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ABSTRACT 

Rare birds in Catalonia. Report of the Catalan Avifauna Committee 2009, 2010 & 2011. The third report by the 
Catalan Avifauna Committee includes the first accepted records of: Alopochen aegyptiaca, Anas discors, Oxyura 
jamaicensis, Phalacrocorax carbo carbo, Sula sula, Porphyrio alleni, Cursorius cursor, Pluvialis fulva, Xenus 
cinereus, Gallinago media, Phalaropus fulicarius, Larus philadelphia, Larus glaucoides, Motacilla flava feldegg, Phylloscopus 
collybita tristis, Carpodacus erythrinus, Phylloscopus orientalis and Calcarius lapponicus. For several of these species, 
previous records had been accepted by the Spanish Rarities Committee (CR-SEO), while for others these new 
sightings represent the first accepted records for Catalonia. In the latter case, some observations had been 
previously published but not properly documented (Anas discors, Phalaropus fulicarius and Larus philadelphia), while 
others constitute genuine first records (Phalacrocorax carbo carbo, Sula sula, Porphyrio alleni, Larus glaucoides, 
Phylloscopus orientalis and Calcarius lapponicus). These first accepted records are especially important and will 
enable these taxa to be included in the next edition of the official checklist of Catalonia. 

 
 
Es tracta del tercer informe del Comitè 
Avifaunístic de Catalunya (CAC). Hi apareixen 
les citacions homologades entre els anys 2009 i 
2011 de manera que hi poden haver citacions que 
es van produir prèviament però que no es van 
sotmetre a homologació fins aquests anys. 
 
El present informe inclou 124 citacions acceptades 
relatives a 49 tàxons diferents. 18 citacions no han 
estat homologades per diversos motius, que 
s’exposen més endavant, i la citació de gavotí (Alle 
alle) al delta del Llobregat ha estat analitzada un 

cop més i finalment rebutjada. En ser la primera 
citació a Catalunya, l’espècie s’ha tret de la Llista 
Patró. En el cas de la baldriga pufí (Puffinus 
puffinus), l’única dada existent de l’espècie a 

Catalunya no ha estat considerada per no complir 
les directrius del CAC.  
 
Aquest informe comprèn el període durant el qual 
el CAC ha homologat també les rareses que 
anteriorment es consideraven competència del 
CR-SEO. Posteriorment es va prendre la decisió 
de confiar en el veredicte del CR-SEO per a 
aquestes espècies i així reduir el volum de 
citacions a homologar pel CAC per tal de dedicar 
major esforç a les tasques que no impliquen la 
tramitació de les rareses del CR-SEO. Com a 
resultat, en aquest informe s’incluen citacions de 
26 espècies homologables pel CR-SEO que, en 
alguns casos, ja comptaven amb registres 
homologats per aquell comitè, i després del 
període analitzat en aquest informe cal continuar 

enviant-los al comitè de la SEO per tal que les 
observacions, un cop acceptades, s’incorporin al 
registre de rareses del CAC. Els tàxons 
competència del CR-SEO són els següents: 
 

Alopochen aegyptiacus 
Anas discors 
Tadorna ferruginea (?) 
Oxyura jamaicensis 
Aythya collaris 
Sula sula 
Circus macrourus 
Crex crex 
Porphyrio alleni 
Cursorius cursor 
Pluvialis fulva 
Xenus cinereus 
Gallinago media 
Phalaropus tricolor 
Larus philadelphia 
Larus cachinnans 
Larus glaucoides 
Motacilla flava feldegg 
Motacilla citreola 
Saxicola maurus 
Sylvia curruca 
Phylloscopus inornatus 
Phylloscopus orientalis 
Phylloscopus collybita tristis 
Carpodacus erythrinus 
Calcarius lapponicus 

 
Així, dels 49 tàxons analitzats, 18 constitueixen les 
primeres citacions que homologa el CAC, tot i que 
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per diferents motius. En el cas d’Alopochen 
aegyptiaca, Oxyura jamaicensis, Cursorius cursor, 
Pluvialis fulva, Gallinago media, Xenus cinereus, 
Motacilla flava feldegg, Phylloscopus collybita tristis i 
Carpodacus erythrinus ja existien citacions 

homologades a Catalunya pel Comité de Rarezas 
(CR/SEO), mentre que Phalacrocorax carbo carbo, 
Sula sula, Porphyrio alleni, Larus glaucoides, 
Phylloscopus orientalis i Calcarius lapponicus són les 
primeres citacions a Catalunya. En el cas de Larus 
philadelphia existia una citació a Catalunya però no 
sotmesa a cap comitè de manera que les dues que 
aquí es presenten són les primeres homologades a 
Catalunya. Un cas similar és el d’Anas discors i 
Phalaropus fulicarius, dels quals ja existien diverses 
observacions a Catalunya que tampoc s’havien 
sotmès a homologació. 
 
A l’informe 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 estat capturats per a 
l’anellament o se’n conserven altres evidències 
(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, el nom i 
cognom dels autors del registre, i el número de la 
citació en els arxius del CAC. 
 
L’ordre de la 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 taxó (nom català seguit del científic) 
indiquen: (1) el nombre total acumulat de 
citacions homologades, i (2) el nombre total 
acumulat d’individus involucrats en aquestes 
citacions. S’assenyala expressament quan la 
homologació d’una citació suposa l’entrada del 
tàxon a la Llista Patró dels ocells de Catalunya 
(www.ornitologia.org/monitoratge/cac7.htm). 
Per a cada tàxon es comenten algunes qüestions 
relatives a la seva presentació al nostre país o en 
comparació amb països veïns. 
 
En alguns casos es presenten gràfics sobre els 
patrons d’aparició de l’espècie a Catalunya. Un 
objectiu que s’ha marcat el CAC és ampliar 
aquesta informació per aquelles espècies en què 
sigui possible, però fins ara el volum 
d’observacions homologades no és suficient per a 
la majoria de casos.  
 

La seqüència taxonòmica que s’ha utilitzat en 
l’informe és la de la Llista Patró 2.1 (Clavell i 
López 2009), basada en la del Comitè Taxonòmic 
de la Association of European Records and 
Rarities Committees (AERC TAC 2003) i amb les 
modificacions suggerides pel British Ornitho-
logists' Union Records Committee (Sangster et al. 
2005, Sangster et al. 2007, Knox et al. 2008). 

 
Els següents membres del CAC han emès el seu 
veredicte en algunes o en totes les citacions que es 
relacionen en el present informe: Oriol Clarabuch, 
Ferran López, Joan Castelló, Albert Cama, Albert 
Burgas, Àlex Ollé, Joan Ferrer, Martí Franch, 
Marcel Gil, Manolo García i Xavier Larruy. 
 
Per a futurs  informes, els autors de les 
observacions poden remetre les seves citacions 
mitjançant correu electrònic (cac@ornitologia.org) 
o correu postal (C/Girona 168, entresòl 5ª, 08037 
Barcelona). En el nostre web es pot descarregar la 
fitxa d’homologació per comunicar les citacions 
(www.ornitologia.org/monitoratge/cac6.htm). 

 
 
 
CITACIONS ACCEPTADES 
 

Cygnus olor (6/9) 

Cigne mut 

Ja que no és possible diferenciar els exemplars 
escapats de captivitat dels provinents de 
poblacions salvatges, resulta d’importància cabdal 
acumular dades sobre aquesta espècie a 
Catalunya per tal de dilucidar-ne la problemàtica. 
Probablement molts observadors consideren 
innecessari enviar les citacions de cigne mut per 
considerar-les d’origen dubtós. Tanmateix, és 
precisament per aquest fet que resulta 
especialment interessant acumular dades de 
l’espècie per tal d’ajustar la fenologia d’aparició 
d’individus suposadament europeus i quantificar-
ne les citacions. En aquest sentit cal destacar que 
només se n’han rebut dues dades, fet encara més 
destacable si tenim en compte que es tracta d’una 
espècie molt conspícua. 
Podríem especular amb la possibilitat d’una 
arribada natural en aquestes observacions, 
ambdues del delta del Llobregat, si considerem 
que l’aparició hivernal seria conseqüent amb el 
patró d’aparició esperat d’exemplars provinents 
de poblacions salvatges europees. D’altra banda, 
es tracta d’una localitat envoltada de zones 
urbanitzades que fan més probable l’origen 
d’exemplars escapats de captivitat. Cal afegir que 
en dies previs es varen observar aquests mateixos 

http://www.ornitologia.org/monitoratge/cac7.htm
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exemplars al riu Besòs i que hi ha indicis que es 
tractava de dos cignes muts nascuts als 
aiguamolls de l’Empordà.  
 
2008 BAIX LLOBREGAT. Bassa dels Pollancres, delta 
del Llobregat, Viladecans. Hi ha fotografies. 2 exs. 
de 1r any calendari. 3 de novembre (Ferran 
López). 
2011 BAIX LLOBREGAT. Riera de Sant Climent, delta 
del Llobregat. Hi ha fotografies. 1 exemplar adult 
el 27 de gener (Sergi Bosch). 
 
 

Anser albifrons (3/5) 

Oca riallera grossa  

El CAC disposa només de 4 citacions 
homologades d’aquesta espècie i que ha 
esdevingut gairebé anual en els darrers anys, de 
manera que es tracta de la cinquena citació que 
s’homologa a Catalunya i correspon a un 
exemplar de la subespècie nominal. 
Tot i que el seu origen no genera tants dubtes com 
en altres espècies d’anàtides, cal destacar que es 
tracta novament d’un exemplar de primer hivern i 
que, a més, es movia en una àrea molt àmplia de 
terreny, cosa que fa pensar en un origen salvatge. 
Sembla ser, a més, que les citacions de l’espècie 
han augmentat en els darrers anys. Caldrà estar 
atents per tal d’establir quina és la tendència real 
de l’oca riallera grossa i és per aquest motiu que 
un cop més, cal fer una crida als observadors que 
en tinguin dades perquè enviïn les descripcions 
corresponents. 
 
2007 BAIX LLOBREGAT. Riu Llobregat alçada Molins 
de Rei i cal Tet, delta del Llobregat. Hi ha 
fotografies. 1 ex. de 1er -2on any calendari de la 
subs. albifrons. 16 de desembre de 2007 (Riu 

Llobregat a Molins; Carles Furquet) a 10 d’abril de 
2008 (Ferran López). 
 

 
Oca riallera grossa Anser albifrons, Cal Tet, delta del 

Llobregat (Baix Llobregat), 29.12.2004 (Ferran López) 

Branta bernicla bernicla (5/5)  

Oca de collar  

Es rep i s’accepta una única observació d’aquest 
tàxon que reforça el seu patró d’aparició a 
Catalunya: la badia del Fangar és amb diferència 
el millor lloc per detectar l’espècie a Catalunya, 
amb observacions pràcticament anuals, sobretot 
entre gener i març, tot i que es reparteixen entre 
tots els mesos (e.g. de desembre de 2005 a gener 
de 2007 es comprova la presència continuada de 
l’espècie a la zona; Estrada & Anton 2007, Anton 
2008). A diferència de l’anterior informe, en 
aquest cas no presentem observacions d’altres 
localitats del litoral. 
Es disposa d’un bon nombre d’observacions ben 
documentades de l’espècie a Catalunya però la 
proporció d’observacions trameses i homologades 
pel CAC és molt baixa. Tractant-se d’una espècie 
d’aparició regular, homologar antigues 
observacions d’aquesta espècie i seguir tramitant 
les actuals permetria descriure amb certa precisió 
el seu patró d’aparició a Catalunya. 
 
2008 BAIX EBRE. Badia del Fangar (Rompent), 
Deltebre, delta de l’Ebre. Hi ha fotografies. 1 ex. 
de segon any calendari. 28 de març (Jordi Feliu 
Bruguera). 
 
 

Alopochen aegyptiacus (2/7)  

Oca egípcia  

Només s’ha rebut una única citació d’aquest tàxon 
que ha estat acceptada, tot i que es coneixen 
nombroses observacions i, sobretot, la presència 
continuada de diversos individus a Catalunya que 
s’hi han arribat a reproduir amb èxit. Alguns 
autors defensen que l’origen de la majoria 
d’exemplars que s’observen aquí no són 
escapaments, sinó que provenen de poblacions 
forànies, com poden ser les establertes a parts 
d’Europa on ha estat introduïda i arriba a ser 
nombrosa (de Juana 2006). D’altra banda, ja fa 
temps que es considera preocupant la baixa 
proporció d’observacions trameses als comitès de 
rareses (e.g. Clavell 2002) i és cert que un recull 
complet de les observacions d’aquesta espècie 
permetria estudiar-ne la repartició geogràfica i 
temporal i donar suport o rebutjar les diferents 
hipòtesis sobre el seu origen. 
 
2008 BAIX LLOBREGAT. Llacuna de cal Tet, delta del 
Llobregat, Viladecans. Hi ha fotografies. 4 exs. 23 
de juny (Ferran López). 
 
 

Anas discors (6/7) 

Xarxet alablau  
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Sisena citació homologada d’aquesta anàtida 
americana a Catalunya, que correspon a una 
femella d’edat indeterminada que va passar 
almenys tres dies al delta del Llobregat, associada 
a ànecs cullerots Anas clypeata.  

Es tracta d’una de les poques citacions d’ànecs 
americans a Catalunya i no deixa de plantejar 
certs dubtes quant a un possible origen domèstic. 
De tota manera, tenint en compte que es tracta 
d’una espècie d’aparició anual i en cert nombre a 
Europa, existeixen arguments per assumir 
l’arribada d’aus salvatges i acceptar-la a la Llista 
Patró en la categoria A. 
Posteriorment s’han produït més citacions 
d’aquest tàxon a Catalunya que caldria 
homologar per tal d’establir un patró d’aparició i 
que podria donar suport a l’arribada natural 
d’aquests exemplars.  
 
2008 BAIX LLOBREGAT. Bassa dels Pollancres, delta 
del Llobregat, Viladecans. Hi ha fotografies. 1 ex. 
femella d’edat indeterminada del 24 a 27 de 
setembre (Francesc Xavier Macià). 
 

 
Xarxet alablau Anas discors, Bassa dels Pollancres, delta 

del Llobregat (Baix Llobregat), 24.9.2008 (Francesc Xavier 

Macià) 

 

Tadorna ferruginea (4/12)  

Ànec canyella  

Dues observacions en localitats relativament 
properes que, donada la coincidència en les dates, 
fan pensar que es pugui tractar del mateix 
exemplar. L’ànec canyella és una espècie habitual 
en col·leccions privades i acostuma a presentar 
dubtes sobre el seu origen. Les dates d’aparició 
estival sovint s’han relacionat amb l’arribada 
natural des de les zones de reproducció del nord 
d’Àfrica i el sud-est d’Europa a causa de fugues 
de sequera (Vinicombe & Harrop, 1999; de Juana, 
2006). Això, juntament amb el feta que ambdues 
observacions mostraven un ocell poc confiat i que 
no es varen observar anelles, fa pensar en un 
possible origen natural. 
 

2009 BAIX EMPORDÀ. Estanys de les Escoles, Castell-
Platja d’Aro. Hi ha fotografies. 1 ex. de 1r any 
calendari. 8 a 17 d’agost (Carlos Alvarez Cros). 
2009 BAIX EMPORDÀ. Estanys de Pau, Pau. 1 ex. 18 
d’agost (Àlex Ollé). 
 
 

Oxyura jamaicensis (4/4)  

Ànec de Jamaica  

Les 4 dades homologades juntament amb d’altres 
anteriors i posteriors analitzades en conjunt, 
generen alguns dubtes sobre la seva procedència. 
Novament la dada aquí present prové del delta 
del Llobregat, la qual aplega gairebé la totalitat de 
les dades. Tenint en compte que altres zones de 
Catalunya aparentment també compleixen els 
requeriments ecològics de l’espècie, el fet que 
només es produeixin citacions al delta del 
Llobregat fa pensar en un possible origen 
domèstic. Tanmateix, les dates i l’edat d’algun 
dels exemplars citats apunten a un origen 
salvatge. En aquest darrer cas, els exemplars citats 
provindrien de la població que l’espècie manté a 
la Gran Bretanya i que està en procés de ser 
eradicada a causa del perill d’hibridació que 
suposa per a l’ànec capblanc (Oxyura leucocephala), 

espècie molt amenaçada a Europa. En aquest 
sentit, cal estar atents a l’aparició de l’ànec de 
Jamaica a Catalunya per tal d’avisar el més 
ràpidament possible de la seva presència i evitar 
que s’estableixi en zones on potencialment també 
pot aparèixer l’ànec capblanc.  
 
2007 BAIX LLOBREGAT. Llacuna de cal Tet, delta del 
Llobregat, el Prat de Llobregat. Hi ha fotografies. 
1 ex. 11 a 14 de novembre (Lluís Gustamante i 
Ferran López). 
 
 

Aix galericulata (9/17)  

Ànec mandarí 

És habitual que les citacions rebudes d’aquesta 
espècie tinguin la sospita de ser escapaments. No 
obstant això, alguns autors suggereixen una 
possible arribada d’exemplars provinents de les 
poblacions establertes a Gran Bretanya, Bèlgica, 
Holanda i Alemanya, tal com podrien indicar les 
dates d’arribada i partida d’algunes zones on 
passen l’hivern (Herrando et al. 2011). A tall 
d’exemple, les dues observacions d’aquest 
informe es van produir en ple període hivernal, 
però no es pot descartar l’origen captiu dels 
exemplars. 
Davant la presència constant d’ànecs mandarins a 
Catalunya i la seva relativa abundància, 
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juntament amb la facilitat d’identificació, el CAC 
ha decidit no sotmetre les seves observacions a 
homologació. No obstant això, seria interessant 
continuar recopilant totes les observacions 
d’ànecs mandarins a canals com els anuaris o 
ornitho.cat per tal de poder analitzar els patrons 
d’aparició i establir amb més certesa la 
procedència dels ocells que es detecten a 
Catalunya. 
 
2011 LA SELVA. Desembocadura de la Tordera, 
Blanes. Hi ha fotografies. 1 mascle adult el 4 de 
gener (Enric Badosa). 
2011 ALT CAMP. Aiguamolls  del Pla, el Pla de Santa 
Maria. Hi ha fotografies. 2 mascles i 2 femelles 
adults el 2 de gener (Bernat Garcia). 
 
 

Aythya collaris (4/4)  

Morell de collar 

Es tracta de la quarta citació homologada a 
Catalunya i la primera per a la província de 
Lleida d’aquesta anàtida neàrtica, després de les 
tres citacions anteriors al Parc Natural dels 
Aiguamolls de l’Empordà (Sales 2006; Anton 
2008).  També cal destacar que és la primera 
observació d’un mascle d’aquesta espècie a 
Catalunya. Pel que fa a la fenologia, totes les 
observacions de què es disposa són del període 
hivernal, i concorden amb el patró d’aparició 
habitual de l’espècie a la resta de la península 
Ibèrica (de Juana 2006). 
 
2010 SEGRIÀ. Pantà Gran, Alcarràs. Hi ha 
fotografies. 1 mascle adult entre el 21 de 
novembre i el 8 de desembre de 2010 (Marc 
Gàlvez). 
 
 

Mergus merganser (9/16)  

Bec de serra gros 

Les tres observacions que s'inclouen en aquest 
informe augmenten fins a nou la xifra total de 
registres homologats a Catalunya per a aquesta 
espècie. Això representa una proporció molt baixa 
d'observacions homologades, ja que es coneixen 
almenys 31 registres a Catalunya (Clavell 2002 
entre d’altres), i fa necessari un esforç per 
homologar les observacions ben documentades 
per estudiar el patró d'aparició de l'espècie i les 
causes que la porten a realitzar irrupcions com la 
de l'hivern 2010-2011. Aquesta és la temporada 
més important pel que fa a nombre de citacions 
registrades a Catalunya, i acumula un total d'11 
observacions d'almenys 13 exemplars, tots ells 

femelles o individus de primer hivern, als quals 
cal afegir les observacions de zones veïnes de la 
península Ibèrica i del sud de França. 
 
2010 BAIX EMPORDÀ. Port de l’Estartit, L’Estartit. Hi 
ha fotografies. 1 exemplar femella o 1r any el 10 
de desembre (Daniel López, Jesús Menéndez, 
Pablo Fernández). 
2010 BAIX LLOBREGAT. La Vidala, delta del 
Llobregat. Hi ha fotografies. 1 exemplar femella o 
1r any el 23 de desembre (David Castellano). 
2010  ALT EMPORDÀ. La Massona, Parc Natural dels 
Aiguamolls de l’Empordà, Sant Pere Pescador. Hi 
ha fotografies. 1 exemplar femella o 1r any el 18 
de desembre (Daniel Valverde, Marta Queralt 
López). 
 

 
Bec de serra gros Mergus merganser. La Vidala, delta del 

Llobregat (Baix Llobregat). 8.12.2010 (David Castellano). 

 
 

Puffinus gravis (3/3)  

Baldriga capnegra  

A diferència de les costes atlàntiques i 
cantàbriques de la península Ibèrica, on és una 
espècie habitual entre juliol i novembre, les 
escasses observacions als Països Catalans es 
concentren en la primera meitat de l’any (Clavell 
2002), fet que s’ha relacionat amb la presència 
d’ocells no reproductors allunyats de les seves 
zones de cria australs (Arcos in Gutierrez et al. 

2005). La dada que es presenta aquí és de les 
poques observacions conegudes a Catalunya i 
coincideix amb el patró més freqüent de l’espècie 
a les costes atlàntiques europees. 
 
2008 BAIX EBRE. 3 milles nautiques davant de 
l’Ametlla de Mar. 1 ex. 28 de novembre (Álvaro 
Barros). 
 

Phalacrocorax carbo carbo (1/1)  

Corb marí gros (ssp. carbo) 

L’observació d’aquest informe constitueix la 
primera citació homologada d’aquest tàxon a 
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Catalunya. La seva presència es considerava 
dubtosa, amb algunes observacions que no oferien 
prou garanties o referències poc precises. Sí que es 
disposava, però, de dues recuperacions de corbs 
marins anellats com a polls a les Illes Britàniques i 
recuperats al litoral català que havien de 
pertànyer a aquesta subespècie (Clavell 2002). 
Algunes observacions i captures recents 
d’individus que podrien correspondre a aquesta 
subespècie podrien indicar una major abundància 
a Catalunya. Això, juntament amb la dificultat 
d’identificació del tàxon, fan necessari l’estudi de 
la seva situació a Catalunya, que inclou la 
tramitació i homologació de les seves 
observacions per esbrinar-ne regularitat i 
abundància, així com la seva distribució i 
fenologia. 
  
2009 OSONA. Desembocadura del Sorreig al Ter, 
Gurb. Capturat per a anellament. Hi ha 
fotografies. 1 ex. de 2n any calendari. 31 de gener 
(Grup d’Anellament Calldetenes-Osona). 
 
 

Podiceps auritus (10/11)  

Cabussó orellut 

És una espècie de presència escassa però anual i 
estrictament hivernal, tant a Catalunya com a 
Espanya (Díaz et al. 1996). A Catalunya les 

observacions presenten un patró de distribució 
costanera, i es concentren sobretot enfront dels 
principals aiguamolls litorals. L’única citació 
d’aquest informe segueix aquest mateix patró 
fenològic i distribucional. 
És recurrent que gran part de les citacions 
d’aquesta espècie no siguin trameses al CAC, i 
per això volem fer una crida als observadors que 
disposin de dades d’aquesta espècie perquè les 
envïin per homologar. D’aquesta manera es 
facilitaria l’anàlisi dels patrons d’aparició i les 
tendències d’aquesta espècie en el nostre territori. 
 
2008 BAIX LLOBREGAT. Platja de ca l’Arana, Prat de 
Llobregat, delta del Llobregat. Hi ha fotografies. 1 
ex. 11 de desembre de 2008 a 8 de febrer de 2009 
(Raúl Bastida). 
2010 BAIX LLOBREGAT. Platja de Carrabiners, delta 
del Llobregat, El Prat de Llobregat. 1 exemplar 
d’edat indeterminada entre el 14 i el 20 de 
desembre de 2010 (Ferran López). 
 

 
Cabussó orellut Podiceps auritus (esquerra) i Cabussó 

collnegre (Podiceps nigricollis) (dreta). Platja de ca 

l’Arana, delta del Llobregat (Baix Llobregat), 11.12.2008 

(Ferran López). 

 
 

Sula sula (1/1)  

Mascarell cama-roig 

Es tracta d’una espècie tropical pròpia de les 
costes i illes del Pacífic, l’Índic, el Carib i el sud-
oest Atlàntic. Aquesta és una observació 
excepcional i que representa la segona citació a 
Europa. Anteriorment tan sols hi havia una sola 
observació a Màlaga l’agost d’aquest mateix any, i 
molt probablement es tractava del mateix 
exemplar. A casa nostra la primera observació es 
va produir a l’alta mar, a unes 23 milles nàutiques 
davant les costes de Roses, quan s’aturà i es va 
fotografiar en un vaixell de pesca. L’endemà es va 
localitzar al port de l’Estartit, on hi va restar, fent 
servir habitualment les embarcacions amarrades 
al port com a zona de descans i dormidor, fins al 
dia 15 de desembre. Malauradament, aquest 
darrer dia va aparèixer amb un fil de pesca que li 
sortia per la boca, i llavors va ser capturat i 
posteriorment portat al Ccentre de Fauna de 
Torreferrussa, on se li trobaren 3 hams de pesca (2 
de recents i un d’antic), que foren extrets per 
intervenció quirúrgica. Finalment va morir el dia 
22 al mateix centre de recuperació quan semblava 
que s’estava recuperant de l’operació (Rodríguez 
et al. 2011). 

En tractar-se d’una espècie d’origen tropical i que 
possiblement hagi nascut a l’hemisferi sud, on els 
cicles estacionals funcionen de manera totalment 
diferent a Europa, la manera més adequada per 
datar aquest exemplar és mitjançant els cicles de 
muda. 
 
2010 ALT EMPORDÀ I BAIX EMPORDÀ. Hi ha 
fotografies. 1 exemplar de 2n cicle de muda 
detectat primer a 23 milles nàutiques davant de 
Roses (Rafael Larrodé) i posteriorment al port de 
l’Estartit (on descansava) i a les Illes Medes (on 
anava a alimentar-se) (Sílvia Guix) entre el 3 i el 
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16 de desembre de 2010, quan es captura l’ocell i 
es trasllada a Torreferrusa on finalment mor com 
a conseqüència d’hams al tub digestiu. 
 
 

 
Mascarell cama-roig Sula sula. Port de l'Estartit (Baix 

Empordà). 6.12.2010 (Àlex Ollé). 

 
 

Elanus caeruleus (5/6)  

Esparver d’espatlles negres 

Tot i que només s’han rebut dues dades, l’espècie 
té presència continuada a Catalunya almenys des 
de la primavera de 2009, quan 10 parelles van 
nidificar a la plana de Lleida (Herrando et al. 

2011). Seria necessari tenir un recull de totes les 
dades existents en aquest període i estar atents a 
l’evolució de la població en els pròxims anys per 
tal de replantejar, si és necessari, l’estatus de 
l’esparver d’espatlles negres al nostre país.  
Costa definir una fenologia i unes zones on és més 
probable la seva presència. Sembla que a partir de 
la tardor hi ha exemplars dispersius i, a part de la 
plana de Lleida, l’Alt Empordà és la zona amb 
més dades de l’espècie.  
 
2010 PLA D’URGELL. Estany d’Ivars i Vila-Sana, 
Ivars d’Urgell. Hi ha fotografies. 1 ex. 23 de gener 
(Marc Illa i Josep Illa). 
2010 ALT EMPORDÀ. L’Estanyol, Peralada. Hi ha 
fotografies. 1 ex. 30 de març (Àlex Ollé). 
 
 

Aegypius monachus (6/6)  

Voltor negre   

Des del 2007 s’ha dut a terme un projecte 
d’introducció de l’espècie a Catalunya 
(http://ca.blackvulture-pyrenees.org), que ha fet 
necessari tenir una especial cura per destriar les 
observacions d’individus alliberats d’aquells que 
han arribat a Catalunya de forma natural. Dues de 
les tres observacions homologades s’han produït a 
la RNC de Boumort, on s’està duent a terme la 

introducció. Possiblement l’establiment de les 
poblacions introduïdes atrauen els exemplars 
salvatges, tot i que un augment de l’atenció sobre 
l’espècie en aquesta zona també pot ser-ne el 
motiu. No obstant això, també s’ha acceptat una 
observació prèvia a la introducció de l’any 2003. 
 
2003 CERDANYA. Estana, Martinet de Cerdanya. 1 
ex. 5 d’abril (Marc Gálvez i Miquel Trias). 
2008 PALLARS JUSSÀ. RNC de Boumort, la Pobla de 
Segur. Hi ha fotografies. 1 ex. subadult. 15 d’abril 
a 13 de maig (Mario Álvarez Keller). 
2008 PALLARS JUSSÀ. RNC de Boumort, la Pobla de 
Segur. Hi ha fotografies. 1 ex. de 1r a 2n any 
calendari. 21 de novembre de 2008 a 16 de març 
de 2009 (Mario Álvarez Keller). 
 
 

Circus macrourus (13/16)  

Arpella pàl·lida russa 

L’arpella pàl·lida russa és més habitual a casa 
nostra durant la migració de primavera, 
especialment entre finals de març i començaments 
d’abril. Les observacions a la tardor se solen 
produir als voltants del mes de setembre, però són 
menys freqüents ja que utilitzen una via més 
oriental de camí cap a les zones d’hivernada. 
Destaca l’observació de 2010, lleugerament 
tardana, i és més excepcional la de 2008, del mes 
de novembre, tot i que en els darrers anys s’han 
detectat exemplars hivernant a la península 
Ibèrica. Cal esmentar que bona part de les 
observacions a Catalunya es concentren a 
l’Empordà. 
  
2005 ALT EMPORDÀ. Coll de Plaja, Rabós. 1 ex. 
mascle de 3r any calendari. 1 a 2 de setembre 
(Àlex Ollé). 
2007 ALT EMPORDÀ. Mollet de Peralada. Hi ha 
fotografies. 1 ex. mascle de 3r any calendari. 29 de 
març (Àlex Ollé i Jorge García). 
2008 BAIX EMPORDÀ. Mas Pla, Baix Ter, Pals. Hi ha 
fotografies. 1 ex. mascle de 1r any calendari. 8 i 10 
de novembre (Àlex Ollé i Albert Burgas). 
2010 ALT EMPORDÀ. Parc Natural dels Aiguamolls 
de l’Empordà, Castelló d’Empúries. Hi ha 
fotografies. 3 mascles de 2n any calendari, 1 d’ells 
del 10 al 14 de maig (Àlex Ollé i Teresa Montràs) i 
els altres dos el 14 de maig (Àlex Ollé).  
 



Informe del Comitè Avifaunístic de Catalunya. 2009, 2010 i 2011 8 

 

Arpella pàl·lida russa Circus macrourus, Mollet de 

Peralada (Alt Empordà), 1.9.2005 (Àlex Ollé). 

 

Arpella pàl·lida russa Circus macrourus. Parc Natural dels 

Aiguamolls de l'Empordà (Alt Empordà), 14.5.2010 (Àlex 

Ollé). 

 
 

Porzana pusilla (6/6)  

Rasclet  

Una única dada d’aquesta espècie que representa 
la 6a homologada a Catalunya. Cal dir que es 
tracta d’una espècie regular al nostre país de la 
qual s’homologuen molt poques observacions. És 
necessari encoratjar els observadors que disposin 
de dades de rasclet perquè les enviïn al CAC i 
tenir, d’aquesta manera, una visió més real del 
seu estatus a Catalunya.  
Un exemple d’aquesta manca d’informació és que 
tot i presentar-se majoritàriament a la primavera 
(14 dels 18 exemplars registrats al portal 
www.ornitho.cat són al pas prenupcial fins a l’any 
2012), de les 5 observacions homologades 
prèviament, 2 són a la tardor.  
Segons les dades disponibles a www.ornitho.cat, 
l’espècie pot ser detectada en qualsevol moment 
de la migració prenupcial, tot i que potser dins del 
gènere Porzana és l’espècie més tardana. També hi 

ha registres de nidificació que, tot i ser fiables en 
alguns casos, no han estat tramesos al comitè.  
 
2005 TARRAGONÈS. Platja dels Prats, Vila-Seca. Hi 
ha fotografies. 1 ex. 23 de març a 9 d’abril (Edu 
Gracia Tinedo). 

Crex crex (4/4)  

Guatlla maresa 

Aquesta espècie ha patit un important descens a 
les seves àrees de cria europees. A Catalunya es 
comporta com a migrador molt escàs i hivernant 
rar, però a causa dels seus hàbits excepcionalment 
amagadissos és molt probable que sigui més 
habitual del que indiquen les observacions que es 
van produint. El fet que bona part de les 
observacions són d’ocells capturats o trobats ferits 
podrien apuntar en aquest sentit. 
  
2001 BAIX EMPORDÀ. Jafre. Caçada. Hi ha 
fotografies. 1 ex. de 1r hivern. 12 d’octubre (Jaume 
Ramot García). 
 
 

Porphyrio alleni (1/1)  

Polla blava d’Allen 

S'accepta una citació, l’única que es té constància 
fins ara per a Catalunya. Aquest petit ràl·lid es 
distribueix per bona part de l'Àfrica al sud del 
Sàhara, on pot ser força abundant en algunes 
zones. Durant l'estació seca a l'oest d'Àfrica, a 
l'hivern, es produeix un abandonament de les 
zones de cria i és quan és més susceptible 
d'aparèixer al Paleàrtic Occidental. Coincidint 
amb això, la major part de les observacions de la 
península Ibèrica es concentren entre novembre i 
gener, principalment al desembre i a zones del 
sud (Canàries i Andalusia) (de Juana 2006). La 
nostra citació, doncs, seria interessant per 
allunyar-se del patró típic d'aparició. 
 
2008 ALT EMPORDÀ. Arrossars del Matà, Parc 
Natural dels Aiguamolls de l’Empordà. Hi ha 
fotografies. 1 exemplar juvenil del 12 al 24 d’agost 
(Jordi Martí-Aledo i Àlex Ollé). 
 

 
Polla blava d'Allen Porphyrio alleni. Estanys del Matà, Parc 

Natural dels Aiguamolls de l'Empordà (Alt Empordà), 

13.8.2008 (Ponç Feliu) 

 

http://www.ornitho.cat/
http://www.ornitho.cat/
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Otis tarda (2/2)  

Pioc Salvatge  

S’accepta una observació hivernal d’aquesta 
espècie que compta amb altres registres recents a 
la plana de Lleida i al Montsià (Anton 2009).  
Aquesta és només la segona observació 
homologada a Catalunya, però darrerament 
també se’n coneixen els anys 2008 i 2009, anteriors 
a l’informe (Clarabuch 2011, Anton 2009). Les 
observacions dels últims 25 anys a Catalunya es 
reparteixen entre gener, març, juny, juliol i agost, i 
podrien correspondre a moviments d’aus 
provinents de la petita població de la depressió de 
l’Ebre, tot i que tampoc pot descartar-se que 
provinguin de poblacions de la Meseta o fins i tot 
de Centreeuropa (Clavell 2002).  
 
2010 SEGRIÀ. Paratge els Plans, Sarroca de Lleida. 
Hi ha fotografies. 1 ex. mascle. 14 de gener 
(Eduard Escolà Casanovas). 
 
 

Cursorius cursor (1/1)  

Corredor  

Aquesta és la primera citació homologada pel 
CAC, ja que anteriorment aquesta espècie era 
competència del CR-SEO.  
En els darrers anys s’ha produït un augment de 
les observacions a la península Ibèrica, amb dades 
que fan referència fins i tot a la seva reproducció. 
A Catalunya es coneixen almenys 4 dades, totes 
elles dels darrers anys. És d’esperar, doncs, que en 
un futur l’espècie es presenti de forma més 
regular a Catalunya i serà interessant veure com 
evoluciona el nombre de citacions.  
 
2007 BAIX LLOBREGAT. Platja de Carabiners, delta 
del Llobregat. Hi ha fotografies. 1 ex. 23 a 26 
d’abril (Xavi Larruy, Dani Burgas i Ferran López). 
 

 
Corredor Cursorius cursor, ca l’Arana, delta del Llobregat 

(Baix Llobregat), 23.4.2007 (Ferran López). 

Pluvialis fulva (4/4)  

Daurada petita del pacífic 

S’accepta la cuarta observació de daurada petita 
del Pacífic a Catalunya, la primera pr als 
aiguamolls de l’Empordà, després de dues 
observacions al delta de l’Ebre i una al delta del 
Llobregat (Copete 1998, Sales 2006). Les 
observacions de què es disposa es reparteixen 
entre els dos passos migratoris i l’hivern, amb una 
citació del mes de desembre, una del mes de març 
i tres dels mesos d’agost i setembre, a les quals cal 
sumar aquesta.  Cal recordar que hi ha una altra 
observació d’un ocell identificat com a Pluvialis 
fulva/P.dominica que tant podria correspondre a 
aquesta espècie com a l’homòleg neàrtic que s’ha 
detectat només dues vegades a Catalunya.  
 
2006 ALT EMPORDÀ. La Rogera, Castelló 
d’Empúries, Parc Natural dels Aiguamolls de 
l’Empordà. Hi ha fotografies. 1 ex. adult. 23 
d’agost a 6 de setembre (Àlex Ollé i Toni 
Mampel). 
 
 

Xenus cinereus (18/18)  

Siseta cendrosa 

És la primera citació homologada pel CAC, fruit 
del període en què les rareses ibèriques també han 
estat competència d’aquest comitè. El CR-SEO 
havia homologat prèviament 17 observacions a 
Catalunya. Es tracta de la primera dada per al 
delta del Llobregat i segurament correspon a un 
exemplar en migració prenupcial, ja que al maig 
és quan més citacions prenupcials hi ha a la 
península Ibèrica i França (de Juana 2006). De fet, 
la data d’aquesta observació coincideix amb les 
dades de migració prenupcial que tenim a 
Catalunya fins ara (14 de maig de 1996 i 16 de 
maig de 1999, ambdues als aiguamolls de 
l’Empordà). Les dades catalanes corresponen 
principalment al delta de l’Ebre, on s’ha 
comprovat la seva hivernada la gran majoria 
d’anys posteriors a 1996. No obstant això, és 
important continuar enviant a homologar les 
observacions d’aquesta espècie al CR-SEO per tal 
de seguir la seva evolució a nivell de l’Estat. Tots 
els avistaments efectuats fins al moment 
corresponen a individus solitaris observats  
únicament a 4 localitats litorals.  
 
2011 BAIX LLOBREGAT. Platja de ca l’Arana, delta del 
Llobregat, el Prat de Llobregat. 1 exemplar d’edat 
indeterminada el 14 de maig (Pedro Bescós). 
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Calidris melanotos (69/85)  

Territ pectoral 

Amb aquestes observacions el total de registres 
homologats de territ pectoral a Catalunya 
ascendeix a 69. No obstant això, hi ha un nombre 
considerable d'observacions no sotmeses a 
homologació. A tall d’exemple, a l'Empordà, on es 
disposa d'un registre acurat de totes les 
observacions, tant homologades com no sotmeses 
a homologació, el nombre de registres homologats 
representa prop d'un 75% del total. Tot i això, el 
nombre de dades homologades ja permet estudiar 
la fenologia d'aparició de l'espècie, amb quasi un 
80% d’observacions en el pas postnupcial, entre la 
segona desena de juliol i la segona d'octubre i un 
màxim durant el mes de setembre. Quasi el 20% 
de les dades (11 registres) corresponen a 
exemplars en migració prenupcial durant els 
mesos d'abril i maig, amb el màxim durant la 
primera desena de maig. El petit percentatge 
restant correspon a les poques observacions 
d'individus hivernants que s'han trobat els darrers 
anys al delta de l'Ebre. És interessant l'alt 
percentatge d'observacions prenupcials a 
Catalunya comparat amb la resta de la península 
Ibèrica: de Juana (2006) cita un 4% d'observacions 
primaverals per a la meitat oest d'Espanya que 
dista del 20% a Holanda i la majoria a Finlàndia, 
fet que dóna suport a una tornada cap a Sibèria 
d'aus que hagin hivernat a Àfrica, com esmenta el 
mateix autor. 
  

 

Fig. 1. Distribució de les observacions de territ pectoral 

(1988-2011). 

 

2006 ALT EMPORDÀ. Estanys del Matà, Castelló 
d’Empúries, Parc Natural dels Aiguamolls de 
l’Empordà. Hi ha fotografies. 1 ex. de 1r any 
calendari. 16 a 26 de setembre (Àlex Ollé i Pere 
Serrano). 
2006 ALT EMPORDÀ. Estanys del Matà, Castelló 
d’Empúries, Parc Natural dels Aiguamolls de 
l’Empordà. Hi ha fotografies. 1 ex. de 1r any 
calendari. 26 de setembre a 12 d’octubre (Àlex 
Ollé). 
2007 ALT EMPORDÀ. Estanys del Matà, Castelló 
d’Empúries, Parc Natural dels Aiguamolls de 

l’Empordà. Hi ha fotografies. 1 ex. de 1r any 
calendari. 23 a 29 de setembre (Àlex Ollé). 
2008 ALT EMPORDÀ. Estanys del Matà, Castelló 
d’Empúries, Parc Natural dels Aiguamolls de 
l’Empordà. Hi ha fotografies. 1 ex. 1 a 5 de maig 
(Joan Ferrer, Àlex Ollé, Teresa Montràs, José 
Ardaiz i Pere Serrano). 
2009. ALT EMPORDÀ. Arrossars del Matà, Parc 
Natural dels Aiguamolls de l’Empordà, Castelló 
d’Empúries. Hi ha fotografies. 1 exemplar d’edat 
indeterminada del 4 al 9 de maig (Olivier 
Laluque). 
2010 ALT EMPORDÀ. St. Joan Sescloses, Castelló 
d’Empúries, Parc Natural dels Aiguamolls de 
l’Empordà. 1 ex. de 1r any calendari. 10 de 
setembre (Àlex Ollé). 
2010 ALT EMPORDÀ. Can Comas, Castelló 
d’Empúries, Parc Natural dels Aiguamolls de 
l’Empordà. 2 exs. de 1r any calendari. 14 a 16 de 
setembre (Àlex Ollé). 
 
 

Gallinago media (16/17)  

Becadell gros 

Aquesta és la primera citació homologada pel 
CAC, durant el període en què aquesta espècie no 
ha estat competència exclusiva del CR-SEO. 
Tanmateix, a Catalunya hi ha 11 citacions 
homologades, totes elles a la primavera i 8 d’elles 
als aiguamolls de l’Empordà.  
Així doncs, la present observació encaixa en el 
patró d’aparició que s’insinua per a l’espècie. 
Caldrà veure, però, com un augment de la 
prospecció d’altres zones potencialment 
propenses pot canviar, i en quina mesura, aquest 
patró.  
 
2010 ALT EMPORDÀ. Camp d’en Seixanta. Parc 
Natural dels Aiguamolls de l´Empordà, Castelló 
d´Empúries. Hi ha fotografies. 1 ex. 5 de maig 
(Àlex Ollé). 
 
 
 

Phalaropus tricolor (6/6)  

Escuraflascons de Wilson  

En aquest informe s’inclouen tres noves 
observacions acceptades d’escuraflascons de 
Wilson. Anteriorment ja se n’havien produït tres, 
una del Baix Llobregat ja acceptada pel CAC i 
inclosa en el darrer informe i dues acceptades pel 
CR-SEO al delta de l’Ebre. Les observacions del 
període inclòs en aquest informe destaquen pel fet 
d’aparèixer per primer cop al Parc Natural dels 
Aiguamolls de l’Empordà i per l’observació de 
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llarga estada al delta de l’Ebre, on l’ocell va restar 
quasibé mig any. 
 
2006 ALT EMPORDÀ. Estanys del Matà, Castelló 
d’Empúries, Parc Natural dels Aiguamolls de 
l’Empordà. Hi ha fotografies. 1 ex. de 1r any 
calendari. 26 a 27 de setembre (Àlex Ollé, Enric 
Capalleras i Manel Barrios). 
2007 ALT EMPORDÀ. Estany del Cortalet, Castelló 
d’Empúries, Parc Natural dels Aiguamolls de 
l’Empordà. Hi ha fotografies. 1 ex. de 1r any 
calendari. 24 de setembre a 5 d’octubre (Àlex 
Ollé). 
2008 BAIX EBRE I MONTSIÀ. El Rompent, port del 
fangar i Punta de la Banya, Deltebre i Sant Carles 
de la Ràpita, delta de l’Ebre. Hi ha fotografies. 1 
ex. femella de 2n any calendari. 15 d’abril a 10 de 
setembre (Albert Cama, David Bigas i Camil 
Albert). 
 

 
Escuraflascons de Wilson Phalaropus tricolor, port del 

Fangar, delta de l’Ebre (Baix Ebre), 15.4.2008 (David 

Bigas). 

 
 

Phalaropus fulicarius (1/1)  

Escuraflascons becgros 

Es tracta de la primera citació homologada pel 
CAC. Segons Clavell (2002), a Catalunya s’havien 
citat 5 individus i, posteriorment, s’han recollit 5 
registres més (e.g. Sales 2006). Per tant, la present 
observació seria l’onzena citació a Catalunya i 
concorda plenament amb el patró d’aparició que 
comença a establir-se amb les dades recollides fins 
ara. Totes les citacions ben documentades (9) fan 
referència a individus solitaris observats entre 

novembre i febrer, amb l’excepció d’una dada a 
finals de juny. La seva arribada a Catalunya 
acostuma a anar associada a períodes de fortes 
tempestes a l’Atlàntic (Newton 2008) que 
provoquen l’entrada a l’interior d’aquesta espècie 
principalment pelàgica fora del període 
reproductor. La distribució territorial de les 
observacions, amb 3 a Lleida i 5 a Tarragona, 
sembla indicar efectivament una entrada a 
Catalunya majoritàriament per l’oest. Seria 
convenient que els autors d’aquestes dades enviïn 
al CAC els seus registres per a la seva 
homologació. 
 
2010 MONTSIÀ. Salines de Sant Antoni, Parc 
Natural del Delta de l’Ebre, Amposta. Hi ha 
fotografies. 1 exemplar de 1r hivern el 20 de 
novembre de 2010 (José Ventura).  
 

 
Escuraflascons bec-gros Phalaropus fulicarius. Salines de 

Sant Antoni, Parc Natural del Delta de l'Ebre (Montsià). 

20.11.2010 (José Ventura) 
 
 

Larus philadelphia (3/3)  

Gavina de Bonaparte  

En aquest informe es presenten les primeres 
observacions acceptades de l’espècie a Catalunya, 
juntament amb una altra citació recentment 
homologada pel CR-SEO. Tanmateix, ja s’havia 
produït una observació anterior al delta de l’Ebre 
(Aymí & Herrando 2003), que no va ser tramesa a 
cap dels comitès (CAC o CR-SEO). Les dues 
observacions s’han produït a Tarragona, on 
posteriorment s’ha tornat a observar una tercera 
vegada. Aquesta coincidència fa pensar que 
possiblement es tracti d’un mateix individu. 
 
2006 TARRAGONÈS. Port de Tarragona, Tarragona. 
Hi ha fotografies. 1 ex. adult. 18 a 20 de març 
(Chirs Gibbins). 
2010 TARRAGONÈS. Port de Tarragona i platja dels 
Prats, Tarragona i Vila-seca. Hi ha fotografies. 1 
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ex. adult. 6 i 9 de gener (Albert Cama, Gregori 
García Lagos, Camil Albert  i Bernat Iglesias). 
 

 
Gavina de Bonaparte Larus philadelphia, port de Tarragona 

(Tarragonès), 18 de març (Albert Cama). 

 

 

Larus argentatus ssp. (62/62)  

Gavià argentat de potes roses  

A l’Annex 1 d’aquest informe es presenta 
informació detallada sobre l’estatus de l’espècie a 
Catalunya.  
 
2006 TARRAGONÈS. Port de Tarragona, Tarragona. 
Hi ha fotografies. 1 ex. adult. 19 d’agost (Albert 
Cama i Joan Ferrer).  
2006 BAIX EBRE. Desembocadura del Goleró, delta 
de l’Ebre, l’Ampolla i Deltebre. Hi ha fotografies. 
1 ex. de 3r any calendari. 26 i 27 d’agost (Albert 
Cama, Joan Ferrer i Javier Marchamalo).  
2007 TARRAGONÈS. Port de Tarragona, Tarragona. 
Hi ha fotografies. 1 ex. adult. 25 d’agost de 2007 a 
10 de febrer de 2008 (Albert Cama).  
2007 TARRAGONÈS. Port de Tarragona, Tarragona. 
Hi ha fotografies. 1 ex. de 1r any calendari. 12 
d’octubre (Albert Cama i Joan Ferrer). 
2007 TARRAGONÈS. Port de Tarragona, Tarragona. 
Hi ha fotografies. 1 ex. de 1r any calendari. 12 
d’octubre (Albert Cama i Joan Ferrer).  
2007 TARRAGONÈS. Port de Tarragona, Tarragona. 
Hi ha fotografies. 1 ex. de 1r a 2n any calendari. 16 
de desembre de 2007 a 9 de febrer de 2008 (Albert 
Cama i Matxalen Pauly).  
2008 TARRAGONÈS. Port de Tarragona, Tarragona. 
Hi ha fotografies. 1 ex. adult. 10 de febrer (Albert 
Cama i Joan Ferrer).  
2008 TARRAGONÈS. Port de Tarragona, Tarragona. 
Hi ha fotografies. 1 ex. de 2n any calendari. 16 de 
febrer a 2 de març (Albert Cama). 

2008 TARRAGONÈS. Port de Tarragona, Tarragona. 
Hi ha fotografies. 1 ex. de 3r any calendari. 16 de 
febrer a 9 de març (Albert Cama). 
2008 TARRAGONÈS. Port de Tarragona, Tarragona. 
Hi ha fotografies. 1 ex. de 2n any calendari. 8 a 9 
de març (Albert Cama). 
2008 TARRAGONÈS. Port de Tarragona, Tarragona. 
Hi ha fotografies. 1 ex. de 3r any calendari. 27 a 28 
de setembre (Albert Cama i Matxalen Pauly).  
2008 TARRAGONÈS. Port de Tarragona, Tarragona. 
Hi ha fotografies. 1 ex. adult. 28 de setembre de 
2008 a 7 de febrer de 2009 (Albert Cama).  
2008 TARRAGONÈS. Port de Tarragona, Tarragona. 
Hi ha fotografies. 1 ex. de 1r any calendari. 19 
d’octubre (Albert Cama i Matxalen Pauly). 
2008 TARRAGONÈS. Port de Tarragona, Tarragona. 
Hi ha fotografies. 1 ex. de 1r a 2n any calendari.15 
de novembre de 2008 (Joan Ferrer i Matxalen 
Pauly) a 29 de març de 2009 (Albert Cama).  
2008 TARRAGONÈS. Port de Tarragona, Tarragona. 
Hi ha fotografies. 1 ex. de 1r a 2n any calendari. 6 
de desembre de 2008 a 8 de març de 2009 (Albert 
Cama).  
2008 TARRAGONÈS. Port de Tarragona, Tarragona. 
Hi ha fotografies. 1 ex. de 1er a 2n any calendari. 6 
de desembre de 2008 a 15 de març de 2009 (Albert 
Cama).  
2009 TARRAGONÈS. Port de Tarragona, Tarragona. 
Hi ha fotografies. 1 ex. de 3r any calendari. 17 de 
gener (Albert Cama).  
2009 TARRAGONÈS I BAIX CAMP.  Port de 
Tarragona i port de Cambrils. Hi ha fotografies. 1 
ex. de 1r a 2n any calendari. 8 de febrer a 28 de 
març (Albert Cama).  
2009 GIRONÈS. Abocador de Solius, Llagostera. Hi 
ha fotografies. 1 ex. de 4t any calendari. 14 de 
febrer (Carlos Alvarez Cros).  
2009 GIRONÈS. Abocador de Solius, Llagostera. Hi 
ha fotografies. 1 ex. adult o 5è any calendari. 1 de 
març (Carlos Alvarez Cros).  
2009 GIRONÈS. Abocador de Solius, Llagostera. Hi 
ha fotografies. 1 ex. de 2n any calendari. 22 de 
març (Carlos Alvarez Cros).  
2009 GIRONÈS. Abocador de Solius, Llagostera. Hi 
ha fotografies. 1 ex. de 2n any calendari. 28 de 
març (Carlos Alvarez Cros). 
2009 TARRAGONÈS. Port de Tarragona, Tarragona. 
Hi ha fotografies. 1 ex. de 2n any calendari. 28 de 
març (Albert Cama).  
2009 TARRAGONÈS. Port de Tarragona, Tarragona. 
Hi ha fotografies. 1 ex. de 4t any calendari. 29 de 
març (Albert Cama).  
2009 GIRONÈS. Abocador de Solius, Llagostera. 1 
ex. de 4t any calendari. 5 d’abril (Carlos Alvarez 
Cros).  
2009 GIRONÈS. Abocador de Solius, Llagostera. Hi 
ha fotografies. 1 ex. adult. 18 d’abril (Carlos 
Alvarez Cros).  
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2009 GIRONÈS. Abocador de Solius, Llagostera. Hi 
ha fotografies. 1 ex. adult. 1 de maig (Carlos 
Alvarez Cros).  
2009 TARRAGONÈS. Port de Tarragona, Tarragona. 
Hi ha fotografies. 1 ex. adult. 6 d’octubre de 2009 
a 13 de febrer de 2010 (Albert Cama).  
2009 TARRAGONÈS. Port de Tarragona, Tarragona. 
Hi ha fotografies. 1 ex. de 2n any calendari. 12 de 
desembre (Albert Cama).  
2009 TARRAGONÈS. Port de Tarragona, Tarragona. 
Hi ha fotografies. 1 ex. de 1r any calendari. 12 de 
desembre (Albert Cama). 
2010 GIRONÈS. Abocador de Solius, Llagostera. Hi 
ha fotografies. 1 ex. de 2n any calendari. 9 de 
gener (Carlos Alvarez Cros).  
2010 GIRONÈS. Abocador de Solius, Llagostera. Hi 
ha fotografies. 1 ex. de 2n any calendari. 31 de 
gener (Carlos Alvarez Cros).  
2010 GIRONÈS. Abocador de Solius, Llagostera. Hi 
ha fotografies. 1 ex. de 2n any calendari. 6 de març 
(Carlos Alvarez Cros).  
2010 GIRONÈS. Abocador de Solius, Llagostera. Hi 
ha fotografies. 1 ex. de 2n any calendari. 13 a 14 de 
març (Carlos Alvarez Cros).  
2010 GIRONÈS. Abocador de Solius, Llagostera – 
Santa Cristina d’Aro. Hi ha fotografies. 1 
exemplar de 1r hivern el 28 de novembre (Carlos  
Álvarez-Cros). 
2011 BAIX LLOBREGAT. Platja de ca l’Arana, Delta del 
Llobregat. Hi ha fotogradies. 1 exemplar adult o 
de 4t hivern el 31 de gener (Ferran López). 
2011 ALT EMPORDÀ. Abocador de Pedret-Marzà, 
Pedret-Marzà. Hi ha fotografies. 1 exemplar de 2n 
any el 6 de febrer (Àlex Ollé). 
 
 

Larus cachinnans (27/34)  

Gavià caspi 

Després que s’inclogués la primera observació 
homologada en el darrer informe, en aquest se 
n’inclouen 8, quatre del Camp de Tarragona, tres 
de l’Empordà i una del delta del Llobregat. 7 de 
les observacions es concentren en el període 
comprès entre el 6 de febrer i el 18 de març i la 
darrera es va produir durant el període hivernal, 
l’11 de gener. Encara que aquí es presenten 
poques observacions, el seu patró fenològic 
mostra un pas marcat entre febrer i març. Aquest 
patró es correspon amb el detectat si consultem 
altres fonts d’informació com per exemple els 
informes del CR-SEO. Curiosament, la fenologia 
de l’espècie és complementària a l’observada a la 
costa atlàntica (e.g. Gutiérrez 2012) on té un 
màxim postnupcial. Un major estudi de l’espècie 
permetrà establir si aquest és un patró consistent, 
els motius de l’àmplia fluctuació interanual en 

l’espècie i la relació entre la via migratòria 
atlàntica postnupcial i la mediterrània de 
primavera. 
 
2008 TARRAGONÈS. Port de Tarragona, Tarragona. 
Hi ha fotografies. 1 ex. de 2n any calendari. 9 de 
febrer (Albert Cama i Manolo García).  
2008 TARRAGONÈS. Port de Tarragona, Tarragona. 
Hi ha fotografies. 1 ex. de 2n any calendari. 17 de 
febrer (Albert Cama).  
2008 BAIX CAMP. Pantà de Riudecanyes. Hi ha 
fotografies. 1 ex. de 2n any calendari. 2 de març 
(Albert Cama, Pere Josa, Matxalen Pauly, Eugeni 
Capella i Joan Ferrer).  
2009 TARRAGONÈS. Port de Tarragona, Tarragona. 
Hi ha fotografies. 1 ex. de 4t any calendari. 11 de 
gener (Albert Cama).  
2010 BAIX LLOBREGAT. Platja de ca l’Arana, Delta del 
Llobregat. 1 exemplar de 1r hivern el 18 de març 
(Ferran López). 
2011 ALT EMPORDÀ. Abocador de Pedret i Marzà, 
Pedret i Marzà. Hi ha fotografies. 4 exemplars de 
2n any calendari el 6 de febrer (Àlex Ollé).  
2011 ALT EMPORDÀ. Abocador de Pedret i Marzà. Hi 
ha fotografies. 1 exemplar de 3r any calendari el 
13 de febrer (Àlex Ollé i Jordi Martí-Aledo). 
2011 ALT EMPORDÀ. Abocador de Pedret i Marzà, 
Pedret i Marzà. Hi ha fotografies. 1 exemplar de 
2n any calendari el 13 de febrer (Àlex Ollé i Jordi 
Martí-Aledo).  
 

 
Gavià caspi Larus cachinnans. Abocador de Pedret (Alt 

Empordà). 13.2.2011 (Àlex Ollé) 

 

 

Larus marinus (7/7)  

Gavinot 

Es presenten dues observacions acceptades, una 
de l’any 2001 que ja havia aparegut publicada a 
l’anuari d’ornitologia (Aymí & Herrando 2005), i 
una de 2011, que és la primera des de 2008. La 
manca d’observacions recents confirma la raresa 
de l’espècie a Catalunya, on és menys que anual, 
com ja es comentava a l’informe anterior del CAC 
(López & Clavell 2009). Curiosament, l’observació 
de 2011 s’ha produït en la mateixa localitat on ja 
se’n va veure un l’any 2007, Palamós. L’exemplar 
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també es va poder observar dos dies després a 
l’abocador de Solius. 
 

2001 BAIX EMPORDÀ. Gola de Ter. Hi ha fotografies. 
1 ex. de 2n any calendari. 9 a 15 de setembre (Jordi 
Clavell i Dani Burgas). 
2010 Baix Empordà. Port de Palamós, Palamós. Hi 
ha fotografies. 1 exemplar de 1r hivern el 10 de 
desembre (Daniel López, Jesús Menéndez, Pablo 
Fernández). 
2010 GIRONÈS. Abocador de Solius, Llagostera. Hi 
ha fotografies. 1 exemplar de 1r hivern el 12 de 
desembre (Carlos AlvarezCros). 
 

 
Gavinot Larus marinus. Port de Palamós (Baix Empordà). 

10.11.2010 (Pere Serrano) 

 
 

Larus glaucoides (1/1)  

Gavinot polar 

Després de les ventades que van assotar la 
península Ibèrica a finals de gener de 2009 es va 
produir una entrada important de gavinetes de 
tres dits Rissa tridactyla al litoral cantàbric que 

posteriorment es va endinsar a l’interior i litoral 
del NE de la península Ibèrica (Aymí et al. 2011). 

Aquesta arribada de gavinetes de tres dits va anar 
acompanyada de l’arribada en nombres 
anormalment alts d’altres espècies com ara el 
gavinot polar al nord peninsular (Gutiérrez 2009) i 
la costa atlàntica francesa (Dubois & Duquet 
2009). Dins d’aquest context es fa més fàcil 
d’entendre la primera arribada documentada d’un 
gavinot polar a Catalunya, concretament al port 
de Cambrils, on justament es va concentrar el 
major nombre de gavinetes de tres dits (fins a 127 
exemplars). L’exemplar es va observar el dia 4 de 
gener, 11 dies després de l’inici del temporal de 
vent i 4 dies després del valor màxim de gavinetes 
de tres dits. La data de l’arribada es pot 
considerar força exacta, ja que la zona va ser 
prospectada molt intensament durant aquells 
dies. L’ocell es va observar dins el port durant 
l’entrada de les embarcacions i es va poder veure 

allà mateix durant els primers dies, ja que 
rarament abandonava el port. A mesura que van 
avançar els dies, l’ocell va agafar els hàbits de les 
gavines locals, i marxava durant el matí i tornava 
a la tarda quan la flota d’arrossegament torna 
llençant grans quantitats de descart. A mesura 
que passava el temps, l’ocell va deixar de tornar a 
Cambrils cada tarda, segurament visitava 
diferents ports de la zona tal com fan les gavines 
capnegres a la zona segons indiquen les lectures 
d’anelles de color.. Durant aquest període es va 
produir l’observació no tramesa al CAC d’un 
gavinot polar a l’Ametlla de Mar el dia 21 de 
febrer (Pere Josa a www.ornitho.cat), que tot i 
poder ser un individu diferent, sembla confirmar 
que l’ocell va començar a visitar diferents ports un 
cop familiaritzat amb l’activitat pesquera a la 
zona. Finalment, el dia 22 de febrer, poc menys 
d’un mes després d’arribar, es va produir la 
darrera observació. 
  
2009 BAIX CAMP. Port de Cambrils. Hi ha 
fotografies. 1 ex. de 2n any calendari. 4 (Joan 
Ferrer) a 22 de febrer (Xavier Ferrer).  
 

 
Gavinot polar Larus glaucoides, Port de Cambrils (Baix 

Camp), 22 de febrer (Albert Cama). 

 
 

Anthus richardi (7/13)  

Piula grossa 

S’inclou una única observació d’una espècie 
regular a Catalunya però de la qual només es 
disposa de 7 citacions homologades. En aquest 
cas, es tracta d’un exemplar observat als 
aiguamolls de l’Empordà en ple període hivernal, 
en dates i localitat típiques de l’espècie.  
Sembla mostrar predilecció per praderies 
humides i potser és per això que el delta de l’Ebre 
i els aiguamolls de l’Empordà concentren la major 
part de les citacions. Tanmateix, en vista d’altres 

http://www.ornitho.cat/
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zones europees de presència regular, no és 
descartable l’aparició igualment regular de 
l’espècie en zones estepàries, formacions dunars o 
pastures herbàcies.  
 
2011 ALT EMPORDÀ. Prats de Can Comes, 
aiguamolls de l’Empordà, Castelló d’Empúries. Hi 
ha fotografies. 1 exemplar d’edat indeterminada el 
2 de gener (Juan Bécares i Jordi Jofre). 
 
 

Motacilla flava feldegg (6/6)  

Cuereta groga balcànica 

Es tracta de la sisena citació homologada d’aquest 
tàxon a Catalunya i tot just la primera que 
homologa el CAC, totes elles durant el pas 
prenupcial. La immensa majoria de les citacions 
fan referència a mascles, probablement a causa de  
les dificultats que presenta la seva identificació. 
Aquesta sex ratio esbiaixada suggereix que 

probablement la presència d’aquest tàxon a 
Catalunya es troba subestimada. Tanmateix, cal 
seguir sent rigorosos a l’hora d’identificar i 
homologar una cuereta groga com a feldegg 

perquè fins i tot en el cas dels mascles podem 
trobar exemplars de la subespècie thunbergi 

extremadament similars.  
A tenor de les citacions catalanes, sembla mostrar 
predilecció per les zones humides litorals. Tot i 
això, no és descartable la seva aparició en zones 
que apleguen moltes cueretes grogues durant la 
migració primaveral com ara camps d’alfals o 
cursos fluvials de l’interior, com exemplifica la 
citació d’un mascle a Palau de Plegamans el 25 de 
març de l’any 2000 (CR-SEO in Ardeola 2000) 

  
2010 BAIX LLOBREGAT. Maresma del Remolar, delta 
del Llobregat, Viladecans. Hi ha fotografies. 1 ex. 
mascle. 4 d’abril (Ferran López). 
 

 
Cuereta groga balcànica Motacilla flava feldegg, Maresma 

del Remolar, delta del Llobregat (Baix Llobregat), 

4.4.2010 (Ferran López). 

 

Motacilla citreola (32/32)  

Cuereta citrina 

En aquest informe s’inclouen quatre observacions 
del pas postnupcial. La cuereta citrina és una 
raresa d’aparició anual a Catalunya, on s’han 
homologat 27 observacions entre l’any 1987 i el 
2010, d’un mínim de 57 observacions conegudes 
fins al desembre de 2013. Les quatre observacions 
d’aquest informe es troben entre les dates 
habituals en què es detecta l’espècie, però destaca 
la de 2010 que se situa una mica més tard que el 
màxim de pas: el pas postnupcial es detecta des 
de la segona quinzena d’agost i bàsicament fins a 
l’octubre, període que concentra el 70% de les 
observacions catalanes, però la segona quinzena 
de setembre per si sola en registra més del 30%. 
Les escasses observacions hivernals i l'arribada 
d'individus durant el pas prenupcial fan que els 
únics mesos sense observacions siguin maig, juny 
i juliol, mentre l’abril concentra el 16% de les 
observacions, que constitueixen la majoria dels 
registres primaverals. 
Des de l’any 2000 s’ha detectat tots els anys a 
Catalunya, i el nombre d’observacions s’ha anat 
incrementant especialment a partir de 2007. Així, 
en la dècada dels vuitanta es dóna la primera 
observació, la dels noranta n’aporta 8, entre 2000 i 
2009 se n’observen 22 i els anys 2010 i 2011 
combinats registren almenys 13 exemplars, 
seguint amb la tendència a l’alça dels anys 
anteriors. 
Fins al 2009 s’han homologat més del 80% de les 
observacions, però la d’aquest informe és la 
primera en homologar-se de les 13 de 2010-2011. 
És important mantenir una proporció alta 
d’observacions homologades per seguir estudiant 
amb detall els patrons d’aparició de l’espècie i 
aquest aparent increment en la seva freqüència. 
Actualment el repte més important en el registre 
d’aquestes observacions consisteix a determinar la 
duració de l'estada de cada individu en zones on 
coincideixen diversos exemplars en poques 
setmanes, per saber amb precisió el nombre 
d'individus involucrats en les observacions. 
 
2009 BAIX LLOBREGAT. Cal Tet, delta del Llobregat. 
Hi ha fotografies. 1 ex. de 1r any calendari. 28 
d’agost a 3 de setembre (Ferran López). 
2009 BAIX LLOBREGAT. Cal Tet, delta del Llobregat. 
Hi ha fotografies. 1 ex. de 1r any calendari. 31 
d’agost (Ferran López). 
2009 MONTSIÀ. Illa de Buda, Sant Jaume d’Enveja. 
Hi ha fotografies. 1 ex. adult femella. 26 de 
setembre (Raül Aymí i Xavier Tomás).  
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2010 Baix Empordà. Estany de Pals, Pals. Hi ha 
fotografies. 1 exemplar adult de sexe indeterminat 
el 17 i 18 d’octubre (Àlex Ollé). 
 

 
Cuereta citrina Motacilla citreola, Cal Tet, delta del 

Llobregat (Baix Llobregat), 28 d’agost (Ferran López).  
 

 

Saxicola maurus (3/3)  

Bitxac comú siberià 

És la primera citació homologada pel CAC, fruit 
del període en què les rareses ibèriques també han 
estat competència d’aquest comitè. Prèviament, el 
CR-SEO havia homologat 2 observacions a 
Catalunya: 1 mascle al delta de l’Ebre el 2 de març 
de 1997 i 1 mascle a la serra de Collserola el 30 i 31 
de març de 1998. En el conjunt de l’Estat espanyol 
hi ha 4 observacions homologades pel CR-SEO, de 
les quals només una és postnupcial. En canvi, a 
d’altres països de l’oest del continent hi ha moltes 
més citacions i la gran majoria són postnupcials 
(De Juana 2006). Val a dir que és possible que en 
un futur el CR-SEO faci una revisió de les 
observacions homologades per tal de confirmar si 
efectivament ho són, tenint en compte el 
coneixement actual que es té respecte dels bitxacs 
(Saxicola ssp.). Antigament aquest tàxon era una 
subespècie del bitxac comú (Saxicola torquatus), 

però en l’informe de recomanacions 
taxonòmiques de 2011 de l’Association of European 
Records and Rarities Comittees es considera aquest 

tàxon com a espècie. L’observació del Besòs 
correspon a un mascle en plomatge de primer 
hivern, de manera que la seva identificació no és 
tan controvertida com en el cas dels mascles en 
plomatge nupcial. L’observació és 16 dies anterior 
a la primera data postnupcial de bitxac comú 
obtinguda en el seguiment d’ocells de la 
desembocadura del Besòs (X. Larruy com. pers). 
 
2010 BARCELONÈS. Desembocadura del Besòs, Sant 
Adrià de Besòs. Hi ha fotografies. 1 mascle de 1r 

hivern el 4 de setembre (Xavier Larruy, M. 
Enrique Carballal, Marcel Gil). 
 

 
Bitxac comú siberià Saxicola maurus. Desembocadura del 

Besòs (Barcelonès). 4.9.2010 (Marcel Gil) 

 
 

Sylvia curruca (4/4)  

Tallarol xerraire 

S'accepta una única observació d'aquest migrador 
rar a casa nostra, que es reprodueix per bona part 
d'Europa fins a Sibèria i Àsia central. Hiverna al 
sud del Sàhara, península Aràbiga i l’Índia, però 
la seva via migratòria principal és més oriental. 
Incloent aquesta, a Catalunya tenim registres de 
26 citacions corresponents a 27 individus en el 
període 1993-2011 (Clavell 2002, 
www.reservoirbirds.com; Copete 1998;  Copete 
2000; Martínez Vilalta 2001; Martínez Vilalta 2002; 
Aymí & Herrando 2003; Aymí & Herrando 2005; 
Sales 2006; Estrada & Anton 2007; Anton 2008; 
Anton 2009; Clarabuch 2011). La major part de les 
dades, com la que ens ocupa, corresponen al pas 
postnupcial que queda dibuixat entre el 20 d'agost 
i el 5 de novembre, amb un màxim de registres 
(més de la meitat) entre  finals d'agost i finals de 
setembre. A zones properes com el País Valencià 
també es registra majoritàriament a la tardor, 
encara que predominantment a l'octubre (Luque 
& García 2009). 
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Fig 2. Distribució temporal per dècada de les observacions 

postnupcials de tallarol xerraire a Catalunya (1993-2010). 

 
2010 ALT EMPORDÀ. Montjoi, Parc Natural del Cap 
de Creus, Cadaqués. Hi ha fotografies. 1 exemplar 
de 1r hivern anellat l’11 d’octubre (Miguel Àngel 
Fuentes i Gerard Dalmau). 
 
 

Acrocephalus paludicola (8/8)  

Boscarla d’aigua 

S’accepten tres observacions d’aquesta espècie 
que corresponen a dues captures per a anellament 
i una observació al camp, totes del mes d’abril. 
Cal destacar l’increment recent d’observacions i 
captures d’aquesta espècie, que la converteixen en 
una de les rareses més regulars de Catalunya, 
especialment durant el mes d’abril. Per aquesta 
raó i ja que es disposa d’un cert nombre 
d’observacions ben documentades, la seva 
tramesa al CAC i una recopilació completa 
permetria definir amb prou precisió el seu patró 
d’aparició. 
  
1988 ALT EMPORDÀ. Vilaüt, Pau, Parc Natural dels 
Aiguamolls de l’Empordà. Hi ha fotografies. 1 ex. 
17 d’abril (Carlos Alvarez Cros). 
2007 BAIX EBRE. Canal Vell, Deltebre, delta de 
l’Ebre. Capturat per a anellament. Hi ha 
fotografies. 1 ex. 17 d’abril (Jordi Feliu Bruguera).  
2008 BAIX EBRE. Canal Vell, Deltebre, delta de 
l’Ebre. Capturat per a anellament. Hi ha 
fotografies. 1 ex. 5 d’abril (Jordi Feliu Bruguera).  

Phylloscopus inornatus (12/12)  

Mosquiter de doble ratlla 

S'accepten dues citacions d'aquest divagant 
siberià que hiverna principalment al sud d'Àsia. 
Incloent aquesta citació, a Catalunya tenim 
registres de 30 exemplars en el període 1996-2011, 
i esdevé una de les rareses d’origen siberià més 
comunes a Catalunya, on apareix anualment des 
de 1996 –ha faltat només els anys 1997, 1999 i 2004 
(Clavell 2002, www.reservoirbirds.com; Copete 
1998;  Copete 2000; Martínez Vilalta 2001; 
Martínez Vilalta 2002; Aymí & Herrando 2003;  

 

 
Mosquiter de doble ratlla Phylloscopus inornatus i tallarol 

xerraire Sylvia curruca. Montjoi, Parc Natural del Cap de 

Creus (Alt Empordà), 11.10.2010 (Miguel Àngel Fuentes) 

 
Aymí & Herrando 2005; Sales 2006; Estrada & 
Anton 2007; Anton 2008; Anton 2009; Clarabuch 
2011). Al nord d'Europa resulta molt més 
abundant i, per exemple, a Gran Bretanya tenen 
una mitjana anual d'aparició d'uns 300 exemplars 
(de Juana 2006).  
A Catalunya, el mosquiter de doble ratlla es 
presenta típicament al pas postnupcial, amb totes 
les observacions repartides entre el 28.IX i el 18.XI, 
fet que coincideix amb les dades homologades al 
País Valencià (Tirado 2011). 
És especialment interessant que en aquest informe 
presentem una de les dues observacions hivernals 
de Catalunya fins al 2012, les dues de gener. Cal 
dir que es coneixen almenys dues dades hivernals 
més a la península Ibèrica i Balears (de Juana 
2006), així com casos recents a les Illes 
Britàniques, que juntament a un nombre 
destacable de casos d’hivernada a les illes 
Canàries i una recent observació a Catalunya el 
desembre de 2013 podrien fer pensar en una 
hivernada regular al nord d’Àfrica i a la península 
Ibèrica. 
 

 

 
 

Fig.3: Distribució temporal per dècada de les observacions 

de mosquiter de doble ratlla a Catalunya (1996-2011). 

 
2004 BARCELONÈS. Hospital de Vall d’Hebron, 
Barcelona. 1 ex. 3 de gener (José Luis Copete).  
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2010 ALT EMPORDÀ. Montjoi, Parc Natural del Cap 
de Creus, Cadaqués. Hi ha fotografies. 1 exemplar 
d’edat indeterminada anellat l’11 d’octubre 
(Miguel Àngel Fuentes i Gerard Dalmau). 
 
 

Phylloscopus orientalis (1/1)  

Mosquiter pàl·lid oriental  

Ens trobem davant la segona citació de l’espècie a 
Catalunya i a tot el conjunt d’Espanya i la primera 
en ser homologada. 2010 va ser un any 
excepcional pel que fa a citacions de l’espècie a 
l’oest d’Europa i a Itàlia, per exemple, on van 
enregistrar-se nombres sense precedents. 
A Catalunya possiblement l’espècie havia passat 
desapercebuda fins la data a causa de les 
dificultats que presenta la seva identificació. Cal 
que els observadors en general i els anelladors en 
particular tinguin present la possibilitat d’aparició 
d’aquest tàxon i esperem que a mesura que 
s’avanci en el coneixement morfològic del 
mosquiter pàl·lid oriental es vagin produint noves 
citacions a casa nostra.  
No es té informació sobre la fenologia de l’espècie 
a la península Ibèrica, però sí se sap que els 
exemplars divagants a l’oest d’Europa apareixen 
des de finals de març fins a mitjans de maig, de 
manera que ens trobem davant una observació 
força tardana. Als llocs de cria arriba la tercera 
setmana de març (Kirwan 2008) i hi roman fins al 
setembre.  
 
2010 BAIX LLOBREGAT. Reserva Natural Remolar-
Filipinas, delta del Llobregat, Viladecans. 
Capturat per anellament. Hi ha fotografies. 1 ex. 
13 de maig (Marcel Gil Velasco i Patrícia Bernal 
Romaguera)  
 

 
Mosquiter pàl·lid oriental Phylloscopus orientalis, el 

Remolar, delta del Llobregat (Baix Llobregat), 13.5.2010 

(Marcel Gil) 

 
 
 

Phylloscopus ibericus (9/10)  

Mosquiter ibèric  

En aquest informe s’homologuen sis observacions 
que encaixen en el patró fenològic conegut fins 
ara. Cal dir, però, que amb aquestes tot just es 
disposa de 9 citacions homologades i que, per 
tant, manca molta informació per determinar 
l’estatus de l’espècie. Actualment el podríem 
considerar un migrant escàs però regular durant 
la primavera, basant-nos en les observacions dels 
últims anys. 
Les dificultats que presenta quant a identificació 
podrien provocar que se subestimés la quantitat 
de mosquiters ibèrics que passen per Catalunya i 
és important que els observadors estiguin 
familiaritzats amb el cant per tal de detectar el 
màxim d’exemplars possible. Els anelladors també 
haurien d’estar familiaritzats amb la biometria i 
muda diagnòstiques del mosquiter ibèric.  
Sembla que el pas es concentra durant tot el març 
i la primera desena d’abril, de manera que es 
tracta d’un migrant força primerenc. De fet, 
possiblement es dóna un pic de pas durant la 
darrera desena de març, tot i que caldria disposar 
de més informació per acabar-ho de precisar. A 
més, hi ha dades d’exemplars cantant en dates 
posteriors.  
Les dades de què es disposa semblen indicar que 
és més freqüent a la costa (especialment la costa 
central), però aquest fet podria deure’s a la manca 
de prospecció de zones favorables de l’interior, 
especialment perquè no hi ha campanyes 
d’anellament. La citació d’Osona (en un lloc força 
ben prospectat) així ho reflecteix. 
2010 va ser un any molt bo per al mosquiter ibèric 
a Catalunya i seria molt interessant recopilar totes 
les dades de tots els anys, però especialment 
d’aquest, per saber com de destacable va ser 
realment. Només s'han homologat 4 citacions de 
les més de 20 que s’esdevingueren aquell any, i 
això no permet valorar l’excepcionalitat de 2010 
sense augmentar el percentatge de citacions 
homologades respecte al total. 
A dia d'avui, es recomana als observadors que 
tinguin la sospita d’estar davant un mosquiter 
ibèric que parin especial atenció al cant o, com a 
mínim, al reclam, sempre sense oblidar la 
variabilitat que presenta el mosquiter comú 
(Phylloscopus collybita) .  

 
2008 OSONA. Ter a Espadamala, Les Masies de 
Voltregà. 1 ex. 21 de març (Martí Franch). 
2010 BAIX LLOBREGAT. Calaixos de depuració de ca 
l’Arana, delta del Llobregat, El Prat de Llobregat. 
Hi ha fotografies. 1 exemplar adult capturat per a 
l’anellament el 14 de març (Marcel Gil). 
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2010 BAIX LLOBREGAT. El Remolar, delta del 
Llobregat. Hi ha fotografies. 1 exemplar de 2n any 
calendari capturat per a l’anellament el 20 de 
març (Marcel Gil i Juan Bécares). 
2010 BAIX LLOBREGAT. El Remolar, Delta del 
Llobregat. Hi ha fotografies. 1 exemplar capturat 
per a l’anellament el 21 de març (Marcel Gil).  
2010 ALT EMPORDÀ. Estany del Cortalet, Castelló 
d’Empúries. Hi ha fotografies. 2 exs. 28 de març 
(Àlex Ollé, Berto Minobis i Jorge García). 
2011 MONTSIÀ. Riet Vell, delta de l’Ebre, Amposta. 
Hi ha fotografies. 1 exemplar de 2n any calendari 
capturat per a l’anellament el 15 de març (Pere 
Josa, Lea Beligne). 
 

 
Mosquiter ibèric Phylloscopus ibericus. El Remolar, delta 

del Llobregat (Baix Llobregat). 21.3.2010 (Juan Bécares) 

 
 

Phylloscopus collybita tristis (5/5) 

Mosquiter comú siberià  

Una única citació d’aquest tàxon sempre 
controvertit i encara en procés de ser definit amb 
precisió. Es tractaria de la cinquena citació 
homologada a Catalunya tot i que n’existeixen 
d’altres que no s’han homologat per precaució, a 
l’espera de nova informació referent a la 
identificació. Cal dir també que podria tractar-se 
d’un tàxon regular a Catalunya (Joan Castelló com. 
pers.) i la seva abundància podria estar 

subestimada per les dificultats a l’hora 
d’identificar-lo. Tanmateix, cal ser extremadament 
conservador a l’hora de comunicar una observació 
de mosquiter comú siberià i cal estar familiaritzat 
amb les formes nòrdiques i intermèdies de 
mosquiter comú.  
La seva àrea de distribució és molt gran, de 
manera que la variació intraespecífica és 
considerable. Regularment apareixen articles a les 
múltiples revistes d’identificació o pàgines 
d’internet revisant el que fins ara semblava 
establert i aportant noves dades que, a poc a poc, 
esclareixen com identificar un tristis. Es recomana 

a tots els anelladors i observadors que es 
mantinguin al dia en aquest sentit per tal de 
concretar l’estatus real del mosquiter comú siberià 
a Catalunya.  
En aquest cas, tenim una observació de camp i no 
d’anellament, fet destacable si tenim en compte 
que tradicionalment s’identificava aquest tàxon 
exclusivament en mà. El cant va resultar un 
caràcter determinant a l’hora de la detecció i 
identificació de l’exemplar del delta del Llobregat, 
de manera que també és interessant familiaritzar-
s’hi.  
 
2010 BAIX LLOBREGAT. Pineda de ca l’Arana, delta 
del Llobregat, el Prat de Llobregat. 1 ex. mascle. 9 
d’abril (Ferran López).  
 
 

Muscicapa striata balearica (3/3)  

Papamosques gris balear  

Només s'ha rebut una citació provinent, un cop 
més, de l'anellament. Tot i que aquest tàxon 
sembla presentar-se de forma regular a 
Catalunya, només es disposa de 3 observacions 
homologades, les tres al delta de l'Ebre. Es té 
constància de la seva aparició a altres llocs de 
Catalunya però, en no tenir dades homologades, 
el patró geogràfic segueix sent incert.  
Si bé és cert que el papamosques gris no és una 
espècie gaire anellada tenint en compte la seva 
abundància, i que aquest fet ha condicionat la 
quantitat d'observacions identificades a nivell 
subespescífic fins ara, també cal tenir en compte 
que és possible identificar balearica al camp, 

sempre amb la cautela que exigeix la identificació 
d'un tàxon rar i mirant d'obtenir el màxim 
d'informació possible, a poder ser fotografies de 
bona qualitat. En concret, a nivell de coloració, cal 
valorar el contrast entre l'estriat del front i el blanc 
de fons, més marcat en la subespècie balear, i 
idealment cal observar el color de les 
infracobertores alars, que haurien de ser blanques 
en balearica. (Gargallo 1993). Quant a estructura, el 

cap ha de ser més gros en relació amb la resta del 
cos i la mida general de l'ocell ha de ser més 
petita. Per últim, cal dir que la subespècie 
tyrrhenica, nidificant a les illes de Còrsega i 

Sardenya, és extremadament similar però, en 
tractar-se d’un tàxon igualment homologable, 
algunes de les observacions s’acceptaran com a 
balearica/tyrrhenica.  

No es disposa de suficient informació per 
aventurar un patró fenològic, però cal que els 
observadors estiguin especialment atents durant 
la primera quinzena de maig, sobretot després de 
llevantades com la de 2008.  
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2011 MONTSIÀ. L’Alfacada, Parc Natural del Delta 
de l’Ebre, Sant Jaume d’Enveja. Hi ha fotografies. 
1 exemplar d’edat indeterminada anellat el 12 de 
maig (Pere Josa Anguera). 
 
 

Lanius senator badius (6/6)  

Capsigrany balear  

S’ha homologat una única citació d’aquest tàxon, 
al pas prenupcial i en una localitat costanera, com 
és habitual. Fins ara s’han homologat molt poques 
citacions per les dificultats a l’hora d’establir uns 
criteris morfològics fiables que permetin 
diferenciar-lo de la subespècie nominal. 
Tanmateix, sembla que les dades biomètriques 
acompanyades d’altres caràcters morfològics 
permeten identificar-lo amb seguretat. Cal que els 
observadors en general i els anelladors en 
particular estiguin atents davant la probable 
aparició d’aquest tàxon durant la migració 
prenupcial en localitats costaneres. També seria 
interessant establir la distribució real del tàxon a 
Catalunya, ja que fins a la data la majoria de 
citacions són a la costa central, amb algun registre 
al delta de l’Ebre. És d’esperar que zones com el 
Maresme, el Tarragonès o l’Empordà aportin 
citacions en els pròxims anys. També seria 
destacable i esperable fins a cert punt l’aparició 
d’aquesta  subespècie en alguna comarca 
d’interior. 
Tot i les poques dades que hi ha i que aquestes 
són molt recents, tot sembla indicar que es tracta 
d’un tàxon regular tot i que escàs durant la 
migració primaveral i és d’esperar que amb 
l’augment d’informació sobre la seva identificació, 
el nombre d’observacions creixi durant els 
pròxims anys.  
 
2009 BAIX EBRE. Canal Vell, Deltebre, delta de 
l’Ebre. Capturat per anellament. Hi ha fotografies. 
1 ex. mascle de 2n any calendari. 26 d’abril (Jordi 
Feliu Bruguera).  
 
 

Corvus frugilegus (3/3) 

Graula  

Es recupera una citació antiga d’aquest còrvid, 
que no constava en cap de les obres de referència 
habituals. Com en aquest cas, la major part de les 
observacions tracten d’individus solitaris i 
s’esdevenen durant l’hivern, tot i que durant 
aquesta època de l’any també s’han arribat a 
observar grups nombrosos de fins a 70 exemplars 
(Clavell 2002). 

  
1987 ALT EMPORDÀ. L’Armentera. Hi ha fotografies. 
1 ex. 21 de febrer (Carlos Alvarez Cros i Manuel 
Alvarez Cros).  
 
 

Carpodacus erythrinus (3/3)  

Pinsà carminat  

S'accepta una única observació que representa la 
tercera homologada a Catalunya. La data 
d'observació es correspon amb les dates amb més 
registres de l'espècie als Països Catalans: si ens 
fixem en les dades recollides per Clavell (2002), 8 
de les 13 observacions homologades són de la 
segona quinzena de setembre, així com 12 de les 
23 recollides per al conjunt d'Espanya per de 
Juana (2006); d'aquestes 23, 20 corresponen als 
mesos de setembre i octubre, amb les altres 3 
observacions repartides entre abril, maig i 
novembre. Les observacions i els anellaments 
regulars de l'illa de Cabrera fan pensar que a 
Catalunya també hi podria tenir una presència 
regular, com semblen indicar les dades dels 
darrers anys. 

 
2009 BAIX EBRE. Canal Vell, Deltebre, delta de 
l’Ebre. Capturat per anellament. Hi ha fotografies. 
1 ex. de 1r any calendari. 19 de setembre (Jordi 
Feliu Bruguera).  
 

 
Pinsà carminat Carpodacus erythrinus, Canal Vell, delta de 

l’Ebre (Baix Ebre), 19 de setembre (Jordi Feliu). 

 
 

Calcarius lapponicus (1/2)  

Repicatalons de Lapònia 

Observació molt interessant ja que es tracta de la 
primera observació d’aquesta espècie homologada 
a Catalunya. La troballa d’aquests dos exemplars 
coincideix amb un fort influx d’aquesta espècie 
des del mes de setembre a les costes cantàbriques 
de la península Ibèrica, que van produir 
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l’observació de més de mig centenar d’exemplars. 
Les úniques dades anteriors als Països Catalans 
fan referència a exemplars solitaris a les illes 
Columbretes (País Valencià) els anys 1973, 1989 i 
1993, totes elles també el mes d’octubre. 
D’aquestes, només s’havia homologat l’observació 
de 1989 per part del CR-SEO. 
 
2010 ALT EMPORDÀ. Prats de Can Comes, Parc 
Natural dels Aiguamolls de l’Empordà, Castelló 
d’Empúries. Hi ha fotografies. 2 exemplars d’edat 
i sexe indeterminat del 24 d’octubre al 9 de 
novembre (Àlex Ollé i Marta Sancho). 
 

 
Repicatalons de Lapònia Calcarius lapponicus. Prats de 

can Comes (Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà). 

30.10.2010 (Gerard Carbonell) 

Plectrophenax nivalis (15/16)  

Sit blanc  

S’homologuen tres observacions que, fenolò-
gicament, encaixen dins del patró hivernal típic 
d’aquesta espècie a casa nostra. Destaca que dues 
d’aquestes es van produir en localitats ben 
interiors del Pirineu i Prepirineu, ja que una part 
important de les observacions solen ser en zones 
costaneres. En aquest sentit, es veu una segregació 
molt marcada dels hàbitats on es produeixen les 
observacions, entre les de zones litorals amb 
sorrals i dunes, i les interiors que acostumen a ser 
en zones de muntanya. 
 
2008 NOGUERA. Alberola. 1 ex. 9 de desembre 
(Marc Gálvez). 
2009 BAIX EMPORDÀ. Dunes de la gola del Ter, 
Torroella de Montgrí. Hi ha fotografies. 1 ex. 
mascle de 1er any calendari. 7 de novembre (Oriol 
Baena et al.) 

2009 PALLARS SOBIRÀ. Llessuí, Sort. Hi ha 
fotografies. 2 exs. 20 de desembre (Job Roig 
Simon)  
 

 

 

CITACIONS NO ACCEPTADES 
 
En les següents citacions, les dades que ens han 
estat trameses no ens permeten arribar a la 
mateixa conclusió/identificació que l’observador. 
Això no vol dir necessàriament que l’observador 
estigui equivocat, sinó que la citació no està 
avalada per proves científiques, segons els nostres 
criteris d’homologació. Es presenten les citacions 
per ordre cronològic. 
 
Bitó americà Botaurus lentiginosus. Pallars Sobirà, 

Gerri de la Sal. Hi ha fotografies. 1 ex. 30 de 
desembre de 2006 (No ofereix prou garanties per a 
ser acceptada). 

Martinet dels esculls Egretta gularis. Baix Ebre, 

illa de Buda, Sant Jaume d’Enveja, delta de l’Ebre. 
Hi ha fotografies. 1 ex. 26 de Juny de 2010 (No es 
pot descartar la possibilitat d'un ex. híbrid). 

Voltor de Rüppell Gyps rueppellii. 1 exemplar de 

1r any calendari a la Reserva Nacional de Caça de 
Boumort, Abella de la Conca, Pallars Jussà el 5 
d’octubre de 2011 (La informació remesa al CAC 
no permet descartar el voltor comú Gyps fulvus). 

Àguila cridanera Aquila clanga. Urgell, El Trepat, 

Preixens. 1 ex. 16 de desembre de 2008. 
(Descripció insuficient que no permet descartar 
altres espècies). 

Arpella pàl·lida russa Circus macrourus. Alt 

Empordà, estany d’en Túries. Hi ha fotografies. 1 
ex. de 1r any calendari. 1 de setembre de 2006 
(Descripció insuficient per descartar amb prou 
garanties l’esparver cendrós Circus pygargus). 

Becadell gros Gallinago media. Alt Empordà, camí 

del càmping Almata, Castelló d’Empúries. 1 ex. 2 
d’abril de 2010 (Descripció insuficient malgrat que 
possiblement es tracti de l'espècie proposada). 

Siseta cendrosa Xenus cinereus. 1 exemplar d’edat 
indeterminada al Matà, Parc Natural dels 
Aiguamolls de l’Empordà, Castelló d’Empúries, 
Alt Empordà el 25 de maig de 2011 (Descripció 
insuficient). 

Gavià caspi Larus cachinnans. 1 exemplar de 1r 
hivern a la platja de ca l’Arana, delta del 
Llobregat, Baix Llobregat el 15 de febrer de 2011 
(La informació remesa al CAC no permet 
descartar el gavià argentat Larus michahellis). 1 ex. 

adult a l’abocador de Solius, Gironès, el 23 de 
desembre de 2007 (Descripció insuficient davant 
la complexitat d’identificació de l'espècie). 1 ex. de 
1r hivern a l’abocador de Solius, Gironès, el 23 de 
març de 2008 (Descripció insuficient davant la 
complexitat d’identificació de l'espècie). 
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Gavià argentat de potes roses Larus argentatus. 

Gironès, abocador de Solius, Llagostera. Hi ha 
fotografies. 1 ex. de 2n any calendari. 13 a 14 de 
març de 2010 (No acceptat per no oferir prou 
garanties).  

Gavinot Larus marinus. Baix Camp, platja de 
Cambrils. Hi ha fotografies. 1 ex. de 2n any 
calendari. 10 de març de 2009 (Es tracta d'un gavià 
argentat Larus michahellis de 2n any calendari). 

Xatrac bec-llarg x bengalí Sterna sandvicensis x 
bengalensis. Tarragonès. Port de Tarragona. Hi ha 
fotografies. 1 ex. 13 de juliol de 2006 (No es pot 
descartar un Xatrac becllarg Sterna sandvicensis 

amb anomalies de pigmentació). 

Rasclet Porzana pusilla. 1 exemplar als estanys del 
Matà, Parc Natural dels Aiguamolls de 
l’Empordà, Castelló d’Empúries (La descripció 
comenta característiques difícilment visibles al 
camp). 

Grasset de costa Anthus petrosus. 1 exemplar al riu 
Ter a Santa Cecília de Voltregà el 10 de novembre 
de 2010 (Es considera que l’exemplar proposat és 
un grasset de muntanya Anthus spinoletta). 

Cuereta groga balcànica Motacilla flava feldegg. Alt 
Empordà, Mollet de Peralada. Hi ha fotografies. 1 
ex. de 2n any calendari. 8 de maig de 2007 (No es 
pot descartar la possibilitat d’una cuereta groga 
escandinava Motacilla flava thunbergi). 

Cuereta blanca endolada Motacilla alba yarrellii. 1 
exemplar de 2n any als calaixos de depuració de 
ca l’Arana el 5 de març de 2010 (Podria tractar-se 
d’un híbrid entre M.a.alba i M.a.yarrellii). 

Cuaenlairat Cercotrichas galactotes. Segrià, Clot de 
la Unilla, Almenar. 1 ex. 2 d’abril de 2010 
(Descripció insuficient que no permet assegurar 
l'espècie proposada). 

 
 
CITACIONS NO CONSIDERADES  
 
Les següents citacions, tot i que han estat 
estudiades pel CAC, no han estat formalment 
sotmeses al procediment d’homologació pels 
motius que s’exposen. Algunes d'elles seran 
considerades novament. 
 
2009 Baldriga pufí Puffinis puffinus. Alt Empordà, 
Punta del Cap de Creus, Cadaqués. 1 ex. 9 de 
maig. (L’observació no compleix els criteris 
establerts a les instruccions del CAC segons les 
quals una primera observació per a Catalunya ha 
de ser confirmada per dos grups d’observadors 
independents o per fotografies). 
 

 
 
RECONSIDERACIONS O NOVES INFORMACIONS DE 

REGISTRES PRÈVIAMENT HOMOLOGATS 
 
En algunes ocasions, noves informacions 
permeten concretar o modificar la determinació a 
nivell subespecífic d’un tàxon, ampliar l’interval 
de dates en què un ocell va ser present, o 
modificar algun altre aspecte d’una citació 
prèviament homologada. Les següents 
modificacions, doncs, es refereixen a registres 
prèviament publicats en informes del CAC. 
 
2006 Gavotí Alle alle. Baix Llobregat, platja de 
Viladecans, delta del Llobregat. 3 exs. Hi ha 
fotografies. 19 de noviembre (Després de revisar 
l’observació el CAC ha reconsiderat el seu 
veredicte i ha conclòs que no es pot descartar que 
es tracti de gavots Alca torda). 

 
2006 Cabussó gris Podiceps grisegena. Baix Camp, 

Cambrils. 1 ex. d’edat i sexe indeterminats. 26 de 
gener a 8 de febrer (Al darrer informe hi 
mancaven observadors, els observadors de la 
citació són: Pere Josa, Abel Martín, Isabel Sancho, 
Joan Ferrer, Eugeni Capella, Jordi Vázquez i 
Albert Cama). 
 
 
 
AGRAÏMENTS 
 
En primer lloc, cal agrair a tots els qui ens heu 
tramès citacions per a la seva homologació, hagin 
estat acceptades o no, l'esforç i la confiança que 
ens heu dipositat, ja que la tasca de comitès com el 
nostre no té sentit sense la col·laboració de molts 
ornitòlegs que ens feu arribar les vostres 
observacions. 
També hem d’agrair l’ajut que ens han ofert per 
algunes citacions concretes a  David Bigas, Xavier 
Ferrer, Dick Forsman, Hadoram Shirihai, Lars 
Svensson, Chris Gibbins i Daniel López Velasco i 
en diversos aspectes de l'informe a José Luis 
Copete i Raül Aymí. 
 
Imatge de portada: Piula grossa Anthus richardi 

(Martí Franch). 
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ANNEX 1 

Fenologia, distribució i temps d’estada del gavià argentat de potes 

roses Larus argentatus ssp. a Catalunya 
 

Albert Cama  

 
En aquest informe es presenten 37 observacions 
de gavià argentat de potes roses acceptades, que 
es van produir entre els anys 2006 i 2011. Tot i 
l’augment en el nombre de citacions enregistrat en 
els darrers anys, les observacions se segueixen 
restringint a zones amb un alt esforç d’observació 
i sembla que el nombre de registres decauria en 
cas de baixar l’interès en aquestes localitats. El 
volum de dades de l’espècie és destacable (62 
observacions) i permet presentar una petita anàlisi 
per descriure’n la situació a Catalunya. 
 
Analitzant el conjunt de les observacions 
acceptades pel CAC fins el 2010 (Figura 4), es pot 
observar que l’espècie és essencialment migradora 
a la major part del país, amb observacions 
esporàdiques d’ocells en trànsit. No obstant això, 
a Tarragona (l’únic lloc on s’han observat 
exemplars durant més d’un mes) s’observen 
exemplars pròpiament hivernals. Un bon exemple 
de la diferència entre la situació a Tarragona i la 
resta del país és el cas d’un exemplar que es 
presenta en aquest informe, que va ser observat a 
Tarragona durant bona part de l’hivern i que va 
ser vist a Solius el mes de març durant el seu camí 
de retorn a les àrees de cria. 
 

 
 

Fig.4: Nombre de gavians argentats de potes roses (Larus 
argentatus) presents a Catalunya en funció del mes de 

l’any i de la localitat d’observació. Només s’inclouen les 

dades homologades pel CAC. 
 
Si ens fixem en la Figura 5, veiem que ben aviat 
(agost) hi ha una arribada d’hivernants de llarga 
durada (passen tres mesos o més a Tarragona). El 
nombre d’exemplars que passen més de tres 
mesos a Tarragona segueix creixent fins al mes de 
desembre. Aquest fet ens indica que ben entrat 

l’hivern arriben alguns exemplars que passaran 
més de dos mesos a la zona. Sembla que hi ha 
dues estratègies extremes dins el comportament 
dels gavians argentats de potes roses hivernant a 
Tarragona: hi ha exemplars que arriben al principi 
de la temporada i d’altres que esperen que 
l’hivern es trobi avançat. Evidentment entre els 
dos extrems hi hauria tota la gamma d’opcions 
intermèdies. El que sí que sembla clar és que els 
exemplars que han passat l’hivern a Tarragona 
marxen durant els mesos de febrer i març.  D’altra 
banda, es detecta un pas migratori “pur” (ocells 
que s’observen durant un sol mes) els mesos 
d’octubre i març, no obstant sembla que hi ha un 
trànsit d’ocells durant tot l’hivern. 
 

 
 

Fig.5: Nombre de gavians argentats de potes roses (Larus 
argentatus) observats en funció del mes de l’any i del 

temps d’estada a Tarragona. Només s’inclouen les dades 

homologades pel CAC. 

 
Si analitzem la durada de la visita dels exemplars 
vistos a Tarragona en funció de l’edat (Figures 6 i 
7) podem aprofundir una mica més en la 
interpretació de les observacions. Els primers 
exemplars que s’observen són els adults que 
abandonen l’àmbit majoritàriament durant el mes 
de febrer. En observar en detall les observacions 
individuals, els resultats dels adults es troben 
marcats per la presència durant força anys d’un 
exemplar que ha passat tot l’hivern a Tarragona i 
d’un exemplar present durant el febrer-març. 
Aquesta consistència interanual en la fenologia, 
així com la fidelitat dels gavians foscos (dades 
pròpies) a la seva àrea d’hivernada i de migració, 
fan pensar que es tracti dels mateixos dos 
exemplars any rere any. Cal apuntar que l’hivern 
2009-2010 ja no s’ha observat l’adult hivernant 
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que, de fet, segurament deu ser el primer 
exemplar de l’espècie observat a la zona l’any 
2001. També s’observa la presència d’exemplars 
adults en pas durant l’agost i octubre. Pel que fa 
als ocells no reproductors, aquests arriben i 
marxen més tard. S’observa que hi ha una part 
d’exemplars de primer hivern que passen l’hivern 
a l’àrea, però també un trànsit d’exemplars que no 
s’arriben a quedar que no s’observa en els adults. 
Pel que fa a immadurs d’altres edats, aquests han 
estat els que han arribat més tard a Tarragona i de 
fet, pocs s’han observat de forma prolongada, i el 
més habitual és que aquests s’observin només en 
trànsit. 
 

 
 

Fig.6: Nombre de gavians argentats de potes roses (Larus 
argentatus) observats a Tarragona en funció de l’edat i l’ 

època de l’any. Només s’inclouen les dades homologades 

pel CAC. 

 
Per acabar, cal comentar que els resultats 
comentats aquí donen un èmfasi especial a 
Tarragona, d’on provenen la major part de les 
dades acceptades. Si haguéssim d’extrapolar els 
resultats al conjunt del país cal tenir en compte 
l’esforç de mostreig. Hi ha dues àrees que 
semblen prou ben cobertes i que mostren resultats 
diferenciats, Tarragona i Solius. Solius sembla que 

pot representar la meitat nord i l’interior del país, 
dominada pels gavians argentats i amb una 
escassetat de gavians foscos. Tarragona podria 
representar la meitat sud del país, on trobem 
grans grups de gavians foscos amb els quals 
s’associen els gavians argentats de potes roses. De 
fet, durant els caps de setmana el port de 
Tarragona actua com a zona de concentració dels 
gavians des del golf de Sant al Garraf. Aquesta 
informació es basa en els resultats de lectures 
d’anelles de gavians foscos i per diversos 
exemplars de gavià argentat de potes roses 
observats durant la setmana a Cambrils i a 
Tarragona els dies no laborables. Un cas extrem és 
el del gavià argentat de potes roses “Patxi”, que 
va ser observat durant un mateix hivern a 
Tarragona, Cambrils, Vilanova i la Geltrú i el 
delta de l’Ebre. 
 

 
 

Fig.7: Nombre mitjà de mesos que s’han observat els 

exemplars de gavià argentat de potes roses (Larus 
argentatus) homologats a Catalunya. Les dades es 

presenten en funció del mes de l’any i l’edat dels 

exemplars. Només es presenten les dades de Tarragona, ja 

que a la resta de les localitats cap dels ocells no s’ha 

observat en dos mesos diferents. 

 


