més d’aquests 10 anys, aquest criteri pot invalidar 
els criteris 1, 2 i 3. El CAC analitzarà aquests casos 
un per un i farà pública la seva decisió.

5. Seran homologables les citacions dels tàxons no 
inclosos en la darrera versió publicada de la Llista 
Patró. En cas que siguin nous tàxons resultants de 
canvis taxonòmics, cada cas s’analitzarà i la decisió 
del CAC es farà pública oportunament.

6. Seran homologables les citacions dels tàxons pre-
sents a la Llista Patró amb categoria B, és a dir, que 
no comptin amb registres posteriors al 31.12.1949.

Obtenció de dades
És necessari comentar que la proporció de dades que se 
sotmeten a homologació respecte del total d’observacions 
d’ocells rars a Catalunya segueix sent baixa. Tot i que en els 
darrers temps aquesta proporció ha augmentat, amb l’ús del 
portal ornitho.cat per a facilitar la tramitació d’observaci-
ons al comitè, hi ha motius per creure que existeixen altres 
factors que desencoratgen els observadors a l’hora d’enviar 
una citació a homologar. Probablement un factor negatiu 
determinant és que la llista de tàxons a homologar inclogui 
espècies que han esdevingut regulars, ja que d’una banda els 
observadors no les perceben com a rareses, i d’altra banda 

fa feixuc documentar amb detall i tramitar a homologació 
un volum massa gran d’observacions.

El cas del mosquiter de doble ratlla és l’exemple paradig-
màtic. Tot i considerar-se raresa estatal fins l’1 de gener de 
2016, aquell any es van registrar 160 observacions a Catalu-
nya, seguint una tendència que venia d’anys anteriors. Amb 
aquest canvi, molts observadors van passar d’esforçar-se en 
documentar cada citació amb fotografies o enregistraments 
sonors, a limitar-se a compartir les observacions a platafor-
mes com ornitho.cat.

Davant aquesta situació, els comitès es troben en una 
cruïlla. D’una banda l’estadística s’ha de basar només en 
observacions homologades, però de l’altra, una proporció 
massa baixa de dades trameses a homologació no ofereix 
una imatge real de l’estatus d’aquest tàxon. Per aquest motiu 
en aquesta revisió s’ha optat per considerar també dades 
sense homologar per a redefinir els estatus dels tàxons de 
la llista d’homologables. Aquesta consideració no implica 
l’homologació d’aquestes dades i no té efecte sobre l’arxiu 
de dades homologades, però permet actualitzar la llista de 
tàxons homologables d’acord als seus estatus actuals.

Finalment, el temps que transcorre entre una observació i 
la seva publicació en els informes del CAC podria ser també 
un dels motius que desencoratgen els observadors a l’hora 
d’enviar les seves observacions. Conscients d’això, treballa-
rem per a reduir aquesta diferència de temps, però evident-
ment això seria més fàcil si els observadors s’impliquessin 
més enviant les seves observacions al comitè amb la millor 
documentació disponible.

Metodologia
El primer pas ha estat seleccionar les espècies que calia ava-
luar, és a dir, aquelles que potencialment podrien excloure’s 
o incloure’s a la llista de tàxons homologables. S’ha fet una 
primera tria dels tàxons propers als límits dels criteris i el 
nombre aproximat de citacions per any. S’ha mirat d’analit-
zar més espècies susceptibles d’entrar a la llista de les que 
intuïtivament semblaven candidates a incorporar-se, amb 
l’objectiu d’obtenir una imatge objectiva de la seva situació 
i tendència durant els darrers anys a Catalunya. D’aquesta 
manera s’assoleix un coneixement de base que pot servir per 
a futures reavaluacions i s’evita que una possible sobreestima 
inicial impedeixi que tàxons realment rars entrin a la llista. 

Un cop seleccionades les espècies, s’han revisat diverses 
pàgines web i publicacions (vegeu apartat ‘Fonts’) per tal de 
compilar totes les observacions públiques obtingudes durant 
el període 2009-2018 de cada taxó, les quals s’han afegit a 
les ja homologades pel CAC. Posteriorment, s’ha calculat la 
mediana de citacions per any i s’ha comprovat el nombre 
d’anys amb menys de tres o amb cap citació obtinguda. 
També s’ha revisat els indicis de nidificació a Catalunya dins 
del període d’estudi. Finalment, s’ha pres una decisió sobre 
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quins tàxons surten i quins entren a la llista d’homologables. 
Per a cada tàxon revisat s’ha preparat un petit text comentant 
els resultats de l’anàlisi i les seves particularitats, acompa-
nyat d’un gràfic amb el nombre d’individus registrats cada 
any, la mediana del període estudiat (línia verda) i la marca 
de referència (mediana = 5), mostrant de forma clara els tà-
xons que es mantenen o s’inclouen  la llista d’homologables 
(mediana <5) i els que s’exclouen (mediana ≥5).

Fonts
• Ornitho.cat (http://www.ornitho.cat)
• Reservoir Birds (https://www.reservoirbirds.com)
• Rare Birds in Spain (http://www.rarebirdspain.net/

home.htm)
• Birding Empordà (http://www.birdingemporda.com)

• Comitè Avifaunístic Empordanès (https://comiteempor-
danes.wordpress.com)

• Novetats Ornitològiques – Espais Naturals del Delta 
del Llobregat (http://consorcideltallobregat.blogspot.
com.es)

• Informes CR-SEO (Dies et al. 2011, Gutiérrez et al. 
2011, Gutiérrez et al. 2013, Copete et al. 2015, Gil-Ve-
lasco et al. 2017a, Gil-Velasco et al. 2017b, Gil-Velasco 
et al. 2018).

• Informes del CAC (Burgas et al. 2014, Gil-Velasco et 
al. 2016).

• Anuaris de l’ICO (Clarabuch 2011).
• Anuaris del Parc Natural del Delta de l’Ebre (Bigas & 

Curcó 2016, Bigas & Curcó 2018) i dades complemen-
tàries del Parc Natural del Delta de l’Ebre.

Oca de galta blanca  
Branta leucopsis
Un percentatge important de les dades homologades es con-
centren en els darrers anys, i la percepció és que l’espècie 
és cada cop més freqüent a Catalunya. Aquest fet pot estar 
relacionat amb l’augment de la població centre i nord-euro-
pea (Reeber 2015). Tot i que aquest augment sembla estar 
relacionat amb l’establiment de poblacions nidificants provi-
nents de captivitat (Kampe-Persson 2010), el fenomen està 
a dia d’avui tan estès que resulta pràcticament impossible 
discernir entre exemplars totalment salvatges i aquells que 
provenen d’aquestes poblacions. El comportament d’aquests 
exemplars, així com els moviments que realitzen, és similar 
al dels individus provinents de les localitats de cria tradi-
cionals, situades a la tundra àrtica. Degut a això, si no hi 
ha indicis de captivitat, s’ha optat per considerar tots els 
exemplars com a categoria A. Tanmateix, tot i que ja s’han 
observat grups aparentment familiars a Catalunya, que han 
completat la hivernada amb èxit, l’espècie segueix per sota 
del llindar que marca la diferència entre escassa i rara i, per 

tant, segueix formant part de la llista de rareses. És interes-
sant puntualitzar que, tot i que d’acord amb el primer criteri 
la mediana d’observacions obliga a mantenir-la a la llista, 
l’espècie ha deixat de complir el segon criteri i, dels darrers 
deu anys, només 5 presenten menys de 3 citacions. Aquest 
fet indica la regularitat amb la qual l’espècie es presenta a 
dia d’avui al nostre país i aconsella incloure-la de nou en 
futures revisions. 

Tàxons revisats
S’han revisat un total de 24 tàxons. En les espècies nidifi-
cants, si compten amb programes de seguiment de les seves 
poblacions reproductores, aquestes dades s’homologaran 
de forma directa. Addicionalment, es fan comentaris de 
dues espècies que, malgrat ser encara rares, han començat 
a reproduir-se a Catalunya i caldrà incloure amb detall en 
futures revisions.

5Gràfiques. La línia discontínua vermella marca la mediana = 
5, i la línia verda marca el valor de mediana obtingut pel període 
estudiat (2009-2018). Així doncs, aquelles espècies amb mediana 
> 5 (per sobre de la línia discontínua) deixaran de ser considerades 
rareses homologables pel CAC.

http://www.ornitho.cat
https://www.reservoirbirds.com
http://www.rarebirdspain.net/home.htm
http://www.rarebirdspain.net/home.htm
http://www.birdingemporda.com
https://comiteempordanes.wordpress.com
https://comiteempordanes.wordpress.com
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Figura 1. Ànec fosc Melanitta fusca. 
Mascle de 1r hivern. Gola del Fluvià, 
Aiguamolls de l’Empordà, 22 de 
desembre de 2016. Miguel Ángel 
Fuentes.

Xarxet marbrenc  
Marmaronetta angustirostris
La presència regular d’aquesta espècie al Parc Natural del 
Delta de l’Ebre, on s’ha confirmat la seva reproducció al-
menys 3 anys dintre el període estudiat (Bigas & Curcó 
2016 i 2018), fa que l’espècie deixi de ser considerada una 
raresa a Catalunya. No obstant, les observacions encara són 
excepcionals a la resta del territori, i per tant és important 
continuar documentant-les. 

Èider  
Somateria mollissima
L’espècie mostra una tendència clarament negativa en els 
darrers anys a Catalunya, tot i que sembla que el seu ca-
ràcter incursiu faci que alguns hiverns es presenti de forma 
prou conspícua, com és el cas de l’any 2009. Tanmateix, 
sembla que aquestes incursions no són tan freqüents com 
antany, de manera que actualment l’espècie es presenta de 
forma més escassa i irregular. De fet, en el període 2014-
16 són els primers anys en els quals no s’ha recollit cap 
observació. L’anàlisi de les dades, amb una mitjana de 2,4 

observacions a l’any durant el període d’estudi i una me-
diana de 1, recomanen considerar l’èider com una espècie 
rara a Catalunya, i per tant que passi a ser una espècie 
homologable pel CAC. 
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Ànec fosc  
Melanitta fusca
Tot i que l’espècie és més rara actualment a Catalunya del 
que ho era en el passat, l’ànec fosc encara es presenta en 
nombres superiors a la mitjana requerida per a ser conside-
rat raresa. Les dades recollides en el període d’estudi sem-
blen dibuixar una tendència negativa, amb 3 anys recents 
amb menys de 10 exemplars detectats. És una realitat, però, 
que l’espècie ja no es presenta de forma tant conspícua a 
zones clàssiques d’hivernada com la Badia de Roses o el 
Delta del Llobregat (Bécares 2011) i durant el període de 
la revisió només al Delta de l’Ebre es manté la presència de 
l’ànec fosc al llarg de l’hivern (Bigas & Curcó 2018). Caldrà 

estar atents, doncs, al futur d’aquesta espècie a Catalunya, 
ja que és una clara candidata a ser considerada raresa en 
properes revisions. 

Ànec capblanc  
Oxyura leucocephala
L’aparició d’aquesta espècie a Catalunya és irregular al llarg 
dels anys, tot i que ho sol fer a les mateixes zones al sector 
sud del territori (principalment al Delta de l’Ebre), amb po-
ques observacions a altres localitats. Generalment, es detecta 
en estols de diversos individus, fet que explica les diferènci-
es tan grans entre anys al gràfic. Analitzant el període 2009-
2018, en tres anys no s’ha detectat cap exemplar, i en dos 
anys més se n’han observat menys de 5 individus. És per 
això que la mediana és inferior a 5 i, per tant, que l’espècie 
continua a la llista de rareses. No obstant, si continuen ar-

ribant grups d’exemplars durant els propers anys, és molt 
probable que aquesta espècie pugui deixar de considerar-se 
raresa.  

Calàbria petita  
Gavia stellata
Un altre cas d’una espècie nòrdica, poc abundant, i que sem-
bla aparèixer en menor nombre els darrers temps al nostre 
país. Tot i que tant el nombre de cites com la seva regulari-
tat encara estan per sobre del que marquen els criteris, en 
aquest cas la seva inclusió a la llista de rareses sembla més 
imminent. Ja s’han enregistrat dos anys amb menys de 3 
citacions, un d’ells, el 2015, amb una preocupant absència 
total de dades de l’espècie. Igual que en el cas de l’ànec fosc, 
caldrà mantenir-se atents a la tendència de l’espècie, ja que 
és possible que aviat passi a engrossir la llista de rareses.
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Arpella pàl·lida russa  
Circus macrourus
L’augment que aquesta espècie ha experimentat a l’oest d’Eu-
ropa és molt significatiu i Catalunya n’és un fidel reflex. Les 
dades recollides durant els darrers anys resultarien difícils de 
creure per algú acostumat a mirar ocells durant els noranta 
o fins i tot durant els dos mil. En un principi, tot i que els 
indicis d’una expansió cap a l’oest ja eren palesos a altres 
llocs d’Europa, es podria pensar que el nombre d’exemplars 
enregistrats durant l’any 2013, especialment durant la pri-
mavera, es podria deure a unes condicions meteorològiques 
concretes. La depressió que es va instal·lar sobre l’estret de 
Messina durant les dates pic de migració d’espècies habi-
tualment més orientals, com ara el papamosques de collar 
Ficedula albicollis, va empènyer molts exemplars d’aquestes 
espècies cap al nostre país, tot batent els rècords prèviament 
establerts. Tanmateix, els anys posteriors han estat igual-
ment testimoni d’arribades importants relatives a exemplars 

de totes les classes d’edat i sexe, fins al punt que a dia d’avui 
és possible establir un patró d’aparició i predir, fins a cert 
punt, la presència de l’espècie durant unes dates concretes 
en localitats per les quals sembla mostrar predilecció. Sem-
bla ser que l’arpella pàl·lida russa ha arribat per quedar-se i 
les estadístiques obliguen a excloure-la de la llista de rareses, 
però caldrà seguir atents a un procés de colonització tan 
sorprenent com fascinant. 

Rasclet  
Zapornia pusilla
L’estatus de qualsevol espècie del gènere Porzana sempre té 
un component d’incertesa, sobretot degut al comportament 
esquiu dels seus membres. El rasclet no n’és una excepció 
i el nombre d’exemplars detectats pot variar molt d’un any 
a l’altre. La majoria d’observacions es concentren a les tres 
zones humides principals del litoral (és a dir, Aiguamolls de 
l’Empordà, Delta del Llobregat i Delta de l’Ebre) on variables 
com el nivell d’inundació d’algunes zones favorables per a 
l’espècie pot fer variar notablement la seva detectabilitat. El 
nombre de cites en el període d’estudi oscil·la entre zero i 
onze, però tot i la seva regularitat, la majoria d’anys estudiats 
tenen massa pocs registres com perquè l’espècie surti de la 
llista de rareses. Malgrat algunes observacions corresponen a 
exemplars únicament migradors, cal afegir que el 2012 es va 
comprovar la seva reproducció als Aiguamolls de l’Empordà 
(Dalmau-Bonet & Ollé 2015), on darrerament s’ha constatat 
que hi nidifica de manera regular, pel que podriem estar 
parlant d’una espècie més freqüent a Catalunya del què es 
pensava i és probable que en properes revisions surti de la 
llista d’homologables. El CAC homologarà automàticament 
totes les dades que provinguin de programes de seguiment 
de la reproducció d’aquesta espècie.

1Figura 2. Rasclet Porzana pusilla. Golf Empordà, Baix 
Empordà, 1 d’abril de 2019. Albert Burgas.
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Territ rogenc  
Calidris subruficollis
Estem davant una de les espècies en les quals l’abundància 
amb què apareix a Catalunya resulta més sorprenent. Es 
tracta d’un ocell globalment escàs, considerat com a “Proper 
a l’amenaça” per la UICN des de l’any 2000 i amb una po-
blació estimada al voltant dels 50.000 exemplars (BirdLife 
International 2016). Nidifica a l’Àrtic americà i a la Sibèria 
oriental i passa l’hivern a Sud-Amèrica, però la seva obser-
vació resulta difícil en tota la seva àrea de distribució, cosa 
que el converteix en una de les espècies més buscades. En 
els darrers anys la seva presència s’ha regularitzat a Catalu-
nya, especialment al Delta de l’Ebre, on fins i tot ha arribat 
a hivernar. L’origen dels exemplars observats a casa nostra 
també està sotmès a debat, ja que, un cop més, la proporció 

d’adults i les dates en què apareixen semblen indicar un 
origen siberià, com ara els territs menut o becllarg, tot i que 
molt més escàs. Tot i aproximar-s’hi, el nombre de citacions 
no arriba al límit considerat i, per tant l’espècie es manté a 
la llista de rareses.

Territ pectoral  
Calidris melanotos
Originalment es considerava un divagant neàrtic a Euro-
pa, que arribava al continent empès pels vents persistents 
durant la tardor al nord de l’Atlàntic. Tanmateix, el patró 
d’aparició de l’espècie presenta algunes característiques que 
fan pensar que no es tracta d’un autèntic divagant, sinó 
més aviat d’un migrant escàs, un estatus que s’ha anomenat 
“pseudo-divagància” (Alerstam 1990). En concret, l’elevat 
nombre d’exemplars detectats, la relativament alta propor-
ció d’adults i l’existència d’un segon pic d’exemplars a la 
primavera, tot encaixant amb el que sembla ser un viatge 
de tornada, fan pensar que la seva presència a Catalunya i 
Europa no és fortuïta, sinó que forma part d’una estratègia 
migratòria conservada en el temps i que podria respondre 
a l’arribada d’exemplars de les poblacions de Sibèria (Lees 
& Gilroy 2004).

Tant el nombre de cites com el patró d’aparició descrit a 
Lees & Gilroy (2004) coincideix amb el detectat a Catalu-
nya, amb un primer pic d’adults als mesos de juliol i agost, 
i un segon pic, més pronunciat, entre els mesos de setembre 
i octubre. A més, la presència de l’espècie a la primavera 
és pràcticament regular. Durant el període 2009-2018 s’ha 
detectat amb regularitat, amb només 2 anys amb menys 
de 5 exemplars, el que aconsella treure l’espècie de la llista 
d’homologables.

Fotja banyuda  
Fulica cristata
Igual que en el cas del xarxet marbrenc, la fotja banyuda és 
una espècie de presència regular al Delta de l’Ebre, on s’ha 
reproduït en diverses ocasions, però molt excepcional en 
altres zones del territori. S’han obtingut dades de reproduc-
ció almenys 5 dels 10 anys estudiats (Bigas & Curcó 2016 i 
2018). A més, la mediana és clarament superior al límit i, per 
tant, l’espècie deixaria de ser considerada raresa a Catalunya 
també per aquest criteri. Com en el xarxet marbrenc, les da-
des fora del Delta de l’Ebre són excepcionals i és important 
continuar documentant-les. 
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Escuraflascons becfí  
Phalaropus lobatus
Tot i que fins fa poc era una raresa a nivell estatal, un alt per-
centatge de les observacions provenien del Delta de l’Ebre, 
de manera que el fet que hagi deixat de ser considerada 
raresa pel CR-SEO, pràcticament indica que també ha de 
deixar de ser-ho pel CAC. 

La Punta de la Banya concentra la pràctica totalitat de les 
cites, amb un pic molt marcat durant els mesos de juliol i 
agost. Si aquesta zona deixés de ser prospectada el nombre 
de citacions baixaria de manera dràstica. Tot i així, des d’un 
punt de vista general i amb les dades disponibles fins ara, 
l’escuraflascons becfí ha de sortir de la llista de rareses de 
Catalunya.

És interessant destacar que probablement sigui una de 
les espècies d’aquest informe més selectiva amb l’hàbitat 

d’aparició. A diferència del territ pectoral, detectat ja a 
moltes zones humides catalanes, l’escuraflascons becfí 
sembla exclusiu de salines o aigües amb alta salinitat, cosa 
que pràcticament el limita a zones concretes del Delta de 
l’Ebre. 

Gavià argentat de potes roses  
Larus argentatus
Tradicionalment s’havia mantingut aquesta espècie a la llis-
ta de rareses per la dificultat de la seva identificació, tot 
i presentar-se amb una regularitat i abundància molt per 
sobre del què es considera una raresa d’acord amb els cri-
teris. Deixant d’aplicar aquest criteri que permetia la seva 
inclusió i tenint en compte l’existència de múltiples fòrums 
de discussió sobre gavines, es considera que l’espècie ha de 
sortir de la llista de rareses. De tota manera, és important 
assenyalar que unes poques localitats visitades per un baix 
nombre d’observadors concentren un alt percentatge de les 
dades i que, per tant, a dia d’avui l’estatus de l’espècie a 
Catalunya depèn en bona mesura de la voluntat d’aquests 
observadors per a seguir visitant aquestes localitats. És pro-
bable que l’augment en el nombre d’observadors posi de 

manifest la importància d’altres zones per a l’espècie i que, 
mitjançant la diversificació de les localitats i els observadors, 
es pugui garantir una valoració acurada i a llarg termini de 
l’estatus de l’espècie a Catalunya.
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Capsigrany ‘balear’  
Lanius senator badius
En el període 2009-2018 observem una elevada variació 
del nombre d’observacions registrades. Destaquen dos anys 
sense cap citació (2013 i 2014) i dos anys amb només un 
registre (2010 i 2012), però per contra, del 2016 al 2018 
es van registrar 25, 24 i 17 exemplars respectivament. Com 
que només hi ha 4 anys amb un total de registre inferior a 5, 
la mediana és superior. És possible, a més, que al tractar-se 
d’una subespècie alguns exemplars no siguin reportats. De 
fet, si es revisen les mesures d’ala dels capsigranys anellats 
a Catalunya es pot comprovar que hi ha exemplars amb 
ales molt llargues, clarament fora del rang de la subespècie 
senator i dins de l’esperable en badius, però dels quals no 
se’n va anotar la subespècie (dades OCA). Per tant, tot i que 
el tàxon s’exclou de la llista de rareses amb les dades que 
tenim, és possible que ho fes de forma més clara si incloem 
els exemplars que podrien passar inadvertits. 

Totes les citacions són de primavera i una àmplia majoria 
se situa al litoral, tot indicant que molt probablement es 

tracta d’exemplars que es passen de llarg en el seu viatge 
des de l’Àfrica cap a les zones de nidificació a les illes me-
diterrànies.

Cal fer una reflexió addicional sobre la seva identificació, 
doncs el fet de treure aquesta subespècie de la llista de rare-
ses podria provocar una davallada d’interès en la documen-
tació de les observacions, molt necessària per assegurar una 
identificació correcta, ja que pot resultar més complicada del 
què sembla si l’observació no és suficientment bona.

Gavià caspi  
Larus cachinnans
Potser el gavià caspi és el millor exemple de com una espècie 
pot passar de ser totalment desconeguda a molt popular en 
pocs anys. D’ençà que el tàxon fos elevat al rang d’espè-
cie i els articles sobre la seva identificació es prodiguessin 
en diferents revistes europees (per exemple, Gibbins et al. 
2010), es pot dir que era una qüestió de temps que el gavià 
caspi abandonés la llista de rareses. Més encara si es té en 
compte que les dificultats que la seva identificació presenta 
ja no constitueixen una raó per mantenir-la a la llista. Amb 
les dades que aquí es presenten, és indubtable que l’espècie 
es totalment regular al nostre país i que, tot i presentar fluc-
tuacions en l’abundància, tan sols un any ha estat per sota 
del límit de 5 exemplars que marquen els criteris. Encara es 
desconeix amb precisió els motius d’aquestes fluctuacions, 
però semblen estar relacionades amb condicions meteoro-
lògiques concretes a finals d’hivern i principis de primavera 
o a la disponibilitat d’aliment a les principals zones d’hiver-
nada al centre d’Europa.

3 
Figura 4. Gavià caspi Larus cachinnans.  

2n any calendari. Abocador de Pedret i Marzà,  
Alt Empordà, 9 de març de 2011. Àlex Ollé.
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Trenca  
Lanius minor
Tot i el baix nombre d’exemplars de trenca a Catalunya, 
s’ha trobat intents de reproducció a Catalunya tots els anys 
menys el 2018, i s’ha constatat el seu èxit en més de 6 anys. 
Per tant, l’espècie no compleix els requisits per ser inclosa 
a la llista de tàxons homologables pel CAC.

Graula  
Corvus frugilegus
Els casos de reproducció recents a l’Alt Empordà, a partir 
de l’any 2018 (reproducció possible) i la seva expansió po-
blacional al sud de França (Olioso 2014) fan pensar que 
en un futur no gaire llunyà la graula podria sortir també de 
la llista de rareses. De fet, durant el 2019 es va confirmar 
l’establiment d’un nucli a reproductor a Figueres, i el CAC 
homologarà de forma automàtica les dades dels exemplars 
que es detectin en aquesta colònia reproductora. Sense 
dubte caldrà incloure-la en futures revisions dels criteris 
d’homologació. 

Cornella emmantellada  
Corvus cornix
Tot i que les observacions de la cornella emmantellada són 
homologades pel Comité de Rarezas de SEO/BirdLife, l’aug-
ment en el volum d’observacions i l’establiment de pare-
lles reproductores a Catalunya des de l’any 2016 provocarà 
probablement que deixi de ser considerada una raresa en 
un futur proper. Com en el cas de la graula, se’n farà un 
seguiment i s’inclourà a la propera revisió d’homologables.

Alosa becuda  
Chersophilus duponti
Des de la seva reaparició a Catalunya, el programa de segui-
ment d’aquesta espècie ha detectat quantitats d’exemplars 
inferiors al límit del criteri d’exclusió, i menys de 6 anys 
dins el període estudiat. Per tant, cal mantenir l’espècie dins 
la llista de tàxons homologables. Degut al caràcter de les 
seves observacions, però, no cal sotmetre a homologació 
les observacions dins l'única àrea de distribució coneguda 
a Catalunya, i el CAC homologarà automàticament totes les 
dades que provenen del seu programa de seguiment. Alhora, 
cal recordar als observadors que és una espècie molt delica-
da i que no està permesa cap activitat que pugui afectar-ne 
la seva conservació.

Mosquiter ibèric  
Phylloscopus ibericus
Tot i que les oscil·lacions interanuals en el nombre d’exem-
plars reportats són molt marcades, l’espècie és detectada 
cada any. L’any rècord, el 2010, es van obtenir fins a 31 ob-
servacions. La mediana se situa per sobre de les 5 observaci-
ons anuals, amb només 3 anys amb valors igual o inferiors a 
5, i és probable que molts exemplars passin desapercebuts, 
sobretot si no canten ni reclamen. Per tant, l’espècie deixa de 
considerar-se raresa homologable. No obstant, és interessant 
continuar documentant les observacions per conèixer millor 
la seva aparició a Catalunya. A tall d’exemple, fins fa pocs 
anys el litoral concentrava la pràctica totalitat de les dades, 
però a dia d’avui l’espècie és detectada en boscos de ribera 
i altres hàbitats a l’interior del país. 



Butlletí del CAC • núm. 2 • Desembre 2021 • Institut Català d’Ornitologia | 13

ACTUALITZACIÓ DE LA LLISTA DE TÀXONS HOMOLOGABLES PEL CAC | BUTLLETÍ DEL CAC

Mosquiter de doble ratlla  
Phylloscopus inornatus
Possiblement estiguem parlant d’un dels canvis d’estatus 
més sobtats i espectaculars dels nostres temps. Aquest petit 
ocell siberià, antigament una raresa autèntica i molt preuada 
pels cercadors d’ocells rars, s’ha convertit en un dels habitu-
als en les llistes d’ocells del dia durant els mesos d’octubre i 
novembre. Tota Europa encara es pregunta les causes exactes 
d’aquest espectacular increment, mentre presencia, tardor 
rere tardor, com se superen tots els rècords. És possible que 
l’augment en el nombre d’observadors i la intensitat amb la 
qual es busca l’espècie a dia d’avui, hagi contribuït a aquest 
procés, però no hi ha dubte que en el mateix període hi 

ha hagut canvis en l’abundància en què l’espècie apareix a 
l’oest d’Europa.

Boscarla d’aigua  
Acrocephalus paludicola
La boscarla d’aigua es manté a la llista de rareses, tot i que 
en alguns anys se n’han detectat més de 10 exemplars. Tan-
mateix, entre els anys 2013 i 2018 no s’han superat els 5 
individus anuals. És important comentar que els anys en què 
es va detectar un elevat nombre d’exemplars van correspon-
dre amb les campanyes d’anellament pre-nupcial a l’Estany 
de Palau, Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà, el qual 
sembla constituir un important punt d’aturada per a l’espè-
cie durant el seu viatge cap a les zones de cria, i que el canvi 
d’ubicació de la campanya de migració pot haver influït en 
la davallada de citacions obtingudes. De fet, algunes de les 
dades en el període 2013-2018 corresponen precisament a 
exemplars detectats a la mateixa zona de l’Estany de Palau. 
La boscarla d’aigua és considerada ‘Vulnerable’ per la UICN 
(BirdLife International 2016) amb una població reproducto-
ra molt localitzada a Europa i un patró migratori interessant 
que explica les diferències de detecció a Catalunya entre la 

primavera i la tardor. Durant la migració postnupcial, l’espè-
cie travessa la península Ibèrica principalment per l’interior, 
mentre que durant la migració prenupcial ho fa seguint el 
litoral mediterrani de la península (Salewski et al. 2019). 
Seria interessant fer-ne un seguiment intens al nostre país, 
que posés de manifest la importància de zones com l’Estany 
de Palau durant la migració primaveral, cosa que probable-
ment provocaria un augment en el nombre de registres i la 
sortida de l’espècie de la llista d’ocells rars.

Figura 5. Mosquiter de doble ratlla 
Phylloscopus inornatus. Cap de Creus, 
Alt Empordà, 15 d’octubre de 2016. 
Miguel Ángel Fuentes.
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Cuereta citrina  
Motacilla citreola
De forma similar als canvis experimentats per altres espècies 
de distribució oriental, la cuereta citrina està expandint la 
seva àrea de nidificació cap a l’oest i les zones on l’espècie es 
detecta com a migrant o hivernant també han anat canviant 
en consonància (Wilson 1984). A Catalunya, actualment 
es presenta de forma molt regular, especialment a la tardor 
però també ocasionalment a la primavera i sembla haver-hi 
zones especialment propenses, com ara les principals tres 
zones humides litorals. Tot i haver estat exclosa de la llista 

de rareses estatals molt recentment (Copete et al. 2015), 
les dades disponibles ja permeten excloure-la també de la 
llista catalana.

Papamosques gris ‘balear’  
Muscicapa tyrrhenica balearica
Recentment s’ha produït un augment en el nombre de ci-
tacions d’aquest tàxon balear a Catalunya, ja sigui per un 
augment en el nombre d’observadors o per la difusió dels 
criteris d’identificació. Tanmateix, la mediana d’observaci-
ons els darrers 10 anys no arriba al límit establert, pel que 
segueix complint el criteri 1) per a mantenir el tàxon a la 
llista. Sembla poc probable que tornin a produir-se anys 
sense cap observació i, en canvi, ja s’han obtingut més de 
10 cites anuals en els darrers dos anys del període estudiat. 

Per aquest motiu, caldrà incloure aquest tàxon en futures 
revisions i no és descartable que acabi sortint de la llista de 
tàxons homologables properament.

Figura 6.  
Papamosques gris balear  
Muscicapa striata balearica.  
Erms de la Tancada, Delta de l’Ebre,  
8 de maig de 2011. Àlex Ollé.
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Sit blanc  
Plectrophenax nivalis
Tot i que la majoria d’hiverns s’obtenen dades de l’espècie a 
Catalunya, el seu nombre segueix sent massa baix com per 
a deixar de considerar-la raresa. La varietat d’hàbitats en què 
apareix, zones obertes des d’ambients litorals fins a prats 
alpins, fa que existeixin moltes zones de possible aparició i, 
tret d’algunes localitats clau on l’espècie es detecta amb certa 
regularitat (com ara el Turó de l’Home, al Montseny), costa 
predir on es produirà la següent observació. Caldrà restar 
atents per confirmar la tendència del sit blanc a Catalunya 
i descriure amb precisió quines són les millors zones del 
nostre país per a detectar l’espècie.

Piula grossa  
Anthus richardi
La piula grossa no compleix els criteris 1, 2 i 3 per man-
tenir-se dins la llista de rareses. Sembla que algunes de les 
localitats tradicionals d’hivernada, com ara els erms de la 
Tancada, ja no acullen un nombre tan important d’exem-
plars i, dins el Delta de l’Ebre, mostren una major predilec-
ció per petits herbassars del Mas de la Comandanta o Illa 
de Riu (David Bigas, com. pers.). Dins el període d’estudi, el 
nombre d’exemplars sol estar just per sobre del límit dels 5 
exemplars, tret del 2012, en què es va quedar just per sota, 
amb 4. Els màxims de 2009, 2017 i 2018 es troben als 20-
22 exemplars, que encara queden lluny dels 34 registrats el 
2008, just abans del període d’estudi. Les fluctuacions en 

el nombre d’exemplars entre anys fan recomanable seguir 
avaluant el nombre de dades en el futur, i és imprescindi-
ble continuar documentant les observacions que se’n fan a 
Catalunya.

Figura 7. Sit blanc  
Plectrophenax nivalis. Mascle.  

La Rubina, Alt Empordà,  
21 de desembre de 2013. Àlex Ollé.
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Conclusions
En total, són 12 els tàxons que surten de la llista de rareses 
a partir del 31 de desembre de 2018: el xarxet marbrenc, 
l’arpella pàl·lida russa, la fotja banyuda, el territ pectoral, 
l’escuraflascons becfí, el gavià argentat de potes roses, el 
gavià caspi, el capsigrany ‘balear’, la piula grossa, la cuereta 
citrina, el mosquiter ibèric i el mosquiter de doble ratlla. 
Pel contrari, només un dels nous tàxons analitzats s’afegeix 
la llista: l’èider. Així doncs, la llista de tàxons homologables 
pel CAC queda conformada de la següent manera:

1.  Oca de bec curt Anser brachyrhynchus (3)
2. Oca riallera grossa Anser albifrons
3. Oca de galta blanca Branta leucopsis
4. Oca de collar subespècie ‘bernicla’ 

Branta bernicla bernicla
5. Ànec canyella Tadorna ferruginea (1)
6. Morell de collar Aythya collaris (3)
7. Morell buixot Aythya marila
8. Èider Somateria mollissima (5)
9. Ànec glacial Clangula hyemalis
10. Ànec capblanc Oxyura leucocephala
11. Petrell cuaforcat Hydrobates leucorhoa
12. Baldriga capnegra Ardenna gravis
13. Baldriga cendrosa atlàntica Calonectris borealis
14. Baldriga grisa Ardenna grisea
15. Corb marí gros subespècie ‘carbo’ 

Phalacrocorax carbo carbo
16. Cabussó orellut Podiceps auritus (2)
17. Híbrids de martinet blanc i martinet dels esculls Egretta 

garzetta x Egretta gularis
18. Flamenc menut Phoeniconaias minor (4)
19. Àguila imperial ibèrica Aquila adalberti
20. Pioc salvatge Otis tarda
21. Rasclet Zapornia pusilla
22. Territ fosc Calidris maritima
23. Territ rogenc Calidris subruficollis (3)
24. Escuraflascos becgròs Phalaropus fulicarius
25. Paràsit cuallarg Stercorarius longicaudus
26. Somorgollaire Uria aalge
27. Xatrac bengalí Thalasseus bengalensis
28. Xatrac rosat Sterna dougallii
29. Gavineta cuaforcada Xema sabini
30. Gavinot polar subespècie ‘glaucoides’ 

Larus glaucoides glaucoides 
31. Gavinot Larus marinus
32. Graula Corvus frugilegus
33. Garsa blava Cyanopica cooki
34. Alosa becuda Chersophilus duponti
35. Boscarla d'aigua Acrocephalus paludicola
36. Tallarol de Moltoni Sylvia subalpina
37. Bosqueta pàl·lida Iduna opaca
38. Papamosques gris ‘balear’ Muscicapa tyrrhenica balearica
39. Mastegatatxes de la subespècie ‘iberiae’ 

Ficedula hypoleuca iberiae
40. Cuaenlairat Cercotrichas galactotes
41. Cotxa blava subespècie ‘namnetum’  

Luscinia svecica namnetum 

42. Còlit gris subespècie ‘leucorhoa’  
Oenanthe oenanthe leucorhoa

43. Pardal de passa Passer hispaniolensis
44. Cuereta blanca endolada Motacilla alba yarrellii
45. Grasset de costa Anthus petrosus
46. Pinsà trompeter Bucanetes githagineus
47. Sit blanc Plectrophenax nivalis

(1) Només citacions de l’1 de gener de 2004 i posteriors.
(2) Només citacions de l’1 de gener de 2005 i posteriors.
(3) Només citacions de l’1 de gener de 2016 i posteriors.
(4) Només citacions de l’1 de gener de 2017 i posteriors.
(5) Només citacions de l’1 de gener de 2019 i posteriors.

Tot i que algunes espècies deixen de ser considerades ra-
reses, és igualment molt important ser prudents amb les 
identificacions i intentar sempre aconseguir el màxim de 
documentació possible. Com ja s’ha comentat, alguns tàxons 
poden ser especialment conflictius amb la seva identificació 
(gavians caspi i argentat de potes roses, mosquiter ibèric 
i capsigrany ‘balear’, entre d’altres), i el fet que deixin de 
considerar-se espècies rares no vol dir que se’ls hagi de posar 
menys atenció. 

Qualsevol altre espècie que no figuri a la llista patró dels 
ocells de Catalunya i que no sigui una espècie considerada 
raresa a nivell estatal (homologable pel Comité de Rarezas de 
SEO/BirdLife) serà també subjecte a homologació pel CAC.
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Estatus taxonòmic
Els recents estudis genètics de les tres espècies de baldriga 
del gènere Calonectris suggereixen que la baldriga cendrosa 
mediterrània Calonectris [diomedea] diomedea està més estre-
tament emparentada amb la baldriga de Cap Verd Calonectris 
edwardsii que amb la baldriga cendrosa atlàntica Calonec-
tris [diomedea] borealis (Gómez-Díaz et al. 2006, 2009). A 
més d’altres diferències fenotípiques descrites per a aquests 
tàxons (Granadeiro 1993, Thibault 1997, Gómez-Díaz & 
González-Solís 2007), les anàlisis de les vocalitzacions que 
s’han dut a terme també indiquen que existeixen impor-
tants diferències entre els dos tàxons de baldriga cendrosa 
(Bretagnolle i Lequette 1990, Thibault & Bretagnolle 1998, 
Robb et al. 2008) i, tot i l’existència de colònies de diomedea 
a l’Atlàntic (Mays et al. 2006) i de borealis a la Mediterrània 
(Gómez-Díaz et al. 2006, Navarro et al. 2009), sembla que 
el flux genètic existent es redueix a unes desenes d’indivi-
dus per generació (Genovart et al. 2013) i, en aquest sen-

tit, trobem algun cas ben documentat (Martínez-Abrain et 
al. 2002, Gómez-Díaz et al. 2009, Thibault & Bretagnolle 
1998).  

Per tots aquests motius, el British Ornithologist Union 
Rarities Commitee (B.O.U.R.C.) va decidir, en el seu informe 
de 2012, que aquests tàxons havien de ser tractats com a tres 
espècies diferents: Calonectris edwardsii per a l’espècie nidi-
ficant a Cap Verd, Calonectris borealis per a la baldriga cen-
drosa atlàntica (amb colònies a Almeria, illes Chafarinas i, 
de forma més puntual, altres illes mediterrànies) i Calonectris 
diomedea per a l’espècie mediterrània (amb colònies a illes 
franceses de la badia de Biscaia), totes elles monotípiques 
(Sangster et al. 2012). A dia d’avui, tant l’IOC com BirdLife 
International, els dos sistemes taxonòmics principals a la 
nostra regió, han adoptat aquests canvis (del Hoyo i Collar 
2014, Gil i Donsker 2018) i, per tant, el Comitè Avifaunístic 
de Catalunya va actualitzar la Llista Patró en aquest sentit 
(Gil-Velasco et al. 2015). 

Nous reptes en identificació:  
les baldrigues cendroses a Catalunya
New identification challenges:  
The Cory’s shearwater complex in Catalonia

MARCEL GIL-VELASCO

RESUM
Fins ara, es considerava que l’única espècie de baldriga cendrosa citada a Catalunya era la baldriga cendrosa 
mediterrània. Tanmateix, després de la recent revisió taxonòmica que eleva a nivell específic les dues subes-
pècies de baldriga cendrosa (que passen a ser considerades dues espècies separades: la baldriga cendrosa 
mediterrània Calonectris diomedea i la baldriga cendrosa atlàntica Calonectris borealis) i l’establiment d’uns 
criteris per a l’acceptació de citacions d’aquest darrer tàxon a Catalunya, es presenten aquí els primers casos 
de baldriga cendrosa atlàntica recollits al litoral. Alhora, es mostra la problemàtica existent amb exemplars que 
presenten característiques mixtes d’ambdues espècies, tot estudiant alguns casos provinents tant de zones amb 
predominança de borealis com de zones on diomedea és l’espècie més abundant. Es demana cautela a l’hora 
d’assignar aquests exemplars a una o altra espècie, però es recomana una bona documentació per definir-ne 
la variació.

ABSTRACT
Following a recent taxonomic review of the complex, the former polytypic species, Cory’s Shearwater, is now con-
sidered to be two separate species: Cory’s Shearwater Calonectris borealis and Scopoli’s Shearwater Calonectris 
diomedea. Here we present the first evidences of Cory’s Shearwater in Catalonia, together with the criteria that 
the Catalan Rarities Committee (CAC) will follow to accept records of this taxon, considered to be a rarity in our 
seas. Moreover, some challenging individuals recorded both in Scopoli’s and Cory’s Shearwater’s core ranges 
are depicted and caution is advised when it comes to assigning these individuals to one species or the other. 
However, good documentation of these cases is advised in order to shed light on variation within the two taxa.
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Distribució
La baldriga cendrosa mediterrània nidifica a força illes al 
llarg del Mare Nostrum, des del llevant ibèric a illes de la 
costa de Turquia. A més, també s’ha descrit la seva repro-
ducció eventual en algunes illes franceses de la badia de 
Biscaia. Fora de l’època de reproducció, troba les seves àrees 
d’hivernada a les costes atlàntiques central i sud del conti-
nent africà, on arriba fins Angola i Namíbia (Reyes-González 
et al. 2017).

Per la seva banda, les zones de nidificació més importants 
per a la baldriga cendrosa atlàntica són els arxipèlags maca-
ronèsics de les Açores, Madeira, Illes Salvatges i Canàries, 
amb colònies més petites en altres illes de la costa atlàntica 
europea. Tanmateix, és interessant remarcar la seva presèn-
cia en algunes localitats mediterrànies, com ara la Isla de 
Terreros, a Almeria, o les illes Chafarinas, properes a Melilla. 
L’espècie també ha estat detectada de forma més esporàdica 
en altres illes mediterrànies, com ara les Columbretes, on 
van recuperar-se tres exemplars que havien estat anellats 
com a polls a les Illes Salvatges (Portugal), acompanyats 
d’un quart exemplar identificat com a borealis en base a la 
seva biometria (Martínez-Abrain et al. 2002). Un cop fi-
nalitzat el període reproductor, l’espècie es desplaça fins a 
l’extrem sud d’Àfrica, tot arribant a l’Índic per aprofitar la 
riquesa del corrent de les Agulles, que arriba fins a Moçam-
bic. Tanmateix, part de la població prefereix l’altra banda 
de l’Atlàntic i la costa brasilera també representa un lloc 
d’hivernada important.

A casa nostra, l’espècie present de forma regular és, doncs, 
la baldriga cendrosa mediterrània Calonectris diomedea. Tot 
i no nidificar al nostre país, Arcos et al. (2012) assenyalen 
que les costes catalanes són una important zona d’alimen-
tació tant de les poblacions de les Illes Balears com de les 
provinents d’altres illes mediterrànies, especialment durant 
les migracions (Péron i Grémillet 2013), tot presentant-se 
de forma abundant al llarg de tot el litoral durant els mesos 
de primavera i estiu. Tot i ser possible observar-la durant 
el mes de març i fins i tot a finals de febrer, el gruix de la 
població arriba a mitjans d’abril i roman a les nostres costes 
fins ben entrat octubre, o fins i tot principis de novembre, 
amb alguna observació aïllada en període hivernal. 

Borealis a Catalunya?
Arribats a aquest punt, cal preguntar-nos quina és la pro-
babilitat de trobar una baldriga cendrosa atlàntica en ai-
gües catalanes. Tenint en compte que hi ha petites colònies 
d’aquest tàxon nidificant a la Mediterrània, especialment a 
Almeria i les illes Chafarinas, amb presència regular a les 
Columbretes, i que a Catalunya ja s’havien detectat altres 
espècies atlàntiques com ara la baldriga capnegra Ardenna 
gravis i la baldriga grisa Adenna grisea (ambdues amb quatre 
citacions homologades), tot semblava indicar que tard o 

d’hora s’acabaria obtenint alguna dada referent a la baldri-
ga cendrosa atlàntica, ja fos referent a exemplars divagants 
provinents de l’Atlàntic o a exemplars procedents d’alguna 
de les localitats on l’espècie nidifica a la Mediterrània. En 
el present article es presenten un seguit d’exemplars que 
encaixen perfectament amb l’esperable en borealis que han 
estat fotografiats a Catalunya en els darrers anys. En total, 
es compta amb cinc observacions d’exemplars que encai-
xen amb borealis, quatre d’elles obtingudes al maig i una al 
juliol. Quatre d’aquestes observacions provenen de la costa 
central, mentre que una va ser obtinguda a la badia de Ro-
ses. Aquesta darrera suposa la primera citació de l’espècie 
a Catalunya.

Com identificar les baldrigues cendroses de la 
Mediterrània i de l’Atlàntic?
La baldriga cendrosa atlàntica només presenta diferències 
subtils que cal valorar en conjunt respecte l’espècie medi-
terrània. En aquest sentit, és possible que borealis hagi pas-
sat desapercebuda durant molt de temps. Amb la creixent 
popularitat de les sortides pelàgiques i els avenços en iden-
tificació d’aquests tàxons, l’escassetat de dades a Catalunya 
podria tenir els dies comptats. 

Aquests serien els caràcters més importants a l’hora de 
diferenciar ambdues espècies, descrits en diverses publica-
cions prèvies (Gutiérrez 1998, Robb 2008):

• Mida i estructura: borealis és més gran que diomedea 
de mitjana, amb el cap més gros, les ales més amples i 
el bec més contundent. Això porta al fet que diomedea 
tingui un vol més lleuger i amb aletejos més àgils que 
borealis. Tanmateix, cal tenir en compte que, per exem-
ple, els mascles d’ambdues espècies són més robusts 
en tots aquests caràcters que les femelles, de manera 
que els mascles de diomedea i les femelles de borealis 
se situarien en una ampla àrea de solapament. A més a 
més, les condicions de vent i de mar poden modificar el 
vol de les baldrigues, tot conduint a error en l’apreciació 
de l’estructura. 

• Plomatge: A l’hora d’analitzar el plomatge, és important 
recordar que la llum pot tenir certa influència. Les fotos 
preses a la Mediterrània acostumen a tenir una llum 
molt forta, de manera que els reflexos poden distorsio-
nar els colors que apreciem. 

• Cap i mantell: més pàl·lid en diomedea i amb la 
gorja menys marcada de gris que en el cas de bo-
realis. 

• Dessota de les primàries: diomedea presenta llen-
gües blanques a les primàries per sota, mentre que 
borealis les tindria completament fosques. A aquest 
tret se li suma la presència d’una única taca fosca 
a la infracobertora primària més externa en diome-
dea i dues taques fosques a les dues més externes 
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en borealis. Aquest caràcter, tot i descrit a la litera-
tura (Robb et al. 2008), sembla ser molt variable 
en colònies de borealis, amb una proporció prou 
elevada d’exemplars que presenten una única taca 
(obs. pers.). 

• Infracobertores alars: un altre caràcter important, 
tot i que també amb cert solapament, és el dessota 
de l’ala: borealis acostuma a presentar més marques 
fosques que diomedea, que acostuma a ser comple-
tament blanc. 

• Supracobertores alars: finalment, Gutiérrez 
(2008) assenyala que la part superior de l’ala se-
ria més clara en diomedea que en borealis, però cal 
jutjar el desgast del plomatge i les condicions de 
llum per a una correcta apreciació d’aquest caràcter. 

Casos intermedis
Howell (2008) recull un seguit d’exemplars que considera 
inidentificables al mar. Sembla ser que una proporció no-
table de borealis presenta llengües blanques a les primàries 
internes o intermèdies (P7-P9), mentre que força diomedea 
tenen les primàries internes totalment negres i el blanc està 
restringit a les primàries externes (P8-P10). El mateix autor 
no va trobar cap diomedea amb P10 totalment negra i, tot i 
que la mostra que va analitzar és petita i que l’estudi es va 
realitzar lluny de la zona de nidificació, sembla que aquest 
caràcter és força consistent. Tanmateix, l’article fa una cri-
da a una anàlisi en profunditat de la variació d’ambdues 
espècies per tal de descriure amb precisió els límits d’allò 
que és identificable al camp. Cal recordar que Genovart et 
al. (2013) sí que descriuen cert flux genètic que, tot i que 
limitat, podria donar lloc a un nombre d’individus molt 
difícils d’identificar a nivell específic amb seguretat. En el 
present article es comenten alguns d’aquests casos conflic-
tius fotografiats a la Mediterrània i a l’Atlàntic.

Criteris del CAC
La manca d’informació sobre els límits d’ambdues espècies i 
la presència d’exemplars indeterminats al llarg de tota l’àrea 
de distribució fa que calgui ser rigorosos a l’hora d’acceptar 
citacions d’aquest tàxon a casa nostra. Així doncs, perquè 
una observació d’aquest tàxon sigui acceptada a Catalunya 
ha de fer referència a un exemplar amb les primàries to-
talment negres i preferiblement (no necessàriament) amb 
un revers de l’ala amb marques fosques. L’única excepció 
seran els exemplars amb una única llengua curta i difosa 
a P9, sempre i quan aquest caràcter no vagi acompanyat 
d’altres caràcters poc freqüents o contradictoris amb l’es-
pècie atlàntica. Estructuralment, hauria de tenir el bec més 
ample, oferint un aspecte més contundent (sense oblidar 
que en cada tàxon, els mascles són més robustos que les 
femelles). Els altres caràcters estructurals són difícils de 

determinar a partir de fotografies, de manera que és im-
portant que els observadors que creguin estar davant una 
baldriga cendrosa atlàntica prenguin notes sobre el tipus 
de vol, la freqüència de batec i la sensació de lleugeresa o 
contundència que ofereixi l’exemplar. Sovint les baldrigues 
apareixen en grups o es concentren al voltant del “chum” o 
peix que habitualment es fa servir per atreure-les. L’obtenció 
de material que permeti la comparació directa amb un o 
més exemplars de diomedea serà especialment valuosa. Tot 
i que és probable que exemplars com alguns dels que aquí 
es presenten com a indeterminats corresponguin a borealis, 
a dia d’avui es requereix cautela i per tant es presenten aquí 
com a inidentificats. 

D’altra banda, el CAC seguirà acumulant material sobre 
exemplars intermedis per tal d’analitzar-ne els patrons d’apa-
rició, de manera que es prega als observadors que també en 
remetin les dades.
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1Figura 1. Baldriga cendrosa mediterrània Calonectris diomedea. Exemplar a “l’extrem blanc” de diomedea. Llengües blanques ben 
visibles i extenses en pràcticament totes les primàries, dessota de l’ala totalment blanc, infracobertora primària externa  amb una regió 
fosca reduïda i difosa, bec aparentment més fi i gola poc tacada. Pep Arcos, Barcelona, juliol de 2007. 

Scopoli’s Shearwater Calonectris diomedea. A perfect individual, probably at the palest extreme of the variation, showing extensive 
white tongues in virtually all the primaries, outermost underprimary covert with just a smudged dark edge, entirely white underwing, bill 
apparently thin and throat with reduced stitching. Pep Arcos, Barcelona, July 2007.

EXEMPLARS TÍPICS DINS DEL SEU RANG DE DISTRIBUCIÓ
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7Figura 2. Baldriga cendrosa mediterrània 
Calonectris diomedea. Llengües ben visibles a les 
primàries externes, però absents de P7 cap endins. 
Dessota de l’ala pràcticament blanc per complet, 
amb franges poc sòlides i vora el marge d’atac. 
Infracobertora primària externa amb una regió fosca 
ben delimitada però poc extensa. Regió facial fosca, 
però amb la gola molt poc tacada i capell i clatell 
ben pàl·lids. El bec d’aquest exemplar sembla força 
contundent i probablement apunta a un mascle. 
Marcel Gil, delta de l’Ebre, juny de 2017. 

Scopoli’s Shearwater Calonectris diomedea. Very 
obvious white tongues on the outer primaries but 
absent from P7 inwards. Underwing almost entirely 
white with just a hint of dark markings close to the 
forewing. Dark face, but pale nape and crown. The bill, 
however, looks rather thick, which points towards a 
male. Marcel Gil, Ebro Delta, June 2017.

7Figura 3. Baldriga cendrosa mediterrània 
Calonectris diomedea. Exemplar en “l’extrem fosc” 
de la variabilitat de diomedea. Llengües de P10 a P7, 
però totes elles curtes (amb un màxim del 30% de 
la ploma a P9). Cap molt pàl·lid, gorja blanca i bec 
fi. Dessota de l’ala molt blanc, només amb franges 
difoses vora el marge d’atac. Infracobertora primària 
més externa amb una regió fosca reduïda. Marcel Gil, 
delta de l’Ebre, maig de 2017. 

Scopoli’s Shearwater Calonectris diomedea. This 
individual represents the darker end of variation in 
diomedea. White tongues from P10 to P7, but they 
are all short (the maximum length being that in P9, 
extending to 30% of the feather). Very pale head, 
white throat and thin bill. Almost entirely white 
underwing, with just diffuse markings close to the 
forewing. Restricted dark area on the outermost 
underprimary covert. Marcel Gil, Ebro Delta, May 2017. 

7Figura 4. Baldriga cendrosa atlàntica Calonectris 
borealis. Exemplars típics alimentant-se. Totes les 
primàries fosques, dessota de l’ala ben marcat 
(especialment la franja paral·lela al marge d’atac), 
infracobertora primària més externa quasi 
completament fosca i l’adjacent també raonablement 
marcada. Becs contundents i caps foscos. Marcel Gil, 
Banco de la Concepción, Canàries, setembre de 2016. 

Cory’s Shearwater Calonectris borealis. Typical 
individuals foraging. All the primaries are dark, well-
marked underwing (forming a band parallel to the 
forewing), outermost primary covert entirely dark and 
dark marking on the neighbouring feather too. Thick 
bills and dark heads. Marcel Gil, Concepción Bank, 
Canary Islands, September 2016.
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7Figura 5. Baldriga cendrosa atlàntica 
Calonectris borealis. Exemplar en “l’extrem 
blanc” de borealis. Totes les primàries 
segueixen sent fosques, però el dessota de 
l’ala és blanc gairebé en la seva totalitat. 
La infracobertora primària més externa és 
íntegrament fosca, però l’adjacent només 
presenta una regió fosca interna poc sòlida. 
El cap també és força pàl·lid i la gola molt 
poc motejada, tot i que el bec sí que sembla 
força contundent i estranyament llarg. 
Marcel Gil, Madeira, juny de 2016. 

Cory’s Shearwater Calonectris borealis. 
This individual represents the paler end of 
the variation in borealis. All the primaries 
are still entirely dark, but the underwing 
is almost completely white. The outermost 
underprimary covert is also entirely dark, 
but the neighbouring feather shows just 
a diffuse dark inner edge. The head is 
also rather pale and the throat isn’t very 
stitched, although the bill looks thick and 
oddly long. Marcel Gil, Madeira, June 2016.

7Figura 6. Baldriga cendrosa 
atlàntica Calonectris borealis. Exemplar 
extremadament marcat. A part de les 
primàries totalment negres, és de destacar 
les dues marques fosques, una a cada 
infracobertora primària externa. A més, no 
es té constància de cap diomedea amb un 
dessota de les ales amb un plomatge zebrat 
tan marcat i extens. Ocells com aquest 
podrien ser identificats fins i tot des de la 
costa. Marcel Gil, Tenerife, Illes Canàries, 
maig de 2012. 

Cory’s Shearwater Calonectris borealis. 
Extremely well marked individual. Apart 
from the entirely dark primaries, the two 
outermost underprimary coverts are 
remarkably dark. Such zebra-like pattern 
might be diagnostic of borealis and could 
even be spotted from land. Marcel Gil, 
Tenerife, Canary Islands, May 2012.
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BOREALIS A CATALUNYA

7Figura 7. Baldriga cendrosa atlàntica Calonectris 
borealis. Es tracta de la primera citació de l’espècie 
a Catalunya. L’exemplar presenta les primàries 
completament negres, força franges fosques al 
dessota de l’ala, el cap molt gros, el bec contundent 
i la gola tacada de gris. Àlex Ollé, badia de Roses, 
maig de 2007. 

Cory’s Shearwater Calonectris borealis. This 
individual constitutes the first record for Catalonia. 
It shows entirely dark primaries, pretty solid dark 
markings in the underwing, a big head, thick bill and 
stitched throat. Àlex Ollé, Badia de Roses, May 2007.

1Figura 8. Baldriga cendrosa atlàntica 
Calonectris borealis. Exemplar molt típic: 
totes les primàries fosques excepte una 
petita llengua difuminada a P9, dessota 
de l’ala ben marcat, cara fosca, gola molt 
tacada i bec prou contundent. Pep Arcos, 
Barcelona, juliol de 2007. 

Cory’s Shearwater Calonectris borealis. 
Pretty typical individual: entirely black 
primaries with a hint of a short and 
diffuse white tongue on P9, well-
marked underwing, dark face, heavily 
stitched throat and thick bill. Pep Arcos, 
Barcelona, July 2007.

1Figura 9. Baldriga cendrosa atlàntica Calonectris borealis. 
Primàries totalment fosques, cara contrastada amb clatell i coll i bec 
força contundent. Tanmateix, el dessota de l’ala és totalment blanc. 
Pep Arcos, Barcelona, maig de 2016. 

Cory’s Shearwater Calonectris borealis. Entirely dark primaries. 
The dark face contrasts with the nape and crown, and bill appears 
thick. However, the underwing is almost uniformly white. Pep Arcos, 
Barcelona, May 2016.
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7Figura 10. Baldriga cendrosa 
atlàntica Calonectris borealis. Un cop 
més, primàries totalment fosques i, 
en aquest cas, dessota de l’ala amb 
marques evidents. Infracobertora 
primària externa totalment fosca. 
Cara ben contrastada, gola densament 
tacada i bec contundent. Pep Arcos, 
Barcelona, maig de 2016. 

Cory’s Shearwater Calonectris 
borealis. Again, entirely dark primaries 
and pretty well marked underwing. 
Outermost underprimary covert 
entirely dark too, well-contrasted dark 
face, heavily stitched throat and thick 
bill. Pep Arcos, Barcelona, May 2016.

7Figura 11. Baldriga cendrosa atlàntica 
Calonectris borealis. Presenta una 
petitíssima llengua blanca a P9, però 
la resta de primàries són ben negres. 
Dessota de l’ala ben marcat i dues 
taques fosques sòlides a infracobertores 
primàries. Tenint en compte la resta 
de caràcters, sembla segur assignar 
aquest exemplar a borealis. Pep Arcos, 
Barcelona, maig de 2016. 

Cory’s Shearwater Calonectris borealis. 
Despite showing a very short tongue on 
P9, the rest of the primaries are entirely 
dark. The very well-marked underwing 
and the two dark spots on the outermost 
underprimary coverts clinches the ID. 
Pep Arcos, Barcelona, May 2016.
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EXEMPLARS INDETERMINATS

1Figura 12. Baldriga cendrosa indeterminada 
Calonectris diomedea/borealis. Aquest exemplar presenta 
una llengua blanca a P9 i estructuralment sembla força 
lleuger, amb el bec no massa gruixut. A part d’això, 
la resta de caràcters encaixen amb una borealis: gola 
tacada, cap fosc i força marques fosques al dessota de 
l’ala, especialment concentrades al marge d’atac. Albert 
Cama, Palamós, juny de 2014. 

Cory’s/Scopoli’s Shearwater Calonectris diomedea/
borealis. This individual shows a white tongue on P9 
and it appears light in terms of structure, with a thin 
bill. Apart from that, the rest of the features could fit 
borealis: mottled throat, dark head and solid marks on the 
underwing, especially close to the forewing. Albert Cama, 
Palamós, June 2014.

1Figura 13. Baldriga cendrosa indeterminada Calonectris diomedea/
borealis. Exemplar més proper a diomedea, tot i que amb una P10 
totalment fosca, llengües a P9, P8 i P7 poc conspícues i dessota de 
l’ala i gola molt marcats. El bec sembla molt fi i el cap força petit. 
Marcel Gil, delta de l’Ebre, maig de 2017.

Cory’s/Scopoli’s Shearwater Calonectris diomedea/borealis. Although 
still closer to diomedea, P10 is entirely dark, P9, P8 and P7 show rather 
inconspicuous white tongues and both the throat and the underwing 
show pretty solid dark markings. The bill looks thin and the head small. 
Marcel Gil, Ebro Delta, May 2017.

7Figura 14. Baldriga cendrosa indeterminada Calonectris 
diomedea/borealis. Exemplar molt interessant. Presenta 
una P10 totalment fosca, però una llengua del voltant del 
30% de la ploma a P9 i llengües curtes a P8 i P7. Taca 
sòlida a l’infracobertora primària més externa i marge difós 
a l’infracobertora contigua. Marques del dessota de l’ala 
compatibles amb ambdós tàxons. Gola tacada pròpia de 
borealis, però cap pàl·lid i bec aparentment delicat més propi 
de diomedea. Pep Arcos, Barcelona, maig de 2016. 

Cory’s/Scopoli’s Shearwater Calonectris diomedea/borealis. 
A very interesting individual. P10 is entirely dark, but a white 
tongue extending to around 30% of the feather is present on 
P9 and there are short tongues on P8 and P7. The bird shows 
a solid dark spot on the outermost underprimary covert and a 
diffuse dark edge to the neighbouring feather, a borealis-like 
stitched throat, but a diomedea-like pale head and thin bill. 
Pep Arcos, Barcelona, May 2016.
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1Figura 15. Baldriga cendrosa indeterminada Calonectris 
diomedea/borealis. Presenta una llengua del voltant 
del 50% de la ploma en P9, una altra més curta a P8 i 
gairebé imperceptible (però existent) a P7. La taca de 
la infracobertora primària més externa ocupa només la 
meitat de la ploma, el dessota de l’ala és pràcticament 
uniformement blanc, el cap molt pàl·lid i el bec 
aparentment fi. Tanmateix, la P10 totalment fosca demana 
cautela a l’hora d’assignar aquest exemplar a un o altre 
tàxon. Pep Arcos, Barcelona, maig 2016. 

Cory’s/Scopoli’s Shearwater Calonectris diomedea/borealis. 
This bird shows a rather obvious white tongue on P9 
(extending to around 50% of the feather), a shorter tongue 
on P8 and an almost imperceptible (although nonetheless 
present) tongue on P7. Only half of the outermost 
underprimary covert is dark, the underwing is almost 
uniformly white, the head is very pale and the bill appears 
thin. However, the entirely dark P10 confuses matters when 
attempting to assign this bird to one species or another. 
Pep Arcos, Barcelona, May 2016.

1Figura 16. Baldriga cendrosa indeterminada Calonectris borealis/
diomedea. Aquest exemplar mostra un cap i un bec molt contundent. 
Mostra, a més, els tons gris fosc típics de borealis i una gola molt 
tacada de gris. P10 és negra i presenta 2 taques a les infracobertores 
primàries. Tanmateix, les llengües blanques a P9 i P8 són prou 
evidents i el dessota de l’ala presenta molt poques marques. Tenint 
en compte tot l’anterior i que va ser fotografiat a les Illes Canàries, 
tot sembla indicar que podria tractar-se d’un cas extrem de borealis 
quant a presència de llengües a primàries. Marcel Gil. Banco de la 
Concepción, Canàries, setembre 2014.

Cory’s/Scopoli’s Shearwater Calonectris diomedea/borealis. This 
bird shows a very heavy bill and head, plus dark grey tones typical of 
borealis and a stitched throat. P10 is entirely dark and there are two 
solid spots on the two outermost underprimary coverts. However, there 
are obvious white tongues on both P9 and P8 and the underwing is 
almost completely white. Taking everything into account, and keeping 
in mind it was photographed off the Canary Islands, it’s tempting to 
assign it to extreme borealis in terms of white in the primaries. Marcel 
Gil, Concepción Bank, Canary Islands, September 2014.

7Figura 17. Baldriga cendrosa indeterminada Calonectris diomedea/
borealis (en primer pla) i Baldriga cendrosa mediterrània Calonectris 
diomedea (darrere). L’exemplar en primer pla presenta una llengua 
ben visible que ocupa al voltant del 30% de la ploma en P9 i una 
petita llengua difosa en P8. P10 és totalment fosca. Tanmateix, el 
cap (especialment la cara) és molt fosc i el bec força contundent. En 
aquest sentit, és molt interessant la comparació directa que s’estableix 
amb l’altre exemplar, que presenta un cap molt més pàl·lid i un bec 
en aparença més fi. Aquest exemplar mostra una llengua curta a P10, 
una de més llarga (50% de la ploma) a P9 i de nou llengües curtes 
a P8 i P7. Tot i que aquest patró es troba lluny del màxim de blanc a 
primàries que pot presentar diomedea, sí que entra dins la variabilitat 
d’aquesta. Pep Arcos, Barcelona, març de 2016. 

Cory’s/Scopoli’s Shearwater Calonectris diomedea/borealis (front) and 
Scopoli’s Shearwater Calonectris diomedea (rear). The front individual 
shows a very obvious white tongue extending to around 30% of the 
feather on P9 and a short and diffused tongue on P8. P10 is entirely 
dark. However, the head (especially the face) is very dark and the bill 
pretty thick. This side-by-side comparison shows the bird behind to 
have a much paler head and also a thinner bill. This individual shows a 
short tongue on P10, a longer tongue (50% of the feather) on P9 and 
short tongues on P8 and P7. Although this primary pattern is far from 
being the whitest for diomedea, it still fits well within variation in this 
species. Pep Arcos, Barcelona, March 2016.
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El mosquiter de doble ratlla 
Phylloscopus inornatus a Catalunya. 
Patrons fenològic i geogràfic  
i tendència històrica
Yellow-browed Warbler in Catalonia. Phenologic and 
geographic patterns and historical trend

MARC ILLA, MARTÍ FRANCH I ORIOL CLARABUCH

RESUM
El mosquiter de doble ratlla (Phylloscopus inornatus) és un passeriforme que es reprodueix a Sibèria i que ha 
esdevingut molt més freqüent a Catalunya durant els darrers anys. La primera observació acceptada a Catalunya 
va ser l'any 1996, tot i que hi ha dues observacions prèvies publicades. Des de l'any 2000, s'ha citat anualment, 
amb més d'un registre anual a partir de l'any 2005 (excepte els anys 2006 i 2011, amb un sol registre). Des de 
l'any 2014, el nombre de registres va augmentar fortament, amb el rècord de 133 registres (d'uns 160 individus 
diferents) l'any 2016. En total, es coneixen 412 registres d’uns 458 individus fins el 31 de desembre de 2020. 
Aquestes dades mostren un patró fenològic clar, amb la majoria d'exemplars detectats durant el pas de tardor, 
des de finals de setembre fins a principis de novembre, amb el pic de pas a mitjans d'octubre. Alguns exemplars 
hivernants s'han detectat i el pas de primavera és molt més escàs, amb una relació de 73:1 comparant el nombre 
d'exemplars detectats a la tardor i a la primavera. Les observacions es distribueixen per pràcticament tot el 
territori, amb majors concentracions d'exemplars al litoral i especialment en zones visitades regularment per 
observadors/es. La major part dels individus s'ha detectat a zones tipus bosc de ribera, plantacions i jardins 
amb arbres planifolis, com per exemple pollancres Populus spp. i salzes Salix spp., però també en localitats amb 
roures Quercus spp. o vegetació exòtica en parcs urbans. Ocasionalment, s'han detectat exemplars en qualsevol 
tipus de vegetació, especialment en àrees on els arbres esmentats són més escassos. Finalment, s'han resumit 
diverses teories que poden explicar l'origen d'aquests exemplars i l'augment d'observacions, recopilades per 
Zucca (2017).

ABSTRACT
The Yellow-browed Warbler (Phylloscopus inornatus) is a Siberian passerine that has become much more fre-
quent in Catalonia over the past few years. The first accepted record for Catalonia was in 1996, although there 
are two previous observations. The species has been recorded annually since 2000, with several records all years 
from 2005 onwards (except for 2006 and 2011, with single records). From 2014, the number of observations 
increased by 2-3 folds each year, with 2016 being the record  year with 133 sightings involving c. 160 individuals. 
There are up to 412 known records involving c. 458 individuals up to 31st December 2020 The records show a 
clear phenological pattern, with most individuals recorded in autumn passage, from late September to early 
November, and peaking on mid-October. Wintering birds have been recorded and spring passage is rare, with a 
73:1 ratio comparing autumn and spring passage records. Observations are distributed in most of Catalonia, with 
most records located in coastal regions and especially in well-birded areas. Most individuals have been recorded 
in riparian forests, plantations and gardens with broad-leaved trees such as Populus spp. and Salix spp., but it 
also favours Oak trees Quercus spp. and exotic vegetation in urban parks, and might be found on any species of 
trees where these are scarce. The proposed vagrancy theories compiled by Zucca (2017) are summarised too.
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Introducció
El mosquiter de doble ratlla (Phylloscopus inornatus) és un 
passeriforme d’origen siberià amb una extensa àrea de re-
producció, des de l’est dels Urals fins al mar d’Okhotsk a 
l’oest, i al sud fins al nord-est d’Altai, el nord de Mongòlia i 
el nord-est de la Xina, i hiverna del nord-est del subconti-
nent indi, al sud-est asiàtic i Taiwan (Cramp 1992; Krüger 
& Dierschke 2004; Clement 2019). És un dels migradors 
siberians d’ocurrència més regular a Europa, especialment al 
nord, a l’oest i a les illes Britàniques. Per exemple, al Regne 
Unit s’havien observat fins a 12.706 individus entre 1968 i 
2007 (Fraser 2013). D’altra banda, les observacions a l’est 
d’Europa són més escasses i irregulars, amb la primera ci-
tació documentada a Romania l’any 2013, a tall d’exemple 
(Bolboaca et al. 2014). La gran majoria de les observacions 
a Europa són durant la tardor, amb alguns exemplars hi-
vernants i unes poques observacions a la primavera. A Ale-
manya, per exemple, la ràtio d’observacions entre tardor i 
primavera era de 46:1 (Krüger & Diersche 2004). Històrica-
ment, el mosquiter de doble ratlla es detectava irregularment 
amb moltes variacions entre anys, que il·lustraven diferents 
episodis d’influx. El primer influx conegut a Europa data de 
1876, amb diversos exemplars detectats a Helgoland, Ale-
manya (Krüger & Diersche 2004). A partir de 1984, el nom-
bre d’observacions va començar a augmentar sobtadament al 
Regne Unit (Fraser 2013) i, tot i les variacions interanuals, 

el nombre total d’observacions ha mantingut una tendència 
a l’alça fins l’actualitat, tant a la tardor com a la primavera i 
també a l’hivern. Aquest augment també s’ha fet notable a 
la resta de països europeus (per exemple, Fraser & Rogers 
2006, Fraser 2013).
Al nord d’Àfrica s’ha citat al Marroc (Fareh et al. 2018), Ar-
gèlia, Senegal, Mauritània (Lawicki & van den Berg 2016), 
Cap Verd i Gàmbia (Barlow 2007). No obstant això, l’únic 
lloc de l’àrea nord-africana on es coneix la hivernada regular 
són les Illes Canàries (SEO/BirdLife 2012), on des del 2001 
s’han observat entre 1 i 2 individus hivernats pràcticament 
de forma anual, fins que l’hivern 2013-2014, després d’una 
cerca específica, es van detectar fins a 29 exemplars (García-
Vargas & Sagardía 2014). En els darrers anys, el nombre 
d’exemplars hivernants a Europa ha incrementat, amb més 
casos detectats a la península Ibèrica i a altres països com 
el Regne Unit (Fraser 2013) i França (Zucca 2017), i també 
puntualment a Catalunya. Paral·lelament a aquest augment 
de cites de tardor i d’exemplars hivernants, les observacions 
de primavera han esdevingut lleugerament més freqüents, 
tot i que segueixen sent molt escasses en comparació amb 
la tardor.

Els primers exemplars a la tardor es registren a Escandinà-
via (Finlàndia, Suècia i Noruega, principalment) ja a finals 
d’agost i principis de setembre, i apareixen ja a mitjans de 
setembre a la costa est del Regne Unit i la costa atlàntica dels 
països del centre d’Europa, com Alemanya i Països Baixos, 

1Imatge 1. Un mosquiter de doble ratlla capturat per a l'anellament científic en una campanya de migració de curta durada a Cala 
Jóncols (Parc Natural de Cap de Creus) en el marc del Cap de Creus Autumn Weekend (CCAW), octubre de 2016. Fotografia: Marc Illa. 

A Yellow-browed Warbler trapped for ringing during a short ringing campaign at Cala Jóncols (Cap de Creus Natural Park), during the Cap 
de Creus Autumn Weekend in October 2016.

EL MOSQUITER DE DOBLE RATLLA A CATALUNYA | BUTLLETÍ DEL CAC



30 | Butlletí del CAC • núm. 2 • Desembre 2021 • Institut Català d’Ornitologia

BUTLLETÍ DEL CAC | EL MOSQUITER DE DOBLE RATLLA A CATALUNYA

encara que el pic de migració hi arriba generalment du-
rant la primera quinzena d’octubre (Fraser 2013). El volum 
d’observacions es desplaça posteriorment al sud del Regne 
Unit i França, per arribar després a la península Ibèrica, on 
les primeres observacions són a finals de setembre, però la 
majoria es concentren durant la segona meitat d’octubre.

El baix nombre d’observacions en països de l’est d’Eu-
ropa s’ha justificat en part per un biaix per la cobertura 
d’observadors respecte l’oest d’Europa. Tot i que amb molta 
probabilitat sigui un factor determinant, sembla que la ruta 
descrita podria ser la ruta principal dels individus que ar-
riben a Europa durant la tardor. Així, un estudi realitzat a 
Dinamarca amb túnels Emlen també mostra que els exem-
plars capturats s’orientaven per volar en direcció sud-oest 
(Thorup 1998), i diverses recuperacions d’ocells anellats 
confirmen aquesta ruta (per exemple, un exemplar anellat a 
Alemanya i recuperat a Lanzarote (García-Vargas & Sagardía 
2014). És interessant el fet que una part dels casos d’hiver-
nada es donen en localitats poc favorables per a l’aparició 
de l’espècie a la tardor (Zucca 2017).

Selecció i tractament de dades
Per aquest treball s’han intentat recopilar totes les observaci-
ons disponibles fins el 31 de desembre de 2020. Les princi-
pals fonts de dades han estat la base de dades www.ornitho.
cat i els webs d’observacions de rareses www.reservoirbirds.
com i www.rarebirdspain.net, així com la base de dades 
d’anellaments de l’ICO. S’han incorporat les observacions 
publicades a diferents anuaris i catàlegs avifaunístics (Anton 
2008, Anton 2009, Aymí & Herrando 2003, Aymí & Her-
rando 2005, Clarabuch 2011, Clavell 2002, Copete 1998, 
Copete 2000, de Juana 2006, Estrada & Anton 2007, Gu-
tiérrez et al. 1995, Martínez-Vilalta 2001, Martínez-Vilalta 
2002, Sales 2006, www.birdingempordà.com) i als informes 

del Comitè de Rareses de SEO/Birdlife fins 2015, últim any 
en què es considera raresa (Dies et al. 2009, Dies et al. 2010, 
Dies et al. 2011, Gutiérrez et al. 2011, Gutiérrez et al. 2013, 
Copete et al. 2015, Gil-Velasco et al. 2017a, Gil-Velasco et al. 
2017b; la resta inclosos a de Juana 2006) i del Comitè Avi-
faunístic Català (Burgas et al. 2014, Gil-Velasco et al. 2016, 
Gutiérrez et al. 2005, López & Clavell 2009). Finalment, 
s’han incorporat observacions inèdites comunicades pels 
propis observadors (vegeu agraïments).

S’han incorporat totes les observacions tant homologa-
des com no homologades pels comitès pertinents, ja que 
la major part d’observacions són recents i encara no s’han 
tramitat als comitès o s’han deixat de tramitar degut a la 
relativa abundància d’observacions. No obstant això, s’ha 
filtrat un nombre molt baix d’observacions que els autors 
de l’article han considerat incertes, cap d’elles homologada, 
que no disposen de fotografies ni gravacions, i especialment 
discordants amb els patrons d’aparició geogràfic i fenològic.

Per a cada observació s’ha registrat la data, la coordena-
da geogràfica més precisa possible, el nombre d’exemplars, 
l’edat de cada exemplar (si es coneix) i si han estat anellats. 
S’han agrupat les observacions que corresponen als mateixos 
individus i s’ha determinat la primera i última data d’ob-
servació de cada exemplar. En alguns casos, l’agrupació de 
diverses observacions pot ser discutible, especialment en 
indrets amb diverses observacions properes i en casos de 
llargues estades que inclouen períodes sense observacions. 
Per als casos dubtosos s’ha establert un criteri basat en altres 
casos més clars, en què la presència continuada d’un únic 
exemplar en una mateixa localitat i mantenint un comporta-
ment molt similar suggereix una estada llarga, tot i que no es 
disposi d’anellaments i controls per constatar-ho. Així, s’ha 
considerat que corresponen a un mateix individu totes les 
observacions d’un exemplar en un lloc concret en períodes 
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de fins a 10 dies, en absència de cap comentari que explí-
citament es referís a un nou exemplar a la zona. En alguns 
casos també s’han considerat el mateix exemplar dues ob-
servacions realitzades en espais molt propers (generalment 
menys de 500 metres) i en dates molt semblants, coincidint 
amb el final d’observacions registrades al primer punt. Cada 
cas s’ha examinat amb detall, revisant totes les dates amb 
observacions i les característiques de la localitat. En els casos 
més necessaris, com localitats properes amb diverses obser-
vacions, o en estades de més de 10 dies, s’ha contactat amb 
un o diversos observadors per consensuar la proposta. Cal 
destacar que la finalitat d’aquest treball de síntesi no és tant 
determinar la durada exacta de cada citació, sinó propor-
cionar quantificacions d’exemplars i d’observacions el més 
acurades possibles que permetin analitzar millor els patrons 
fenològics, geogràfics i d’evolució històrica de les citacions.

Per al gràfic de fenologia (Figura 3), s’ha calculat el total 
d’exemplars per setmana, seguint l’estàndard d’Euro Bird 
Portal. En resum, en aquest estàndard la setmana número 
1 comença el dia 1 de gener, independentment del dia de 
la setmana que sigui, i així successivament fins a completar 
52 setmanes. El dia 31 de desembre en anys comuns, i el 
30 i el 31 de desembre en anys de traspàs, s’inclouen a la 
darrera setmana de l’any i, per tant, en comptes de 7 dies 
aquesta setmana té 8 i 9 dies respectivament. 

RESULTATS

Històric de citacions a Catalunya
La primera citació homologada a Catalunya correspon a un 
exemplar observat entre el 27 i el 29 d’octubre de 1996 al 
Remolar-Filipines, delta del Llobregat (González & Sánchez 
in de Juana 2006). Tot i així, existeixen dues citacions prè-
vies al delta del Llobregat, corresponents al 6 d’octubre del 
1978 i al 28 de setembre del 1980 (Gutiérrez et al. 1995). 
La segona citació homologada a Catalunya correspon a un 
exemplar anellat a la Maresma de les Filipines (delta del 
Llobregat) el 16 de novembre del 1998 (Sales in de Juana 
2006). A partir de l’any 2000, les observacions es produ-
eixen anualment, i des del 2005 es registren múltiples ob-
servacions cada tardor, excepte els anys 2006 i 2011, amb 
només un registre cada una. Entre 2005 i 2011 aparentment 
no s’observa una tendència a l’alça, i després de 9 i 10 ob-

7Figura 2. Total d’observacions al camp i 
d’anellaments, i percentatge d’anellaments 
respecte el total de registres, per quinqueni. 
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Bòbila, octubre de 2012.  
Fotografia: Xavier Burgos. 
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servacions els anys 2012 i 2013 respectivament, el nombre 
anual d’observacions es va multiplicar cada any per 2-3 
durant 3 anys consecutius fins assolir un rècord d’uns 160 
exemplars en 133 observacions l’any 2016, en consonància 
amb un augment fort de les observacions a tot Espanya. 
Tot i la tendència d’aquests darrers anys, el 2017 i el 2018 
només es van detectar 40 i 45 exemplars respectivament, 
tornant a valors anteriors al 2015, i aquests valors s’han 
mantingut també els anys 2019 i 2020 (figura 1). Fins al 
31 de desembre de 2020 a Catalunya s’han recopilat unes 
412 observacions que sumen un total de 458 exemplars.

El paper de l’anellament va ser clau els primers anys per 
detectar l’aparició de l’espècie a Catalunya (figura 2). Del 
període en què es constata la seva regularitat, en destaca es-
pecialment la campanya d’anellament dels estanys de Jordà, 
a la zona volcànica de la Garrotxa, on es va utilitzar regular-
ment la reproducció de reclam sonor per intentar capturar 
l’espècie i es van anellar 5 exemplars entre els anys 2000 
i 2008. A partir de l’augment d’observacions des de 2012 
i 2013, en canvi, el percentatge d’anellaments respecte el 
total d’observacions a Catalunya decreix clarament. Aquest 
augment sobtat d’observacions al camp respon a diversos 
factors: l’augment en el nombre d’observadors, el millor re-
coneixement del reclam per un gran nombre d’ornitòlegs i 
ornitòlogues, la reproducció de reclams per a detectar-lo i la 
cerca dirigida de l’espècie. D’altra banda, tot i que algunes 
campanyes d’anellament han deixat de funcionar al llarg dels 
anys (per exemple, la campanya dels estanys de Jordà), el 
nombre d’anellaments ha augmentat lleugerament. Aquest 
increment pot ser degut a campanyes d’anellament de dura-
ció més curta i on s’han utilitzat reclams, com per exemple 
al cap de Creus (principalment a la vall de Montjoi), on 
s’han anellat 6 exemplars entre el 2010 i el 2016. Com a 
referència, a la campanya d’anellament de Canal Vell (delta 
de l’Ebre), en la qual no s’utilitzen reclams i s’ha mantingut 
constant, s’han anellat un total de 8 exemplars des del 1992 
fins al 2020.

Fenologia a Catalunya
A Catalunya, com a la resta d’Europa, la gran majoria d’ob-
servacions es produeixen durant el pas postnupcial. Les 
primeres observacions es produeixen a partir de finals de 
setembre, amb el màxim a mitjans d’octubre i disminuint a 
poc a poc durant el mes de novembre. A principis de desem-
bre s’han detectat alguns exemplars que podrien atribuir-se 
a migrants tardans, però també s’han documentat alguns 
pocs casos de hivernada, amb observacions dels mateixos 
exemplars fins el mes d’abril. S’han produït troballes de nous 
exemplars els mesos de gener i febrer, que podrien corres-
pondre a exemplars hivernants no detectats anteriorment o 
bé a moviments durant la hivernada (figura 3). Aquest patró 
és molt semblant al que descriuen Romay et al. (2015), que 
assenyalen diverses entrades d’individus a Espanya durant 
la tardor del 2014. Les escasses observacions de primavera 
s’han donat de mitjans de març a mitjans d’abril. No es pot 
descartar que una part facin referència a exemplars que ha-
gin hivernat a llocs propers. La relació d’individus observats 
al pas de tardor respecte la primavera és de 73:1. 

Aquesta fenologia s’ajusta als moviments d’aquesta espè-
cie, comentats anteriorment, amb les primeres observacions 
d’Europa a Escandinàvia i a la costa est del Regne Unit a 
partir de finals d’agost i principis de setembre, i amb un pic 
d’observacions entre finals de setembre i principis d’octu-
bre (Folvik 1992, Krüger & Dierschke 2004, Fraser 2013, 
Zucca 2017).

A la tardor, no són rares les observacions d’exemplars 
realitzant estades força llargues, entre una i dues setmanes, 
i amb màxims de fins a un mes. Aquests exemplars es mos-
tren a la figura 3 com a exemplars “romanents”.  

Patró geogràfic a Catalunya
Les observacions de mosquiter de doble ratlla es troben ben 
distribuïdes per Catalunya, tot i que la major part de les 
observacions es concentren a l’àrea metropolitana de Bar-
celona, al litoral central català, i en menor mesura a l’Em-
pordà, a l’interior de la província de Girona i al delta de 

7Figura 3. Fenologia a 
Catalunya. Els exemplars 'nous' 
fan referència a primeres 
observacions, mentre que 
els exemplars 'romanents' es 
refereixen a individus que s’havien 
detectat per primera vegada en 
setmanes anteriors. 

Phenology in Catalunya. “New” 
individuals (dark green) refer 
to first observations, while 
“remaining” (light green) refers 
to individuals previously detected 
but that stayed for over a week.
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l’Ebre. Les zones amb menys observacions corresponen als 
Pirineus, però també al Prepirineu lleidatà, l’altiplà central i 
bona part de la plana de Lleida i de les Terres de l’Ebre. La 
distribució de les zones sense observacions es correspon en 
part amb les zones menys favorables per a migrants, com les 
zones de més altitud, les grans masses forestals o les zones 
més allunyades de la costa, però també amb les zones amb 
menys observadors (Figura 4). En aquest sentit, destaca el 
paper de les campanyes d’anellament com a font d’obser-
vacions, especialment a les zones amb menys observadors, 
com els estanys de Jordà (la Garrotxa), Canal Vell (delta 
de l’Ebre), l’illa de Buda (delta de l’Ebre), el cap de Creus 
(l’Alt Empordà) o la Vall Fosca (el Pallars Jussà). En aquesta 
darrera, s’han capturat exemplars amb força regularitat tot 
i no haver-hi altres observacions en zones properes, el que 
suggereix que en aquestes àrees l’espècie no s’hi ha detectat 
segurament per falta de prospecció.

La major part de les observacions catalanes corresponen a 
boscos de ribera, plantacions o zones enjardinades amb ca-
ducifolis de ribera com àlber Populus alba, pollancre Populus 
spp. i salze Salix spp. En zones urbanes també s’ha observat 
en vegetació exòtica i en roures Quercus spp. dispersos, on 
s’alimenta d’insectes a les capçades. Defuig les grans masses 
forestals, tot i que a l’interior s’ha localitzat rarament en 
boscos de pinassa Pinus nigra (03/10/2016, Santa Maria de 

Merlès, el Berguedà) i de roure (24/10/2016, la Farga de 
Bebiè, Osona). Hi ha algunes localitats molt idònies per a 
la presència de migrants degut a la seva situació geogràfica, 
però on no s’hi troba la vegetació preferida; en aquests casos 
se’l detecta a les espècies d’arbres presents, com en oliveres 
Olea europaea, pinedes de pi blanc Pinus halepensis i màqui-
es de llentiscle Pistacea lentiscus i altres espècies arbustives 
del cap de Creus, o en algun cas en tamarius Tamarix sp. 
al delta de l’Ebre. En tot cas, sembla quasi indispensable la 
presència d’arbres, i són excepcionals les observacions fora 
de les seves capçades. Es coneix l’observació sorprenent d’un 
exemplar als secans de Belianes-Preixana que a més dels 
ametllers Prunus dulcis també baixava a alimentar-se en uns 
fonolls Foeniculum vulgare (01/11/2016), també un exemplar 
a la vall de Montjoi baixant a alimentar-se a terra (2018) o 
alguns exemplars movent-se entre canyes Arundo donax en 
ambients de ribera.

Durant l’època de reproducció el mosquiter de doble rat-
lla mostra certa preferència pels boscos boreals caducifolis 
dominats precisament per Salix spp., Populus spp. i Betula 
spp., boscos de ribera o ocasionalment dominats per espè-
cies diferents (Cramp 1992). A Canàries, la seva hivernada 
s’ha detectat sobretot en horts amb llimoners Citrus limon 
o en arbres ornamentals de fulla ampla  (García-Vargas & 
Sagardía 2014).

1Figura 4. Distribució de les observacions de 
mosquiter de doble ratlla a Catalunya. Total 
d’exemplars per localitat. 
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El mosquiter de doble ratlla es pot associar a estols mixtos 
de mallerengues i també amb bruels, reietons o mosquiters 
comuns. Aquest fet sembla especialment freqüent en les 
poques observacions en masses forestals, on d’altra banda 
la presència d’aquests estols mixtos pot ser més habitual.

Fora de les localitats amb més observacions de l’espècie, 
cal destacar alguns casos en què s’han detectat exemplars 
en les mateixes zones, fins i tot els mateixos arbres, en tar-
dors diferents. A tall d’exemple, uns exemplars observats a 
Tarragona (Raül Aymí com. pers.) i dues citacions separades 
només per un centenar de metres al Vallès Oriental (Toni 
Alonso com. pers.). No es pot descartar la possibilitat que es 
tracti dels mateixos exemplars retornant, fet que només s’ha 
comprovat recentment amb un exemplar hivernant al sud 
d’Espanya (Tonkin & Gonzalez-Perea 2019), però encara 
amb cap individu que utilitzi el mateix lloc durant la migra-
ció entre diferents anys. No obstant això, aquesta aparició 
als mateixos llocs es pot deure en part al fet que les zones 
amb hàbitat més apropiat tenen probabilitats més elevades 
d’aparició d’aquesta espècie, i si aquestes zones tenen una 
bona prospecció d’observadors (com per exemple l’àrea 
metropolitana de Barcelona), és encara més fàcil detectar 
exemplars al mateix lloc.

Agraïments
En primer lloc, cal agrair la col·laboració imprescindible de 
tots els ornitòlegs que comuniquen les seves observacions a 
través dels portals en línia i d’altres canals com les webs de 
rareses. És gràcies a l’aportació de tots ells que continuem 
coneixent millor els patrons d’aparició d’aquesta i de la resta 
d’espècies. En segon lloc, cal agrair també l’esforç de les 
persones i entitats responsables de les bases de dades i les 
webs de recopilació de citacions, que són la base d’aquesta 
revisió, molt especialment a l’Institut Català d’Ornitologia 
per les seves bases de dades, així com als equips gestors de 
Rare Birds Spain i de Reservoir Birds. A més, la recopilació 
d’observacions hagués estat molt difícil sense l’ajuda de di-
verses persones en particular. A continuació, enumerem els 
principals observadors que ens han ajudat a ordenar totes 
les observacions disponibles i/o que han aportat informa-
ció especial que els hem sol·licitat: David Bigas, Grabi de 
Jesús, Miguel Ángel Fuentes, Francisco Javier García Var-
gas, Manolo García, Marcel Gil, Xavi Larruy, Xesco Macià 
i Àlex Ollé. Finalment, volem agrair els fotògrafs que han 
contribuït amb les seves imatges per il·lustrar aquest article, 
una tasca difícil en una espècie tan inquieta: Xavier Burgos, 
Ferran López i Xavier Riera.

Divagància

Les causes de l’augment sense precedents d’ob-
servacions de mosquiters de doble ratlla a Europa 
encara no es coneixen en detall. S'han formulat di-
verses hipòtesis, recollides i desenvolupades a Zuc-
ca (2017), que presentem resumides a continuació. 
Segurament cap de les hipòtesis presentades és 
suficient per ella sola per explicar aquest fenomen, 
i estudis recents apunten a una combinació de di-
versos factors (Bozó et al. 2016).

1) Força de l’anticicló siberià 
(Baker 1977, Baker & Catley 1987, Elkins 1988)
Els grans nombres registrats els darrers anys, tot i la 
diversitat de condicions meteorològiques, descarten 
que aquest en sigui el motiu principal, però certament 
l’anticicló siberià pot haver contribuït els anys de ma-
jors influx a Europa i potser també a una major super-
vivència d’individus que posteriorment podrien haver 
consolidat la ruta migratòria occidental.

2) Augment de la població reproductora  
(Zucca 2017)
Tot i que no es disposa de dades de cap tipus de se-
guiment d’ocells reproductors a Sibèria, una possible 
explicació pel fort augment d’observacions a Europa 
els darrers anys podria deure’s a un augment conside-
rable de la població reproductora.

3) Expansió de l’àrea de distribució a l’oest  
(Zucca 2017)
Algunes observacions recents suggereixen la possible 
reproducció a noves zones a l’oest i dintre d’Europa, 
com per exemple un juvenil enregistrat el juliol del 
2014 a Tchouvachie (Albert Lastukhin; www.xeno-can-
to.org), a 600 km a l’est de Moscou. També algunes 
observacions d’exemplars cantant a Finlàndia (www.
tarsiger.com), o la d’un adult fent muda completa el 29 
de juliol de 2018 al nord de Noruega (Albert Manero 
com. pers.).

4) Inversió de la ruta migratòria innata  
(Rabøl 1969, Cottridge & Vinicombe 1996)
Europa es troba al sud-oest de les zones de reproduc-
ció del mosquiter de doble ratlla, mentre que les zones 
d’hivernada típiques es troben al sud-est del continent 
asiàtic. És possible que, per exemple, degut a una dis-
funció del compàs magnètic, es produeixi una desori-
entació que faci que alguns exemplars volin en direcció 
sud-oest en lloc de sud-est i que apareguin a Europa. El 
fet que el patró d’aparició sigui irregular (per exemple, 
amb observacions a Israel), les orientacions no homo-
gènies d’alguns individus capturats a Europa (Thorup 
1998) i l’absència de causes genètiques que expliquin 
la inversió de compàs migratori (Phillips 2000) són 
raons per les quals es creu que aquesta teoria és des-
cartable (Gillroy & Lees 2003; Zucca 2017).
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5) Dispersió d’exploració  
(Phillips 2000, Gillroy & Lees 2003)
Sovint es fa referència als ocells divagants com a exem-
plars que han arribat a un lloc inesperat ’per error’, degut 
a presumptes desorientacions o altres factors que els 
han portat a un lloc ’equivocat’. Ja que la dispersió post-
juvenil és un fenomen molt important en moltes espèci-
es d’ocells per a la colonització de nous territoris i que 
aquesta es produeix sovint en direccions (orientacions) 
molt diverses (Alerstam 1990), els autors d’aquesta hipò-
tesi proposen que els divagants regulars són precisament 
exemplars que es troben en una migració d’exploració 
que els pot portar a qualsevol punt diferent a l’esperat. 
Aquesta dispersió probablement té el seu origen a nivell 
genètic, i si les noves zones d’hivernada han estat ade-
quades i els exemplars han pogut sobreviure, aquests 
patrons poden fixar-se en una població. Aquesta teoria 
segurament és la que s’ajusta més als patrons d’aparició 
que mostren algunes espècies siberianes a Europa, so-
bretot membres de la família Phylloscopidae. Cal esmen-
tar també que aquestes espècies solen tenir poblacions 
molt grans a nivell mundial (es troben àmpliament dis-
tribuïdes per Sibèria) i això propicia que hi hagi individus 
en dispersió en totes direccions encara que l’orientació 
principal sigui cap al sud-est asiàtic.

6) Migració en cercles (de Juana 2008)
L’autor defineix també l’aparició del mosquiter de doble 
ratlla a Europa com un fenomen de dispersió d’explora-
ció, com s’ha esmentat en el punt anterior. Afegeix, però, 
una hipòtesi sobre els moviments posteriors a l’explo-
ració: els exemplars divagants a Europa serien capaços 
de reorientar-se i volarien directament cap a les zones 
d’hivernada habituals, en aquest cas al sud-est asiàtic. Si 
bé és cert que anualment es produeixen milers d’obser-
vacions de mosquiters de doble ratlla a Europa i que la 
majoria d’aquests exemplars sembla desaparèixer poste-

riorment, la hivernada d’aquesta espècie va augmentant 
al llarg dels darrers anys a mesura que, sembla, es va 
consolidant una nova ruta migratòria. No hi ha evidències 
que aquest tipus de migració en grans cercles es produei-
xi en el mosquiter de doble ratlla ni en cap altre divagant 
siberià a Europa, però sí que es té constància d’algunes 
recuperacions d’ocells anellats (sempre dintre de la ma-
teixa tardor) que demostren el contrari. Per exemple, un 
exemplar anellat a Alemanya (remitent Helgoland) i fo-
tografiat a Lanzarote (Illes Canàries) durant l’hivern de 
la mateixa temporada (García-Vargas & Sagardía 2014). 

Com a apunt final, cal destacar la recent constatació 
d’un exemplar retornant a la seva zona d’hivernada al 
sud d’Espanya durant dos hiverns consecutius (Tonkin & 
Gonzalez-Perea 2019), una dada d’allò més rellevant ja 
que suggereix l’establiment d’una nova ruta migratòria. 
Falta més recerca sobre la proporció d’adults que es tro-
ben a Europa durant el pas de tardor i sobre exemplars 
que retornin, com a senyal de l’establiment d’aquesta 
nova ruta i noves zones d’hivernada.

1Imatge 4. Tot i la seva aparició regular a Catalunya 
durant el pas de tardor, encara es coneix ben poc cap a 
on es dirigeixen a passar l'hivern i de quines poblacions 
provenen aquests exemplars. Propers estudis específics 
poden permetre descobrir poc a poc els motius pels 
quals aquesta espècie ha passat de ser una raresa a un 
migrant escàs però regular. Torre d'en Dolça, octubre de 
2016. Fotografia: Xavier Riera. 

Despite being a rather regular species in Catalunya 
during the autumn passage, there is still very little 
knowledge about the wintering areas or the origins of 
these individuals. Future specific sturdies might reveal 
how this species, a former rarity, has changed its status 
to scarce migrant. Torre d'en Dolça, October 2016.
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1Imatge 3. A l'àrea metropolitana de Barcelona s'ha produït un 
nombre elevat d'observacions, incloent diversos exemplars en 
hàbitats menys típics, com per exemple aquest exemplar en un 
canyar Arundo donax al delta del Llobregat l'octubre de 2015. 
Fotografia: Ferran López. 

In Barcelona and surrounding areas there has been the highest 
amount of observations, including several in less common 
habitats, such as this one in a Giant Cane Arundo donax area at 
the Llobregat Delta, October 2015.
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El mosquiter de doble ratlla és una espècie capturada per 
a l’anellament amb relativa regularitat a Catalunya. La ma-
joria de citacions històriques corresponen precisament a 
exemplars capturats en campanyes de migració, i en els 
darrers 16 anys s’ha capturat de forma anual (2005 – 2020). 
La determinació de l’edat d’aquests individus capturats pot 
ser de molt interès i pot donar informació molt interessant 
sobre la seva aparició a Europa. Per exemple, la majoria 
d’exemplars capturats que hem pogut analitzar semblen ser 
exemplars de primer hivern (EURING 3/5), mentre que es 
té constància de ben pocs exemplars adults (EURING 4/6), 
si bé hi ha poca informació disponible referent a la datació 
d’aquesta espècie. La informació presentada a continuació 
pretén ser una guia per a futures captures i està basada en 
l’experiència personal dels autors comentada amb altres 
anelladors i a partir de captures puntuals d’aquesta espècie, 
sense estudiar cap individu d’edat comprovada a partir de 
recaptures (individus anellats prèviament).

El mosquiter de doble ratlla fa una muda postjuvenil par-
cial poc extensa, que inclou plomes del cos i algunes cober-
tores de l’ala (principalment cobertores petites, un nombre 
variable de cobertores mitjanes i a vegades també alguna 

cobertora gran). Els adults fan una muda postnupcial com-
pleta i, tant adults com primers hiverns, fan una muda pre-
nupcial parcial que és també poc extensa (Svensson 1992; 
Cramp 1992; Shirihai & Svensson 2018). En aquesta nota 
proposem noves característiques que podrien permetre la 
datació en aquesta espècie durant la tardor.

Zucca (2017) proposa la datació durant la tardor a partir 
del desgast del plomatge, la forma de secundàries i rectrius i 
la presència de marques linguals. L’ús de les marques linguals 
pot ser d’ajuda en el cas d’exemplars que les presentin de 
forma clara, encara que sembla que hi ha força variació in-
dividual i tampoc es coneix quant de temps les mostren. La 
forma de les rectrius s’ha utilitzat com a mètode de datació 
principal fins a l’actualitat, amb plomes més punxegudes en 
els joves i més amples de la punta en els adults, però sem-
bla que alguns exemplars poden ser enganyosos en aquest 
caràcter i, per tant, no és molt evident, i menys quan no es 
poden comparar directament diferents individus (Shirihai & 
Svensson 2018). La forma, qualitat i desgast de les coberto-
res primàries i les plomes de vol poden ser un bon criteri de 
suport, tot i que cal anar amb compte amb els exemplars més 
primerencs, que poden arribar amb el plomatge més nou.

Apunts sobre la datació del mosquiter 
de doble ratlla Phylloscopus inornatus
Notes on ageing Yellow-browed Warblers 
MARC ILLA I DAVID BIGAS

RESUM
Aquesta nota breu comenta nous criteris de datació del mosquiter de doble ratlla (Phylloscopus inornatus) 
durant la tardor, per a una espècie amb poca informació disponible a la bibliografia. Basant-nos en la nostra 
experiència relativament limitada, proposem la utilització de (1) límits de muda a l’ala, amb especial atenció a 
les cobertores petites, (2) la coloració de l’hemibandera externa de les terciàries i (3) les barres alars, formades 
per les puntes de les cobertores mitjanes i grans (que també es troben relacionades amb l’extensió de la muda). 
Generalment, els exemplars de primer hivern mostren vores pàl·lides (normalment blanques) a les barres alars, 
mentre que els adults mostren vores grogues-verdes. Més estudis detallats del plomatge són necessaris per tal 
de confirmar aquestes característiques i entendre millor la variació individual.

ABSTRACT
This short note explores new criteria for ageing Yellow-browed Warblers (Phylloscopus inornatus) during au-
tumn, for a species with very little information available in the literature. Based on our limited experience, we 
propose here the use of (1) moult limits in the wing, with special attention to the median and lesser coverts, 
(2) the colouration of the outer web of the tertials and (3) the wing-bars, formed by the tips of the median and 
the greater coverts (which is also related to the moult extension). Generally, first-winter individuals show paler 
(and usually white) edges to these feathers, while adults show yellow-green edges. Deeper studies are needed 
in order to confirm these features and understand better the individual variation.
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A continuació proposem tres nous aspectes en els quals 
es podria basar la determinació de l’edat: 

1. Límit de muda.  Amb la muda postjuvenil poc exten-
sa no és fàcil detectar-lo, similar al cas de les espècies 
del gènere Regulus. Proposem que pot ser d’utilitat 
buscar el límit de muda entre les cobertores mit-
janes. La diferència entre les dues generacions sol 
veure’s en el color del centre de la ploma (més fosc 
en els adults) i en la taca de la punta. Els joves solen 
mostrar taques blanques de mida generalment gran 
i lleugerament desgastades  mentre que els adults 
mostren taques menys contrastades, amb matís verd-
ocre (no blanc pur), i més noves. No es descarta que 
alguns exemplars puguin fer mudes una mica més 
extenses i incloure potser algunes cobertores grans, 
pel que es podria detectar un límit de muda entre 
aquest grup de plomes.

2. Els adults tenen unes terciàries amb la vora externa 
menys contrastada, més verdosa i resseguint la vora, 
mentre que els primers hiverns semblen mostrar les 
marques més blanques i més grans (una característica 
similar als reietons Regulus regulus). 

3. La segona barra alar (a les cobertores mitjanes) apa-
reix menys marcada (amb molt més verd i menys 
blanc pur) en els adults. Els primers hiverns que 
han mudat totes o la majoria de cobertores mitjanes 
mostren també la segona barra alar poc marcada, de 
tipus adult. La variació individual en aquest caràcter, 
doncs, sembla anar relacionada amb l’extensió de 
la muda postjuvenil, però en tot cas els adults no 
semblen mostrar una barra a les cobertores mitjanes 
amb taques grans i de color blanc.

Per tal de corroborar aquestes observacions, seria ideal re-
capturar exemplars en diferents anys per a poder estudiar la 

Figura 1. Ala d’un exemplar probablement de primer hivern 
(EURING 3), anellat el 15 d’octubre a la vall de Jóncols (cap 
de Creus). Les fletxes indiquen les cobertores suposadament 
juvenils, més blanques i gastades que les mudades. Totes les 
cobertores grans suposadament juvenils. Vegeu també les 
terciàries amb vores amples i blanques. Fotografia: Marc Illa.

Wing of a presumed first-year (EURING 3), ringed the 15th 
October at Jóncols valley (cap de Creus), The red arrows point the 
outer median coverts presumably juvenile, with paler and more 
worn edges. All the greater coverts seem to be juvenile. Note also 
the tertials with broad white fringes along the edge.
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1Figures 2 i 3. Un probable adult (EURING 4) a l’esquerra i un probable primer hivern (EURING 3) a la dreta capturats a l’Illa de Buda, 
delta de l’Ebre, l’octubre del 2016. Vegeu les diferències en el patró de terciàries, la forma de les rectrius i les barres alars, amb taques 
blanques més grans i gastades en l’exemplar de la dreta. Fotografies: David Bigas.

A probable adult (EURING 4) to the left and a probable first-winter (EURING 3) to the right, ringed at Illa de Buda (Ebre delta), during 
October 2016. Note the differences in the pattern of the tertials, the shape of the tail feathers and the wing-bars, with bigger, whiter and 
a bit more worn feather-tips at the right bird.

1Figura 4. Comparativa entre un probable adult (EURING 4; 2cy+) i un probable primer hivern (EURING 3; 1cy) capturats a Beidahe 
(la Xina) l’octubre del 2015. Vegeu les diferències en el patró de les terciàries i en la forma i amplada de les rectrius. Fotografies: Björn 
Malmhagen. 

Comparison of a probable adult (EURING 4; 2cy+) and a probable first-winter (EURING 3; 1cy) ringed at Beidahe (China) during October 
2015. Note the differences in the pattern of the tertials and in the shape and broadness of the tail feathers.
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variació del plomatge d’exemplars adults i de primer hivern 
a partir d’individus d’edat segura i així conèixer millor la 
variabilitat individual i entre grups d’edat. Altres anelladors 
han estat estudiant tècniques de datació d’aquesta espècie 
sense haver arribat encara a cap conclusió ferma més enllà 
de les assumpcions generals en la majoria de passeriformes 
(Norevik et al. 2020). Tot i així, proposem aquestes carac-
terístiques com a elements a inspeccionar en futurs ocells 
capturats a Catalunya o que puguin servir de base per a 
futures investigacions i instem els i les anelladores a docu-
mentar els exemplars capturats amb fotografies de qualitat 
per al seu posterior estudi.

Agraïments
Diverses persones han aportat els seus punts de vista i ex-
periència en discussions que ens han encoratjat a escriure 
aquesta nota. Agraïm especialment a Björn Malmhagen, 
Magnus Hellström, Jonas Buddemeier i Jochen Diershke els 

comentaris sobre aquesta nota i la cessió d’algunes imatges. 
També a Gabriel Gargallo els seus valuosos comentaris que 
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1Figura 5. Un exemplar adult capturat el 10 de setembre a Khurkh Bird Ringing Station (Mongòlia). Totes les plomes de l’ala són 
molt noves, de color fosc i amb vores verdes. Les barres alars queden difuses per la quantitat de verd (especialment a les cobertores 
mitjanes). Les terciàries tenen blanc només resseguint la vora, i amb una certa quantitat de matís verd. Les cobertores primàries són 
amples i noves, i la ploma més gran de l’àl·lula és també molt fosca. Cal destacar que la fotografia correspon a una data primerenca, 
quan els primers hiverns són més complicats de separar dels adults. Fotografia: Jonas Buddemeier. 

An adult individual caught the 10th of September at the Khurkh Bird Ringing Station in Mongolia. All wing feathers are very fresh-looking, 
dark and with clear greenish edges. The wing-bars appear diffuse due to the amount of greenish that is present (especially at the median 
coverts). The tertials have a white fringe restricted to the edge, and with a certain amount of green present. The primary coverts are 
broad and fresh, and the biggest alula feather is also very dark. It needs to be noted that the picture was taken in a rather early autumn 
date, when first-winters are harder to tell from adults.
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Introducció 
Aquest és el cinquè informe del Comitè Avifaunístic de Ca-
talunya (CAC). Comprèn majoritàriament citacions d’ocells 
rars corresponents als anys 2015, 2016 i 2017, però també 
d’anys anteriors. Per a cada registre s’indiquen, per ordre, 
l’any en què ha tingut lloc la primera observació dels ocells 
involucrats, la comarca, la localitat i el municipi, si han es-
tat capturats per a l’anellament o se’n conserven altres evi-
dències (fotografies, enregistraments de so o vídeo, plomes 
o cadàvers sencers, mostres, etc.), el nombre d’exemplars 
detectats, el seu sexe i edat quan s’han pogut determinar, 
l’interval de dates en què es coneix la seva presència i el nom 
i cognom dels/les autors/es del primer registre. L’ordre de 
presentació de les citacions per a cada  tàxon és estrictament 
cronològic, ordenant-les de la més antiga a la més recent. 
A tal efecte, per als intervals es té en compte la data de la 
primera observació. 

Els números entre parèntesi que segueixen els noms de 
cada tàxon (nom català seguit del científic) indiquen: (1) 
el nombre total acumulat d’individus involucrats en (2) el 
nombre de citacions homologades. La presència d’un aste-
risc (*) a l’inici del registre indica que és un exemplar que 
retorna, ja s’havia homologat anteriorment i, per tant, no 
compta com a registre nou. S’assenyala expressament quan 
l’homologació d’una citació suposa l’entrada del tàxon a la 
Llista Patró dels ocells de Catalunya. Les observacions de 
cada tàxon es posen en context mitjançant un petit text 
introductori. Aquest aporta informació sobre les circums-
tàncies que envoltaren les observacions, tals com fenòmens 
meteorològics o incursions ocasionals al nostre país o en 
països veïns. 

Els autors de les observacions poden remetre les seves 
citacions mitjançant el correu electrònic (cac@ornitologia.
org) o el correu postal (C/.Girona 168, entresol 5ª, 08037 
Barcelona). Totes aquelles observacions de les espècies in-
closes a la llista de tàxons homologables (disponible al web) 
entrades al portal www.ornitho.cat  que incloguin fotografies 
o enregistraments sonors també seran sotmeses automàti-
cament a homologació. Les fotografies aportades a ornitho.
cat podran ser utilitzades en els informes del CAC. Al web 
del CAC es pot descarregar la fitxa d’homologació per a 
comunicar les citacions. Només de forma excepcional es 
consultaran altres webs. Per aquest informe s’ha consultat 
addicionalment el blog consorcideltallobregat.blogspot.com, 
i les dades provinents únicament d’aquesta web s’han marcat 
amb les lletres (CDL).

La seqüència taxonòmica que s’ha utilitzat en l’informe és 
la de la Llista Patró 4.1 (Gil-Velasco et al. 2015), basada en la 
del Comitè Taxonòmic de la Association of European Records 
and Rarities Committees (AERC TAC 2015) i amb les modi-
ficacions suggerides posteriorment pel British Ornithologists’ 
Union Records Committee (Sangster et al. 2015). 

Els següents membres del CAC han emès el seu veredicte 
en algunes o en totes les citacions que es relacionen en el 
present informe: Albert Burgas, Martí Franch, Miguel Ángel 
Fuentes, Marc Gálvez, Manolo García, Marcel Gil-Velasco, 
Marc Illa, Xavier Larruy i Àlex Ollé.

Ocells rars a Catalunya Informe del Comitè 
Avifaunístic de Catalunya 2015, 2016 i 2017
Rare birds in Catalonia. Report of the Catalan 
Avifauna Committee 2015, 2016 & 2017 

CARLOS ALVAREZ-CROS, ALBERT BURGAS, MARTÍ FRANCH, MIGUEL ÁNGEL FUENTES, MARC GÁLVEZ, MANOLO GARCÍA, MARCEL GIL-VELASCO, MARC ILLA,  
XAVIER LARRUY I ÀLEX OLLÉ
*Membres del Comitè Avifaunístic de Catalunya cac@ornitologia.org

ABSTRACT
5th report of the Catalan Avifauna Committee (CAC): rare birds in Catalonia 2015–2017. This report presents 
accepted records of those species considered to be rare only at a Catalan region level, and thus assessed by 
the Catalan Avifauna Committee (CAC), in contrast to nationally rare species that are assessed by the Spanish 
Rarities Committee (CR-SEO). CAC assessed no records of new species for the Catalan list during this period, 
although some nationally-rare additions to the Catalan list were assessed by CR-SEO.
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Citacions acceptades 

Anser albifrons  (14/10) 
Oca riallera grossa 

Els registres homologats, ambdós dels aiguamolls de l’Em-
pordà, consoliden la tendència de regularització de la hiver-
nada a aquesta zona des de l’hivern 2010/11, malgrat que 
no hi ha observacions de l’hivern de 2015/2016. L’aparició 
d’aquesta espècie pot estar relacionada amb l’augment de 
la hivernada d’oques vulgars Anser anser dels darrers anys.

2012. L’Alt Empordà. El Matà, Parc Natural dels Aigua-
molls de l’Empordà. Hi ha fotografies. 1 2n any, del 3 d’abril 
al 15 de maig (Jorge García). 

2016. L’Alt Empordà. Aguait Quim Franch, Parc Natural 
dels Aiguamolls de l’Empordà. Hi ha fotografies. 2 adults de 
la subespècie nominal, un des del 7 d’octubre i un segon el 
7 de desembre, fins al 8 de desembre (Albert Burgas, Anna 
Planella; Eikel Delgado). 

Branta leucopsis (19/9)  
Oca de galta blanca 

Per segona vegada, un grup protagonitza el que es podria 
considerar una hivernada completa a Catalunya. Igual que 
en el cas de Vila-seca l'hivern de 2010-11, es tracta d'un 
probable grup familiar (dos adults i tres primers hiverns 
en aquest cas) i en un camp de golf. També destaca espe-
cialment la dada d'un exemplar que passa un any sencer al 
delta del Llobregat.

2015. El Barcelonès. Baix Llobregat. El Prat de Llobregat, 
Viladecans i Castelldefels (Cal Tet, Remolar, Estany de l’Olla 
del Rei). Hi ha fotografies. 2 adults del 21 al 28 de gener 
(Ferran López, A. Pérez). 

2016. El Vallès Oriental – el Baix Llobregat. Club de Golf 
Vilalba, la Roca del Vallès. Hi ha fotografies. 2 adults i 3 1rs 
hiverns, del 2 de gener al 10 de març (Javi Mendoza). Entre 
el 23 i 25 de gener s’observen al lloc, quan es produeix una 

observació al tram final del Llobregat, delta del Llobregat, 
el dia 23 de gener (Àlex Rollan).

2016. El Baix Llobregat. Maresmes de Cal Tet, el Prat de 
Llobregat. Hi ha fotografies. 1 1r hivern del 15 de desembre 
fins, almenys, el 10 de desembre de 2017 (Francisco Pou, 
Ferran López, Enric Fontcuberta i Dani Díaz).

2017. La Selva. Estany de Sils, Sils. Hi ha fotografies. 
1 exemplar d’edat indeterminada el dia 7 de gener (Jordi 
Arumí).

2017. L’Alt Empordà. Mas Trencat, Castelló d’Empúries. 
Hi ha fotografies. 1 exemplar d’edat indeterminada el dia 17 
de maig (Jean Bisetti).

Branta bernicla (13/10)  
Oca de collar
S’accepten dues noves observacions, totes dues en localitats 
típiques de la costa, als aiguamolls de l’Empordà i al delta 
de l’Ebre.

1999. L’Alt Empordà. Platja de can Comes, la Rogera i 
altres zones de la Reserva Integral 2. Parc Natural dels Ai-
guamolls de l’Empordà. Hi ha fotografies. 1 adult del 29 de 
desembre al 12 de gener de 2000 (Daniel Burgas, Albert 
Burgas, Jordi Martí-Aledo et al.).

2013. El Montsià. Punta de la Banya, Parc Natural del 
Delta de l’Ebre, Sant Carles de la Ràpita. Hi ha fotografies. 1 
exemplar de segon any calendari de la subespècie nominal, 
el 8 d’abril (Jordi Martí-Aledo i Carles Domingo).

Tadorna ferruginea (20/12)  
Ànec canyella  
Dues noves observacions, d’un sol exemplar cada una. L’ori-
gen dels exemplars observats a Catalunya és molt complicat 
de determinar amb certesa. Mentre que les poblacions del 
centre de la península Ibèrica es consideren de la categoria 
C, no es pot descartar amb certesa que els exemplars detec-
tats a Catalunya puguin provenir de zones de distribució 

7Foto 1. Oques rialleres grosses 
Anser albifrons, adultes.  
7 de desembre de 2016, aguait 
Quim Franch, PN Aiguamolls de 
l’Empordà, Castelló d’Empúries, 
l’Alt Empordà (Eikel Delgado).

INFORME DEL COMITÈ AVIFAUNÍSTIC DE CATALUNYA 2015, 2016 I 2017 | BUTLLETÍ DEL CAC



44 | Butlletí del CAC • núm. 2 • Desembre 2021 • Institut Català d’Ornitologia

BUTLLETÍ DEL CAC | INFORME DEL COMITÈ AVIFAUNÍSTIC DE CATALUNYA 2015, 2016 I 2017

naturals, per exemple el nord d’Àfrica. Així doncs, tot i co-
neixedors d’aquesta situació, les observacions a Catalunya 
es continuaran homologant com a categoria A excepte que 
es pugui demostrar el contrari.

2016. L’Alt Empordà. El Matà, Parc Natural dels Aigua-
molls de l’Empordà. Hi ha fotografies. 1 adult, del 13 al 29 
de maig (Jordi Martí; Pedro Plans).

2017. El Pla d’Urgell. Estany d’Ivars i Vila-sana, Ivars 
d’Urgell. Hi ha fotografies. 1 adult del 10 al 18 d’agost (Joan 
Estrada). El Baix Ebre. Aiguamolls de depuració Illa de Mar, 
Deltebre. Hi ha fotografies. 1 adult del 30 d’agost al 24 d’oc-
tubre (Joan Mestre). Es considera que les dues observacions 
corresponen presumiblement al mateix exemplar, ja que no 
coincideixen en dates i les dues corresponen a un exemplar 
adult amb un plomatge similar. 

Marmaronetta angustirostris (13/7)  
Xarxet marbrenc
Dues noves observacions d’aquesta espècie que apareix de 
forma regular a Catalunya, especialment al delta de l’Ebre. 
S’homologuen aquestes observacions del delta del Llobregat 
a l’espera de fer una revisió exhaustiva de totes les dades 
registrades a Catalunya.

2017. El Baix Llobregat. Cal Tet, delta del Llobregat, 
el Prat de Llobregat. Hi ha fotografies. 1 exemplar del 28 
d’abril al 7 de maig  (Ferran López).

2017. El Baix Llobregat. Observatori Cal Tet, delta del 
Llobregat, el Prat de Llobregat. Hi ha fotografies. 1 exemplar 
el 12 d’agost (Javier Valladares). 

Clangula hyemalis (12/10)  
Ànec glacial
S’accepten tres noves observacions, que arriben a un total 
de 10 citacions homologades a Catalunya. Dues dades cor-
responen a exemplars de primer hivern realitzant estades 
de més d’un mes de durada, fet regular en aquesta espècie.

1999. El Baix Llobregat. Platja de cal Francès, piscina 
Càmping Filipines, Viladecans, i platja de la Ricarda, el Prat 
de Llobregat. Hi ha fotografies. 1 femella de 1r hivern, del 
21 de novembre de 1999 al 8 de març del 2000. (Xavier Lar-
ruy, Ricard Gutiérrez, Francesc Xavier Santaeufemia, Ferran 
López, David Bigas, Joan Castelló, Armand Ramal, Daniel 
González, Bernat Iglesias et al.).

2016. El Montsià. Mirador de l’Embut, Amposta. Hi ha 
fotografies. 1 mascle de 1r hivern, del 9 de desembre al 21 
de gener de 2017 (Lluís Comas i Olga Boet). 

2017. El Montsià. Mirador de l’Embut, Amposta. Hi ha 
fotografies. 1 exemplar d’edat i sexe indeterminats, del 5 al 
9 de gener (Lorenzo Prada).

Ardenna gravis  (5/5) 
Baldriga capnegra
Cinquena observació acceptada d’aquesta espècie a Cata-
lunya, però tot just la segona observació documentada a 
la tardor. En total, es coneixen dues observacions de juny, 
una d’abril, una de novembre i la que aquí es presenta, a 
l’octubre.

2017. El Tarragonès. Entre 6 i 7 milles nàutiques des del 
cap de Salou, Salou. Hi ha fotografies. 1 exemplar el 14 
d’octubre (Matxalen Pauly).

Foto 2. Ànex glacial Clangula hyemalis, 
mascle de primer hivern. 22 de 
desembre de 2016, Mirador de l’Embut, 
Amposta, el Montsià (Sergi Torné).
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Ardenna grisea  (4/4)  
Baldriga grisa
S’accepten dues noves observacions que suposen la tercera 
i la quarta citacions homologades a Catalunya. Les dues 
observacions prèvies corresponen a l’11 de desembre de 
1999 i al 31 de març de 2007.

2015. El Baix Camp. Mar davant l’Hospitalet de l’Infant 
(40.9115N/1.1660E). Hi ha fotografies. 1 exemplar trobat 
mort, el 25 de febrer (Esther Camacho).

2015. El Tarragonès. Mar davant Salou. Hi ha fotografi-
es. 1 exemplar el 12 de desembre (Joan Barrachina i Joan 
Ferrer).

Egretta garzetta × gularis (22/21)  
Presumpte híbrid de martinet blanc i martinet dels 
esculls 
S’homologuen tres noves observacions a Catalunya l’any 
2016. Les característiques de l’exemplar del Baix Empordà 
i de l’individu del delta del Llobregat són molt semblants, 
indicant un possible origen, però sembla que es tracta de dos 
individus diferents. L’exemplar del delta del Llobregat es troba 
present des del 2012 i ja havia estat homologat pel CR-SEO. 
Al delta de l’Ebre, s’observa de forma continuada un exem-
plar des fa anys i que ja havia estat homologat pel CR-SEO.

2015*. El Montsià. Mirador de l’Embut, Amposta. Hi ha 
fotografies. 1 adult, del 13 de gener de 2015 fins, almenys, 
el 16 de gener de 2018 (David Bigas). Aquest exemplar ha 
estat detectat durant diversos anys al delta i observat per 
nombrosos/es observadors/es en diverses ocasions. 

2015*. El Baix Llobregat. Can Dimoni i Maresma del Re-
molar, delta del Llobregat. Un exemplar del 6 de gener de 
2015 (Eio Ramon) fins l’11 de juny de 2016 (J. Bellavista, 
S. Hoces). Aquest exemplar ha estat detectat al delta del 
Llobregat des de l’any 2012. (CDL) 

2016. El Baix Empordà. Estany de Boada - Pals, Palau-
sator – Pals. Hi ha fotografies. 1 adult, del 13 al 28 de març 
(Joan Estrada Jofra, Montse Jofra, Víctor Estrada; Xavier 
Idígora). 

2016. El Baix Llobregat. Maresma del Remolar, delta del 
Llobregat, Viladecans. 1 exemplar el 2 d’abril (Eio Ramon, 
Sergio Hoces; Xavier Aute, Marc Noguera). (CDL)

2016. L’Alt Empordà. Les Molleroses, Castelló d’Empúries. 
Hi ha fotografies. 1 adult, del 15 al 28 d’abril (observadors 
francesos dels quals es desconeixen els noms; Hubert Mas).  

Podiceps auritus (17/15) 
Cabussó orellut
Tres noves citacions acceptades a Catalunya. D’aquestes, 
dues observacions corresponen a exemplars fent estades de 
diverses setmanes en un punt de la costa; un d’ells es pot 
considerar com a una hivernada pràcticament completa (de 
desembre a març). La tercera dada correspon a un exem-

plar observat un sol dia, a mitjans de desembre. El total 
de citacions homologades mostra aquest mateix patró, amb 
exemplars realitzant estades de diverses setmanes i observa-
cions puntuals d’exemplars en pas, amb diverses citacions 
sobretot el desembre, gener i març.

2016. El Baix Llobregat. Castelldefels – Gavà. Hi ha foto-
grafies. 1 exemplar d’edat indeterminada, del 21 de gener 
al 26 de febrer (Ferran López; Claudio Bracho).

2017. El Baix Ebre. Platja de l’Arenal, delta de l’Ebre, 
l’Ampolla. Hi ha fotografies. 1 exemplar d’edat indetermi-
nada del 6 de desembre de 2017 al 19 de març de 2018 
(Robert Manzano i Helena Navalpotro; Manolo Sánchez).

2017. El Baix Camp. Els Penyals, Mont-roig del Camp. 
Hi ha fotografies. Un exemplar d’edat indeterminada l’11 de 
desembre (Jordi Jover).

Elanus caeruleus (≥18/13)  
Esparver d’espatlles negres
Tot i no estar present a la llista de rareses del CAC des de 
l’any 2012, es publica aquesta observació prèviament homo-
logada i que no havia quedat reflectida en informes previs.

2011. El Pla de l’Estany. Serinyà. Hi ha fotografies. 1 
exemplar d’edat indeterminada el 23 d’octubre (Sergi Cas-
tillo).

Circus macrourus (42/36)  
Arpella pàl·lida russa
Aquesta espècie va deixar de ser homologable pel Comité 
de Rarezas de SEO/BirdLife l’1 de gener de 2016, quan va 
passar a la llista del CAC. Es presenten sis noves citacions 
per aquesta espècie, que ja resulta regular a Catalunya. Les 
dates fenològiques a la primavera van de finals de març a 
mitjans de maig, i les de tardor de finals d’agost a mitjans 
de novembre, per tant, totes sis citacions queden dins els 
períodes de migració habituals.

2016. L’Alt Empordà. Prats de la Muga Vella, Castelló 
d’Empúries. Hi ha fotografies. 1 mascle de tercer any el 12 
d’abril (Jean Bisetti).

2016. L’Urgell. Secà de Belianes-Preixana, Bellpuig. Hi ha 
fotografies. 1 exemplar de segon any el 25 d’abril (Carlos 
Lopez).

2016. El Segrià. Alfés. Hi ha fotografies. 1 mascle de segon 
any el 30 d’abril (Irene Figueroa).

2016. L’Anoia. Igualada. Hi ha fotografies. 1 mascle de 
primer any, el 8 de setembre (Agustí Olivé).

2016. Osona. Els Aiguols, Gurb. Hi ha fotografies. 1 mas-
cle de primer any el 4 de novembre (Xevi Rifà).

2016. El Baix Llobregat. Delta del Llobregat. Hi ha fo-
tografies. 1 mascle adult, el 5 de novembre (Eio Ramon).

2017. L’Alt Empordà. Els Tres Ponts, Parc Natural dels Ai-
guamolls de l’Empordà, Palau-Saverdera. Hi ha fotografies. 
1 mascle adult, el 25 de març (Freddy Plédran).
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2017. El Montsià. Ulldecona. Hi ha fotografies. 1 mascle 
adult, del 29 al 31 de març (Joan Mestre).

2017. L’Alt Empordà. Prats de Can Comes, Parc Natural 
dels Aiguamolls de l’Empordà, Castelló d’Empúries. Hi ha 
fotografies. 1 mascle de segon any calendari, el 6 d’abril 
(Christian Kerihuel i Bruno Duchenne).

2017. El Vallès Oriental. Turó dels Castellans - Ca l’Espi-
nal, la Roca del Vallès/Argentona. Hi ha fotografies. 1 mascle 
de segon any calendari, el 24 de setembre (Jordi Sala, Javi 
Mendoza, Manuel Enrique Carballal).

2017. El Vallès Oriental. Turó dels Castellans - Ca l’Espinal, 
la Roca del Vallès/Argentona. Hi ha fotografies. 1 mascle, el 
29 de setembre (Javi Mendoza, Francina Turon, Joan Grajera).

Aquila adalberti (10/10)  
Àguila imperial ibèrica
Seguint la tendència dels últims anys, continua la tendència 
a l’alça de les citacions d’exemplars juvenils i immadurs de 
primavera a tardor, encara molt centrades a les terres de 
ponent, allà on es mantenen bones densitats de conill.

2016. L’Urgell. Tàrrega. Hi ha fotografies. 1 exemplar 
de segon any, de l’1 al 5 de maig (Sergio Hoces; Xavier 
Bayer).

2016. L’Urgell. Tàrrega. Hi ha fotografies. 1 exemplar de 
primer any, del 22 de setembre al 12 d’octubre (Pere Josa).

2017. La Segarra – l’Urgell. Secà dels Plans de Sió – Tàr-
rega. Hi ha fotografies. 1 exemplar de 3r any el 8 de juliol 
(Arnau Tolrà). Molt probablement el mateix exemplar tornat 
a observat el dia 2 d’agost a  Agramunt (L’Urgell) (Sergio 
Hoces, identificat per Ferran López).

2017. La Segarra – l’Urgell. Secà dels Plans de Sió – Tàr-
rega. Hi ha fotografies. 1 exemplar de 1r any el 20 d’agost 
(Carlos Grande, Sergio Hoces).

2017. La Segarra – l’Urgell. Secà dels Plans de Sió – Tàr-

rega. Hi ha fotografies. 1 exemplar de 2n any els dies 2 i 3 
de setembre (Carlos Grande, Marc Gàlvez).

Zapornia pusilla (25/22)  
Rasclet 
S’accepten 7 observacions d’aquesta espècie encara molt des-
coneguda. Les observacions del delta del Llobregat encaixen 
en la fenologia migradora, en canvi les dels aiguamolls de 
l’Empordà entren dins del període de reproducció conegut. 
Destaca el registre del 2012, als aiguamolls de l’Empordà, 
que en aquell moment, suposava una de les primeres dades 
cofirmades de cria a Catalunya en les darreres dècades.

2011. L’Alt Empordà. Estany de Palau, Parc Natural dels 
Aiguamolls de l’Empordà, Palau-Saverdera. 2 adults, el 16 
de maig (Miguel Angel Fuentes). 

2012. L’Alt Empordà. Els Tres Ponts, Parc Natural dels 
Aiguamolls de l’Empordà, Palau-Saverdera. 1 adult i 2 polls, 
el 30 de juny (Miguel Angel Fuentes, Gerard Dalmau i Alba 
Casals). 

2015. El Baix Llobregat. El Remolar, delta del Llobregat, 
Viladecans. Hi ha fotografies. 1 exemplar d’edat indetermi-
nada, el  5 d’abril (Àlex Huberti).

2015. El Baix Llobregat. Riera Roja, Can Dimoni, Del-
ta del Llobregat, Sant Boi de Llobregat. Hi ha fotografies. 
1 exemplar d’edat indeterminada, el 2 de maig (Antonio 
Salmerón).

2016. El Baix Llobregat. El Remolar, Delta del Llobregat, 
Viladecans. Hi ha fotografies. 1 exemplar d’edat indeter-
minada el 12 d’abril  (Mike O’Neil i Stephen Christopher).

2017. L’Alt Empordà. Estany Europa, Parc Natural dels 
Aiguamolls de l’Empordà, Castelló d’Empúries. Hi ha foto-
grafies. 1 exemplar, el 26 d’abril (Antony Faure).

2017. El Tarragonès. Torre d’en Dolça, Vila-seca i Salou. Hi 
ha fotografies. 1 exemplar, el 3 i 4 de maig (Jordi Jover Garcia).

7Foto 3. Territ fosc 
Calidris maritima. 21 de 
desembre de 2014, Platja 
de l’Ampolla, el Baix Ebre 
(Miquel Bonet).
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Crex crex (10/10) 
Guatlla maresa
Només una dada acceptada, referent a un exemplar observat 
en el període de migració postnupcial habitual per a l’espè-
cie a casa nostra.

2002. El Baix Empordà. Entre la depuradora de Pals i el 
Golf Serres de Pals. 1 exemplar, el 18 de setembre (Daniel 
Burgas i Albert Burgas).

Calidris maritima  (4/4) 
Territ fosc
S’homologuen tres citacions a afegir a la ja existent de l’any 
2001, recuperant dues dades anteriors. És especialment in-
teressant la de l’exemplar del Baix Ebre, que protagonitzà 
una veritable hivernada de més de cinc mesos i mig.

1992. El Barcelonès. Port de Barcelona. 1 exemplar, el 16 
de febrer (José Manuel Arcos).

1994. El Baix Empordà. Arrossars del mas Carles, Pals. 
1 exemplar, el dia 23 d’abril (Albert Burgas, Daniel Burgas 
i Ramon Fortià).

2014. Baix Ebre. Port i platja de l’Ampolla. Hi ha fotogra-
fies. 1 exemplar, del 17 de desembre al 5 de maig de 2015 
(Manolo Sánchez et al.).

Calidris subruficollis (40/25)  
Territ rogenc
Aquesta espècie va deixar de ser homologable pel Comité 
de Rarezas de SEO/BirdLife l’1 de gener de 2016, quan va 
passar a la llista del CAC. S’homologuen vuit observacions 
d’onze exemplars corresponents als anys 2016 i 2017, de les 
quals cinc corresponen al delta de l’Ebre (i cinc d’aquestes 
al mateix lloc, a la Finca de Migjorn). Destaca especialment 
el primer registre plenament hivernal, de primers de gener 
al delta de l’Ebre.

2016. El Montsià. Camí del Matà, Sant Jaume d’Enveja.  
Hi ha fotografies. 2 exemplars d’edat indeterminada, del 2 
al 3 de gener (Ricard Gutiérrez i Helena Arbonés). 

2016. El Montsià. La Platjola, Amposta – Sant Jaume 
d’Enveja. Hi ha fotografies. 1 adult (EURING 6) el 18 de 
març (David Bigas).

2016. El Montsià. Finca de Migjorn, Sant Jaume d’Enveja. 
Hi ha fotografies. 1 exemplar d’edat indeterminada el 20 de 
març (Daniel Roca).

2016. L’Alt Empordà. El Matà, Parc Natural dels Aigua-
molls de l’Empordà. Hi ha fotografies. 1 exemplar d’edat 
indeterminada, del 2 al 3 d’abril (Jordi Martí et al.). 

2016. Montsià. Finca de Migjorn, Sant Jaume d’Enveja. 
Hi ha fotografies. 2 adults del 8 d’agost, 1 fins al 30 d’agost 
i l’altre fins l’11 de setembre (Josep Tantull).

2016. El Montsià. Finca de Migjorn, Sant Jaume d’Enveja. 
Hi ha fotografies. 1 juvenil del 23 i un segon del 24 de se-
tembre al 3 d’octubre, i 1 fins el 18 d’octubre (Ramon Prat; 
Quim Minoves, Víctor Iglesias i Guillem Saguer).

2017. El Montsià. Finca de Migjorn, Sant Jaume d’Enveja. 
Hi ha fotografies. 1 adult, del 7 al 27 d’agost (Josep Tantull 
i Roser Solé).

2017. El Montsià. Finca de Migjorn, Sant Jaume d’Enveja. 
Hi ha fotografies. 2 exemplars de 1r any, del 16 al 25 de 
setembre (Irene Figueroa, Guillem Mas, Mariano Cebolla).

Calidris melanotos (107/91)  
Territ pectoral
Aquesta espècie va deixar de ser homologable pel Comité 
de Rarezas de SEO/BirdLife l’1 de gener de 2016. S’homolo-
guen vuit observacions corresponents als anys 2016 i 2017. 
Totes corresponen al pas postnupcial, quan es registra el 
major nombre d’observacions d’aquesta  espècie a Catalu-
nya, però destaca una observació a principis de desembre.

7Foto 4. Territ rogenc Calidris 
subruficollis. 2 d’abril de 2016,  
el Matà, PN Aiguamolls de 
l’Empordà, l’Alt Empordà 
(Ramon Aguilar).
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2016. L’Alt Empordà. Closes d’en Barraquer, Parc Natural 
dels Aiguamolls de l’Empordà. Hi ha fotografies. 1 adult, el 
7 d’agost (Guillem Saguer). 

2016. L’Alt Empordà. El Matà, Parc Natural dels Aigua-
molls de l’Empordà. Hi ha fotografies. 1 1r any, del 2 al 10 
de setembre (Jordi Martí-Aledo; Guillem Saguer).

2016. El Baix Llobregat. Platja de ca l’Arana, El Prat de 
Llobregat. Hi ha fotografies. 1 1r any, del 6 al 8 de setembre 
(Daniel Mañas i Josep Glanadell).

2016. L’Alt Empordà. El Matà, Parc Natural dels Aigua-
molls de l’Empordà. Hi ha fotografies. 1 1r any, del 7 al 12 
d’octubre (Manel Barrios i Enric Muñoz; Miquel Arxer).

2017. El Montsià. Finca de Migjorn, Sant Jaume d’Enveja. 
Hi ha fotografies. 1 1r any, del 30 al 31 d’agost (Josep Tantull 
i Roser Solé).

2017. El Montsià. Finca de Migjorn, Sant Jaume d’Enveja. 
Hi ha fotografies. 1 1r any, del 31 d’agost al 2 de setembre 
(Josep Bel).

2017. El Montsià. Arrossars prop de la Platjola, Sant Jau-
me d’Enveja. Hi ha fotografies. 1 1r any, l’11 de setembre 
(Pere Baucells i Irene Figueroa).

2017. El Montsià. Los cavalls, Illa de Buda, Parc Natural 
del Delta de l’Ebre, Sant Jaume d’Enveja. Hi ha fotografies. 
1 adult, el 5 de desembre (David Bigas).

Phalaropus fulicarius (7/7)  
Escuraflascons becgròs 
Amb les 5 citacions incloses en aquest informe, es disposa 
de 7 dades homologades a Catalunya. Tot i això, encara que-
den 8 citacions pendents d’homologar entre 1996 i 2009, 
que caldria recuperar. Tot i la pràctica absència de citacions 
antigues, els darrers 20 anys ha mostrat certa regularitat, 
amb 12 citacions (6 homologades) entre 2000 i 2020. Es 
consolida el patró fenològic i geogràfic, concentrant les cita-
cions al novembre i allargant-se fins al febrer, especialment 
al delta de l’Ebre i la plana de Lleida, però destaquen les 3 
citacions de juny-juliol. A més, una de les dades que es pre-
senta aquí mostra un moviment interessant dels aiguamolls 
de l’Empordà al delta de l’Ebre.

Finals de la dècada dels 50 del segle XX. El Baix Llo-
bregat. El Prat de Llobregat. Hi ha fotografies. 1 exemplar de 
1r hivern, caçat i naturalitzat, conservat al Museu del Prat 
de Llobregat (Ferran López / Museu del Prat).

2014. El Baix Ebre. El Goleró, delta de l’Ebre. Hi ha foto-
grafies. 1 exemplar immadur, del 18 al 25 de juliol (Josep 
Tantull, Roser Soler; Manolo Sánchez et al.).

2017. L’Alt Empordà. Aguait de les Gantes, Estany del 
Cortalet, Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà. Hi 
ha fotografies. 1 exemplar adult (EURING 4) del 24 al 26 
de juliol (Jordi Martí-Aledo; Oriol Clarabuch). El Montsià. 
Sant Jaume d’Enveja. Del 28 de juliol al 5 d’agost (Josep 
Tantull, Roser Solé). Es considera que es tracta del mateix 

exemplar a les dues localitats a partir de les característiques 
del plomatge.

2017. El Montsià. Salines de la Trinitat, Sant Carles de la 
Ràpita. Hi ha fotografies. 1 exemplar de 1r hivern el 10 de 
novembre (David Bigas).

2017. El Montsià. Salines de la Trinitat, Sant Carles de la 
Ràpita. Hi ha fotografies. 1 exemplar adult el 23 de novem-
bre (David Bigas)

Stercorarius longicaudus (7/6)  
Paràsit cuallarg 
Sisena observació d’aquesta espècie a Catalunya, i la primera 
que inclou dos exemplars. També és el registre més prime-
renc; les altres observacions són de principis de maig, prin-
cipis de juny (dos registres), finals de juliol i finals d’agost.

2014. El Baix Empordà. Espigó del port de Llafranc, Pa-
lafrugell. 2 adults, 19 d’abril (Miguel Ángel Fuentes, Raquel 
Pérez).

Uria aalge (6/5)  
Somorgollaire 
Cinquè registre homologat d’aquesta espècie, i primera cita-
ció fora de les costes gironines. A més, es produeix en una 
data força tardana, durant bona part del mes de maig. Les 
altres citacions homologades corresponen al mes de gener 
(3 registres) i un a principis d’abril, en migració.

2007. El Baix Llobregat. Desembocadura nova del riu Llo-
bregat, el Prat de Llobregat. Hi ha fotografies. 1 exemplar de  
1r estiu, del 6 al 23 de maig (Xavier Larruy, Manuel Enrique 
Carballal, Laura Puyol i Marc Llobet).

Larus argentatus (118/118)  
Gavià argentat de potes roses 
El nombre de citacions homologades es dispara, presumi-
blement pel millor coneixement de l’espècie i el seu major 
grau de prospecció. Això fa que, a part de les zones habituals 
d’hivernada, especialment al port tarragoní, s’hagi detectat al 
delta de l’Ebre, a Osona o a l’Estany d’Ivars i Vila-sana. Les 
dates d’aparició són les habituals a excepció d’una plena-
ment estival, a mitjans de juliol a l’abocador de Solius, i d’un 
adult que s’observa reiteradament en una escola al centre 
de Barcelona durant pràcticament tot l’any, però sense més 
observacions durant l’estiu degut a les vacances escolars.

2008. Osona. Teulades de la General Cable (fàbrica), 
Manlleu. Hi ha fotografies. 1 exemplar de 1r hivern del 3 
de febrer al 2 de març (Martí Rodríguez, Andrés García, 
Roger, Jordi Erra i Marta Massana). 

2008. Osona. Teulades de la General Cable (fàbrica), 
Manlleu. Hi ha fotografies. 1 exemplar de 1r hivern del 
5 al 17 de febrer (Martí Franch, Divina Carandell, Oriol 
Clarabuch, Josep Maria Puig, Guillem Móra, Toni Alonso i 
Montse Raurell). 
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2010. El Tarragonès. Port de Tarragona, Tarragona. Hi 
ha fotografies. 1 exemplar adult el 12 de gener (Raül Aymí, 
Albert Cama i Camilo Albert).

2010. El Montsià. Arrossars propers a l’Encanyissada, Sant 
Jaume d’Enveja. Hi ha fotografies. 1 exemplar de 4rt hivern 
el 6 de desembre (Xavier Larruy). 

2013. El Tarragonès. Port de Tarragona, Tarragona. Hi ha 
fotografies. 1 exemplar adult del 23 de febrer al 2 de març 
(Camilo Albert i Albert Cama).

2013. El Tarragonès. Port de Tarragona, Tarragona. Hi ha 
fotografies. 1 exemplar de 2n hivern el 3 de març de 2014 
(Albert Cama i Marc Illa).

2013. El Tarragonès. Port de Tarragona, Tarragona. Hi 
ha fotografies. 1 exemplar de 3r/4rt hivern el 25 d’octubre 
(Camilo Albert).

2013. El Tarragonès. Port de Tarragona, Tarragona. Hi ha 
fotografies. 1 exemplar de 1r hivern de l’1 de novembre al 
14 de desembre (Albert Cama, Camilo Albert i Pau Garcia).

2013. El Tarragonès. Port de Tarragona, Tarragona. Hi ha 
fotografies. 1 exemplar de 2n hivern del 16 de novembre 
al 30 de març de 2014 (Camilo Albert, Albert Cama, Raül 
Aymí, Pau Garcia et al.).

2013. El Tarragonès. Port de Tarragona, Tarragona. Hi 
ha fotografies. 1 exemplar adult del 5 de desembre al 23 
de febrer de 2014 (Camilo Albert, Albert Cama, Raül Aymí 
i Pau Garcia).

2014. El Barcelonès. Col·legi Lestonnac, Barcelona. Hi 
ha fotografies. 1 exemplar adult des del 22 de setembre de 
2014 fins al 18 de juny de 2015, i es torna a observar a par-
tir del 18 de setembre i fins a finals d’any (Eduard Batista). 
L’any 2016 s’observa des de principis d’any fins al 21 de juny 
i fins a finals d’any (Eduard Batista). L’any 2017 s’observa 
des de principis d’any fins al 20 d’abril, es torna a observar 

des del 18 de setembre fins a finals d’any (Eduard Batista).
2014. El Tarragonès. Port de Tarragona, Tarragona. Hi ha 

fotografies. 1 exemplar de 1r hivern del 26 d’octubre al 22 
de març de 2015 (Joan Ferrer, Camilo Albert, Raül Aymí, 
Albert Cama, Miquel Bonet i Rosa M. Garcia).

2015. El Tarragonès. Port de Tarragona, Tarragona. Hi 
ha fotografies. 1 exemplar adult de l’1 al 12 de febrer (Raül 
Aymí, Camilo Albert).

2015. El Baix Ebre. Deltebre. Hi ha fotografies. 1 exem-
plar adult o de 4rt hivern el 17 d’octubre (Carles Tobella i 
Ferran Broto). 

2015. El Tarragonès. Port de Tarragona, Tarragona. Hi 
ha fotografies. 1 1r any del 24 d’octubre al 8 de novembre 
(Joan Ferrer (24/10/15). 

2015. El Tarragonès. Desembocadura del Francolí, Port 
de Tarragona, Tarragona. Hi ha fotografies. 1 2n hivern del 
15 de novembre al 14 de gener de 2016 (Raül Aymí).

2015. El Tarragonès. Tarragona. Hi ha fotografies. 1 1r 
hivern el 22 de novembre (Raül Aymí).

2015. El Tarragonès. Port de Tarragona, Tarragona. Hi ha 
fotografies. 1 adult del 22 de novembre al 29 de gener de 
2016 (Camilo Albert).

2016. El Gironès. Abocador de Solius, Llagostera. Hi ha 
fotografies. 1 3r hivern el 16 de juliol (Carlos Alvarez-Cros).

2016. El Pla d’Urgell. Estany d’Ivars i Vila-sana, Ivars 
d’Urgell. Hi ha fotografies. 1 4t any de l’11 al 12 de novem-
bre (Sergi Sales).

2016. El Tarragonès. Port de Tarragona, Tarragona. Hi ha 
fotografies. 1 4t any del 13 de novembre al 4 de març de 
2017 (Raül Aymí).

2016. Osona. Riu Ter a Manlleu, zona esportiva. Hi ha 
fotografies. 1 exemplar adult el 19 de novembre (Martí Fran-
ch i Jordi Faus). Posteriorment es torna a observar el 21 

7Foto 5. Gavià argentat de 
potes roses Larus argentatus. 
Exemplar de primer hivern, 22 de 
gener de 2017, port de Tarragona, 
el Tarragonès (Camilo Albert).
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de gener de 2017 (Andrés García). Probablement el mateix 
exemplar torna a ser observat del 5 al 26 de febrer de 2017 
a les teulades Puig-neró, Roda de Ter (Martí Franch, Marc 
Illa; Andrés García).

2016. El Tarragonès. Port de Tarragona, Tarragona. Hi ha 
fotografies. 1 1r hivern del 20 de novembre al 4 de desembre 
(Camilo Albert).

2016. El Tarragonès. Port de Tarragona, Tarragona. Hi ha 
fotografies. 1 1r hivern del 20 al 28 de novembre (Camilo 
Albert i Raül Aymí).

2016. El Tarragonès. Port de Tarragona, Tarragona. Hi ha 
fotografies. 1 1r hivern el 26 de novembre (Camilo Albert).

2016. El Tarragonès. Port de Tarragona, Tarragona. Hi 
ha fotografies. 1 adult del 4 de desembre al 4 de febrer de 
2017 (Joan Ferrer).

2016. El Montsià. Arrossars prop de l’Encanyissada, Am-
posta. Hi ha fotografies. 1 exemplar subadult el 8 de de-
sembre (Marc Illa).

2016. El Baix Ebre. L’Ametlla de Mar. Hi ha fotografies. 1 
exemplar subadult del 27 de desembre (Thomas Kuppel).

2017. El Baix Ebre. L’Ametlla de Mar. Hi ha fotografies. 
1 exemplar adult l’1 de gener de 2017 (Thomas Kuppel).

2017. El Baix Empordà. Basses d’en Coll, Pals. Hi ha fo-
tografies. 1 exemplar subadult el 17 de gener (Joan Goy).

2017. El Tarragonès. Port de Tarragona, Tarragona. Hi ha 
fotografies. 1 exemplar de primer hivern del 22 de gener al 
4 de febrer (Camilo Albert i Raül Aymí).

2017. El Gironès. Abocador de Solius, Llagostera. Hi ha 
fotografies. 1 exemplar de segon hivern el 29 de gener (Car-
los Alvarez-Cros).

2017. Osona. Teulades Puig-neró, Roda de Ter. Hi ha fo-
tografies. 1 exemplar de segon hivern del 3 al 26 de febrer 
(Martí Franch i Marc Illa).

2017. El Baix Ebre. Passeig de l’Arenal, l’Ampolla. Hi ha 
fotografies. 1 exemplar el 5 de febrer (Joan Ferrer Obiol, 
Manolo Sánchez Blanch).

2017. Alt Empordà. Abocador de Pedret, Pedret i Marzà. 
Hi ha fotografies. 1 exemplar adult el 19 de febrer (Gerard 
Dalmau i Miguel Ángel Fuentes).

2017. El Tarragonès. Port de Tarragona, Tarragona. Hi 
ha fotografies. 1 exemplar de primer hivern el 4 de març 
(Camilo Albert).

2017. El Tarragonès. Port de Tarragona, Tarragona. Hi ha 
fotografies. 1 exemplar de primer hivern, anellat a França, 
el 4 de novembre (Raül Aymí).

2017. El Tarragonès. Port de Tarragona, Tarragona. Hi 
ha fotografies. 1 exemplar adult del 2 al 24 de desembre 
(Camilo Albert). 

2017. El Tarragonès. Port de Tarragona, Tarragona. Hi ha 
fotografies. 1 exemplar de 1r hivern del 2 al 30 de desembre 
(Camilo Albert).

Larus cachinnans (93/82)  
Gavià caspi 
La majoria de les citacions homologades corresponen a 
exemplars de 1r hivern durant els mesos de març, abril i 
gener en ordre d’abundància. Les millores en el coneixe-
ment per identificar aquesta espècie, l’interès per buscar-la 
i els mitjans per documentar les observacions han permès 
un increment de dades considerable. També és important 
destacar l’augment de la població al centre d’Europa, on 
forma colònies mixtes i està documentada la hibridació amb 
altres gavians (per exemple Zagalska-Neubauer & Neubauer 
2012). Els exemplars homologats a continuació no s’han 
considerat híbrids, tot i que en alguns casos la identificació 
d’aquests pot resultar molt complicada. 

2016. El Gironès. Abocador de Solius, Llagostera. Hi ha 
fotografies. 1 1r hivern el 24 de gener (Carlos Alvarez-Cros).

2016. El Gironès. Abocador de Solius, Llagostera. Hi ha 
fotografies. 1 1r hivern el 30 de gener (Carlos Alvarez-Cros).

2016. El Gironès. Abocador de Solius, Llagostera. Hi 
ha fotografies. 1 1r hivern del 30 al 31 de gener (Carlos 
Alvarez-Cros).

2016. El Pla de l’Estany. Abocador de Puigpalter, Por-
queres. Hi ha fotografies. 1 1r hivern el 3 de març (Gerard 
Dalmau).

2016. El Gironès. Abocador de Solius, Llagostera. Hi ha 
fotografies. 1 1r hivern el 5 de març (Carlos Alvarez-Cros).

2016. El Baix Llobregat. Riu Llobregat, Pont del Pratenc, 
El Prat de Llobregat. Hi ha fotografies. 1 segon any el 5 de 
març (Marcel Gil i Laura Abad).

2016. Osona. Teulades de la Puig-neró (fàbrica), Roda de 
Ter. Hi ha fotografies. 1 exemplar de 1r hivern el 6 de març 
(Martí Franch i Roger Jutglà).

2016. El Tarragonès. Port de Tarragona, Tarragona. Hi ha 
fotografies. 1 1r hivern del 14 al 25 de març (Camilo Albert).

2016. El Gironès. Abocador de Solius, Llagostera. Hi ha 
fotografies. 1 1r hivern el 25 de març (Carlos Alvarez-Cros).

2016. El Gironès. Abocador de Solius, Llagostera. Hi ha 
fotografies. 1 1r hivern el 25 de març (Carlos Alvarez-Cros).

2016. El Garraf. Platja de Sant Cristòfol, Vilanova i la 
Geltrú. Hi ha fotografies. 1 1r hivern l’1 d’abril (Vittorio 
Pedrocchi).

2016. El Gironès. Abocador de Solius, Llagostera. Hi ha 
fotografies. 1 2n hivern el 2 d’abril (Carlos Alvarez-Cros).

2016. El Pla de l’Estany. Abocador de Puigpalter, Porque-
res. Hi ha fotografies. 1 1r hivern del 13 al 15 de desembre 
(Gerard Dalmau).

2016. El Pla de l’Estany. Abocador de Puigpalter, Porque-
res. Hi ha fotografies. 1 adult el 29 de desembre (Gerard 
Dalmau).

2016. El Baix Ebre. Port de l’Ametlla de Mar, l’Ametlla de 
Mar. Hi ha fotografies. 1 exemplar de primer hivern del 30 
de desembre al 22 de gener (David Bigas i Yago Brugnoli).
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2017. El Pla de l’Estany. Abocador de Puigpalter, Por-
queres. Hi ha fotografies. 1 exemplar adult el 3 de gener 
(Gerard Dalmau).

2017. El Tarragonès. Bassa de les Cabres, Constantí. Hi 
ha fotografies. 1 exemplar de 1r hivern el 7 de gener (Joan 
Ferrer).

2017. El Baix Llobregat. Pont de Nelson Mandela, el Prat 
de Llobregat. Hi ha fotografies. 1 exemplar de 1r hivern el 
17 i 18 de gener (Marcel Gil).

2017. El Pla de l’Estany. Abocador de Puigpalter, Porque-
res. Hi ha fotografies. 1 exemplar de primer hivern el 18 de 
gener (Gerard Dalmau).

2017. El Baix Llobregat. Pont de Nelson Mandela, el Prat 
de Llobregat. Hi ha fotografies. 1 exemplar de 1r hivern el 
24 de gener (Marcel Gil, Manolo García).

2017. El Baix Llobregat. Pont de Nelson Mandela, el Prat 
de Llobregat. Hi ha fotografies. 1 exemplar de 1r hivern el 
26 de gener (Marcel Gil).

2017. El Baix Llobregat. Pont de Nelson Mandela, el Prat 
de Llobregat. Hi ha fotografies. 1 exemplar de 1r hivern del 
24 al 28 de gener (Marcel Gil).

2017. L’Alt Empordà. Abocador de Pedret, Pedret i Marzà. 
Hi ha fotografies. 1 exemplar subadult el 29 de gener (Joan 
Goy i Àlex Ollé).

2017. El Baix Llobregat. Pont de Nelson Mandela, el Prat 
de Llobregat. Hi ha fotografies. 1 exemplar de 1r hivern el 
29 de gener (Manolo García i Quim Minoves).

2017. Osona. Teulades Puig-neró, Roda de Ter. Hi ha foto-
grafies. 1 exemplar de 1r hivern del 3 al 18 de febrer (Martí 
Franch i Marc Illa).

2017. Osona. Teulades Puig-neró, Roda de Ter. Hi ha foto-
grafies. 1 exemplar de 1r hivern del 4 al 18 de febrer (Martí 
Franch, Jordi Faus i Roger Jutglà).

2017. El Baix Llobregat. Pont de Nelson Mandela, el Prat 
de Llobregat. Hi ha fotografies. 1 exemplar adult el 6 de 
febrer (Ferran López). (CDL)

2017. L’Alt Empordà. Abocador de Pedret, Pedret i Marzà. 
Hi ha fotografies. 1 exemplar de 1r hivern l’11 de febrer 
(Joan Goy).

2017. El Gironès. Abocador de Solius, Llagostera. Hi ha 
fotografies. 1 exemplar de 1r hivern de l’11 de febrer al 5 
de març (Carlos Alvarez-Cros).

2017. El Baix Llobregat. Pont de Nelson Mandela, el Prat 
de Llobregat. Hi ha fotografies. 1 exemplar de primer hivern 
el 23 de febrer (Ferran López). (CDL).

2017. El Tarragonès. Port de Tarragona, Tarragona. Hi ha 
fotografies. 1 exemplar de 1r hivern el 26 de febrer (Raül 
Aymí).

2017. El Gironès. Abocador de Solius, Llagostera. Hi ha 
fotografies. 2 exemplars de 1r hivern el 27 de març (Carlos 
Alvarez-Cros).

2017. El Tarragonès. Sortida amb barca del GEPEC, mar 
davant de Torredembarra. Hi ha fotografies. 1 exemplar de 
1r hivern el 25 de març (Albert Cama, Matxalen  Pauly, Pere 
Josa, Camilo Albert, Xavier Mañas, Carlos Lopez, Josep Bel, 
Josep Pujantell, et al.). Vist al port de Tarragona el 26 de 
març (Camilo Albert).

2017. Osona. Pla de l’Aire, Manlleu. Hi ha fotografies. 1 
exemplar de 1r hivern el 27 d’abril (Andrés García).

2017. L’Alt Empordà. Abocador de Pedret, Pedret i Marzà. 
Hi ha fotografies. 1 exemplar de 1r hivern el 7 de desembre 
(Joan Goy).

2017. El Tarragonès. Port de Tarragona, Tarragona. Hi 
ha fotografies. 1 exemplar de 2n hivern el 30 de desembre 
(Raül Aymí i Marc Olivé).

7Foto 6. Gavià caspi Larus 
cachinnans. Exemplar de 2n 
hivern, 30 de desembre de 
2017, port de Tarragona, el 
Tarragonès (Raül Aymí).
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Lanius senator badius (29/29)  
Capsigrany balear 
S’accepten 22 observacions d’aquesta subespècie, en part 
gràcies a la millora del coneixement per identificar-la però 
també per la millora en la documentació de registres, espe-
cialment mitjançant fotografies de bona qualitat. Gràcies a 
això, s’han pogut acceptar diversos registres d’observacions 
al camp. Es constata que es tracta d’una subespècie de pre-
sència regular durant el pas prenupcial, amb la majoria de 
citacions a finals de març i durant el mes d’abril, fet que 
concorda amb el pas primerenc registrat al projecte Piccole 
Isole (Gargallo et al. 2011).

2007. L’Alt Empordà. Cala Montjoi, Roses. Hi ha fotogra-
fies. 1 femella de 2n any del 6 al 7 d’abril  (Miguel Ángel 
Fuentes).

2008. El Gironès. Abocador de Solius, Llagostera. Hi ha 
fotografies. 1 femella de 2n any el 26 d’abril (Carlos Alvarez-
Cros).

2015. El Montsià. El Poble Nou del Delta, Amposta. Hi 
ha fotografies. 1 mascle adult el 10 d’abril (Àngel Torrent).

2015. El Barcelonès. Parc de Montjuïc, Barcelona. Hi ha 
fotografies. 1 mascle adult del 14 al 17 d’abril (Manolo Gar-
cía).

2015. L’Alt Empordà. La Gallinera, Castelló d’Empúries. 
Hi ha fotografies. 1 femella de 2n any el 16 d’abril (Àlex 
Ollé).

2015. El Montsià. Erms de la Tancada, Sant Jaume d’En-
veja. Hi ha fotografies. 1 exemplar el 19 d’abril (Ricard Gu-
tiérrez).

2015. El Tarragonès. Tarragona. Hi ha fotografies. 1 
exemplar del 21 al 22 d’abril (Miquel Àngel Garcia i Bernat 
Garcia).

2016. El Montsià. Torre de l’Alfacada, Parc Natural del 
Delta de l’Ebre, Sant Jaume d’Enveja. Hi ha fotografies. 1 
exemplar de segon any el 20 de març (Daniel Roca).

2016. El Montsià. Carretera de Migjorn, Sant Jaume d’En-
veja. Hi ha fotografies. 1 exemplar de segon any els dies 21 
i 25 de març (Daniel Roca; David Bigas).

2016. El Montsià. El Sifó, Illa de Buda, Sant Jaume d’En-
veja. Hi ha fotografies. 1 exemplar adult anellat, el 26 de 
març (David Bigas i Marc Illa).

2016. El Montsià. Carretera de Migjorn, Sant Jaume d’En-
veja. Hi ha fotografies. 1 adult el 31 de març (David Bigas).

2016. El Barcelonès. Parc de Montjuïc, Barcelona. Hi ha 
fotografies. 1 mascle adult del 6 al 9 d’abril (Lucy Brzoska).

2016. El Montsià. Camí del Matà, Sant Jaume d’Enveja. Hi 
ha fotografies. 1 exemplar d’edat indeterminada el 8 d’abril 
(David Bigas).

2016. El Montsià. El Violí, Migjorn, delta de l’Ebre, Sant 
Jaume d’Enveja.. Hi ha fotografies. 1 mascle de segon any 
el 8 d’abril (David Bigas).

2016. El Montsià. Els cavalls, Illa de Buda, Parc Natural 

del Delta de l’Ebre, Sant Jaume d’Enveja. Hi ha fotografies. 
1 femella adulta el 9 d’abril (David Bigas).

2016. El Barcelonès. Parc de l’Estació del Nord, Barcelona. 
Hi ha fotografies. 1 femella d’edat indeterminada el 9 d’abril 
(Xavier Parra).

2016. El Montsià. El Sifó, Illa de Buda, Sant Jaume d’En-
veja. Hi ha fotografies. 1 femella adulta anellada l’11 d’abril 
(David Bigas i Yago Brugnoli).

2016. El Baix Llobregat. Camí de València, El Prat de 
Llobregat. Hi ha fotografies. 1 possible femella adulta el 16 
d’abril (Quim Minoves).

2017. El Baix Llobregat. Pàrquing de Cal Tet, delta del 
Llobregat, el Prat de Llobregat. Hi ha fotografies. 1 exemplar 
femella adulta el 4 d’abril (Javier Oliver, Raül Bastida, Ricard 
Marcos, Sergi Pérez i Sonia Guerrero).

2017. El Baix Llobregat. Pineda del Remolar, delta del 
Llobregat, Viladecans. Hi ha fotografies. 1 exemplar femella 
de 2n any capturada per anellament el 8 d’abril (Oriol Baltà).

2017. El Barcelonès. Parc de Montjuïc, Barcelona. Hi ha 
fotografies. 1 exemplar el 10 d’abril (Manolo García).

2017. El Montsià. Erms de la Tancada, Amposta. Hi ha fo-
tografies. 1 femella de 2n any el 12 i 13 d’abril (Jordi Jover).

1Foto 7. Capsigrany balear Lanius senator badius. Exemplar 
femella de 2n any calendari, 13 d’abril de 2017, erms de la 
Tancada, el Montsià (Miguel Angel Fuentes).
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Corvus frugilegus (8/8)  
Graula
S’homologuen 5 citacions que s’afegeixen a les 3 existents. 
Crida l’atenció la del Baix Empordà per ser força tardana, 
entre finals de maig i primers de juny. Una altra observació 
correspon a finals de gener, i la resta són d’entre finals de 
març i principis d’abril, quan es concentren la majoria de 
registres homologats a Catalunya. 

2010. El Gironès. Sant Jordi Desvalls. Hi ha fotografies. 1 
exemplar el  22 de gener (Miguel Ángel Fuentes; Ponç Feliu, 
Aleix Comas, Oriol Clarabuch).

2010. El Baix Empordà. Vall-llobrega. Hi ha fotografies. 
1 exemplar el  6 de març (Xavier Idígora).

2010. La Selva. Desembocadura de la Tordera, Blanes. 
Hi ha fotografies. 1 exemplar el  8 d’abril (Javier Romera).

2010. El Garraf. Sant Pere de Ribes, BV2113, km 1. Hi ha 
fotografies. 1 exemplar del 28 de maig al 6 de juny (Stephen 
Christopher; José Ángel Lahoz).

2015. El Vallès Oriental. Gallecs, Mollet del Vallès. Hi ha 
fotografies. 1 exemplar el 20 de març (Carlos López).

Phylloscopus inornatus (101/85) 
Mosquiter de doble ratlla 
Allau de citacions que fan passar el nombre d’ocells homo-
logats de 25 a 101, en dos anys. La majoria de les observa-
cions no s’han enviat al Comitè, de manera que només s’han 
pogut homologar aquelles que disposaven de documentació 
fotogràfica o gravacions. El nombre total de citacions pen-
jades en portals en línia, com per exemple www.ornitho.
cat, és molt més gran. La gran majoria de les observacions 
corresponen al pas de tardor, entre finals de setembre i 
fins a finals de novembre. Destaca un registre del Pla de 
l’Estany amb set exemplars junts durant la tardor del 2016. 
Un altre registre a destacar és el de la hivernada de dos 
exemplars al Baix Camp, també el mateix 2016, fet que, 
malgrat l’existència prèvia d’un parell de registres aïllats 
de la segona quinzena de desembre, no s’havia constatat 
encara a Catalunya.

Finalment, s’ha de comentar la facilitat de confusió 
d’aquesta espècie amb el mosquiter de Hume Phylloscopus 
humei, espècie més escassa però citada el 2015 i 2016 a 
casa nostra, per la qual cosa es demana un esforç a l’hora de 
documentar el millor possible les observacions d’aquestes 
espècies.

2016. El Barcelonès. Parc de de la Ciutadella, Barcelona. 
Hi ha fotografies. 1 exemplar d’edat indeterminada del 22 
de març al 18 d’abril (Salva Solé (primera); Antonio Rodri-
guez, Max Andrews, Eduard Batista, Miquel Bonet, Sergi 
Torné et al.).

2016. El Berguedà. Serrat dels Morts, Santa Maria de Mer-
lès. Hi ha fotografies. 1 exemplar d’edat indeterminada el 3 
d’octubre (Xavier Larruy).

2016. L’Alt Penedès. Castellet i la Gornal. Hi ha fotografi-
es. 1 exemplar d’edat indeterminada el 5 d’octubre (Xavier 
Bayer).

2016. El Vallès Oriental. Vilanova del Vallès. Hi ha foto-
grafies. 1 exemplar d’edat indeterminada del 5 al 7 d’octubre 
(Daniel Roca). 

2016. El Baix Empordà. Gualta. Hi ha fotografies. 1 
exemplar d’edat indeterminada del 5 al 7 d’octubre (Joan 
Goy).

2016. El Baix Empordà. Arrossars de Pals. Hi ha fotografi-
es. 1 exemplar d’edat indeterminada el 6 d’octubre (Miguel 
Ángel Fuentes i Xavier Idígora).

2016. El Gironès. Fontajau, Girona. Hi ha fotografies. 2 
exemplars d’edat indeterminada del 6 al 16 d’octubre (Mi-
guel Ángel Fuentes et al.).

2016. El Barcelonès. Parc del Migdia (Parc de Montjuïc), 
Barcelona. 1 exemplar d’edat indeterminada el 7 d’octubre 
(Manolo García).

2016. El Vallès Occidental. Parc Fluvial del Besòs, Mont-
cada i Reixac. Hi ha fotografies. 1 exemplar el 7 d'octubre 
(Xavier Larruy, Javi Oliver i Manuel Enrique Carballal).

2016. El Vallès Oriental. Aiguabarreig Mogent-Vallforners, 
la Roca del Vallès. Hi ha fotografies. 1 exemplar d’edat inde-
terminada del 7 al 13 d’octubre (Javi Mendoza).

2016. El Barcelonès. Plaça de la Virreina, Barcelona. Hi ha 
fotografies. 1 exemplar d’edat indeterminada el 8 d’octubre 
(Jordi Ventura).

2016. El Vallès Occidental. Parc Fluvial del Besòs, Mont-
cada i Reixac. Hi ha fotografies. 2 exemplars d’edat indeter-
minada capturats per a l’anellament, el 8 d’octubre (Xavier 
Larruy, Oriol Tello, Javi Oliver, Xesco Macià, Bruna Roqué, 
Manuel Enrique Carballal i José Santaella).

2016. El Tarragonès. Torre d’en Dolça, Vila-seca i Salou. 
Hi ha fotografies. 1 exemplar d’edat indeterminada del 8 al 
18 d’octubre (Xavier Riera).

2016. El Pallars Jussà. La Torre de Cabdella. Hi ha fo-
tografies. 1 exemplar d’edat indeterminada el 9 d’octubre 
(Pere Josa).

2016. El Maresme. Premià de Dalt. Hi ha fotografies. 3 
exemplars d’edat indeterminada entre el 10 i el 15 d’octubre 
(Daniel Roca).

2016. El Gironès. Montilivi, Girona. Hi ha fotografies. 
1 exemplar d’edat indeterminada el 13 d’octubre (Miguel 
Ángel Fuentes).

2016. El Vallès Oriental. Vilanova del Vallès. Hi ha foto-
grafies. 1 exemplar d’edat indeterminada el 14 d’octubre 
(Daniel Roca).

2016. El Baix Empordà. Torroella de Montgrí. Hi ha fo-
tografies. 2 exemplars d’edat indeterminada el 14 i 15 d’oc-
tubre (Joan Goy).

http://www.ornitho.cat
http://www.ornitho.cat
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2016. El Pla de l’Estany. Parc de la Draga, Banyoles. Hi ha 
fotografies. 1 exemplar d’edat indeterminada del 14 al 27 
d’octubre (Gerard Dalmau i Ramon Casadevall).

2016. L’Alt Empordà. Cadaqués. Hi ha fotografies. 1 
exemplar d’edat indeterminada el 15 d’octubre (Miguel 
Ángel Fuentes, Gerard Dalmau i Jordi Bermejo).

2016. L’Alt Empordà. Vall de Montjoi, Roses. Hi ha fo-
tografies. 1 exemplar d’edat indeterminada capturat per 
anellament el 15 d’octubre (Miguel Ángel Fuentes, Oriol 
Clarabuch et al.).

2016. L’Alt Empordà. Vall de Jóncols, Roses. Hi ha fo-
tografies. 1 exemplar d’edat indeterminada capturat per a 
l’anellament el 15 d’octubre (Marc Illa, Roger Jutglà et al.).

2016. El Bages. Llac de Navarcles, Navarcles. Hi ha foto-
grafies. 1 exemplar d’edat indeterminada del 18 al 20 d’oc-
tubre (Marc Illa).

2016. El Montsià. El Sifó, Sant Jaume d’Enveja. Hi ha 
fotografies. 1 exemplar d’edat indeterminada capturat per a 
l’anellament el 19 d’octubre (David Bigas i Yago Brugnoli).

2016. El Pallars Jussà. La Torre de Cabdella. Hi ha fo-
tografies. 1 exemplar d’edat indeterminada capturat per a 
l’anellament el 19 d’octubre (Pere Josa et al.).

2016. El Baix Llobregat. Pineda de La Pava, Gavà. Hi ha 
fotografies. 1 exemplar d’edat indeterminada el 20 d’octubre 
(Xavier Larruy).

2016. El Pla de l’Estany. Caseta de Fusta, Banyoles. Hi ha 
fotografies. 7 exemplars d’edat indeterminada el 20 d’octu-
bre (Gerard Dalmau i Ramon Casadevall).

2016. L’Urgell. Tàrrega. Hi ha fotografies. 2 exemplars 
d’edat indeterminada el 20 d’octubre  (Miguel Ángel Fuentes 
i Àngel Torrent).

2016. El Baix Llobregat. Begues. Hi ha fotografies. 1 
exemplar d’edat indeterminada capturat per a l’anellament 
el 21 d’octubre (Javi Oliver, Francisco Pou i Dani González).

2016. El Baix Llobregat. El Prat de Llobregat. Hi ha re-
gistre sonor. 1 exemplar d’edat indeterminada del 21 al 26  
d’octubre (Francisco Pou, Javi Oliver).

2016. El Montsià. Illa de Buda, Sant Jaume d’Enveja. Hi 
ha fotografies. 2 exemplars d’edat indeterminada del 21 al 
27 d’octubre, capturats per a l’anellament el 27 d’octubre 
(David Bigas).

2016. El Baix Llobregat. Riu Llobregat, a l’alçada de la 
EDAR del Prat de Llobregat, el Prat de Llobregat. Hi ha fo-
tografies. 1 exemplar d’edat indeterminada el 22 d’octubre 
(Marcel Gil i Manolo García).

2016. El Baix Llobregat. Jardí urbà a Isidre Nonell 81, 
el Prat de Llobregat. Hi ha fotografies. 1 exemplar d’edat 
indeterminada el 22 i el 23 d’octubre (Pau Esteban).

2016. Barcelonès. Parc del Migdia (Parc de Montjuïc), 
Barcelona. 1 exemplar d’edat indeterminada del 22 al 23 
d’octubre (Quim Minoves; Manolo García).

2016. El Gironès. Salt. Hi ha fotografies. 1 exemplar 
d’edat indeterminada el 23 d’octubre (Guillem Saguer).

2016. El Baix Llobregat. Can Dimoni, Sant Boi de Llobre-
gat. Hi ha registre sonor. 1 exemplar d’edat indeterminada 
el 23 i 24  d’octubre (Manuel Enrique Carballal i Javier 
Valladares).

2016. El Baix Llobregat. Pineda de les Maioles, Gavà. Hi 
ha fotografies. 1 exemplar d’edat indeterminada el 24 d’oc-
tubre (Xavier Larruy).

2016. L’Alt Empordà. Illa de Caramany, Sant Pere Pesca-
dor. Hi ha fotografies. 1 exemplar d’edat indeterminada el 
24 d’octubre (Gerard Dalmau).

2016. Osona. Riu Ter a l’illa de Gallifa, les Masies de Vol-
tregà. Hi ha fotografies. 1 exemplar d’edat indeterminada el 
24 d’octubre (Xevi Rifà).

2016. El Barcelonès. Parc del Laberint d’Horta, Barcelona. 
Hi ha registre sonor. 1 exemplar d’edat indeterminada del 
25 al 27 d’octubre (Jaume Campderròs).

2016. La Noguera. Balaguer. Hi ha fotografies. 1 exemplar 
d’edat indeterminada el 26 d’octubre (Quim Minoves).

2016. Osona. Parc de l’Arborètum, Manlleu. Hi ha foto-
grafies. 1 exemplar d’edat indeterminada el 27 d’octubre 
(Lluís Mir i Martí Franch).

2016. L’Urgell. Secà de Belianes-Preixana, Bellpuig. Hi ha 
fotografies. 1 exemplar d’edat indeterminada l’1 de novem-
bre (Pere Baucells i Irene Figueroa).

2016. El Baix Llobregat. Pont de Nelson Mandela, el Prat 
de Llobregat. Hi ha fotografies. 1 exemplar d’edat indeter-
minada el 6 de novembre (Marcel Gil).

2016. El Baix Camp. Reus. Hi ha fotografies. 2 exemplars 
d’edat indeterminada,  del 6 de novembre al 22 de desem-
bre un, i l’altre fins al 6 de gener de 2017 (Joan Barrachina, 
Xavier Riera et al.).

2016. El Gironès. Resclosa d’en Joga, Sant Gregori, 
Bescanó. Hi ha registre sonor. 1 exemplar d’edat inde-

1Foto 8. Mosquiter de doble ratlla Phylloscopus inornatus.  
8 d’octubre de 2017, La Franqueta, Horta de Sant Joan,  
la Terra Alta (Mayca Martí).
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terminada l’11 de novembre (Gerard Dalmau i Ramon 
Casadevall).

2016. El Barcelonès. Passeig de la Pollancreda, Sant Adrià 
de Besòs. Hi ha fotografies. 1 exemplar d’edat indeterminada 
el 14 de novembre (Xavier Larruy).

2016. Osona. Mas Galí, Vic. Hi ha fotografies. 1 exemplar 
d’edat indeterminada del 10 al 19 d’octubre (Jordi Faus i 
Martí Franch).

2017. El Barcelonès. Parc Fluvial del Besòs, Santa Coloma 
de Gramenet. Hi ha fotografies. 1 exemplar capturat per a 
l’anellament el 8 d’octubre (Xavi Larruy, Arnau Tolrà, Qui-
que Carballal, Paco Torres).

2017. La Terra Alta. La Franqueta, Horta de Sant Joan. 
Hi ha fotografies. 1 exemplar el 8 d’octubre (Mayca Martí).

2017. Osona. El Puig dels Jueus, Vic. Hi ha fotografies. 1 
exemplar el 9 d’octubre (Pere Baucells).

2017. El Pallars Jussà. Aguiró, la Torre de Cabdella. Hi 
ha fotografies. 1 exemplar capturat per a l’anellament l’11 
d’octubre (Pere Josa i Jordi Castilló).

2017. El Maresme. Riera d’Argentona, Argentona. Hi ha 
fotografies. 1 exemplar el 12 d’octubre (Joan Pujol Collet i 
Salva Cases).

2017. El Baix Llobregat. Riu Llobregat a Cornellà de Llo-
bregat. Hi ha fotografies. 1 exemplar el 13 i 14 d’octubre, 
capturat per anellament (Javier Oliver).

2017. El Maresme. Parc Central, Mataró. Hi ha fotografies. 
1 exemplar el 15 d’octubre (Pep Arcos).

2017. El Baix Llobregat. Molí de Cordelles, Esparreguera. 
Hi ha gravacions del reclam. 1 exemplar el 16 d’octubre 
(Jordi Calvet).

2017. El Montsià. Illa de Buda, Parc Natural del Delta de 
l’Ebre, Sant Jaume d’Enveja. Hi ha fotografies. 1 exemplar 
de 1r any capturat per a l’anellament, el 18 d’octubre (David 
Bigas).

2017. La Noguera. Riu Segre a Balaguer. Hi ha fotografies. 
1 exemplar el 18 d’octubre (Quim Minoves).

2017. El Montsià. Illa de Buda, Parc Natural del Delta de 
l’Ebre, Sant Jaume d’Enveja. Hi ha fotografies. 1 exemplar 
de 1r any capturat per a l’anellament, del 20 al 26 d’octubre 
(David Bigas).

2017. El Montsià. Illa de Buda, Parc Natural del Delta de 
l’Ebre, Sant Jaume d’Enveja. Hi ha fotografies. 1 exemplar 
de 1r any capturat per a l’anellament, el 28 de novembre 
(David Bigas).

Phylloscopus ibericus (26/25) 
Mosquiter ibèric 
S’homologuen 7 nous registres, tots durant el pas prenup-
cial, especialment entre finals de març i principis d’abril, 
quan sembla ser relativament regular. La majoria de registres 
corresponen a exemplars capturats per a l’anellament cien-
tífic, però la millora en el coneixement de la identificació 

d’aquesta espècie i, sobretot, les seves vocalitzacions diag-
nòstiques han permès que s’hagin pogut determinar amb 
certesa també algunes observacions al camp. 

2013. El Gironès. Deveses de Salt. Hi ha fotografies. 1 
exemplar el 26 de març (Miguel Ángel Fuentes).

2013. El Montsià. Els Cavalls, Illa de Buda, Sant Jaume 
d’Enveja. Hi ha fotografies. 1 mascle d’edat indeterminada 
del 26 al 27 de març (Martí Franch Rodríguez, Eugènia Al-
macelles, Andreu Ubach, Sergi Forcadell i Pere Josa). 

2016. El Montsià. Mas de Barberans. Hi ha fotografies. 
1 exemplar el 26 de març (Gerard Dalmau, Miguel Ángel 
Fuentes, Elisabet Tetas i  Raquel Pérez).

2016. El Montsià. El Sifó, Illa de Buda, Sant Jaume d’En-
veja. Hi ha fotografies. 1 exemplar de segon any capturat 
per a l’anellament els dies 26 i 27 de març (David Bigas i 
Marc Illa).

2016. El Montsià. El Sifó, Illa de Buda, Sant Jaume d’En-
veja. Hi ha fotografies. 1 exemplar de segon any capturat 
per a l’anellament l’11 d’abril (David Bigas i Yago Brugnoli).

2017. El Baix Llobregat. Pineda del Remolar, delta del 
Llobregat, Viladecans. Hi ha fotografies. 1 exemplar adult 
capturat per a l’anellament el 30 de març (Oriol Baltà).

2017. El Baix Llobregat. Pineda del Remolar, delta del Llo-
bregat, Viladecans. Hi ha fotografies. 1 exemplar de segon 
any calendari capturat per a l’anellament l’1 d’abril (Oriol 
Baltà).

Curruca subalpina (9/9)  
Tallarol de Moltoni
S’homologuen sis noves observacions, totes de primavera 
entre finals d’abril i principis de maig, coincidint amb l’ar-
ribada principal de l’espècie a Balears (Gargallo et al. 2011). 
Cinc d’aquestes dades es concentren a la mateixa zona, molt 
bona per a l’arribada de migrants i amb una prospecció re-
gular.

1Foto 9. Tallarol de Moltoni Curruca subalpina. Mascle d’edat 
indeterminada, 26 d’abril de 2017, Plataforma del Trabucador, 
Sant Jaume d’Enveja, el Montsià (Manolo García).
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2006. El Barcelonès. Parc del Litoral, Sant Adrià de Besòs. 
Hi ha fotografies. 1 mascle d’edat indeterminada el 26 d’abril 
(Xavier Larruy).

2008. El Barcelonès. Parc del Litoral, Sant Adrià de Besòs. 
1 mascle d’edat indeterminada el 25 d’abril (Xavier Larruy).

2013. El Barcelonès. Desembocadura del riu Besòs, Sant 
Adrià de Besòs. Hi ha fotografies i sonogrames. 1 mascle 
d’edat indeterminada el 23 d’abril (Xavier Larruy).

2014. El Barcelonès. La Catalana, Sant Adrià de Besòs. Hi 
ha fotografies i sonogrames. 1 mascle d’edat indeterminada 
el 26 d’abril (Xavier Larruy).

2015. El Barcelonès. Parc Fluvial del Besòs, Santa Colo-
ma de Gramenet. Hi ha fotografies i sonogrames. 1 mascle 
d’edat indeterminada el 14 de maig (Xavier Larruy).

2017. El Montsià. Plataforma del Trabucador, Parc Natural 
del Delta de l’Ebre, Amposta. Hi ha fotografies. 1 exemplar 
mascle d’edat indeterminada el 26 d’abril (Manolo García).

Iduna opaca (6/6)  
Bosqueta pàl·lida occidental 
Els dos registres homologats criden l’atenció per produir-se 
en dates força tardanes, al juny, però de fet ja hi havia una 
observació prèvia d’aquest mes a Catalunya, de manera que 
finalment la meitat de les observacions a Catalunya s’han 
produït aquest mes. L’observació de Tarragona, l’any 2014, 
correspon a la primera dada homologada a Catalunya d’un 
exemplar no capturat per a l’anellament científic.

2014. El Tarragonès. Sèquia Major, Vila-seca. Hi ha gra-
vació sonora. 1 exemplar el 12 de juny (Raül Aymí, Miquel 
Àngel Garcia i Bernat Garcia).

2015. El Priorat. Molí de l’Espasa, Ulldemolins. Hi ha 
fotografies. 1 exemplar EURING 4 anellat el 20 de juny 
(Pere Josa).

Acrocephalus paludicola (33/29)  
Boscarla d’aigua 
Fora d’una, del pas de tardor, totes les citacions homolo-
gades són del pas prenupcial, quan aquesta espècie és més 
comuna a casa nostra. 

També, dintre del patró conegut, totes les citacions són 
fetes al litoral i la majoria d’elles a l’Alt Empordà.

2004. El Baix Llobregat. El Prat de Llobregat, Llacuna de 
cal Tet. Hi ha fotografies. 1 exemplar, el 2 de maig (Xavier 
Larruy).

2010. L’Alt Empordà. Palau-Saverdera, estany de Palau. 1 
exemplar EURING 4, el 24 d’abril (Miguel Ángel Fuentes).

2012. L’Alt Empordà. Palau-Saverdera, estany de Palau. 
1 exemplar EURING 4, el 9 d’abril (Miguel Ángel Fuentes 
i Gerard Dalmau).

2012. L’Alt Empordà. Castelló d’Empúries, Estanys del 
Matà. Hi ha fotografies. 3 exemplars, del 12 al 15 d’abril 
(Àlex Ollé, Jorge García;  Manolo García, Daniel Burgas, 

Xavi Larruy, Guillermo Rodríguez, Albert Cama, Gabriel de 
Jesús et al.).

2014. L’Alt Empordà. Castelló d’Empúries, Estanys del 
Matà. Hi ha gravació sonora. 1 exemplar, el 21 d’abril (Àlex 
Ollé).

2015. L’Alt Empordà. Palau-Saverdera, estany de Palau. 1 
exemplar, el 20 d’abril (Àlex Ollé).

2015. L’Alt Empordà. Castelló d’Empúries, La Rogera. Hi 
ha fotografies. 1 exemplar, el 22 d’agost (Pere Baucells i 
Jordi Faus).

2016. L’Alt Empordà. Palau-Saverdera, estany de Palau. 
Hi ha fotografies. 1 exemplar EURING 4, capturat per a 
l’anellament, el 10 d’abril (Marc Illa i Édel Álvarez).

2017. L’Alt Empordà. Estany de Palau, Parc Natural dels 
Aiguamolls de l’Empordà, Palau-Saverdera. Hi ha fotografi-
es. 1 exemplar capturat per a l’anellament el 21 d’abril (Marc 
Illa i Aïda Sabaté).

Muscicapa tyrrhenica balearica (37/37)  
Papamosques gris balear 
La millora en el coneixement sobre la identificació d’aquest 
tàxon, l’interès en l’observació d’aquesta espècie, la millora 
en la qualitat de les fotografies de camp i la regularitat amb 
què apareix a Catalunya durant el pas prenupcial han con-
tribuït en un augment considerable de les observacions ho-
mologades. Així, a les 5 citacions homologades existents, se 
n’hi afegeixen 32 més. S›han produït entre la segona desena 
d›abril i principis de la tercera de maig, ampliant les dades 
de pas configurades per les citacions anteriors, i coincidint 
amb la fenologia de migració esperable en aquesta espècie 
(Gargallo et al. 2011). Recentment, aquest tàxon ha passat a 
ser considerat una subespècie de Muscicapa tyrrhenica, una 
espècie separada del conjunt de Muscicapa striata (Pons et 
al. 2016).

2010. El Montsià. Erms de la Tancada, Amposta. Hi ha 
fotografies. 1 exemplar el 29 d’abril (Manolo García).

2010. El Montsià. Erms de la Tancada, Amposta. Hi ha 
fotografies. 1 exemplar el 9 de maig (Josep Tantull i Roser 
Solé).

2010. El Montsià. Barra del Trabucador, Parc Natural del 
Delta de l’Ebre, Amposta. Hi ha fotografies. 1 exemplar el 
30 d’abril (Manolo García).

2010. El Barcelonès. Parc de Diagonal Mar, Barcelona. Hi 
ha fotografies. 1 exemplar el 14 de maig (Ricardo Ramos).

2011. El Montsià. Erms de la Tancada, Amposta. Hi ha 
fotografies. 1 exemplar el 7 de maig (Àlex Ollé).

2012. El Gironès. Riera Verneda a Sant Andreu, Cassà de 
la Selva. Hi ha fotografies. 1 exemplar el 25 d’abril (Miguel 
Ángel Fuentes).

2013. El Tarragonès. Parc del Francolí, Tarragona. Hi ha 
fotografies. 1 exemplar el 20 de maig (Raül Aymí).
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2013. El Baix Llobregat. La Vidala, delta del Llobregat, 
Viladecans. Hi ha fotografies. 1 exemplar el 21 maig (Quim 
Minoves).

2014. El Montsià. L’Alfacada, delta de l’Ebre, Sant Jaume 
d’Enveja. Hi ha fotografies. 1 exemplar el 30 d’abril (Pere 
Josa).

2015. El Baix Llobregat. Can Dimoni, Sant Boi de Llobre-
gat. Hi ha fotografies. 1 exemplar el 19 d’abril  (Marcel Gil).

2015. El Montsià. Barra del Trabucador, Parc Natural del 
Delta de l’Ebre, Amposta. Hi ha fotografies. 1 exemplar el 
19 d’abril (Ricard Gutiérrez, Manolo Sánchez-Blanch, Bernat 
Iglesias, Àlex Estellé, Gorka Gorospe et al.).

2015. El Barcelonès. Montjuïc, Barcelona. Hi ha fotogra-
fies. 1 exemplar de la subespècie balearica/tyrrhenica del 20 
al 21 de maig (Manolo García).

2015. El Gironès. Fontajau, Girona. Hi ha fotografies. 1 
exemplar el 21 de maig (Miguel Ángel Fuentes).

2015. El Barcelonès. Montjuïc, Barcelona. Hi ha fotografi-
es. 1 exemplar el  22 de maig (Manolo García i Joan Ferrer).

2016. El Barcelonès. La Catalana, Sant Adrià de Besòs. Hi 
ha fotografies. 1 exemplar de la subespècie balearica el 21 
d’abril (Manuel Enrique Carballal).

2016. El Baix Empordà. Desembocadura del Ridaura, 
Castell-Platja d’Aro. Hi ha fotografies. 1 exemplar de la sub-
espècie balearica el 21 d’abril (Rosa Matesanz).

2016. El Barcelonès. Montjuïc, Barcelona. Hi ha fotogra-
fies. 1 exemplar de la subespècie balearica/tyrrhenica el 28 
d’abril (Quim Minoves).

2016. El Baix Empordà. Els estanys de Platja d’Aro. Hi ha 
fotografies. 1 exemplar el 29 d’abril (Carlos Alvarez-Cros).

2016. El Baix Llobregat. Cal Francès, Viladecans. Hi ha 
fotografies. 1 exemplar l’11 maig (Quim Minoves).

2017. El Montsià. Plataforma del Trabucador, Parc Natu-
ral del Delta de l’Ebre, Amposta. Hi ha fotografies. 1 exem-
plar del 22 al 25 d’abril (Manolo García).

2017. El Montsià. Plataforma del Trabucador, Parc Natu-
ral del Delta de l’Ebre, Amposta. Hi ha fotografies. 1 exem-
plar el 25 d’abril (Manolo García).

2017. El Montsià. Riet Vell, Amposta. Hi ha fotografies. 1 
exemplar el 30 d’abril (Xesco Puigdomènech).

2017. El Tarragonès. Port esportiu de Tarragona. Hi ha 
fotografies. 1 exemplar el 30 d’abril (Raül Aymí).

2017. El Montsià. Barra del Trabucador, Parc Natural del 
Delta de l’Ebre, Amposta. Hi ha fotografies. 1 exemplar el 
25 d’abril (Marcel Gil, Manolo García i Moisés Sánchez-
Fortún).

2017. El Montsià. Barra del Trabucador, Parc Natural del 
Delta de l’Ebre, Amposta. Hi ha fotografies. 1 exemplar di-
ferent de l’anterior el 25 d’abril (Marcel Gil, Manolo García 
i Moisés Sánchez-Fortún).

2017. El Montsià. Erms de la Tancada, Amposta. Hi ha 
fotografies. 1 exemplar el 25 d’abril (Marcel Gil, Manolo 
García i Moisés Sánchez-Fortún).

2017. El Montsià. Platja del Serrallo, Sant Jaume d’Enve-
ja. Hi ha fotografies. 4 exemplars el 25 d’abril (Marcel Gil, 
Manolo García i Moisés Sánchez-Fortún).

2017. El Montsià. Estació Baladres, Sant Jaume d’Enveja. 
Hi ha fotografies. 2 exemplars el 25 d’abril (Marcel Gil, Ma-
nolo García i Moisés Sánchez-Fortún).

Luscinia svecica namnetum (1/1) 
Cotxa blava subespècie namnetum
Primera citació homologada a Catalunya d’aquest tàxon, 
nidificant a les costes de l’Aquitània i la Bretanya francesa. 
Es coneixen altres observacions a Catalunya que es troben 
en procés d’estudi i que corresponen a dades anteriors a 
aquesta (Gil-Velasco et al. 2016).

2016. L’Alt Empordà. Estany de Palau, Parc Natural dels 
Aiguamolls de l’Empordà, Palau-Saverdera. Hi ha fotografi-
es. 1 adult, capturat per a l’anellament, el 10 d’abril (Marc 
Illa i Édel Àlvarez).

7Foto 10. Cotxa blava 
Luscinia svecica namnetum, 
adult. 10 d’abril de 2016, 
Estany de Palau, PN 
Aiguamolls de l’Empordà, 
Palau-Saverdera, l’Alt 
Empordà (Marc Illa).
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Oenanthe oenanthe leucorhoa (2/2)  
Còlit gris subespècie leucorhoa
Primeres citacions homologades d’aquesta subespècie, que 
té una distribució de cria molt occidental, des d’Islàndia fins 
al nord-est del Canadà. Aquestes dades es recullen amb més 
detall en un article del 1r Butlletí del CAC (Josa Anguera i 
Fuentes Rosúa 2016).

2011. El Pallars Jussà. Aguiró, la Torre de Cabdella. Hi ha 
fotografies. 1 exemplar de 1r hivern, capturat per a l’anella-
ment, el 14 de setembre (Pere Josa).

2012. L’Alt Empordà. Estany de Palau, Parc Natural dels 
Aiguamolls de l’Empordà, Palau-Saverdera. Hi ha fotografi-
es. 1 mascle adult, capturat per a l’anellament, el 10 d’abril 
(Miguel Ángel Fuentes). 

Passer hispaniolensis (3/3) 
Pardal de passa
Segona i tercera citacions homologades d’aquesta espècie 
a Catalunya, que , almenys fins a mitjans del segle XX, era 
un reproductor localitzat i escàs en comarques com ara el 
Garraf, el Baix Penedès i l’Empordà; també es van recollir 
evidències més recents l’any 1999, quan es va detectar un 
reproductor probable al Segrià (Estrada et al. 2004). L’in-
crement poblacional de la població d’aquesta espècie en el 
conjunt de la península Ibèrica (Martí & del Moral 2003) 
podria explicar aquest augment de les observacions a Cata-
lunya durant els darrers anys.

2016. El Vallès Occidental. Riera de Sentmenat - Can Cla-
pés, Palau-solità i Plegamans. Hi ha fotografies. 1 mascle 
adult del 4 al 7 de març (Jaume Ventura).

2017. El Baix Llobregat. Gavà. Hi ha fotografies. 1 exem-
plar mascle d’edat indeterminada del 27 de maig al 10 de 
juny (Jean Yves Bartrolich). 

Anthus richardi (34/22)  
Piula grossa 
De les cinc citacions que s’homologuen cal destacar la del 
Baix Empordà, ja que constitueix la data més tardana regis-
trada per a l’espècie. 

2009. L’Alt Empordà. Estany de Mornau, Parc Natural 
dels Aiguamolls de l’Empordà, Castelló d’Empúries. Hi ha 
fotografies. 1 exemplar, el 23 d’abril (Miguel Ángel Fuen-
tes). 

2011. L’Alt Empordà. Mas Bellesguard, Parc Natural dels 
Aiguamolls de l’Empordà, Castelló d’Empúries. Hi ha foto-
grafies. 1 exemplar de 1r hivern del 29 de desembre a 21 
de gener de 2012 (Manuel Enrique Carballal). 

2015. El Montsià. Camí del Matà, Sant Jaume d’Enveja. Hi 
ha fotografies. 2 exemplars, del 2 de gener al  15 de febrer 
(David Bigas).

2016. El Baix Empordà. Mas Candell, Castell - Platja 
d’Aro. Hi ha fotografies. 1 exemplar l’1 de maig  (Rosa Ma-
tesanz i Jaume Ramot). 

2016. El Montsià. Erms de la Tancada, Amposta. Hi ha 
fotografies. 1 1r any el 20 de novembre (Xavier Riera i Joan 
I. Barrachina).

2016. Montsià. Sant Jaume d’Enveja. Hi ha fotografies. 1 
adult el 20 de novembre (Xavier Riera i Joan I. Barrachina).

Anthus petrosus (6/6)  
Grasset de costa
De les tres citacions homologades, que s’afegeixen a les tres 
ja existents, cal destacar la del  Baix Llobregat, que consti-
tueix la primera per aquesta comarca.

2014. Baix Ebre. El Goleró, delta de l’Ebre. Hi ha fotogra-
fies. 1 exemplar de 1r hivern, del 21 de desembre al 25 de 
gener 2015 (Albert Cama).

7Foto 11. Còlit gris Oenanthe 
oenanthe leucorhoa, 
mascle adult. 10 d’abril de 
2012, Estany de Palau, PN 
Aiguamolls de l’Empordà, 
Palau-Saverdera, l’Alt Empordà 
(Miguel Ángel Fuentes).
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2014. Baix Llobregat. Desembocadura del riu Llobregat, 
delta del Llobregat, el Prat de Llobregat. Hi ha fotografies. 
1 exemplar de 1r hivern, el 4 de desembre (Ferran López).

2016. Baix Ebre. El Goleró, delta de l’Ebre. Hi ha fotogra-
fies. 1 exemplar de 1r hivern el 29 de gener (Ricard Busquets 
i Hubert Mas).

Motacilla citreola (56/54)  
Cuereta citrina
Les observacions segueixen el patró conegut, regular en 
ambdues migracions a les zones humides litorals durant 
l’abril-maig i agost-octubre, però destaca la primera dada 
hivernal al delta de l’Ebre a principis de gener de 2017.

2015. Montsià. Finca de Migjorn, Sant Jaume d’Enveja. 
Hi ha fotografies. 1 exemplar de 1r any, el 22 i 23 d’agost 
(Salva Solé Soriano).

2015. Alt Empordà. Vilaüt, Parc Natural dels Aiguamolls 
de l’Empordà, Pau. Hi ha fotografies. 1 exemplar, del 24 al 
27 de setembre (Oriol Clarabuch).

2016. Baix Llobregat. Cal Nani, el Prat de Llobregat. Hi ha 
fotografies. 1 mascle adult, del 6 al 8 d’abril (Pau Esteban).

2016. Baix Llobregat. Maresma de les Filipines, Vilade-
cans. Hi ha fotografies. 1 mascle d’edat indeterminada, el 7 
de maig (Pau Lamana i Quim Minoves).

2016. Baix Empordà. Ridaura, a l’alçada de l’EDAR, Cas-
tell - Platja d’Aro. Hi ha fotografies. 1 1r any del  24 al 31 
d’agost (Carlos Alvarez-Cros).

2016. El Baix Llobregat. Maresma de Cal Tet, Delta del 
Llobregat. Hi ha fotografies. 1 1r any del 24 al 26 d’agost 
(Ferran López). (CDL)

2016. L’Alt Empordà. Estanys del Matà, Parc Natural dels 
Aiguamolls de l’Empordà, Castelló d’Empúries. Hi ha foto-

grafies. 1 1r any del  4 al 9 d’e setembre (Guillem Saguer).
2016. L’Alt Empordà. Aguait del Bruel, Parc Natural dels 

Aiguamolls de l’Empordà, Castelló d’Empúries. Hi ha foto-
grafies. 1 1r any del 6 a l’11 de setembre (Jordi Martí-Aledo; 
Miquel Arxer).

2016. L’Alt Empordà. Aguait del Bruel, Parc Natural dels 
Aiguamolls de l’Empordà, Castelló d’Empúries. Hi ha foto-
grafies. 1 exemplar d’edat i sexe indeterminats, del  9 al 12 
d’e setembre (Jordi Martí-Aledo; Miquel Arxer).

2017. El Baix Ebre. Arrossars prop de la platja de la Mar-
quesa, Deltebre. Hi ha fotografies. 1 exemplar del 5 a l’11 
de gener (Lorenzo Prada).

2017. El Baix Ebre. Bassa de les Olles, l’Ampolla. Hi ha 
fotografies. 1 exemplar el 27 de març (Jean Bisetti).

2017. El Baix Llobregat. Observatori Sabogal, delta del 
Llobregat. Hi ha fotografies. 1 exemplar mascle de l’1 al 8 
d’abril (Feliu López i Gelats, Joan Pavia).

2017. El Baix Llobregat. Maresma de Cal Tet, delta del 
Llobregat. Hi ha fotografies. 1 exemplar del 28 al 30 d’agost 
(Ferran López). (CDL)

2017. El Baix Llobregat. Maresma de Cal Tet, delta del 
Llobregat. Hi ha fotografies. 1 exemplar del 14 al 18 de 
setembre (Ferran López). (CDL)

Motacilla alba yarrellii (10/10)  
Cuereta blanca endolada
S’accepten tres observacions d’exemplars molt bon docu-
mentats i que compleixen totes les característiques pròpies 
de la subespècie, tot i que dos d’ells no són mascles evidents. 

2016. El Baix Ebre. Deltebre. Hi ha fotografies. 1 exem-
plar d’edat i sexe indeterminats, el 30 de desembre (Martí 
Franch, Albert Burgas, Anna Planella, Ricard Font, Irene 
Figueroa i Guillem Mas).

2017. El Baix Llobregat. Platja de Ca l’Arana, delta del 
Llobregat. Hi ha fotografies. 1 mascle d’edat indeterminada 
el 7 de març (Ferran López). (CDL)

2017. El Vallès Occidental. Can Patxau, Sentmenat. Hi ha 
fotografies. 1 femella adulta el 29 de novembre (Francesc 
Xavier Macià).

Bucanetes githagineus (5/4)  
Pinsà trompeter
Tres citacions homologades, que s’afegeixen a una del 2005, 
a finals d’abril. Aquestes noves observacions, tot i que en 
anys diferents, s’han produït durant el mes de maig.

2014. El Baix Empordà. Estanys de les Escoles, Castell-
Platja d’Aro. 1 exemplar tipus femella el  18 de maig (Carlos 
Alvarez-Cros).

2016. El Gironès. Panedes, Llagostera. 2 exemplars, del 
19 a 20 de maig (Carlos Alvarez-Cros).

2017. El Montsià. Pedrera d’Ulldecona, Ulldecona. Hi ha 
fotografies. 1 exemplar mascle l’1 de maig (Josep Bel).

1Foto 12. Cuereta citrina Motacilla citreola. 8 de gener de 2017, 
Arrossars prop de la Marquesa, Deltebre, el Baix Ebre (Camilo 
Albert).
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Plectrophenax nivalis (29/26)  
Sit blanc 
Bona barreja de citacions tant en hàbitats muntanyosos 
com litorals, totes dintre el període hivernal. La majoria 
d’observacions són d’exemplars fent estades de pocs dies, 
principalment a finals de novembre, però també hi ha dos 
registres d’estades més llargues, tots dos a l’Alt Empordà, i 
dels quals un es podria considerar una hivernada pràctica-
ment completa (de finals de desembre a principis de març).

2003. El Vallès Oriental. Turó de l’Home, Fogars de Mont-
clús. Hi ha fotografies. 1 femella de 1r hivern i 1 mascle 
possiblement adult, del 19 al 23 de novembre (Josep Bel; 
Pau García Campderròs i Lluís Mir).

2009. El Berguedà. Parc Natural Cadí-Moixeró. Hi ha 
fotografies.  1 exemplar, l›11 de gener  (Stephen Christopher, 
Mike O’Neill, Lucy Brzoska i Max Andrews).

2010. Osona. Santuari de Bellmunt, Santa Maria de Be-
sora. Hi ha fotografies. 1 mascle possiblement de 1r hivern, 
del 22 de novembre al 22 de desembre  (Jordi Cervera).

2010. El Montsià. Finca de Migjorn, delta de l’Ebre, Sant 
Jaume d’Enveja. Hi ha fotografies.  1 femella d’edat indeter-
minada, ssp. nivalis, el 14 de desembre  (Ricard Gutiérrez).

2013. L’Alt Empordà. La Rubina, Parc Natural dels Aigua-
molls de l’Empordà, Castelló d’Empúries. Hi ha fotografies.  
1 mascle possiblement adult, del 20 de desembre de 2014 
al 2 de març de 2014 (Àlex Ollé).

2014. El Maresme. Platja de Cabrera de Mar. Hi ha foto-
grafies. 1 mascle de 1r hivern, del 27 de novembre al 3 de 
desembre (Santi Guallar).

2014. L’Alt Empordà. Platja de la Rogera, Parc Natural 
dels Aiguamolls de l’Empordà, Castelló d’Empúries. Hi ha 
fotografies. 1 mascle adult, del 7 de desembre de 2014 al 4 
de gener de 2015 (Lluís Viader i Santi Viader).

2015. El Baix Empordà. Calonge. Hi ha fotografies. 1 fe-
mella d’edat indeterminada, ssp. nivalis, del 22 al 25 de 
novembre (Xavier Idígora).

Citacions no acceptades 
Baldriga grisa Ardenna grisea. Punta del cap de Creus, Ca-

daqués, l’Alt Empordà. 1 exemplar el 6 d’octubre de 2010. 
No hi ha imatges i la descripció es considera insuficient per 
tal d’assegurar sense cap mena de dubte que es tracti d’un 
exemplar d’aquesta espècie.

Baldriga grisa Ardenna grisea. Mar de Palamós, el Baix 
Empordà. 1 exemplar el 20 de març de 2016. Les imatges 
són considerades insuficients per tal d’assegurar sense cap 
mena de dubte que es tracti d’un exemplar d’aquesta espècie.

Gavià caspi Larus cachinnans. Abocador de Solius, Lla-
gostera, el Gironès. 1 1r hivern el 12 de març de 2016.  
La imatge no permet assegurar sense dubtes que es tracti 
d’aquesta espècie.

Gavià caspi Larus cachinnans. Pont del Polígon Industrial 

Pratenc, el Prat de Llobregat, el Baix Llobregat. 1 1r hivern 
el 22 de març de 2016. La imatge no permet assegurar sense 
dubtes que es tracti d’aquesta espècie.

Capsigrany balear Lanius senator badius. Platja de 
l’Arana.,el Prat de Llobregat, el Baix Llobregat. 1 exemplar el 
16 d’abril de 2016. La foto i la descripció són considerades 
insuficients per tal d’assegurar sense cap mena de dubte que 
es tracti d’un exemplar d’aquesta subespècie.

Capsigrany balear Lanius senator badius. Malgrat de Mar, 
el Maresme. 1 mascle, d’edat indeterminada, el 22 d’abril de 
2016. Les fotos són considerades insuficients per tal d’asse-
gurar sense cap mena de dubte que es tracti d’un exemplar 
d’aquesta subespècie.

Capsigrany balear Lanius senator badius. Parc de Montju-
ïc, Barcelona, el Barcelonès. 1 mascle, d’edat indeterminada, 
el 27 d’abril de 2016. Les fotos són considerades insuficients 
per tal d’assegurar sense cap mena de dubte que es tracti 
d’un exemplar d’aquesta subespècie.

Capsigrany balear Lanius senator badius. Barcelona, el 
Barcelonès. 1 mascle, d’edat indeterminada, el 29 d’abril de 
2016. Les fotos són considerades insuficients per tal d’asse-
gurar sense cap mena de dubte que es tracti d’un exemplar 
d’aquesta subespècie.

Capsigrany balear Lanius senator badius. Erms de la Tan-
cada, Sant Jaume d’Enveja, el Montsià. 1 exemplar, d’edat 
indeterminada, el 12 de maig de 2016. Les fotos són con-
siderades insuficients per tal d’assegurar sense cap mena 
de dubte que es tracti d’un exemplar d’aquesta subespècie.

Cuereta blanca endolada Motacilla alba yarrellii. Peatge 
d’entrada a l’AP7, l’Ametlla de Mar, el Baix Ebre. 1 exemplar 
el 16 de febrer de 2015. L’exemplar presenta unes caracte-
rístiques que no descarten la influència de cuereta blanca 
comuna Motacilla alba alba.

Mosquiter ibèric Phylloscopus ibericus. El Raurell, Folgue-
roles, Osona. 1 exemplar els dies 29 i 30 de maig de 2010. 
L’exemplar un dels dies és només sentit i l’altre dia és només 
vist. No compleix, per tant, els criteris.

Mosquiter ibèric Phylloscopus ibericus. Els Alamús, el Se-
grià. 1 exemplar el 21 de març de 2016. Descripció insufi-
cient i sense registre sonor.

Mosquiter ibèric Phylloscopus ibericus. Sèquia major, Vila-
seca i Salou, el Tarragonès. 1 exemplar el 24 de març de 
2016. Descripció insuficient i sense registre sonor.

Mosquiter ibèric Phylloscopus ibericus. Espais Naturals 
del Llobregat (Cal Tet-Ca l’Arana), el  Prat de Llobregat el 
Baix Llobregat. 1 exemplar el 16 d’abril de 2016. Descripció 
insuficient i sense registre sonor.

Mosquiter ibèric Phylloscopus ibericus. Sant Martí Sacalm, 
Susqueda, la Selva. 1 exemplar, el 18 de setembre de 2016. 
Descripció insuficient i sense registre sonor.

Papamosques gris balear Muscicapa tyrrhenica balearica. 
Prop de Roses, l’Alt Empordà. 1 exemplar el 21 d’abril de 
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2016. La imatge no permet descartar la subespècie nominal, 
probablement un exemplar ibèric.

Papamosques gris balear Muscicapa tyrrhenica balearica. 
El Prat de Llobregat, jardí urbà, el Baix Llobregat. 1 exem-
plar el 2 de maig de 2017. Les característiques que s’apre-
cien a la imatge suggereixen que es tracta d’un exemplar de 
la subespècie nominal.

Papamosques gris Muscicapa tyrrhenica tyrrhenica / ba-
learica. La casa vella, Abella de la Conca, el Pallars Jussà. 1 
exemplar el 5 de maig de 2016. La imatge és considerada 
insuficient per tal d’assegurar sense cap mena de dubte que 
es tracti d’un exemplar d’alguna d’aquestes subespècies.

Cuereta citrina Motacilla citreola Finca de Migjorn, Sant 
Jaume d’Enveja, el Montsià. 1 exemplar el 25 de novembre 
de 2016. La imatge no permet descartar que l’ocell pugui 
pertànyer a una altra espècie propera. 

Pinsà trompeter Bucanetes githagineus. Delfià, Rabós, l’Alt 
Empordà. 1 exemplar el 16 d’agost de 2016. Descripció 
insuficient.

Sit blanc Plectrophenax nivalis. Vessant sud del volcà 
Montolivet, Olot, la Garrotxa. 1 exemplar el 9 de març de 
2016. La descripció inclou caràcters que no encaixen amb 
l’espècie.

Citacions pendents d’avaluació
Han quedat pendents d’avaluació algunes citacions de corb 
marí gros (ssp. carbo) Phalacrocorax carbo carbo, i de baldriga 
cendrosa atlàntica Calonectris borealis donat que es necessita 
aprofundir en els caràcters que permetin identificar inequí-
vocament aquests tàxons a partir de fotografies.

Errades i aclariments d’informes anteriors 
Quart Informe del Comitè Avifaunístic  de Catalunya:

Cabussó orellut Podiceps auritus. 2012. L’Alt Empordà. 
Les Llaunes, La Massona i La Rogera, Parc Natural dels Ai-
guamolls de l’Empordà. Hi ha fotografies. 1 exemplar d’edat 
indeterminada entre el 2 i el 16 de novembre de 2012 (Oriol 
Clarabuch, Ponç Feliu, Dani Valverde, Gerard Carbonell, 
Joan Ventura). Les dates de la citació són incorrectes. Les 
correctes són del 2 de novembre al 31 de desembre.

Rasclet Zapornia pusilla. 1994. El Baix Empordà. Castell-
Platja d’Aro. Citació publicada al darrer informe. 1 exemplar 
EURING 6 recol·lectat pel Grup Català d’Anellament el mes 
d’abril. L’espècimen es conserva naturalitzat al Museu de 
Zoologia, Barcelona. Número de referència: MZB94-0410. 
Es completa la informació d’aquesta citació amb les circum-
stàncies (trobada moribunda i atacada per garses Pica pica, 
en un camp de pomeres), la data (24 d’abril) i l’autor (Jaume 
Ramot). 

Somorgollaire Uria aalge.  2012. L’Alt Empordà. Platja de 
Castelló d’Empúries i Sant Pere Pescador. Hi ha fotografies. 
1 exemplar de 1r hivern del 13 (Jordi Vives) al 28 de desem-

bre (Aleix Comas). Les dates de la citació són incorrectes. 
Les correctes són del 13 al 28 de gener.

Bosqueta pàl·lida occidental Iduna opaca.  2006. L’Alt 
Empordà. Estany de Palau. Hi ha fotografies. 1 exemplar 
EURING 4 anellat el 16 de maig de 2006 (Sergi Sales). La 
data de la citació és incorrecta. La data correcta és el 16 de 
juny de 2006.

Agraïments 
Volem manifestar el nostre agraïment als ornitòlegs catalans 
i d’arreu que ens han fet arribar les seves observacions 
d’ocells rars a Catalunya, tot contribuint a l’elaboració del 
present informe i al coneixement que d’aquestes espècies es 
té al nostre país. Gràcies també als autors de les fotografies 
que il·lustren l’informe per haver-les cedit de forma 
totalment desinteressada i que fan la lectura més amena. 
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