
Cygnus olor
Cigne mut

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 4 exs. el 9.I (PAEA); cens d’ocells
aquàtics hivernants (N). Població nidifi-
cant avaluada en una parella (JMAA); (R).
Una parella amb 5 polls al Matà el 20.IV
(MOOA i PBGA); (R). 

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. al gener (PDEA); cens
d’ocells aquàtics hivernants (N). No tra-
mesa al CAC. 1 ex. al Garxal el 27.IX (OGVA);
(G). Tramesa al CAC.

BAIX LLOBREGAT

Esparreguera-Olesa de Montserrat Con-
tinua el mascle establert al riu des de des-
embre del 2005, fins el 2.XI (FSJA); (G).
Una femella el 2.XI (FSJA); (G). No tra-
meses al CAC.

SEGRIÀ

La Granja d’Escarp-Massalcoreig-Seròs
20 exs. a l’aiguabarreig Segre-Cinca el 19.I
(CRSA); cens d’ocells aquàtics hivernants
(N).

Cygnus columbianus
Cigne petit

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 2 exs. de la subespècie
bewickii a la Bombita del 26 (GDBA i FDXA)
al 31.XII (CJMA, JCMG i JMXH); (G). No
tramesa al CAC.

Anser albifrons
Oca riallera grossa

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat S’observa el mateix
ex. de Molins de Rei el 29.XII (FLSA);
(G). No tramesa al CAC.
Molins de Rei 1 ex. de primer any als
aiguamolls des del 16.XII (CFMA) fins el
31.XII (FATA); (G). No tramesa al CAC.

Anser anser
Oca vulgar

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 34 exs. el 9.I (PAEA); cens d’ocells
aquàtics hivernants (N). 

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 144 exs. al gener (PDEA);
cens d’ocells aquàtics hivernants (N). 

BAIX EMPORDÀ

Castell-Platja d’Aro Un estol en migra-
ció nocturna sobre el nucli urbà el 5.II
(JRGA); (G, F).
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BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 4 exs. el 12.I (FLSA,
FSEB i ALTA); cens d’ocells aquàtics hiver-
nants (N). Continuen els 4 exs. a la mares-
ma del Remolar fins el 29.II (PBGA); darre-
ra citació prenupcial (F). 3 exs. a la plat-
ja de ca l’Arana el 13.VIII (FLSA); primera
citació postnupcial (F). 5 exs. a la mares-
ma del Remolar el 7.X (ARMC); màxim
anual (N).

BARCELONÈS

Badalona 1 ex. en vol cap al sud desde
Sant Jeroni de la Murtra el 25.VIII (MCVA);
(G, F).
Barcelona Una femella covant al parc de
Diagonal Mar del 28.III a l’11.IV sense arri-
bar a treure polls (RRSB); (R). 1 ex. al parc
zoològic de primers d’any al 30.IV (JGGD);
(G). 1 ex. a la mateixa localitat del 29.X a
finals d’any (JGGD); (G).
Santa Coloma de Gramenet 1 ex. al riu
Besòs, probablement provinent de la pobla-
ció alliberada als parcs urbans de Barce-
lona, des de primers d’any fins el 14.VII,
data en la que es troba mort a causa d’un
brot de botulisme (XLBA); (G, B).

OSONA

Manlleu 9 exs. al pla de l’Aire el 4.XI
(AGRB); màxim anual (N).
Taradell 6 exs. en pas per l’Enclusa el 8.IX
(JPEA); primera citació postnupcial (F).
Tona Petit grup en pas entre Torrellebre-
ta i Tona la nit de l’11.V (JBCB i PVXB); darre-
ra citació prenupcial (F).

PLA D’URGELL

Estany d’Ivars i Vila-sana 3 exs. el 3.I
(JEBA); (G). 1 ex. el 24 i el 25.X (SSAA i
JGMC); (G).

SELVA

Sils 7 exs. als estanys entre el 8.XI (MVCA
i TMXC) i el 10.XI (ESBA); (G, N).

Branta canadensis
Oca del Canadà

OSONA

Tavèrnoles 2 exs. al SOCC 157, Guille-
ries I, el 16.IV i el 18.V, probablement
introduïts des d’una casa propera (MARC);
(G). No tramesa al CAC.

Branta leucopsis
Oca de galta blanca

VALLÈS OCCIDENTAL

Sant Cugat del Vallès 1 ex. el 31.V (AERA
i RRXF); (G). Tramesa al CAC.

Branta bernicla
Oca de collar

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. el 7.I a la badia del
Fangar (OCVA i JFBB); (G). 3 exs. al gener
(PDEA); cens d’ocells aquàtics hivernants
(N). Novament 2 exs. fins el 9.III a la badia
del Fangar (RBVA, DMCA i EPXA); (G). No
trameses al CAC. 

Tadorna ferruginea
Ànec canyella

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. al gener (JTOA i RSBB);
(G). No tramesa al CAC.

PALLARS JUSSÀ

La Pobla de Segur 1 ex. a la cua de l’em-
bassament de Sant Antoni el 2.III (JRSB i
MRCB); (G). Tramesa al CAC.
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Tadorna tadorna
Ànec blanc

Les dades de l’any 2007 mostren una bona
representació territorial de les citacions
durant els passos migratoris, i probable-
ment són un reflex del bon estat de con-
servació de l’espècie (BirdLife Internatio-
nal 2004). Després de l’augment detectat
entre els anys 70 i 90, la població hiver-
nant es manté més o menys estable en els
darrers anys, amb xifres al voltant del miler
d’individus (Martínez Vilalta 2002). En
relació a la població nidificant, es conso-
lida el nucli del delta del Llobregat, on es
va reproduir per primer cop el 2003 (Sales
2006); les 6 parelles d’aquest 2007 repre-
senten el màxim històric d’aquesta loca-
litat.- MARC, RACC i SHVA.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 34 exs. el 9.I (PAEA); cens d’ocells
aquàtics hivernants (N). 

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 884 exs. al gener (PDEA);
cens d’ocells aquàtics hivernants (N).

BAIX EMPORDÀ

Palau-sator 1 ex. a l’estany de Boada el
7.IV (XLBA, DBRA i LPXE); (G).
Pals Diverses observacions a les basses
d’en Coll: 2 exs. l’11.I (CBLA); (G). 2 exs.
el 19.XI (CBLA); (G). 3 exs. als estanys de
Pals el 18.XI (ABRA); (G).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 32 exs. el 12.I (FLSA,
FSEB i ALTA); cens d’ocells aquàtics hiver-
nants (N). 47 exs. a la maresma del Remo-
lar el 29.I (PBGA); màxim prenupcial (F).
6 parelles reproductores (FLSA, RBVA i RMXH);
(R). Una parella amb 12 pollets de menys
d’una setmana el 23.IV (FLSA); primers
polls de l’any (R). 38 exs. al mes de de-

sembre (FLSA); màxim als censos d’anàti-
des hivernants (N).
Sant Joan Despí Una parella al riu Llo-
bregat entre el 23.II (JCCA) i el 14.VI (SSAA);
(G).

BARCELONÈS

Sant Adrià del Besòs Diverses observa-
cions davant la desembocadura del Besòs:
6 exs. en migració el 28.II (XLBA); (G, F).
Una parella l’11.XII (XLBA); (G, F).

MARESME

Malgrat de Mar Diverses observacions a
la desembocadura de la Tordera: 2 exs al
mar en pas cap al nord l’1.V (JAPB, JPMC i
AHMA); darrera citació prenupcial (G, F).
Una femella el 26.XI (FMVA); (G).
Masnou 4 exs. en vol sud que s’aturen
damunt una piscifactoria el 16.I (FMVA);
(G).

OSONA

Gurb Un mascle al Vidal, riu Gurri, l’1.IV
(RJNA i MRFB); (G).

PLA D’URGELL

Estany d’Ivars i Vila-sana 3 exs. el 9.IV
(MPLA i MPOB); (G). 8 exs. el 30.IV (JCCA);
(G). 1 ex. el 14.X (GBCA, NPSA i SMRA); (G).

SELVA

Caldes de Malavella 1 ex. al PGA golf de
Catalunya el 13.IX (JVCB); primera citació
postnupcial (G, F).

SOLSONÈS

Clariana de Cardener 4 exs. a l’embas-
sament de Sant Ponç el 4.IV (RBVA); (G). 

TARRAGONÈS

Tarragona 14 exs. a la platja Llarga el
23.XII (ACTA); (N, G).
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Aix galericulata
Ànec mandarí

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal Una femella a
l’embassament del Foix entre el 29.I i el
27.III (PTEA); (G). No tramesa al CAC.

BERGUEDÀ

Avià Una femella a l’estany de Graugés el
24.II (RBVA, DMCA i MCXE); (G). Un mascle
el 27.V (PABB); darrera citació prenupcial
(F, G). No tramesa al CAC.
Berga Un mascle a cal Rosal el 20.I (PABB)
i el 24.II (RBVA, DMCA i MCXE); (G). No tra-
mesa al CAC.

MARESME

Malgrat de Mar 4 exs. a la desemboca-
dura de la Tordera el 25.XI (XRCA); (G).
No tramesa al CAC.

SELVA

Sils Una parella als estanys el 3.XI (XRCA,
TMXC i DCFB); (G). No tramesa al CAC.

TARRAGONÈS

Torredembarra Una femella als Munta-
nyans el 5.X (CGGA); primera citació post-
nupcial (F, G). No tramesa al CAC.

Anas penelope
Ànec xiulador

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 86 exs. el 9.I (PAEA); cens d’ocells
aquàtics hivernants; (N). 

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 8 exs. el 23.III (PTEA);
darrera citació prenupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 2.675 exs. al gener (PDEA);
cens d’ocells aquàtics hivernants (N).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 93 exs. el 12.I (FLSA,
FSEB i ALTA); cens d’ocells aquàtics hiver-
nants (N). 3 exs. a la llacuna de cal Tet el
2.IV (FLSA, MRFB i DLVA); darrera citació pre-
nupcial (F). 5 exs. a la maresma del Llo-
bregat el 25.VIII (STXB); primera citació
postnupcial (F). 45 exs. al mes de novem-
bre (FLSA); màxim als censos d’anàtides
hivernants (N).

MARESME

Malgrat de Mar 2 mascles i 3 femelles a
la desembocadura de la Tordera el 26.XI
(EBMA i FMVA); màxim anual (N, G).

PLA D’URGELL

Estany d’Ivars i Vila-sana 33 exs. el 31.III
(MOPB); màxim anual i darrera citació pre-
nupcial (F, N). 14 exs. el 18.X (SSAA i NRPA);
primera citació postnupcial (F). 

PLA DE L’ESTANY

Banyoles 2 exs. a l’estany el 23.III i el
24.III (CFQA); única citació de l’any (G, F).

SOLSONÈS

Clariana de Cardener 21 exs. a l’embas-
sament de Sant Ponç el 19.III (RBVA); darre-
ra citació prenupcial (F, N).

TARRAGONÈS

Tarragona 2 exs. a la Universitat Laboral
el 27.X (ACTA); primera citació postnup-
cial (F).
Torredembarra 1 ex. als Muntanyans el
5.X (CGGA); (G).
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Anas strepera
Ànec griset

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 130 exs. el 9.I (PAEA); cens d’o-
cells aquàtics hivernants (N). Població nidi-
ficant avaluada en 20 parelles (JMAA); (R). 
Pedret i Marzà Una parella a la bassa de
Pedret el 15.IV (FMVA); (G).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 3.168 exs. al gener (PDEA);
cens d’ocells aquàtics hivernants (N).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 54 exs. el 12.I (FLSA,
FSEB i ALTA); cens d’ocells aquàtics hiver-
nants (N). Una femella amb 3 polls a la
llacuna de cal Tet el 31.V (FLSA); única
parella nidificant (R). 117 exs. al mes de
novembre (FLSA); màxim anual als censos
d’anàtides hivernants (N).

BERGUEDÀ

Gironella 2 mascles i 2 femelles a la colò-
nia Monegal el 26.XII (PABB); (G).

PLA DE L’ESTANY

Banyoles Un mascle a l’estany a la zona
de can Morgat el 16.X (CFQA); (G).

PLA D’URGELL

Estany d’Ivars i Vila-sana En el segon
any amb alt nivell d’aigua, tot i que con-
dicionat per una considerable eutròfia i la
presència de nombroses carpes, es detec-
ta la presència regular de pocs exs. al llarg
de l’any. Una parella reproductora proba-
ble (JEBA); (R). Mínim de 9 exs. el 27.XI
(JEBA); màxim anual (N).

SELVA

Sils 3 exs. als estanys el 7.X (DCFB); pri-
mera citació postnupcial (F).

SOLSONÈS

Clariana de Cardener Diverses observa-
cions a l’embassament de Sant Ponç: 1 ex.
el 19.I (CRSE); cens d’ocells aquàtics hiver-
nants (N, G). 2 exs. el 25.III (RBVA); darre-
ra citació prenupcial (F, G).
Solsona 2 exs. a la depuradora el 19.I
(CRSE); cens d’ocells aquàtics hivernants
(N, G).

Anas crecca
Xarxet comú

Aquest any el nombre de xarxets hiver-
nants a Catalunya és molt elevat, tal i com
es detecta des de 1999 (Martínez Vilalta
2002). Per localitats, al delta de l’Ebre
s’ha censat un màxim històric, tot i que
als aiguamolls de l’Empordà i al delta del
Llobregat el cens ha donat valors infe-
riors als dels darrers anys.- MARC, RACC i
SHVA.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 5.120 exs. el 9.I (PAEA); cens d’o-
cells aquàtics hivernants (N). 

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 18.363 exs. al gener (PDEA);
cens d’ocells aquàtics hivernants (N).

BAIX EMPORDÀ

Pals 3 exs. al golf Serres de Pals el 27.VIII
(CLBA); primera citació postnupcial (F).

BAIX LLOBREGAT

Cornellà de Llobregat 300 exs. al riu
l’11.II (ASAA); (N).
Delta del Llobregat 329 exs. el 12.I (FLSA,
FSEB i ALTA); cens d’ocells aquàtics hiver-
nants (N). 1 ex. a cal Tet el 29.IV (MGVA);
darrera citació prenupcial (F). 1 ex. a la
maresma del Remolar el 24.VII (FLSA); pri-
mera citació postnupcial (F). 616 exs. al
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mes de desembre (FLSA); màxim anual als
censos d’anàtides hivernants (N).

BERGUEDÀ

Berga Un mascle a cal Rosal el 29.IV (PABB);
darrera citació prenupcial (F).

PLA D’URGELL

Estany d’Ivars i Vila-sana Mínim de 60
exs. el 3.I (JEBA); màxim anual (N). 28 exs.
el 31.III (MPOB); darrera citació prenup-
cial (F). 4 exs. el 13.IX (JEBA); primera cita-
ció postnupcial (F). 

SELVA

Sils Diverses observacions: 2 exs. als estanys
el 7.IV (JVCB); darrera citació prenupcial
(F). 1 ex. l’11.VIII (ADGA); primera citació
postnupcial (F).

TARRAGONÈS

Tarragona 42 exs. a la Universitat Labo-
ral el 27.XI (ACTA); màxim anual (N).

VALLÈS OCCIDENTAL

Palau-Solità i de Plegamans Un juvenil
a l’Hostal del Fum el 9.IX (FMVA); prime-
ra citació postnupcial (F).

VALLÈS ORIENTAL

Cardedeu 7 exs. a la bassa de la Plana i 8
exs. a la bassa dels Dominics el 31.III
(JMOB); darrera citació prenupcial (F, G).

Anas platyrhynchos
Ànec collverd

La tendència positiva mostrada en el SOCC
a l’hivern en els darrers anys és consistent
amb les dades del censos d’ocells aquàtics
hivernants del mateix període. Aquest incre-
ment suposa que l’any 2007 el nombre d’e-
fectius s’hagi duplicat respecte els de l’any
2002 (Sales 2006). Cal destacar la impor-
tant davallada d’exemplars hivernants al

Besòs (15 exs.) respecte al 2006 (176 exs.)
i el 2005 (215 exs.) possiblement a causa
de la reiteració dels brots de botulisme.
D’altra banda, en el període 2002-2007, la
població reproductora sembla haver-se esta-
bilitzat després de l’increment detectat entre
els dos atles d’ocells nidificants (Estrada
et al. 2004).- MARC, RACC i SHVA.

Tendència població nidificant (SOCC) 
Mitjana anual (2002-2007): 0% (ns, n=52). Índex
2007=0,9

Tendència població hivernant (SOCC) 
Mitjana anual (2002-2007): +19% (*, n=78).
Índex 2007=2,0

ALTA RIBAGORÇA

Barruera 4 exs. als estanys de Travesani a
més de 2.300 m el 23.X (APSA); (G).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 9.292 exs. el 9.I (PAEA); cens d’o-
cells aquàtics hivernants (N). 

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal Una femella amb 7
polls a l’embassament del Foix el 4.IV
(HSCA, CGGA i XBGA); primers polls de l’any
(R).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 62.888 exs. al gener (PDEA);
cens d’ocells aquàtics hivernants (N).

BAIX LLOBREGAT

Cornellà de Llobregat Una femella amb
5 polls petits al riu l’11.II (ASAA); primers
pollets de l’any (R).
Delta del Llobregat 1.595 exs. el 12.I
(FLSA, FSEB i ALTA); cens d’ocells aquàtics
hivernants (N). Entre 450 i 500 parelles
reproductores (FLSA); (R). 1.667 exs. al
mes de desembre (FLSA); màxim anual als
censos d’anàtides hivernants (N).
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BARCELONÈS

Barcelona 5 parelles reproductores al parc
de Diagonal Mar de les quals volen un total
de 14 polls (RRSB); (R).

BARCELONÈS/VALLÈS OCCIDENTAL

Riu Besòs 15 exs. entre la Llagosta i la des-
embocadura el 6.I, (FMVA); cens d’ocells
aquàtics hivernants (N). 108 exs. trobats
morts a causa d’un brot de botulisme entre
els mesos de juliol i octubre (XLBA); (B).

PALLARS SOBIRÀ

La Guingueta d’Àneu 125 exs. al pantà
de la Torrassa el 8.XII durant el cens de
tota la làmina d’aigua (JPPE); (N).

PLA D’URGELL

Estany d’Ivars i Vila-sana 20-30 parelles
reproductores (JEBA); (R). 1.800 exs. el
7.XI (JEBA); màxim anual (N).

VALLÈS ORIENTAL

Mollet del Vallès 9 polls de curta edat a
can Salví, Gallecs, el 27.III (FMVA); primers
polls de l’any (R).

Anas platyrhynchos ×
Anas acuta
Ànec collverd × Ànec cuallarg

PLA D’URGELL

Estany d’Ivars i Vila-sana Un mascle el
10.XII (JEBA); (M).

Anas acuta
Ànec cuallarg

El nombre d’individus hivernants és for-
ça més baix que els dels tres darrers anys
(Sales 2006, Estrada & Anton 2007), sen-
se arribar, però, als mínims històrics del
1998 (208 exs., Martínez Vilalta 2001).
Destaca la dada de la Garrotxa, la qual

representa la primera citació documenta-
da a la comarca.- MARC, RACC i SHVA.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 30 exs. el 9.I (PAEA); cens d’ocells
aquàtics hivernants (N). 

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1.681 exs. al gener (PDEA);
cens d’ocells aquàtics hivernants (N).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. el 12.I (FLSA,
FSEB i ALTA); cens d’ocells aquàtics hiver-
nants (N). Un mascle a la maresma del
Remolar entre el 30.V (PBGA) i el 24.VII
(FLSA); individu estiuejant (F). 4 exs. a la
platja de ca l’Arana el 31.VIII (FLSA); pri-
mera citació postnupcial (F). 6 exs. al mes
de novembre (FLSA); màxim anual als cen-
sos d’anàtides hivernants (N).
Sant Joan Despí Un mascle al riu Llo-
bregat entre el 18 i el 20.X (AAMA); (G).
Una femella davant la gravera el 30.X (SSSA);
(G).

GARROTXA

Olot 1 ex. al Fluvià dins del nucli urbà
d’Olot el 2.II (JMRB); (G). 
Santa Pau 1 ex. probablement el mateix
que el de l’anterior citació, als estanys d’en
Jordà el 12.II (FTCA); (G).

PLA DE L’ESTANY

Porqueres 5 exs. observats primer a l’es-
tany de l’Artiga i després a la llacuna d’en
Margarit el 10.IX (JRGC, MZNA, PCSA, CFQA
i JBVA); (G).

PLA D’URGELL

Estany d’Ivars i Vila-sana 3 exs. el 12.V
(ARSA); darrera citació prenupcial (F). Una
femella el 13.IX (JEBA); primera citació
postnupcial (F). Mínim de 4 exs. el 7.XI
(JEBA); màxim anual (F).
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SELVA

Sils Diverses observacions als estanys: 2
exs. el 12.X (XRCA, DCFB i MVCA); (G). 3
exs. entre el 14 (AAGA i RACD) i el 27.X
(XRCA i DCFB); (G).

SOLSONÈS

Clariana de Cardener Diverses observa-
cions a l’embassament de Sant Ponç: 8 exs.
el 19.III (RBVA); (N, G). Encara 3 mascles
i 2 femelles el 31.III (MRSA, DGCA, FSVA i
RGSA); (G).

Anas querquedula
Xarrasclet

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal Diverses observa-
cions a l’embassament del Foix: 3 mascles
i 2 femelles el 5.III (PTEA i JCRE); primera
citació prenupcial (F). 25 exs. el 6.III (HSCA,
CGGA i XBGA); màxim anual (N).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat Diverses observacions
a la maresma del Remolar: 14 exs. el 3.III
(JIXA); primera citació prenupcial (F). 17
exs. el 12.III (PBGA); màxim prenupcial (N).
1 ex. el 24.V (PBGA); darrera citació pre-
nupcial (F). 1 ex. a la Bunyola el 16.VII (XLBA
i MGVA); primera citació postnupcial (F). 

BARCELONÈS

Santa Coloma de Gramenet 1 ex. al Parc
Fluvial del Besòs el 29 i el 31.VIII (XLBA);
(G).

MARESME

Malgrat de Mar Un mascle a la desem-
bocadura de la Tordera el 7.III (EBMA); pri-
mera citació prenupcial (F). 

OSONA

Malla 1 ex. a la bassa del Ral el 6.V (RPSA);
darrera citació prenupcial (F).

PLA DE L’ESTANY

Porqueres 5 exs. a la llacuna de can Mor-
gat el 5.X (CFQA); darrera citació postnupcial
(F).
Serinyà 3 exs. a la riba del riu a la reser-
va de l’illa dels Fares el 3.III (CFQA); pri-
mera citació prenupcial (F).

PLA D’URGELL

Estany d’Ivars i Vila-sana 18 exs. el 31.III
(MPOB); màxim prenupcial (N). Una pare-
lla el 10.V (SSAA); darrera citació prenup-
cial (F). Una femella o juvenil el 5.X (SSAA);
única citació postnupcial (F).

SELVA

Sils 19 exs. als estanys el 3.IV (FRRA);
màxim anual (N). 

SOLSONÈS

Clariana de Cardener 34 exs. a l’embas-
sament de Sant Ponç el 6.III (RBVA); pri-
mera citació prenupcial (F, N).

VALLÈS ORIENTAL

Lliçà d’Amunt 2 exs. a la bassa del Par-
daler el 31.III (XLBA); (G).

Anas discors
Xarxet alablau

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat Una femella al Remo-
lar entre el 6.IV (EDBB) i el 16.VI (RBVA);
primera citació documentada en aquest
espai natural (G). No tramesa al CAC.

Anas clypeata
Ànec cullerot

Enguany no s’ha constatat la reproducció
de l’ànec cullerot al delta del Llobregat;
d’altra banda, és el segon any consecutiu
que cria amb èxit (tot i que en petit nom-
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bre) al recuperat estany d’Ivars i Vila-sana.-
MARC, RACC i SHVA.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 766 exs. el 9.I (PAEA); cens d’ocells
aquàtics hivernants (N). 

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 4.605 exs. al gener (PDEA);
cens d’ocells aquàtics hivernants (N).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 346 exs. el 12.I (FLSA,
FSEB i ALTA); cens d’ocells aquàtics hiver-
nants (N). Un mascle a cal Tet el 19.V
(RBVA); darrera citació prenupcial (F). 5
exs. a la bassa dels Pollancres el 2.VII
(PBGA); primera citació postnupcial (F).
318 exs. al mes de desembre (FLSA); màxim
anual als censos d’anàtides hivernants (N).

OSONA

Gurb 3 mascles i una femella al Vidal, riu
Gurri, el 14.IV (JPRB, MRFB i GMCB); darre-
ra citació prenupcial (F).
Manlleu 1 ex. al Ter el 27.VIII (AGRB); pri-
mera citació postnupcial (F). 

PALLARS SOBIRÀ

La Guingueta d’Àneu 20 exs. al pantà de
la Torrassa el 20.III (JCBC); (N).

PLA DE L’ESTANY

Banyoles 41 exs., 18 dels quals són mas-
cles, a l’estany el 31.III (CFQA); màxim
anual (N).

Porqueres Una femella a la llacuna d’en
Margarit el 9.VIII (CFQA); primera citació
postnupcial (F).

PLA D’URGELL

Estany d’Ivars i Vila-sana En el segon
any amb alt nivell d’aigua, tot i que con-
dicionat per una considerable eutròfia i la
presència de nombroses carpes, hi nidifi-
quen 2-3 parelles (JEBA); (R). 135 exs. el
31.III (GBCA i MPOB); màxim anual (N).

SELVA

Sils 8 exs. als estanys el 16.IV (LMCA);
darrera citació prenupcial (F). 

SOLSONÈS

Clariana de Cardener 59 exs. a l’embas-
sament de Sant Ponç el 25.III (RBVA); (N).

TARRAGONÈS

Salou 2 exs. a la punta Cavalls el 15.IV
(ACTA); darrera citació prenupcial (F).

Marmaronetta angustirostris
Xarxet marbrenc

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 3 exs. a l’illa de Buda el
25.VIII (DBCA); (G). Encara 2 exs. el 10.IX
(JTOA i RSBB); (G). 1 ex. a l’Encanyissada
el 24.XI (PGXF); (G). No trameses al CAC.

Netta rufina
Xibec

ALT EMPORDÀ

Pedret i Marçà 1 ex. a la bassa de Pedret
el 15.IV (FMVA); (G).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 2.402 exs. al gener (PDEA);
cens d’ocells aquàtics hivernants (N).
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BAIX LLOBREGAT

Cornellà de Llobregat Un mascle al riu
l’1.XII (RGBA i ARMC); (G).
Delta del Llobregat 32 exs. el 12.I (FLSA,
FSEB i ALTA); cens d’ocells aquàtics hiver-
nants (N). 5 parelles nidificants al conjunt
del delta (FLSA i CMMC); (R). Una femella
amb un poll a la Vidala el 26.IV (FLSA); (R). 
Sant Feliu de Llobregat Una femella al
riu Llobregat el 16.XII (JCGC); (G).

PLA D’URGELL

Estany d’Ivars i Vila-sana En el segon
any amb alt nivell d’aigua, tot i que con-
dicionat per una considerable eutròfia i la
presència de nombroses carpes, es detec-
ta la presència regular d’entre 1 i 6 exs.
fins el 17.VII i d’una parella reproducto-
ra probable (JEBA); (F, R).

TARRAGONÈS

Torredembarra Diverses observacions als
Muntanyans: un mascle el 5.X i una feme-
lla el 20.XII (CGGA); (G).
Vila-seca 2 exs. a la sèquia Major del 27.X
a l’1.XII (ACTA i JFOD); (G).

Aythya ferina
Morell de cap roig

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 108 exs. el 9.I (PAEA); cens d’ocells
aquàtics hivernants (N). 

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 337 exs. al gener (PDEA);
cens d’ocells aquàtics hivernants (N).

BAIX EMPORDÀ

Pals Un mascle al golf Serres de Pals el
30.V (CLBA); darrera citació prenupcial (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 202 exs. el 12.I (FLSA,

FSEB i ALTA); cens d’ocells aquàtics hiver-
nants (N). Una femella amb 3 polls a can
Sabadell el 30.V (FLSA, FSEB, EDBB, SBXC i
JLXF); (R). 118 exs. al mes de desembre
(FLSA); màxim als censos d’anàtides hiver-
nants (N).

PLA DE L’ESTANY

Porqueres 4 exs. a la llacuna de can
Margarit el 2.VIII (CFQA); primera citació
postnupcial (F).

PLA D’URGELL

Estany d’Ivars i Vila-sana En el segon
any amb alt nivell d’aigua, tot i que con-
dicionat per una considerable eutròfia i la
presència de nombroses carpes, es detec-
ta la presència regular d’entre 1 i 25 exs.
durant tot l’any. Una parella reproducto-
ra probable (JEBA); (R). 25 exs. el 20.I (JEBA
i RGMB); màxim anual (N).

SELVA

Sils Diverses observacions als estanys: un
mascle i 5 femelles el 3.IV (FRRA); darre-
ra citació prenupcial (F). 2 exs. el 24.VI
(XRCA); citació estival (F). Un juvenil l’11.VIII
(ADGA); primera citació postnupcial (F).

TARRAGONÈS

Vila-seca 1 ex. a la sèquia Major el 3.IV
(JFOD); darrera citació prenupcial (F). 

VALLÈS OCCIDENTAL

Palau-Solità i de Plegamans Una feme-
lla adulta a l’Hostal del Fum el 17.IX (FMVA);
primera citació postnupcial (F).

Aythya collaris
Morell de collar

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà Una femella del 5 al 9.XI (JMAA i
ALTA); (G). No tramesa al CAC.
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Aythya nyroca
Morell xocolater

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre Un mascle adult a l’En-
canyissada del 21 (AAXC i CJMA) al 28.XI
(AAXC i EDXB); (E). 3 exs. a l’illa de Buda
el 17.XII (DBCA); (E).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat Diverses observacions
a cal Tet: un mascle el 15.IV (XLBA); (E).
3 exs. el 16.IV (MLMB); (E). 1 ex. encara
fins el 31.V (FLSA); (E). 1 ex. als calaixos
de depuració el 10.VIII (FLSA); (E). 1 ex.
a cal Tet el 13.XI (FSEB i VPRA); (E).

PLA D’URGELL

Estany d’Ivars i Vila-sana 1 ex. el 3.I
(JEBA); (E).

SEGRIÀ

Alcarràs 2 mascles al pantà de Mas Blanc
el 3.XI (ASPA); (E). 

TARRAGONÈS

Vila-seca 1 ex. a la Pineda el 16.I (ACTA);
cens d’ocells aquàtics hivernants (E). 1 ex.
a la sèquia Major el 17.XI (ACTA i JFOD);
(E). 2 exs. a la mateixa localitat l’1.XII
(ACTA, AMOB i ISBA); (E).

Aythya fuligula
Morell de plomall

Aquest any s’ha detectat un baix nombre
d’individus en el cens d’ocells aquàtics
hivernants realitzat al delta de l’Ebre i al
delta del Llobregat, la qual cosa contras-
ta amb les xifres relativament altes dels
aiguamolls de l’Empordà. Cal destacar la
reproducció confirmada al Pla de Santa
Maria ja que representa la primera dada
de cria comprovada a Catalunya. Tot i això,
seria molt interessant conèixer si es trac-

ta d’una parella procedent de captivitat o
d’origen salvatge.- MARC, RACC i SHVA.

ALT CAMP

El Pla de Santa Maria Una femella amb
4 polls el 23.VII (EPRA LGBA); primer cas
de cria a Catalunya (GR).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 56 exs. el 9.I (PAEA); cens d’ocells
aquàtics hivernants (N). 

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 4 exs. al gener (PDEA); cens
d’ocells aquàtics hivernants (N).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 3 exs. el 12.I (FLSA,
FSEB i ALTA); cens d’ocells aquàtics hiver-
nants (N). Una parella a la Vidala el 20.V
(STXB i CMMC); darrera citació prenupcial
(F). 4 exs. al mes de desembre (FLSA);
màxim anual als censos d’anàtides hiver-
nants (N).

BARCELONÈS

Santa Coloma de Gramenet 1 ex. al Parc
Fluvial del Besòs el 6.XI (XLBA); (G).

PLA DE L’ESTANY

Banyoles 2 mascles i una femella a l’es-
tany a la zona de can Morgat el 3.IV (CFQA);
(G, F).

PLA D’URGELL

Estany d’Ivars i Vila-sana 3 exs. el 9.I
(JEBA); màxim prenupcial (N). Un mascle
el 20.I (JEBA i RGMC); darrera citació pre-
nupcial (F). Un mascle i una femella el
19.IX (SSAA i NRPA); primera citació post-
nupcial (F). 3 exs. el 7 i el 8.XI (JEBA i SSAA);
màxim postnupcial (N).
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Somateria mollissima
Èider

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 2 exs. al gener (PDEA);
cens d’ocells aquàtics hivernants (E, N).
1 ex. a la platja de la Marquesa el 24.II
(DVSA, MCDA i OMPA); (E). 2 exs. al Gar-
xal el 19 (YBSA) i el 29.XII (GDBA i FBXA);
(E).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat Un mascle de 1r hivern
a la gola nova del riu de l’1.XI (XLBA) fins
a finals d’any (FLSA); (E).

TARRAGONÈS

Tarragona 1 ex. a la corba del Francolí
del 29.X a finals d’any (ACTA i CAFA); (E).

Clangula hyemalis
Ànec glacial

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà Una femella a la Rogera del 9 al
31.XII (MLMB i AOTA); (G). No tramesa al
CAC.

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. a l’illa de Buda el
2.XII (DBCA); (G). No tramesa al CAC.

Melanitta nigra
Ànec negre

En aquest recull es constata un baix nom-
bre de citacions en relació a anys anteriors.
En aquest context, no és estrany que no
s’hagi detectat cap exemplar al cens d’o-
cells aquàtics hivernants del delta de l’E-
bre.-MARC, RACC i SHVA.

BAIX EMPORDÀ

Begur 1 ex. davant de sa Tuna el 17.II
(ABRA); (E).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 2 exs. a la platja de
ca l’Arana el 25.III (XSXA); darrera citació
prenupcial (E, F). 1 ex. a la platja del
Prat del 8.XI (XLBA) fins el 18.XI (MGVA);
primera citació postnupcial (E, F). 3 exs.
a la nova gola del riu del 19.XI (CFXB) fins
el 22.XII (PBGA); (E).

Melanitta fusca
Ànec fosc

ALT EMPORDÀ

Badia de Roses Diverses observacions a
la platja de can Comes: 7-8 exs. el 16.XII
(GDBA); (E). 10 exs. el 26.XII (PFLB, JPPI i
MSFB); (E, N). Una femella al grau de San-
ta Margarida del 28 al 31.XII (AOTA i JMAA);
(E).
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà Una femella a la Rogera el 16.XII
(JGME); (E).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 13 exs. al gener (PDEA);
cens d’ocells aquàtics hivernants (E, N). 2
exs. a la badia dels Alfacs el 7.XII (DBCA);
(E). 2 exs. als Alfacs el 22.XII (ACTA i MGTA);
(E).

Bucephala clangula
Morell d’ulls grocs

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat Una femella adulta a
la llacuna de cal Tet entre el 25.I (FLSA) i
el 25.II (PEGA); (G). Tramesa al CAC.
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Mergus serrator
Bec de serra mitjà

En aquest anuari s’ha recopilat un bon
nombre d’observacions d’aquesta espècie,
entre les quals destaquen els 7 exemplars
de la desembocadura del Foix i la citació
al recuperat estany d’Ivars i Vila-sana, la
qual es repeteix per segon any consecu-
tiu.- MARC, RACC i SHVA.

ALT EMPORDÀ

Badia de Roses 1 ex. el 12.I (JMAA, TMJA,
MSDC i JDXA); cens d’ocells aquàtics hiver-
nants (N). 
Parc Natural de Cap de Creus Una feme-
lla aturada a la badia de Portlligat el 25.XI
(XIPA i JEXD); (G).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 97 exs. al gener (PDEA);
cens d’ocells aquàtics hivernants (N).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a la platja de
cal Francès el 28.I (ATXC); (N). 1 ex. a la
platja del Remolar el 4.II (STXB); (F). 2 exs.
a la llacuna de cal Tet el 17.XI (JFOA); (F).
Diverses observacions a la llacuna de la
platja de ca l’Arana: 1 ex. de 1r hivern el
19 i el 21.XI (FLSA, ARMC i SBXC); (F). 2 exs.
el 27.XI (CFXB); (F).

BARCELONÈS

Sant Adrià de Besòs Diverses observa-
cions a la desembocadura del Besòs: 1 ex.
el 10.I (XLBA); (G). Entre 1 i 2 exs. del 9.XI
fins a finals d’any (XLBA); (G).

GARRAF

Cubelles Diverses observacions davant la
desembocadura del Foix: un mascle i 2
femelles de 1r hivern el 2.III (MOVA);
(N). 6 femelles el 21.XI (XPCA); (N). El
24.XI (XBGA) s’hi suma un mascle i els 7
exs. romanen fins el 7.XII (MLMB); (N). 

PLA D’URGELL

Estany d’Ivars i Vila-sana 3 mascles el
15.IV (DGCA i RPXC); (G).

Oxyura jamaicensis
Ànec de Jamaica

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a la llacuna de
cal Tet de l’11.XI (LGSB) fins el 14.XI (FLSA
i HGXA); (G). No tramesa al CAC. 

Oxyura leucocephala
Ànec capblanc

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre Un juvenil a la llacuna de
Canal Vell el 25 (JFOD, JFBB, JVLA, ALAB i
ACTA) i el 26.VIII (JFOD); (G). No tramesa
al CAC. 

Lagopus muta
Perdiu blanca

Un cop més, l’any 2007 torna a ser un bon
any per a la reproducció al nucli pobla-
cional estudiat als Pirineus centrals (Parc
Nacional i PNAP). Destaca, sobretot, més
que l’èxit reproductor, la mitjana de les
llocades (4 polls a l’agost), una de les més
elevades enregistrades aquests darrers anys.
S’està realitzant una anàlisi molt detalla-
da de la relació entre la meteorologia i l’è-
xit reproductor d’aquesta espècie indica-
dora en el medi alpí.- JCBC.
Hi ha una correcció de dades de 2006 a l’apèndix 1,
fe d’errates.

ALTA RIBAGORÇA/PALLARS JUSSÀ/

PALLARS SUBIRÀ/VAL D’ARAN

Durant la campanya de seguiment de l’è-
xit reproductor als Pirineus centrals es
localitzen 36 adults i 20 polls de 5 lloca-
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des, repartits entre el Parc Natural de l’Alt
Pirineu i el Parc Nacional d’Aigüestortes i
Estany de Sant Maurici (JCBC); (E, R).

CERDANYA

Lles 1 ex. a prop dels estanys de la Pera
el 17.I (DOAA); (E).

PALLARS JUSSÀ

La Torre de Cabdella Un mascle a la
vall de Filià el 29.VIII (VPRA, IAJA i PIPA);
(E).

PALLARS SOBIRÀ

Alins 1 ex. al pic Rodó de Canal Bona el
12.X (PLSA); (E).

RIPOLLÈS

Queralbs 2 exs. al vessant oest del puig
de la Fontlletera el 9.VIII (JCMA); (E).
Setcases 1 ex. al coll de Mentet el 31.III
(FMSB); (E).

VAL D’ARAN

Vielha e Mijaran Un mascle i 2 femelles
a l’obaga d’era Montanheta, Arenho, el
14.VI (XNPA); (E).

Tetrao urogallus
Gall fer

Com l’espècie anterior, ens trobem davant
un nou bon any reproductor per al gall
fer, amb pràcticament un poll per feme-
lla i dotze llocades localitzades. Amb caràc-
ter preliminar i a falta d’una anàlisi més
detallada (estudi en curs), els anys secs al
mes de juliol semblen francament bons
per a l’espècie. La mitjana de les llocades
és també alta (2,6 en una mostra de 12
grups familiars).- JCBC.

ALTA RIBAGORÇA/ALT URGELL/PALLARS 

JUSSÀ/PALLARS SOBIRÀ/VAL D’ARAN

Alta conca de la Noguera Pallaresa 25
femelles i 19 polls de 8 llocades entre el
Parc Natural de l’Alt Pirineu i el Parc Nacio-
nal d’Aigüestortes i Estany de Sant Mau-
rici durant la campanya de seguiment de
la reproducció (JCBC); (E, R).
Alta conca de la Noguera Ribagorçana
3 femelles i 6 polls de 2 llocades durant
la campanya de seguiment de la repro-
ducció (JCBC); (E, R).
Poblacions meridionals 6 femelles i 6 polls
de 2 llocades durant la campanya de segui-
ment de la reproducció (JCBC); (E, R).

ALT URGELL

Les Valls d’Aguilar 1 ex. a l’obaga de la
serra de Taús el 29.XI (DGFA); (E). 1 ex.
al bosc de Trejuvell el 30.XI (DGFA); (E).

BERGUEDÀ

Bagà 1 ex. a l’itinerari SOCC 98, coll de
Pal, el 9.V (RCAA); (E).

PALLARS JUSSÀ

Abella de la Conca Restes d’un ou depre-
dat a l’obaga de Carreu el 12.VI (APSA); (E,
R).

PALLARS SOBIRÀ

Alins 1 ex. a l’itinerari SOCC 238, Virós,
el 29.IV (FCTA) i el 6.XII (JRSB); (E).
Llavorsí 1 ex. a l’itinerari SOCC 284, Port-
Ainé, el 12.V i el 5.XII (JRSB); (E).

VAL D’ARAN

Canejan Diverses observacions a la vall
de Toran: 3 mascles el 18.V (MAMA); (E,
R, N). Un mascle, una femella i un grup
de 4 femelles l’1.X (MAMA i XNPA) (E, N).
Naut Aran Un mascle i una femella a l’es-
tany de la Llosa al circ de Colomers el
10.VIII (MAMA); (E).
Vielha e Mijaran 2 mascles a l’itinerari
SOCC 402, Plan d’Uishèra, el 13.I (SHVA);
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(E). Una femella entrant a un cantader
perseguida per una àguila daurada Aqui-
la chrysaetos a l’Artiga de Lin el 14.V (MAMA);
(E, B). Un mascle a la Piusa el 4.VII (MAMA);
(E). 

Alectoris rufa
Perdiu roja

Tot i l’estabilitat de la població reflectida
en les dades del SOCC, en els darrers anys
es van detectant evidències de cria en loca-
litats que amplien quadrats UTM 10x10
a l’àrea pirinenca. D’aquesta manera, a les
dades del Pallars Sobirà de 2006 (Estra-
da & Anton 2007), cal afegir una nova
observació a la mateixa localitat que con-
firma per segon any consecutiu la cria al
municipi d’Alins a gairebé 2.000 m i la
presència d’un grup en període reproductor
al Ripollès.- MARC, RACC i SHVA.

Tendència població nidificant (SOCC) 
Mitjana anual (2002-2007): +5% (ns, n=139).
Índex 2007=1,2

Tendència població hivernant (SOCC) 
Mitjana anual (2002-2007): -4% (ns, n=66).
Índex 2007=0,8

ALT PENEDÈS

Santa Margarida i els Monjos Un adult
amb 14 pollets al camí del pujol Roma-
gosa l’11.VI (PTEA i JCRE); primers polls de
l’any (R).

ALT URGELL

Les Valls de Valira Un grup de 8 exs. a
prop del barranc Riguer entre 2.050 i 2.100
m d’altitud el 21.XII (DOAA); (G).

MARESME

Premià de Dalt Un adult amb 3 polls cres-
cuts al cim de Sant Mateu el 23.IX (JSPC i
DGMA); darrera dada de polls amb adults
(R).

PALLARS SOBIRÀ

Alins Una femella amb 8 polls el 16.VII
a gairebé 2.000 m (DGCA); (R).

RIPOLLÈS

Planoles 3 exs. a l’itinerari SOCC 295,
Planoles, el 3.VI (CCCA); nou quadrat UTM
10x10 de cria possible (GR).

Perdix perdix
Perdiu xerra

Sense ser una excepció en relació a la res-
ta d’espècies de galliformes de muntanya
i al mateix sector poblacional (Pirineus cen-
trals), es constata un cop més el significa-
tiu èxit reproductor al 2007, amb una mit-
jana de 8 polls per femella, molt superior
a la resta d’anys estudiats anteriorment. Les
interessants dades del Pallars Jussà (de Con-
ca de Dalt i Llimiana) confirmen la pre-
sència d’aquesta espècie a l’àmbit dels Pre-
pirineus centrals. Aquesta és una població
en perill crític i caldria fer-ne un seguiment
amb molt més detall.- JCBC.

ALTA RIBAGORÇA/PALLARS JUSSÀ/

PALLARS SOBIRÀ/VAL D’ARAN

Durant la campanya de seguiment de l’è-
xit reproductor als Pirineus centrals es
localitzen 18 adults i 55 polls de 7 lloca-
des entre el Parc Natural de l’Alt Pirineu i
el Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany
de Sant Maurici (JCBC); (E, R).

ALTA RIBAGORÇA

Vilaller Observada durant el mostreig de
l’Atles dels ocells de Catalunya a l’hivern
prop del Tossal de l’Orri l’1.XII (FSPB); (E).

ALT URGELL

Les Valls d’Aguilar Observada durant el
mostreig de l’Atles d’ocells de Catalunya
a l’hivern a la serra de Taús el 30.XI (DGFA);
(E).
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CERDANYA

Lles 4 exs. a l’itinerari SOCC 164, Cap de
Rec, el 22.XII (DOAA); (E). 1 ex. a l’itine-
rari SOCC 324, Estanys de la Pera, el 24.IV
(DOAA); (E).2 exs. a l’itinerari SOCC 325,
La Llosa, l’1.V (DOAA); (E). 
Urús Observada durant el mostreig de
l’Atles dels ocells de Catalunya a l’hivern
al collet del Jovell el 17.I (RMVA); (E).

PALLARS JUSSÀ

Conca de Dalt Un estol de 5-6 exs. al tos-
sal de Caners, serra de Boumort, el 7.X
(VPRA); (E).
La Torre de Cabdella Observada durant
el mostreig de l’Atles dels ocells de Cata-
lunya a l’hivern al bony d’Espinet l’11.II
(FSPB); (E).
Llimiana 2 exs. als Amplos de Comallas-
sos, Montsec de Rúbies, 31.III (CGGA, XBGA,
JGGF i MCMF); (E).

PALLARS SOBIRÀ

Alins 11 exs. en un prat a 2.150 m el 28.X
(JPPE i MGLA); (E, N).
Sort 2 exs. al coll del Triador a 2.400 m
el 3.III (JRSB); (E).
Vall de Cardós 2 exs. alimentant-se a
1.700 m en un matollar de bàlec Genista
purgans el 7.I (JRSB i ETNA); (E).

VAL D’ARAN

Naut Aran 12 exs. sota el telecadira a era
Cabana, estació d’esquí Baqueira-Beret,
l’11.I (MAMA); (E, N). 5 exs., almenys un
d’ells, mascle, a la mateixa localitat el 8.II
(MAMA); (E, N). 2 parelles diferents entre
matollars de bàlec Genista purgans sota el
tuc deth Mieu, pla de Beret, el 20.IV (XNPA);
(E). De nou, 4 exs. a era Cabana el 30.XII
(MAMA); (E). 

Coturnix coturnix
Guatlla

Les dades del SOCC situen l’any 2007 com
el pitjor per a la guatlla a Catalunya des
de l’inici del projecte, amb un índex que
situaria la població nidificant a Catalunya
a la meitat de la documentada el 2002 i
amb un descens mitjà anual des del 2002
d’un 13%. Aquesta dada sembla confir-
mar el descens poblacional que mostra-
ven les dades de l’atles (Estrada et al. 2004).
Si es confirma aquesta tendència en els
propers anys, caldria revisar la seva cate-
goria d’amenaça, que en aquests moments
figura com a Dades Insuficients (DD).-
MARC, RACC i SHVA.

Tendència població nidificant (SOCC) 
Mitjana anual (2002-2007): -13% (*, n=48).
Índex 2007=0,5

Hi ha una correcció de dades de 2002 a l’apèndix 2,
mancances.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. anellat als estanys de Mornau
el 7.III (JFBB); primera citació prenupcial
(F).

ALT PENEDÈS

Subirats 1 ex. atropellat al pas de les Piles
el 2.V (XBGA); (G, B).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a cal Roc el 19.X
(FLSA); darrera citació postnupcial (F).

BARCELONÈS

Santa Coloma de Gramenet 1 ex. al Parc
Fluvial del Besòs el 25.I (XLBA); citació
hivernal (F).
Sant Adrià de Besòs 1 ex. al Parc Fluvial
del Besòs el 5.IV (XLBA); primera citació
prenupcial (F). 1 ex. a la mateixa localitat
el 8.V (XLBA); darrera citació prenupcial
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(F). 1 ex. a la desembocadura del Besòs el
12.IX (XLBA); primera citació postnupcial
(F). 1 ex. al Parc Fluvial del Besòs el 22.X
(XLBA); darrera citació postnupcial (F).

MARESME

Mataró 1 ex. a l’erm de la carretera de Mata
el 6.IV (HFSA); primera citació prenup-
cial (F).

PLA D’URGELL

Estany d’Ivars i Vila-sana 1 ex. el 18.X
(SSAA i NRPA); darrera citació postnupcial
(F),
Linyola 1 ex. el 5.XII (JEBA); citació hiver-
nal (F).

SEGRIÀ

Alfés 1 ex. el 13.III (FPTA); primera cita-
ció prenupcial (F).
Almenar 1 ex. al Clot de la Unilla el 29.I
(XLBA); citació hivernal (F).

TARRAGONÈS

Tarragona 1 ex. sobre el mar a unes 3
milles nàutiques el 2.V (ACTA i PJAA); (B).

VAL D’ARAN

Bossòst Un mascle cantant a la collada de
Baretja a 1.900 m el 7.VII (XNPA); (R).

Phasianus colchicus
Faisà

Tendència població nidificant (SOCC) 
Mitjana anual (2002-2007): -4% (ns, n=41). Índex
2007=0,7

Tendència població hivernant (SOCC) 
Mitjana anual (2002-2007): -20% (ns, n=25).
Índex 2007=0,4

GARRIGUES

Castelldans Un jove a mas de Melons
l’11.VII (ABBB); nou quadrat UTM 10x10
de cria segura (GR).

VALLÈS ORIENTAL

Castellcir Presència als dos censos de nidi-
ficants de l’itinerari SOCC 419, Castell-
cir (BIPA); nou quadrat UTM 10x10 de cria
probable (GR).

Gavia stellata
Calàbria petita

BAIX CAMP

Cambrils 3 exs. a la punta de la Pixerota
el 29.I (ACTA); (E).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 2 exs. al gener (PDEA); cens
d’ocells aquàtics hivernants (E, N). 2 exs.
a la barra del Trabucador el 19 (DBCA) i el
26.XII (GDBA i FDXA); (E).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a la platja de ca
l’Arana el 3.I (MGVA i XLBA); (E). 1 ex. el
12.I (FLSA, FSEB i ALTA); cens d’ocells aquà-
tics hivernants (E, N). 1 ex. a la platja de
ca l’Arana el 17.XII (FLSA); (E).

MARESME

Malgrat de Mar 1 ex. posat al mar que surt
en vol direcció sud el 8.I (FMVA); (E).

Gavia arctica
Calàbria agulla

ALT EMPORDÀ

Badia de Roses 19 exs. el 12.I (JMAA, TMJA,
MSDC i JDXA); cens d’ocells aquàtics hiver-
nants (N). 

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 2 exs. al gener (PDEA); cens
d’ocells aquàtics hivernants (N).

BAIX EMPORDÀ

Badia del Ter 11 exs. el 20.I (ABRA); cens
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d’ocells aquàtics hivernants (N). 2 exs. el
7.IV (XLBA, DBRA i LPXE); darrera citació
prenupcial (F). 1 ex. davant la platja de
Pals l’1.XI (ABRA) primera citació post-
nupcial (F).

MARESME

Arenys de Mar 1 ex. de 1r any posat el
31.I (FVMA); (G).
Malgrat de Mar 1 ex. davant la desem-
bocadura de la Tordera el 24.II (EBMA);
(G).

TARRAGONÈS

Tarragona 1 ex. davant la platja Llarga el
23.XII (ACTA); (G).

Gavia immer
Calàbria grossa

ALT EMPORDÀ

Badia de Roses 1 ex. de 1r hivern del 17.I
al 3.III (JMAA); (E, F). 1 ex. a la platja de
Riells i can Comes del 15 al 26.XII (AOTA);
(E). 2 exs., un d’ells de 1r hivern i l’altre
de 2n hivern o adult a les platges de Roses
i Santa Margarida del 26 al 31.XII (AOTA);
(E).

BAIX EMPORDÀ

Badia del Ter 2 exs. el 20.I (ABRA); (E).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. a la badia del Fan-
gar el 4.II (CJMA i ALTA); (E). 1 ex. a la barra
del Trabucador el 19 (DBCA) i el 24.XII
(JTOA i RSBB); (E).

BARCELONÈS

Sant Adrià de Besòs 1 ex. davant la des-
embocadura del Besòs el 4.XII (XLBA); (E,
F).

MARESME

Malgrat de Mar 2 exs. pescant al litoral
el 8.I (FMVA i XLBA); (E).

Tachybaptus ruficollis
Cabusset

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus Un adult
a l’embassament de mas de Rabassers de
Baix el 2.VI (PFLB); citació estival en un
sector sense dades de cria segura (F).
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 65 exs. el 9.I (PAEA); cens d’ocells
aquàtics hivernants (N). Població nidifi-
cant avaluada en 24 parelles (JMAA); (R). 

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 718 exs. al cens de gener
(PDEA); cens d’ocells aquàtics hivernants
(N).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 173 exs. el 12.I (FLSA,
FSEB i ALTA); cens d’ocells aquàtics hiver-
nants (N). 68 parelles nidificants (FLSA);
(R).

BARCELONÈS

Santa Coloma de Gramenet 1 ex. al Parc
Fluvial del Besòs el 6.VIII (XLBA); prime-
ra citació postnupcial (F).

PALLARS SOBIRÀ

La Guingueta d’Àneu 3 juvenils empai-
tats per un adult molt territorial a l’em-
bassament de la Torrassa el 20.VII (JCRD);
nou quadrat UTM 10x10 de reproducció
segura (GR). 
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PLA D’URGELL

Estany d’Ivars i Vila-sana En el segon
any amb alt nivell d’aigua, tot i que con-
dicionat per una considerable eutròfia i la
presència de nombroses carpes, es detec-
ta la presència regular d’entre 1 i 14 exs.
al llarg de l’any. Hi nidifiquen 1-2 parelles
(JEBA); (R). 14 exs. el 14.III (SSAA i GBCA);
màxim anual (N).

SELVA

Caldes de Malavella 35 exs. al PGA golf
de Catalunya el 23.IX (JVCB); (N).

VAL D’ARAN

Vielha e Mijaran Un poll cridant a un
adult el 10.VIII (MAMA); nou quadrat UTM
10x10 de cria segura (GR).

VALLÈS OCCIDENTAL

Palau-Solità i de Plegamans Un juvenil
a la bassa de l’Hostal del Fum l’1.VII (FMVA);
primera citació postnupcial (F).

VALLÈS ORIENTAL

Mollet del Vallès 2 pollets acabats de néi-
xer a can Salví el 17.IV (FMVA); primers
polls de l’any (R).

Podiceps cristatus
Cabussó emplomallat

Hi ha una correcció de dades de 2006 a l’apèndix 2,
mancances.

ALT EMPORDÀ

Darnius 23 exs. a l’embassament de Boa-
della el 9.I (ABBC, JBPD, CBVA, MPGC, JQQA i
MQBA); cens d’ocells aquàtics hivernants (N).
Parc Natural de Cap de Creus 2 exs. a
la badia de Port de la Selva el 7.III (PFLB);
darrera citació prenupcial (F). 

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà Població nidificant avaluada en 3
parelles (JMAA); (R). 

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 560 exs. al gener (PDEA);
cens d’ocells aquàtics hivernants (N).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 3 parelles a cal Tet
(FLSA i CMMC); (R). Un adult amb pollets
el 23.VII (FLSA i CMMC); (R).

BAIX PENEDÈS

Castellet i la Gornal Diverses observa-
cions a l’embassament del Foix: 1 ex. el
20.IV (PTEA, FCFA, PARA, XPCA, XBGA i JCRE);
darrera citació prenupcial (F). 

BERGUEDÀ

Cercs 1 ex. a l’embassament de la Baells
l’11.VII (PABB); primera citació postnup-
cial (F).

MARESME

Malgrat de Mar 1 ex. a la desembocadu-
ra de la Tordera el 19.III (EBMA); darrera
citació prenupcial (F). 

OSONA

Vilanova de Sau 5 juvenils a l’embassa-
ment de Sau l’11.VIII (RJNA); primera cita-
ció postnupcial (F).

NOGUERA

Ivars de Noguera-Os de Balaguer 71 exs.
a l’embassament de Santa Anna el 18.I
(JMOA i SMMB); cens d’ocells aquàtics hiver-
nants (N).

PALLARS JUSSÀ

Conca Dellà-Salàs de Pallars-Talarn 48
exs. a l’embassament de Sant Antoni el
18.I (CRPB); cens d’ocells aquatics hiver-
nants (N).

PLA DE L’ESTANY

Banyoles 1 ex. amb plomatge juvenil a
la riba de l’estany de Lió el 31.VIII (CFQA);
primera citació postnupcial (F).
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PLA D’URGELL

Estany d’Ivars i Vila-sana En el segon
any amb alt nivell d’aigua, tot i que con-
dicionat per una considerable eutròfia i la
presència de nombroses carpes, es detec-
ta la presència regular de pocs exs. al llarg
de l’any. Hi nidifiquen 3 parelles (JEBA);
(R). 5 exs. el 16.IV (JEBA); màxim anual
(N).

Podiceps auritus
Cabussó orellut

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. als Alfacs del 18
(DBCA) al 30.XII (JTOA i RSBB); (G). No tra-
mesa al CAC. 

Podiceps nigricollis
Cabussó collnegre

ALT EMPORDÀ

Badia de Roses 3 exs. el 12.I (JMAA, TMJA,
MSDC i JDXA); cens d’ocells aquàtics hiver-
nants (N). 

BAIX CAMP

Cambrils 1 ex. a la punta de Pixerota el
29.I (ACTA); (G).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 462 exs. al gener (PDEA);
cens d’ocells aquàtics hivernants (N).

BAIX EMPORDÀ

Pals 1 ex. al golf Serres de Pals el 24.VII
(CLBA); primera citació postnupcial (F).

BAIX LLOBEGAT

Delta del Llobregat 5 exs. el 12.I (FLSA,
FSEB i ALTA); cens d’ocells aquàtics hiver-
nants (N). 1 ex. a cal Tet el 24.IV (FLSA);
darrera citació prenupcial (F). 

BARCELONÈS

Sant Adrià de Besòs 1 ex. davant la des-
embocadura del Besòs el 23.X (XLBA); (G).

MARESME

Premià de Mar 1 ex. al mar davant el port
el 24.XI (JSPC); (G).

PLA DE L’ESTANY

Banyoles 3 exs. a l’estany en plomatge
estival el 26.V (CFQA); darrera citació pre-
nupcial (F).

PLA D’URGELL

Estany d’Ivars i Vila-sana Una parella el
15.IV (DGCA i RPXC); darrera citació pre-
nupcial (F). Mínim de 2 exs. el 17.VII
(JEBA); citació estival (F).

SELVA

Sils 1 ex. als estanys el 18.VII (JVLA,
TPMA i TMXC) i el 19.VII (JVLA i TMPA); pri-
mera citació postnupcial (F).

Calonectris diomedea
Baldriga cendrosa

Aquest any es produeixen observacions
entre març i octubre, amb màxims, com
és habitual, a la primavera i l’estiu. La dada
més destacable és la citació hivernal de
Begur, la primera en aquest període docu-
mentada a l’Anuari.- MARC, RACC i SHVA.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus 3 exs. en
una sortida fins a 8 milles nàutiques davant
el cap Norfeu el 31.III (PFLB, JAPB, CSAA,
JPMC, JBDA, OTMA, JSPC, MVCA, XMPA. SEOB i
ALTA); primera citació prenupcial (F). Diver-
ses observacions a la punta de cap de Creus:
278 exs. en pas cap al sud el 20.V (DVSA
i ALTA); màxim anual (N). 1 ex. el 3.XI
(ALXE); darrera citació postnupcial (F).
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BAIX EMPORDÀ

Begur Diverses observacions davant la
punta d’es Plom: 1 ex. el 20.I (ABRA); cita-
ció hivernal (F). 45 exs. en 5 hores de
seguiment el 6.X (ABRA i JCXJ); (N).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. davant de ca
l’Arana el 15.IV (XLBA); primera citació
prenupcial (F). 80 exs. davant de ca l’A-
rana el 7.VII (XLBA); màxim anual (N). 

MARESME

Malgrat de Mar Diverses observacions
desde la desembocadura de la Tordera:
més de 4 exs. al mar el 24.III (JAPB, DBRA,
JPMC, JBDA i RVVB); primera citació pre-
nupcial (F). 30 exs. en pas cap al sud-oest
el 18.X (EBMA); (N).

SELVA

Blanes 151 exs. en vol direcció nord el
7.VII (FMVA); (N, B).

Puffinus griseus
Baldriga grisa

L’any 2007 s’han realitzat dues observa-
cions interessants d’aquesta baldriga prò-
pia de l’hemisferi sud, que visita l’Atlàn-
tic nord fora del seu període reproduc-
tor. A Catalunya només existeixen 10
citacions prèvies (Ferrer et al. 1986, Cla-
vell 2002, Gutiérrez et al. 2005, Estrada
& Anton 2007), la majoria durant la tar-
dor (coincidint amb la presència de l’es-
pècie en aigües atlàntiques europees), però
també durant l’hivern i la primavera. És
el cas de les dues citacions d’aquest any,
que correspondrien a exemplars no repro-
ductors.- JAPB.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus 1 ex. a unes
4 milles nàutiques davant el Cap Norfeu el

31.III (JAPB, PFLB, CSAA, JPMC, JBDA, OTMA,
JSPC, MVCA, XMPA, SEOB i ALTA); primera cita-
ció documentada d’aquesta espècie al
parc (G). Tramesa al CAC. 1 ex. en pas per
davant la punta de cap de Creus el 20.V
(DVSA i ALTA); (G). No tramesa al CAC.

Puffinus mauretanicus
Baldriga balear

Durant el 2007 les concentracions hiver-
nals són molt modestes, sense cap dada
que hagi superat els pocs centenars d’in-
dividus. La xifra màxima (780 exs. en pas
davant del cap de Creus) correspon a una
època (principis d’octubre) en què el gruix
de la població tot just ha començat el seu
retorn al Mediterrani després de passar
l’estiu a les aigües de l’Atlàntic europeu
(Arcos 2001). També cal destacar les con-
centracions d’uns quants centenars d’o-
cells a la costa central durant els mesos
d’abril i maig, coincidint amb el període
reproductor de l’espècie.- JAPB.

Hi ha una correcció de dades de 2002 a l’apèndix 2,
mancances.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus 160 exs.
entre el 14 i el 20.I (PFLB i ALTA); cens d’o-
cells aquàtics hivernants (N). 300 exs. en
una sortida en vaixell fins a 8 milles nàu-
tiques davant el cap Norfeu el 31.III (SEOB);
màxim prenupcial (N). 780 exs. a la pun-
ta de cap de Creus en pas el 6.X (PFLB, SOXA
i MLXD); màxim anual (N). 

BAIX EMPORDÀ

Palamós 37 exs. entre les illes Formigues,
el cap Gros i el cap de Planes el 30.III (JDLA
i CEGA); (G).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. el 12.I (FLSA,
FSEB i ALTA); cens d’ocells aquàtics hiver-
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nants (N). 230 exs. davant la platja de ca
l’Arana el 29.IV (MGVA); màxim anual (N).

BARCELONÈS

Sant Adrià de Besòs Uns 50 exs. davant
la desembocadura del Besòs el 30.III (XLBA);
màxim anual (N).

GARRAF

Cubelles 400 exs. alimentant-se davant
la desembocadura del riu Foix el 22.IV
(VPRA i EPGA); (N).

MARESME

Premià de Mar Uns 400 exs. davant el
port el 2.V (FMVA); (N).

Puffinus yelkouan
Baldriga mediterrània

La baldriga mediterrània presenta un patró
geogràfic que posa de manifest novament
la seva freqüència al nord del país, espe-
cialment al litoral empordanès i al cap de
Creus, on és particularment abundant entre
octubre i maig. A mesura que ens despla-
cem cap al sud, l’espècie esdevé més escas-
sa, per bé que al 2007 trobem algunes con-
centracions d’individus al litoral barcelo-
ní, sobretot en migració primaveral.-PFLB.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus 512 exs.
els dies 14 i 20.I (PFLB i ALTA); cens d’o-
cells aquàtics hivernants (N). Diverses
observacions a la punta del cap de Creus:
6.024 exs. en pas el 5.V (PFLB); màxim
anual molt alt (N). 1.105 exs. en pas cap
al sud el 20.V (DVSA i ALTA), 1.689 exs. en
pas el 2.VI (PFLB) i 1.154 exs. en pas el 6.X
(PFLB, SOXA i MLXD); concentracions des-
tacables (N). 

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 3 exs. en vol a una milla

nàutica de la costa a la barra del Trabuca-
dor el 18.VI (FMVA); (G).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. el 12.I (FLSA,
FSEB i ALTA); cens d’ocells aquàtics hiver-
nants (N). Uns 400 exs. el 2.VI (XLBA);
màxim anual (N).

BARCELONÈS

Sant Adrià de Besòs 60 exs. davant la
desembocadura del Besòs el 30.V (XLBA);
màxim anual (N).

MARESME

Premià de Mar 164 exs. davant l’espigó
del port en 3 hores d’observació el 21.IV
(DROA, PBGA, AAJA i EGGA); (N).

Hydrobates pelagicus
Ocell de tempesta

Aquest any, totes les observacions cauen
dins del període habitual de presència de
l’espècie a les nostres aigües, amb cap dada
fenològicament destacable (primeres obser-
vacions a l’abril i darreres dades, en ple-
na època de cria, durant l’agost). Desta-
quen pel nombre, tot i trobar-se dins la
norma, les observacions des de costa al
litoral central, a finals d’abril.- JAPB.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus 1 ex. el
4.VIII (MFRA); darrera citació postnup-
cial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. en vol direcció nord
a la barra del Trabucador el 19.IV (FMVA);
primera citació prenupcial (F). 2 exs. a
una milla nàutica de la costa davant de la
barra del Trabucador el 19.VI (FMVA); (F).
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BAIX EMPORDÀ

Pals 2 exs. el 7.IV (CBLA i JRPB); primera
citació prenupcial (F).
Sant Feliu de Guíxols 5 exs. al davant de
la punta de Garbí el 22.IV (DVSA); màxim
detectat (N).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. des de la de-
sembocadura de la Bunyola el 15.IV (XLBA);
primera citació prenupcial (F).

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. a 4 milles de la costa davant
el port olímpic el 8.VII (JRSB); darrera cita-
ció postnupcial (F).

MARESME

Premià de Mar Diverses observacions des
de l’espigó del port: 33 exs. migrant en
direcció nord en 3 hores d’observació el
21.IV (DROA, PBGA, AAJA i EGGA); (N). 36 exs.
migrant en direcció nord en 2 hores d’ob-
servació el 22.IV (DROA, AAJA i EGGA); (N).

TARRAGONÈS

Tarragona Un mínim de 3 exs. a l’espigó
del port l’11.IV (ACTA); primera citació
prenupcial (F). Un màxim de 12 exs. durant
una sortida amb bou fins a 20 milles nàu-
tiques el 2.V (ACTA i PJAA); (N).

Morus bassanus
Mascarell

Aquest any s’han documentat moltes cita-
cions en dates extremes dels mesos de juny,
juliol i agost quan, si bé són habituals grups
reduïts d’immaturs, no ho són massa les
concentracions importants d’exemplars,
com els 59 de Blanes el 3 de juny o els
11 de cap de Creus el 25 de juliol. D’altra
banda, mereix una menció especial el pas
detectat en aquesta darrera localitat el 10
de novembre.- MARC, RACC i SHVA.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus 72 exs.
entre el 14 i el 20.I (PFLB i ALTA): cens d’o-
cells aquàtics hivernants (N). 180 exs. pes-
cant junts davant la Messina el 7.IV (GGXB,
ALXE i ALTA); màxim prenupcial (N). 11
exs., 3 dels quals són adults, formant un
grup compacte davant la punta del cap de
Creus el 25.VII (PFLB, MSFB, PFSA, ALXE, GGXB
i ALTA) i 4 exs. en pas cap al nord davant
la punta del cap de Creus el 4.VIII (MFRA);
citacions estivals (F). 902 exs. durant 6
hores de cens dels quals 77 són joves de
primer any, 36 són subadults i la resta
adults, en pas cap al nord en un dia de for-
ta tramuntana a la punta del cap de Creus
el 10.XI (PFLB i MCME); màxim mai obser-
vat en un sol dia en aquest espai (N).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre Diverses observacions a
una milla nàutica de la barra del Trabu-
cador: 1 ex. de 3r any a una milla de la
costa el 3.VIII (FMVA i ACTA); citació esti-
val (F). Un juvenil el 22.IX (FMVA i ACTA);
primera citació postnupcial (F).

BAIX EMPORDÀ

Illes Medes 1 ex. de 2n any volant sobre
el mar a les illes Medes el 9.VI (VPRA); cita-
ció estival (F).
Palamós 41 exs. entre el cap Gros, el cap
de Planes i les illes Formigues el 30.III
(JDLA i CEGA); (N).
Torroella de Montgrí Un juvenil a l’Es-
tartit el 3.VI (JCCA); citació estival (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 10 exs. el 12.I (FLSA,
FSEB i ALTA); cens d’ocells aquàtics hiver-
nants (N). Diverses citacions davant la plat-
ja de ca l’Arana: 5 exs. el 26.VII (XLBA);
citació estival (F). 4 exs. l’1.IX (XLBA); pri-
mera citació postnupcial (F). Uns 20 exs.
a la platja del Prat el 3.XI (RBVA); màxim
anual (N).
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GARRAF

Sitges 41 exs. alimentant-se observats des
del port del Garraf el 2.XII (FMVA i ACTA);
(N).

MARESME

Malgrat de Mar Diverses observacions a
la desembocadura de la Tordera: 5 exs. el
19.III (EBMA); darrera citació prenupcial
(F). 1 ex. el 18.X (EBMA); primera citació
postnupcial (F).

SELVA

Blanes 59 exs. immaturs en vol direcció
sud el 3.VI (FMVA); citació estival (F, N).
Un immatur el 7.VII (FMVA); citació esti-
val (F).

Phalacrocorax carbo
Corb marí gros

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus 1 ex. en
pas cap al nord a la punta de cap de Creus
el 2.VI (PFLB); darrera citació en pas pre-
nupcial (F). 1 ex. de 1r estiu davant del
pla de Tudela el 13.VI (RGBA, FLSA i ARMC)
i 2 exs. joves aturats als Brancs el 25.VII
(PFLB, MSFB, PFSA, ALXE, GGXB i ALTA); cita-
cions estivals (F). 1 ex. en pas cap al sud
a la punta del cap de Creus l’1.IX (PFLB,
FVXA i SOXA); primera citació en pas post-
nupcial (F). 
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 498 exs. als dormidors el 8.I (JMAA,
TMJA i AOTA); cens d’ocells aquàtics hiver-
nants (N). 

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal Diverses observa-
cions a l’embassament del Foix: 334 exs.
el 20.I (HSCA, CGGA i XBGA); cens d’ocells
aquàtics hivernants (N). 481 exs. el 8.XII
(HSCA, CGGA i XBGA); màxim anual (N).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 4.692 exs. al dormidor al
gener (PDEA); cens d’ocells aquàtics hiver-
nants (N).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 673 exs. a la nova gola
del riu el 2.I (FLSA); màxim anual (N). 500
exs. el 12.I (FLSA, FSEB i ALTA); cens d’o-
cells aquàtics hivernants (N). 2-3 exs. imma-
turs a la gola nova del riu durant tot l’estiu
(FLSA i XLBA); citació estival (F). 2 exs. adults
a la platja de ca l’Arana el 2.VIII (FLSA); pri-
mera citació postnupcial segura (F).

BERGUEDÀ

Avià 1 ex. a l’estany de Graugés el 13.V
(PABB); darrera citació prenupcial (F).

OSONA

Vilanova de Sau 1 ex. a l’embassament
de Sau l’1.VIII (MRFB i JRNA); primera cita-
ció postnupcial (F).

PLA D’URGELL

Estany d’Ivars i Vila-sana Mínim de 260
exs. el 22.III (JEBA); màxim anual (N). 

RIBERA D’EBRE

Flix 580 exs. a la Reserva Natural de Sebes
i Meandre de Flix el 19.I (PJMB, OPSA, NMDA,
ABCE i CJSB); cens d’ocells aquàtics hiver-
nants (N).

SELVA

Sils Un juvenil als estanys el 27.V (TMXC);
darrera citació prenupcial (F). 

SOLSONÈS

Clariana de Cardener Un immatur el 10.V
(RBVA); darrera citació prenupcial (F). 

TARRAGONÈS

Tarragona 1 ex. sobrevolant el santuari
de Llorito l’11.VIII (ACTA); primera cita-
ció postnupcial (F).

Anuari d’Ornitologia de Catalunya 200740



Phalacrocorax aristotelis
Corb marí emplomallat

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus 35 exs.
entre el 14 i el 20.I (PFLB i ALTA); cens d’o-
cells aquàtics hivernants (N). 2 exs. covant
al niu i 1 ex. fent parada nupcial davant de
la punta de cap Norfeu el 14.I (PFLB, ACHA,
LMXB i GGXB); primeres dades de cria de
l’any (R). 7 exs., amb 3 nius ocupats, a cap
Norfeu el 20.I (PFLB, DSBB, JMDA, ACHA, HPMA,
DVSA, CFQA, MCXH, JEDA, JVXD, XMPA, RMGA,
SGSD, TBXB, TTXA, MPCD, OMPA, MPBA i ALTA).
46 exs. davant la punta del cap de Creus
l’1.IX (PFLB, FVXA i SOXA); màxim anual (N). 

BAIX CAMP

Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant 5 exs.
joves a l’escullera i les boies de la nuclear
el 25.V (LGSB); (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 2 immaturs a prop de l’ex-
trem sud-est de la Punta de la Banya el
19.VI (FMVA); (F).

BAIX EMPORDÀ

Sant Feliu de Guíxols Presència de polls
al niu de la cala del Vigatà el 10.III (CACB);
(R). Adults portant material al mateix
niu el 24.XII (CACB); (R).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. el 12.I (FLSA,
FSEB i ALTA); cens d’ocells aquàtics hiver-
nants (N). 9 exs. a la platja de ca l’Arana
el 3.IV (RBVA i DBRA); màxim anual (N). 

MARESME

Calella Dormidor vora el far entre el 15.X
i l’11.XII amb un màxim de 52 exs. dels
quals 27 són immaturs els dies 15 i 29.X
(EBMA); (N, F).
Malgrat de Mar Mínim de 66 exs. al davant
de la desembocadura de la Tordera en direc-

ció a l’ajocador durant 3 hores d’observa-
ció l’1.IX (FMVA); (N).

TARRAGONÈS

Tarragona 21 exs. al port el 22.VII (ACTA);
màxim anual (N).

Botaurus stellaris
Bitó

Aquest any només s’ha detectat un mascle
territorial al Parc Natural dels Aiguamolls
de l’Empordà, única localitat de cria des
que va desaparèixer com a reproductor del
delta de l’Ebre ara fa 10 anys. Segurament
les causes de la mala temporada calgui bus-
car-les en la sequera que ha afectat els can-
yissars on acostuma a criar. Fora del perí-
ode reproductor s’han produït observa-
cions disperses pel territori, seguint el patró
habitual en aquesta espècie: individus hiver-
nants a les principals zones humides i exem-
plars migrants que poden aparèixer a qual-
sevol punt del país amb hàbitat adient. Des-
taca l’observació d’un grup de 19 exs. als
aiguamolls de l’Empordà el 18 de març,
la qual segurament sigui la citació que inclou
més individus de les que s’han produït, fins
al moment a Catalunya. L’observació del
Solsonès podria tractar-se d’un ocell dis-
persiu desde les zones de cria o un no repro-
ductor.- ABRA.

Hi ha una correcció de dades de 2006 a l’apèndix 1,
fe d’errates.
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ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 2 exs. el 9.I (PAEA); cens d’ocells
aquàtics hivernants (E, N). 19 exs. s’ai-
xequen de l’estany de Palau durant el cap-
vespre i enfilen cap al nord per sobre de
Palau-saverdera el 18.III (SSAA i AROA); (E,
N). 1 ex, en vol entre la Rogera i el Bruel
el 25.III (FMVA); (E). 1 ex. a l’estany Euro-
pa el 31.III (JSPC); (E). Un mascle defen-
sant territori en un canyissar del Parc Natu-
ral (ABRA); (E, R).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 5 exs. al gener (PDEA); cens
d’ocells aquàtics hivernants (E, N).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. el 12.I (FLSA,
FSEB i ALTA); cens d’ocells aquàtics hiver-
nants (E, N). 1 ex. a la maresma del Remo-
lar el 18.II (MCTA); (E). 1 ex. a cal Tet el
2.IV (FLSA, DLVA i MRFB); (E). 1 ex. dins de
l’aeroport el 30.IV (ABRA, JGGG i RRXC);
darrera citació prenupcial (E, F). 1 ex. a
la platja de ca l’Arana el 5.XI (FSEB i EDBB);
primera citació postnupcial (E, F). 1 ex.
al Sabogal el 14.XI (FLSA); (E). 1 ex. als
calaixos de depuració el 21.XI (FLSA i ARMC),
el 17.XII (FLSA) i el 22.XII (PBGA); (E). 1
ex. al camp de futbol el 18.XII (JBOL i PBGA);
(E).

RIBERA D’EBRE

Flix Diverses observacions a la Reserva
Natural de Sebes i Meandre de Flix: 1 ex.
al 9.XII (PJMC); (E). 1 ex. a la llacuna el
2.XII (IJVA); (E). 2 exs. al 15.XII (PJMC);
(E). 2 exs. observats al capvespre des de
l’aguait de la reserva el 30.XII (RRXE, LLXB,
GRXA i EOGA); (E).

SELVA

Sils 1 ex. als estanys el 24.III (GDBA); (E).

SOLSONÈS

Clariana de Cardener Un adult sedimentat
en un bosquetó de ribera a la cua de l’em-
bassament de Sant Ponç el 14.V (DMCA);
(E, G).

VALLÈS ORIENTAL

Mollet del Vallès 1 ex. al canyís de can
Salví, Gallecs, l’11.IV (FMVA); (E). 

Ixobrychus minutus
Martinet menut

Aquest any es tornen a produir observa-
cions hivernals de pocs individus que s’es-
tan tornant habituals darrerament (Sales
2006, Estrada & Anton 2007). Durant el
període reproductor, destaca la presència
d’un exemplar a l’estany de Graugés, al
Berguedà, citació que es va repetint des de
l’any 2002 i que fa sospitar la presència
d’un petit nucli reproductor en aquesta
localitat, així com les dades dels estanys
de Sils i la nidificació per segon any con-
secutiu d’una parella al recuperat estany
d’Ivars i Vila-sana.- MARC, RACC i SHVA.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà Població nidificant avaluada en
10 parelles (JMAA); (R). 

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 3 exs. al gener (PDEA); cens
d’ocells aquàtics hivernants (N).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat Una femella a la Vida-
la el 21.III (JCMC); primera citació pre-
nupcial (F). 13 parelles reproductores
entre els calaixos de depuració, la llacu-
na de cal Tet, el Remolar i els Reguerons
(FLSA); (R). 1 ex. a la bassa de can Dimo-
ni el 23.XI (XLBA i MGVA); darrera citació
postnupcial força tardana (F). 1 ex. als
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calaixos de depuració el 5.XII (FLSA i FSEB);
citació hivernal (F).

BERGUEDÀ

Avià Un mascle a l’estany de Graugés el
20.VI (PABB); citació estival en un quadrat
UTM 10x10 sense dades de cria segura
(F).

MARESME

Palafolls Un mascle a l’antiga gravera al
costat de l’aeròdrom el 16.IV (EBMA); pri-
mera citació prenupcial (F). 

PLA D’URGELL

Estany d’Ivars i Vila-sana En el segon
any amb alt nivell d’aigua, tot i que con-
dicionat per una considerable eutròfia i la
presència de nombroses carpes, hi nidifi-
ca una parella (JEBA); (R). 

RIBERA D’EBRE

Flix 1 ex. anellat a la Reserva Natural de
Sebes i Meandre de Flix el 16.XI (JBGC);
darrera citació postnupcial (F).

SEGRIÀ

Alfés 1 ex. el 25.IV (ACHA, OCVA i PFLB);
primera citació prenupcial (F).

SELVA

Sils Observacions regulars d’entre 1 i 2
exs. als estanys entre el 28.V i el 10.VIII
(ADGA, NRVA i MGSA): citació estival en un
quadrat UTM 10x10 sense dades de cria
segura (F).

Nycticorax nycticorax
Martinet de nit

ALT URGELL

La Seu d’Urgell 1 ex. s’aixeca del bosc de
ribera del Segre el 6.IV (PMPC); (G).

BAIX EBRE

L’Ametlla de Mar 1 ex. aturat en un àlber
Populus alba sobre una bassa temporal al
barranc de Senen el 8.IV (LGSB); (G, F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 421 exs. al dormidor al
gener (PDEA); cens d’ocells aquàtics hiver-
nants (N).

BAIX EMPORDÀ

Illes Medes 149 nius a la colònia de la
Meda Gran el 10.VI (VPRA); cens d’ardeids
de les illes Medes (N, R).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat Màxim de 58 exs. a
la bassa dels Pollancres el 6.II (XSXA RMXH);
màxim prenupcial (N). 30 exs. a la bassa
de can Dimoni l’1.IX (XLBA i IJXA); (N).

BARCELONÈS

Barcelona 20 exs. al parc zoològic el 18.VIII
(JGGD); (N).

BERGUEDÀ

Avià 3 juvenils a l’estany de Graugés el
23.VI (PABB); (G).

MARESME

Palafolls 2 exs. construint el niu a uns 12
m d’alçada sobre uns freixes i separats uns
2 m l’un de l’altre al molí d’en Gibert el
16.IV (EBMA); (R).

OSONA

Les Masies de Voltregà Mínim de 110
parelles nidificants a la colònia del Ter
(MRFB i RJNA); (R).

SEGRIÀ

Aitona-Torres de Segre-Soses 37 exs. al
riu Segre el 19.I (CRSA, CPBA, EFSA i APXD);
cens d’ocells aquatics hivernants (N).
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VALLÈS OCCIDENTAL

Palau-Solità i de Plegamans 19 exs. en
vol al crepuscle a l’Hostal del Fum el 16.VIII
(FMVA i EFXA); (N, F).

Ardeola ralloides
Martinet ros

La dada del cens d’ocells aquàtics hiver-
nants al delta de l’Ebre representa la xifra
màxima documentada a l’Anuari. D’altra
banda, destaca també la continuïtat del nucli
reproductor de les illes Medes i l’absència
com a nidificant al delta del Llobregat, on
hi va criar de manera ocasional l’any 2000
(Estrada et al. 2004).- MARC, RACC i SHVA.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. als estanys del Matà el 20.IV
(MOOA i PBGA); primera citació prenupcial
(G).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 19 exs. al gener (PDEA);
cens d’ocells aquàtics hivernants (N). 

BAIX EMPORDÀ

Illes Medes 3 nius a la colònia de la Meda
Gran el 10.VI (VPRA); cens d’ardeids de les
illes Medes (N, R).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 2 exs. a la maresma
del Remolar el 17.IV (RMXH); primera cita-
ció prenupcial (F). Entre 3 i 4 exs. no repro-
ductors a la maresma del Remolar i a cal
Tet durant tot el mes de juny (FLSA); cita-
cions estivals (F). 1 ex. a la bassa dels
Pollancres el 20.X (MOXB); darrera citació
postnupcial (F).

BARCELONÈS

Sant Adrià de Besòs 9 exs. a la desem-
bocadura del Besòs el 28.VII (XLBA); (N).

OSONA

Torelló 1 ex. al Ter el 17.IV (RACA); pri-
mera citació prenupcial (F, G).

PLA DE L’ESTANY

Porqueres 1 ex. a la llacuna d’en Marga-
rit el 20.X (MLLA); darrera citació post-
nupcial (F).

SEGARRA

Massoteres 1 ex. a la bassa de Palouet el
27.IV (AVNA i JBSA); primera citació pre-
nupcial (F).

Bubulcus ibis
Esplugabous

Tendència població hivernant (SOCC) 
Mitjana anual (2002-2007): -1% (ns, n=56). Índex
2007=0,9

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus 5 exs. atu-
rats a les roques a cala Prona el 15.X (XCXA);
(G).
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 385 exs. al dormidor del riu Flu-
vià, a Sant Pere Pescador, el 9.I (JMAA);
cens d’ocells aquàtics hivernants (N). 

BAIX CAMP

Reus 306 exs. al dormidor als afores de la
ciutat el 22.I (ACTA); (N).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 5.289 exs. al dormidor al
gener (PDEA); cens d’ocells aquàtics hiver-
nants (N).

BAIX EMPORDÀ

Gualta 335 exs. al cens del dormidor del
golf Empordà el 7.XII (CLBA); (N).
Illes Medes 703 nius a la colònia de la
Meda Gran el 10.VI (VPRA); cens d’ardeids
de les illes Medes (N, R).
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BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1.154 exs. el 12.I
(FLSA, FSEB i ALTA); cens d’ocells aquàtics
hivernants (N). 

BARCELONÈS

Barcelona 30 parelles reproductores cen-
sades al parc zoològic. L’eclosió dels ous
s’ha produït entre el 20.III i el 5.VI (JGGD);
(R). 

MARESME

Mataró Dormidor al mig del nucli urbà
amb un màxim de més de 150 exs. el mes
de febrer. De nou es forma l’hivern
2007/2008. Els primers exs. es detecten
el 8.X (JAPB); (N, F).

PALLARS SOBIRÀ

Esterri d’Àneu 1 ex. en un prat vora la
benzinera el 6.IX (JPPE, JRSB i SDMA); (G).

PLA D’URGELL

Estany d’Ivars i Vila-sana Presència regu-
lar en gran nombre al llarg de l’any amb
una tendencia a l’increment: 1.600 exs. el
7.XI (JEBA); màxim anual (N).

SEGRIÀ

Lleida 1.253 exs. a les basses de Rufea el
19.I (ESMA, EFSA, EMXB, FPTA i JBCA); cens
d’ocells aquàtics hivernants (N).

Egretta gularis ×
Egretta garzetta
Martinet dels esculls × Martinet blanc 

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. entre la Tancada i
les salines de Sant Antoni del 4.IV (CJMA
i ALTA) al 15.XII (CJMA); (M). No tramesa
al CAC.

SELVA

Sils 1 ex. als estanys entre el 17.III (MVCA,

XRCA i LMCA) i el 5.IV (TMXC); (M). No tra-
mesa al CAC.

Egretta garzetta
Martinet blanc

Les dades del SOCC semblen indicar una
estabilització de les poblacions nidificants
i hivernants després del notable augment
que es va produir a finals dels 90. Tot i
això, en el contingent hivernant es detec-
ten notables fluctuacions interanuals i
aquest hivern les xifres obtingudes al del-
ta del Llobregat i als aiguamolls de l’Em-
pordà són inferiors a les dels darrers anys
(Sales 2006, Estrada & Anton 2007).-
MARC, RACC i SHVA.

Tendència població nidificant (SOCC) 
Mitjana anual (2002-2007): 0% (ns, n=46).
Índex 2007=0,9

Tendència població hivernant (SOCC) 
Mitjana anual (2002-2007): 5% (ns, n=18). Índex
2007=1,3

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 19 exs. el 9.I (PAEA); cens d’ocells
aquàtics hivernants (N). 

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 17 exs. a l’embas-
sament del Foix el 19.IV (HSCA, CGGA i
XBGA); màxim anuals (N).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 5.822 exs. al dormidor al
gener (PDEA); cens d’ocells aquàtics hiver-
nants (N).

BAIX EMPORDÀ

Illes Medes 38 nius a la colònia de la Meda
Gran el 10.VI (VPRA); cens d’ardeids de les
illes Medes (N, R).
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BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 31 exs. el 12.I (FLSA,
FSEB i ALTA); cens d’ocells aquàtics hiver-
nants (N). 

BARCELONÈS

Barcelona 6 parelles reproductores cen-
sades al parc zoològic (JGGD); (R). 

OSONA

Les Masies de Voltregà 20 parelles nidi-
ficants a la colònia del Ter que treuen entre
60 i 66 polls (MRFB i RJNA); (R).

PALLARS JUSSÀ

Conca de Dalt 1 ex. a l’entrada del con-
gost de Collegats el 31.XII (JCBA i TBTA);
citació hivernal en una localitat sense dades
en aquesta època (F).

RIBERA D’EBRE

Flix 27 exs. al mas de les Cigonyes a la
Reserva Natural de Sebes i Meandre de
Flix el 13.III (IJVA); (N).

SELVA

Sils 59 exs. als estanys el 15.IV (XRCA);
màxim anual (N).

VAL D’ARAN

Naut Aran 1 ex. posat en un arbre sota
la pluja a Unha el 14.VIII (MAMA); (F).

Casmerodius albus
Agró blanc

Espècie amb poblacions en clara expan-
sió de la qual s’han rebut citacions de 41
localitats repartides en 23 comarques dife-
rents, situades totes elles a les zones humi-
des del país, tant litorals com interiors, i
al llarg dels principals cursos fluvials. La
majoria d’observacions corresponen als
passos migratoris, si bé es detecta una pre-
sència hivernal important amb individus

dispersos per tota la geografia catalana. El
major nombre d’hivernants es localitza al
delta de l’Ebre, on el 2007 es registra el
seu màxim històric. Aquest espai natural
continua sent l’únic nucli reproductor
conegut a Catalunya. El pas prenupcial
s’ha produït entre març i maig, i el pos-
tnupcial entre juliol i novembre, si bé les
dades de la primera quinzena de juliol
podrien correspondre a individus dis-
persius i les de novembre a hivernants.
Aquestes dades coincideixen amb les publi-
cades els darrers anys (Sales 2006, Estra-
da & Anton 2007) i sembla que poden
constituir el patró fenològic habitual a
Catalunya.- MARC, RACC i SHVA.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 6 exs. el 9.I (PAEA); cens d’ocells
aquàtics hivernants (N). 

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 3 exs. a l’embassa-
ment del Foix el 31.VII (HSCA, CGGA i XBGA);
màxim anual i primera citació postnup-
cial (F, N).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 479 exs. al gener (PDEA);
cens d’ocells aquàtics hivernants (N).

BAIX EMPORDÀ

Pals Presència regular al llarg de tot l’any
amb un màxim de 2 exs. el 26.II (CBLA);
(G).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat Diverses observacions
a la maresma del Remolar: 1 ex. el 25.V
(JBOL i PBGA); darrera citació prenupcial (F).
1 ex. el 2.VII (JBOL i PBGA); primera cita-
ció postnupcial (F). 10 exs. a la bassa dels
Pollancres el 9.X (RMXH); màxim anual (N).
Molins de Rei 1 ex. al riu Llobregat el
30.XII (RGMB); citació hivernal (F).
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Sant Joan Despí 1 ex. al riu Llobregat el
28.XI (SSAA); darrera citació postnupcial
o citació hivernal (F).

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. aturat uns 5 minuts a la
colònia d’ardeids del parc zoològic el 10.II
(JGGD); citació hivernal (F). 
Santa Coloma de Gramenet 17 exs. en
migració sobre el Parc Fluvial del Besòs el
4.X (XLBA); (N).

GARRAF

Vilanova i la Geltrú 4 exs. migrant cap
al nord davant el port l’11.III (CGGA i XBGA);
primera citació prenupcial (F).

GARROTXA

Olot 5 exs. en pas en plena nit sobre el
parc Nou el 15.III (FTCA); primera citació
prenupcial (F, B).
Sant Ferriol 5 exs. entre Besalú i els Fares
el 7.XII (SCIA); màxim postnupcial i cita-
ció hivernal (N, F).

NOGUERA

Camarasa 1 ex. sobrevolant l’embassa-
ment el 13.XII (XLBA); citació hivernal (F).

OSONA

Les Masies de Voltegrà 1 ex. a les Rocas-
ses el 27.V (MRFB); darrera citació pre-
nupcial (F).
Manlleu Mínim de 10 exs. en un ajoca-
dor al Ter el 15.XII (RJNA); citació hiver-
nal i màxim anual (N, F).

PALLARS JUSSÀ

La Pobla de Segur 1 ex. a l’embassament
de Sant Antoni entre el 12 i el 18.I (APSA);
citació hivernal (F). 

PLA DE L’ESTANY

Serinyà 5 exs. a la reserva de l’illa dels
Fares el 13.I (JBXE, MEXB, MVTA, LLXA, ICPA,
AFXC, CFQA i JBVA); citació hivernal (F).

PLA D’URGELL

Estany d’Ivars i Vila-sana 1 ex. el 6.III
(SSAA); primera citació prenupcial (F). 1
ex. el 15.VII (FMVA); primera citació post-
nupcial (F). 1 ex. el 7.XI (JEBA); darrera
citació postnupcial (F).

RIBERA D’EBRE

Flix 1 ex. a la Reserva Natural de Sebes i
Meandre de Flix el 6.I (PJMB); citació hiver-
nal (F).

SEGRIÀ

Alcarràs 1 ex. al pantà de mas Blanc el
3.XI (ASPA); darrera citació postnupcial
(F). 
Torres de Segre 19 exs. al dormidor de
l’embassament d’Utxesa el 19.I (AVPA i
JBSA); cens d’ocells aquàtics hivernants (N).
1 ex. al riu Segre l’11.VII (ABBB); primera
citació postnupcial (F).
Vilanova de la Barca 1 ex. entrant a la
colònia de cria de bernats pescaires Ardea
cinerea del sot del Fuster el 14.II (JEBA);
citació hivernal (F).

SELVA

Sils 1 ex. als estanys el 25.III (MVCA); pri-
mera citació prenupcial (F). 1 ex. el 30.XI
(FRRA i TMXC); darrera citació postnupcial
o citació hivernal (F).

VAL D’ARAN

Naut Aran 1 ex. sedimentat en uns arbres
a sota el poble d’Unha després d’un fort
temporal el 8 i el 9.VIII (XNPA); (G).

VALLÈS OCCIDENTAL

Montcada i Reixac 1 ex. al riu Besòs el
19.XII (FMVA); citació hivernal (F).
Sabadell 1 ex. al riu Ripoll a l’alçada de
Sant Vicenç de Jonqueres el 8.XII (MMVA,
PMVA i RMVD); citació hivernal (F).
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Ardea cinerea
Bernat pescaire

Durant el 2007 es detecta un lleuger
augment de la població reproductora res-
pecte l’any 2006, tot i que amb variacions
entre colònies. D’aquesta manera cal des-
tacar la davallada a Sant Llorenç de Mont-
gai i la recessió al pantà de Cellers, ini-
ciada ja l’any 2005. La colònia del zoolò-
gic de Barcelona segueix sent la més
nombrosa. Tot i que el bernat pescaire
acostuma a nidificar en els boscos de ribe-
ra, fins ara a Catalunya només hi havia una
colònia ben establerta en aquest hàbitat al
riu Llobregat (Garcia & Bonfil 2007). Aquest
any, però, ja es pot donar com a consoli-
dada la colònia del riu Ter, a Osona, i cal
seguir l’evolució futura de l’espècie al riu
Segre, al Sot del Fuster. La probable repro-
ducció a Sils, considerant les dates i la
coneguda ràpida dispersió juvenil que mos-
tra l’espècie, demana prudència i caldrà
esperar futures observacions. S’assoleix un
màxim històric d’hivernants al delta de l’E-
bre.- JGGD.

Tendència població hivernant (SOCC) 
Mitjana anual (2002-2007): +22% (**, n=42).
Índex 2007=2,8

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 43 exs. el 9.I (PAEA); cens d’ocells
aquàtics hivernants (N). 

BAGES

El Pont de Vilomara 59 parelles repro-
ductores (JGGD i JBSA); (R).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 5.383 exs. al gener (PDEA);
cens d’ocells aquàtics hivernants (N).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 138 exs. el 12.I (FLSA,

FSEB i ALTA); cens d’ocells aquàtics hiver-
nants (N). 9 nius a la colònia de la mares-
ma del Remolar, dels quals només 3 o 4
finalitzen la reproducció amb èxit (FLSA i
JGGD); (R).
Esparreguera-Olesa de Montserrat 2
parelles reproductores (JCRD i JCGA); (R).

BARCELONÈS

Barcelona 118 parelles reproductores cen-
sades al parc zoològic. L’eclosió dels ous
s’ha produït entre el 8.I i el 5.VII (JGGD);
(R).

NOGUERA

Sant Llorenç de Montgai 31 parelles repro-
ductores (JGGD i JBSA); (R).

OSONA

Les Masies de Voltregà 16 parelles nidi-
ficants a la colònia del Ter que treuen entre
46 i 52 polls (MRFB i RJNA); (R).

PALLARS JUSSÀ

Llimiana 19 parelles reproductores a l’em-
bassament de Cellers (JGGD i JBSA); (R).

PLA D’URGELL

Estany d’Ivars i Vila-sana Presència regu-
lar al llarg de l’any amb un màxim de 32
exs. el 28.IX (SSAA); (N).

SEGRIÀ

Torres de Segre 103-105 parelles repro-
ductores a l’embassament d’Utxesa (JGGD
i JBSA); (R).
Vilanova de la Barca 5 parelles repro-
ductores al Sot del Fuster (JGGD i JBSA);
(R).

SELVA

Sils Un juvenil de l’any en una illa de l’es-
tany principal l’11.V. El 19.V es torna a
observar al mateix lloc fent vols d’apre-
nentatge (exercita les ales i s’aixeca un pam
del terra) al costat de 2 adults (TMXC); nou
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quadrat UTM 10x10 de reproducció
probable (GR). 20 exs. als estanys el 6.VIII
(JVLA i TPMA); màxim anual (F).

Ardea purpurea
Agró roig

Resulta d’interès la citació hivernal de dos
exemplars al delta de l’Ebre, observació a
la qual cal afegir les dades prèvies cone-
gudes dels anys 1996, 1997, 1998, 2005
i 2006 (Copete 1998, Copete 2000, Mar-
tínez Vilalta 2001, Sales 2006, Estrada &
Anton 2007). També és força extrema la
troballa d’Osona d’un exemplar mort recent.-
MARC, RACC i SHVA.

ALT CAMP

Querol 1 ex. aturat en una bassa de lona
a cal Castellà el 28.V (CGGA); (B).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà Població nidificant avaluada en
23 parelles (JMAA); (R). 

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 2 exs. al gener (PDEA); cens
d’ocells aquàtics hivernants (N).

BAIX EMPORDÀ

Torroella de Montgrí 1 ex. al Ter Vell el
19.III (ABRA); primera citació prenupcial
(F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 14 exs. a la maresma
del Remolar el 17.III (XLBZ, MGVA i JCRD);
primera citació i màxim prenupcial (F, N). 
Sant Joan Despí 1 ex. al davant de la gra-
vera el 17.III (AAMA i MPLA); primera cita-
ció prenupcial (F).

GARROTXA

Sant Ferriol Un ex. adult al riu Fluvià
vora el pla del Bisbe el 7.VI (FTCA); cita-
ció estival en un quadrat UTM 10x10 sen-
se dades de cria (F).

OSONA

Gurb 2 exs. al Vidal, riu Gurri, el 31.III
(MRFB, LCPA i RJNA); primera citació pre-
nupcial (F).
Vilanova de Sau 1 ex. trobat mort entre
els embassaments de Sau i Susqueda el
19.XI (LSXF); darrera citació postnupcial
(F).

PLA DE L’ESTANY

Porqueres Un jove a la llacuna de can Mar-
garit el 5.X (CFQA); darrera citació post-
nupcial (F).
Serinyà 2 exs. a la reserva de l’illa dels
Fares l’11.VI (CGPC); citació estival (F).

PLA D’URGELL

Estany d’Ivars i Vila-sana En el segon
any amb alt nivell d’aigua, tot i que con-
dicionat per una considerable eutròfia i la
presència de nombroses carpes, hi nidifi-
quen 1-2 parelles (JEBA); (R). 1 ex. el 28.III
(JEBA); primera citació prenupcial (F). Un
juvenil el 2.X (JEBA); darrera citació post-
nupcial (F).
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RIBERA D’EBRE

Flix 26-27 parelles nidificants a la Reser-
va Natural de Sebes i Meandre de Flix
(PJMC); (R).

VALLÈS ORIENTAL

Sant Fost de Campsentelles 1 ex. al Besòs
l’1.X (XLBA); darrera citació postnupcial
(G, F).

Ciconia nigra
Cigonya negra

Aquest any s’han recollit 41 citacions que
comptabilitzen un total de 56 exs., la majo-
ria d’elles durant els passos migratoris i en
les dates habituals per a l’espècie. Desta-
quen les dades plenament hivernals al del-
ta de l’Ebre, la Garrotxa i la Ribera d’Ebre
que s’afegeixen a les recollides el 1998 al
Penedès i al delta de l’Ebre (Martínez Vilal-
ta 2001), el 1999 al delta del Llobregat
(Martínez Vilalta 2002), el 2001 i el 2002
al delta de l’Ebre (Aymí & Herrando 2005,
Sales 2006) i el 2006 als aiguamolls de
l’Empordà i a Flix (Estrada & Anton 2007)
i que suggereixen la hivernada regular d’in-
dividus aïllats.- MARC, RACC i SHVA.

Hi ha una correcció de dades de 2006 a l’apèndix 2,
mancances.

ALT EMPORDÀ

Capmany 1 ex. a Capmany el 21.III (MBFA);
primera citació prenupcial (F). 
Masarac 1 ex. el 8.V (ECFA i JVLA); darre-
ra citació prenupcial (F). 

ALTA RIBAGORÇA

El Pont de Suert 1 ex. el 21.III (PPCB);
primera citació prenupcial (F).

BAIX CAMP

Reus 1 ex. prop del nucli urbà el 10.XI
(XBGA); darrera citació postnupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre Un juvenil l’1.XI (CWSA);
darrera citació postnupcial (F). 1 ex. a els
Muntells el 9.XII (CTTB); citació hivernal
(F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. sobre el riu Llo-
bregat el 26.VIII (RLCA); primera citació
postnupcial (F). 

GARROTXA

Olot 1 ex. travessant el nucli urbà en vol
molt alt el 29.IV (FTCA); darrera citació
prenupcial (F).
Sant Ferriol 2 exs. a la reserva de l’illa dels
Fares entre el 7.I (MDMB i SCIA) i el 28.I (JVBA);
primera dada d’hivernada documentada a
la comarca (F). 1 ex. al Fluvià a darrera la
planta d’àrids com a mínim entre el 25.XI i
el 7.XII (SCIA); citació hivernal o darrera cita-
ció postnupcial molt tardana (F).

GIRONÈS

Bescanó 2 exs. el 21.III (ASVA); primera
citació prenupcial (F).

OSONA

Sant Hipòlit de Voltregà 1 ex. el 18.III
(AGRB); primera citació prenupcial (F).

PALLARS JUSSÀ

Gavet de la Conca 3 exs. al riu Noguera
Pallaresa a l’alçada de Figuerola d’Orcau
el 19.III (JSNA); primera citació prenup-
cial (F, N).

PLA DE L’ESTANY

Porqueres 2 exs. a la llacuna de can
Margarit el 24.VII (CGPC, MGAA i XVPA); pri-
mera citació postnupcial (F). 

PLA D’URGELL

Estany d’Ivars i Vila-sana 1 ex. el 14.X
(GBCA, NPSA i SMRA); darrera citació post-
nupcial (F).
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RIBERA D’EBRE

Flix 1 ex. passa 4 dies entre les cigonyes
blanques Ciconia ciconia a la Reserva Natu-
ral de Sebes i el Meandre de Flix entre el
27.I i l’1.II (ABCE, IJVA, NMDA, OPSA i PJMB);
citació hivernal (F).

SEGRIÀ

Lleida Un juvenil al CRFS de Vallcalent
el 12.VIII (CPBA); primera citació post-
nupcial (F). 

SELVA

Sils 1 ex. als estanys el 3.VIII (FRRA); pri-
mera citació postnupcial (F).

Ciconia ciconia
Cigonya blanca

Les dades dels censos d’ocells aquàtics
hivernants i del nombre de parelles als
aiguamolls de l’Empordà confirmen una
progressiva tendència a l’increment ja detec-
tada durant la dècada anterior (Estrada et
al. 2004, Aymí & Herrando 2005). Cal
destacar, a més, l’alt nombre de citacions
estivals en comarques on no hi ha dades
de cria, com ara Osona i el Ripollès.- MARC,
RACC i SHVA.

ALT EMPORDÀ

Garriguella 1.122 exs. en pas entre el 14.II
i el 9.V (MBFA); (N, F).
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 129 exs. a principis de gener (JMAA);
cens d’ocells aquàtics hivernants (N). Pobla-
ció nidificant avaluada en 46 parelles (JMAA);
(R). 

ALT PENEDÈS

Vilafranca del Penedès 130 exs. en migra-
ció sobre el nucli urbà el 30.VIII (XBGA);
(N).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 14 exs. al gener (PDEA);
cens d’ocells aquàtics hivernants (N).

BAIX LLOBREGAT

Cornellà de Llobregat-Sant Boi de Llo-
bregat 1 ex. al riu a partir del 8.XI (RAGA
i MSAA) fins a finals d’any, darrera obser-
vació de l’any el 26.XII (AAMA); citació
hivernal (F).
Delta del Llobregat 1 ex. sobre la mares-
ma l’1.II (RMXH); primera citació prenup-
cial (F). 1 ex. a cal Nani el 2.VII (XLBA);
primera citació postnupcial (F). 1 ex. sobre-
volant la llacuna de cal Tet l’11.XI (RRSB i
JJMB); darrera citació postnupcial (F).

BARCELONÈS

Sant Adrià del Besòs Es continua obser-
vant l’ex. escapat del parc zoològic de Bar-
celona fins el 6.III (XLBA); (G). 

GIRONÈS

Cassà de la Selva 1 ex. al veïnat de Seri-
nyà el 21.II (ADGA i MGSA); primera cita-
ció prenupcial (F).
Llagostera 2 exs. a l’abocador de Solius
entre el 9 i el 18.VIII (CACB); primera cita-
ció postnupcial (F, B).

OSONA

Manlleu 1 ex. a la devesa entre el 5.VI
(JPEA) i el 17.VI (LBBA) i 21 exs. que venen
del nord, passen la nit i marxen a l’ende-
mà a Sant Jaume de Vilamontà el 30.VI
(AGRB); citacions estivals (F).
Tona 1 ex. prop de Torrellebreta el 30.XI
(JBCB); darrera citació postnupcial (F).
Torelló 1 ex. aturat en una antena el 3.II
(CGGA); primera citació prenupcial (F).

PLA D’URGELL

Estany d’Ivars i Vila-sana 100 exs. el 24.X
(SSAA i JGMC); màxim anual (N).
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RIBERA D’EBRE

Móra la Nova 1 ex. damunt una torre elèc-
trica als afores del municipi el 30.XII (RACC);
citació hivernal (F, G).

RIPOLLÈS

Ripoll 1 ex. als camps davant l’hostal de
Rama entre el Ter i la carretera el 3.VI
(JCMA); citació estival (F).

SEGRIÀ

Lleida 107 exs. a la catedral i edificis adja-
cents el 17.X (FMSA); (N).

SELVA

Amer 8 exs, en vol sobre el nucli urbà el
12.II (GJPA); primera citació prenupcial (F).

Plegadis falcinellus
Capó reial

Continua l’increment de la població de
l’espècie, tal i com demostra la xifra del
cens d’ocells aquàtics hivernants al delta
de l’Ebre, la qual suposa un nou màxim
en aquest espai.- MARC, RACC i SHVA.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 7 exs. a l’estany de Palau el 23.III
(AOTA, MRVA, JGME i ABRA); (N). 1 ex. a les
closes de la Gallinera el 9.VII (ABRA); cita-
ció estival (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Parc Natural del Delta de l’Ebre 379 exs.
al gener (PDEA); cens d’ocells aquàtics hiver-
nants (N). 400 exs. el 17.XI als arrossars
propers a les salines de Sant Antoni (JFOA);
(N).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 2 exs. entren per la
gola del Remolar el 7.II (FLSA); primera
citació prenupcial (F). 11 exs. en pas sobre

ca l’Arana el 17.IV (XLBA); màxim pre-
nupcial (N). 1 ex. a la maresma del Remo-
lar entre l’11.IV (PBGA) i el 20.VI (FLSA);
darrera citació prenupcial (F). 15 exs. sobre
ca l’Arana el 7.VII (XLBA i FSEB); primera
citació i màxim postnupcial (F, N).

Platalea leucorodia
Becplaner

Aquest any s’assoleix la màxima xifra en
el cens d’ocells aquàtics hivernants del del-
ta de l’Ebre. També són notables els exem-
plars detectats al delta del Llobregat al llarg
de tot l’any.- MARC, RACC i SHVA.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. a l’estany de Vilaüt el 21.V
(ABRA); (F). 1 ex. de 2n any a l’estany del
Cortalet el 10.VII (AOTA i ABRA); (G).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 66 exs. al gener (PDEA);
cens d’ocells aquàtics hivernants (N).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat Diverses observacions
a la maresma del Remolar: 1 ex. el 15.II
(MCTA); primera citació prenupcial (F). 10
exs. el 30.V (PBGA); màxim prenupcial (N).
4 exs. l’11.VI, 5 el 13.VI (PBGA) i 1 ex. el
20.VI (FLSA); citacions estivals (F).1 ex. a
ca l’Arana el 19.IX (XLBA); primera citació
postnupcial (F). 7 exs. el 9.X (RMXH) i
l’11.X (PBGA); màxim postnupcial (N). 4
exs. el 21.XII (JBOL i PBGA); darrera citació
de l’any (F).

BAIX EMPORDÀ

Palamós 4 exs. en direcció nord a l’alçada
de cala Canyers el 4.VI (JDLA i CEGA); (G).

SELVA

Sils 2 exs. als estanys el 30.III (EFFA); (G).
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Phoenicopterus roseus
Flamenc

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 3 exs. el 9.I (JMAA); cens d’ocells
aquàtics hivernants (N). 

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 13.541 exs. al gener (PDEA);
cens d’ocells aquàtics hivernants (N).

BAIX EMPORDÀ

Pals 2 exs. al golf Serres de Pals entre el
24.X i el 13.XI (CBLA); (F, G).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat Presència regular
durant tot l’any a la maresma del Remo-
lar i la bassa de la platja de ca l’Arana amb
un màxim de 10 exs. a la maresma el 19.IX
(PBGA); (G).

BARCELONÈS

Sant Adrià de Besòs 18 exs. en direcció
sud a la desembocadura del Besòs el 6.III
(MCVA); (G).

GARRAF

Vilanova i la Geltrú Un adult a la platja
de Ribes Rojes entre el 12.II (RSNA) i el
26.II (MOVA); (F, G).

MARESME

Arenys de Mar Estol d’uns 50-80 exs.
en migració sobre can Buxalleu el 3.XI
(CBSA); (N, G).

TARRAGONÈS

Salou Diverses observacions a la punta
Cavalls: 10 exs. en direcció nord el 5.V
(ACTA); (G). 76 exs. en direcció nord el
3.VI (ACTA); (N, G).

Pernis apivorus
Aligot vesper

Interessant mostra de citacions estivals a
l’Alt Empordà, el Solsonès i el Pallars Sobi-
rà que es corresponen amb l’increment
que s’apuntava a l’Atles dels ocells nidifi-
cants de Catalunya 1999-2002 (Estrada et
al. 2004). La citació del 9 de febrer al cap
de Creus és la més primerenca publicada
a l’Anuari. Resulta remarcable la dada de
Picamoixons a l’Alt Camp, on a finals d’a-
gost i per segon any consecutiu, es dóna
el valor màxim d’exemplars detectat en un
sol dia al programa PERNIS. Aquest fet
mostra la importància d’aquesta zona com
a punt de concentració i canalització de
migrants. La citació de 313 exs. a Vecia-
na, Anoia, podria estar relacionada amb
el mateix contingent de migrants que es
detecta a l’Alt Camp.- MARC, RACC i SHVA.

ALT EMPORDÀ

Mollet de Peralada 3 exs. el 25.VII (MBFA);
citació estival (F).
Parc Natural de Cap de Creus 5 exs. en
pas per sobre el pic de l’Àliga el 9.II (TMJA
i MSDC); primera citació prenupcial molt
primerenca (F). 
Rabós 1 ex. el 19.VII (MBFA); citació esti-
val (F). 
Vilajuïga 4 exs. en migració direcció nord
el 7.VI (APSA); darrera citació en migra-
ció prenupcial (F).

ALT CAMP

Valls 417 exs. en migració a l’estació PER-
NIS de Picamoixons l’1.IX (FPTB); segon
major registre del projecte en una sola ses-
sió i màxim anual pel 2007 (N).

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 1 ex. al parc del Foix
el 26.X (PTEA); darrera citació postnupcial
(F).
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ANOIA

Veciana 313 exs. en migració als plans
d’en Bali el 29.VIII (CGGA i MCMF); (N).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. sobre la riera
de Sant Climent el 25.III (MCTA); prime-
ra citació prenupcial (F).

CONCA DE BARBERÀ

Savallà del Comtat 3 exs. en migració el
3.VI (FMVA); darrera citació prenupcial (F).

GARROTXA

Espai d’Interès Natural de l’Alta Garrot-
xa 12 territoris detectats, la qual cosa repre-
senta una densitat de 3,6 parelles per 100
km2 (FTCA); (R). 113 exs. als cingles de les
Manrades el 5.V (JRMB); (N).
Sant Joan les Fonts 1.305 exs. en migra-
ció entre el 25.VIII i el 25.IX dins l’hora-
ri estàndard de 10:00 a 14:00 h. durant la
6a campanya de migració de rapinyaires
al Parc Natural de la Zona Volcànica de la
Garrotxa. Dates extremes: 26.VIII i 25.IX.
Màxim: 495 exs. el 31.VIII (FTCA); (N, F).

OSONA

Taradell 3 exs. al Vivet el 12.VIII (JPEA);
primera citació postnupcial (F).

PALLARS JUSSÀ

Sant Esteve de la Sarga 3 exs. el 28.III a
Alsamora (ANCA); primera citació pre-
nupcial (F).

PALLARS SOBIRÀ

Alt Àneu 1 ex. volant pel límit del bosc
de pi negre Pinus uncinata a 2.000 m el
4.VIII (JPPE, MGLA i JFXD); citació estival en
un quadrat UTM 10x10 sense dades de
cria (F).

SOLSONÈS

Olius 1 ex. sobre Sant Esteve d’Olius el
12.VI (RBVA); darrera citació prenupcial o

citació estival en un quadrat UTM 10x10
sense dades de cria (G).

VALLÈS OCCIDENTAL

Terrassa 2 exs. en migració sobre el nucli
urbà el 4.VI (XLBA); darrera citació pre-
nupcial (F).

VALLÈS ORIENTAL

La Llagosta 1 ex. en vol sud al Besòs el
16.VIII (FMVA); primera citació postnup-
cial (F).

Elanus caeruleus
Esparver d’espatlles negres

Hi ha una correcció de dades de 2006 a l’apèndix 1,
fe d’errates.

ALT EMPORDÀ

Garriguella 1 ex. caçant en uns erms prop
d’unes vinyes el 27.IV (MBFA); (G). No tra-
mesa al CAC.

Milvus migrans
Milà negre

Aquest any s’han registrat concentracions
de migrants prenupcials amb algunes de
les xifres més altes documentades al con-
junt dels anuaris publicats, motiu que sem-
bla indicar que el pas de primavera al 2007
ha estat particularment intens. Destaquen
els més de 200 exs. a Abella de la Conca,
els 300 exs. a Sant Ferriol, els 540 a Garri-
guella i, especialment, les dades de Sant
Quirze de Besora.- MARC, RACC i SHVA.

ALT EMPORDÀ

Cabanelles Un grup de 5 exs. en migra-
ció al collet d’en Serra al massís del Mont
el 8.VIII (FTCA); primera citació postnupcial
(F).
Garriguella 540 exs. en pas prenupcial
de l’1.III al 5.VI (MBFA); (N, F).
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BAIX LLOBREGAT

Sant Feliu de Llobregat Diverses obser-
vacions al puig d’Olorda: 6 exs. en pas el
12.V (FLLA i DDDA); darrera citació pre-
nupcial (F). 1 ex. el 5.VIII (FLLA i DDDA);
primera citació postnupcial (F).
Torrelles de Llobregat 1 ex. a l’estació
PERNIS Pi Fustera el 6.X (FARB); darrera
citació postnupcial (F).

GARROTXA

Sant Ferriol Uns 300 exs. volant sobre la
reserva de l’illa dels Fares el 21 i el 22.III
(SCIA); (N).

OSONA

Sant Agustí de Lluçanès 1 ex. als Munts
el 14.III (JEPB); primera citació prenupcial
(F).
Sant Quirze de Besora 2.207 exs. en
migració entre el 21.III i el 22.V amb un
màxim de 696 exs. el 22.III, dels quals
605 passen en una hora i mitja (JEPB, MMSC
i ALTA); (N).

PALLARS JUSSÀ

Abella de la Conca 218 exs. en migració
durant 2 hores a Bóixols el 24.III (FMVA);
(N, F). 1 ex. a l’estació PERNIS del coll de
Bóixols el 13.X (FSVA); darrera citació post-
nupcial (F).
La Pobla de Segur Més de 30 exs. en una
joca el 30.VII (FMSA); (N).

PLA DE L’ESTANY

Serinyà 1 ex. volant prop el pont vell del
Ser l’11.III (CFQA); primera citació pre-
nupcial (F).

URGELL

Agramunt 112 exs. al llarg del seguiment
del projecte PERNIS a l’estació del Pilar
d’Almenara entre el 15.VIII i el 15.X (OBJA
i MARC); (N).

SEGRIÀ

Lleida 2 exs. a Raïmat el 26.II (FFXB); pri-
mera citació prenupcial (F).

SELVA

Santa Coloma de Farners Un ex. en vol
a la zona de Puigfortí el 8.X (ADGA); darre-
ra citació postnupcial (F).

SOLSONÈS

Clariana de Cardener 5 exs. a l’abocador
del Solsonès el 8.III (RBVA); primera cita-
ció prenupcial (F).

Milvus milvus
Milà reial

En aquesta ocasió cal destacar les citacions
realitzades a finals d’any. D’una banda a
l’Alt Urgell sembla que es forma un dor-
midor comunal associat a l’abocador comar-
cal. D’una altra, sembla que es recupera
un dormidor comunal al Pallars Jussà,
on no s’havia detectat l’espècie en els dos
darrers hiverns i on l’hivern 2003-2004
s’hi van comptar fins a 170 exs. (Jordi Sol-
duga, com. pers.).- MARC, RACC i SHVA.

ALTA RIBAGORÇA 

Barruera 2 exs. en migració prop del cap
de les Pales del Planell Gran el 24.X (APSA);
darrera citació postnupcial (F).

ALT URGELL

Montferrer i Castellbó 140 exs. a l’ajo-
cador proper a l’abocador comarcal el
28.XII (JDAB i JNVA); (N, B).
Ribera d’Urgellet 19 exs. a Adrall l’1.XII
(JPPE); (N). 

BAIX EMPORDÀ

Pals 1 ex. a les basses d’en Coll el 6.XI
(CLBA); darrera citació postnupcial (F).
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BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. sobre cal Tet el
10.VIII (CMMC); primera citació postnup-
cial (F).

BERGUEDÀ

Prullans Un niu en un pollancre Populus
nigra del bosc de ribera, ocupat per 1 ex.
covant mentre l’altre vigila a prop el 21.IV
(PABB); nou quadrat UTM 10x10 de cria
segura (GR).

GARROTXA

Sant Joan les Fonts 1 ex. en migració dins
l’horari estàndard de 10:00 a 14:00 h.
durant la 6a campanya de migració de
rapinyaires al Parc Natural de la Zona Vol-
cànica de la Garrotxa el 30.VIII (FTCA);
primera citació postnupcial (F).

OSONA

Gurb 1 ex. el 13.I (RJNA); citació hiver-
nal (F).
Manlleu 1 ex. el 24.II (AGRB); primera cita-
ció prenupcial (F). 1 ex. a Puigagut el 26.V
(AGRB); darrera citació prenupcial (F). 1
ex. el 10.XI (GMCC); darrera citació post-
nupcial (F). 
Orís 1 ex. prop de l’abocador el 30.VII
(RJNA); primera citació postnupcial (F).

PALLARS JUSSÀ

Isona i Conca Dellà Uns 40 exs. al dor-
midor de matinada el 26.XII (JSNA); (N).
Tremp Un niu amb 2 polls vora el riu
Noguera Pallaresa a l’alçada de Vilamitja-
na el 3.IV (JCCD); dada primerenca de cria
(R).

PALLARS SOBIRÀ

Soriguera Un niu amb dos polls plomats
en un pi roig Pinus sylvestris al bosc de Mal-
mercat el 15.VI. Volen l’1.VII (JCBC i JMMC);
nou quadrat UTM 10x10 de cria segura
(R).

RIBERA D’EBRE

Flix 1 ex. en vol al mas de les Cigonyes a
la Reserva Natural de Sebes i Meandre de
Flix l’1.III (IJVA i OPSA); primera citació pre-
nupcial (F).

SEGRIÀ

Sudanell Dormidor d’almenys 28 exs. al
bosc de ribera compartit amb més de 9
aligots Buteo buteo i uns 500 tudons Colum-
ba palumbus el 10.XII (MGMA); (N, B).

SOLSONÈS

Clariana de Cardener 1 ex. a l’abocador
del Solsonès el 8.III (RBVA); primera cita-
ció prenupcial (F).

URGELL

Agramunt 21 exs. al llarg del projecte PER-
NIS a l’estació del Pilar d’Almenara (OBJA
i MARC); (N).

VAL D’ARAN

Naut Aran Una parella sobrevolant el nucli
de Salardú i Unha el 5.III (XNPA); prime-
ra citació prenupcial (F).

Gypaetus barbatus
Trencalòs

GARROTXA

Montagut Un adult al cingle de les Man-
rades el 5.V (JMRB); (G).

RIPOLLÈS

Camprodon Un adult en vol sobre el nucli
urbà de Beget el 21.IV (FTCA); (G).
Ripoll 1 ex. a Llaés el 25.III (FGPA); (G).
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Neophron percnopterus
Aufrany

ALT URGELL

La Seu d’Urgell 2 exs. sobrevolant el nucli
urbà en direcció sud-est el 25.III (PMPC);
primera citació prenupcial (F).

BERGUEDÀ

Cercs 1 ex. a l’estació PERNIS 38, Serrat
de la Figuerassa, el 8.IX (MCXH, JPVB i AGXH);
darrera citació postnupcial (F).

GARROTXA

Espai d’Interès Natural de l’Alta Garrot-
xa Presència d’una parella d’adults en èpo-
ca reproductora sense que es detectin indi-
cis de cria segura (FTCA); nou quadrat UTM
10x10 de cria possible (GR).

OSONA

Sant Martí d’Albars 4 observacions d’en-
tre 1 i 2 exs. entre el 23.VI i el 18.VIII
(JCCA); citacions estivals en un quadrat
UTM 10x10 sense dades de cria (F).
Vilanova de Sau 2 exs. el 2.III (NCPA); pri-
mera citació prenupcial (F).

PALLARS JUSSÀ

Tremp 1 ex. a la Terreta el 3.III (RGMB);
primera citació prenupcial (F).

URGELL

Agramunt 1 ex. en migració a l’estació
PERNIS 32, el Pilar d’Almenara, el 24.VIII
(OBJA); darrera citació postnupcial (F).

VALLÈS OCCIDENTAL

Montcada i Reixac Un adult sobrevo-
lant el riu Besòs en direcció nord-est el
26.VI (FMVA); citació estival (G, F).

VALLÈS ORIENTAL

Sant Antoni de Vilamajor 1 ex. el 5.V
(MRSA); citació estival (G, F).

Gyps fulvus
Voltor comú

El notable increment d’efectius experi-
mentat pel voltor comú entre els anys 70
i 90 (Estrada et al. 2004) i la seva elevada
capacitat de moviment fan que, a Cata-
lunya, sigui habitual observar-lo fora
dels nuclis de cria. L’any 2007 hem rebut
46 citacions repartides en 17 comarques
que suposen un total de 363 exs. El 95%
d’aquestes observacions corresponen al
període comprés entre gener i juliol,
amb màxims entre març i maig. La majo-
ria d’elles són a les comarques nord-orien-
tals, on sovint es detecten grups de mida
destacable, i en menor mesura, a la serra-
lada Prelitoral, amb citacions correspo-
nents a individus aïllats o petits grups. Cal-
dria analitzar amb detall aquests despla-
çaments fora de les àrees de cria, per la
qual cosa, més enllà de la informació que
es publica a l’anuari, seria interessant con-
tinuar recopilant aquestes dades.- MARC,
RACC i SHVA.

ALT EMPORDÀ

La Jonquera 29 exs. resseguint la carena
del Puigneulós i alimentant-se d’una vaca
morta al coll de Tanyareda durant hores
el 12.V (MBFA, BMBA i ECFA); (N).
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 23 exs. en vol direcció nord al Panar-
dell el 23.VI (ABRA i MRXE); (N).

ALT PENEDÈS

Subirats 1 ex. al pas de Piles el 6.V (XBGA);
(G).

ANOIA

Castellolí 1 ex. abans del túnel del Bruc
el 9.X (MNPA); (G)
El Bruc 1 ex. al coll de les Agulles, mas-
sís de Montserrat, el 18.III (EBMA); (G).
Piera 1 ex. a el Badorc el 18.V (XBGA); (G,
F).
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Veciana 1 ex. als plans d’en Balí el 30.IV
(XBGA); (G).

BAIX CAMP

Les Borges del Camp 1 ex. el 22.IV (JFOD);
(G).

BAIX LLOBREGAT

Esparreguera 1 ex. perseguit per una àgui-
la cuabarrada Hieraaetus fasciatus i un corb
Corvus corax el 3.XI (MNPA); (G, F).
Olesa de Montserrat 1 ex. el 8.I (AAXB);
(G, F). 1 ex. sobrevolant el monestir el
25.IV (DDDA, JDPA i THDA); (G).

GARROTXA

Sant Joan les Fonts 12 exs. a can Serra
del Bosc travessant la serra en direcció est
el 23.IV (FTCA); màxima concentració detec-
tada a la comarca (N). 18 exs. en migra-
ció entre el 25.VIII i el 25.IX dins l’hora-
ri estàndard de 10:00 a 14:00 h. durant la
6a campanya de migració de rapinyaires
al Parc Natural de la Zona Volcànica de la
Garrotxa. Dates extremes: 27.VIII i 19.IX
(FTCA); (G, N).

GIRONÈS

Canet d’Adri 10 exs. la darrera setmana
de maig (CCFA); (G, N).

MARESME

Argentona 1 ex. seguint el curs de la rie-
ra d’Argentona el 20.III (ACSA); (G).

MONTSIÀ

Freginals 16 exs. en 2 grups de 4 i 12 exs.
al mas de la Mata-Rodona al sector nord
de la serra del Montsià el 6.V (EAFA i EVRA);
(N, G).

OSONA

Sant Agustí de Lluçanès 95 exs. als Munts
el 14.III (JEPB); màxim anual a la comar-
ca (N).

Tavertet 10 exs. al pla Boixer el 16.I (CMGA);
màxim hivernal (F, N).

PLA D’URGELL

Bellvís 1 ex. volant sobre el nucli urbà el
15.V (FMSA); (G).

PRIORAT

Falset 2 exs. a Morrot el 24.I (ABBB); (G,
F).
Pradell de la Teixeta 2 exs. al puig de la
Font el 26.II (ABBB); (G).

RIBERA D’EBRE

Flix 1 ex. sobrevolant el tancat de les cigo-
nyes Ciconia ciconia a la Reserva Natural
de Sebes i Meandre de Flix el 10.III (IJVA);
(G).

SEGRIÀ

Lleida 1 ex. a Torreribera el 2.V (JVCB);
(G).
Vilanova de la Barca 3 exs. en direcció
sud el 27.IX (MLMB); (G, F).

SELVA

Riudellots de la Selva 4 exs. el 2.VI (JVCB);
(G).
Santa Coloma de Farners 2 exs. en vol
a la zona de Puigfortí el 5.VI (ADGA); (G).
Sant Hilari Sacalm 1 ex. a el Far el 22.IV
(JVCB); (G). 3 exs. en vol prop de Vallcla-
ra el 13.V (ADGA i MGSA); (G). 

VALLÈS ORIENTAL

Cardedeu 3 exs. a la serra de ca l’Estra-
gués el 5.V (JMOB); (G).

Aegypius monachus
Voltor negre

ALT EMPORDÀ

Figueres 1 ex. marcat provinent del pro-
jecte de reintroducció realitzat a la mun-
tanya d’Alinyà el 8.XI (CRXC i ALTA); (G).
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Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà. 1 ex. marcat provinent del projec-
te de reintroducció realitzat a la muntan-
ya d’Alinyà als prats de Tres Ponts i els
conreus de Sant Pere Pescador entre el 6.XI
i el 9.XI (QTXA i ALTA); (G).

ALT URGELL/PALLARS JUSSÀ

Durant l’any 2007 dins un projecte coor-
dinat per la Fundació Territori i Paisatge
de l’Obra Social de Caixa Catalunya a la
Muntanya d’Alinyà i el Departament de
Medi Ambient de la Generalitat de Cata-
lunya a la RNC de Boumort, s’han allibe-
rat un total de 5 voltors negres a la finca
d’Alinyà (Alt Urgell). El primer, un poll
criat mitjançant el sistema de hacking es
va alliberar el mes d’agost. Els altres 4 exs.
es van alliberar el 20.XI des d’un aviari.
En els propers anys s’aniran alliberant més
individus tant des de Boumort com des
d’Alinyà. (RSBA, DSBB i AMSC); (B).

ALT URGELL

Fígols i Alinyà 1 ex. no marcat el 20.IV
(AMSC, JPRB i JPFB); (G). Tramesa al CAC.
Observacions regulars dels 5 exs. allibe-
rats entre el 27.IX i finals d’any (RSBA, DSBB
i AMSC); (G).
Les Valls d’Aguilar 1 ex. marcat provi-
nent del projecte de reintroducció realit-
zat a la muntanya d’Alinyà a la Guàrdia
d’Ares el 4.XI (DGFA); (G).
Peramola 1 ex. marcat provinent del pro-
jecte de reintroducció realitzat a la mun-
tanya d’Alinyà a la serra d’Aubenç el 5.XI
(RSBA i AMSC); (G).

PALLARS SOBIRÀ

Baix Pallars 1 ex. al Punt d’Alimentació
Suplementària de Baix Pallars sense mar-
car i per tant procedent d’una població
natural el 3.VI (TBTA, GPXB, BMBA i MBFA);
(G). No tramesa al CAC. Fins a 5 obser-
vacions a Buseu d’un mateix ex. provinent
del projecte de reintroducció realitzat a la

muntanya d’Alinyà entre el 30.IX i el 25.X
(JCBC); (G). 

Circaetus gallicus
Àguila marcenca

ALT EMPORDÀ

Garriguella 109 exs. en pas prenupcial
entre el 27.II i el 18.IV (MBFA); (N, F).
Parc Natural de Cap de Creus 1 ex. al
Pla de les Gates el 23.II (ALTA); primera
citació prenupcial (F). 

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal Un poll ja desen-
volupat i amb capacitat per volar sobre el
niu al parc del Foix el 17.VII (HSCA, CGGA
i XBGA); primera dada de juvenil (R). 

ALT URGELL

Alàs i Cercs 46 exs. al llarg del projecte
PERNIS a l’estació de la collada del Lletó
(JDAB); màxim al projecte enguany (N).

BAIX CAMP

Mont-roig del Camp 1 ex. en pas cap al
nord el 3.III (EGGA); primera citació pre-
nupcial (F).

BAIX LLOBREGAT

Begues 1 ex. a Vallgrassa el 28.X (XSXA);
darrera citació postnupcial (F).
Delta del Llobregat 1 ex. a can Dimoni
el 29.V (XLBA i MGVA); darrera citació pre-
nupcial (F). 1 ex. sobre el Remolar el 9.VIII
(SBXC); primera citació postnupcial (F).

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. empaitat per un gavià argen-
tat Larus michahellis sobre el barri de la Font
d’en Fargues el 22.III (LGSB); (G, B).

CONCA DE BARBERÀ

Savallà del Comtat Un poll d’unes 4
setmanes en un niu situat a poca distàn-
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cia d’uns altres nius ocupats per un astor
Accipiter gentilis i una àguila calçada Hie-
raaetus pennatus el 10.VI (FMVA i KMVA);
(R).

GARRIGUES

Castelldans Un juvenil l’11.VII (ABBB);
primera dada d’un juvenil (R).

GARROTXA

Espai Natural de l’Alta Garrotxa Ava-
luades 10-13 parelles nidificants (FTCA);
(R).
Sant Joan les Fonts 28 exs. en migració
entre el 25.VIII i el 25.IX dins l’horari
estàndard de 10:00 a 14:00 h. durant la
6a campanya de migració de rapinyaires
al Parc Natural de la Zona Volcànica de la
Garrotxa. Dates extremes: 26.VIII i 25.IX
(FTCA); (N, F).

NOGUERA

Camarasa 1 ex. a l’estació PERNIS de
Camarasa el 20.X (MSMB); darrera citació
postnupcial (F).

OSONA

Malla 1 ex. al molí de Torrellebreta l’11.II
(JBCB); primera citació prenupcial (F).
Sant Martí d’Albars 1 ex. a la Blava el
14.X (JCCA); darrera citació postnupcial
(F).
Vic 1 ex. al polígon Malloles el 30.XII
(MGBA); citació hivernal (F).

PLA D’URGELL

Estany d’Ivars i Vila-sana 6 exs. el 9.XI
(FPTA); darrera citació postnupcial (F).

VALLÈS OCCIDENTAL

Santa Perpètua de la Mogoda 1 ex. a la
riera Seca el 24.II (JDLA i CEGA); primera
citació prenupcial (F).

Circus aeruginosus
Arpella vulgar

Continua l’augment de la població nidifi-
cant de l’espècie a Catalunya on s’han loca-
litzat 54 parelles nidificants segures i una
de possible. La població catalana es repar-
teix en 2 parelles a Tarragona, 9 a Giro-
na, 0-1 a Barcelona i 43 a Lleida. Seguint
amb la tendència poblacional dels darrers
anys, l’increment es deu a l’aparició de
noves localitats de cria a Lleida. A la res-
ta de Catalunya no es detecten canvis sig-
nificatius.- MPCB i JBFA.

ALT EMPORDÀ

Garriguella 98 exs. en pas prenupcial
entre el 19.III i el 24.IV (MBFA); (N, F).
Parc Natural de Cap de Creus 1 ex. en
pas per sobre del Mas Ventós el 5.V (MRFB);
darrera citació prenupcial (F).
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 27 exs. als dormidors l’11.I (JMAA);
cens d’ocells aquàtics hivernants (N). S’han
censat 7 parelles nidificants al parc. Els
primers polls volen el 5.VI (SRDA, AOTA i
JMAA); (R). 

ALT PENEDÈS

Olèrdola 72 exs. en migració durant el
seguiment postnupcial entre el 27.VIII i
el 6.X (MPMB, XPCA, CGGA i XBGA); (N, F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 328 exs. al dormidor al
gener (PDEA); cens d’ocells aquàtics hiver-
nants (N).

BAIX EMPORDÀ

Palau-sator Una parella a l’estany de Boa-
da que fracassa en l’intent de reproducció
(RFRA); (R).
Torroella de Montgrí Una parella tira
endavant 3 polls al Ter Vell (ABRA); primer
cas de cria segura en aquest espai (GR).
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BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. als calaixos de
depuració el 30.V (FLSA); darrera citació
prenupcial (F). Una femella a la maresma
del Remolar el 2.VII (PBGA) i el 6.VIII (RBVA);
citacions estivals (F). Un juvenil a la matei-
xa localitat el 28.VIII (RBVA i SSXC); pri-
mera citació postnupcial (F).

GARROTXA

Sant Joan les Fonts 60 exs. en migració
entre el 25.VIII i el 25.IX dins l’horari
estàndard de 10:00 a 14:00 h. durant la
6a campanya de migració de rapinyaires
al Parc Natural de la Zona Volcànica de la
Garrotxa. Dates extremes: 26.VIII i 21.IX
(FTCA); (N, F).

NOGUERA

2 nius amb posta segura en 2 localitats: el
pantà de Sant Llorenç de Montgai i el par-
tidor de Gerb. Dels 2 nius, un ha fracas-
sat i en l’altre s’han comptabilitzat 3 polls
volanders (JBSA i FPTA); (R).

OSONA

Taradell 1 ex. a l’Enclusa el 19.VIII (JPEA);
primera citació postnupcial (F).

PALLARS JUSSÀ

Abella de la Conca 1 ex. en migració cap
al nord a Bóixols el 12.V (FMVA); darrera
citació postnupcial (F).
Castell de Mur - Llimiana 3 nius amb
posta segura a l’embassament de Cellers,
un dels quals ha fracassat i en la resta s’han
comptabilitzat 4 polls volanders (JBSA i
FPTA); (R).

PLA D’URGELL

Estany d’Ivars i Vila-sana 2 nius amb
posta segura, dels quals un ha fracassat i
en l’altre s’han comptabilitzat 3 polls volan-
ders (JBSA i FPTA); (R). 14 exs. al dormidor
el 19.I (JBSA); màxim anual (N).

RIBERA D’EBRE

Flix 2 parelles a la Reserva Natural de
Sebes i Meandre de Flix, de les quals han
volat 6 polls (PJMB i IJVA); (R).

SEGARRA

S’ha censat 3 nius amb posta segura en 2
localitats. Dels 3 nius, 2 han fracassat i en
l’altre s’ha comptabilitzat un poll volan-
der (FPTA i JBSA); (R).

SEGRIÀ

32 nius amb posta segura en 15 locali-
tats, dels quals 12 han fracassat i en els
altres s’han comptabilitzat 48 polls volan-
ders. 15 nius s’han ubicat a l’embassa-
ment d’Utxesa on s’han censat 19 polls
volanders. 16 nius més s’han trobat en
13 petites basses de rec i altres petits can-
yissars, dels quals un d’ells representa
una nova localitat de cria per l’espècie El
darrer niu s’ha ubicat a la part catalana
de l’Aiguabarreig Segre-Cinca (LCBB, FPTA
i JBSA); (R).
Lleida 47 exs. als pantans de Sucs el 18.I
(AVSA, FPTA, MTXA, PSXD i JBSA); cens d’o-
cells aquàtics hivernants (N).
Torres de Segre 24 exs. a l’embassament
d’Utxesa el 18.I (AVSA i JBSA); cens d’ocells
aquàtics hivernants (N).

URGELL

Un niu amb posta segura en una bassa de
rec, en el qual s’han comptabilitzat 4 polls
volanders (FPTA i JBSA); (R).

Circus cyaneus
Arpella pàl·lida

Continua la situació crítica d’aquesta espè-
cie a Catalunya. Com en els darrers anys,
no hi ha notícies de cap parella nidificant
en l’àmbit dels Pirineus i només hi ha
alguna parella en zones cerealistes de la
plana de Lleida. En total, a Catalunya
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s’han localitzat 2 nius, dels quals un ha
fracassat malgrat la seva protecció.- MPCB
i JBFA.

Hi ha una correcció de dades de 2006 a l’apèndix 1,
fe d’errates.

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal Diverses observa-
cions al parc del Foix: 1 ex. el 23.IV (PTEA);
darrera citació prenupcial (F). 1 ex. el 2.IX
(HSCA, CGGA i XBGA); primera citació post-
nupcial (F).

BAGES

Moià Un mascle adult a prop de Perers el
27.XII (FMVA); (G).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 6 exs. al dormidor al gener
(PDEA); cens d’ocells aquàtics hivernants
(N).

BAIX EMPORDÀ

Calonge Un mascle en vol el 16.X (ADGA);
primera citació postnupcial (F).

GARRAF

Vilanova i la Geltrú Una femella a la Talaia
el 27.VIII (RGLA); primera citació post-
nupcial (F).

NOGUERA

Es localitza un niu a la zona habitual de
cria d’altres anys que es protegeix, però
acaba sent espoliat (JBSA i FPTA); (R).

OSONA

Sant Quirze de Besora Un mascle el 28.IV
(JEPB); darrera citació prenupcial (F).
Taradell 1 ex. en pas a l’Enclusa el 8.IX
(PPXC); primera citació postnupcial (F).

PLA D’URGELL

Estany d’Ivars i Vila-sana Un mascle el
28.IV (ADSA); darrera citació prenupcial
(F). 

RIBERA D’EBRE

La Palma d’Ebre 1 ex. femella o immatur
al coll de l’Obac el 30.XII (RACC); (G).

SEGARRA

Es localitza un niu en un camp de cereal;
és protegit i s’envolen 5 polls. Aquest niu
està només a 500 m d’un canyissar on l’any
2006 hi va niar una parella. Aquest any
en aquest canyissar es va observar una
parella, diferent a la primera, durant el
mes d’abril, però després no es va tornar
a observar (JBSA i FPTA); (R).

SEGRIÀ

Torres de Segre 6 exs. al dormidor el 18.I
(AVSA i JBSA); cens d’ocells aquàtics hiver-
nants (N).

VALLÈS ORIENTAL

Cardedeu Una femella sobrevolant un
camp a la vall de Sant Hilari el 27.I (JMOB);
(G).

Circus macrourus
Arpella pàl·lida russa

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà Un mascle adult a la closa del
Puig el 14.IV (AFFA); (G). 3 exs., un de 2n
any i dues femelles d’almenys 3r any, el
15.IV (LSLB, RHXB, AOTA, PSGA, FMVB, XDPA
i JMAA); (G). Un mascle de 3r any a la plat-
ja de Sant Pere Pescador el 16.IV (JMAA);
(G). 1 ex. de 2n any a Vilaüt el 2.V (ABBF
i STTA); (G). 1 ex. de 2n any a Vilaüt el 9.V
(CAAA); (G). No trameses al CAC.
Rabós Diverses observacions a Delfià: Un
mascle de 3r any el 29.III (AOTA i JGMD);
(G). Un mascle de 3r any el 3.IV (ECFA);
(G). No trameses al CAC.
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GARROTXA

Montagut 2 exs. als cingles de les Man-
rades el 5.V (JMRB); (G). No tramesa al
CAC.

Circus pygargus
Esparver cendrós

A Catalunya es localitzen un total de 66
parelles i volen 106 polls. Per primera vega-
da més de la meitat dels nius localitzats
(54,5%) s’ubiquen en zones amb vegeta-
ció natural. La resta, 30 nius, es troben
associats a conreus agrícoles de secà (cere-
al) i regadiu (farratges). D’aquests, se’n
protegeixen 24 dins la campanya de sal-
vament que duu a terme el Departament
de Medi Ambient i Habitatge de la Gene-
ralitat de Catalunya, iniciada l’any 1992,
i que comporta la indemnització als pro-
pietaris per l’endarreriment o la pèrdua de
la collita. Malgrat els esforços, continua la
davallada de l’espècie, motivada princi-
palment per la disminució de les parelles
nidificants als sectors lleidatans associats
al conreu de cereal, atès que la sequera no
ha permès assolir el nivell de cobertura,
alçada i densitat adient per a la seva nidi-
ficació. Per aquest motiu, en els darrers
tres anys s’ha produït de manera signifi-
cativa un desplaçament de part de la pobla-
ció nidificant lleidatana cap als camps de
farratge (festuca i ray-gras) la majoria d’ells
en regadiu, el qual sí que mostra una tipo-
logia i estructura vegetal adient per ubi-
car-hi el niu.- MPCB i JBFA.

ALT EMPORDÀ

Aquest any es localitzen a la comarca un
total de 4 nius, 3 d’ells situats en vegeta-
ció natural (garric). En total volen un mínim
de 5 polls (RFRA); (R). 
Parc Natural de Cap de Creus Un mas-
cle a Montjoi el 13.IV (MFRA); primera cita-
ció prenupcial (F). 

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a cal Tet el 2.IV
(FLSA); primera citació prenupcial (F). Un
juvenil sobre ca l’Arana el 27.VII (XLBA);
primera citació postnupcial (F). 

GARRIGUES

Aquest any es localitza a la comarca un
niu situat en un camp de farratge que és
protegit i d’on s’envolen 3 polls (JBSA, FPTA,
AVPA i CRGB); (R).

GARROTXA

Sant Joan les Fonts 5 exs. en migració
entre el 25.VIII i el 25.IX dins l’horari
estàndard de 10:00 a 14:00 h. durant la
6a campanya de migració de rapinyaires
al Parc Natural de la Zona Volcànica de la
Garrotxa (FTCA); (N). 1 ex. el 20.IX (FTCA);
darrera citació postnupcial (F).

MARESME

Premià de Dalt 1 ex. a l’estació PERNIS
de Sant Mateu el 15.IX (JSPC); darrera cita-
ció postnupcial (F).

MONTSIÀ

Aquest any es localitzen a la comarca un
total de 31 nius, tots situats en vegetació
natural (garric). També es localitzen 4 pare-
lles més que no acaben de criar. Només
fracassen 6 nius per predació, i volen un
total de 53 polls (DMMC, CMSB, ESTA, CBCB,
JMQA i MSSA); (R).

NOGUERA

Aquest any es localitzen a la comarca un
total de 13 nius, 10 d’ells en camps de
cereal i 3 en camps de farratge, 9 dels quals
són protegits. S’envolen 16 polls (JBSA,
FPTA, AVPA i CRNA); (R).

PLA D’URGELL

Aquest any es localitzen a la comarca un
total de 2 nius situats en camps de farrat-
ge, un dels quals és protegit i d’on s’en-
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volen 2 polls (JBSA, FPTA, AVPA i CRPB);
(R).

RIPOLLÈS

Molló 1 ex. a l’estació PERNIS de coll d’A-
res el 15.IX (MDCA); darrera citació post-
nupcial (F).

SEGARRA

Aquest any es localitzen a la comarca 2
nius. Un d’ells situat en vegetació natural
(canyissar) i l’altre en un camp de cereal.
S’envolen 3 polls (JBSA, FPTA, AVPA i CRSC);
(R).

SEGRIÀ

Aquest any es localitzen a la comarca un
total de 6 nius situats en camps de cere-
al. Tots el nius són protegits i s’envolen un
total de 6 polls (JBSA, FPTA, AVPA i CRSA);
(R).
Artesa de Lleida 1 ex. al secà el 27.III
(JPPA); primera citació prenupcial (F).

SELVA

Esponellà 1 ex. al pla de Martís el 20.V
(CFQA); darrera citació prenupcial (F).

SOLSONÈS

Aquest any es localitza a la comarca un
niu situat en un camp de cereal; és prote-
git i s’envolen 4 polls. És el primer cop
que es localitza un niu en aquesta comar-
ca (JBSA, FPTA i CRSE); (R).

URGELL

Aquest any es localitzen a la comarca un
total de 6 nius, 4 d’ells situats en camps
de cereal i 2 en camps de farratge. Els 6
nius són protegits i s’envolen un total de
14 polls (JBSA, FPTA, AVPA i CRUA); (R).

Accipiter gentilis
Astor

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal Juvenils fora del niu
reclamant menjar al parc del Foix el 17.VII
(HSCA, CGGA i XBGA); primera dada de juve-
nils (R). 1 ex. atacant un corb marí gros
Phalacrocorax carbo a l’entorn de l’embassa-
ment del Foix el 24.X (HSCA, CGGA i XBGA);
(B).
Sant Martí Sarroca 1 ex. a l’itinerari SOCC
88, l’Avellà, el 20.V (FATA); citació estival
en un quadrat UTM 10x10 sense dades de
cria (F).

BAIX EMPORDÀ

Santa Cristina d’Aro Observació de diver-
sos atacs a gavians argentats Larus micha-
hellis a l’abocador de Solius els dies 2.XI,
4.XI, 18.XI i 29.XII. D’aquests, només es
culmina la captura en un atac protago-
nitzat per la parella, mentre que els efec-
tuats per un sol depredador acaben sem-
pre en fracàs (CACB); (B).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 2 exs. el 12.I (FLSA,
FSEB i ALTA); cens d’ocells aquàtics hiver-
nants (N). Un juvenil a la maresma del
Remolar el 6.IX (RMXH); primera citació
postnupcial (F).
Sant Feliu de Llobregat Un juvenil volant
a prop de la Santa Creu d’Olorda el 20.VII
(FLLA i DDDA); primera sortida del niu (R).

CONCA DE BARBERÀ

Savallà del Comtat Un niu amb polls d’u-
nes 4 setmanes a poca distància d’uns altres
nius ocupats per una àguila marcenca Cir-
caetus gallicus i una àguila calçada Hie-
raaetus pennatus el 10.VI (FMVA i JMRA);
(R).
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GIRONÈS

Canet d’Adri Un niu amb 2 polls (CCFA);
nou quadrat UTM 10x10 de cria segura
(GR).

MARESME

Vallromanes Un juvenil banyant-se en
una bassa de 40 cm de fondària el 25.VIII
(LAEA); (B). Un juvenil trobat mort, pro-
bablement a causa d’una col·lisió amb una
finestra d’una masia mentre perseguia
coloms el 21.XII (HFSA); (B).

NOGUERA

Baronia de Rialb Un mascle reclamant a
les costes de Sant Joan vora el riu Segre el
20.II (ABBB); (G).

PLA D’URGELL

Estany d’Ivars i Vila-sana 1 ex. el 25.III
(MPLA); darrera citació prenupcial (F).

PRIORAT

Pradell de la Teixeta Una femella recla-
mant al puig de la Font l’11.II (ABBB); (G).

RIBERA D’EBRE

Flix Diverses observacions a la Reserva
Natural de Sebes i Meandre de Flix: 1 ex.
atacant una presa al mas de les Cigonyes
el 16.III (IJVA); darrera citació prenupcial
(F). 1 ex. sobrevolant la reserva el 3.IX
(IJVA); primera citació postnupcial (F).

SELVA

La Cellera de Ter 1 ex. a l’itinerari SOCC
96, La Cellera de Ter el 9.V (ACGB); cita-
ció estival en un quadrat UTM 10x10 sen-
se dades de cria (F).

URGELL

Tàrrega Una femella a Vallmajor el 15.XII
(FPTA); (G).

VALLÈS ORIENTAL

Mollet del Vallès Diverses observacions

a Gallecs: una femella en vol direcció sud
el 17.III (FMVA); darrera citació prenup-
cial (F). Un adult en vol sud el 14.VIII
(FMVA); primera citació postnupcial (F).

Accipiter nisus
Esparver vulgar

Tendència població nidificant (SOCC) 
Mitjana anual (2002-2007): +4% (ns, n=67).
Índex 2007=1,7

Tendència població hivernant (SOCC) 
Mitjana anual (2002-2007): -10% (ns, n=114).
Índex 2007=0,7

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus 1 ex. en
pas cap al nord per Montjoi el 26.V (MFRA);
darrera citació prenupcial (F). 2 exs. llui-
tant en vol a la pujada a Sant Pere de Rodes
el 13.X (SGRA i AGGB); (B).

ALT PENEDÈS

Olèrdola 78 exs. al Turó dels Tres Partions
al seguiment de migració postnupcial entre
el 18.VIII i el 20.X (CGGA, XBGA, MPMB i
XPCA); (N).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a la pineda de
la Ricarda el 29.IV (MGVA); darrera citació
prenupcial (F). 1 ex. sobre can Dimoni el
6.IX (XLBA i MGTA); primera citació post-
nupcial (F).
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GARROTXA

Sant Joan les Fonts 57 exs. en migració
entre el 25.VIII i el 25.IX dins l’horari
estàndard de 10:00 a 14:00 h. durant la
6a campanya de migració de rapinyaires
al Parc Natural de la Zona Volcànica de la
Garrotxa. Dates extremes: 25.VIII i 24.IX
(FTCA); (N, F).

PALLARS SOBIRÀ

La Pobla de Segur 1 ex. empaitant passe-
riformes davant el Comú dels Particulars
el 14.VII (FMSA); (B).
Tírvia 1 ex. intentant caçar ratpenats que
encara volen de dia el 2.XI (JPPE); (B).

RIPOLLÈS

Molló 13 exs. a l’estació PERNIS 26, Els
Castellets, el 9.IX (OPPB); màxim en un dia
del projecte (N).

Buteo buteo
Aligot comú

Tendència població nidificant (SOCC) 
Mitjana anual (2002-2007): +1% (*, n=141). Índex
2007=1,0

Tendència població hivernant (SOCC) 
Mitjana anual (2002-2007): +5% (ns, n=209).
Índex 2007=1,3

ALT EMPORDÀ

Garriguella 58 exs. en pas entre el 16.II
i el 27.III (MBFA); (N, F).
Parc Natural de Cap de Creus 1 ex. en
pas per la vall de Santa Creu el 7.III (PFLB,
JCXI i BCXB); primera citació en pas pre-
nupcial (F).
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà Població nidificant avaluada en 5
parelles (JMAA); (R).

ANOIA

Santa Margarida de Montbui Una pare-
lla realitzant la parada nupcial i entrant al
niu el 3.IV (XBGA); (R).

BAIX CAMP

Reus 7 exs. a l’aeroport el 13.II (ABBB);
(N).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 13 exs. el 12.I (FLSA,
FSEB i ALTA); cens d’ocells aquàtics hiver-
nants (N). 1 ex. a cal Tet el 25.IV (XLBA);
darrera citació prenupcial (F).

GARROTXA

Sant Joan les Fonts 30 exs. en migració
entre el 25.VIII i el 25.IX dins l’horari
estàndard de 10:00 a 14:00 h. durant la
6a campanya de migració de rapinyaires
al Parc Natural de la Zona Volcànica de la
Garrotxa. Dates extremes: 29.VIII i 25.IX
(FTCA); (N, F).

PLA D’URGELL

Estany d’Ivars i Vila-sana 1 ex. el 15.IV
(MPOA i GBCA); darrera citació prenupcial
(F). 2 exs. el 7.IX (SSAA); primera citació
postnupcial (F).

RIPOLLÈS

Molló 1 ex. parcialment albí sobrevolant
el nucli urbà el 26.XI (MMPB); (M).

SELVA

Sils 5 exs. als estanys el 8.XI (MVCA); màxim
anual (N).

Aquila clanga
Àguila cridanera

NOGUERA

Menàrguens 1 ex. sobrevola la carretera
Lleida-Balaguer en direcció oest el 27.IX
(ANCA); (G). No tramesa al CAC
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Aquila chrysaetos
Àguila daurada

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus 1 ex. de
2n any en vol per sobre Sant Salvador de
Verdera el 16.IV (PFLB); (G). 1 ex. a Sant
Pere de Rodes el 5.V (MRFB); (G). 
Serra de l’Albera 1 ex. de la parella de
Baussitges ataca un voltor Gyps fulvus que
sobrevola el seu territori el 12.V (MBFA,
BMBA i ECFA); (B). 

ALT URGELL

La Seu d’Urgell Un juvenil sobrevola el
nucli urbà del Pla de Forques el 28.VI
(PMPC); (G).

OSONA

El Brull 1 ex. al Matagalls el 28.XII (MRFB
i RJNA); (G, F).
Manlleu -Santa Maria del Corcó 1 ex.
prop de mas Coromines el 15.XII (AGRB);
(G, F).

URGELL

Agramunt Fins a 3 exs. resseguint la serra
d’Almenara i caçant el 25.IX (MCMF, CGGA
i XBGA); (N).

VAL D’ARAN

Vielha e Mijaran Una parella nidifica en
un avet a la vall del riu Nere, en el qual ja
van criar el 2005 i el 2006. El 4.VII el
niu conté un poll gran. El 18.VII es detec-
ta el poll assajant vols en un prat prop del
niu. El 29.VIII, el poll ja vola (MAMA); (R).

Hieraaetus pennatus
Àguila calçada

Les dades rebudes suggereixen que conti-
nua l’expansió de l’espècie que ja es comen-
tava a l’atles de nidificants (Estrada et al.
2004). Com a exemple, es pot esmentar la

citació estival del Foix, la qual es produeix
de forma repetida durant els darrers anys
(Sales 2006, Estrada & Anton 2007), fet
que permet suposar l’establiment possible
d’un territori a la zona. També es poden
destacar la citació realitzada a la Conca de
Barberà, la qual representa la primera dada
de cria a la comarca, o l’augment de terri-
toris a la Garrotxa. Són també interessants
les dades estivals a les dues comarques del
Vallès, en àrees relativament properes, que
podrien ser d’un mateix exemplar. La dada
de Cabanelles a l’Alt Empordà és de difí-
cil interpretació ja que podria ser un exem-
plar en dispersió d’algun altre nucli de cria.-
MARC, RACC i SHVA.

ALT EMPORDÀ

Cabanelles Un juvenil el 14.VIII (MBFA);
(G).
Parc Natural de Cap de Creus 1 ex. de
fase fosca en pas per sobre la Vinya del Rei
el 9.V (MFRA); darrera citació prenupcial
(F). 1 ex. de fase clara a la Perafita el 29.XI
(JMDA); darrera citació postnupcial (F).

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal Diverses observa-
cions al parc del Foix: Un adult el 21.VI
(HSCA, CGGA i XBGA); citació estival (R, F).
Un juvenil perseguit per un falcó pelegrí
Falco peregrinus el 31.VIII (XBGA); (B). 

ALT URGELL

Alàs i Cercs 8 exs. al llarg del projecte
PERNIS a l’estació de la collada del Lletó
(JDAB); (N).
Montferrer i Castellbó 1 ex. de fase cla-
ra observat des de la carretera del port del
Cantó el 20.VII (JPPE); citació estival en un
quadrat UTM 10x10 sense dades de cria
segura (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 4 exs. al gener (PDEA); cens
d’ocells aquàtics hivernants (N).
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BAIX EMPORDÀ

Corçà 1 ex. a Casavells el 25.XII (CSXE);
citació hivernal (F).

BAIX LLOBREGAT

Abrera 1 ex. al riu Llobregat el 21.XI (XLBA,
JPMC i RGLA); darrera citació postnupcial
(F).
Delta del Llobregat 1 ex. a l’aeroport el
19.I (ABBB); citació hivernal (F). 
Esparreguera 1 ex. de fase clara al pas per
la colònia Sedó el 16.XII (JCGG); citació
hivernal (F). 
Sant Joan Despí 1 ex. el 23.III (JCCA); pri-
mera citació prenupcial (F).

CONCA DE BARBERÀ

Savallà del Comtat Una parella de fase
clara amb dos polls al niu el 10.VI (FMVA
i JMRA); nou quadrat UTM 10x10 de cria
segura (GR).

GARROTXA

Espai d’Interès Natural de l’Alta Garrot-
xa 2 territoris establerts (FTCA); nou qua-
drat UTM 10x10 de cria possible (GR).
Sant Feliu de Pallerols 2 exs. als dos cen-
sos de l’itinerari SOCC 137, Coll d’Uria
(FTCA); nou quadrat UTM 10x10 de cria
probable (GR).
Sant Joan les Fonts 10 exs. en migració
entre el 25.VIII i el 25.IX dins l’horari
estàndard de 10:00 a 14:00 h. durant la
6a campanya de migració de rapinyaires
al Parc Natural de la Zona Volcànica de la
Garrotxa. Dates extremes: 31.VIII i 10.IX
(FTCA); (N, F).

OSONA

Orís 1 ex. al coll de les Gargantes el 17.III
(JEPB); primera citació prenupcial (F).

PALLARS JUSSÀ

Baix Pallars 1 ex. als dos censos de l’iti-
nerari SOCC 296, Peramea (EMSB); nou
quadrat UTM 10x10 de cria probable (GR).

2 polls ja plomats a punt de saltar en un
niu en una pinassa Pinus nigra el 27.VII
(JCBC); (R).
Tremp 1 ex. de fase clara a prop de Pont
de Muntanyana el 4.VII (CPRA); citació esti-
val en un quadrat UTM 10x10 sense dades
de cria (F).

PALLARS SOBIRÀ

Soriguera 1 ex. de fase clara observat des
de la carretera del port del Cantó el 19.V
i el 23.VII (JPPE); citacions estivals en un
quadrat UTM 10x10 sense dades de cria
(F, R).

PLA DE L’ESTANY

Esponellà 1 ex. de fase clara volant i ata-
cant grups de fredeluges Vanellus vanellus
al pla de Martís el 2.I (CFQA); citació hiver-
nal (F). 1 ex. a Vilert el 17.II (PLSA); pri-
mera citació prenupcial molt primerenca
o citació hivernal (F).

PLA D’URGELL

Estany d’Ivars i Vila-sana 1 ex. el 28.VIII
(SSAA); primera citació postnupcial (F).

SEGRIÀ

Alguaire/Almenar 1 ex. al Clot de la Uni-
lla el 18.III (JMXI); primera citació pre-
nupcial (F).

SELVA

Sils 1 ex. als estanys el 25.III (JVLA, ADGA
i MGSA); primera citació prenupcial (F, G).

URGELL

Tàrrega 1 ex. de fase fosca a Partida de
Vallmajor el 30.V (FPTA); (G).

VALLÈS OCCIDENTAL

Montcada i Reixac 1 ex. al turó de Mont-
cada el 23.II (XLBA); primera citació pre-
nupcial molt primerenca o citació hiver-
nal (F).
Santa Perpètua de la Mogoda 1 ex. de
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fase clara en vol direcció sud atacat per un
xoriguer Falco tinnunculus a la Florida el
16.VII (FMVA); citació estival en un qua-
drat UTM 10x10 sense dades de cria (F).

VALLÈS ORIENTAL

Bigues i Riells 2 exs. de fase clara perse-
guint un tudó Columba palumbus a la mun-
tanya de darrera el santuari de Sant Miquel
a Sant Miquel del Fai el 25.XII (DCFB); cita-
ció hivernal (F, G).
Mollet del Vallès 1 ex. de fase clara inten-
tant caçar tudons Columba palumbus el
7.VIII (FMVA); citació estival en quadrat
UTM 10x10 sense dades de cria (F).

Hieraaetus fasciatus
Àguila cuabarrada

ALT EMPORDÀ

Serra de l’Albera L’única parella establerta
a l’Albera ha aconseguit treure un poll, que
ja volava a finals de juny (XPVA); (R).
Parc Natural de Cap de Creus Durant
l’any 2007 tornen a criar amb èxit dues
parelles, que treuen endavant dos polls
cadascuna (PFLB); (R). Els adults comen-
cen a covar entre el 7.III (PFLB, BCXB i JCXI)
i el 14.III (PFLB i XPVA); (R). Els primers
polls s’observen el 4.IV (PFLB); (R). Un jove
de l’any en vol per sobre la vall de Mont-
joi el 26.V (PFLB i MFRA); primera dada
de vol de l’any (R). 

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal Una parella, que no
s’ha reproduït enguany, i està formada per
una femella adulta i un mascle subadult
al parc del Foix el 28.IV i el 23.X (HSCA,
CGGA i XBGA); (R).

ALT URGELL

Basella Un adult a l’embassament de Rialb
el 17.XII (RBVA); (G).

BAIX EMPORDÀ

Vall-llobrega Una parella en vol el 21.XI
(ADGA); (G).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. el 7.IX (JBOL i
PBGA); (G).
Esparreguera Un mascle subadult perse-
guint un voltor Gyps fulvus junt amb un
corb Corvus corax el 3.XI (MNPA i FATA);
(B).
Sant Feliu de Llobregat Diverses obser-
vacions d’individus adults al puig d’Olor-
da, probablement provinents de l’Ordal:
Una parella el 8.V, el 26.V i un adult el
17.VIII (FLLA i DDDA); rècord d’observa-
cions en un any (G).

OSONA

Viladrau 1 ex. a coll Pregon el 4.VI (CMGA);
(G).

SELVA

Fogars de Tordera - Hostalric Un adult
el 16.VI (XRCA); citació estival en una loca-
litat molt llunyana a les àrees de cria (G). 
Susqueda Un adult a Sant Martí Sacalm
el 3.VI (ATXC); citació estival en una
localitat molt llunyana a les àrees de cria
(G).

Pandion haliaetus
Àguila pescadora

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. hivernant al tram baix del riu
Fluvià durant el mes de gener (JMAA); (F).
1 ex. als estanys del Matà el 23.III (ABRA i
JMAA); primera citació prenupcial (F). 1
ex. a les closes d’en Pifani el 20.V (ABRA);
darrera citació prenupcial (F).

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 1 ex. a l’embassa-
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ment del Foix el 3.X (XPCA); darrera cita-
ció postnupcial (F).
Pontons 1 ex. migrant a la plana Matania
el 18.V (CGGA); darrera citació prenupcial
(F).

ANOIA

Veciana 1 ex. migrant als plans d’en Bali
el 29.VIII (CGGA i MCMF); (G, F).

BAIX CAMP

Salou 1 ex. volant en direcció sud a la
punta Cavalls l’1.XII (ACTA i JFOD); citació
hivernal (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 3 exs. al gener (PDEA); cens
d’ocells aquàtics hivernants (N).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a la platja de ca
l’Arana el 19.III (CFXB); primera citació pre-
nupcial (F). 1 ex. passa els tres mesos d’es-
tiu entre ca l’Arana i la Ricarda (FLSA); (F). 
Sant Feliu de Llobregat 1 ex. al puig d’O-
lorda el 29.VIII (FLLA i DDDA); primera cita-
ció postnupcial (F).

GARROTXA

Sant Joan les Fonts 8 exs. en migració
entre el 25.VIII i el 25.IX dins l’horari
estàndard de 10:00 a 14:00 h. durant la
6a campanya de migració de rapinyaires
al Parc Natural de la Zona Volcànica de la
Garrotxa. Dates extremes: 1.IX i 24.IX
(FTCA); (N, F).

MARESME

Alella 5 exs. al turó Galzeran en 3 hores
i quart d’observació el 15.IX (FMVA); (N).

OSONA

Taradell Diverses observacions a l’Enclu-
sa: 1 ex. el 25.VIII (JPEA); primera citació
postnupcial (F). 1 ex. el 16.X (JPEA); darre-
ra citació postnupcial (F).

SOLSONÈS

Clariana de Cardener 1 ex. a l’embassa-
ment de Sant Ponç el 19.III (RBVA); pri-
mera citació prenupcial (F).

TARRAGONÈS

Tarragona 1 ex. al port el 22.VII (ACTA);
citació estival (F).

VALLÈS OCCIDENTAL

Montcada i Reixac 1 ex. de 2n any pes-
cant al riu Besòs el 25.V (FMVA); darrera
citació prenupcial (F).

VALLÈS ORIENTAL

Sant Fost de Campsentelles 1 ex. al riu
Besòs el 26.III (XLBA); primera citació pre-
nupcial (F, G).

Falco naumanni
Xoriguer petit

L’any 2007 a Catalunya hi van nidificar un
total de 116 parelles i van volar 257 polls
amb una mitjana de 2,2 polls/niu. L’ele-
vada taxa de fracassos (39,7%), deguts
principalment a la predació, continua sent
el principal problema per a l’expansió de
l’espècie. Això afecta de forma molt des-
igual les colònies: les ubicades en torres
específiques són molt més segures. Per
exemple, una de Lleida que ha tingut un
0% de fracassos i un èxit reproductor de
3,6 polls/niu. En canvi, altres presenten
uns paràmetres reproductius força més
baixos, com les del cap de Creus que han
patit un 75% de fracassos i un èxit repro-
ductor de 0,6 polls/niu.- MPCB.

Hi ha una correcció de dades de 2006 a l’apèndix 1,
fe d’errates.

ALT EMPORDÀ

Es localitzen 55 parelles nidificants en
11 colònies i s’envolen un total de 113
polls. Aquest any es reintrodueixen a la
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comarca 79 polls criats en captivitat al
Centre de Recuperació de Fauna Salvatge
de Torreferrussa (FCBA, MPCB i GMCB);
(R). 
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 22 exs. en un dormidor prop dels
masos de Vilaüt el 31.V (ABRA); (N).

GIRONÈS

Cassà de la Selva 1 ex. mascle en vol a la
zona de Sesvalls l’11.III (ADGA i MGSA); pri-
mera citació prenupcial (F).

NOGUERA

Es localitzen 52 parelles nidificants en 8
colònies i s’envolen un total de 124 polls.
Aquest any es reintrodueixen a la comar-
ca 50 polls criats en captivitat als Centre
de Recuperació de Fauna Salvatge de Torre-
ferrussa (FPTA i JBSA); (R). 
Balaguer 3 exs. al secà el 27.II (FPTA i
GBCA); primera citació prenupcial (F).

PALLARS JUSSÀ

Tremp 1 ex. als voltants del nucli urbà el
16.VI (ESBA); (G).

PLA D’URGELL

Estany d’Ivars i Vila-sana 2 exs. el 9.XI
(FPTA); darrera citació postnupcial (F).

SEGRIÀ

Es localitzen 6 parelles nidificants en 3
colònies i s’envolen un total de 16 polls
(FPTA i JBSA); (R).

URGELL

Es localitzen 3 parelles nidificants en 2
colònies i s’envolen un total de 4 polls
(FPTA i JBSA); (R).

Falco tinnunculus
Xoriguer comú

Tendència població nidificant (SOCC) 
Mitjana anual (2002-2007): +1% (ns, n=86).
Índex 2007=0,9

Tendència població hivernant (SOCC) 
Mitjana anual (2002-2007): +4% (ns, n=80).
Índex 2007=1,6

ALTA RIBAGORÇA

Barruera 1 ex. fent l’aleta a 2.300 m prop
de les pistes de Boí-Taüll en un paisatge
completament nevat el 6.XII (JSPC); (B).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus 2 adults i
un jove de l’any en un niu a cala Portaló el
24.IV (XMXB); primer juvenil de l’any (R).

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal Un juvenil al parc
del Foix el 28.VII (HSCA, CGGA i XBGA); pri-
mera dada d’un juvenil (R).
Olèrdola 183 exs. durant la campanya de
seguiment de migració postnupcial al turó
dels Tres Partions entre el 18.VIII i el 20.X
(MPMB, XPCA, CGGA i XBGA); (N).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 14 exs. el 12.I (FLSA,
FSEB i ALTA); cens d’ocells aquàtics hiver-
nants (N).
Esparreguera Un niu tira endavant al bal-
có d’una vivenda. S’anellen els polls el
20.III (FSJA i SSAA); (B).

GARROTXA

Sant Joan les Fonts 17 exs. en migració
entre el 25.VIII i el 25.IX, dins l’horari
estàndard de 10:00 a 14:00 h. durant la
6a campanya de migració de rapinyaires
al Parc Natural de la Zona Volcànica de la
Garrotxa. Dates extremes: 16.VIII i 24.IX
(FTCA); (N, F).
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MARESME

Mataró 6 polls de 25 dies d’edat anellats
a l’ampit de la finestra d’un edifici el 26.V
(HFSA); (R).

MONTSIÀ

Godall Una parella peixant a un poll a l’in-
terior d’un bombo d’una antena repetido-
ra de la serra de Godall el 10.VIII (EVRA);
(R).

SEGRIÀ

Lleida 1 ex. atacant la colònia d’orenetes
cuablanques Delichon urbicum de la cate-
dral el 20.VI (FMSA); (B).

Falco vespertinus
Falcó cama-roig

ALT EMPORDÀ

Garriguella 1 ex. en pas el 9.V (MBFA);
(E).
Palau de Santa Eulàlia 1 ex. al riu Flu-
vià el 16.VI (DVSA); (E).
Parc Natural de Cap de Creus 1 ex. a
Montjoi el 4.V i el 5.V (MFRA); (E).
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà Una femella als estanys Europa l’1.V
(ABBF i STTA); primera citació prenupcial
(E, F). Un mascle a can Comes el 5.V
(AOTA); (E). Un mascle als estanys de Palau
el 14.V (SSAA); (E). Una femella de 2n any
de calendari el 27.V (ABRA i MCVB); (E). 1
ex. a la Massona el 2.VI (PHHC); (E).
Pedret i Marzà Un mascle a la bassa de
Pedret el 21.VI (AOTA); darrera citació pre-
nupcial (E, F).

ALT PENEDÈS

Olèrdola 1 ex. al turó dels Tres Partions
el 18.IX (XBGA); primera citació postnup-
cial (E, F).

BAIX EMPORDÀ

Torroella de Montgrí 1 ex. al SOCC 141,
Ter Vell, el 21.V (DBRA); (E).

BAIX LLOBREGAT

Begues Un juvenil en vol de caça a la Des-
feta el 10.XI (RGLA); darrera citació post-
nupcial (E, F).
Delta del Llobregat 1 ex. a cal Tet el 16.IV
(MLMB) i el 17.IV (XLBA); (E). 1 ex. de 2n
any a cal Dimoni el 29.V (XLBA i MGVA);
(E).

MARESME

Premià de Mar Un mascle s’apropa al lito-
ral des d’uns 3 km mar endins el 2.V (FMVA);
(E).

NOGUERA

Balaguer Diverses observacions al secà: 1
ex. el 10.V (SSAA); (E). Un mascle de 2n
any el 24.V (ABBB); (E).

PLA DE L’ESTANY

Serinyà 1 ex. sobre els fils de la llum el
29.IX (SCIA); (E).

SEGRIÀ

Alfés Diverses observacions al secà: un
mascle de segon any el 25.V (ABBB); (E).
2 mascles de 2n any junts i un altre de sol
el 30.V (ABBB); (E). Un mascle i una feme-
lla de 2n any el 31.V (ABBB); (E).

VALLÈS ORIENTAL

Mollet del Vallès Un mascle de 2n any
posat en una línia elèctrica a Gallecs el
24.V (FMVA); (E).

Falco columbarius
Esmerla

ALT EMPORDÀ

Mollet de Peralada 1 ex el 20.IV (ECFA);
darrera citació prenupcial (F). 
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ALT PENEDÈS

Avinyonet del Penedès 1 ex. a les Cabò-
ries el 12.IV (XSXA); darrera citació pre-
nupcial (F).
Olèrdola 1 ex. al turó dels Tres Partions
el 2.X (HSCA, CGGA i XBGA); primera cita-
ció postnupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 12 exs. al gener (PDEA);
cens d’ocells aquàtics hivernants (N). 

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 2 exs. el 12.I (FLSA,
FSEB i ALTA); cens d’ocells aquàtics hiver-
nants (N). Un mascle a la maresma del
Remolar el 18.IX (RMXH); primera citació
postnupcial (F).

BERGUEDÀ

Montclar Una femella al pla de Montclar
el 29.XII (PABB i JSPB); (G).

CERDANYA

Bellver de Cerdanya Un mascle el 8.I
(PABB); (G).

PALLARS JUSSÀ

Sant Esteve de la Sarga 1 ex. el 17.I (APSA);
(G).
Tremp Un mascle parat en un arbre al cos-
tat de la Noguera Pallaresa el 16.I (APSA);
(G).

PLA D’URGELL

Estany d’Ivars i Vila-sana 1 ex. el 12.X
(GBCA, SWWA i FPTA); primera citació post-
nupcial (F).

PRIORAT

Falset 1 ex. a la sortida del poble el 21.I
(ABBB); (G).

SEGRIÀ

Vilanova de la Barca 1 ex. volant al Sot
del Fuster el 21.III (JEBA i VPRA); darrera
citació prenupcial (F).

SOLSONÈS

Lladurs 1 ex. al Cap del Pla el 26.I (RBVA);
(G).
Solsona 1 ex. en uns camps propers a la
ciutat el 12.XII (RBVA); (G).

Falco subbuteo
Falcó mostatxut

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus 1 ex. a
Montjoi el 2.IV (MFRA i PFLB); primera cita-
ció prenupcial (F).

ALT PENEDÈS

Olèrdola 68 exs. durant la campanya de
migració postnupcial entre el 27.VIII i el
18.X (XPCA, MPMB, CGGA i XBGA); (N, F). 

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. a la bassa de les Olles
el 22.III (CGGA i MCMF); primera citació
prenupcial (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta de Llobregat 1 ex. sobre l’estació
biològica del Remolar el 23.III (XSXA i STXB);
primera citació prenupcial (F).

GARROTXA

Santa Pau Nombrosos exs. en migració el
18.VIII (FTCA); primera citació de pas post-
nupcial (F).
Sant Joan les Fonts 10 exs. en migració
entre el 25.VIII i el 25.IX, dins l’horari
estàndard de 10:00 a 14:00 h. durant la
6a campanya de migració de rapinyaires
al Parc Natural de la Zona Volcànica de la
Garrotxa. Dates extremes: 5.IX i 24.IX
(FTCA); (N, F).
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OSONA

Sant Quirze de Besora 1 ex. el 25.III (JEPB
i MMSC); primera citació prenupcial (F).

PLA D’URGELL

Barbens 1 ex. el 17.III (RMVB); primera
citació prenupcial (F).

SELVA

Vilobí d’Onyar 1 ex. en vol el 5.X (ADGA);
darrera citació postnupcial (F).

VALLÈS ORIENTAL

Cardedeu 1 ex. en vol a la Plana el 8.IV
(JMOB); primera citació prenupcial (F).

Falco eleonorae
Falcó de la reina

ALT EMPORDÀ

Garriguella 1 ex. en una zona de vinyes
el 21.VII (MBRA i EMSA); (F).
La Jonquera 1 ex. de fase fosca caçant
insectes al coll del Portús el 25.VIII (ACJA);
(F).
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. de fase fosca sobre el Matà el
26.VIII (LGSB); (F).

ALT PENEDÈS

Olèrdola 1 ex. en pas al turó dels Tres Par-
tions el 13.X (MPMB, CGGA i XBGA); darre-
ra citació de l’any a Catalunya (F).

BAIX EMPORDÀ

Forallac 1 ex. de fase clara a Peratallada
el 4.VII (ABRA); (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. sobre l’estació
biològica del Remolar l’1.V (JCMC); pri-
mera citació de l’any a Catalunya (F). 1
ex. al camí de València l’1.VI (XLBA);
(F).

Sant Feliu de Llobregat 1 ex. de fase fos-
ca al puig d’Olorda el 28.V (FLLA i DDDA);
(F).

CONCA DE BARBERÀ

Albió Una femella adulta de fase clara
caçant insectes el 3.VI (FMVA); (G).

GARRAF

Sitges 1 ex. juvenil o de 2n any a Canò-
polis el 6.X (FMVA); (F).

GIRONÈS

Sant Andreu de Salou 1 ex. de fase fos-
ca en vol el 12.VIII (ADGA i MGSA); (F).

MARESME

Alella Un mascle adult de fase clara al turó
de Galzeran el 15.IX (FMVA i EFXA); (F).

OSONA

Malla 1 ex. a Torrellebreta el 22.VIII (JBCB);
(F).
Sant Quirze de Besora 2 exs., un de
fase clara i l’altre de fase fosca, el 9.V (JEPB
i MMSC); (F).

NOGUERA

Balaguer 1 ex. al secà el 2.V (AGXG); (F).

SELVA

Sils 1 ex. als estanys l’1.IX (MVCA); (F).

SOLSONÈS

Olius 1 ex. al torrent d’Aigüesvives a Brics
el 8.V (RBVA); (F).

TARRAGONÈS

Vila-seca 1 ex. a la platja dels Prats el 21.IX
(JFOD); (F).
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Falco peregrinus
Falcó pelegrí

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus S’estima
en un mínim de 4 les parelles reproduc-
tores en l’àmbit del parc natural (PFLB i
ALTA); (R).
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. de 2n any de la subespècie
calidus posat a terra al Matà el 15.IV (FMVA,
AOTA, PSGA, JMAA i LSLB); (T).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 2 exs. el 12.I (FLSA,
FSEB i ALTA); cens d’ocells aquàtics hiver-
nants (N). S’hi continuen observant des-
cansant a la platja de ca l’Arana la resta de
l’any (FLSA); (B).
Sant Feliu de Llobregat 1 ex. perseguint
i capturant una becada Scolopax rusticola
el 28.I (JRCD i SMMD); (B).

GARROTXA

Espai Natural de l’Alta Garrotxa 12 pare-
lles que suposen una densitat de 3,65 pare-
lles/100 km2 (FTCA); (R).

MARESME

Arenys de Mar 1 ex. el 6.V (CBSA); (G).
1 ex. a can Buxalleu el 23.VI (CBSA); (G).
Pineda Un juvenil el 18.X (EBMA); (G).

PRIORAT

Falset Còpula el 6.III (ABBB); (R).

PLA D’URGELL

Bell-lloc d’Urgell 1 ex. portant una pre-
sa el 13.II (FMSA); (G).

SEGARRA

Cervera 1 ex. a la depuradora el 3.VIII
(HSCA, CGGA i XBGA); citació estival en un
quadrat UMT 10x10 sense dades de cria
(G).

Les Olugues Un adult sobre el nucli urbà
el 24.VI (JDLA i CEGA); citació estival en un
quadrat UTM 10x10 sense dades de cria
(G).

VALLÈS ORIENTAL

Bigues i Riells 3 joves fent vols de joc als
cingles de Bertí el 23.VII (JDLA i CEGA); (R).
Cardedeu 1 ex. intentant caçar tórtores
turques Streptopelia decaocto al barri de Rie-
ral el 16.XII (JMOB); (B).

Rallus aquaticus
Rascló

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus 1 ex. entre
el canyís i els joncs de la desembocadura
de la vall del Jonquet el 10.XI (JTGC i JLXE);
primera citació documentada en aquest
espai natural (G).

BAIX CAMP

Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant 3 exs.
a la desembocadura del riu Llastres el 6.XII
(APVA); (G).

BAIX PENEDÈS

Castellet i la Gornal 6 exs. a l’embassa-
ment del Foix el 20.I (PARA, PTEA, XBGA i
XPCA); cens d’ocells aquàtics hivernants
(N).
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BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 17 exs. el 12.I (FLSA,
FSEB i ALTA); cens d’ocells aquàtics hiver-
nants (N).

BARCELONÈS

Sant Adrià de Besòs 4 exs. a la desem-
bocadura del Besòs el 28.XII (XLBA); màxim
anual (N).

MARESME

Malgrat de Mar 5 exs. a la desemboca-
dura de la Tordera el 20.I (FMVA); (N).

PLA DE L’ESTANY

Porqueres 2 joves i un adult a la bassa
de la déu de can Morgat el 18.VII (JBVA);
(R).

PLA D’URGELL

Estany d’Ivars i Vila-sana En el segon any
amb alt nivell d’aigua, tot i que condicio-
nat per una considerable eutròfia i la pre-
sència de nombroses carpes, es detecta la
presència regular de pocs exs. al llarg de
l’any. Hi nidifiquen 2-3 parelles (JEBA); (R). 

Porzana porzana
Polla pintada

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus 1 ex. entre
el canyís de l’embassament de mas de
Rabassers el 6.X (PFLB, SOXA i MLXD); pri-
mera citació documentada en aquest espai
natural (G).
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. al Matà, prop de la torre Seni-
llosa el 25.III (FMVA i JMOB); (F).

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 2 exs. a l’embassa-
ment del Foix el 4.IV (CGGA i XBGA); úni-
ca citació de l’any en aquest espai (F).

BAIX EMPORDÀ

Palafrugell 1 ex. als aiguamolls del prat
d’en Xirlu el 27.II (JDLA i CEGA); (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a la Vidala el
12.II (PBGA); primera citació prenupcial
(F). 1 ex. a la maresma del Remolar el 31.III
(EGGA); darrera citació prenupcial (F). 1
ex. a la maresma del Remolar el 13.X (MGVA);
única citació postnupcial (F).

BARCELONÈS

Sant Adrià de Besòs Diverses observa-
cions a la desembocadura del Besòs: 1 ex.
entre el 21.III i l’1.IV (XLBA); (F). 1 ex.
entre el 18.IX i el 5.X (XLBA); (F).

MARESME

Malgrat de Mar Diverses observacions a
la desembocadura de la Tordera: un imma-
tur el 19.III (EBMA); (F). 2 exs. el 24.III
(AGRB, JMOB, JPMC, DBRA, JBDA, JAPB, RVVB,
JCCH, JRRH i WMMA); (F). Encara 1 ex. el
26.III (PABA); (F).

OSONA

Sant Quirze de Besora 1 ex. al Ter el 22.IX
(JBCB); (G).

TARRAGONÈS

Vila-seca 1 ex. a la torre d’en Dolça entre
l’1.IV (ACTA) i el 3.IV (JFOD); (F).

Porzana parva
Rascletó

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà Una femella a la closa del Puig el
15.III (JGME i AOTA); (E). Un mascle a Vilaüt
el 4.V (YBBA); darrera citació prenupcial
(E, F).
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BAIX EBRE/MONTSIÀ

Sant Jaume d’Enveja Diverses observa-
cions a Riet Vell: una femella entre el 22
(CGGA, XBGA, JGGF i MCMF) i el 29.III (NBBB);
(E). 2 exs. el 3.IV (CJMA i ALTA); (E). 1 ex.
del 8 (RLLA) al 14.IV (JBAB); (E).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat Una femella a cal Tet
el 23.III (XSXA i FLSA); (E). 1 ex. als calai-
xos de depuració el 19.IV (XLBA); (E).

GARRAF

Vilanova i la Geltrú Un mascle el 17.IV
(RSNA); (E).

GIRONÈS

Cassà de la Selva Una femella en una peti-
ta bassa de reg al veïnat de Mosqueroles
el 17.III (ADGA i MGSA); (E).

MARESME

Malgrat de Mar Diverses observacions a
la desembocadura de la Tordera: un mas-
cle entre el 15 (EBMA) i el 20.III (MCVA i
XRCA); (E). 1 ex. el 24.III (AGRB, JMOB, JPMC,
DBRA, JBDA, JAPB, RVVB, JCCH, JRRH i WMMA);
(E).

PLA D’URGELL

Estany d’Ivars i Vila-sana Una femella el
12.IV (JFXE); (E). 1 ex. el 15.IV (DGCA i
RPXC); (E).

SELVA

Sils 1 ex. als estanys el 25.II (XLBA, LPXE i
DROA); primera citació prenupcial (E, F).

RIBERA D’EBRE

Flix una femella a la Reserva Natural de
Sebes i Meandre de Flix el 6.IV (EOGA); (E). 

TARRAGONÈS

Vila-seca Diverses observacions a la sèquia
major: una femella el 3.IV (JFOD i CAFA);
(E). 1 ex. el 13.IV (ACTA); (E).

Porzana pusilla
Rasclet

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. el 28.IV (JMAA); (G). 2 adults
i un juvenil a l’estany del Cortalet entre el
18.VI i el 22.VI (JMAA, AOTA i JGME); (G).
No trameses al CAC.

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. a la reserva de Riet
Vell el 22.III (CGGA i MCMF); (G). No tra-
mesa al CAC.

Crex crex
Guatlla maresa

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà Un mascle sentit durant 20 minuts
a Vilaüt l’1.V (ABBF i STTA); (G). No tra-
mesa al CAC.

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. anellat a Canal Vell
el 15.X (JFBB); (G). No tramesa al CAC.

SELVA

Fogars de Tordera 1 ex. a can Rieró Nou
el 10.V (JRCD i SMMD); (G). No tramesa al
CAC.

Gallinula chloropus
Polla d’aigua

Les dades del SOCC indicarien un incre-
ment de la població de polla d’aigua, cosa
que podria contrastar amb el descens en
l’àrea de distribució detectat a finals del
90 (Estrada et al. 2004). L’aparició del nou
nucli de cria al Pallars Sobirà confirmaria
l’expansió cap a noves àrees d’hàbitat favo-
rable.- MARC, RACC i SHVA.
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Tendència població nidificant (SOCC) 
Mitjana anual (2002-2007): +8% (*, n=68).
Índex 2007=1,5

Tendència població hivernant (SOCC) 
Mitjana anual (2002-2007): +8% (ns, n=65).
Índex 2007=1,3

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 145 exs. el 10.I (JMAA); cens d’o-
cells aquàtics hivernants (N).

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal Una parella amb 5
polls a l’embassament del Foix el 9.VI
(HSCA, CGGA i XBGA); primers polls de l’any
(R).

BARCELONÈS

Barcelona 2 adults amb 4 polls ja cres-
cuts al parc de Diagonal Mar el 15.IV (RRSB);
(R). 

PALLARS SOBIRÀ

La Guingueta d’Àneu Un grup familiar
amb 3 polls crescuts a l’embassament de
la Torrassa (JPPE); nou quadrat UTM 10x10
de cria segura (GR). 

TARRAGONÈS

Tarragona 1 ex. a 20 milles nàutiques
parada a l’aigua al costat d’un gavià argen-
tat Larus michahellis el 2.V (ACTA i PJAA);
(B).

Porphyrio porphyrio
Polla blava

Es documenten dos nuclis nous de cria
segura a Catalunya, al Baix Empordà i al
Pla d’Urgell, i un tercer possible al Segrià.
En un futur, caldrà seguir amb detall aques-
tes noves localitats i determinar-ne el seu
estatus. Paral·lelament, el nucli del delta
del Llobregat s’estabilitza al voltant de les

5 parelles i als aiguamolls de l’Empordà es
detecten només 20 parelles, mínim docu-
mentat en l’Anuari després del descens
progressiu produït d’ençà de 1997, any
que es van estimar 50 parelles (Copete
2000).- MARC, RACC i SHVA.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà Mínim de 20 exs. el 9.I (PAEA); cens
d’ocells aquàtics hivernants (N). Contin-
gent nidificant avaluat en menys de 20
parelles (JMAA); (R). 

BAIX EMPORDÀ

Pals Mínim d’una parella nidificant al golf
Serres de Pals (CLBA); (R).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 11 exs. el 12.I (FLSA,
FSEB i ALTA); cens d’ocells aquàtics hiver-
nants (N). 5 parelles nidificants entre el
3.IV i el 20.VI (XSXA, RMXH, FLSA i PBGA);
(R). Un adult amb un poll de menys d’un
mes a cal Tet el 14.XI (HGXA); (R).

PLA D’URGELL

Estany d’Ivars i Vila-sana En el segon
any amb alt nivell d’aigua, tot i que con-
dicionat per una considerable eutròfia i la
presència de nombroses carpes, es detec-
ta la presència regular de pocs exs. al llarg
de l’any. Hi nidifiquen 3-5 parelles (JEBA);
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nou quadrat UTM 10x10 de cria segura
(GR). Un adult amb 3 polls el 10.VI (APSA
i DBPA); primers polls de l’any (R). 

RIBERA D’EBRE

Flix Diverses observacions a la Reserva Natu-
ral de Sebes i Meandre de Flix: 1 ex. a la lla-
cuna el 27.III (PJMB); (G). 1 ex. al canyissar
vora el mas de les Cigonyes el 20.IV (ABCE);
(G). 1 ex. el 24.XII (PJMB); (G).

SEGRIÀ

Torres de Segre Una parella a l’embassa-
ment d’Utxesa entre el 3.III i el 19.IV (JGGD);
nou quadrat UTM 10x10 de cria possible
(R).

TARRAGONÈS

Vila-seca 1 ex. a la torre d’en Dolça el
21.XI (CAFA); (G).

Fulica atra
Fotja vulgar

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 236 exs. el 9.I (PAEA); cens d’o-
cells aquàtics hivernants (N). Població
nidificant avaluada en 61 parelles (JMAA);
(R).

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal Una femella amb 4
polls a l’embassament del Foix el 16.IV
(PTEA); (R).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 29.344 exs. al gener (PDEA);
cens d’ocells aquàtics hivernants (N).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 794 exs. el 12.I (FLSA,
FSEB i ALTA); cens d’ocells aquàtics hiver-
nants (N). 2 exs. covant a la llacuna de cal
Tet el 16.III (FLSA); primera dada de repro-

ducció de l’any (R). 82 parelles nidificants
al delta (FLSA); (R).
Molins de Rei Una parella amb 3 polls
ja crescuts als aiguamolls el 23.VI (SSAA);
nou quadrat UTM 10x10 de cria segura
(GR).

BARCELONÈS

Sant Adrià de Besòs 1 ex. al Parc Fluvial
del Besòs el 5.VIII (XLBA); primera citació
postnupcial (F).

NOGUERA

Balaguer 4 exs. en una bassa al secà el
24.V (ABBB); citació tardana en una loca-
litat en la que no hi cria (F).

PLA DE L’ESTANY

Banyoles 257 exs. a l’estany el 14.I (PPXA,
PPXB, PCSA, NCXA, CFQA, GGTA i JBVA); cens
d’ocells aquàtics hivernants (N). 

PLA D’URGELL

Estany d’Ivars i Vila-sana En el segon
any amb alt nivell d’aigua, tot i que con-
dicionat per una considerable eutròfia i la
presència de nombroses carpes, hi nidifi-
quen unes 10 parelles en front a les 100
de 2006 (JEBA); (R). 185 exs. el 14.III (SSAA
i GBCA); màxim anual (N).

SELVA

Sils 1 ex. als estanys l’1.V (TMXC); darre-
ra citació prenupcial (F).

Fulica cristata
Fotja banyuda

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. al gener (PDEA); cens
d’ocells aquàtics hivernants (N). 1 ex. a
Canal Vell del 18.VIII (JFOD) al 25.VIII
(ACTA); (G). 1 ex. a l’Encanyissada entre
el 14.XII (AAXC) i el 29.XII (CJMA i ALTA);
(G).No trameses al CAC.

Llista Sistemàtica 79



BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat Es continua obser-
vant fins el 3.V i del 31.VIII (RBVA) al 31.X
l’ex. amb collar blanc i codi UT als calai-
xos de depuració present des del 26.X.2006
(FLSA); (G).

Grus grus
Grua

Les 34 observacions rebudes comptabilit-
zen un total de 1.880 exs., dels quals 1.041
es produeixen al pas postnupcial entre
octubre i desembre, i la resta, 898, al pas
prenupcial, entre febrer i març. Destaquen
els dies 2 i 3 de novembre, quan es van
comptabilitzar 707 exs. al conjunt de Cata-
lunya- MARC.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 21 exs. el 9.I (PAEA); cens d’ocells
aquàtics hivernants (F, N). 

ALT PENEDÈS

Olèrdola Uns 50 exs. en migració sobre
el puig de l’Àliga el 28.II (PTEA); primera
citació prenupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 5 exs. al gener (PDEA); cens
d’ocells aquàtics hivernants (F, N). 150-
160 exs. el 9.III a la badia del Fangar (RBVA,
DMCA i EPXA); (N). 

BAIX EMPORDÀ

Castell-Platja d’Aro 17 exs. migrant el
3.XI (JBLA); (B, N).

BAIX LLOBREGAT

Collbató 54 exs. sobre el nucli urbà en
direcció al sol ponent a darrera hora de
la tarda el 3.XI (MNPA); (B, N).
Delta del Llobregat 2 exs. a la maresma
del Remolar el 8.X (RMXH, JBOL i PBGA);

primera citació postnupcial (F). 9 exs.
sobre cal Tet el 12.XII (ARMC i SBXC); darre-
ra citació postnupcial (F).

BARCELONÈS

Barcelona 5 exs, en vol sud-oest al Tibi-
dabo el 18.XII (FMVA); darrera citació post-
nupcial (F).

GARROTXA

La Vall de Bianya Uns 150 exs. en direc-
ció sud-oest sobre el coll de Capsacosta el
3.XI (FTCA i JCMA); (B, N). 

MARESME

Malgrat de Mar-Tordera Un immatur als
camps del sud de Formasa el 15.I. Des-
prés s’observa a la desembocadura de la
Tordera entre el 17 i el 31.I (EBMA); cita-
ció hivernal (F).
Premià de Dalt 2 exs. en migració a Sant
Mateu el 20.X (JSPC); primera citació post-
nupcial (F).

MONTSIÀ

Alcanar 24 exs. sobrevolant Sòl-de-rriu
el 2.XII (JFOD); darrera citació postnup-
cial (F).
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NOGUERA

Balaguer 317 exs. a la carretera de Bala-
guer a Alfarràs el 26.II (JPPA); primera cita-
ció prenupcial (N, F).

OSONA

Gurb 10 exs. al Gurri al Vidal el 31.III
(MRFB, RJNA i LCPA); darrera citació pre-
nupcial (F).
Vic 54 exs. sobre el puig dels Jueus a les
14:00 hores el 3.XI (MRFB); (B, N).
Vidrà Entre 150 i 180 exs. a mas Vila-vella
en direcció sud-oest el 3.XI (JRCD i SMMD);
(B, N).

PLA D’URGELL

Bellvís 8 exs. aturats en uns rostolls de
panís als Arcs el 2.XII (FMSA); darrera cita-
ció prenupcial (F).
El Poal Uns 250 exs. a poca alçada pro-
cedents de l’oest, arriben al municipi, fan
un gir de 90º i marxen direcció sud el 2.XI
(JEBA); (B, N).
Estany d’Ivars i Vila-sana 120 exs. el 9.III
(GBCA); màxim anual (N). 12 exs. el 31.III
(MPOA i GBCA); darrera citació prenupcial
(F). 5 exs. el 12.X (GBCA, SWWA i FPTA); pri-
mera citació postnupcial (F). 

RIBERA D’EBRE

Flix 59 exs. remuntant el riu Ebre (ABCE);
(N).

VALLÈS OCCIDENTAL

Sant Quirze del Vallès 2 exs. sobrevolant
el nucli urbà el 3.XI. Després es posen en
algun punt de la serra dels Galliners sobre
les 14:45 h. (MPXK); (B, N).

Tetrax tetrax
Sisó

L’observació plenament hivernal obtingu-
da a Alfés és especialment destacable si
tenim en compte que durant la tardor-

hivern la major part de la població cata-
lana de sisons es concentra en zones de
regadiu dominades pels cultius d’alfals
(García de la Morena et al. 2006).- GBCA.

Tendència població nidificant (SOCC) 
Mitjana anual (2002-2007): 0% (ns, n=16). Índex
2007=1,1

NOGUERA

Balaguer Una femella amb 3 polls al secà
el 12.VI i 3 joves sols el 19.VII (ABBB); (R).

SEGRIÀ

Alfés 94 exs. a la timoneda el 30.I (ABBB);
concentració atípica en aquesta localitat
(N).

Haematopus ostralegus
Garsa de mar

Destaca la citació al Solsonès, una de les
poques a l’interior d’aquesta espècie.- MARC,
RACC i SHVA.

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 12 exs. al gener (PDEA);
cens d’ocells aquàtics hivernants (N).

BAIX EMPORDÀ

Torroella de Montgrí 3 exs. en uns camps
propers a la gola del Ter el 13.IV (ABRA); (G).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat Diverses observacions
a la platja de ca l’Arana: 2 exs. el 12.III
(CFXB); primera citació prenupcial (F). 10
exs. el 9.V (MLMB, TMPA i ALTA); màxim pre-
nupcial (N). 1 ex. el 26.VI (FLSA); darre-
ra citació prenupcial (F). 1 ex. el 26.VII
(XLBA); primera citació postnupcial (F). 2
exs. el 22.VIII (FSEB); darrera citació post-
nupcial (F).
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BARCELONÈS

Sant Adrià del Besòs 1 ex. en migració
davant la desembocadura del Besòs el
24.VII (XLBA); primera citació postnupcial
(F, G).

SOLSONÈS

Clariana de Cardener 1 ex. sobrevolant
l’embassament de Sant Ponç durant més
d’una hora el 25.V (RBVA i DMCA); (G). 

Himantopus himantopus
Cames llargues

Els primers exemplars s’han detectat de
forma generalitzada a primers de març i
els darrers durant el setembre dins el patró
habitual. Es troba a faltar alguna citació
de finals de febrer o d’octubre (Sales 2006).
Les diferents observacions de juny són
difícils de catalogar: és possible que bona
part de les citacions dels primers dies del
mes encara corresponguin a exemplars en
pas prenupcial. Els individus observats a
mesura que avança el mes podrien ser
adults que han fracassat en la nidificació
o ocells erràtics no reproductors. La hiver-
nada testimonial al delta de l’Ebre sem-
bla que ha esdevingut regular. Entre les
dades de reproducció cal destacar la colo-
nització de la conca del Besòs i la gairebé
desaparició a l’estany d’Ivars provocada
pels canvis en la qualitat de l’aigua. Malau-
radament, s’han detectat brots de botu-
lisme que han causat una alta mortalitat
a les conques dels rius Llobregat i Besòs.-
XLBA.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà Població nidificant avaluada en
68 parelles (JMAA); (R). 

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal Alguns exs. a l’em-
bassament del Foix l’11.IX (HSCA, CGGA i
XBGA); darrera citació postnupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 4 exs. al gener (PDEA); cens
d’ocells aquàtics hivernants (N).

BAIX EMPORDÀ

Palafrugell 4 exs. en una illeta rocosa de
la punta de la Torre sobre el mar el 3.VI
(JDLA i CEGA); (G).
Pals 62 exs. a les basses d’en Coll el 19.III
(CBLA); (N).

BAIX LLOBREGAT

Cornellà de Llobregat-El Prat de Llo-
bregat-l’Hospitalet de Llobregat Alta
mortalitat de joves, polls i adults al riu Llo-
bregat per possible botulisme durant el
mes de juliol (ASAA); (B).
Delta del Llobregat 2 exs. al riu davant
de cal Lluquer el 4.III (FSEB i IFXA); pri-
mera citació prenupcial (F). 87 parelles
nidificants a tot el delta (FLSA); (R). 3 exs.
a la maresma del Remolar el 3.XI (STVB i
MMXK); darrera citació postnupcial (F).

BARCELONÈS

Barcelona Una parella al parc de Diago-
nal Mar el 5.VI (CBMA) i el 17.VI (MAXD);
(F).

BARCELONÈS/VALLÈS OCCIDENTAL

Parc Fluvial del Besòs Es troben almenys
8 exs. morts entre juliol i agost afectats per
un brot de botulisme (XLBA); (B). 

BERGUEDÀ

Avià 2 exs. a l’estany de Graugés el 13.V
(PABB); (G).

MARESME

Malgrat de Mar 3 exs. a la desemboca-
dura de la Tordera el 2.VI (FMVA); (F).
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OSONA

Manlleu 1 ex. al Ter el 24.IX (GMCC); darre-
ra citació postnupcial (F).

PLA D’URGELL

Estany d’Ivars i Vila-sana En el segon
any amb alt nivell d’aigua, tot i que con-
dicionat per una considerable eutròfia i la
presència de nombroses carpes, es detec-
ta la presència regular de pocs exs. al llarg
de l’any. Hi nidifiquen 0-3 parelles en front
a les 60-80 del 2006 (JEBA); (R). 1 ex. el
3.III (GBCA); primera citació prenupcial
(F). 50 exs. el 31.III (MPOA i GBCA); màxim
anual (N). 

RIBERA D’EBRE

La Palma d’Ebre 1 ex., probablement mas-
cle, a l’embassament dels Montblanquets
l’1.VI (RACC); primera citació documen-
tada de l’espècie a la zona (G).

SEGRIÀ

Lleida 5 nius i un poll a Torre-ribera el
17.V (ABBB); (R).

SELVA

Sils 70 exs. als estanys el 3.IV (FRRA);
màxim anual (N). 

SOLSONÈS

Clariana de Cardener 1 ex. l’embassa-
ment de Sant Ponç el 12.VI (RBVA); possi-
ble primera citació postnupcial (F).

VALLÈS OCCIDENTAL

Montcada i Reixac Una parella nidificant
al Parc Fluvial del Besòs (XLBA); nou qua-
drat UTM 10x10 de cria segura (GR).

VALLÈS ORIENTAL

Granollers-La Llagosta Màxim de 19 pare-
lles amb comportament reproductor als
rius Congost i Besòs entre els dos termes
municipals. Com a mínim, 12 d’elles ponen
ous, es comprova el fracàs en dues oca-

sions i en surten 10 llocades, de les quals
6 arriben a volar (FMVA); primer cas docu-
mentat de cria segura a la comarca i nou
quadrat UTM 10x10 de cria segura (GR).

Recurvirostra avosetta
Bec d’alena

BAIX CAMP

Salou 1 ex. volant direcció sud a la pun-
ta Cavalls el 3.XI (ACTA); (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1.023 exs. al gener (PDEA);
cens d’ocells aquàtics hivernants (N).

BAIX EMPORDÀ

Bellcaire d’Empordà 1 ex. als arrossars
de Sobrestany el 25.V (ABRA); darrera cita-
ció prenupcial (F).
Torroella de Montgrí 3 exs. a la bassa de
Fra Ramon el 19.III (ABRA); primera cita-
ció prenupcial (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 2 exs. a la maresma
del Remolar el 23.II (XSXA); primera cita-
ció prenupcial (F). 12 exs. a la mateixa
localitat (XLBA) més 21 exs. a la platja de
ca l’Arana el 3.VI (RBVA i DBRA); màxim
anual (N). 4 exs. el 7.VI (JBOL i PBGA); darre-
ra citació prenupcial (F). 5 exs. a la plat-
ja de ca l’Arana el 26.VII (XLBA i MGVA);
primera citació postnupcial (F). 4 exs. a
la maresma del Remolar el 27.XI (JBOL i
PBGA); darrera citació postnupcial (F).

MARESME

Malgrat de Mar 1 ex. a la desembocadu-
ra de la Tordera el 19.III (EBMA); (G, F).

TARRAGONÈS

Tarragona 1 ex. a la corba del Francolí el
30.III (ACTA); (G).
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Burhinus oedicnemus
Torlit

Les dades del SOCC indiquen una ten-
dència negativa que cal prendre amb cau-
tela, ja que no és estadísticament signifi-
cativa. A més, als dos darrers anys es cons-
tata una lleu recuperació de l’espècie. L’índex
de 2007 en comparació a 2002 és de 0,8,
força superior al de l’any 2005 que se situa-
va en 0,6 (ICO 2007, SIOC). Cal destacar
la citació de cria al Gironès, ja que repre-
senta la segona comprovada pel pla de la
Selva. També és remarcable l’hivernada al
delta de l’Ebre, ja constatada des de l’any
2004 (Sales 2006) i que, després de 3 anys
d’increment progressiu, ha disminuït una
mica respecte al 2006 (Estrada & Anton
2007).- MARC, RACC i SHVA.

Tendència població nidificant (SOCC) 
Mitjana anual (2002-2007): -4% (ns, n=28).
Índex 2007=0,8

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus 1 ex. sedi-
mentat entre la brolla a sa Planassa el 18.IV
(PFLB i EDXA); darrera citació prenupcial
(F, G).

ALT PENEDÈS

Sant Cugat Sesgarrigues 4 exs. cantant
a la nit el 4.III (XPCA); (G). 

BAIX CAMP

Reus 2 exs. sentits a l’aeroport el 17.IV
(ABBB); darrera citació prenupcial (F). 

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 141 exs. al gener (PDEA);
cens d’ocells aquàtics hivernants (N).

BAIX EMPORDÀ

Castell-Platja d’Aro 1 ex. als estanys de
les Escoles el 17.XI (CACB); primera cita-
ció postnupcial (G, F).

Pals 2 exs. a les basses d’en Coll el 15.V
(CLBA); darrera citació prenupcial (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. el 12.I (FLSA,
FSEB i ALTA); cens d’ocells aquàtics hiver-
nants (N). 7 exs. a cal Nani el 6.XII (RBVA);
màxim anual (N).

BARCELONÈS

Barcelona 4 exs. s’aturen al davant del
centre comercial la Maquinista el 16.XI
(PCPA); darrera citació postnupcial (G, F).

GIRONÈS

Campllong Una parella amb 2 polls a les
granges Barber el 21.VIII (JVCB); (R).
Cassà de la Selva 2 parelles en dos camps
al veïnat de Serinyà el 17.III (ADGA i MGSA);
primera citació prenupcial (F).

OSONA

Sant Julià de Vilatorta 1 ex. el 22.II (JAIA
i AAVA); (G).

PLA D’URGELL

Bell-lloc d’Urgell 20-30 exs. en un erm
el 12.II (FMSA); (N). Més de 100 exs. en
vol sobre la N-II l’1.XI (FMSA); (N).
Estany d’Ivars i Vila-sana 100 exs. el 24.X
(SSAA i JCMC); màxim anual (N, F).

VALLÈS OCCIDENTAL

Santa Perpètua de la Mogoda 1 ex. recla-
mant de nit a la Florida l’11.IV (FMVA);
darrera citació prenupcial (F).

VALLÈS ORIENTAL

Mollet del Vallès Diverses observacions
a Gallecs: 2 exs. el 8.X (FMVA); primera
citació postnupcial (F). 1 ex. el 16.XI
(FMVA); darrera citació postnupcial (F).
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Cusorius cursor
Corredor

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a la platja dels
Carabiners del 23.IV (XLBA, DBRA i CFXB)
al 26.IV (ABBB, FLSA, AGCB, RGBA i SBXC);
(G). No tramesa al CAC.

Glareola pratincola
Perdiu de mar

BAIX EMPORDÀ

Bellcaire d’Empordà 1 ex. a Sobrestany
el 15.IV (ABRA); (G).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat Diverses observacions
a cal Tet: 1 ex. el 8.IV (RBVA); primera cita-
ció prenupcial (F). 3 parelles amb polls i
una més amb ous durant el mes de juliol
(FLSA, FSEB, SBXC i EDBB); (R). Un juvenil i
un adult a la maresma del Remolar el 10.VII
(PBGA); darrera citació postnupcial (F).

PLA D’URGELL

Estany d’Ivars i Vila-sana 1 ex. el 31.III
(MPOA i GBCA); primera citació prenupcial
(F, G). 1 ex. el 16.IV (JEBA); (G). 1 ex. entre
el 28 i el 30.IV (JCCA); (G). 1 ex. el 12.V
(ARSA); darrera citació prenupcial (F).

Charadrius dubius
Corriol petit

Els primers exemplars estivals s’han citat
de forma generalitzada a primers de març,
amb dues dades també al febrer, com és
habitual (Copete 2000). Sembla que aques-
ta espècie ja es deixa de veure en algunes
localitats durant l’agost, mentre que les
darreres citacions postnupcials han estat
a primers d’octubre. S’han recollit dades
d’hivernada a 4 indrets de la franja litoral,
amb un màxim d’11 individus a l’Empor-
dà, però no s’ha rebut informació d’efec-
tius durant aquest període a la plana de
Lleida. Pel que fa a les dades de repro-
ducció, cal destacar la nova quadrícula de
cria possible a la Terra Alta i la marcada
davallada a l’estany d’Ivars provocada pels
canvis en la qualitat de l’aigua.- XLBA.

Tendència població nidificant (SOCC) 
Mitjana anual (2002-2007): +29% (ns, n=11).
Índex 2007=3,3

ALT EMPORDÀ

Masarac 1 ex. al riu Llobregat el 4.III
(ECFA); primera citació prenupcial (F).
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 11 exs. l’11.I (JMAA i TMJA); cens
d’ocells aquàtics hivernants (N). Població
nidificant avaluada en 8 parelles (JMAA);
(R). 

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 1 ex. el 10.VIII (HSCA,
CGGA i XBGA); darrera citació postnupcial
(F).

BAIX CAMP

Cambrils 4 exs. a la platja el 7.III (ACTA);
primera citació prenupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. al gener (PDEA); cens
d’ocells aquàtics hivernants (N).
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BAIX EMPORDÀ

Castell-Platja d’Aro Una parella amb
almenys dos polls als estanys de les Esco-
les el 7.VII (CACB); (R).

BAIX LLOBREGAT

Cornellà de Llobregat Un niu amb 4 ous
el 22.IV (ASAA); (R).
Delta del Llobregat 7 exs. a la riera Roja
el 24.I (FLSA i XSXA); citació hivernal (F).
Màxim de 150 exs. a la maresma del Remo-
lar el 30.VII (FLSA) i el 4.IX (FLSA); màxim
anual (N). 10 exs. la platja de ca l’Arana
el 9.X (FLSA); darrera citació en pas post-
nupcial (F). 5 exs. a can Dimoni el 23.XI
(XLBA i MGVA) i 6 exs. el 30.XII (RBVA); cita-
cions hivernals (F).

BARCELONÈS

Santa Coloma de Gramenet 1 ex. al Parc
Fluvial del Besòs el 8.II (XLBA); primera
citació prenupcial (F).
Sant Adrià de Besòs 9 exs. a la desem-
bocadura del Besòs el 9.X (XLBA); darrera
citació postnupcial (F).

BERGUEDÀ

Avià 1 ex. a l’estany de Graugés el 27.III
(PABB); (G).

GARRAF

Vilanova i la Geltrú 3 exs. a la platja de
Ribes Roges el 6.III (MOVA); (F).

MARESME

Malgrat de Mar 45 exs. a la desemboca-
dura de la Tordera el 26.III (PABA); màxim
anual (N). 

PLA DE L’ESTANY

Porqueres 2 adults i 4 pollets a la llacu-
na de can Margarit el 2.VII (CGPC); (R).
Serinyà 1 ex. a la reserva de l’illa dels Fares
el 17.II (CFQA i JBVA); primera citació pre-
nupcial (F).

PLA D’URGELL

Estany d’Ivars i Vila-sana 1 ex. el 6.III
(SSAA); primera citació prenupcial (F).
Mínim de 5 exs. entre el 18 i el 30.IV (JCVA);
màxim anual (N).

RIBERA D’EBRE

Flix Diverses observacions als aiguamolls
del mas de les Cigonyes a la Reserva Natu-
ral de Sebes i Meandre de Flix: 1 ex. el
22.III (IJVA); (G). 1 ex. el 25.III (IJVA); (G).

SELVA

Sils 12 exs. als estanys el 17.VII (JVLA,
TSCA, TMXC i TPMA); màxim anual (N). 2
exs. el 8.VIII (JVLA i TMPA); darrera citació
postnupcial (F).

TERRA ALTA

Bot Una parella al riu de la Canaleta el
31.V (LGSB); nou quadrat UTM 10x10 de
cria possible (GR).

VALLÈS OCCIDENTAL

Montcada i Reixac 1 ex. al riu Ripoll el
4 i el 18.I (XLBA); citacions hivernals (F).

Charadrius hiaticula
Corriol gros

S’ha citat de primers de març (1.III) fins
a mitjans de juny (17.VI), de manera que
s’ha solapat gairebé amb la primera dada
considerada com a postnupcial (24.VI),
com és habitual. La darrera observació en
aquest període ha estat a primers de novem-
bre (5.XI) al delta del Llobregat, l’única
localitat d’on s’han recollit dades repre-
sentatives a nivell català (Ferrer et al. 1986).
Cal destacar la disminució del contingent
hivernal al delta de l’Ebre en els darrers
anys i el manteniment de la presència tes-
timonial durant aquest període als aigua-
molls de l’Empordà.- XLBA.
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ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 4 exs. l’11.I (JMAA i TMJA); cens d’o-
cells aquàtics hivernants (N). 

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 110 exs. al gener (PDEA);
cens d’ocells aquàtics hivernants (N). Un
mascle fent displays i perseguint amb insis-
tència una femella de corriol camanegre
Charadrius alexandrinus el 20.VI (FMVA);
(B).

BAIX EMPORDÀ

Castell-Platja d’Aro Diverses observa-
cions a la desembocadura del Ridaura: 1
ex. el 12.V (CACB); darrera citació pre-
nupcial (F). Un juvenil el 8.IX (CACB); pri-
mera citació postnupcial (F).
Pals 9 exs. a l’estany de Pals el 19.III (CLBA);
primera citació prenupcial (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a la maresma
del Remolar l’1.III (PBGA); primera citació
prenupcial (F). 150 exs. a la mateixa loca-
litat el 17.V (XLBA); màxim prenupcial (N).
Diverses observacions a la platja de ca l’A-
rana: 3 exs. el 17.VI (XLBA); darrera cita-
ció prenupcial (F). 1 ex. a partir del 24.VI
(XLBA); primera citació postnupcial (F).
Fins a 97 exs. el 13.VIII (FLSA); màxim
postnupcial (N). 1 ex. 5.XI (FLSA); darre-
ra citació postnupcial (F).

BARCELONÈS

Sant Adrià de Besòs Observat entre el
24.IV i el 8.V, amb un màxim de 3 exs.
(XLBA); (F, N). 1 ex. el 3.IX (XLBA); prime-
ra citació postnupcial (F). 2 exs. el 9.X
(XLBA); darrera citació postnupcial (F).

MARESME

Malgrat de Mar 5 exs. a la desemboca-
dura de la Tordera el 2.VI (FMVA); darre-
ra citació prenupcial (F).

PLA D’URGELL

Estany d’Ivars i Vila-sana 1 ex. el 31.III
(MPOA i GBCA); única citació prenupcial
(F). Mínim d’un ex. el 17.VII (JEBA); úni-
ca citació postnupcial (F).

Charadrius alexandrinus
Corriol camanegre

D’entre les 5 localitats d’hivernada des-
taquen les dades de Coma-ruga, que
reflecteixen la importància del litoral
tarragoní, així com el PNAE, on es cen-
sa el màxim històric. És interessant l’ob-
servació d’Osona, primera a la comar-
ca. Pel que fa als nuclis reproductors,
manquen dades del delta de l’Ebre i Torre-
dembarra. Destaca l’estabilitat des de
2002 de la població reproductora del
PNAE. Per contra al delta del Llobregat,
on s’ha patit els últims anys una pèrdua
d’hàbitat i un nivell de molèstia impor-
tant a causa del desviament del riu i l’am-
pliació del port de Barcelona, el nombre
de parelles ha començat a recuperar-se
(49 parelles) fruit dels esforços realitzats
des de les diferents administracions i ges-
tors del territori, desprès del mínim his-
tòric de 2006 (42 parelles). La pèrdua
d’hàbitat en aquesta zona i el caràcter
oportunista de l’espècie han col·laborat
en l’aparició de petits nuclis reproduc-
tors en localitats costaneres (Tarragona,
Premià de Mar i Coma-ruga) on es detec-
ten alguns exemplars marcats al delta del
Llobregat.- TMPA.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 21 exs. a la platja de Can Comes
l’11.I (JMAA i TMJA); cens d’ocells aquàtics
hivernants (N). Població nidificant ava-
luada en 22 parelles (JMAA i AOTA); (R). 
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BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre Uns 100 exs. a l’entrada
de la Punta de la Banya el 10.VII (FMVA);
(N).

BAIX EMPORDÀ

Palafrugell 1 ex. a la platja de Port Bo el
3.IV (JDLA i CEGA); (G, F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 6 exs. el 12.I (FLSA,
FSEB i ALTA); cens d’ocells aquàtics hiver-
nants (N). 

BAIX PENEDÈS

El Vendrell 2 exs. a les Madrigueres i 1
ex. a Coma-ruga el 14.I (CGGA i XBGA); cens
d’ocells aquàtics hivernants (N).

OSONA

Folgueroles 1 ex. al Raurell el 14.IV (MRFB);
(G).

TARRAGONÈS

Tarragona 1 ex. al port el 31.III (ACTA);
primera citació prenupcial (F).

Charadrius morinellus
Corriol pit-roig

Molt interessant resulta la citació d’Alfés
ja que representa el primer cas d’hiver-
nada documentat a Catalunya. Només exis-
tia una dada d’aquest període d’un indi-
vidu aïllat a l’Alt Camp al gener del 2001
(Aymí & Herrando 2005).- MARC, RACC i
SHVA.

ALT EMPORDÀ

Colera 1 ex. al puig d’Esquers el 9 i 10.IX
(MJNA); (E).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre Un juvenil a la Nòria l’11
(JTOA i RSBB) i el 12.IX (FMVA); (E).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a la platja de ca
l’Arana el 23.VIII (FLSA, EDBB i FSEB); pri-
mera citació postnupcial a Catalunya (E,
F). 1 ex. a la mateixa localitat el 28.VIII
(RBVA); (E). Un adult a la gola de la Bunyo-
la el 28.VIII (RBVA i SSXC); (E). 3 juvenils
a cal Nani el 2.IX (RBVA i MCXJ); darrera
citació postnupcial (E, F).

OSONA

Viladrau Diverses observacions al Mata-
galls: 5 juvenils l’1.IX (MRFB i RJNA); (E, G).
Un juvenil el 16.IX (MARB i MCXK); darre-
ra citació postnupcial a Catalunya (E, F, G).

RIPOLLÈS

Setcases 1 ex. al vessant oest del pic de la
Dona el 31.VIII (JCMA); (E).

SEGRIÀ

Alfés 1 ex. el 5.IX (TKKA); (E). Un màxim
de 13 exs. del 2.XII (DDDA, LSXC i ALTA)
fins a finals d’any, 23.XII, darrera citació
de l’any (FMSA); primer cas d’hivernada
d’aquesta espècie documentat a Catalunya
(E, F).

VALLÈS OCCIDENTAL

Santa Perpètua de la Mogoda 2 exs. de
1r any de calendari el 5.IX (AAJA); (E).

Pluvialis apricaria
Daurada grossa

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1.198 exs. l’11.I (JMAA i TMJA); cens
d’ocells aquàtics hivernants (N). 

BAIX CAMP

Reus Diverses observacions a l’aeroport:
63 exs. el 16.I (ABBB); màxim anual (N).
3 exs. el 21.III (ABBB); darrera citació
prenupcial (F). 
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BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 2.969 exs. al gener (PDEA);
cens d’ocells aquàtics hivernants (N).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 272 exs. el 12.I (FLSA,
FSEB i ALTA); cens d’ocells aquàtics hiver-
nants (N). 1 ex. a cal Roc el 8.V (FLSA);
darrera citació prenupcial (F). 1 ex. a la
maresma del Remolar el 28.IX (JBOL i PBGA);
primera citació postnupcial (F). 220 exs.
a can Dimoni el 23.XI (XLBA i MGVA) i el
29.XII (RBVA); (N). 

GARRAF

Vilanova i la Geltrú Diverses observa-
cions a la platja de Ribes Roges: 1 ex. el
15.XI (MOVA); (F, G). 2 exs. entre el 17 i
el 20.XI (VPRA i RSNA); (G).

GIRONÈS

Cassà de la Selva 1 ex. al veïnat de Mont-
roig el 2.II (JVCB); (G).
Llagostera 1 ex. als erms propers a l’a-
bocador de Solius entre el 24.XI i el 2.XII
(CACB); (G, B).

PLA D’URGELL

Estany d’Ivars i Vila-sana 1 ex. el 22.III
(JEBA); darrera citació prenupcial (F).

TARRAGONÈS

Tarragona 1 ex. al port el 8.X (ACTA); pri-
mera citació postnupcial (F).

VALLÈS ORIENTAL

La Roca del Vallès 4 exs. a la plana del
riu Mogent el 10 i l’11.XI (JMOB); (G).
Mollet del Vallès 1 ex. a la carena dels
Bandolers, Gallecs, el 27.II (FMVA); (G).

Pluvialis squatarola
Pigre gris

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 8 exs. a la platja de can Comes l’11.I
(JMAA i TMJA); cens d’ocells aquàtics hiver-
nants (N). 

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 975 exs. al gener (PDEA);
cens d’ocells aquàtics hivernants (N).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat Diverses observacions
a la platja de ca l’Arana: 1 ex. l’1 i el 2.IV
(XLBA, FLSA, MRFB i DLVA); primera citació
prenupcial (F). 16 exs. el 19.V (XLBA);
màxim prenupcial (F). 3 exs. el 5.VI (FLSA);
darrera citació prenupcial (F).1 ex. el 9.VIII
(FLSA); primera citació postnupcial (F). 6
exs. del 18.X al 4.XII i 3 exs. de l’11.XII a
finals d’any (FLSA); (F).

BARCELONÈS

Sant Adrià de Besòs 2 exs. a la desem-
bocadura del Besòs el 9.IX i 1 ex. el 12.IX
(XLBA); (G).

Vanellus gregarius
Fredeluga gregària

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a la maresma
del Remolar l’1.XI (STVB i JCMC); (G). No
tramesa al CAC.

PLA D’URGELL

Bellvís 1 ex. a Torre Coca el 29.XI (VPRA
i RRJB); (G). No tramesa al CAC.
Linyola 1 ex. a la serra de Barret Picat entre
un grup de fredelugues Vanellus vanellus,
probablement el mateix de la citació ante-
rior, el 28.XI (JEBA); (G). No tramesa al
CAC.
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Vanellus vanellus
Fredeluga
Hi ha una correcció de dades de 2006 a l’apèndix 1,
fe d’errates.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 7.175 exs. l’11.I (JMAA i TMJA); cens
d’ocells aquàtics hivernants (N). 

BAIX CAMP

Reus 1 ex. a l’aeroport el 21.III (ABBB);
darrera citació prenupcial (F). 

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 17.665 exs. al gener (PDEA);
cens d’ocells aquàtics hivernants (N).

BAIX EMPORDÀ

Pals 2 exs. a l’estany de Pals el 19.III (CBLA);
darrera citació prenupcial (F). 4 exs. als
arrossars de mas Carles el 22.IX (CBLA i
JCWA); primera citació postnupcial (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 845 exs. el 12.I (FLSA,
FSEB i ALTA); cens d’ocells aquàtics hiver-
nants (N). 2 exs. a la maresma del Remo-
lar durant els mesos de maig i juny (FLSA);
citacions d’estiuejants (F). 1 ex. a la plat-
ja de ca l’Arana el 26.VII (XLBA); primera
citació postnupcial (F).

BARCELONÈS

Sant Adrià de Besòs 4 exs. sobrevolant
la desembocadura del Besòs el 3.IX (XLBA);
primera citació postnupcial (F). 

OSONA

Manlleu 11 exs. al Ter el 20.IX (JEPB i
MMSC); primera citació postnupcial (F).

PLA DE L’ESTANY

Porqueres 6 exs. a la llacuna de can
Margarit el 22.VI (CFQA); primera citació
postnupcial (F).

PLA D’URGELL

Estany d’Ivars i Vila-sana En el segon
any amb alt nivell d’aigua, tot i que con-
dicionat per una considerable eutròfia i la
presència de nombroses carpes, es detec-
ta una presència regular de l’espècie al llarg
de l’any amb major nombre al període pre-
nupcial. Hi nidifiquen 2 parelles (JEBA);
(R). Mínim de 4.000 exs. el 3.I (JEBA);
màxim anual (N).

VALLÈS ORIENTAL

Sant Fost de Campsentelles 3 exs. al riu
Besòs el 19.III (FMVA); darrera citació pre-
nupcial (F).

Calidris canutus
Territ gros

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 2 exs. el 5.IX (ABBB); (G). 

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 11 exs. al gener (PDEA);
cens d’ocells aquàtics hivernants (N). 

BAIX EMPORDÀ

Pals 1 ex. a les basses d’en Coll el 2.V
(CLBA); (G).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat Diverses observacions
a la platja de ca l’Arana: 1 ex. el 29.IV
(MGVA); primera citació prenupcial (F). 9
exs. el 5.V (XLBA i JJMA); màxim prenup-
cial (N). 1 ex. el 31.V (XLBA); darrera cita-
ció prenupcial (F). 6 exs. el 13.VIII (FLSA);
primera citació postnupcial (F). 9 exs. el
16.VIII i el 12.IX (FLSA); màxim postnup-
cial (N). 1 ex. el 23.XI (XLBA); darrera cita-
ció postnupcial (F).
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Calidris alba
Territ tresdits

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 5 exs. a la platja de can Comes l’11.I
(JMAA i TMJA); cens d’ocells aquàtics hiver-
nants (N). 3 exs. a la platja de can Comes
el 23.V (ABRA, RGBA i AOTA); (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 446 exs. al gener (PDEA);
cens d’ocells aquàtics hivernants (N).

BAIX LLOBREGAT 

Delta del Llobregat 3 exs. el 12.I (FLSA,
FSEB i ALTA); cens d’ocells aquàtics hiver-
nants (N). 75 exs. entre la platja de ca l’A-
rana i la platja del Prat el 14.V (XLBA);
màxim anual (N). Diverses observacions
a la platja de ca l’Arana: 5 exs. el 2.VI
(XLBA); darrera citació prenupcial (F). 4
exs. el 31.VII (XLBA); primera citació
postnupcial (F).

BARCELONÈS

Sant Adrià de Besòs 1 ex. a la desembo-
cadura del Besòs el 4.V (XLBA); (G).

TARRAGONÈS

Tarragona Diverses observacions al
port: 5 exs. el 5.V (ACTA) i 6 exs. el 12.V
(ACTA); (G). 1 ex. el 16.VIII (ACTA, CAFA i
JFOD); (G). 2 exs. el 17.XI (ACTA i JFOD);
(G).

Calidris minuta
Territ menut

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 24 exs. l’11.I (JMAA i TMJA); cens
d’ocells aquàtics hivernants (N). 

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 3.939 exs. al gener (PDEA);
cens d’ocells aquàtics hivernants (N).

BAIX EMPORDÀ

Castell-Platja d’Aro 1 ex. a la desembo-
cadura del Ridaura el 22.IX (CACB); (G).
Pals 1 ex. al golf Serres de Pals el 27.VII
(CLBA); (G).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 25 exs. el 12.I (FLSA,
FSEB i ALTA); cens d’ocells aquàtics hiver-
nants (N). Diverses observacions a la plat-
ja de ca l’Arana: 40 exs. el 3.V (XLBA);
màxim prenupcial (N). 1 ex. el 17.VI (XLBA);
darrera citació prenupcial (F). 2 exs. el
20.VII (XLBA); primera citació postnupcial
(F). 90 exs. el 8.VIII (FLSA); màxim post-
nupcial (N).

BARCELONÈS

Sant Adrià de Besòs Diverses observa-
cions a la desembocadura del Besòs: 1 ex.
el 6.IV (MCVA); única citació prenupcial
(F). 10 exs. el 5.VIII (XLBA); primera cita-
ció postnupcial (F). 1 ex. el 9.X (XLBA);
darrera citació postnupcial (F).

OSONA

Manlleu 2 adults al Ter del 4 al 7.VIII
(MRFB); primera citació postnupcial (F, G).
Un jove del 21 al 24.IX (MRFB); (F).

PLA D’URGELL

Estany d’Ivars i Vila-sana 2 exs. el 10.V
(SSAA); (G).

SELVA

Sils Diverses observacions als estanys: 1
ex. el 23.VII (JVLA i TMPA); primera citació
postnupcial (F). 10 exs. el 27.VII (ADGA,
NRVA, RRMB i MGSA); màxim anual (N). 1
ex. el 8.VIII (JVLA i TMPA); darrera citació
postnupcial (F).

Llista Sistemàtica 91



TARRAGONÈS

Tarragona 1 ex. el 13.VIII (ACTA); (G).

Calidris temminckii
Territ de Temminck

ALT EMPORDÀ

Pedret i Marzà 2 exs. a la bassa de Pedret
el 3.V (AOTA, MBFA, ABRA, ACJA i BMBA); (G).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 11 exs. al gener (PDEA);
cens d’ocells aquàtics hivernants (N).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 2 exs. a la maresma
del Remolar el 12.III (JCMC); primera cita-
ció prenupcial (F). 7 exs. a la mateixa loca-
litat el 25.IV (JCMC); màxim anual (N). 1
ex. a la gola de la Bunyola el 8.V (FLSA);
darrera citació prenupcial (F). 2 exs. a la
platja de ca l’Arana el 20.VII (MGVA i JTXG);
primera citació postnupcial (F). 1 ex. a cal
Roc el 9.X (FLSA); darrera citació postnupcial
(F).

BARCELONÈS

Santa Coloma de Gramenet 1 ex. al Parc
Fluvial del Besòs el 6.VIII (XLBA); (G).

Calidris fuscicollis
Territ cuablanc

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. als estanys del Matà del 2 al
5.IX (JMAA, TMJA, ABBB i VPRA); (G). No tra-
mesa al CAC.

Calidris melanotos
Territ pectoral

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà Un juvenil als estanys del Matà i el
Cortalet del 23 al 29.IX (AOTA); (G). No
tramesa al CAC.

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. a l’illa de Riu el 12.XI
(CJMA i ALTA); (G). No tramesa al CAC.

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat Diverses observacions
a la platja de ca l’Arana: 1 ex. del 18 (XLBA,
DBRA i FLSA) al 20.IV (FLSA i AGCB); (G). 2
exs. el 28 (XLBA, FLSA, SBXC i PEGA) i el 29.V
(FLSA i MLMB); (G). Un juvenil a la mares-
ma del Remolar entre el 8 (MCVA) i el 21.IX
(PBGA); (G). No trameses al CAC.

Calidris ferruginea
Territ becllarg

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. al gener (PDEA); cens
d’ocells aquàtics hivernants (N).

BAIX EMPORDÀ

Castell-Platja d’Aro 1 ex. a la desembo-
cadura del Ridaura els dies 12.V i 13.V
(CACB); (G).
Pals 1 ex. als arrossars del Baix Ter el 14.V
(ABRA i DRBA); (G). 2 exs. al golf Serres de
Pals el 2.VIII (CLBA); (G).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat Diverses observacions
a la platja de ca l’Arana: 12 exs. el 19.IV
(XLBA i FLSA); primera citació prenupcial
(F). 1 ex. el 4.VI (FLSA); darrera citació
prenupcial (F) 19 exs. el 20.VII (XLBA);
primera citació postnupcial (F). Uns 180
exs. el 27.VII (XLBA); màxim anual (F). 1
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ex. el 18.X (FLSA); darrera citació post-
nupcial (F).

BARCELONÈS

Sant Adrià de Besòs 1 ex. al Parc Fluvial
del Besòs el 24.VII (XLBA); (G). 3 exs. a la
desembocadura del Besòs el 9.IX (XLBA);
(G).

SELVA

Sils Diverses observacions als estanys: 4
exs. el 4.VIII (GDBA); (G). 2 exs. el 6.VIII
(JVLA i TPMA); (G).

TARRAGONÈS

Tarragona Diverses observacions al
port: 6 exs. el 12.V (ACTA); (G). 2 exs. el
12.VIII (ACTA i JFOD); (G).

Calidris alpina
Territ variant

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 101 exs. l’11.I (JMAA i TMJA); cens
d’ocells aquàtics hivernants (N). 

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 24.570 exs. al gener (PDEA);
cens d’ocells aquàtics hivernants (N). 2
exs., un d’ells amb plomatge nupcial, el
10.VII (FMVA); possible primera citació
postnupcial (F).

BAIX LLOBREGAT 

Delta del Llobregat 4 exs. el 12.I (FLSA,
FSEB i ALTA); cens d’ocells aquàtics hiver-
nants (N). Diverses observacions a la plat-
ja de ca l’Arana: 30 exs. el 5.IV (XSXA);
màxim prenupcial (N). 1 ex. el 8.VI (FLSA
i XLBA); darrera citació prenupcial (F). 1
ex. el 20.VII (XLBA); primera citació post-
nupcial (F). Uns 66 exs. el 9.X (FLSA);
màxim postnupcial (N).

BARCELONÈS

Sant Adrià de Besòs Diverses observa-
cions al Parc Fluvial del Besòs: 1 ex. el
21.III (XLBA); primera citació prenupcial
(F). 2 exs. el 15.V (XLBA); darrera citació
prenupcial (F). 2 exs. el 9.IX (XLBA); pri-
mera citació postnupcial (F). 1 ex. el 9.XI
(XLBA); darrera citació postnupcial (F).

GARRAF

Vilanova i la Geltrú 2 exs. a la platja de
Ribes Roges el 14 i el 27.XI (MOVA); (G).

PLA D’URGELL

Estany d’Ivars i Vila-sana 1 ex. el 7.III
(JEBA, SSAA i GBCA); (G).

TARRAGONÈS

Tarragona 1 ex. al port el 12.XI (ACTA);
(G).

Limicola falcinellus
Territ becadell

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. al Goleró el 12.V
(JTOA i RSBB); (G). 6 exs. a l’illa de Buda el
25.VIII (DBCA); (G, N). Un adult al Gole-
ró del 25.VIII (JFOD, JFBB i JVLA) al 9.X
(FEXA); (G). El mateix adult i un jove l’1
(JFOD, i JTXF) i el 2.IX (JTOA i RSBB); (G).
No trameses al CAC.
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BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a la platja de ca
l’Arana el 22.IV (XLBA i MGVA); (G). No tra-
mesa al CAC.

Tryngites subruficollis
Territ rogenc

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat Diverses observacions
a ca l’Arana: un juvenil entre el 28.IX (XLBA
i MGVA) i el 9.X (FLSA); (G). Un altre juve-
nil del 2 (VPRA i FLSA) al 10.X (RBVA); (G).
No trameses al CAC.

Philomachus pugnax
Batallaire

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 6 exs. l’11.I (JMAA i TMJA); cens d’o-
cells aquàtics hivernants (N). 

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 336 exs. al gener (PDEA);
cens d’ocells aquàtics hivernants (N).

BAIX EMPORDÀ

Pals 10 exs. a l’estany de Pals el 19.III
(CLBA); (G). 

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 4 exs. el 12.I (FLSA,
FSEB i ALTA); cens d’ocells aquàtics hiver-
nants (N). 30 exs. a cal Roc el 15.IV (XLBA);
màxim anual (N). Diverses observacions
a la platja de ca l’Arana: 2 exs. el 17.V
(FLSA); darrera citació prenupcial (F). 1
ex. el 7.VIII (FLSA); primera citació post-
nupcial (F). 

BARCELONÈS

Sant Adrià de Besòs 1 ex. al Parc Fluvial
del Besòs el 15 i el 16.IV (XLBA i XRPA); (G).

MARESME

Malgrat de Mar 3 exs. a la desemboca-
dura de la Tordera el 14.III (EBMA); (G).

OSONA

Manlleu Diverses observacions al Ter: una
femella el 23 (MRFB i AGRB) i el 24.III (MRFB.
GMCC i DCXC); (G). Un jove del 10 (MRFB
i RJNA) al 20.IX (JEPB i MMSC); (G).

PLA D’URGELL

Estany d’Ivars i Vila-sana 2 exs. el 15.III
(JCGA); primera citació prenupcial (F).
Mínim 10 exs. el 28.III (JEBA); màxim anual
(F). 1 ex. el 12.V (ARSA); darrera citació
prenupcial (F). Mínim de 2 exs. el 15.VII
(FMVA); primera citació postnupcial (F).
Una femella i un juvenil el 5.X (SSAA);
darrera citació postnupcial (F).

SELVA

Caldes de Malavella 2 exs. al PGA golf
de Catalunya el 13.IX (JVCB); (G).
Sils Diverses observacions als estanys: 1
ex. el 13.III (JVLA); primera citació pre-
nupcial (F). 4 exs. el 4.IV (MVCA); màxim
anual (N). 1 ex. l’1.V (TMXC); darrera cita-
ció prenupcial (F).

Lymnocryptes minimus
Becadell sord

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 4 exs. l’11.I (JMAA i TMJA); cens d’o-
cells aquàtics hivernants (N). 

BAIX EMPORDÀ

Castell-Platja d’Aro 2 exs. als estanys de
les Escoles el 13 i 14.I (CACB); (G).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 4 exs. el 12.I (FLSA,
FSEB i ALTA); cens d’ocells aquàtics hiver-
nants (N). 1 ex. a la maresma del Remo-
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lar el 3.IV (XLBA); darrera citació prenup-
cial (F). 1 ex. a la mateixa localitat el 16.XI
(XSXA); primera citació postnupcial (F).

BARCELONÈS

Sant Adrià de Besòs 1 ex. a la desembo-
cadura del Besòs el 7.XI (XLBA); (G).

PLA DE L’ESTANY

Banyoles 1 ex. als aiguamolls de la Puda
el 16.I (CFQA); (G).

PLA D’URGELL

Estany d’Ivars i Vila-sana 1 ex. el 25.X
(JGMC i SSAA); primera citació postnupcial
(F). 

SEGRIÀ

Vilanova de la Barca 1 ex. al Sot del Fus-
ter el 26.X (MLMB); (G, F).

SELVA

Sils 1 ex. als estanys el 13.I (ADGA, ACPC,
CAXC, ICAA, JVLA, JFRA, LCRB, MGSA, MVCA i
RVNA); (G).

TARRAGONÈS

Creixell 1 ex. al gorg de Creixell el 29.XII
(XBGA); (G).
Vila-seca 1 ex. a la Pineda el 16.I (ACTA);
(G).

VALLÈS OCCIDENTAL

Montcada i Reixac 8 exs. hivernants al
Besòs durant el mes de gener (XLBA i FMVA);
màxim anual (N).

VALLÈS ORIENTAL

La Roca del Vallès 1 ex. alimentant-se a
la llera del riu a l’aiguabarreig Vallforners-
Mogent el 18.XI (JMOB); (G).

Gallinago gallinago
Becadell comú

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 807 exs. l’11.I (JMAA i TMJA); cens
d’ocells aquàtics hivernants (N). 

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 3.474 exs. al gener (PDEA);
cens d’ocells aquàtics hivernants (N).

BAIX EMPORDÀ

Pals 2 exs. les basses d’en Coll el 31.VIII
(CLBA); primera citació postnupcial (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a la Bunyola
el 17.V (XLBA); darrera citació prenup-
cial (F). 1 ex. a la platja de ca l’Arana el
25.VII (FLSA); primera citació postnup-
cial (F).

PLA DE L’ESTANY

Porqueres 1 ex. a la llacuna de can Mar-
garit el 8.VIII (CGPC); primera citació post-
nupcial (F).

PLA D’URGELL

Estany d’Ivars i Vila-sana 1 ex. anellat el
29.IV (GBCA i SSAA); darrera citació pre-
nupcial (F). 1 ex. el 28.VIII (SSAA); pri-
mera citació postnupcial (F). 34 exs. el
28.IX (SSAA); màxim anual (N).

SELVA

Sils Diverses observacions als estanys: 63
exs. el 13.I (ADGA, ACPC, CAXC, ICAA, JVLA,
JFRA, LCRB, MGSA, MVCA i RVNA); màxim anual
(N). 1 ex. el 20.IV (JVLA); darrera citació
prenupcial (F), 

VALLÈS OCCIDENTAL

Montcada i Reixac 1 ex. el 2.VIII (XLBA);
primera citació postnupcial (F).

Llista Sistemàtica 95



Gallinago media
Becadell gros

ALT EMPORDÀ

Riumors 1 ex. a les Feixes el 24.III (PSGA);
(G). No tramesa al CAC.

Scolopax rusticola
Becada

ALT CAMP

Querol 1 ex. a Montagut el 20.XII (XBGA);
(G).

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 1 ex. al parc del Foix
l’11.III (CGGA); darrera citació prenupcial
(F). 

BAIX CAMP

L’Aleixar 1 ex. prop de la urbanització
Portugal el 27.XII (JFOD); (G).

BAIX LLOBREGAT

El Prat de Llobregat 1 ex. mort a l’ajun-
tament del Prat el 7.XI (PEGA); (B, F). 1 ex.
ferit a la porta de les cases d’en Puig el 9.XI
(FSEB); (B). Una femella amb un cop, pro-
vinent del nucli urbà, ingressa al CRFS de
Torreferrussa el 9.XI (FCBA); (B).
Sant Joan Despí 1 ex. sobrevolant el nucli
urbà el 17.XI (SSAA); (B).
Sant Just Desvern Un mascle amb un cop,
provinent del nucli urbà, ingressa al CRFS
de Torreferrussa el 6.XI (FCBA); primera
citació postnupcial (B, F).

BAIX PENEDÈS

Banyeres del Penedès 1 ex. al molí del
Mata el 9.XII (CGGA); (G). 1 ex. a la riera
de Sant Miquel el 16.XII (CGGA); (G).
El Vendrell 1 ex. sortint del bosc de l’hos-
pital comarcal, al capvespre, l’11.XI (CGGA);
primera citació postnupcial (G).

BARCELONÈS

Barcelona 5 femelles, 4 mascles i 3 exs.
de sexe indeterminat son recollits al nucli
urbà, 3 d’ells després de topar amb vehi-
cles i els altres amb cops. Ingressen al CRFS
de Torreferrussa entre el 6 i el 18.XI. (FCBA);
(B, F). 1 ex. trobat mort al peu de l’edifi-
ci de les Drassanes el 7.XI (EOXA); (B). 1
ex. volant entre els arbres al parc del labe-
rint d’Horta el 10.XI (XBAA); (B). 

GARRAF

Cubelles 1 ex. el 27.II (RSNA); (G).

MARESME

Vilassar de Dalt 1 ex. amb un cop, pro-
vinent del nucli urbà, ingressa al CRFS de
Torreferrussa el 7.XI (FCBA); primera cita-
ció postnupcial (B, F).

MONTSIÀ

La Sènia 2 exs. al barranc de la Gotelle-
ra, Parc Natural dels Ports, el 14.I (EVRA i
EAFA); (G).

PALLARS JUSSÀ

La Torre de Capdella 1 ex. trobat mort
a sota els cables d’alta tensió vora la Pla-
na de Montrós el 8.II (IAJA); (B).

PALLARS SOBIRÀ

Alins Un mascle cantant a la muntanya
d’Alins en un bosc subalpí de pi negre
Pinus uncinata el 13.VI (DGCA); (R).

SEGRIÀ

Vilanova de la Barca 1 ex. s’aixeca en
un bosc de ribera al Segre el 13.II (FMSA);
(G).

TARRAGONÈS

Tarragona 1 ex. a les instal·lacions d’E-
MASA a Sant Pere i Sant Pau el 5.XI (JVXE);
primera citació postnupcial (F).
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VALLÈS OCCIDENTAL

Vacarisses 1 ex. a can Torrella el 15.XII
(TSBA); (G).

Limosa limosa
Tètol cuanegre

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 3.808 exs. al gener (PDEA);
cens d’ocells aquàtics hivernants (N).

BAIX EMPORDÀ

Palau-sator 1 ex. a l’estany de Boada el
7.IV (XLBA i DBRA); darrera citació pre-
nupcial (F).
Pals 2 exs. a les basses d’en Coll el 21.III
(CLBA i JPRB); primera citació prenupcial
(F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat Diverses observacions
a la maresma del Remolar: 1 ex. el 22.I
(PBGA); primera citació prenupcial (F). 30
exs. el 17.II (JCMC i JCRD); màxim anual
(N). 1 ex. a cal Roc el 17.IV (FLSA); darre-
ra citació prenupcial (F). 1 ex. el 21.VI
(XLBA); primera citació postnupcial (F). 1
ex. el 7.XI (PBGA); darrera citació post-
nupcial (F).

MARESME

Malgrat de Mar Diverses observacions a
la desembocadura de la Tordera: 2 exs.
entre el 15 (EBMA) i el 17.III (FMVA); (G).
1 ex. el 26.III (PABA); (G).

PLA D’URGELL

Estany d’Ivars i Vila-sana 21 exs. el 25.III
(MPLA); primera citació prenupcial i màxim
anual (F, N). 1 ex. el 7.V (JEBA); darrera
citació prenupcial (F). Mínim 4 exs. el
17.VII (JEBA); primera i única citació
postnupcial (F). 

Limosa lapponica
Tètol cuabarrat

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 35 exs. al gener (PDEA);
cens d’ocells aquàtics hivernants (N).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat Diverses citacions a
la platja de ca l’Arana: 14 exs. el 29.IV
(MGVA); primera citació i màxim prenup-
cial (F, N). 1 ex. el 20.V (XLBA i MGVA);
darrera citació prenupcial (F). 23 exs. el
13.VIII (FLSA); primera citació i màxim
postnupcial (F, N). 1 ex. el 9.X (FLSA);
darrera citació postnupcial (F).

Numenius phaeopus
Polit cantaire

ALT EMPORDÀ

Pedret i Marzà 2 exs. en pas a l’abocador
de Pedret el 3.V (BMBA, ACJA, MBFA, ABRA i
AOTA); (G).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. al gener (PDEA); cens
d’ocells aquàtics hivernants (N). 

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 3 exs. a la maresma
del Remolar (STXB) i 5 exs. a ca l’Arana el
5.IV (XLBA); primera citació prenupcial (F).
Diverses observacions a la platja de ca
l’Arana: 97 exs. el 21.IV (XLBA); màxim pre-
nupcial (N). 1 ex. el 17.IV (XLBA); darrera
citació prenupcial (F). 1 ex. el 27.VI (XLBA);
primera citació postnupcial (F). 24 exs. el
30.VII (XLBA); màxim postnupcial (N). 1
ex. a la maresma del Remolar el 15.X (JCMC);
darrera citació postnupcial (F).
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BARCELONÈS

Sant Adrià de Besòs Un juvenil a la plat-
ja del parc de la Pau el 8.IX (MCVA); (G).

GARRAF

Cubelles 1 ex. al petit espigó de la de-
sembocadura del Foix el 22.V (XPCA); (G).

TARRAGONÈS

Tarragona 1 ex. al port el 21.VII (ACTA);
(G).

Numenius arquata
Becut

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 74 exs. al dormidor de la platja de
can Comes l’11.I (JMAA i TMJA); cens d’o-
cells aquàtics hivernants (N). 

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 315 exs. al gener (PDEA);
cens d’ocells aquàtics hivernants (N).

BAIX EMPORDÀ

Baix Ter 40 exs. el 23.II i el 13.XII (CBLA);
màxims anuals (N).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a cal Tet el 6.III
(XLBA); primera citació prenupcial (F).
Diverses observacions a la platja de ca l’A-
rana: 3 exs. el 6.V (JJMB); darrera citació
prenupcial (F). 1 ex. el 22.VI (XLBA); pri-
mera citació postnupcial (F). 1 ex. el 28.IX
(JBOL i PBGA); darrera citació postnupcial
(F).

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. a les 23:30 hores al barri
de Sant Andreu el 20.IV (JCCA); (G).

GARRAF

Cubelles 1 ex. volant al mar cap al nord
a la desembocadura del Foix el 10.IV (XPCA);
(G).

PLA D’URGELL

Estany d’Ivars i Vila-sana 2 exs. el 4.III
(DROA); (G). 1 ex. el 14.III (GBCA); (G).

Tringa erythropus
Gamba roja pintada

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 17 exs. l’11.I (JMAA i TMJA); cens
d’ocells aquàtics hivernants (N). 

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 505 exs. al gener (PDEA);
cens d’ocells aquàtics hivernants (N).

BAIX EMPORDÀ

Pals 1 ex. al golf Serres de Pals el 13.XII
(CLBA); citació hivernal (F). 

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 3-4 exs. el 12.I (FLSA,
FSEB i ALTA); cens d’ocells aquàtics hiver-
nants (N). Diverses observacions a la plat-
ja de ca l’Arana: 1 ex. el 5.V (XLBA); darre-
ra citació prenupcial (F). 1 ex. el 20.VI
(XLBA); primera citació postnupcial (F). 12
exs. a la maresma del Remolar el 30.VIII
(RMXH); màxim anual (N).

MARESME

Malgrat de Mar 2 exs. a la desemboca-
dura de la Tordera el 12.IV (EBMA); (G).

PLA D’URGELL

Estany d’Ivars i Vila-sana 7 exs. el 14.III
(SSAA i GBCA); (G). 1 ex. el 31.III (MPOA);
(G).
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SELVA

Sils 2 exs. el 31.VII (JVLA); primera cita-
ció postnupcial (G, F). 1 ex. el 6.VIII (JVLA
i TMPA); darrera citació postnupcial (G, F).

TARRAGONÈS

Tarragona 1 ex. a la corba del Francolí el
5.V (ACTA); (G).

Tringa totanus
Gamba roja vulgar

BAIX CAMP

Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant 3 exs.
en migració a l’Almadrava el 21.VIII (LGSB);
primera citació postnupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1.260 exs. al gener (PDEA);
cens d’ocells aquàtics hivernants (N).

BAIX EMPORDÀ

Pals 66 exs. a les basses d’en Coll el 2.IV
(CLBA); màxim prenupcial (N).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 2 exs. a la maresma
el 25.II (XSXA); primera citació prenupcial
(F). Diverses observacions a la platja de
ca l’Arana: 230 exs. el 4.V (FLSA); màxim
anual (N). 1 ex. el 12.XI (FLSA i SBXC);
darrera citació postnupcial (F).

BARCELONÈS

Sant Adrià de Besòs Diverses observacions
a la desembocadura del Besòs: 1 ex. el 6.VI
(XLBA); darrera citació prenupcial (F). 1 ex.
el 3.IX (XLBA); primera citació postnupcial
(F). 2 exs. trobats morts per un brot de
botulisme el 9 i el 12.IX (XLBA); (B).

GIRONÈS

Campllong Mínim de 2 exs. en un camp
inundat el 14.IV (ADGA i MGSA); (G).

MARESME

Malgrat de Mar Diverses observacions a
la desembocadura de la Tordera: 1 ex. el
7.III (EBMA); primera citació prenupcial
(F). 83 exs. el 24.III (DBRA, JAPB, JBDA, JPMC,
RVVB, JCCH, JRRH i WMMA); màxim anual
(N). 1 ex. el 2.VI (FMVA); darrera citació
prenupcial (F).

OSONA

Manlleu 1 ex. al Ter el 28.V (RPEA); darre-
ra citació prenupcial (F). 
Vilanova de Sau 3 exs. a l’embassament
de Sau el 3.VIII (MRFB i RJNA); primera cita-
ció postnupcial (F).

PLA D’URGELL

Estany d’Ivars i Vila-sana 3 exs. el 7.III
(JEBA, SSAA i GBCA); primera citació pre-
nupcial (F). 41 exs. el 15.III (MPLA); màxim
anual (N). 1 ex. el 23.IV (SSAA); darrera
citació prenupcial (F). 2 exs. el 29.VIII
(SSAA); primera citació postnupcial (F). 1
ex. el 13.X (IRXC i GBCA); darrera citació
postnupcial (F).

RIBERA D’EBRE

Flix 1 ex. als aiguamolls de la Reserva
Natural de Sebes i Meandre de Flix el 30.III
(IJVA); (G).
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SELVA

Sils 1 ex. als estanys el 3.III (ADGA); pri-
mera citació prenupcial (F). 

Tringa stagnatilis
Siseta

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. als arrossars del Matà el 24.III
(JAPB, RVVB, DBRA, JPMC i JBDA); (E).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. al gener (PDEA); cens
d’ocells aquàtics hivernants (E, N).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a la maresma
del Remolar el 14.IV (PBGA); (E).

MARESME

Malgrat de Mar 1 ex. a la desembocadu-
ra de la Tordera el 16.III (EBMA); (E).

Tringa nebularia
Gamba verda

Bon any d’hivernada d’aquesta espècie amb
valors alts al delta de l’Ebre i presència
en localitats no habituals com ara el Baix
Empordà.- MARC, RACC i SHVA.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 9 exs. l’11.I (JMAA i TMJA); cens d’o-
cells aquàtics hivernants (N). 

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 301 exs. al gener (PDEA);
cens d’ocells aquàtics hivernants (N).

BAIX EMPORDÀ

Pals 3 exs. al golf Serres de Pals el 13.XII
(CLBA); citació hivernal (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 2 exs. el 12.I (FLSA,
FSEB i ALTA); cens d’ocells aquàtics hiver-
nants (N). Diverses observacions a la plat-
ja de ca l’Arana: 30 exs. el 6 i el 7.V (XLBA);
màxim anual (N). 11 exs. el 14.V (FLSA);
darrera citació prenupcial (F). 1 ex. el 2.VII
(XLBA); primera citació postnupcial (F). 6
exs. a la platja de ca l’Arana i 5 exs. a la
maresma del Remolar el 30.VIII (FLSA);
màxim postnupcial (N).

BAIX PENEDÈS

Castellet i la Gornal 1 ex. a l’embassa-
ment del Foix el 26.IX (CGGA); (G, F).

BARCELONÈS

Sant Adrià de Besòs Diverses observa-
cions a la desembocadura del Besòs: 1 ex.
el 28.III (XLBA); primera citació prenup-
cial (F). 1 ex. el 15.V (XLBA); darrera cita-
ció prenupcial (F). 

GIRONÈS

Campllong 1 ex. en un camp inundat el
14.IV (ADGA i MGSA); (G).

OSONA

Manlleu 1 ex. al Ter el 3.XI (AGRB); darre-
ra citació postnupcial (F).

PLA D’URGELL

Estany d’Ivars i Vila-sana 1 ex. el 31.III
(MPOA i GBCA); primera citació prenupcial
(F). 3 exs. el 17.VII (JEBA); primera cita-
ció postnupcial (F). 

SELVA

Sils Diverses observacions als estanys: 1
ex. el 17.VII (JVLA i TPMA); primera citació
postnupcial (F). 1 ex. el 19.X (ADGA); darre-
ra citació postnupcial (F).

SOLSONÈS

Clariana de Cardener 1 ex. el 10.V (RBVA);
(G, F).
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TARRAGONÈS

Vila-seca 1 ex. a la platja dels Prats el
5.V (ACTA); darrera citació prenupcial (F). 

VALLÈS OCCIDENTAL

Palau-Solità i de Plegamans 1 ex. a la
bassa de l’Hostal del Fum el 9.IX (FMVA);
(G).

Tringa ochropus
Xivita

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 17 exs. l’11.I (JMAA i TMJA); cens
d’ocells aquàtics hivernants (N). 

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal Diverses observa-
cions a l’embassament del Foix: 9 exs. el
23.IV (PTEA); màxim anual (N). 1 ex. el
21.VI (PTEA); primera citació postnupcial
(F).
Olesa de Bonesvalls 1 ex. a la depura-
dora el 12.IV (XSXA); (G, B).

ALT URGELL

Basella 1 ex. a l’embassament de Rialb el
18.XII (RBVA); (G).

BAGES

Moià 1 ex. prop de la Gònima el 22.XII
(FMVA); (G).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 133 exs. al gener (PDEA);
cens d’ocells aquàtics hivernants (N).

BAIX LLOBREGAT

Abrera 1 ex. al riu Llobregat l’11.VI (MLMB);
primera citació postnupcial (F).
Delta del Llobregat 34 exs. el 12.I (FLSA,
FSEB i ALTA); cens d’ocells aquàtics hiver-
nants (N). 1 ex. a cal Roc el 3.V (XLBA);
darrera citació prenupcial (F). 

Begues 3 exs. a una bassa d’incendis del
fondo del Teix el 6.VII (XSXA); (G, B).

GARRAF

Olivella 2 exs. en una bassa d’incendis a
mas Vendrell el 4.V (XSXA); (G, F, B).

GIRONÈS

Campllong 1 ex. a la riera Gotarra el 24.I
(JVCB); (G).

MARESME

Malgrat de Mar 1 ex. a la desembocadu-
ra de la Tordera el 6.V (FMVA); darrera cita-
ció prenupcial (F).

PALLARS SOBIRÀ

La Guingueta d’Àneu 1 ex. a l’embassa-
ment de la Torrassa el 8.XII (JPPE); (G).

PLA D’URGELL

Estany d’Ivars i Vila-sana 10 exs. el 17.VII
(JEBA); màxim anual (N).

SEGRIÀ

La Granja d’Escarp 1 ex en una bassa al
secà el 13.VI (ABBB); primera citació post-
nupcial (F, B).

SOLSONÈS

Clariana de Cardener 1 ex. a l’embassa-
ment de Sant Ponç el 4.XII (RBVA); (G).

VAL D’ARAN

Vielha e Mijaran Un adult a la bassa de
Ules l’1.VIII (MAMA); (G).

VALLÈS ORIENTAL

Sant Fost de Campsentelles 1 ex. al riu
Besòs el 12.VI (FMVA); darrera citació pre-
nupcial (F).
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Tringa glareola
Valona

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 5 exs. l’11.I (JMAA i TMJA); cens d’o-
cells aquàtics hivernants (N). 

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 1 ex. a l’embassa-
ment del Foix el 3.X (XPCA); darrera cita-
ció postnupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 211 exs. al gener (PDEA);
cens d’ocells aquàtics hivernants (N). 3
exs. en uns arrossars prop de Gavarró el
20.VI (FMVA); possible primera citació post-
nupcial (F)

BAIX EMPORDÀ

Pals 1 ex. al golf Serres de Pals el 27.VI
(CLBA); primera citació postnupcial (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. el 12.I (FLSA,
FSEB i ALTA); cens d’ocells aquàtics hiver-
nants (N). 1 ex. a la Bunyola el 28.V (XLBA);
darrera citació prenupcial (F). 8 exs. a la
maresma del Remolar el 6.VII (XLBA i MGVA);
primera citació postnupcial (F).

GARROTXA

Santa Pau 1 ex. als estanys d’en Jordà el
15.IV (FTCA); primera citació documenta-
da a la comarca (G).

OSONA

Manlleu Diverses observacions al Ter: 1
ex. el 17.III (JMOB, AGRB, MRFB i RJNA); pri-
mera citació prenupcial (F). 1 ex. el 29.VI
(MRFB. GMCCi DCXC); primera citació post-
nupcial (F).

PLA D’URGELL

Estany d’Ivars i Vila-sana 1 ex. el 14.III

(SSAA); primera citació prenupcial (F). 25
exs. el 17.VII (JEBA); màxim anual (N). 

SELVA

Sils Diverses observacions als estanys: 1
ex. el 17.III (XRCA); primera citació pre-
nupcial (F). 40 exs. el 28.IV (SRLA, FRRA,
ACPC, EFFA, EDBB, XLBA i LPXE); màxim anual
(N). 

TARRAGONÈS

Tarragona 7 exs. a la platja dels Prats a
la Pineda el 21.IV (ACTA); (N).

Xenus cinereus
Siseta cendrosa

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. al gener (PDEA); cens
d’ocells aquàtics hivernants (G). 1 ex. a l’i-
lla de Buda el 25.VIII (DBCA); (G). No tra-
meses al CAC.

Actitis hypoleucos
Xivitona

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 4 exs. l’11.I (JMAA i TMJA); cens d’o-
cells aquàtics hivernants (N). 

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal Diverses observa-
cions a l’embassament del Foix: 1 ex. el
4.IV (HSCA, CGGA i XBGA); primera citació
prenupcial (F). 20 exs. entre les Masuques
i el propi embassament l’11.V (MPMB);
màxim anual (N). 1 ex. el 21.VI (PTEA);
primera citació postnupcial (F). 1 ex. el
9.X (HSCA, CGGA i XBGA); darrera citació
postnupcial (F).
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BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 90 exs. al gener (PDEA);
cens d’ocells aquàtics hivernants (N).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 7 exs. el 12.I (FLSA,
FSEB i ALTA); cens d’ocells aquàtics hiver-
nants (N). 2 exs. a ca l’Arana el 28.V (XLBA);
darrera citació prenupcial (F). 
Sant Boi de Llobregat 1 ex. al riu el 10.VI
(ASAA); primera citació prenupcial o cita-
ció estival (F).

BARCELONÈS

Santa Coloma de Gramenet 1 ex. al riu
Besòs el 29.VI (XLBA); primera citació post-
nupcial (F).

BERGUEDÀ

Avià 10 exs. a l’estany de Graugés el 13.V
(PABB); màxim anual (N).

CERDANYA

Bellver de Cerdanya Una parella amb
comportament nupcial al riu Segre el 21.IV
(PABB); (R).

MARESME

Malgrat de Mar 1 ex. a la desembocadu-
ra de la Tordera el 2.VI (FMVA); citació esti-
val (F).

OSONA

Taradell 1 ex. al Vivet el 20.VI (JPEA); pri-
mera citació postnupcial (F).

PLA D’URGELL

Estany d’Ivars i Vila-sana 20 exs. el 7.V
(JEBA); màxim anual (N).

VALLÈS OCCIDENTAL

Montcada i Reixac 1 ex. al riu Ripoll
l’11.VI (XLBA); citació estival (F).

Arenaria interpres
Remena-rocs

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus 1 ex. a
cala Canadell l’11.V (MFRA); primera cita-
ció documentada en aquest espai natural
(G).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 301 exs. al gener (PDEA);
cens d’ocells aquàtics hivernants (N).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat Diverses observacions
a la platja de ca l’Arana: 6 exs. el 29.IV
(MGVA); màxim anual (N). 1 ex. el 2.VI
(XLBA); darrera citació prenupcial (F). 4
exs. el 30.VII (XLBA); primera citació
postnupcial (F). 2 exs. a la gola del riu del
29.XI fins a finals d’any (FLSA); citació
hivernal (F).

BARCELONÈS

Sant Adrià de Besòs 1 ex. migrant a la
desembocadura del Besòs el 3.IX (XLBA);
(G). 1 ex. a la mateixa localitat entre el 8
i el 12.IX (MCVA); (G).

TARRAGONÈS

Tarragona 1 ex. al port el 19.X (ACTA);
(G).

Phalaropus tricolor
Escuraflascons de Wilson

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. de 1r hivern al Cortalet del
24.IX al 5.X (AOTA); (G) No tramesa al
CAC.
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Phalaropus lobatus
Escuraflascons becfí

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. a la punta de la Ba-
nya el 5 i el 6.V (FBXB i JROA); (G). 1 ex. a
la punta de la Banya el 26 i 27.VII (DBCA,
JGGD i YBSA); (G). 2 exs. a la punta de la
Banya el 9.IX (VPRA, EPGA, DBGA i ALTA);
(G). No tramesa al CAC.

Stercorarius pomarinus
Paràsit cuaample

El gruix de les observacions són del mes
d’abril i maig, però aquest any es pro-
dueixen registres més tardans que en anys
anteriors, fins i tot a primers de juny. En
el pas postnupcial, quan l’espècie és molt
escassa al país (Clavell 2002), hi ha dues
interessants observacions al mes de setem-
bre i octubre al litoral barceloní i al delta
de l’Ebre.- PFLB.

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 2 exs. immaturs volant
cap al nord a la barra del Trabucador el
13.X (JFOD); (E).

BAIX CAMP

Salou 2 exs. en direcció nord el 5.V (ACTA);
(E).

BAIX EMPORDÀ

Begur 1 ex. davant de sa Tuna el 9.IV
(XLBA); (E).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. des de la plat-
ja de ca l’Arana el 23.IX (MGVA); (E).

MARESME

Malgrat de Mar Diverses observacions a
la desembocadura de la Tordera: 2 exs.,
com a mínim un d’ells adult en vol sud el

6.V (FMVA); (E). 2 exs. de 3er estiu el 2.VI
(FMVA); (E).
Premià de Mar 2 exs. de fase clara migrant
cap al sud davant l’espigó del port el 22.IV
(DROA, AAJA i EGGA); (E).

TARRAGONÈS

Tarragona Uns 8 exs. en una sortida en
bou fins a 20 milles nàutiques el 2.V (ACTA
i PJAA); (E, N).

Stercorarius parasiticus
Paràsit cuapunxegut

Observacions dins del patró habitual de
primavera (Martínez Vilalta 2002), amb
alguna dada tardana del mes de juny al
litoral barceloní. Sobta el fet que la gran
majoria d’exemplars observats al litoral
empordanès migren en direcció sud a la
primavera, a diferència del gruix d’exem-
plars observats en pas actiu al centre i sud
de país.- PFLB.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural del Cap de Creus 4 exs.,
tots ells de fase clara, en pas cap al sud per
davant la punta del cap de Creus el 7.IV
(PFLB, ACHA i HPMA); màxim anual (N, B).
1 ex. de fase clara en pas cap al sud davant
la punta del cap de Creus el 5.V (PFLB);
darrera citació prenupcial (F, B). 

BAIX EMPORDÀ

Sant Feliu de Guíxols. 1 ex. immatur de
fase fosca en vol en direcció sud al davant
de la punta de Garbí el 5.V (CACB); darre-
ra citació prenupcial (G, F, B).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 11 exs. en direcció
nord i 2 exs. en direcció sud davant la plat-
ja de ca l’Arana el 15.IV (XLBA); màxim
prenupcial (N, B). 1 ex. a la mateixa
localitat el 2.VI (XLBA); darrera citació pre-
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nupcial (F). 1 ex. de nou al mateix lloc el
26.VII (XLBA i MGVA); primera citació post-
nupcial (F). 

BARCELONÈS

Sant Adrià de Besòs 4 exs. a la desem-
bocadura del Besòs en vol sud el 9.IV
(FMVA); (N, B).

GARRAF

Sitges 1 ex. de fase clara a unes 2 milles
nàutiques al front de Vallcarca l’11.III (CGGA
i XBGA); (G).

MARESME

Premià de Mar 8 exs. davant l’espigó del
port, 3 en direcció sud i 5 en direcció nord
en 3 hores d’observació el 21.IV (DROA,
PBGA, AAJA i EGGA); (N, B).

SELVA

Blanes 1 ex. quasi adult el 7.VII (FMVA);
primera citació postnupcial (F).

TARRAGONÈS

Tarragona 3 exs. en una sortida en bou
fins a 20 milles nàutiques el 2.V (ACTA i
PJAA); darrera citació prenupcial (F).

Stercorarius skua
Paràsit gros

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus 1 ex. en
pas cap al sud davant la punta del cap de
Creus el 2.VI (PFLB); darrera citació pre-
nupcial (F, B). 1 ex. a punta Falconera el
6.XII (PFLB); primer registre d’hivernada
(F).

BAIX EMPORDÀ

Begur 1 ex. davant de sa Tuna el 9.IV
(XLBA); (G).
Sant Feliu de Guíxols Diverses obser-
vacions davant la punta de Garbí: 1 ex. el

20.I i un altre l’1.III, ambdós ocells en
direcció nord (CACB); (G, B). 1 ex. el 16.XII
(DVSA); (G).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat Diverses observacions
a la platja de ca l’Arana: 1 ex. el 17.VI
(XLBA); darrera citació prenupcial (F). 1
ex. el 10.XI (XLBA); primera citació post-
nupcial (F). 

GARRAF

Sitges 1 ex. a unes 2 milles nàutiques
davant de Vallcarca l’11.III (CGGA i XBGA);
(G).

MARESME

Malgrat de Mar 1 ex. en vol nord el 7.VII
(FMVA); (G).
Premià de Mar 1 ex. davant l’espigó del
port en 3 hores d’observació el 21.IV (DROA,
PBGA, AAJA i EGGA); (G).

TARRAGONÈS

Tarragona 3 exs. en una sortida en bou
fins a 20 milles nàutiques el 2.V (ACTA i
PJAA); (G).

Larus melanocephalus
Gavina capnegra

Les dades rebudes mostren la fenologia
habitual per a aquesta espècie a la meitat
nord de Catalunya, entre juliol i maig. Les
dades més tardanes de finals de maig i juny
segurament corresponen a exemplars esti-
vals, especialment immaturs, que es tro-
ben en baix nombre a la meitat sud del
país. Són especialment destacables les pri-
meres dades de cria de l’espècie a la pla-
na de Lleida i la citació al Solsonès, ja que
no hi sol haver massa observacions a l’in-
terior del país. La dada de l’embassament
de Foix és igualment interessant per l’en-
trada cap a l’interior en un nombre rela-
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tivament important. El resultat del cens
hivernal al delta de l’Ebre ha estat marca-
dament inferior a l’any anterior (Estrada
& Anton 2007). Al Baix Camp, les con-
centracions, tant hivernals com prenup-
cials, aquest any tampoc són especialment
grans.- ACTA.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus Diverses
citacions a la punta del cap de Creus; 4
exs. en pas el 5.V (PFLB); darrera citació
prenupcial (F). 42 exs. en pas cap al sud
el 7.VII (PFLB); primera citació postnup-
cial (F). 

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal Uns 100 exs. a l’em-
bassament del Foix el 21.XI (XPCA); màxim
anual (N, G).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 8.106 exs. al gener (PDEA);
cens d’ocells aquàtics hivernants (N).

BAIX CAMP

Cambrils 4.560 exs. el 15.I (ACTA); cens
d’ocells aquàtics hivernants (N).
Riudecanyes 10.260 exs. el 23.II (ACTA),
màxim anual (N).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat Diverses observacions
a la platja de ca l’Arana: 3 exs. el 29.V
(FLSA); darrera citació prenupcial (F). 1.176
exs. el 10.XII (FLSA); màxim anual (N).

BARCELONÈS

Barcelona Un adult en plomatge estival a
la platja de la Barceloneta el 10.VII (RRSB);
primera citació postnupcial (F).
Sant Adrià de Besòs 1 ex. de 1r estiu a
la desembocadura del Besòs el 30.V (XLBA);
darrera citació prenupcial (F).

GARRAF

Vilanova i la Geltrú 1.022 exs, a la plat-
ja el 28.I (MCVA); (N).

MARESME

Malgrat de Mar Diverses observacions a
la desembocadura de la Tordera: 1 ex. de
2n any el 6.V (FMVA); darrera citació pre-
nupcial (F). Un immatur i 2 adults en vol
direcció sud el 2.VI (FMVA); citació estival
(F).

PLA D’URGELL

Estany d’Ivars i Vila-sana En el segon
any amb alt nivell d’aigua, tot i que con-
dicionat per una considerable eutròfia i la
presència de nombroses carpes, hi nidifi-
ca una parella (JEBA); nou quadrat UTM
10x10 de reproducció segura (GR). 

SOLSONÈS

Clariana de Cardener Un adult a l’em-
bassament de Sant Ponç el 15.IV (RBVA);
(G).

TARRAGONÈS

Tarragona Un juvenil al port el 21.VII
(ACTA); primera dada d’un juvenil (F).

Larus atricilla
Gavina capnegra americana

Després que s’hagués vist repetidament un
exemplar de l’espècie al Maresme des de
l’any 1998 (Martínez Vilalta 2001) fins al
2000 (Aymí & Herrando 2003), l’any 2007
s’ha tornat a observar. Tot apunta a que
podria tractar-se del mateix individu, “Atze”,
que ja fa uns anys que és seguit per diver-
sos països europeus des que es va captu-
rar i anellar a Alemanya el 2001 (Ottens
2007). Aquest fet, permetrà veure si tor-
na en anys posteriors.- ACTA.
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MARESME

Malgrat de Mar Un adult anellat s’obser-
va entre el port de Blanes i la desemboca-
dura de la Tordera del 8.I (XLBA i FMVA) al
9.III (CJMA) i del 10.XI (DCFB i MGVA) al
2.XII (MCVA); (G). No tramesa al CAC.

Larus minutus
Gavina menuda

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus 6 exs. en
pas cap al nord davant la punta del cap de
Creus el 16.IV (PFLB); única citació de l’any
(G).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 3 exs. al gener (PDEA); cens
d’ocells aquàtics hivernants (N).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a cal Tet l’11.II
(PEGA); primera citació prenupcial (F). 70
exs. a la mateixa localitat el 8.III (RBVA);
màxim prenupcial (F). Diverses observa-
cions a la platja de ca l’Arana: 1 ex. el 17.VI
(XLBA); darrera citació prenupcial (F). 1
ex. del 14.VIII al 12.IX (FLSA); primera
citació postnupcial (F). 2 exs. el 27.XI (JBOL
i PBGA); darrera citació postnupcial (F).

BARCELONÈS

Sant Adrià de Besòs 30 exs. davant la
desembocadura del Besòs el 5.IV (XLBA);
màxim prenupcial (N).

PLA D’URGELL

Estany d’Ivars i Vila-sana 1 ex. del 4
(RBVA) al 6.IV (JFXE); (G). 3 exs. el 7.XI
(JEBA); (G). Un adult i un juvenil el 7.XI
(SSAA); (G).

Larus ridibundus
Gavina vulgar

D’entre totes les observacions destaca la
consolidació de la colònia de nidificació
de l’Estany d’Ivars i Vila-sana que ha dupli-
cat el nombre de parelles reproductores.
Igualment, dades com el primer jove de
l’any a Montcada i Reixac són altament
útils per definir la fenologia de l’espècie,
ja que la presència d’exemplars estivals
dificulta destriar-los dels primers ocells
postreproductors.- ACTA.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus Diverses
citacions a la punta del cap de Creus: 471
exs. en pas cap al nord i 65 exs. sedimentats
el 14.III (PFLB); màxim anual i darrera cita-
ció prenupcial (F, N). 1 ex. en pas cap al
sud el 2.VI (PFLB); primera citació post-
nupcial (F). 
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà-Badia de Roses 1.723 exs. als dor-
midors el 17.I (AOTA, TMJA, JGME i JMAA);
cens d’ocells aquàtics hivernants (N). 

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 54.278 exs. al gener (PDEA);
cens d’ocells aquàtics hivernants (N).

BARCELONÈS

Barcelona 44 exs. al parc de Diagonal Mar
el 23.III (RRSB); darrera citació prenupcial
(F). 

OSONA

Manlleu 3 adults al Ter el 3.VII (JMOB i
AGRB); primera citació postnupcial (F).

PLA D’URGELL

Estany d’Ivars i Vila-sana En el segon
any amb alt nivell d’aigua, tot i que con-
dicionat per una considerable eutròfia i la
presència de nombroses carpes, es detec-
ta la presència regular de pocs exs. fins el
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7.III quan hi ha un ràpid augment d’e-
fectius amb 350 exs. (JEBA); (N). Hi nidi-
fiquen 70-80 parelles (JEBA); (R). 1.900
exs. el 17.VII (SSAA i JEBA); màxim anual
(N). A partir d’aleshores es detecta un des-
cens brusc d’efectius amb 2 exs. el 22.XII
(JEBA); darrera citació de l’any (F, N).

SELVA

Blanes Un adult en vol sud el 2.VI (FMVA);
citació estival (F).

TARRAGONÈS

Tarragona 2.898 exs. al port el 21.I (ACTA,
AMOB i ISBA); cens d’ocells aquàtics hiver-
nants (N).

VALLÈS OCCIDENTAL

Montcada i Reixac 9 exs., un d’ells juve-
nil, a la desembocadura de la riera Seca
el 28.VI (FMVA); primera citació post-
nupcial (F).

Larus genei
Gavina capblanca

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus Un adult
a cala Montjoi el 15.VIII (JSVA i RLVB); (G).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 295 exs. al gener (PDEA);
cens d’ocells aquàtics hivernants (N).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat Diverses observacions
a la platja de ca l’Arana: 1 ex. el 2.IV (FLSA);
primera citació prenupcial (F). 6 exs. el
3.V (XLBA); màxim prenupcial (N). 1 ex.
el 19.VI (FLSA); darrera citació prenupcial
(F).

MARESME

Malgrat de Mar 2 exs. a la desemboca-
dura de la Tordera el 16.I (PABA); (G). 

TARRAGONÈS

Tarragona 2 adults al port el 30.III (ACTA);
(G).

Larus audouinii
Gavina corsa

Les citacions del mes de gener de la de-
sembocadura de la Tordera suposen una
localitat més septentrional en l’hivernada
de l’espècie; en anys previs el límit nord
estava al voltant de Mataró (Pep Arcos,
com. pers.). Paral·lelament, sembla que
les citacions a l’Empordà són cada cop més
abundants i els 162 exemplars al baix Ter
representen un nou màxim comarcal. L’ob-
servació de l’embassament del Foix és igual-
ment interessant per la manca de dades
lluny de la costa.- ACTA.

Hi ha una correcció de dades de 2002 a l’apèndix 1,
fe d’errates.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus 2-3 exs.
adults durant una sortida en vaixell fins a
8 milles nàutiques davant el cap Norfeu
el 31.III (PFLB, JAPB, CSAA, JPMC, JBDA, OTMA,
JSPC, MVCA, XMPA, SEOB i ALTA); (F, G). 3 exs.
en pas per davant la punta del cap de Creus
el 6.X (PFLB, SOXA i MLXD); única citació
postnupcial (F, G).
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Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 3 exs. als arrossars del Matà el 15.VI
(ABRA); (G).

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 2 exs. a l’embassa-
ment del Foix el 21.XI (XPCA); (G).

BAIX CAMP

Cambrils 6 adults i 2 exs. de 2n hivern el
15.I (ACTA); (F, N).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 145 exs. al gener (PDEA);
cens d’ocells aquàtics hivernants (N).

BAIX EMPORDÀ

Begur 1 ex. en pas davant de sa Tuna el
7.VII (ABRA); darrera citació de l’any a la
comarca (F, G).
Palamós Un adult volant en direcció sud
el 29.III (JDLA i CEGA); (F, G).
Pals 162 exs. als arrossars del Baix Ter el
14.V (ABRA i DBRA); (N, G). 

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. el 12.I (FLSA,
FSEB i ALTA); cens d’ocells aquàtics hiver-
nants (N). Presència regular durant tot
l’any a la platja de ca l’Arana amb un màxim
de 820 exs. el 14.V (FLSA); (N, F).

BARCELONÈS

Sant Adrià de Besòs Diverses observa-
cions a la desembocadura del Besòs: 40
exs. el 30.V (XLBA); màxim anual (N). 1
ex. el 5.XI (XLBA); darrera citació post-
nupcial (F).

GARRAF

Vilanova i la Geltrú 70 exs. a la platja de
Ribes Roges el 5.III (MOVA); (N).

MARESME

Malgrat de Mar 1 ex. a la platja el 8.I
(XLBA) i 1 ex. a la desembocadura de la

Tordera el 10.I (EBMA); citacions hivernals
(F, G). 
Premià de Mar 25 exs. al port l’1.V (ABBB);
(N).

TARRAGONÈS

Tarragona 3 exs. al port el 13.I (ACTA i
JFOD); cens d’ocells aquàtics hivernants
(N). Un juvenil el 21.VII (ACTA); primera
dada de dispersió de juvenils (F).

Larus canus
Gavina cendrosa

Bon nombre de citacions d’aquesta espè-
cie, que confirma l’increment d’observa-
cions esdevingut els darrers anys. Aquest
any totes han tingut lloc a la franja litoral
i no es compta amb cap observació de l’in-
terior. El 80% de les observacions es
concentren a la meitat sud del territori i
al període hivernal (novembre-març), amb
un màxim al gener. No hi ha dades del
mes de juliol. Per edats, són majoria els
exemplars en el seu primer any de vida
(63%). Com tota la resta de dades comen-
tades, la darrera observació prenupcial a
primers de juny del Baix Llobregat i la pri-
mera postnupcial a mitjan agost del Tarra-
gonès, estan dins el patró descrit per l’es-
pècie a casa nostra (Ferrer et al. 1986, Cla-
vell 2002).- CACB.

Hi ha una correcció de dades de 2006 a l’apèndix 2,
mancances.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus Un adult
davant el cap Norfeu el 31.III (JSPC i ALTA);
primera citació documentada en aquest
espai natural (E, G).
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. de 2n any al Matà el 25.III
(FMVA); (E).
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BAIX CAMP

Cambrils Un adult i un juvenil al port el
29.I (ACTA); (E). 2 exs. de 1r any de calen-
dari a la platja el 9.XI (JFOD); (E).
Riudecanyes 1 ex. de 1r hivern a l’em-
bassament el 16.III (ACTA); (E).
Vila-seca 1 ex. de 2n hivern l’1.XII a la
sèquia Major de la Pineda (ACTA); (E).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 2 exs. al gener (PDEA); cens
d’ocells aquàtics hivernants (E, N). 1 ex.
de 1r hivern el 3.II (CACB); (E). 1 ex. de
2n any en uns arrossars de la Tancada el
22.II (ACTA, FMVA i ICXC); (E). 1 ex. a la
Tancada el 23.II (CJMA); (E). 1 ex. de 1r
any al Canal Vell el 30.IX (JFOD); primera
citació postnupcial (E, F). 1 ex. de 2n
hivern al Goleró el 7.X (JTOA i RSBB); (E).
1 ex. a la badia del Fangar el 31.X (CJMA
i ALTA); (E). 1 ex. a la badia del Fangar del
3 al 22.XI (CJMA); (E).

BAIX EMPORDÀ

Castell-Platja d’Aro 1 ex. de 1r hivern a
la bassa del Dofí el 28.I (CACB); (E). El
mateix ex. a la desembocadura del Ridau-
ra el 3.II (CACB); (E). 

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat Diverses observacions
a la platja de ca l’Arana: 1 ex. de 2n any
el 24.V (XLBA), el 5 i el 6.VI (FLSA); darre-
ra citació prenupcial (E, F).

BARCELONÈS

Sant Adrià de Besòs 1 ex. de 1r hivern a
la desembocadura del Besòs el 4 (XLBA) i
el 24.XII (MCVA); (E).

GARRAF

Vilanova i la Geltrú 1 ex. de 1r hivern a
la platja de Sant Cristòfol el 15.I (MOVA);
(E). Diverses observacions a la platja de
Ribes Roges: 1 ex. de 1r hivern el 15.I
(MOVA); (E). Un adult el 18 i el 19.I (MOVA);

(E). 1 ex. de 1r hivern el 25.I (MOVA); (E).
1 ex. el 5.II (MOVA); (E). 1 ex. de 1r hivern
el 8.II (MOVA); (E). Un adult el 2.III (MOVA);
darrera citació prenupcial (E, F). Un adult
amb anella de PVC italiana el 7.XI (MOVA);
primera citació postnupcial (E, F). Un adult
el 20.XI (MOVA); (E).

TARRAGONÈS

Tarragona Diverses observacions al
port: 1 ex. de 1r hivern el 13 i el 14.I (ACTA
i JFOD); (E). Un ex. de 1r hivern el 25.II
(ACTA); (E). 1 ex. de 1r hivern el 15.IV
(ACTA); darrera citació prenupcial (E, F).
1 ex. de 2n any de calendari el 16.VIII
(ACTA, JFOD i CAFA); primera citació pos-
tnupcial (E, F). 1 ex. de 1r hivern el 21.X
(ACTA, MPSB i CAFA); (E). Un adult amb ane-
lla de PVC italiana el 17.XI (ACTA i JFOD);
(E).

Larus fuscus
Gavià fosc

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 2.515 exs. al gener (PDEA);
cens d’ocells aquàtics hivernants (N).

BAIX EMPORDÀ

Torroella de Montgrí 1 ex. a la colònia
de gavià argentat Larus michahellis de les
illes Medes el 12.V (ABRA i JCXJ); darrera
citació prenupcial (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 50 exs. a la platja de
ca l’Arana el 5.IV (XSXA); màxim anual (N).

BARCELONÈS

Barcelona Un adult al parc de Diagonal
Mar el 13.VI (RRSB); darrera citació pre-
nupcial (F). 
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MARESME

Malgrat de Mar 1 ex. de 3r any a la des-
embocadura de la Tordera el 6.V (FMVA);
darrera citació prenupcial (F).

OSONA

Les Masies de Voltregà 1 ex. de 2n estiu
a Gallifa el 30.VII (RJNA); primera citació
postnupcial (F).
Orís Un adult a l’abocador el 6.V (MRSA i
MRFB); darrera citació prenupcial (F).

PLA D’URGELL

Estany d’Ivars i Vila-sana 1 ex. el 21.VI
(JEBA); darrera citació prenupcial (F).

TARRAGONÈS

Tarragona 3.104 exs. al port el 29.I (ACTA,
JFOD, AMOB i ISBA); cens d’ocells aquàtics
hivernants (N).

Larus argentatus
Gavià argentat de potes roses

L’augment de citacions de gavià argentat
de potes roses ha estat espectacular els
darrers anys a Catalunya. Fins l’any 2003
van ser esporàdiques, però a partir de
llavors el nombre s’ha estabilitzat entorn
a les 15 observacions anuals, tot i que
aquest increment es pot atribuir a un major
esforç de mostreig. Per tant, caldrà acu-
mular dades de més anys per poder defi-
nir l’estatus i la tendència de l’espècie a
Catalunya.- ACTA.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus Un adult
davant el cap Norfeu el 31.III (PFLB, JAPB,
CSAA, JPMC, JBDA, OTMA, JSPC, MVCA, XMPA i
ALTA); primera citació documentada en
aquest espai natural (G). No tramesa al
CAC.

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. a la Tancada el 22.II
(ACTA, FMVA i ICXC); (G). No tramesa al
CAC.

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. de 3r any de
calendari a la platja de ca l’Arana el 7.XII
(ABRA); (G). No tramesa al CAC.

GIRONÈS

Llagostera Diverses observacions a l’abo-
cador de Solius: 1 ex. de 2n hivern el 28.I
(CACB); (G). 1 ex. de 2n hivern el 10.II
(CACB); (G). Un altre ex. de 2n hivern el
18.II (CACB); (G). No trameses al CAC.

TARRAGONÈS

Tarragona Diverses observacions al
port: un adult que havia arribat el 2006
es veu fins el 28.I (ACTA); (G). 1 ex. de 1r
hivern que havia arribat el 2006 es veu
fins l’11.IV (ACTA); (G). 1 ex. de 1r hivern
del 28.I al 17.II (ACTA, JFOD i MPSA); (G).
Un adult del 17.II al 18.III (ACTA, MPSA i
PJAA); (G). 1 ex. de 2n hivern del 25.II al
4.III (ACTA); (G). Un adult del 25.VIII fins
a finals d’any (ACTA); (G). 2 exs. de 1r
hivern el 12.X (ACTA i JFOD); (G). 1 ex.
de 1r hivern al port el 24.XI (JFOD); (G).
1 ex. de 1r hivern del 16.XII fins a final
d’any (ACTA i MPSA); (G). No trameses al
CAC.

Larus michahellis
Gavià argentat

Es va consolidant la presència regular i la
reproducció de l’espècie a les terres inte-
riors del país ja descrites en anys anteriors
(Aymí & Herrando 2003, Aymí & Herran-
do 2005, Estrada et al. 2004). D’altra ban-
da, es va incrementant el nombre de loca-
litats amb cria en àrees urbanes. La colò-
nia del delta de l’Ebre ha experimentat un
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notable creixement del 10,4% (918 pare-
lles més) respecte l’any anterior. En can-
vi, a la colònia de les illes Medes el crei-
xement ha estat del 2,6%, proper al 3,1%
dels 10 darrers anys (M. Bosch, dades inèdi-
tes). El cap de Creus, amb unes 750 pare-
lles, també constitueix un nucli repro-
ductor molt important. El nombre d’e-
xemplars censats a l’hivern al delta del
Llobregat ha disminuït notablement des
del 2004 (Sales 2006, Estrada & Anton
2007). Això podria indicar una reducció
de la població hivernant a la zona, asso-
ciada en bona part al tancament de l’abo-
cador de deixalles del Garraf (Anton et al.
2007). Simultàniament, el nombre d’e-
xemplars censats al delta de l’Ebre a l’hi-
vern ha augmentat significativament.-
MBMA.

Hi ha una correcció de dades de 2006 a l’apèndix 1,
fe d’errates.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus 1 ex. para-
sitant un bot Mola mola a 8 milles nàuti-
ques davant el cap de Creus el 10.V (PFLB,
VRAA, GGXB, ALXE, JLXD, JDXA i ALTA); (B).
Població nidificant avaluada en 748 pare-
lles al litoral del parc (RGBA i PFLB); (R).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 21.963 exs. al gener (PDEA);
cens d’ocells aquàtics hivernants (N). Pobla-
ció nidificant avaluada en 9.744 parelles
(PDEA); (R).

BAIX EMPORDÀ

Torroella de Montgrí 7.291 parelles nidi-
ficants a les illes Medes (MBMA); (R).
Vall del Ridaura 2.667 exs. al gener (CACB,
JBLA, JRGA i DVSA); cens d’ocells aquàtics
hivernants (N).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1.128 exs. el 12.I
(FLSA, FSEB i ALTA); cens d’ocells aquàtics
hivernants (N). 1 ex. albí a la platja de ca
l’Arana el 19.VI (FLSA); (M).
Santa Coloma de Cervelló -Sant Joan
Despí 1 ex., probablement de 3r any, total-
ment albí entre el 13.IV (SSAA) i el 21.IV
(ABVA i FARB); (M).

BARCELONÈS

Barcelona Un niu a l’hospital de Sant Pau
de Barcelona amb dos polls crescuts i un
ou covarot, amb les restes mig consumi-
des de 2 merles Turdus merula i 3 coloms
Columba livia var. domestica el 23.V (XTGA);
(R, B).

GARRAF

Sitges Un niu amb 3 polls el 22.V (XSXA
i RDAA); (R).

MARESME

Arenys de Mar Una parella tira endavant
3 polls dalt del terrat de les Escolàpies
entre maig i el 9.VIII (GJEA); (R).

NOGUERA

Castelló de Farfanya Una parella tira
endavant 3 polls en una mini illeta per a
la fauna situada en una bassa plastificada
situada als nous regadius. És l’única espè-
cie que hi cria (JEBA); (R).

PALLARS SOBIRÀ

Sort 2 exs. alimentant-se en un prat a Mon-
tardit el 20.VII (JRSB); (G).
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PLA DE L’ESTANY

Banyoles 2.900 exs. a l’estany el 14.I
(CFQA); cens d’ocells aquàtics hivernants
(N).

PLA D’URGELL

Estany d’Ivars i Vila-sana En el segon
any amb alt nivell d’aigua, tot i que con-
dicionat per una considerable eutròfia i la
presència de nombroses carpes, es detec-
ta la presència regular al llarg de l’any. Hi
nidifica una parella (JEBA); (R). 140 exs. el
28.VI (JEBA); màxim anual (N).

Larus cachinnans
Gavià caspi

Aquest tàxon que, junt amb el nostre Larus
michahellis, era considerat una subespècie
de Larus argentatus, va ser elevat a la cate-
goria d’espècie l’any 2003. Malgrat que
aquest és el segon any que se’n recullen
citacions a l’anuari ornitològic català, no
hi ha cap citació homologada a l’estat espan-
yol, ja que el CR-SEO està revisant els
criteris d’identificació (de Juana et al. 2007).
Aquest fet fa que les observacions recopi-
lades s’hagin de prendre amb precaució.
Per acabar de complicar la situació, l’ob-
servació feta l’hivern 2005-2006 d’un ocell
anellat a Polònia que alguns autors consi-
deren híbrid amb Larus michahellis (Sales
2006, Estrada & Anton 2007), mostraria
l’arribada d’exemplars no purs. En tot cas,
si es confirma l’homologació de les cita-
cions, sembla que, a casa nostra, podria
tractar-se d’una espècie hivernant regular,
encara que molt escassa.- CACB.

ALT EMPORDÀ

Pedret i Marzà 1 ex. de 2n any a la bassa
de Pedret i a l’abocador de Pedret i Marzà
del 17.III al 29.V (JFOD, AOTA i PSGA); (G).
No tramesa al CAC.

GIRONÈS

Llagostera Diverses observacions a l’abo-
cador de Solius: 1 ex. de 1r hivern el 13.I
(CACB, ACTA i ALTA) i l’11.II (CACB); (G). 1
ex. de 2n hivern l’11.II (CACB, ACTA i ALTA);
(G). Un altre ex. de 1r hivern l’11.II (CACB,
ACTA i ALTA); (G). No trameses al CAC. Un
adult el 23.XII (CACB); (G). Tramesa al
CAC.

OSONA

Manlleu 1 ex. de 1r hivern a les teulades
de la General del Cable del 22.XII a
finals d’any (MRFB i RJNA); (G). No trame-
sa al CAC.

Larus marinus
Gavinot

Destaca l’estada de llarga durada de l’e-
xemplar de Palamós, fet poc habitual per
a l’espècie a Catalunya. Igualment es man-
té la dinàmica de major nombre d’obser-
vacions a la meitat nord del país.- ACTA.

BAIX EMPORDÀ

Palamós 1 ex. al port entre el 27.I (AOTA
i PSGA) i el 6.IV (MDSA); (G). Tramesa al
CAC.

MARESME

Malgrat de Mar 1 ex. de 2n any en migra-
ció activa cap al sud observat des de la de-
sembocadura de la Tordera el 3.IX (MCVA);
(G). No tramesa al CAC.

Rissa tridactyla
Gavineta de tres dits

Aquesta és una espècie molt vinculada a
l’ambient pelàgic. Per aquesta raó la majo-
ria d’observacions d’aquest any són als
caps i puntes més orientals del país, amb
un patró fenològic habitual, entre novem-
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bre i abril (Ferrer et al. 1986). En aquest
sentit, resulta particularment interessant
l’observació realitzada a l’interior del Baix
Camp, de característiques similars a la rea-
litzada a la mateixa zona l’any anterior
(Estrada & Anton 2007).- PFLB.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus Un jove
a la punta del cap de Creus el 21.II (PFLB,
MSFB i PFSA); (E). 2 exs. adults i un jove
durant una sortida en vaixell fins a 8 milles
nàutiques davant el cap Norfeu el 31.III
(PFLB, JAPB, CSAA, JPMC, JBDA, OTMA, JSPC,
MVCA, XMPA, SEOB i ALTA); darrera citació
prenupcial (E, F). 4 exs. en pas per davant
la punta del cap de Creus el 10.XI (PFLB i
MCME); primera citació postnupcial (E, F).
1 ex. en pas per davant la punta del cap
de Creus l’1.XII (PFLB, JBCD i MCME); (E).
Un adult a cap Gros el 7.XII (PFLB); (E).

BAIX CAMP

Riudecanyes 1 ex. a l’embassament el
16.III (ACTA); (E, G).

BAIX EMPORDÀ

Begur 8 exs. en pas davant la punta d’es
Plom el 14.IV (ABRA); (E, F, N).

GARRAF

Vilanova i la Geltrú 1 ex. de 1r hivern a
la platja de Ribes Roges el 14 i el 28.XI
(MOVA); (E).

MARESME

Arenys de Mar 1 ex. a la punta Vella el
23.XII (EBMA); (E). 1 ex. posat a la platja
en un grup de gavina capnegra Larus mela-
nocephalus el 20.II (FMVA); (E).
Malgrat de Mar Diverses observacions a
la desembocadura de la Tordera: 1 ex. de
2n any el 17.III (FMVA i JMGA); (E). 1 ex.
de 1r hivern el 26.XI (FMVA); (E).

Sterna nilotica
Curroc

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus 2 exs. en
pas cap al sud a la punta del cap de Creus
el 12.V (DVSA i ALTA); (G). Un adult duent
becada a un poll volander; arriben des del
mar i s’aturen davant la punta del cap de
Creus el 7.VII (PFLB); (G, F, B). 1 ex. davant
punta Falconera el 4.IX (GGXB i ALXE); (G).

BAIX EMPORDÀ

Pals 3 exs. a les basses d’en Coll el 18.VI
(CBLA); (G).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a la maresma
del Remolar el 17.IV (JBOL i PBGA); prime-
ra citació prenupcial (F). Fins a 4 exs. a la
platja de ca l’Arana el 8 i el 9.VIII (FLSA);
darrera citació postnupcial (F).

SELVA

Sils 1 ex. als estanys el 26.VII (JVLA i TPMA);
(G).

Sterna caspia
Xatrac gros

BAIX CAMP

Salou 1 ex. a la punta Cavalls volant en
direcció sud el 14.IV (ACTA); (G, B).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 3 exs. al gener (PDEA); cens
d’ocells aquàtics hivernants (N). 7 exs. a
les salines de Sant Antoni i 2 exs. a la pun-
ta del Fangar el 9.III (RBVA, DMCA i EPXA);
(N). 18 exs. a les salines de Sant Antoni
l’11.XI (RBVA i SSXC); (N).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a la platja de ca
l’Arana el 3.IV (DBRA i RBVA); primera cita-
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ció prenupcial (F). 1 ex. al Remolar el 24.VI
(ABRA); darrera citació prenupcial (F). 2
exs. a la gola nova del riu l’1.IX (FLSA); pri-
mera citació postnupcial (F). 2 exs. a ca
l’Arana l’11.IX (RRSB i JJMB); darrera cita-
ció postnupcial (F).

PLA D’URGELL

Estany d’Ivars i Vila-sana 1 ex. el 8.IV
(MPLA, MPOA i RGBA); única citació de l’any
(G).

TARRAGONÈS

Tarragona 1 ex. al port el 15.IV (ACTA);
(G). 1 ex. pescant al riu Francolí el 15.IV
(ACTA); (G, B).
Vila-seca 1 ex. a la platja dels Prats el 21.IX
(JFOD); (G).

Sterna bengalensis
Xatrac bengalí

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Tarragona 1 ex. a la badia del Fangar el
21.VI (YBSA); (G). 1 ex. a la platja de la
Marquesa el 21.VIII (YBBB); (G)

Sterna sp.

Observació de nou d’un ex. amb caràcters
de Sterna elegans però a hores d’ara enca-
ra d’identitat desconeguda (veure pàg. 118
de l’anuari de 2006). Estan en procés
d’anàlisi unes mostres d’ADN preses l’any
que va nidificar a l’Albufera de València.-
RACC.

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. amb anella de
PVC de color groc a la pota esquerra a la
platja de ca l’Arana el 23.IV (FLSA, SBXC i
XLBA) i del 5 (TMPA) al 8.VII (RBVA); (T).
No tramesa al CAC.

Sterna bengalensis ×
Sterna sandvicensis.
Xatrac bengalí × Xatrac becllarg

TARRAGONÈS

Tarragona 1 ex. sense anella entre el 16.VII
(ACTA, CAFA i JFOD) i el 25.VIII (ACTA); (T).
No tramesa al CAC.

Sterna sandvicensis
Xatrac becllarg

ALT EMPORDÀ

Badia de Roses 25 exs. al dormidor el
17.I (AOTA); cens d’ocells aquàtics hiver-
nants (N). 
Parc Natural de Cap de Creus 22 exs.
entre el 14 i el 17.I (PFLB i ALTA); cens d’o-
cells aquàtics hivernants (N). 230 exs., la
majoria juvenils entre punta Falconera, el
far de Roses i els espigons d’aquesta pobla-
ció, on s’ajoquen el 25.VII (PFLB, MSFB, PFSA,
ALXE, GGXB i ALTA); (N). 

BAIX EMPORDÀ

Sant Feliu de Guíxols 25 exs. a la cala
dels Frares el 17.VIII (CACB); màxim his-
tòric en aquesta localitat (N).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 14 exs. el 12.I (FLSA,
FSEB i ALTA); cens d’ocells aquàtics hiver-
nants (N). Uns 450 exs. a la platja de ca
l’Arana el 27.VI (XLBA); màxim anual (N).

TARRAGONÈS

Tarragona Un juvenil al port el 15.VII
(ACTA); primera dada de juvenils de l’any
(F).
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Sterna hirundo
Xatrac comú

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus 1 ex. davant
el Cap Norfeu durant una sortida en vai-
xell fins a 8 milles nàutiques el 31.III (PFLB,
JAPB, CSAA, JPMC, JBDA, OTMA, JSPC, MVCA,
XMPA i ALTA); primera citació prenupcial
(F, G). 10 exs. en pas a la punta del cap de
Creus el 2.VI (PFLB); (G).

BAIX EMPORDÀ

Begur 1 ex. davant sa punta d’es Plom el
17.III (ABRA); primera citació prenupcial
(F, G).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat Diverses observacions
a la platja de ca l’Arana: 4 exs. l’1.IV (XLBA);
primera citació prenupcial (F). Uns 500
exs. el 27.VI (XLBA); màxim anual (N). 2
exs. el 8.X (FLSA); darrera citació post-
nupcial (F).

BARCELONÈS

Sant Adrià de Besòs Diverses observa-
cions a la desembocadura del Besòs: 1 ex.
el 5.IV (XLBA); primera citació prenupcial
(F). 80 exs. al mar el 8.V (XLBA); màxim
anual (N).

GARRAF

Vilanova i la Geltrú Uns 60 exs. a unes
6 milles nàutiques l’11.IX (CGGA i XBGA);
(N).

MARESME

Malgrat de Mar Un juvenil a la desem-
bocadura de la Tordera el 7.VII (FMVA); (G).
Premià de Mar 1 ex. al port l’1.V (ABBB);
(G).

PLA D’URGELL

Estany d’Ivars i Vila-sana 2 exs. el 15.VII
(FMVA); única citació de l’any (G).

TARRAGONÈS

Tarragona 1 ex. al port el 31.III (ACTA);
primera citació prenupcial (F).

Sterna albifrons
Xatrac menut

Hi ha una correcció de dades de 2002 a
l’apèndix 1, fe d’errates.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus 1 ex. en
pas cap al nord per davant la punta de cap
de Creus el 5.V (PFLB); primera citació
documentada en aquest espai natural (G).
1 ex. en pas cap al sud davant la punta
de cap de Creus el 4.VIII (MFRA); (G).

BAIX EMPORDÀ

Pals Diverses observacions a les basses
d’en Coll: 1 ex. el 5.V (CLBA); (G). 3 exs.
el 9.VIII (CLBA i JRPB); (G). 

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a la maresma
del Remolar l’11.IV (XSXA); primera cita-
ció prenupcial (F). Diverses observa-
cions a la platja de ca l’Arana: 32 exs. el
29.IV (MGVA); màxim prenupcial (N). 3
exs. de l’1.VI (FLSA) al 28.VII (XLBA); cita-
cions estivals (F). Un juvenil de l’any l’1.VIII
(FLSA); primera citació postnupcial (F). 

BARCELONÈS

Sant Adrià de Besòs 1 ex. a la desembo-
cadura del Besòs l’1.V (XLBA); (G).

MARESME

Malgrat de Mar 20 exs. pescant al davant
de la desembocadura de la Tordera el 6.V
(FMVA); (N, G).
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Chlidonias hybrida
Fumarell carablanc

ALT EMPORDÀ

Rabós 24 exs. pescant a Delfià el 20.IV
(MBFA); (N).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 185 exs. al gener (PDEA);
cens d’ocells aquàtics hivernants (N).

BAIX EMPORDÀ

Pals 6 exs. el 2.V al golf Serres de Pals
(CBLA); (G).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 3 exs. al riu l’1.IV
(XLBA); primera citació prenupcial (F). 50
exs. a cal Tet el 29.IV (PEGA); màxim anual
(N). 1 ex. a la gola nova del riu el 15.X
(FLSA i FSEB); darrera citació postnupcial
(F).

BAIX PENEDÈS

Castellet i la Gornal 1 ex. a l’embassa-
ment del Foix el 29 i el 30.V (PTEA); (G).

BARCELONÈS

Sant Adrià de Besòs 1 ex. al Parc Fluvial
del Besòs el 24.IV (XLBA); (G).

BERGUEDÀ

Avià 11 exs. a l’estany de Graugés el 27.V
(PABB); (N, G).

PLA DE L’ESTANY

Banyoles Diverses observacions a l’estany:
4 exs. el 22.IV (PPXA); (G). 1 ex. a la zona
nord el 31.VIII (CFQA); (G).

PLA D’URGELL

Estany d’Ivars i Vila-sana 39 exs. el 20.IV
(MPLA i MPOA); màxim anual (N). 1 ex.
entre el 12 i el 28.VI (JEBA); citació esti-
val (F). 1 ex. el 2.X (SWWA); darrera cita-
ció postnupcial (F).

SEGRIÀ

Torres de Segre 1 ex. a l’embassament
d’Utxesa el 30.III (JPPA); primera citació
prenupcial (F).

SELVA

Sils Diverses observacions als estanys: 3
exs. el 6.IV (TMXC); (G). 1 ex. el 8 (JVLA i
TPMA) i el 17.VIII (EFFA i TJXA); (G).

TARRAGONÈS

Vila-seca 12 exs. a la platja dels Prats el
14.IV (ACTA); (G, N).

Chlidonias niger
Fumarell negre

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus 1 ex. a 14
milles nàutiques i 2 exs. a 7 milles nàuti-
ques davant la punta del cap de Creus el
10.V (PFLB, VRAA, GGXB, ALXE, JLXD, JDXA i
ALTA); (B).

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 1 ex. a l’embassa-
ment del Foix el 20.VIII (PTEA) i el 26.VIII
(PTEA, JCRE i AMSA); (G).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a la platja de ca
l’Arana el 23.IV (XLBA); primera citació
prenupcial (F). Uns 200 exs. a cal Tet el
29.IV (MGVA i JFOD); màxim prenupcial
(N). 1 ex. a la mateixa localitat el 4.VI
(FLSA); darrera citació prenupcial (F). 1
ex. a la platja de ca l’Arana el 3.VIII (FLSA);
primera citació postnupcial (F). 2 exs. a
l’aeroport el 19.IX (ABBB); darrera citació
postnupcial (F).

BARCELONÈS

Santa Coloma de Gramenet 1 ex. al Parc
Fluvial del Besòs el 31.VIII (XLBA); (G).
Sant Adrià de Besòs Diverses observa-
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cions a la desembocadura del Besòs: 6 exs.
l’1 i el 8.V (XLBA); (G, N). 1 ex. el 3.IX
(XLBA); (G, F).

OSONA

Vilanova de Sau 1 ex., probablement de
1r estiu, a l’embassament de Sau el 24.VI
(MRFB, MGVA i SMME); citació estival (F).

PLA DE L’ESTANY

Banyoles Diverses observacions a l’estany:
2 exs. a la zona de can Morgat el 13.V
(CFQA); (G). 2 exs. el 19.IX (CFQA); (G).

PLA D’URGELL

Estany d’Ivars i Vila-sana 1 ex. el 9.IV
(MPLA i MPOA); primera citació prenupcial
(F). 10 exs. el 15.IV (DGCA i RPXC); màxim
anual (N). 1 ex. el 12.VI (JEBA); darrera
citació prenupcial (F). Un adult el 26.VIII
(SSAA i JCRD); primera citació postnupcial
(F). Un juvenil el 6.X (JEBA i JCGA); darre-
ra citació postnupcial (F).

Chlidonias leucopterus
Fumarell alablanc

Destaca la citació del cap de Creus, pri-
mera observació documentada en aquest
espai natural. També és interessant la dada
de 6 exemplars al delta del Llobregat.-
MARC, RACC i SHVA.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus 1 ex. en
pas cap al nord a 5 milles nàutiques al
davant de la punta del cap de Creus el
10.V (PFLB, VRAA, GGXB, ALXE, JLXD, JDXA i
ALTA); (E, G, B).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. a la llacuna del
Clot el 28.IV (JGPD, AZUA, GHXA i EVRA);
(E). 1 ex. a Riet Vell el 28 (JTOA, RSBB i ALTA)
i el 29.IV (JGPD, AZUA, GHXA i EVRA); (E).

1 ex. a la llacuna de la Tancada el 29.IV
(JFOD); (E). 1 ex. a l’illa de Buda el 29.IV
(OCVA, ACHA, PFLB, JGCB i JSVA); (E). 3 exs.
al Garxal el 29.IV (GDBA i FDXA); (E). 1 ex.
entre un grup de 580 fumarells negres Chli-
donias niger el 26.VIII (JFOD); (E).

BAIX EMPORDÀ

Pals 1 ex. a les basses d’en Coll el 2.V
(CLBA); (E).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat Diverses observa-
cions a cal Tet: 3 exs el 24.IV (JCMC, MLMB,
JVNA i MCXI); primera citació prenupcial
(E, F). 6 exs. a la llacuna de cal Tet el
27.IV (JFOD i MGVA); màxim prenupcial
(E, N). 2 exs. el 6.V (JJMB); (E). 1 ex. el
15.V (MLMB); darrera citació prenupcial
(E, F).

MARESME

Malgrat de Mar Un juvenil a la desem-
bocadura de la Tordera el 3.IX (MCVA); (E).

PLA D’URGELL

Estany d’Ivars i Vila-sana 1 ex. el 6.IV
(JFXE); (E).

Uria aalge
Somorgollaire

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. dins la gola
del nou riu del 6.V (XLBA, MCVA i LPXE) al
23.V (MLMB); (G). No tramesa al CAC.

Alca torda
Gavot

ALT EMPORDÀ

Badia de Roses 77 exs. el 12.I (JMAA, TMJA,
MSDC i JDXA); cens d’ocells aquàtics hiver-
nants (N). 
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Parc Natural de Cap de Creus 229 exs.
entre el 14 i el 17.I (PFLB i ALTA); cens d’o-
cells aquàtics hivernants (N). 18 exs. en
pas cap al sud per davant la punta del cap
de Creus el 7.IV (PFLB, ACHA i HPMA); darre-
ra citació prenupcial (F). 1 ex. a la badia
del Port de la Selva el 30.X (PFLB); prime-
ra citació postnupcial (F). Grup de 200
exs. aturats davant la punta del cap de
Creus el 3. XI (ALXE); concentració post-
nupcial destacable (N). 

BAIX EMPORDÀ

Baix Ter 75 exs. el 9.I (CBLA, JRPB, ABRA,
DBRA i JCWA); màxim prenupcial (N).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 59 exs. el 12.I (FLSA,
FSEB i ALTA); cens d’ocells aquàtics hiver-
nants (N). 2 exs. davant de ca l’Arana el
25.IV (XLBA); darrera citació prenupcial
(F). 3 exs. a la platja del Prat el 3.XI (RBVA);
primera citació postnupcial (F).

BARCELONÈS

Sant Adrià de Besòs 1 ex. en direcció sud
a la desembocadura del Besòs el 28.III
(XLBA); darrera citació prenupcial (F).

TARRAGONÈS

Salou 91 exs. a la punta Cavalls el 16.I
(ACTA); cens d’ocells aquàtics hivernants
(N).

Fratercula arctica
Fraret

Hi ha una correcció de dades de 2002 a
l’apèndix 1, fe d’errates.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus 3 exs. en
pas cap al sud a la punta del cap de Creus
el 7.IV (PFLB, ACHA i HPMA); (E).

BAIX EMPORDÀ

Palamós 1 ex. mar endins el 4.III (ARVA i
JBCA); (E).

TARRAGONÈS

Tarragona 1 ex. a unes 20 milles nàuti-
ques el 2.V (ACTA i PJAA); (E).

Pterocles orientalis
Xurra

En el cens simultani estival es detecten el
doble de xurres que l’estiu anterior i s’ob-
tenen els valors més alts des de l’any 2000.
Les mesures de gestió de l’hàbitat per
afavorir la xurra al secà de Balaguer han
possibilitat un espectacular augment de
l’espècie en aquest secà, amb observacions
de fins a 13 exemplars. Cal destacar les
dades de reproducció a Torres de Segre,
fet que confirma la presència de l’espècie
als quatre secans típics per a la presència
d’aquesta espècie durant el període repro-
ductor. La migradesa de les dades del cens
simultani hivernal contrasta amb l’obser-
vació del dia 3 de desembre de 2006 al
secà d’Alguaire-Almenar (vegeu apèndix
2, mancances), quan es va detectar el
que segurament va representar el princi-
pal grup hivernant de xurres a Catalunya.-
ABBB.

Hi ha una correcció de dades de 2006 a l’apèndix 2,
mancances.
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NOGUERA/SEGRIÀ

Durant el cens simultani hivernal realit-
zat el 30.I es localitzen 3 exs., 2 d’ells al
secà d’Alguaire-Almenar (Segrià) i un al
secà de Balaguer (Noguera) (ABBB, GBCA,
DGJA, APTA, DGCA, JBSA, JCSA, FSVA, FPTA, ELXC,
SVRA, JBFA, FFXB, OLGA i JEBA); (N). Durant
el cens simultani estival realitzat el 3.VII
es detecten 24-27 exs. a Catalunya, repar-
tits entre els secans de la Granja d’Escarp
(Segrià), Alguaire-Almenar (Segrià) i Bala-
guer (Noguera) (ABBB, GBCA, DGJA, APTA,
DGCA, JBSA, JCSA, DVPB, FSVA, FPTA, ELXC, SVRA,
JBFA, FFXB, OLGA i JEBA); (N). 

NOGUERA

Balaguer 13 exs. al secà el 7.VI (ABBB);
(N). Un niu amb 3 ous al secà el 25.VII
(ABBB); (R).

SEGRIÀ

Torres de Segre 2 adults i 3 polls el 18.IX
(ABBB); (R).

Pterocles alchata
Ganga

Els resultats obtinguts aquest hivern mos-
tren un descens de la població hivernal de
ganga respecte als anys anteriors i es tren-
ca la tendència positiva experimentada els
dos hiverns precedents, quan els efectius
de l’espècie s’havien incrementat progres-
sivament. Es continuen observant parelles
en ple període reproductor al secà de la
Granja d’Escarp i es manté el petit nucli
reproductor de Castelldans.- ABBB.

GARRIGUES/SEGRIÀ

Durant el cens simultani hivernal realit-
zat el 30.I al secà d’Alfés-Mas de Melons
es detecten 90 exs. en 3 grups de 48, 25
i 17 exs. (ABBB, GBCA, DGJA, APTA, DGCA, JFCB,
JBSA, JCSA, FSVA, FPTA, ELXC, SVRA, JBFA, FFXB,
OLGA, i DVPB); (N).

GARRIGUES

Castelldans 2 adults i 2 polls al límit del
terme municipal amb les Borges Blanques
en un camp d’ametllers molt esclarissat el
15.VI (MARC); (R).

PLA D’URGELL

Estany d’Ivars i Vila-sana 1 ex. sobrevo-
lant l’estany l’11.XI (RBVA i DMCA); (G).

SEGRIÀ

La Granja d’Escarp 2 exs. el 10.V i 2 exs.
el 30.VII (ABBB); (G). 

Columba livia
Colom roquer

Segons les dades del SOCC, el colom roquer
és l’espècie que mostra un increment pobla-
cional més important a Catalunya. Les
dades dels investigadors del Museu de
Ciències Naturals de la Ciutadella mos-
tren també un increment constant a la ciu-
tat de Barcelona (Javi Quesada, com. pers.),
la qual acull, segurament, una de les prin-
cipals poblacions catalanes. Cal destacar
que aquestes dades no discriminen entre
individus de varietat domèstica i exem-
plars purs, tot i que molt probablement
corresponen de forma exclusiva als pri-
mers.- MARC, RACC i SHVA.

Tendència població nidificant (SOCC) 
Mitjana anual (2002-2007): +27% (*, n=63).
Índex 2007=3,8

Tendència població hivernant (SOCC) 
Mitjana anual (2002-2007): +18% (**, n=134).
Índex 2007=2,1

NOGUERA

Les Avellanes i Santa Linya Presència als
dos censos a l’itinerari SOCC 314, Tarta-
reu (SGRA); nou quadrat UTM 10x10 de
cria probable (GR).

Anuari d’Ornitologia de Catalunya 2007120



Columba oenas
Xixella

Malgrat que la tendència general mostra-
da per les dades del SOCC sembla nega-
tiva, el 2007 va ser un dels millors anys
per a aquesta espècie des del comença-
ment del projecte. Les dades hivernals
mostren nombroses fluctuacions, si bé l’in-
dex de 2007, amb quasi 3 vegades més
xixelles que el 2002, també és el màxim
obtingut fins el moment.- MARC, RACC i
SHVA.

Tendència població nidificant (SOCC) 
Mitjana anual (2002-2007): -7% (ns, n=36).
Índex 2007=0,8

Tendència població hivernant (SOCC) 
Mitjana anual (2002-2007): -1% (ns, n=20). Índex
2007=2,7

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 400 exs. a l’itinerari SOCC 171,
Mig de Dos Rius, el 12.I (OCVA); (N).

BAIX LLOBREGAT

Abrera Més de 60 exs. sobrevolant el riu
Llobregat a Abrera el 20.IV (XLBA i MGVA);
màxim anual (N).

BARCELONÈS

Santa Coloma de Gramenet 2 exs. en
migració el 4.X i 6 exs. el 10.X (XLBA); (G).

PLA D’URGELL

Estany d’Ivars i Vila-sana 4 exs. als vol-
tants de l’estany el 24.IX (JEBA); primera
citació hivernal (F).

Columba palumbus
Tudó

Tendència població nidificant (SOCC) 
Mitjana anual (2002-2007): +6% (*, n=143).
Índex 2007=1,6

Tendència població hivernant (SOCC) 
Mitjana anual (2002-2007): -7% (*, n=147). Índex
2007=0,8

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 138 exs. sortint de
la joca de l’embassament del Foix el 28.VII
(HSCA, CGGA i XBGA); (N).

BAIX LLOBREGAT

Cornellà de Llobregat Un poll trobat mort
recent a la fàbrica de la Siemens el 6.II
(ASAA); dada primerenca de cria (R).
Delta del Llobregat 150 exs. als Regue-
rons el 4.II (RBVA); màxim prenupcial (N).

MARESME

Arenys de Mar Un niu en construcció dalt
d’un pi pinyer Pinus pinea, a uns 6 m d’al-
çada a can Buxalleu el 24.IV. El 2.V té 2
ous i ja cova (CBSA); (R).

PLA D’URGELL

Estany d’Ivars i Vila-sana Uns 1.000 exs.
el 22.XII (JEBA); (N).

Streptopelia decaocto  
Tórtora turca

Es documenten noves localitats de repro-
ducció que contribueixen a conèixer l’ex-
pansió de l’espècie a Catalunya. Paral·lela-
ment, les dades del SOCC a la temporada
de cria mostren un augment significatiu
important que l’ha portat a valors que qua-
si doblen els de l’any 2002. Sorprèn la ten-
dència hivernal, la qual mostra un lleuger
increment no significatiu. Caldria esbrinar
si les diferències amb les dades de repro-
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ducció es deuen a moviments de l’espècie
o a dificultats de detecció associades a l’a-
gregació d’exemplars en grans grups fora
del període reproductor, com la que es mos-
tra en les citacions de la Zona Franca de Bar-
celona i de Cardedeu.- MARC, RACC i SHVA.

Tendència població nidificant (SOCC) 
Mitjana anual (2002-2007): +14% (*, n=66).
Índex 2007=1,9

Tendència població hivernant (SOCC) 
Mitjana anual (2002-2007): +3% (ns, n=125).
Índex 2007=1,2

BARCELONÈS

Barcelona Uns 200 exs. en una nau magat-
zem de pinsos al polígon de la Zona Fran-
ca durant tot l’hivern (JGGD); (N).

MARESME

Arenys de Mar Un niu, amb adult ja covant,
dalt un pi pinyer Pinus pinea a can Buxa-
lleu el 20.III (CBSA); (R). Un niu amb 2 ous
dalt un taronger, a uns 2 m del terra,
dins una eixida al nucli urbà el 20.IV. Es
tracta d’un niu en el que ja hi van criar el
2006. Aquesta temporada l’han netejat
traient les branques brutes (CBSA); (R). 
Pineda de Mar Un niu dins el nucli urbà
a la base de les fulles d’una palmera dati-
lera Phoenix dactylifera el 25.IV (CBSA); (R).

NOGUERA

Les Avellanes i Santa Linya Presència als
dos censos de l’itinerari SOCC 314, Tar-
tareu (SGRA); nou quadrat UTM 10x10 de
cria probable (GR).

RIBERA D’EBRE

La Palma d’Ebre 30 exs. menjant a l’hort
del Queixal el 30.XII a les 9:30 hores. Més
tard, a les 12:15 hores, 27 exs., proba-
blement els mateixos, al voltant d’una gran-
ja de porcs on semblen establerts (RACC);
màxim recompte de l’espècie al municipi
(N).

SELVA

Arbúcies Presència als dos censos de l’i-
tinerari SOCC 279, Arbúcies (RVNB); nou
quadrat UTM 10x10 de cria probable (GR).

SOLSONÈS

Olius Presència als dos censos de l’itine-
rari SOCC 330, Brics (DVCA); nou quadrat
UTM 10x10 de cria probable (GR).

VALLÈS ORIENTAL

Cardedeu Uns 300 exs. concentrats a la
bassa dels Dominics el 5.I (OGVA); (N).

Streptopelia turtur
Tórtora

Tendència població nidificant (SOCC) 
Mitjana anual (2002-2007): +3% (ns, n=181).
Índex 2007=1,3

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus 2 exs. a
Montjoi el 14.IV (MFRA i NGDA); primera
citació prenupcial (F). 1 ex. en pas per la
punta del cap de Creus el 12.V (DVSA i
ALTA); darrera citació prenupcial (F).

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 1 ex. a cal Ximet el
19.IV (XBGA); primera citació prenupcial
(F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a la Bunyola el
18.IV (XLBA i MLMB); primera citació pre-
nupcial (F). 1 ex. a cal Tet l’11.X (FLSA);
darrera citació postnupcial (F).

BARCELONÈS

Barcelona 2 exs. al parc del laberint d’Hor-
ta l’1.IX (XBAA); primera citació postnup-
cial (F).
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Sant Adrià de Besòs 1 ex. a la desembo-
cadura del Besòs el 30.V (XLBA); darrera
citació prenupcial (F).

PLA D’URGELL

Estany d’Ivars i Vila-sana 1 ex. el 13.IV
(SSAA); primera citació prenupcial (F).

TARRAGONÈS

Tarragona 1 ex. al port el 20.X (ACTA i
MPSB); darrera citació postnupcial (F).

VALLÈS ORIENTAL

Santa Eulàlia de Ronçana 13 exs. al riu
Tenes el 18.X (ABBB); darrera citació post-
nupcial (F).

Psittacula krameri
Cotorra de Kramer

Continua el creixement de la població de
l’espècie, tant en efectius com en l’àrea de
distribució. La tendència poblacional a
l’hivern mostra un clar increment, con-
tràriament a la tendència de la població
nidificant. Per primera vegada es publi-
quen a l’Anuari dades de l’Anoia i la Nogue-
ra, tot i que es refereixen a individus aïllats.
L’espècie ha estat detectada ja a 21 comar-
ques de Catalunya, on ocupa principal-
ment ambients urbans o molt humanit-
zats.- JCCA.

Tendència població hivernant (SOCC) 
Mitjana anual (2002-2007): +32% (ns, n=12).
Índex 2007=1,8

ANOIA

Vilanova del Camí 1 ex. al parc fluvial
el 6.I (CGGA i XBGA); (G).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 5 exs. al camí de
València l’1.IX (RBVA); màxim anual (N). 
Sant Joan Despí 9 exs. el 7.II (JCCA); (N).

BARCELONÈS

Badalona 1 ex. a Sant Jeroni de la Mur-
tra el 2.XII (MCVA); (G).
Barcelona 3 exs. al barri de Sant Andreu
el 20.I (JCCA); (G). Primera còpula de l’any
en un plataner Platanus x hybrida al parc
zoològic l’11.III (JGGD i XTGA); (R). Estol
de 18 exs. al parc del laberint d’Horta el
8.XII (XBAA); màxim anual (N).

MARESME

Malgrat de Mar 1 ex. a la desembocadu-
ra de la Tordera el 18.XI (EBMA); (G).
Sant Vicenç de Montalt 2 exs. situats a
dalt d’eucaliptus i pins centenaris el 30.III
(PABA); (G).

PLA D’URGELL

El Poal 1 ex. cridant en direcció sud-est
el 20.IX (JEBA); (G).

VALLÈS OCCIDENTAL

Santa Perpètua de la Mogoda 10 exs. a
la riera Seca, prop de la Piella, el 24.IX
(FMVA); màxim detectat (N).
Terrassa 2 exs. a l’itinerari SOCC 110,
Terrassa est, el 12.VI (OBJA); (G).

VALLÈS ORIENTAL

Mollet del Vallès 14 exs. comptabilitzats
al SOCC 114, Gallecs el 20.I (EGGA); (G).
Santa Eulàlia de Ronçana 13 exs. al riu
Tenes el 18.X (ABBB); (G).

Myiopsitta monachus
Cotorreta de pit gris

Continua l’expansió en distribució i l’aug-
ment dels efectius poblacionals d’aquest
psitàcid a Catalunya. Aquest any es publi-
quen dades de noves localitats gironines i
lleidatanes, lluny de les tradicionals obser-
vacions a l’àrea metropolitana de Barcelo-
na. Paral·lelament, s’han començat a docu-
mentar danys en conreus i fruiters, espe-
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cialment a la conca baixa del Llobregat
(Santos 2005), tal i com succeeix a les seves
zones d’origen sud-americanes, on l’espè-
cie està considerada una plaga agrícola
(Bucher et al. 1990).- JFOB.

Tendència població nidificant (SOCC) 
Mitjana anual (2002-2007): +9% (ns, n=29).
Índex 2007=1,6

Tendència població hivernant (SOCC) 
Mitjana anual (2002-2007): +9% (ns, n=23).
Índex 2007=1,4

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus 3 exs. en
vol per sobre la badia de Cadaqués el 4.IV
(ELXD); (G).

BARCELONÈS

Barcelona Uns 60 exs. a la plaça de les
Glòries el 8.I (XTGA); (N). 

GARROTXA

Olot 1 ex. al parc Nou el 6.X (ESBA); (G).

MARESME

Arenys de Mar 1 ex. menjant ametllons
el 15.III (CBSA); (B).
Malgrat de Mar 25 exs. a la desemboca-
dura de la Tordera el 19.III (EBMA); (N).

SEGRIÀ

Alcarràs 1 ex. al pantà de l’arròs el 19.IV
(FPTA); (G).

TARRAGONÈS

Tarragona 18 exs. marxen volant d’una
palmera del jardí de l’hospital Joan XXIII
el 19.XI (RACC); (G).

Clamator glandarius
Cucut reial

Fenologia força normal, amb dades extre-
mes lleugerament fora de la tònica habi-

tual (dues dades del 12.II i una al setem-
bre). Un any més, apareixen indicis de
reproducció en un nou quadrat de les terres
de l’Ebre. Tot i comptar amb pocs qua-
drats ocupats en l’Atles de nidificants, les
terres de l’Ebre ja eren una novetat en l’à-
rea de distribució catalana del cucut reial
respecte al primer atles, i aquestes noves
dades, remarquen aquest fet. Són interes-
sants la citació d’Osona (primera citació a
la comarca des del 1999, on abans era regu-
lar) i, sobretot, la de Talarn, que suposa-
ria una dada de cria allunyada de la dis-
tribució detectada en els dos atles i anua-
ris posteriors.- MPMB.

Tendència població nidificant (SOCC) 
Mitjana anual (2002-2007): +8% (ns, n=34).
Índex 2007=3,1

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus 1 ex. al
pla de les Gates el 23.II (ALTA); primera
citació prenupcial (F). 

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. a l’hemidelta sud el
15.II (FMVA i ACTA); primera citació pre-
nupcial (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a la maresma
del Remolar el 12.II (PBGA); primera cita-
ció prenupcial (F).

BARCELONÈS

Badalona Un juvenil alimentat per una
parella de garses Pica pica el 10.VII (MCVA);
(R).

CONCA DE BARBERÀ

Montblanc 1 ex. a l’itinerari SOCC 317,
Montblanc, el 13.V (JDGA); citació estival
en un quadrat UTM 10x10 sense dades de
cria (F).
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GARRIGUES

Castelldans Un juvenil a mas de Melons
el 17.V (ABBB); (R).

OSONA

Vic Un jove al puig dels Jueus el 9.VIII
(MRFB); (G).

PALLARS JUSSÀ

Talarn Una parella al barranc de Riucós
el 14.V (JCCD); nou quadrat UTM 10x10
de cria possible (GR).

RIBERA D’EBRE

Riba-roja d’Ebre Presència als dos censos
de l’itinerari SOCC 229, Riba-roja (EOGA);
nou quadrat UTM 10x10 de cria possible
(GR).

SEGRIÀ

Artesa de Lleida 1 ex. al secà d’Aspa el
12.II (AGXG); primera citació prenupcial
(F).

VALLÈS ORIENTAL

Mollet del Vallès Un juvenil en un guaret
a la carena dels Bandolers entre el 8 i el 9.IX
(FMVA); darrera citació postnupcial (F).

Cuculus canorus
Cucut

Tendència població nidificant (SOCC) 
Mitjana anual (2002-2007): +1% (ns, n=236).
Índex 2007=1,0

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus Un jove
a Sant Pere de Rodes el 8.VI (PFLB); pri-
mer juvenil de l’any (R).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. anellat a Canal Vell
el 10.IX (JFBB); possible darrera citació
postnupcial (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a l’estació bio-
lògica del Remolar el 26.III (JCMC); pri-
mera citació prenupcial (F). 

OSONA

Sant Quirze de Besora 1 ex. cantant el
24.III (MRFB i JEPB); primera citació pre-
nupcial (F).

PALLARS JUSSÀ

Llimiana 1 ex. als Amplos de Comellas-
sos, Montsec de Rúbies, el 31.III (MCMF,
JGGF, CGGA i XBGA); primera citació pre-
nupcial (F).
Tremp 1 ex. a Gurp el 31.III (MCMF, JGGF,
CGGA i XBGA); primera citació prenupcial
(F).

RIPOLLÈS

Setcases 1 ex. en migració activa creuant
la portella de Mentet el 31.VIII (DGJA i
JFCA); darrera citació postnupcial (F).

SELVA

Sils 1 ex. als estanys el 5.IX (JVLA i EFFA);
darrera citació postnupcial (F).

SOLSONÈS

Clariana de Cardener 1 ex. a l’abocador
del Solsonès el 23.III (RBVA); primera cita-
ció prenupcial (F).

Tyto alba
Òliba

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a ca l’Arana el
24.V (XLBA); (G).

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. col·lisiona amb una vidrie-
ra al Poble Nou i és recollit i enviat al Cen-
tre de Recuperació de Fauna de Torrefe-
rrusa el 16.XII (VPGA); (G, B).
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MARESME

Argentona 1 ex. al turó de Sant Sebastià
el 29 i el 30.V (ACSA); (G).

SELVA

Vilobí d’Onyar 1 ex. en plena llum del
dia aturat en un pal elèctric el 7.X (ADGA,
ADGB i MGSA); (B).

URGELL

Belianes 1 ex. de fase blanca surt d’un
mas a plena llum del dia i és assetjat per
gralles Corvus monedula el 13.V (JSPC); (B).

VAL D’ARAN

Vielha e Mijaran Es comprova la repro-
ducció a 1.750 m d’altitud en una borda
a Baricauva (LTBB); nou quadrat UTM 10x10
de cria segura (GR).

Otus scops
Xot

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. anellat a l’illa de Buda
el 29.XI (DBCA); darrera citació postnup-
cial, tot i que en aquesta localitat una part
de la població és resident (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 2 exs. a l’estació bio-
lògica del Remolar el 2.III (JCMC i JIXA);
primera citació prenupcial (F).

GIRONÈS

Cassà de la Selva Un mascle cantant al
veïnat de Matamala l’1.III (PGGA); prime-
ra citació prenupcial (F).

OSONA

Torelló 1 ex. el 13.III (JLGA); primera cita-
ció prenupcial (F).

SEGARRA

Cervera 2 exs. el 18.III (FSVA); primera
citació prenupcial (F).

VAL D’ARAN

Naut Aran Un jove ja plomat a Salardú el
17.VIII (XNPA); nou quadrat UTM 10x10
de cria segura (GR).

Bubo bubo
Duc

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus 8-10 pare-
lles nidificants a l’interior del Parc Natu-
ral (PFLB); (R). 1 ex. apareix ferit, possi-
blement per electrocució, al nucli del Port
de la Selva el 2.III. S’allibera recuperat a
les rodalies el 15.III (BMBA i GPXC); (B). 1
ex. diferent de l’anterior apareix mort per
electrocució al sectors dels horts del Port
de la Selva el 28.III (JCXF); (B). 1 ex. per-
seguit de dia per gavians argentats Larus
michahellis al nucli de Cadaqués el 10.XI
(JTGC); (B).
Serra de l’Albera Es localitzen 4 territo-
ris entre el 15.I i el 6.II (MBFA i JBRC); (R).

ALT PENEDÈS

Vilobí de Penedès Una parella copulant
als Pèlags el 18.I (JGCF, CGGA i XBGA); (R).

BAIX EBRE

L’Aldea 1 ex. actiu a plena llum del dia el
10.IV (EVRA i EAFA); (B).

BAIX EMPORDÀ

Illes Medes-Massís del Montgrí En el
cens d’aquest any es localitzen 6 territoris
(ABRA); (R).
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MARESME

Arenys de Mar Primers cants el 18.I fins
el 20.II. Després torna a cantar entre el
26.VIII i el 12.XII (CBSA); (R).
Pineda 2 exs. cantant el 24.III (EBMA); (R).

MONTSIÀ

Sant Carles de la Ràpita 1 ex. electro-
cutat al peu d’un pal elèctric al sector est
de la serra del Montsià el 27.I (EVRA);
(B).

PLA DE L’ESTANY

Esponellà 1 ex. ofegat en una bassa de la
torre de Vilert l’1.V (JTXD); (G, B).
Porqueres 1 ex. cantant a Puig Clarà el
20.IV (CFQA i JBVA); nou quadrat UTM
10x10 de cria probable (GR).

VALLÈS ORIENTAL

Martorelles 2 polls d’uns 30 dies d’edat
al niu el 7.IV (FMVA); (R).

Athene noctua
Mussol comú

D’aquest any cal destacar la reproducció
plenament hivernal del Baix Camp, un fet
no documentat fins ara.- RACC.

Tendència població nidificant (SOCC)
Mitjana anual (2002-2007): +6% (ns, n=46).
Índex 2007=1,6

Tendència població hivernant (SOCC) 
Mitjana anual (2002-2007): +13% (ns, n=41).
Índex 2007=2,3

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 1 ex. entrant al niu
al parc del Foix el 9.III (HSCA, CGGA i XBGA);
(R).

BAIX CAMP

Reus Un jove volander als jardins de la ter-
minal de l’aeroport el 29.I (HFSA i JAXG); (R).

GIRONÈS

Cassà de la Selva 4 exs. en 4 masos
diferents al veïnat de Sangosta el 15.I (ADGA
i MGSA); (N).

MARESME

Mataró Una parella fa el niu en antics tubs
de reg a terra a l’espai agrícola de les
Cinc Sènies envolant 4 polls que s’obser-
ven per primer cop el 14.VI (HFSA); (R).

TARRAGONÈS

Tarragona Un jove trobat mort, proba-
blement atropellat, davant dels jutjats el
26.X (RACC); presència de l’espècie a l’in-
terior de la ciutat (G, B).

Strix aluco
Gamarús

BARCELONÈS

Barcelona Un mascle cantant i vist al cap-
damunt d’una antena al carrer Gènova del
barri del Guinardó el 7.IX (MMPB); (G).

VALLÈS ORIENTAL

Vallromanes 4 polls de 15 dies d’edat ane-
llats en una caixa niu el 16.IV (HFSA); (R).
1 ex. trobat mort ofegat en una bassa pro-
funda el 28.V (HFSA); (B).

Asio otus
Mussol banyut

Aquest és el segon any consecutiu amb
dades de cria segura de mussol banyut al
delta de l’Ebre. D’altra banda, resulten for-
ça interessants les dades del Pallars Sobi-
rà; la del pla de Corts per tractar-se d’un
indret sense dades fins ara, i la de Farre-
ra per situar-se en una altitud on hi ha
molt poques dades (Estrada et al. 2004).-
MARC, RACC i SHVA.
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BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre Un mínim de 3 polls volan-
ders a l’urbanització els Eucaliptus el 25.IV
(FMVA i ACTA); nou quadrat UTM 10x10
de cria segura (GR).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat Diverses observacions
a la pineda de ca l’Arana: 1 ex. anellat el
26.I (JCMC); (G). 1 ex. el 9.V (JCMC); (G).

BARCELONÈS

Badalona 3 juvenils a la serralada de Mari-
na el 13.VII (JMOB, JNRC i SGRC); (G).

GARROTXA

Olot 5 polls a la Solana el 14.VI (JMRB); (R).

GIRONÈS

Cassà de la Selva 3 polls que ja volen al
veïnat d’Esclet el 20.IV (ADGA, HMPA, ICAA,
CMMC i MGSA); (R). Un juvenil amb plo-
missol al veïnat de Sangosta el 13.IX (JVCB);
(R).

PALLARS SOBIRÀ

Baix Pallars 1 ex. trobat mort al pla de
Corts el 26.II (EMSB); (B, G).
Farrera 1 ex. en un bosc a 1.800 m d’al-
titud el 18.VII (DGCA); (G).

PLA DE L’ESTANY

Cornellà de Terri 4 polls volanders sen-
tits i vistos a prop de mas Batllori el 18.VI
(JRBB i JBLA); nou quadrat UTM 10x10 de
cria segura (GR).

PLA D’URGELL

Estany d’Ivars i Vila-sana 2-3 polls el
19.IV (JVCB i MPLA); (R). 6 exs. en un dor-
midor comunal el 22.XII (JEBA); (N).

SELVA

Sils 3 polls d’unes 3 setmanes d’edat fora
del niu al veïnat de la Barceloneta el 30.III
(JVCB); (R).

VALLÈS OCCIDENTAL/VALLÈS ORIENTAL

Plana del Vallès En 19 territoris revisats
es localitzen 8 llocades que sumen un total
de 21 polls. Com a mínim un poll mort
per caiguda del niu i es detecta un cas de
fracàs reproductor durant el final de la
incubació o els primers dies dels pollets,
després que dies abans s’observés una gar-
sa Pica pica increpant la femella al niu. La
primera posta es dóna aproximadament a
la segona meitat de gener i l’última a la
primera d’abril (FMVA); (R).

VALLÈS ORIENTAL

Cardedeu 1 ex. atropellat a la carretera el
9.IV (JMOB); (B).

Asio flammeus
Mussol emigrant

ALT PENEDÈS

Mediona 1 ex. a la riera el 24.XI (JCTX);
(E).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. als erms de la Tan-
cada el 29.III (CJMA i ALTA); (E).

BAIX EMPORDÀ

Torroella de Montgrí 1 ex. a la bassa de
Fra Ramon el 13.IV (ABRA); (E).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a la Roberta el
19.IX (ABRA i ABBB); (E). 1 ex. a l’aeroport
el 13.XI (JGGG); (E).

BARCELONÈS

Sant Adrià de Besòs 1 ex. a la desembo-
cadura del Besòs el 4.XII (XLBA); (E).

MARESME

Premià de Mar 1 ex. migrant sobre el mar,
observat des del port, el 14.IV (AAJA); (E).
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PLA D’URGELL

Estany d’Ivars i Vila-sana 1 ex. el 18.XI
(MCVA); (E). 1 ex. el 22.XII (JEBA); (E). 

Aegolius funereus
Mussol pirinenc

Aquest any s’enregistren dades d’alta pro-
ductivitat al Ripollès, Cerdanya i Alt Urgell.
També apareix una nova localitat de cria
a la Cerdanya i destaca, especialment, una
observació de la Garrotxa, la qual repre-
senta la primera citació de l’espècie a la
comarca i a més, es produeix en un hàbi-
tat gens habitual i a una altitud molt bai-
xa per a l’espècie a Catalunya (Estrada et
al. 2004).- MARC, RACC i SHVA.

ALT URGELL/CERDANYA/RIPOLLÈS

En la present temporada de cria, les feme-
lles controlades han post 4,4 ous de mit-
jana (n=6), han volat 3,6 polls per niu
(n=5) i han estat depredats un 16,6 % dels
nius (n=5). Aquests resultats són els més
bons per als 3 paràmetres estudiats des del
2005 (EBMA, ABGA, ALNA, i DPXE/LUTR); (R).

CERDANYA

Alp Un niu amb 2 polls (EBMA); nou
quadrat UTM 10x10 de cria segura (GR).

GARROTXA

La Vall d’en Bas 1 ex. cantant durant uns
20 minuts i canviant de lloc diverses vega-
des en una pollancreda al costat d’una rie-
ra prop del salt de la Cua d’Euga l’1.I (JFCA);
(G).

VAL D’ARAN

Bossòst 2 exs. cantant en 2 territoris dife-
rents el 28.IV (XGMA, JCMF i JPCA); (R).
Canejan Diverses observacions a la vall
de Toran: 3 mascles diferents cantant el
12.V i un mascle sentit el 18.V (MAMA);
(R).

Caprimulgus europaeus
Enganyapastors

En aquest anuari sobresurten les citacions
de l’Alt Urgell i del Pallars Sobirà per l’al-
titud en què es detecten els individus, gens
habitual per a l’espècie (Estrada et al 2004).
Malauradament, s’ha de comentar la cita-
ció de l’Alt Penedès, on es localitza un
exemplar atropellat. Aquest fet es va repe-
tint en molts dels anuaris (Sales, 2006,
Estrada & Anton, 2007), la qual cosa posa
de manifest l’atropellament a les carrete-
res com una de les causes principals de la
davallada poblacional a nivell europeu
(Martí & del Moral, 2003).- CBSA.

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 1 ex. atropellat recent-
ment a la carretera de l’Arboç el 27.IX
(HSCA, CGGA i XBGA); darrera citació post-
nupcial (F, B).

ALT URGELL

Les Valls de Valira 2 exs. a 1.700 m el
17.VII (DGCA); (B).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. anellat al Canal
Vell el 15.IV (JFBB); primera citació pre-
nupcial (F). 1 ex. anellat a l’illa de Buda
el 25.IX (DBCA); darrera citació postnup-
cial (F).
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BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. al Remolar el
21.IV (JCMC); primera citació prenupcial
(F).

MARESME

Mataró 1 ex. anellat el 7.X (RCAA); darre-
ra citació postnupcial (F).

OSONA

Malla 1 ex. a Torrellebreta el 5.IV (JBCB);
primera citació prenupcial (F). 

PALLARS SOBIRÀ

Farrera 1 ex. a 1.700 m el 24.VII (DGCA);
(B).

Caprimulgus ruficollis
Siboc

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus 1 ex. can-
tant a la Vinya del Rei el 26.VI (JFBB); úni-
ca citació de l’any (G).

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 1 ex. al parc del Foix
el 27.IX (HSCA, CGGA i XBGA); darrera cita-
ció postnupcial (F).

BAIX CAMP

Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant 1 ex.
el 21.IV (APVA); primera citació prenup-
cial (F).

MARESME

Arenys de Mar 1 ex. sentit a can Buxa-
lleu el 4.V (CBSA); primera citació pre-
nupcial (F).

RIBERA D’EBRE

Flix 1 ex. anellat a la Reserva Natural de
Sebes i Meandre de Flix el 29.IX (JBGC);
darrera citació postnupcial (F).

TARRAGONÈS

Tarragona 2 exs. volant sobre el mar en
una sortida en bou fins a 20 milles nàuti-
ques el 2.V (ACTA, AMOB i PJAA); (B).

VALLÈS ORIENTAL

Cardedeu 1 ex. al torrent de ca l’Esman-
dia el 4.V (JMOB); primera citació prenupcial
(F).
Mollet del Vallès 1 ex. a Gallecs el 22.IX
(MCVA); darrera citació postnupcial (F).

Apus melba
Ballester

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus 160 exs.
en pas sobre Montjoi el 15.IV (MFRA, JBCD,
NGDA i MRXD); màxim anual (N).

ALT PENEDÈS

Sant Sadurní d’Anoia Uns 400 exs. sobre
el casc urbà el 2.X (XSXA); important con-
centració postnupcial (N).

BARCELONÈS

Barcelona Al dormidor emplaçat a una
façana del carrer Ventura Rodríguez, 6-8
es comptabilitzen 16 exs. l’11.V. A partir
de la segona quinzena d’agost es detecta
un increment d’efectius fins arribar a un
màxim de 60-70 exs. El 12.X s’observen
per darrera vegada (EMLB); (B). 

BAIX LLOBREGAT

El Prat del Llobregat 1 ex. al casc urbà
el 5.III (FSEB); primera citació prenupcial
(F). Diferents exs. el 23.X (PEGA); darrera
citació postnupcial (F).

MARESME

Premià de Dalt Alguns exs. a Sant Mateu
el 20.X (JSPC); darrera citació postnup-
cial (F).
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SEGRIÀ

Torres de Segre Alguns exs. a l’embassa-
ment d’Utxesa el 24.III (EGRE); primera
citació prenupcial (F).

SELVA

Santa Coloma de Farners 5 exs. volant
sobre el nucli urbà el 6.III (ADGA); pri-
mera citació prenupcial (F).

VALLÈS OCCIDENTAL

Montcada i Reixac 5 exs. el 3.III (MRSA i
RGSA); primera citació prenupcial (F).
Sabadell 13 exs. al parc de Catalunya el
15.X (JCMA); darrera citació postnupcial
(F).

Apus apus
Falciot negre

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus 20 exs.
sedimentats a la Valleta el 19.III (MBFA);
primera citació prenupcial (F). 600 exs.
a sa Planassa el 10.IV (MFRA); màxim anual
(N). 1 ex. al pont d’en Giraculs el 6.X
(PFLB); darrera citació postnupcial (F).

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal Alguns exs. al parc
del Foix el 30.IX (HSCA, CGGA i XBGA); darre-
ra citació postnupcial (F).

BAGES

Artés Concentració postnupcial de 200-
300 exs. en vol baix als camps dels vol-
tants de l’eix transversal entre l’Horta d’A-
vinyó i Artés el 24.VIII (JSOA); (N).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a la maresma el
8.III (RGLA); primera citació prenupcial
(F).

BARCELONÈS

Barcelona Fins a 27 exs. entrant en un
edifici al barri de Sant Andreu, sempre per
la mateixa finestra entre el 12.IV i el 3.V
(JCCA); (B, R). 

MARESME

Arenys de Mar Un poll força gran caigut
del niu el 6.VII (CBSA); (R).

RIBERA D’EBRE

Flix 1 ex. a la Reserva Natural de Sebes i
Meandre de Flix el 26.III (IJVA); primera
citació prenupcial (F).

SEGRIÀ

Lleida 1 ex. el 29.III (FMSA); primera cita-
ció prenupcial (F).

Apus pallidus
Falciot pàl·lid

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus 1 ex. a les
Roques Negres l’1.IV (PFLB); primera cita-
ció prenupcial (F). 60 exs., bona part dels
quals són joves de l’any, al sector de cap
Norfeu el 25.VII (PFLB, MSFB, PFSA, ALXE,
GGXB i ALTA); màxim anual (N). 1 ex. al
coll de Canyelles el 30.X (PFLB); darrera
citació postnupcial (F).
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BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. sobre la regue-
ra de les Bogues el 21.III (ABRA); primera
citació prenupcial (F).

RIPOLLÈS

Camprodon 1 ex. a Rocabruna el 2.III
(PLSA); primera citació prenupcial (G, F).

Alcedo atthis
Blauet

Tendència població nidificant (SOCC) 
Mitjana anual (2002-2007): +15% (ns, n=25).
Índex 2007=3,9

Tendència població hivernant (SOCC) 
Mitjana anual (2002-2007): +18% (ns, n=64).
Índex 2007=1,7

Tendència productivitat (SYLVIA) 
Promig anual (2002-2007): +10% (ns, n=19).
Índex 2007=2,0

BAIX EMPORDÀ

Palamós 1 ex. pescant activament al mar
entra cala Canyers i la Foradada el 24.VII
(JDLA i CEGA); primera citació postnup-
cial (F, B).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 6 exs. el 12.I (FLSA,
FSEB i ALTA); cens d’ocells aquàtics hiver-
nants (N). 1 ex. a cal Tet el 8.IV (RBVA);
darrera citació prenupcial (F).
Martorell 1 ex. al riu Anoia l’11.XI (JMCB);
(G).

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. a l’embassament de Vall-
vidrera el 6.XI (FLLA, JPSA i DDDA); (G).
Sant Adrià de Besòs 1 ex. a la desembo-
cadura del Besòs el 2.IV (XLBA); darrera
citació prenupcial (F).

GARROTXA

Espai d’Interès Natural de l’Alta Garrot-

xa Es detecta un total de 4 parelles nidi-
ficants (FTCA); (R).

OSONA

Sant Martí d’Albars 1 ex. a la Blava el
24.VII (JCCA); primera citació postnupcial
(F).

PALLARS SOBIRÀ

La Guingueta d’Àneu 1 ex. a l’embassa-
ment de la Torrassa l’1.IX (JPPE); (G).

SOLSONÈS

Clariana de Cardener 1 ex. a l’embassa-
ment de Sant Ponç el 18.XI (RBVA); (G).
Navès 1 ex. a l’Aigua d’Ora el 20.I (RBVA);
(G).

VALLÈS OCCIDENTAL

Montcada i Reixac 1 ex. al Parc Fluvial
del Besòs el 29.VI (XLBA); primera citació
postnupcial (F).

Merops apiaster
Abellerol

Tendència població nidificant (SOCC) 
Mitjana anual (2002-2007): +4% (ns, n=98).
Índex 2007=1,3

ALT EMPORDÀ

Masarac Més de 250 exs. fent niu en una
colònia de més de 100 nius, comptant els
ocupats aquest any i els antics, al riu Llo-
bregat el 8.V (ECFA i JVLA); (R).

BAIX EMPORDÀ

Pals 1 ex. a les basses d’en Coll el 17.IV
(CLBA); primera citació prenupcial (F).

BARCELONÈS

Barcelona Estol escoltat sobre el parc del
Guinardó el 24.IX (XBAA); darrera citació
postnupcial (F).

Anuari d’Ornitologia de Catalunya 2007132



GARROTXA

Olot 56 exs. sedimentats al parc Nou el
6.VIII (FTCA); primera citació postnupcial
(F).

MARESME

Arenys de Mar 1 ex. a can Buxalleu el
15.IV (CBSA); primera citació prenupcial
(F).
Premià de Dalt Alguns exs. el 23.IX (JSPC);
darrera citació postnupcial (F).

OSONA

Vic 1 ex. totalment albí pels voltants del
puig dels Jueus entre la darrera setmana
de juliol i la primera d’agost (RGMA); (M).
Sant Quirze de Besora Alguns exs. el
14.IV (JEPB); primera citació prenupcial
(F).

PLA D’URGELL

Estany d’Ivars i Vila-sana Alguns exs.
escoltats a l’estany el 15.IV (DGCA); pri-
mera citació prenupcial (F).

VALLÈS OCCIDENTAL

Montcada i Reixac 1 ex. al Besòs el 26.IX
(XLBA); darrera citació postnupcial (F).
Sabadell Diversos exs. volant a gran alça-
da al parc de Catalunya el 23.V (JCMA);
darrera citació prenupcial (F).

Coracias garrulus
Gaig blau

És destacable el nombre de parelles repro-
ductores al PNAE, el màxim publicat a
l’Anuari. En aquesta localitat s’ha passat
d’unes 5 parelles a finals dels 90 (Cope-
te 1998, 2000, Martínez Vilalta 2002,
Aymí & Herrando 2003) a més de 20 l’any
2006 (Estrada & Anton 2006) i les 23
de 2007. Paral·lelament, les dades del
SOCC semblen mostrar una tendència a
l’augment, si bé no és significativa possi-
blement perquè la mostra és massa peti-
ta. Són destacables també les citacions
estivals al Penedès i al Vallès Oriental, en
zones on no s’ha comprovat la cria.- MARC,
RACC i SHVA.

Tendència població nidificant (SOCC) 
Mitjana anual (2002-2007): +5% (ns, n=18).
Índex 2007=1,3

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà Població nidificant avaluada en
23 parelles (ABRA); (R). 

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 1 ex. a la carretera
de Clariana el 19.VI (PTEA); citació estival
en un quadrat UTM 10X10 sense dades
de cria segura (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. al camí de Valèn-
cia l’1.V (XLBA); primera citació prenup-
cial (F). 1 ex. a ca l’Arana el 14.VIII (FLSA);
primera citació postnupcial (F). 

CERDANYA

Isòvol 3 exs. posats en un fil telefònic el
23.VIII (PMPC i RPVA); (G).
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GIRONÈS

Cassà de la Selva 1 ex. al veïnat de l’Es-
clet el 22.V (ADGA i MGSA); darrera cita-
ció postnupcial (F). 
Llagostera Diverses observacions al pla
del Penedès: 2 exs. el 21.VII (JVCB); pri-
mera citació postnupcial (F). 1 ex. el 20.IX
(JVCB); darrera citació postnupcial (F).

MONTSIÀ

Ulldecona 2 exs. adults a la Miliana el
21.IX (EVRA); darrera citació postnupcial
(F).

OSONA

Les Masies de Voltregà 1 ex. el 10.VIII
(JVTA); primera citació postnupcial (F).
Malla 1 ex. prop de Torrellebreta el 31.V
(JBCB i MRAB); darrera citació prenupcial
(F).

PALLARS SOBIRÀ

Baix Pallars 1 ex. a Buseu el 12.IX. Un
altre ex., potser el mateix, a la mateixa
localitat el 23 i el 24.IX (JCBC); darrera cita-
ció postnupcial (F, G).

PLA D’URGELL

Bellvís 1 ex. en uns pals de telèfon vora
la carretera entre Bellvís i Bell-lloc el 14 i
el 16.IX (FMSA); darrera citació postnup-
cial (F).

SEGRIÀ

Artesa de Lleida 3 exs. al secà el 22.IV
(ESMA i EFSA); primera citació prenupcial
(F).

SELVA

Vidreres 1 ex. a la carretera el 24.IV (ACTA);
primera citació prenupcial (F). 

VALLÈS ORIENTAL

Les Franqueses del Vallès 1 ex. a Corró
d’Amunt el 30.V (FMVA); (F, G).
Santa Eulàlia de Ronçana 1 ex. als camps

de cereal de la Pelada el 3.VI (VPRA); cita-
ció estival en un quadrat sense dades de
cria (F, G). 

Upupa epops
Puput

Com ja va sent habitual d’uns anys ençà,
les citacions d’individus hivernants són
nombroses, cosa que es fa palesa en la ten-
dència poblacional hivernant dels SOCC.
Les citacions de migrants prenupcials es
concentren al mes de febrer, mentre que
les partides ho fan al novembre, si bé sovint
resulta impossible destriar hivernants de
migrants. Les citacions de l’Alt Empordà,
de migrants actius, són prou aclaridores i
es pot dir que el pas prenupcial, de fet, s’i-
nicia a començaments de març (finals de
febrer) i que el pas postnupcial ja s’inicia
a l’agost. S’han de remarcar les observa-
cions de la Noguera, amb un nou quadrat
UTM 10x10 de cria probable, i la del Pallars
Sobirà per la remarcable altitud de l’ob-
servació.- CBSA.

Tendència població nidificant (SOCC) 
Mitjana anual (2002-2007): +4% (ns, n=192).
Índex 2007=1,1

Tendència població hivernant (SOCC) 
Mitjana anual (2002-2007): +20% (*, n=72).
Índex 2007=1,8

Tendència productivitat (SYLVIA) 
Promig anual (2002-2007): -2% (ns, n=11). Índex
2007=1,0

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus 1 ex. en
pas per davant la punta del Cap de Creus
el 3.III (PFLB, DSBB i DVSA); primera cita-
ció prenupcial (F). 1 ex. arribant del mar
i sedimentat a Llançà després d’una tem-
pesta el 21.VIII (PFLB); (B, F).
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ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 1 ex. portant beca-
da el 19.IV (HSCA, CGGA i XBGA); (R).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 33 exs. al gener (PDEA);
cens d’ocells aquàtics hivernants (N).

BARCELONÈS

Barcelona 2 exs. al parc del Guinardó el
4.II (XBAA); primera citació prenupcial (F).
1 ex. al parc zoològic el 7.XI (JGGD); darre-
ra citació postnupcial (F).

BERGUEDÀ

Berga 1 ex. en uns camps al sud del nucli
urbà el 8.I (PABB); primera citació hiver-
nal documentada a la comarca (F).

GARROTXA

Olot 2 exs. reclamant al Croscat el 20.I
(FTCA); citació hivernal (F). 1 ex. a can
Mitjà-Les Fonts el 25.XII (JFCA); citació
hivernal (F).
Sant Jaume de Llierca 1 ex. al pla de Poli-
ger el 10.I (FTCA); citació hivernal (F).

MARESME

Arenys de Mar Polls peixats a can Buxa-
lleu el 5.VI (CBSA); (R). 

NOGUERA

Les Avellanes i Santa Linya Presència als
dos censos de l’itinerari SOCC 314, Tar-
tareu (SGRA); nou quadrat UTM 10x10 de
cria probable (GR).

OSONA

Santa Maria del Corcó 1 ex. prop de mas
Coromines el 6.I (AGRB i RJNA); citació hiver-
nal (F).
Vic 1 ex. al puig dels Jueus el 23.XI (MRFB);
darrera citació postnupcial (F).

SELVA

Sils 1 ex. als estanys el 25.XI (DCFB i XRCA);
darrera citació postnupcial (F).
Vilobí d’Onyar 2 exs. a can Vilabona el
4.II (ADGA i MGSA); primera citació post-
nupcial (F).

PALLARS SOBIRÀ

Alt Àneu 1 ex. a les bordes d’Isil a 1.700
m d’altitud el 21.VII (JRSB); (G).

PRIORAT

Pradell de la Teixeta 1 ex. al puig de la
Font el 2.II (ABBB); primera citació pre-
nupcial (F).

Jynx torquilla
Colltort

Tendència població nidificant (SOCC) 
Mitjana anual (2002-2007): +1% (ns, n=88).
Índex 2007=1,5

Tendència productivitat (SYLVIA) 
Promig anual (2002-2007): +11% (ns, n=7). Índex
2007=1,7

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus 1 ex. ane-
llat a Montjoi el 15.X (JBCD); darrera cita-
ció postnupcial (F).
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. anellat a l’estació SYLVIA de
Mig de Dos Rius el 7.I (JRBB); citació hiver-
nal (F).
Serra de l´Albera 2 exs. als estanys de la
Cardonera el 3.IV (MBFA); primera citació
prenupcial (F).

BAIX CAMP

Botarell 1 ex. a l’itinerari SOCC 294, Bota-
rell, el 24.XII (JFOD); citació hivernal (F).

BAIX EMPORDÀ

Torroella de Montgrí 1 ex. anellat el 27.I
a la gola del Ter (JFOD); citació hivernal (F). 
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BAIX LLOBREGAT

Begues 1 ex. duent becada dins un forat
en unes ruïnes als Casals el 7.VII (XSXA);
(R).

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. al parc de Diagonal Mar
el 27 i el 29.XII (RRSB); citació hivernal (F,
G).
Sant Adrià de Besòs Diverses observa-
cions al Parc Fluvial del Besòs: 3 exs. el
7.IX (XLBA); primera citació postnupcial
(F). 1 ex. el 9.XI (XLBA); darrera citació
postnupcial (F).

OSONA

Folgueroles 1 ex. el 29.III (RPEA); pri-
mera citació prenupcial (F).

PALLARS SOBIRÀ

Sort 1 ex. a Saurí a 1.300 m d’altitud el
19.III (JRSB); primera citació prenupcial
(F).

PLA D’URGELL

Estany d’Ivars i Vila-sana 1 ex. el 7.III
(SSAA i GBCA); primera citació prenupcial
(F).

RIPOLLÈS

Molló Niu amb 5 polls en la paret d’una
casa amb runes l’1.VII (MMPB); (R).

Picus viridis
Picot verd

Tendència població nidificant (SOCC) 
Mitjana anual (2002-2007): -2% (ns, n=25).
Índex 2007=0,9

Tendència població hivernant (SOCC) 
Mitjana anual (2002-2007): -4% (*, n=241). Índex
2007=0,9

Tendència productivitat (SYLVIA) 
Promig anual (2002-2007): -10% (ns, n=20).
Índex 2007=0,5

ALT URGELL

El Pont de Bar 1 ex. fent veu i tambori-
leig vora el coll de Dalt a 1.950 m d’alti-
tud l’11.II (DOAA); (G).

GARROTXA

Olot Entrades al niu a la roureda de
Cuní el 22.III (FTCA); (R).

PALLARS SOBIRÀ

Alt Àneu 1 ex. a Marimanya a 1.600 m
d’altitud el 16.VIII i 1 ex. a coma de Pero-
sa a 1.500 m d’altitud el 17.VIII (SGRA i
AGGB); nou quadrat UTM 10x10 de cria
possible (GR).

Dryocopus martius
Picot negre

La citació d’Agullana indica que la pobla-
ció reproductora continua en l’expansió
detectada als anys 90 (Estrada et al. 2004).
Cal destacar la citació al Maresme, primera
documentada a la comarca, i la citació
hivernal al parc natural de Sant Llorenç
del Munt on es torna a observar com a
hivernant a la mateixa localitat després de
les observacions del 2002 i 2003 (Sales
2006), fet que podria indicar l’existència
d’algun tipus de moviment durant els mesos
freds.- MARC, RACC i SHVA.

Tendència població nidificant (SOCC) 
Mitjana anual (2002-2007): +8% (ns, n=24).
Índex 2007=1,5

Tendència població hivernant (SOCC) 
Mitjana anual (2002-2007): +18% (ns, n=28).
Índex 2007=2,5

ALT EMPORDÀ

Agullana Una parella observada entrant i
sortint d’un niu, acabat de construir, en
un pollancre a uns 5 m d’alçada el 28.XI
(JBRC); nou quadrat UTM 10x10 de cria
probable (GR).
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La Jonquera 1ex. sentit a les Pipes, Reque-
sens, el 3.II (MBFA i BMBA); (G). 1 ex. prop
del castell de Requesens el 18.II (JBRA);
(G). 1 ex. el 29.IV a prop del puig dels
Tres Termes (IBTA i BBSB); (G). 1 ex. a l’iti-
nerari SOCC 9, Puig Neulós, el 16.XII
(JBRC); (G).

GARROTXA

Espai Natural de l’Alta Garrotxa 12 terri-
toris de cria segura (FTCA); (R).
Sant Joan les Fonts 1 ex. al volcà d’Ai-
guanegra el 17.IX (FTCA); primera citació
en aquest sector de la comarca (G).

MARESME

Arenys de Munt Un mascle cridant des
d’un eucaliptus a prop del turó del Fan-
gar el 7.III. Després marxa cap a una pine-
da de pinastre Pinus pinaster (EBMA); (G).

OSONA

Sant Martí de Centelles 1 ex. entre can
Tresquarts i l’Oller l’11.I (MRFB); (G).

VALLÈS OCCIDENTAL

Matadepera 1 ex. a la Barata, Parc Natu-
ral de Sant Llorenç del Munt i l’Obac, el
14.X (TASA i VGCA); (G).

Dendrocopos major
Picot garser gros

Tendència població nidificant (SOCC) 
Mitjana anual (2002-2007): +6% (*, n=179).
Índex 2007=1,5

Tendència població hivernant (SOCC) 
Mitjana anual (2002-2007): +4% (ns, n=98).
Índex 2007=1,1

Tendència productivitat (SYLVIA) 
Promig anual (2002-2007): +13% (ns, n=16).
Índex 2007=2,4

BAIX EMPORDÀ

Forallac 1 ex. anellat a Fitor el 19.VI (ABBB);
citació estival en un quadrat UTM 10x10
sense dades de cria (F).
Palamós 1 ex. a l’itinerari SOCC 151, Pala-
mós, el 2.VI (MDSA); citació estival en un
quadrat UTM 10x10 sense dades de cria
(F).

BAIX LLOBREGAT

Abrera 1 ex. repicant insistentment sobre
una torre metàl·lica de mitja tensió el 2.VI
(JCRD); (B).
Delta del Llobregat Una parella possi-
blement establerta a la pineda de la Ricar-
da durant el mes de maig (CFXB); nou qua-
drat UTM 10x10 de cria probable (GR).

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. sobre un arbre sec amb
un forat a la drecera de Vallvidrera el 10.VI
(MOOA i PBGA); (G). Diverses observacions
al parc del laberint d’Horta on cada cop
és més abundant: 1 ex. el 14.VII i una pare-
lla durant tot el desembre (XBAA); (G).

TARRAGONÈS

Altafulla 1 ex. a la desembocadura del
Gaià el 27.I (ESBA); (G).

Dendrocopos medius
Picot garser mitjà

VAL D’ARAN

L’avaluació de la població catalana a l’ex-
trem nord de la Val d’Aran mostra un total
de 19-22 parelles. S’han trobat dos nius,
un d’ells en un pollancre mort i l’altre en
un til·ler, tots dos amb èxit de cria. L’úl-
tim dia en què es van detectar els polls al
niu en ambdós casos va ser el 26.V (JRRC,
JPCA, XGMA i JCMF). 
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Dendrocopos minor
Picot garser petit

Les observacions realitzades de desembre
a abril corresponen a exemplars repro-
ductors. Les altres són d’ocells en disper-
sió fora dels seus territoris. Algunes obser-
vacions de primavera en indrets no adients
per reproduir-se (Sant Cugat del Vallès)
poden correspondre a individus divagants
buscant ambients de qualitat. S’han de des-
tacar les observacions a les comarques de
l’Alt Penedès (amb cria segura), Anoia,
Osona i Segrià, les quals indiquen la colo-
nització de nous nuclis, principalment en
boscos de ribera. Aquest any, a la pobla-
ció de la Tordera s’han detectat uns valors
més baixos de productivitat i d’èxit repro-
ductor que el 2001 (Aymí & Herrando
2005). Paral·lelament es constata la pèr-
dua de territoris al Vallès Oriental (Sales
2006), de parelles dintre dels nuclis repro-
ductors, així com altres alteracions en el
comportament reproductor a causa de la
pèrdua de l’hàbitat (Romero & Pérez 2008).
En aquest sentit cal prendre mesures de
conservació orientades a la regeneració i
rehabilitació dels boscos de ribera.- JRRC.

Tendència població hivernant (SOCC) 
Mitjana anual (2002-2007): +17% (ns, n=17).
Índex 2007=1,3

ALT PENEDÈS

Sant Sadurní d’Anoia Un mascle a can
Catassús el 16.II (CGGA i XBGA); (G). Terri-
tori al riu Anoia a can Codorniu el 18.II
(CGGA i XBGA); (R)
Subirats Una parella amb territori al molí
de la Guineu al riu Anoia, establert des del
18.II. El 21.IV s’observa una còpula i el
21.IV se’ls veu entrant i sortint del niu amb
sacs fecals (CGGA i XBGA); nou quadrat UTM
10x10 de cria segura (GR).

ANOIA

Cabrera d’Igualada Una parella amb terri-
tori el 16.II (CGGA i XBGA); nou quadrat
UTM 10x10 de cria probable (GR).

BAIX EMPORDÀ

Pals 1 ex. a les basses d’en Coll el 24 i el
28.XII (CLBA); (G).
Santa Cristina d’Aro 1 ex. a can Proven-
sal entre el 27.I i el 3.III i entre el 13.X i
el 25.XII (CACB); (G).

MARESME/SELVA/VALLÈS ORIENTAL

Conca Fluvial de la Tordera 22 mascles
i 20 femelles en una superfície d’uns 150
km2 comptabilitzant un total de 16 pare-
lles, 2 trios i 3 territoris amb un individu
solitari. Es troben 16 nius i es comprova
la nidificació amb èxit de 5 parelles. En
un niu es constata la depredació dels polls
ja grans per un picot garser gros Dendro-
copos major. El promig de polls nascuts al
niu ha estat de 4,5 (n=2), l’èxit reproduc-
tor de 0,43 (n=16) i la productivitat de
0,38 (n=18) (JRRC, JPCA i SMMD); (R).

OSONA

Rupit i Pruit Un mascle cantant a la rie-
ra de Rupit molt a prop del poble el 9.XII
(JEBA); nou quadrat UTM 10x10 de cria
probable (GR)

RIPOLLÈS

Pardines 1 ex. escoltat a l’ermita de San-
ta Magdalena de Puigsac en un bosc mixt
de pi roig Pinus sylvestris i caducifolis a
1.350 m d’altitud el 18.VIII (JRCD i SMMD);
(G).

SEGRIÀ

Sudanell 1 ex. reclamant al bosc de ribe-
ra el 6.XII (MGMA); (G).

VALLÈS OCCIDENTAL

Sant Cugat 1 ex. al bosc de ribera a Sant
Joan el 6.IV (JRCD i SMMD); (G).
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VALLÈS ORIENTAL

Castellterçol 1 ex. a la riera de Fonts
Calents, indret sense dades anteriors de
l’espècie, el 26.XII (FMVA); (G).
La Roca del Vallès 1 ex. al riu Mogent a
Santa Agnès de Malanyanes el 17.XI (JMOB);
(G).
Parets del Vallès 1 ex. a la riera Seca en
una pollancreda força envellida l’1.III (OBDA
i JBDB); (G).

Chersophilus duponti
Alosa becuda

Per segon any consecutiu no es detecta
ni auditivament ni visual cap individu a
la timoneda d’Alfés (Segrià) durant les visi-
tes realitzades entre el mes de febrer i abril.
Tampoc hi ha cap citació en altres èpo-
ques de l’any. Es pot donar l’espècie per
extingida definitivament a la timoneda i,
per tant, a Catalunya. Les possibilitats de
recolonització natural probablement són
molt baixes tenint en compte la tendèn-
cia negativa de les poblacions de la resta
de la península i considerant la mida rela-
tivament petita de la timoneda (100 ha).
És la primera espècie d’ocell nidificant que
s’extingeix a Catalunya d’ençà de la rea-
lització del primer atles (Muntaner et al.
1984).- DGJA, GBCA i FPTA (CTFC).

Melanocorypha calandra
Calàndria

Tendència població nidificant (SOCC) 
Mitjana anual (2002-2007): -4% (ns, n=10).
Índex 2007=0,8

Tendència població hivernant (SOCC) 
Mitjana anual (2002-2007): -1% (ns, n=11). Índex
2007=1,6

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. als camps de
la Ricarda el 18.XI (MGVA); (G).

GARRIGUES

Castelldans 30 exs., dels quals alguns fan
el display a terra, a mas de Melons el 17.V
(ABBB); (R).

NOGUERA

Menàrguens 80 exs. al pla de Violes el
10.VII (FMVA); concentració postnupcial
primerenca (F, N).

Calandrella brachydactyla
Terrerola vulgar

Espècie amb una forta regressió a tota Cata-
lunya, tal com ja ho posava de manifest
l’Atles dels ocells nidificants de Catalunya
1999-2002 i continuen mostrant els resul-
tats del programa SOCC. Estimes obtin-
gudes durant la primavera del 2007 a la
plana de Lleida, situen la població d’aquesta
espècie en menys de 100-150 mascles (Mar-
torell et al. 2007). Les estimes poblacio-
nals de l’Alt Empordà tenen un gran inte-
rès al disposar d’informació quantitativa
detallada de la situació d’aquesta espècie i
posen de manifest la importància d’aquesta
zona. Segons les dades de tendència pobla-
cional i del nombre d’efectius obtingudes
en els últims anys, la situació de les pobla-
cions catalanes de terrerola vulgar es pot
considerar molt preocupant.- GBCA.

Tendència població nidificant (SOCC) 
Mitjana anual (2002-2007): -25% (*, n=12). Índex
2007=0,4

ALT EMPORDÀ

Garriguella Població nidificant avaluada
en 7 mascles (AOTA); (R).
Mollet de Peralada Població nidificant
avaluada en 16 mascles (AOTA); (R).
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Parc Natural de Cap de Creus 1 ex. obser-
vat al pla de les Gates el 28.IV (PFLB, ACHA,
JSVA, JGCB i OCVA); primera citació pre-
nupcial (F). Un mascle marcant territori
activament a sa Planassa el 14.VI (PFLB);
nova localitat de possible cria de l’espè-
cie al parc natural (R). Úniques observa-
cions de l’any d’una espècie que es troba
a les portes de l’extinció dins el parc i amb
una greu amenaça dins la comarca de l’Alt
Empordà (PFLB). 

BAIX CAMP

Reus Diverses observacions a l’aeroport:
2 exs. el 14.V i 1 ex. el 17.VI (ABBB); (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat Diverses observacions
a ca l’Arana: 1 ex. l’1.IV (XLBA); primera
citació prenupcial (F). 4 exs. el 15.V (MLMB);
màxim anual (N). 1 ex. a l’aeroport el 17.IX
(ABBB); darrera citació postnupcial (F). 

GIRONÈS

Campllong 6 exs. a can Dionís el 12.IV
(JVCB); primera citació prenupcial (F, N).

MARESME

Mataró 1 ex. en un camp proper a la plat-
ja l’1.V (JAPB i JPMC); (G, F).

SEGRIÀ

Alfés 1 ex. a la timoneda el 9.IV (FPTA);
primera citació prenupcial (F).

VALLÈS ORIENTAL

Mollet del Vallès Diverses observacions
a Gallecs: 6 exs. posats en un guaret el 3.V
(FMVA); màxim prenupcial (N). 1 ex. en
un guaret el 14.V (FMVA); darrera citació
prenupcial (F).

Calandrella rufescens
Terrerola rogenca

Tenint en compte que es considera que les
poblacions ibèriques i europees tenen una
tendència negativa (BirdLife International
2004) i que l’espècie té una àrea de dis-
tribució molt restringida a Catalunya (Estra-
da et al. 2004), és important recopilar i
publicar totes les dades d’aquesta espècie.
Aquest any totes les citacions publicades
provenen dels projectes de seguiment de
l’ICO, en particular del SOCC i de l’Atles
d’hivern.-MARC, RACC i SHVA.

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 4 exs. a l’itinerari SOCC
255, l’Alfacada, el 29.I (OCVA); (E). Entre
11 i 50 exs. a la punta de la Banya el 9.II
(DBCA); (E). Entre 6 i 10 exs. a l’illa de
Buda el 10.II (DBCA); (E). 3 exs. anellats a
l’Alfacada el 19.IV (JBGC); (E). 3 exs. a l’i-
tinerari SOCC 255, l’Alfacada, el 26.IV
(OCVA); (E). 1 ex. anellat a l’Alfacada el 3.V
(JBGC); (E). 4 exs. a l’itinerari SOCC 255,
l’Alfacada, el 7.VI (OCVA); (E). 1 ex. a l’i-
tinerari SOCC 255, l’Alfacada, el 24.XII
(OCVA); (E). 

SEGRIÀ

La Granja d’Escarp 3 exs. a l’itinerari
SOCC 383, Serós, el 24.XII (JBGC); (E).

Galerida cristata
Cogullada vulgar

Tendència població nidificant (SOCC) 
Mitjana anual (2002-2007): +7% (*, n=117). Índex
2007=1,4

Tendència població hivernant (SOCC) 
Mitjana anual (2002-2007): +10% (**, n=131).
Índex 2007=1,6

BARCELONÈS

Sant Adrià de Besòs 1 ex. a la desembo-
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cadura del Besòs el 24.VI (XLBA); citació
estival en una localitat en la que no hi cria
(F).

Galerida theklae
Cogullada fosca

Contràriament a la cogullada vulgar, les
tendències mostrades pel SOCC per a la
cogullada fosca indiquen un important
descens en la població des del 2002, any
d’inici del projecte. Per tant, la tendèn-
cia del període 2002-2007 sembla nega-
tiva, contràriament al que podrien sug-
gerir les dades l’Atles dels ocells nidificants
de Catalunya 1999-2001 per al període
1983-2001. Això podria estar relacionat
en un canvi real en la tendència o bé al
fet que l’increment detectat en l’atles es
referia a la distribució territorial i no al
nombre d’efectius. Seria interessant, per
tant, seguir detingudament aquest pro-
cés de cara a una possible revisió del
seu estatus d’amenaça, actualment cata-
logat com de Preocupació Menor (LC).-
MARC, RACC i SHVA.

Tendència població nidificant (SOCC) 
Mitjana anual (2002-2007): -9% (ns, n=19). Índex
2007=0,4

Tendència població hivernant (SOCC) 
Mitjana anual (2002-2007): -11%, (ns, n=12).
Índex 2007=1,2

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus 35 exs.,
alguns dels quals són joves de l’any i d’al-
tres, adults duent becada, al llarg del SOCC
400, sa Planassa, el 14.VI (PFLB); (R).

Lullula arborea
Cotoliu

Tendència població nidificant (SOCC) 
Mitjana anual (2002-2007): +1% (ns, n=123).
Índex 2007=1,1

Tendència població hivernant (SOCC) 
Mitjana anual (2002-2007): +19% (*, n=169).
Índex 2007=1,8

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus 2 exs. a
sa Planassa el 10.IV (MFRA); darrera cita-
ció postnupcial (F). 2 exs. a la pujada a
Sant Pere de Rodes el 13.X (SGRA i AGGB);
primera citació postnupcial (F).

MARESME

Arenys de Mar 1 ex. a can Buxalleu el 7.X
(CBSA); primera citació postnupcial (F).

VALLÈS OCCIDENTAL

Montcada i Reixac 1 ex. als voltants de
la Piella el 5.III (FMVA); darrera citació pre-
nupcial (F).

Alauda arvensis
Alosa vulgar

La tendència de la població hivernant que
mostra el SOCC és molt positiva i clara-
ment significativa, contràriament a la dis-
minució que es detecta en la majoria de
les poblacions europees (BirdLife Inter-
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national 2004). En aquest sentit l’índex a
l’hivern 2006-2007 representa una dis-
minució important en relació als dos hiverns
anteriors (ICO 2007. SIOC) en els quals
es van assolir els valors màxims.- MARC,
RACC i SHVA.

Tendència població nidificant (SOCC) 
Mitjana anual (2002-2007): 0% (ns, n=42). Índex
2007=1,0

Tendència població hivernant (SOCC) 
Mitjana anual (2002-2007): +20% (*, n=66).
Índex 2007=1,9

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus 1 ex. a sa
Planassa el 18.IV (PFLB i EDXA); darrera cita-
ció prenupcial (F). 

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal Alguns exs. al parc
del Foix el 13.X (HSCA, CGGA i XBGA); pri-
mera citació postnupcial (F).
Mediona 4 exs. als dos censos de l’itine-
rari SOCC 248, Sant Joan de Mediona, el
22.IV i el 20.V (XPCA); nou quadrat UTM
10x10 de cria probable (GR).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 108 exs. a l’aero-
port el 18.I (ABBB); màxim anual (N). Uns
100 exs. als camps de cal Roc l’11.XII (FLSA)
i 100 exs. a can Dimoni el 30.XII (RBVA);
màxims postnupcials (N).

GARROTXA

Les Preses Grup d’uns 150 exs. el 24.I
(FTCA); (N).

NOGUERA

Balaguer Més de 100 exs. en una volada
al secà el 4.X (JEBA); primera citació post-
nupcial (F, N).

PLA D’URGELL

Estany d’Ivars i Vila-sana Alguns exs. el
31.III (MPOA i GBCA); darrera citació pre-
nupcial (F). 

SELVA

Santa Coloma de Farners 110 exs. en un
camp adjacent a la població el 24.XII (ADGA
i MGSA); (N).

VALLÈS OCCIDENTAL

Montcada i Reixac 1 ex. al Parc Fluvial
del Besòs el 6.IV (XLBA); darrera citació
prenupcial (F).
Santa Perpètua de la Mogoda 5 exs. a la
carena dels Bandolers el 28.IX (FMVA); pri-
mera citació postnupcial (F).

Riparia riparia
Oreneta de ribera

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal Alguns exs. a l’em-
bassament del Foix el 26.II (XBGA); pri-
mera citació prenupcial (F). 

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a la Ricarda el
2.III (XLBA); primera citació prenupcial
(F). 1 ex. sobre la Bunyola el 31.V (XLBA);
darrera citació prenupcial (F). 1 ex. a ca
l’Arana el 7.VII (XLBA); primera citació
postnupcial (F).

BAIX PENEDÈS

Banyeres del Penedès 1 ex. a Saifores el
29.V (CGGA); darrera citació prenupcial
(F).

BARCELONÈS

Santa Coloma de Gramenet Diverses
observacions al Parc Fluvial del Besòs: 1
ex. el 6.VI (XLBA); darrera citació pre-
nupcial (F). Un juvenil el 13.VII (XLBA);
primera citació postnupcial (F).
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Sant Adrià de Besòs Diverses observa-
cions al Parc Fluvial del Besòs: 35 exs. el
7.IX (XLBA); màxim anual (N). 5 exs. el
4.X (XLBA); darrera citació postnupcial (F).

MARESME

Malgrat de Mar 40 exs. a la desemboca-
dura de la Tordera el 26.III (PABA); màxim
anual (N).

OSONA

Les Masies de Voltregà 1 ex. a Espada-
mala el 24.III (JCRC); primera citació pre-
nupcial (F).
Taradell 23 exs. a l’Enclusa el 4.X (JPEA);
(N).

PLA D’URGELL

Estany d’Ivars i Vila-Sana 6 exs. el 6.X
(RBVA); darrera citació postnupcial (F).

SEGRIÀ

Torres de Segre Alguns exs. a l’embassa-
ment d’Utxesa el 23.III (JBSA); primera cita-
ció prenupcial (F).

SELVA

Sils 3 exs. als estanys el 23.III (PBGA i
MOOA); primera citació prenupcial (F).

Ptyonoprogne rupestris
Roquerol

Tendència població hivernant (SOCC) 
Mitjana anual (2002-2007): -11% (ns, n=28).
Índex 2007=1,3

ALT EMPORDÀ

La Jonquera 105 exs. en direcció Nord a
l’estany dels Torlits el 6.II (MBFA); (N, F).
Parc Natural de Cap de Creus 200 exs.
a cala Jóncols el 14.I (PFLB, ACHA, LMXB i
GGXB); màxim anual (N). 15 exs. en pas
cap al nord al mateix indret el 7.IV (PFLB,
ACHA i HPMA); darrera citació prenupcial

(F). 47 exs. en pas cap al sud davant la
punta del cap de Creus el 6.X (PFLB, SOXA
i MLXD); primera citació postnupcial (F).

BAIX LLOBREGAT

Abrera 60 exs. a can Morral el 22.II (XLBA,
FSJA, MLMB, JPMC i ABVA); (N).

BARCELONÈS

Santa Coloma de Gramenet 1 ex. al Parc
Fluvial del Besòs el 26.IX (XLBA); primera
citació postnupcial (F).

BERGUEDÀ

Cercs 2 exs. sobre l’estany a 1.500 m d’al-
titud el 27.XII (PABB); (G).

GARRAF

Sitges Un mínim de 130 exs. ajocant-se
el capvespre a l’església el 21.I (XTGA); (N).

PLA DE L’ESTANY

Banyoles 50 exs. volant sobre el riu al
pont nou de Besalú als Fares el 3.II (CFQA);
(N, F).

SELVA

Sils Alguns exs. als estanys el 16.IV (LMCA);
darrera citació prenupcial (F).

VAL D’ARAN

Naut Aran Alguns exs. a Salardú el 15.II
(XNPA); primera citació prenupcial (F).

VALLÈS OCCIDENTAL

Montcada i Reixac 1 ex. al Parc Fluvial
del Besòs el 6.IV (XLBA); darrera citació
prenupcial (F). Uns 130 exs. al Besòs el
7.XII (XLBA); màxim anual (N).

VALLÈS ORIENTAL

Les Franqueses del Vallès 55 exs. al riu
Congost el 3.II (JMOB); (N).
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Hirundo rustica
Oreneta vulgar

Tendència població nidificant (SOCC) 
Mitjana anual (2002-2007): +13% (*, n=131).
Índex 2007=1,9

Tendència productivitat (SYLVIA) 
Promig anual (2002-2007): -5% (ns, n=20).
Índex 2007=0,6

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus 1 ex. en
vol cap al nord per davant del far del cap
de Creus el 21.II (PFLB, PFSA i MSFB); pri-
mera citació prenupcial molt primerenca
(F). 3 exs. en pas actiu per la punta del
cap de Creus el 2.VI (PFLB); darrera cita-
ció en pas prenupcial (F).
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 2 exs. el 6.I (RBVA); citació hivernal
(F).

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 2 exs. a l’embassa-
ment del Foix el 25.X (PTEA i JCRE); darre-
ra citació postnupcial (F).

ANOIA

Santa Margarida de Montbui 2 exs. el
3.II (DGJA); primera citació prenupcial (F).

BAIX EMPORDÀ

Corçà Un poll salta del niu el 22.IX en
una data molt tardana (CLBA); (R).
Pals 1 ex. als aiguamolls de Pals el 17.I
(JCWA); citació hivernal (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 7 exs. a l’aeroport el
18.I (ABBB); citació hivernal (F). 6 exs. a
la maresma del Remolar el 9.II (EPXE); pri-
mera citació prenupcial (F). 1 ex. a la plat-
ja de ca l’Arana el 5.XI (FLSA, ARMC i SBXC);
darrera citació postnupcial (F).
Sant Boi de Llobregat 1 ex. al riu el 30.I
(ABVX); citació hivernal (F).

MARESME

Arenys de Mar 1 ex. dins el nucli urbà
el 9.III (PABA); primera citació prenupcial
(F). 1 ex. agafant fang per construir el niu
a can Buxalleu el 21.V (CBSA); (R). 1 ex.
entrant en una quadra per reaprofitar un
niu de l’any anterior a can Buxalleu el 13.V.
El niu primer va ser folrat amb pèls i des-
prés amb plomes. El 30.V té 3 ous i el
17.VI 3 polls de pocs dies (CBSA); (R).

PALLARS JUSSÀ

Conca de Dalt 1 ex. anellat a Hortoneda
el 23.X (JIVA); darrera citació postnupcial
(F).

PLA DE L’ESTANY

Porqueres 18 exs. en vol cap al nord sobre
la llacuna de l’Artiga el 5.III (CFQA); pri-
mera citació prenupcial (F).

PLA D’URGELL

Estany d’Ivars i Vila-sana Un juvenil el
5.XI (SSAA); darrera citació prenupcial (F).

PRIORAT

Pradell de la Teixeta 1 ex. al puig de la
Font el 25.II (ABBB); primera citació pre-
nupcial (F).

SELVA

Hostalric Uns 10 exs. recullen de terra
plomes i altres materials en un colomar
ubicat en un terrat. El comportament dura
unes dues setmanes. La presència és cons-
tant, fins i tot si l’home és dins del colo-
mar (PABA); (R).
Sils Uns 2.000 exs. sobre l’estany princi-
pal el 27.VII (ADGA, NRVA, RRMB i MGSA);
important concentració postnupcial (N).

URGELL

Tàrrega 1 ex. al Taladell el 4.III (EFSA);
primera citació prenupcial (F).

Anuari d’Ornitologia de Catalunya 2007144



Hirundo rustica ×
Delichon urbicum
Oreneta vulgar × Oreneta cuablanca

VALLÉS OCCIDENTAL 

Santa Perpètua de Mogoda 1 ex. anellat
a la granja l’Heura el 25.IX (AERA i VCGA);
(M). 

Hirundo daurica
Oreneta cua-rogenca

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus 24 nius
ocupats i 7 nius amb nidificació probable,
xifres superiors a les de l’any anterior, en
ponts i búnquers del parc (PGGA i PFLB);
cens de reproductors (R). 1 ex. a s’Alque-
ria el 7.IV (PFLB, ACHA i HPMA); primera
citació prenupcial (F). 1 ex. al pont d’en
Giraculs el 6.X (PFLB); darrera citació post-
nupcial (F). 

ALT PENEDÈS

Avinyonet del Penedès 1 ex. a l’Arboçar
el 20.IX (XSXA); darrera citació postnup-
cial (F).

ALT URGELL

Basella 2 exs. a l’embassament de Rialb el
12.VI (RBVA); citació estival en un quadrat
UTM 10x10 sense dades de cria (F).

BAIX EMPORDÀ

Castell-Platja d’Aro 1 ex. a Platja d’Aro
amb les rectrius internes cargolades cap
endins el 23.IX (CACB); (M). 6 exs. en vol
sobre la vall del Ridaura el 8.X (ADGA i
MGSA); darrera citació postnupcial (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a cal Roc el 17.III
(MGVA); primera citació prenupcial (F). 

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. en migració al turó de la
Magarola el 6.X (XLBA i DDDA); darrera cita-
ció postnupcial (F).

GARRAF

Olivella Una parella amb 4 joves de
l’any el 12.VII (XSXA); primers juvenils de
l’any (R).

GIRONÈS

Cassà de la Selva 3 exs. al veïnat de San-
gosta el 10.VII (ADGA i MGSA); citació
estival en un quadrat UTM 10x10 sense
dades de cria (F, R). 

RIBERA D’EBRE

Flix 1 ex. a la Reserva Natural de Sebes i
Meandre de Flix el 22.III (ABCE); primera
citació prenupcial (F).

TARRAGONÈS

Vila-seca 2 exs. a la torre d’en Dolça el
6.III (CAFA); primera citació prenupcial
(F).

Delichon urbicum
Oreneta cuablanca

Tendència població nidificant (SOCC) 
Mitjana anual (2002-2007): +8% (*, n=89).
Índex 2007=1,4

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus 3 exs. a
la vall de Santa Creu el 7.III (PFLB, JCXI i
BCXB); primera citació prenupcial (F). 1.184
exs. en pas cap al nord davant la punta del
cap de Creus el 16.IV (PFLB); important
concentració en pas prenupcial (N). 

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal Diverses observa-
cions a l’embassament del Foix: 8 exs. el
26.II (XBGA); primera citació prenupcial
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(F). 3 exs. el 25.X (PTEA); darrera citació
postnupcial (F).

BAIX CAMP

Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant 2 exs.
en migració a l’Almadrava l’1.XI (LGSB);
darrera citació postnupcial (F).

GARROTXA

La Vall de Bianya 20 exs. posats en uns
arbres i uns cables junt amb 6 roquerols
Ptyonoprogne rupestris i 4 orenetes vulgars
Hirundo rustica són atacats per un espar-
ver Accipiter nisus el 15.VIII. El persegueixen
fins que el fan refugiar-se al bosc (JCMA);
(B).

SEGRIÀ

Lleida 2 exs. a la Sèu Nova l’11.II (RBXA);
primera citació prenupcial (F).

MARESME

Premià de Dalt 11 exs. en migració a Sant
Mateu el 20.X (JSPC); darrera citació post-
nupcial (F).

MONTSIÀ

Santa Bàrbara 1 ex. al nucli urbà el 14.II
(JMQA); primera citació prenupcial (F).

VAL D’ARAN

Naut Aran 1 ex. a Salardú el 9.III (XNPA);
primera citació prenupcial (F).

VALLÈS OCCIDENTAL

Montcada i Reixac 10 exs. al Besòs el 19.X
(XLBA); darrera citació postnupcial (F).

VALLÈS ORIENTAL

Montmeló 23 exs. sobrevolant el casc urbà
el 19.II (EFXA); primera citació prenupcial
(F). 

Anthus richardi
Piula grossa

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. als camps del mas Trencat del
19.I al 31.I (ABBB); (G). No tramesa al CAC.

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 3 exs. als erms de la Tan-
cada i 5 exs. al mas de la Comandanta el
21.I (DBCA); (G). 1 ex. a Vilacoto el 21.I
(JPVF i ALNA); (G). 1 ex. a l’itinerari SOCC
255, l’Alfacada, el 29.I (OCVA); (G). 2 exs.
al mas de la Comandanta el 29.I (DBCA);
(G). 1 ex. a l’Alfacada el 15.III (OCVA, MLCA
i JBCG); (G). 3 exs. a l’itinerari SOCC
255, l’Alfacada, el 26.IV (OCVA); (G). 1 ex.
a l’Alfacada el 29.IV (OCVA, ACHA, PFLB, JGCB
i JSVA); darrera citació prenupcial (F, G). 1
ex. de 1r hivern als erms de la Tancada el
10.X (DBCA); primera citació postnupcial
(F, G). 3 exs. de 1r hivern als erms de la
Tancada el 29.X (DBCA); (G). 2 exs. als
erms de la Tancada l’1.XI (YKKA); (G). 2
exs. al costat de la carretera que va de Buda
a l’illa de Riu el 23.XII (MGTA i LCBB); (G).
2 exs. en arrossars entre Deltebre i Riomar
el 30.XII (XPCA); (G). No trameses al CAC.

Anthus campestris
Trobat

La tendència del SOCC, si bé no és signi-
ficativa, mostra una disminució d’efectius
notable i l’índex de 2007 situaria la pobla-
ció del trobat a Catalunya al 2007 en un
40% de la que hi havia el 2002. Aquest fet
podria estar relacionat amb l’abandona-
ment de nuclis de població ocupats des-
prés dels incendis de manera oportunista
(Estrada et al. 2004). D’altra banda, cal
destacar la citació de novembre al Baix
Empordà que és la segona documentada
a l’Anuari d’aquest mes després de la de
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Barcelona al 2001 (Aymí & Herrando 2005)
i l’aplec de 30 exs. a Gallecs, xifra molt
alta per aquesta espècie.- MARC, RACC i
SHVA.

Tendència població nidificant (SOCC) 
Mitjana anual (2002-2007): -13% (ns, n=35).
Índex 2007=0,4

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus 4 exs. a
sa Planassa el 10.IV (MFRA); primera cita-
ció prenupcial (F). 

ALT PENEDÈS

Olèrdola 1 ex. sedimentat al puig de l’À-
liga el 16.IX (HSCA, CGGA i XBGA); darrera
citació postnupcial (F).

BAIX EMPORDÀ

Torroella de Montgrí 1 ex. cantant al Mas-
sís del Montgrí el 7.XI (ABRA i JCXJ); darre-
ra citació postnupcial (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a la platja del
Remolar el 15.IV (CCTA); primera citació
prenupcial (F). 1 ex. a la platja de ca l’A-
rana l’1.VI (XLBA); darrera citació prenup-
cial (F). 1 ex. a la mateixa localitat el 18.IX
(FLSA); darrera citació postnupcial (F).

BERGUEDÀ

Sagàs 1 ex. als dos censos de l’itinerari
SOCC 68, Sagàs, el 8.V i el 18.VI (MARC);
nou quadrat UTM 10x10 de cria proba-
ble (GR).

GIRONÈS

Campllong 1 ex. a can Dionís el 12.IV
(JVCB); primera citació prenupcial (F).

SEGRIÀ

Alfés 1 ex. a la timoneda el 16.IV (FMSA);
primera citació prenupcial (F).

SOLSONÈS

Olius Un mascle cantant a Brics el 19.V,
al cap d’uns dies encara resta a la zona
(RBVA); nou quadrat UTM 10x10 de cria
probable (GR).

VALLÈS ORIENTAL

Mollet del Vallès 1 ex. en un guaret a
Gallecs el 28.V (FMVA); darrera citació pre-
nupcial (F). Un estol de 30 exs. en un camp
de cereals llaurat el 19.IX (FMVA); màxim
anual (N).

Anthus trivialis
Piula dels arbres

Tendència població nidificant (SOCC) 
Mitjana anual (2002-2007): -1% (ns, n=32). Índex
2007=0,8

ALT EMPORDÀ

Masarac 2 exs. al riu Llobregat el 3.IV
(ECFA); primera citació prenupcial (F).
Parc Natural de Cap de Creus 75 exs. a
la vall de Montjoi el 14.IV (MFRA i NGDA);
màxim prenupcial (N). 2 exs. a Montjoi
el 4.V (MFRA); darrera citació prenupcial
(F). 1 ex. entre el Salt de la Gorga i la Pera-
fita el 19.VIII (PFLB); primera citació post-
nupcial (F).

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 1 ex. al parc del Foix
el 18.VIII (HSCA, CGGA i XBGA); primera
citació postnupcial (F). 

BAGES

Mura 1 ex. anellat a l’estació SYLVIA de
les Refardes el 5.VII (MOVA); citació esti-
val en una zona sense dades de cria (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre Diverses observacions a
l’illa de Buda: 1 ex. anellat el 9.III (DBCA);
primera citació prenupcial (F). 1 ex. ane-
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llat el 24.X (DBCA); darrera citació post-
nupcial (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat Uns 10 exs. a can
Dimoni el 15.IV (XLBA); màxim prenup-
cial (N). 1 ex. a ca l’Arana el 16.V (XLBA);
darrera citació prenupcial (F).
Sant Feliu de Llobregat 1 ex. en pas al
puig d’Olorda el 14.VIII (FLLA i DDDA); pri-
mera citació postnupcial (F).

BARCELONÈS

Sant Adrià de Besòs 1 ex. a la desembo-
cadura del Besòs el 20.XII (XLBA); citació
hivernal (F).

GARROTXA

Santa Pau 1 ex. anellat a can Jordà el 9.X
(MOVA); darrera citació postnupcial (F).

OSONA

Sant Julià de Vilatorta 1 ex. a la Quinta-
na el 13.IV (MRFB); primera citació pre-
nupcial (F).

PLA D’URGELL

Estany d’Ivars i Vila-sana 1 ex. el 17.X
(SSAA); darrera citació postnupcial (F).

VALLÈS OCCIDENTAL

Montcada i Reixac 2 exs. al Besòs el 4.X
(XLBA); darrera citació postnupcial (F).

VALLÈS ORIENTAL

La Roca del Vallès 1 ex. posat en un arbre
l’11.III (FMVA); primera citació prenupcial
(F).

Anthus pratensis
Titella

Tendència població hivernant (SOCC) 
Mitjana anual (2002-2007): +20% (**, n=122).
Índex 2007=2,4

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus 1 ex. a sa
Planassa el 18.IV (PFLB i EDXA); darrera cita-
ció prenupcial (F). 

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 1 ex. al parc del Foix
el 6.X (HSCA, CGGA i XBGA); primera cita-
ció postnupcial (F).

BAIX CAMP

Reus 67 exs. a l’aeroport el 22.XI (ABBB);
màxim anual (F).

BAIX EMPORDÀ

Torroella de Montgrí 1 ex. a Sobrestany
el 6.X (CLBA); primera citació postnupcial
(F).

BARCELONÈS

Barcelona 4 exs. en migració al turó de la
Magarola el 7.X (XLBA); primera citació
postnupcial (F).

OSONA

Centelles 1 ex. al pla de la Garga el 22.IV
(FMVA); darrera citació prenupcial (F).
Vic 1 ex. al puig dels Jueus el 8.X (MRFB);
primera citació postnupcial (F).

PLA D’URGELL

Estany d’Ivars i Vila-sana 5 exs. el 5.X
(SSAA); primera citació postnupcial (F).

VAL D’ARAN

Naut Aran 3 exs. a l’itinerari SOCC 71,
Pla de Beret, el 30.IV (XNPA); darrera
citació prenupcial (F).

VALLÈS ORIENTAL

Castellterçol 1 ex. al SOCC 249, Sauva
Negra, el 30.IV (JCPB); darrera citació pre-
nupcial (F).
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Anthus cervinus
Piula gola-roja

Hi ha una correcció de dades de 2006 a l’apèndix 1,
fe d’errates.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus 2 exs. als
prats del mas Ventós el 5.V (MRFB); (E).
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. al Matà el 13.IV (LSLB i RHXB);
primera citació prenupcial (E, F). 2 exs.
als estanys de Palau el 18.IV (SSAA); (E). 1
ex. al Matà del 25.IV (AOTA); (E). 3 exs. al
mateix indret del 29.IV (ABBF i STTA) al 5.V
(AOTA); (E). Encara 1 ex. el 2.V (ABBF i
STTA); (E). 2 exs. a Vilaüt el 2.V (SSAA); (E).
2 exs. als estanys de Palau el 3.V (SSAA);
(E). 1 ex. a Vilaüt el 5.V (YBBA); darrera
citació prenupcial (E, F).

BAIX CAMP

Les Borges del Camp 1 ex. el 4.V (JFOD);
(E).

BAIX EMPORDÀ

Bellcaire d’Empordà 2 exs. a Sobrestany
el 7.V (ABRA); (E).
Torroella de Montgrí 1 ex. al Ter Vell el
13.IV (ABRA); (E). 1 ex. a la Platera el 22.IV
(DBRA); (E).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a cal Roc el 18.IV
(XLBA); primera citació prenupcial (E, F).
1 ex. a can Dimoni el 29.V (MGVA); darre-
ra citació prenupcial (E, F).

VALLÈS ORIENTAL

Mollet del Vallès Diverses observacions
al PEIN de Gallecs: 1 ex. en un guaret el
10.IV (FMVA); primera citació prenupcial
(E, F). 1 ex. en uns camps d’alfals i cere-
als i 4 exs. en un guaret el 14.IV (FMVA);
(E). 1 ex. en un guaret a la plana al·luvial
de Gallecs el 14.IV (E). 1 ex. en un gua-
ret al PEIN de Gallecs el 27.IV (FMVA); (E).

Anthus spinoletta
Grasset de muntanya

El 2007 ha estat el pitjor any per l’espècie
des que s’ha iniciat el projecte amb uns
efectius hivernals que experimenten un
descens molt destacat respecte al 2006
(ICO 2007. SIOC). D’altra banda, són inte-
ressants les dades d’anellament a l’estany
d’Ivars i Vila-sana pel volum de captures,
cosa que posa de manifest la importància
d’aquesta zona humida per a l’espècie. La
darrera citació prenupcial del delta del Llo-
bregat (26.V) és la més tardana publicada
mai a l’Anuari; de fet, les dades de primers
de maig són ja excepcionals. La fenologia
habitual del grasset de muntanya a la terra
baixa situa les darreres citacions prenup-
cials a finals d’abril, per bé que als Piri-
neus i àrea d’influència se’l pot veure enca-
ra fora de les zones de nidificació durant
el mes de juny.- MARC, RACC i SHVA.

Tendència població hivernant (SOCC) 
Mitjana anual (2002-2007): +11% (ns, n=22).
Índex 2007=0,9

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat Diverses observacions
a ca l’Arana: 1 ex. el 26.V (XLBA); darrera
citació prenupcial (F). 1 ex. el 10.X (FLSA);
primera citació postnupcial (F).

OSONA

Folgueroles 3 exs. al Raurell el 14.IV
(MRFB); darrera citació prenupcial (F).

PALLARS SOBIRÀ

La Guingueta d’Àneu 4-6 exs. a l’em-
bassament de la Torrassa el 8.XII (JPPE);
(N).

PLA D’URGELL

Estany d’Ivars i Vila-sana 34 exs. ane-
llats entre el 6.III i el 9.IV amb un màxim
de 17 exs. anellats el 31.III (SSAA i GBCA);
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(N). 1 ex. el 5.X (SSAA); primera citació
postnupcial (F). 68 exs. anellats entre el
5.X i el 30.XI amb un màxim de 25 exs.
el 30.XI (SSAA i GBCA); (N).

SELVA

Sils Diverses observacions als estanys: 1
ex. el 14.IV (XLBA); darrera citació pre-
nupcial (F). 1 ex. el 2.X (JVLA); primera
citació postnupcial (F).

VALLÈS OCCIDENTAL

Palau-Solità i de Plegamans 1 ex. a la rie-
ra de Caldes el 8.X (FMVA); primera cita-
ció postnupcial (F).

Motacilla flava
Cuereta groga

Tendència població nidificant (SOCC) 
Mitjana anual (2002-2007): -15% (*, n=21). Índex
2007=0,3

ALT EMPORDÀ

Boadella d’Empordà 1 ex. a les Escaules
el 24.XI (JCTB); darrera citació postnup-
cial (F).
Parc Natural de Cap de Creus 1 ex. a
12 milles nàutiques i 1 ex. a 7 milles nàu-
tiques davant la punta del cap de Creus el
10.V (PFLB, VRAA, GGXB, ALXE, JLXD, JDXA i
ALTA); (B). 7 exs. de la subespècie thunbergi
sedimentats a Montjoi el 27.V (MFRA); darre-
ra citació prenupcial (F). 1 ex. a 5 milles
nàutiques davant la punta del cap de Creus
el 28.VIII (PFLB, MSFB, PFSA, PFLC, MCME,
ALXE, GGXB, CFLA, DVSA, MCXH i ALTA); (B).

BAIX LLOBREGAT

Abrera 1 ex. al Llobregat el 3.VIII (XLBA i
JCRD); primera citació postnupcial (F).
Delta del Llobregat 2 exs. a cal Tet el 12.II
(MCVA); primera citació prenupcial (F). 1
ex. a la maresma del Remolar el 22.X (PBGA);
darrera citació postnupcial (F).

BAIX PENEDÈS

Banyeres del Penedès 23 exs., alguns
d’ells de la subespècie thunbergi a les masies
de Sant Miquel el 3.V (CGGA); (T, N).

BARCELONÈS

Sant Adrià de Besòs 2 exs. al Parc Flu-
vial del Besòs el 6.VI (XLBA); darrera cita-
ció prenupcial (F).

MARESME

Malgrat de Mar 3 mascles a la desembo-
cadura de la Tordera el 7.III (EBMA); pri-
mera citació prenupcial (F). 2 joves volan-
ders acompanyats d’un adult a la riera de
Rimbles el 2.VI (ARHA); primera dada de
juvenils (R). 

NOGUERA

Balaguer Volada de més de 500 exs. al
secà el 2.V (JEBA); (N).

OSONA

Malla 15-20 exs. entre el Feu i el coll de
Malla el 22.VIII (JBCB); darrera citació post-
nupcial (F). 
Vic 1 ex. al Gurri al pont de Ferro el 17.III
(MRFB); primera citació prenupcial (F).

PLA D’URGELL

Estany d’Ivars i Vila-sana 5 exs. el 17.X
(SSAA); darrera citació postnupcial (F).

SELVA

Sils 1 ex. als estanys el 15.III (JVLA); pri-
mera citació prenupcial (F).

VALLÈS ORIENTAL

La Roca del Vallès 1 ex. reclamant en vol
el 7.XI (FMVA); darrera citació postnupcial
(F).
Mollet del Vallès 1 ex. a la carena dels
Bandolers, Gallecs, el 17.VIII (FMVA); pri-
mera citació postnupcial (F).
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Motacilla flava feldegg
Cuereta groga balcànica

ALT EMPORDÀ

Mollet de Peralada Un mascle el 8.V
(AOTA); (G). No tramesa al CAC.

BARCELONÈS

Sant Adrià de Besòs Un mascle a la de-
sembocadura del Besòs el 3.IV (MCVA); (G).
No tramesa al CAC.

GIRONÈS

Campllong 2 exs. entre un grup d’unes
50 Motacilla flava el 13.IV (ADGA i MGSA);
(G). No tramesa al CAC.

Motacilla citreola
Cuereta citrina

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà Continua present fins el 19.III als
estanys del Matà l’ex. localitzat el 24.XII.2006
(JMAA); (G). No tramesa al CAC.

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. de 1r hivern anellat
a l’illa de Buda el 16.IX (RACC i XTGA); (G).
Tramesa al CAC.

PLA D’URGELL

Estany d’Ivars i Vila-sana 1 ex. el 21.IX
(SSAA); (G). No tramesa al CAC.

VALLÈS OCCIDENTAL

Montcada i Reixac 1 ex. a la llera del Besòs
el 20 i el 21.VIII (FMVA, EFXA i JMOB); (G).
No tramesa al CAC.

Motacilla cinerea
Cuereta torrentera

Tendència població nidificant (SOCC) 
Mitjana anual (2002-2007): -4% (ns, n=110).
Índex 2007=1,0

Tendència població hivernant (SOCC) 
Mitjana anual (2002-2007): +4% (ns, n=127).
Índex 2007=1,2

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a la platja de ca
l’Arana el 6.IX (FLSA); primera citació post-
nupcial (F).

BARCELONÈS

Santa Coloma de Gramenet Diverses
observacions al Parc Fluvial del Besòs: 1
ex. el 24.VI (XLBA); darrera citació pre-
nupcial (F). 1 ex. el 13.VII (XLBA); pri-
mera citació postnupcial (F).

VALLÈS ORIENTAL

La Llagosta 1 ex. al Besòs el 10.V (FMVA);
darrera citació prenupcial (F).

Motacilla alba
Cuereta blanca

Tendència població nidificant (SOCC) 
Mitjana anual (2002-2007): 0% (ns, n=98).
Índex 2007=1,1

Tendència població hivernant (SOCC) 
Mitjana anual (2002-2007): +9% (**, n=260).
Índex 2007=1,5

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus 1 ex. a
Montjoi el 4.V (MFRA); darrera citació pre-
nupcial (F).

ALT PENEDÈS

Santa Margarida i els Monjos Uns 100
exs. a la joca en un canyar a les illes del
riu Foix el 4.I (CGGA); (N).
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BERGUEDÀ

Avià Ajocador de més de 50 exs. a l’estany
de Graugés el 24.II (RBVA, DMCA i MCXE); (N).

MARESME

Arenys de Mar Un poll volander al mig
del nucli urbà el 21.V (CBSA); primer juve-
nil de l’any (R).

PALLARS SOBIRÀ

La Guingueta d’Àneu 35 exs. s’ajoquen
a les illetes de l’embassament de la Torras-
sa el 4.XI (JPPE, JMQA, i JFXD); (N).

Motacilla alba yarrellii
Cuereta blanca endolada

PLA D’URGELL

Bellvís -Térmens Una femella al límit dels
dos termes municipals el 18.XI (MCVA);
(G). No tramesa al CAC.

Cinclus cinclus
Merla d’aigua

ALT EMPORDÀ

La Jonquera Un poll volander al riu Anyet,
Requesens, el 28.IV (ACJA i ECFA); (R).

ALT URGELL

Basella 1 ex. a l’embassament de Rialb el
18.XII (RBVA); (G, F).

PLA DE L’ESTANY

Sant Ferriol 1 ex. al Pasallís vora la plan-
ta de tractament d’àrids el 18.I (SCIA);
(G, F).

Troglodytes troglodytes
Cargolet

La tendència de la població hivernal en
el SOCC és altament significativa, i deno-

ta una davallada important. Una possible
explicació d’aquest fet es relacionaria amb
una inusual bonança climàtica en els darrers
anys, cosa que faria que molts individus
romanguessin en latituds i altituds més
elevades que fa uns anys, i, en conseqüència,
que no ens arribessin tants contingents
hivernals. Aquesta hipòtesi es reforça pel
fet que a Europa les tendències indiquen
una estabilitat i, fins i tot, un augment de
la població en països com França o el Reg-
ne Unit (BirdLife International 2004). A
destacar la citació de la Ribera d’Ebre, amb
un nou quadrat UTM 10x10 de cria pro-
bable.- CBSA.

Tendència població nidificant (SOCC) 
Mitjana anual (2002-2007): -1% (ns, n=222).
Índex 2007=1,1

Tendència població hivernant (SOCC) 
Mitjana anual (2002-2007): -11% (**, n=259).
Índex 2007=0,8

Tendència productivitat (SYLVIA) 
Promig anual (2002-2007): -6% (ns, n=35).
Índex 2007=0,7

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus Un adult
duent becada a les rodalies del mas d’en
Caussa el 7.IV (PFLB, ACHA i HPMA); (R).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. anellat al Remo-
lar l’1.X (JCMC); primera citació postnup-
cial (F).

MARESME

Arenys de Mar Un adult construint el niu
entre les fulles i branquetes d’una alzina
Quercus ilex, a 1 m d’alçada a can Buxa-
lleu el 10.V (CBSA); (R).

RIBERA D’EBRE

Flix Presència als dos censos de l’itinera-
ri SOCC 57, Flix (EPFA); nou quadrat UTM
10x10 de cria probable (GR).
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VALLÈS ORIENTAL

Sant Fost de Campsentelles 1 ex. a la
llera del riu Besòs el 6.IV (FMVA); darrera
citació prenupcial (F).

Prunella modularis
Pardal de bardissa

Tendència població nidificant (SOCC) 
Mitjana anual (2002-2007): +2% (ns, n=52).
Índex 2007=1,3

Tendència població hivernant (SOCC) 
Mitjana anual (2002-2007): +13% (**, n=213).
Índex 2007=1,5

Tendència productivitat (SYLVIA) 
Promig anual (2002-2007): +1% (ns, n=5). Índex
2007=1,4

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus 2 exs. a
la pujada a Sant Pere de Rodes el 13.X
(SGRA i AGGB); primera citació postnupcial
(F).

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal Diverses observa-
cions al parc del Foix: 1 ex. a la riera de
Marmellar el 24.III (PTEA); darrera cita-
ció prenupcial (F). 1 ex. el 9.X (XBGA); pri-
mera citació postnupcial (F). 

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. al parc del laberint d’Hor-
ta el 20.X (XBAA); primera citació post-
nupcial (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a can Dimoni
el 4.IV (XLBA); darrera citació prenupcial
(F).

OSONA

Vic 2 exs. al puig dels Jueus el 26.X (MRFB);
primera citació postnupcial (F).

Prunella collaris
Cercavores

ALTA RIBAGORÇA

Barruera 1 ex. a Cavallers el 25.XI (FPTA);
citació hivernal a la zona de cria (F).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus 20 exs. a
les rodalies de Sant Baldiri, mas Puignau
i la pista que condueix al cap Gros, el 28.I
(ARVA i JRGA); (N). 2 exs. al capdamunt
de la roca Miralles el 14.II (PFLB); darrera
citació prenupcial (F). 4 exs. a Sant Pere
de Rodes el 30.X (PFLB); primera citació
postnupcial (F).

ALT URGELL

Oliana 4 exs. a la serra de les Canals el
14.XII (FMVA); (G).

BAIX CAMP

Colldejou 3 exs. a la serra de Llaberia l’1.I
(APVA); (G).
Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant 1 ex.
al barranc de Lleriola enmig de la màquia
a uns 450 m d’altitud el 17.XI (LGSB); (G,
B).

BAIX LLOBREGAT

Collbató S’observen a la serra de Mont-
serrat, 6 exs. al monestir i 4 entre el camí
del monestir a Sant Joan i la miranda de
Sant Jeroni el 14.XII (RGBA i ARMC); (N).
Esparreguera 1 ex. a Sant Salvador de les
Espases el 21.X (MLMB); primera citació
postnupcial (F).

GARRAF

Sitges 1 ex. al mirador del pic del Martell
el 19.III (XSXA); darrera citació postnup-
cial (F).

MONTSIÀ

Ulldecona 2 exs. a la Torreta, serra del
Montsià, el 10.XI (EVRA); (G).
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RIPOLLÈS

Toses 1 ex. al costat de la carretera a la
collada de Toses l’11.XI (CGGA i MCMF);
(G). 

SOLSONÈS

Navès 2 exs. als cingles de l’Aigua d’Ora
el 20.I (RBVA); (G).

TERRA ALTA

El Pinell de Brai 1 ex. a la carena de la
serra de Pàndols, prop de l’ermita de San-
ta Magdalena el 23.IV (RACC); darrera cita-
ció prenupcial força tardana (F).

VALLÈS ORIENTAL

Bigues i Riells 1 ex. a Sant Miquel del Fai
entre el 7.XI i el 21.XI. En aquest darrer
dia s’observen 2 exs. (JDLA i CEXA); (G).

Erithacus rubecula
Pit-roig

Amb aquesta espècie es fa evident la utili-
tat de l’anellament que ens permet esbri-
nar la seva fenologia. Així, el percentatge
de captures en la migració de primavera es
concentren al març i mitjans d’abril, men-
tre que a la migració de tardor es concen-
tren al mes d’octubre, si bé ja hi ha un incre-
ment al mes de setembre (ICO 2007. SIOC),
patró que no coincideix amb les citacions
del Baix Llobregat, les quals podrien corres-
pondre més a petits moviments que no pas
a migrants sensu stricto. S’han de destacar
les davallades en la tendència de la pobla-
ció nidificant obtinguda als SOCC i en la
tendència en la productivitat dels SYLVIA,
que podrien estar relacionades amb la bai-
xa disponibilitat d’aliment com a conse-
qüència de la llarga sequera.- CBSA.

Tendència població nidificant (SOCC) 
Mitjana anual (2002-2007): -3% (*, n=239).
Índex 2007=1,0

Tendència població hivernant (SOCC) 
Mitjana anual (2002-2007): +2% (ns, n=342).
Índex 2007=0,9

Tendència productivitat (SYLVIA) 
Promig anual (2002-2007): -7% (*, n=38). Índex
2007=1,2

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a la pineda de
ca l’Arana el 23.V (FLSA, JCMC i FMVA); darre-
ra citació prenupcial (F). 1 ex. a la platja
de ca l’Arana el 4.VII (XLBA); primera cita-
ció postnupcial (F).

Luscinia megarhynchos
Rossinyol comú

Tendència població nidificant (SOCC) 
Mitjana anual (2002-2007): +2% (*, n=240).
Índex 2007=1,1

Tendència productivitat (SYLVIA) 
Promig anual (2002-2007): -1% (ns, n=45). Índex
2007=1,0

ALT EMPORDÀ

Avinyonet de Puigventós 1 ex. sentit el
26.III (ABBC); primera citació prenupcial
(F).
Parc Natural de Cap de Creus Un juve-
nil a la font de la Rogallosa el 24.VIII (PFLB,
MSFB i PFSA); darrera citació postnupcial
(F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. anellat a l’illa de Buda
el 27.III (DBCA); primera citació prenup-
cial (F). 

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. anellat al Remo-
lar el 26.III (JCMC); primera citació pre-
nupcial (F).

BARCELONÈS

Santa Coloma de Gramenet 1 ex. al Parc

Anuari d’Ornitologia de Catalunya 2007154



Fluvial del Besòs el 26.X (XLBA); darrera
citació postnupcial (F).

GARROTXA

Santa Pau 1 ex. anellat a can Jordà el 2.X
(MOVA); darrera citació postnupcial (F).

SEGRIÀ

Lleida 2 exs. a la Mitjana l’11.IV (EFSA);
primera citació prenupcial (F).

TARRAGONÈS

Vila-seca 1 ex. a la platja dels Prats el
5.X (JFOD); darrera citació postnupcial (F).

Luscinia svecica
Cotxa blava

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus 1 ex. ane-
llat a Montjoi el 31.III (MFRA); primera
citació documentada en aquest espai natu-
ral (G).

ALT URGELL

La Seu d’Urgell 1 ex. anellat al riu Segre
el 10.IV (JDAB); darrera citació prenupcial
(F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. anellat a Canal Vell
el 12.VIII (JFBB); primera citació postnupcial
(F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 9 exs. el 12.I (FLSA,
FSEB i ALTA); cens d’ocells aquàtics hiver-
nants (N). 1 ex. anellat al Remolar el 26.IV
(JCMC); darrera citació prenupcial (F). 

BARCELONÈS

Santa Coloma de Gramenet Diverses obser-
vacions al Parc Fluvial del Besòs: 1 ex. el
30.VIII (XLBA); primera citació postnupcial
(F). 6 exs. el 26.IX (XLBA); màxim anual (N).

MARESME

Tordera 3 exs. al riu el 30.XII (DCFB); (G).

PLA D’URGELL

Estany d’Ivars i Vila-sana 1 ex. anellat el
21.IV (SSAA i GBCA); darrera citació pre-
nupcial (F). 4 exs. anellats el 31.VIII (SSAA
i GBCA); primera citació postnupcial (F).

RIBERA D’EBRE

Flix 1 ex. anellat a la Reserva Natural de
Sebes i Meandre de Flix el 21.VIII (EPFA);
primera citació postnupcial (F).

VALLÈS ORIENTAL

Martorelles Un mascle a la bassa dels
cabussets el 18.XI (FMVA); (G).

Phoenicurus ochruros
Cotxa fumada

Tendència població nidificant (SOCC) 
Mitjana anual (2002-2007): -1% (ns, n=65). Índex
2007=1,1

Tendència població hivernant (SOCC) 
Mitjana anual (2002-2007): +11% (**, n=262).
Índex 2007=1,5

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus 1 ex. a
Montjoi el 4.V (MFRA); darrera citació pre-
nupcial (F). 14 exs. entre Port de la Selva
i Sant Pere de Rodes el 30.X (PFLB); forta
entrada d’exemplars hivernants (N, F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a can Dimoni
el 4.IV (XLBA); darrera citació prenupcial
(F). 1 ex. als recorreguts del Remolar el
5.X (JBOL i PBGA); primera citació post-
nupcial (F).

BARCELONÈS

Barcelona Diverses observacions al parc
del laberint d’Horta: 2 exs. el 7.IV (XBAA);
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darrera citació prenupcial (F). 1 ex. a Nou
Barris el 28.IX (XLBA); primera citació post-
nupcial (F).

TARRAGONÈS

Tarragona 1 ex. al port el 8.X (ACTA); pri-
mera citació postnupcial (F).

VALLÈS OCCIDENTAL

Montcada i Reixac 2 exs. al Besòs el 6.IV
(XLBA); darrera citació prenupcial (F).
Palau-Solità i de Plegamans Un mascle
i una femella a l’Hostal del Fum el 6.IV
(FMVA); darrera citació prenupcial (F).

Phoenicurus phoenicurus
Cotxa cua-roja

Novament es troben dades de possibles
parelles reproductores aïllades, aquest cop
a Osona i al Pallars Jussà en quadrats sen-
se dades anteriors de cria, fet que demos-
tra, un cop més, la seva qualitat de repro-
ductor ocasional a les nostres terres (Estra-
da et al. 2004). Les dues citacions són molt
diferents quant a hàbitat i altitud, i donen
una idea de la plasticitat de l’espècie en
aquest sentit (Cramp 1988).- MARC, RACC
i SHVA.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus 2 exs. al
llarg del SOCC 301, Cap de Creus, el 14.V
(PFLB); darrera citació prenupcial (F). 3
exs. a Montjoi el 19.X (JBCD i MFRA); darre-
ra citació postnupcial (F).
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. anellat als estanys de Mornau
el 27.III (MOVA); primera citació prenup-
cial (F).

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 1 ex. al parc del Foix
el 29.VIII (XBGA); primera citació post-
nupcial (F). 

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre Diverses observacions a
l’illa de Buda: 1 ex. anellat el 26.III (DBCA);
primera citació prenupcial (F). 2 exs. ane-
llats el 29.X (DBCA); darrera citació post-
nupcial (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a cal Tet el 27.V
(RBVA); darrera citació prenupcial (F). 
Sant Boi de Llobregat Un mascle a l’ex-
tracció d’Otonka el 5.III (AAXB); primera
citació prenupcial (F).

BARCELONÈS

Sant Adrià de Besòs Uns 15 exs. el 26.IX
(XLBA, MRFB i JFOD); màxim anual (N). 1
ex. al parc del Litoral el 31.X (MCVA); darre-
ra citació postnupcial (F).

OSONA

Malla Una parella a l’urbanització la Gui-
neu, al molí de Torrellebreta, de finals de
juny a primers d’agost (JPFB, JPRB i MRFB);
nou quadrat UTM10x10 de reproducció
possible (GR). 1 ex. al molí de Torrelle-
breta el 12.VIII (JBCB); primera citació post-
nupcial (F).

PALLARS JUSSÀ

Abella de la Conca Un mascle cantant el
12.VI a l’obaga de Carreu-Almadrava (APSA);
nou quadrat UTM 10x10 de reproducció
probable (GR).

SEGARRA

Guissona 1 ex. el 5.IV (CGFA); primera
citació prenupcial (F).

VALLÈS ORIENTAL

Sant Antoni de Vilamajor Una femella al
pla de les Vinyes el 23.VIII (JMOB); pri-
mera citació postnupcial (F).
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Saxicola rubetra
Bitxac rogenc

S’han recollit dades en pas prenupcial de
l’1.IV al 27.V (ambdues al delta del Llo-
bregat) i en el postnupcial del 12.VIII (Vic)
al 14.X (estany d’Ivars), totes dins el patró
habitual de l’espècie. No s’ha rebut cap
dada hivernal. Les dades del SOCC de pri-
mavera indiquen un descens significatiu
dels efectius nidificants en els darrers anys,
fet que no es va poder constatar a finals
del segle passat (Estrada et al. 2004).- XLBA.

Tendència població nidificant (SOCC) 
Mitjana anual (2002-2007): -21% (*, n=8). Índex
2007=0,3

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus 1 ex. a sa
Planassa i 4 exs. al sud de Cadaqués el
10.IV (MFRA); primera citació prenupcial
(F). 2 exs. al llarg del SOCC 301, cap de
Creus, el 14.V (PFLB); darrera citació pre-
nupcial (F). 1 ex. al mas de Rabassers el
6.X (PFLB, SOXA i MLXD); darrera citació
postnupcial (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a ca l’Arana
l’1.IV (RBVA); primera citació prenupcial
(F). 2 exs. al camí de València el 27.V
(RBVA); darrera citació prenupcial (F). 1
ex. a cal Tet el 28.VIII (RBVA i SSXC); pri-
mera citació postnupcial (F). 1 ex. a cal
Roc el 10.X (FLSA); darrera citació post-
nupcial (F).

BARCELONÈS

Santa Coloma de Gramenet 35 exs. al
Parc Fluvial del Besòs el 26.IX (XLBA);
màxim anual (N).

OSONA

Folgueroles 1 ex. el 14.IV (GMCB); pri-
mera citació prenupcial (F).

Gurb 4 exs. el 14.IV (JPRB); primera cita-
ció prenupcial (F).
Vic Un mascle al puig dels Jueus el 14.IV
(MRFB); primera citació prenupcial (F). 1
ex. a l’era d’en Sallés el 12.VIII (RPEA i JPEA);
primera citació postnupcial (F).

PLA D’URGELL

Estany d’Ivars i Vila-sana 1 ex. anellat el
14.X (SSAA i GBCA); darrera citació post-
nupcial (F).

SEGRIÀ

Torrefarrera 1 ex. al pantà de la Font el
5.IV (AVNA); primera citació prenupcial
(F).

VALLÈS ORIENTAL

Mollet del Vallès 1 ex. a la carena dels
Bandolers el 17.VIII (FMVA); primera cita-
ció postnupcial (F).

Saxicola torquatus
Bitxac comú

L’any 2007 ha estat el pitjor any pel bitxac
comú des de l’inici del SOCC al 2002 (ICO
2007. SIOC) i continua la tendència nega-
tiva, amb un descens anual mitjà d’un 7%.
Aquesta xifra es pot explicar, en part, per
la merma de la productivitat detectada en
el SYLVIA. Cal dir que aquestes dades no
es corresponen amb el que es detecta a la
majoria dels països europeus, on l’espècie
mostra certa estabilitat (BirdLife Interna-
tional 2004). Són interessants les dades
del Besòs, localitat on no hi cria, ja que
permeten descriure el patró fenològic molt
difícil de conèixer allà on no podem des-
triar els migrants dels residents.- MARC,
RACC i SHVA.

Tendència població nidificant (SOCC) 
Mitjana anual (2002-2007): -7% (*, n=90). Índex
2007=0,7
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Tendència població hivernant (SOCC) 
Mitjana anual (2002-2007): -1% (ns, n=196).
Índex 2007=1,0

Tendència productivitat (SYLVIA) 
Promig anual (2002-2007): -3% (ns, n=19). Índex
2007=1,3

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal Un adult duent beca-
da al parc del Foix el 5.V (HSCA, CGGA i
XBGA); (R). 

BARCELONÈS

Santa Coloma de Gramenet 1 ex. al Parc
Fluvial del Besòs el 26.III (XLBA); darrera
citació prenupcial (F).
Sant Adrià de Besòs 1 ex. a la desembo-
cadura del Besòs el 26.IX (XLBA, MRFB i
JFOD); primera citació postnupcial (F).

MARESME

Arenys de Mar Alguns joves volanders
peixats el 17.IV, el niu estava en un mar-
ge de l’autopista C-32 ple de ripoll Ory-
zopsis miliacea (CBSA); (R). 

Oenanthe oenanthe
Còlit gris

Tendència població nidificant (SOCC) 
Mitjana anual (2002-2007): +7% (ns, n=27).
Índex 2007=1,5

ALT EMPORDÀ

Albanyà 1 ex. al santuari del Mont el 26.VIII
(FTCA); primera citació postnupcial (F).
Cantallops Almenys 100 exs. sedimen-
tats a la Corpella el 5.V (ACJA); (N).
Parc Natural de Cap de Creus 2 exs. a
sa Planassa el 10.IV (MFRA); primera cita-
ció prenupcial (F). 

ALT PENEDÈS

Sant Martí Sarroca 1 ex. a el Pujolet el 29.X
(CGGA); darrera citació postnupcial (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat Fins a 21 exs. a la
platja entre la Magarola i ca l’Arana el 3.V
(XLBA); màxim prenupcial (N). 1 ex. a can
Dimoni el 29.V (XLBA); darrera citació pre-
nupcial (F). 1 ex. a l’aeroport el 30.X (ABBB);
darrera citació postnupcial (F). 

BARCELONÈS

Sant Adrià de Besòs Diverses observa-
cions a la desembocadura del Besòs: 1 ex.
el 27.III (XLBA); primera citació prenup-
cial (F). Uns 25 exs. el 26.IX (XLBA); màxim
anual (N). 

GARROTXA

Montagut 2 mascles a la bassa de Monars-
els Triaders, Comanegra, el 15.VI (FTCA);
nou quadrat UTM 10x10 de cria possible
(GR).

OSONA

Malla 4 exs. al molí de Torrellebreta el
22.VIII (JBCB); primera citació postnup-
cial (F).
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RIPOLLÈS

Villalonga de Ter 1 ex. als plans de
Collsalarca el 17.XI (JCMA); darrera cita-
ció postnupcial (F).

SEGRIÀ

Artesa de Lleida 1 ex. al secà el 15.III
(JPPA); primera citació prenupcial (F).
La Granja d’Escarp 1 ex. al secà el 31.V
(ABBB); darrera citació postnupcial (F).

TARRAGONÈS

Tarragona Un mascle en migració al cos-
tat de la platja Savinosa el 4.III (RACC); pri-
mera citació prenupcial (F).

VALLÈS ORIENTAL

Mollet del Vallès 1 ex. al PEIN de Gallecs
el 17.VIII (FMVA); primera citació post-
nupcial (F).

Oenanthe hispanica
Còlit ros

Tendència població nidificant (SOCC) 
Mitjana anual (2002-2007): -2% (ns, n=13). Índex
2007=0,9

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus 1 ex. a
Montjoi el 14.IV (MFRA i NGDA); primera
citació prenupcial (F). 5 exs., 2 dels quals
són polls volanders, a sa Planassa el 14.VI
(PFLB); primera dada de juvenils de l’any
(R). 1 ex. al puig d’en Manyana el 24.VIII
(PFLB, MSFB i PFSA); darrera citació post-
nupcial (F). 

ALT PENEDÈS

Castellví de la Marca Un mascle a can
Margarit el 4.IV (JGGF); primera citació
prenupcial (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. als itineraris del

Remolar el 2.IV (PBGA); primera citació
prenupcial (F). 

RIBERA D’EBRE

Flix 1 ex. a la vora del camí de la Reser-
va Natural de Sebes i Meandre de Flix el
4.IV (IJVA); primera citació prenupcial (F).
La Palma d’Ebre Una femella porta mate-
rial per a l’inici de construcció de niu el
13.V en una petita depressió que encara
no té gens de material i que està situada
en un marge al mas d’en Xerifes, Masos.
El 2.VI s’observa la femella covant al niu
(RACC); (R).

SEGRIÀ

Aspa 3 exs. a l’Astor el 2.IV (AGXG); pri-
mera citació prenupcial (F).

SOLSONÈS

Pinós Presència abundant als dos censos
de l’itinerari SOCC 286, Pinós (LBAA);
nou quadrat UTM 10x10 de cria proba-
ble (GR).

Oenanthe leucura
Còlit negre

Espècie molt escassa de la qual ens arriben
molt poques dades i manca informació actua-
litzada. En algunes localitats en les quals es
fan seguiments més o menys regulars la
situació és crítica. D’aquesta manera a l’Alt
Empordà ha desaparegut (Feliu 2007), i al
Baix Llobregat es troba en plena regressió
(Sales & Cerdeira 2006). Davant d’aquesta
situació es publiquen totes les dades de les
què disposem.- MARC, RACC i SHVA.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus L’any 2007
no s’ha obtingut cap observació de l’es-
pècie en cap punt del parc natural malgrat
la recerca activa als llocs adients, fins i
tot amb l’ús de reclams (PFLB); (E).
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BAIX LLOBREGAT

Monistrol de Montserrat 2 exs. el 4.VII
(MNPA); (E). 4 exs. entre joves i adults el
12.VIII (MNPA); (E, R). 3 exs. el 28.X (MNPA
i XAXA); (E).
Olesa de Montserrat Diverses observa-
cions a Sant Salvador de les Espases: un
mascle cantant el 5.XII (MLMA); (E, R). 1
ex. el 15.XII (ESBA); (E). Una parella el
15.XII (MLMA); (E).

GARRIGUES

Castelldans 1 ex. vora el nucli urbà el
10.II (MARC i EFRB); (E).
Els Torms 2 exs. a l’itinerari SOCC 344,
els Torms, el 30.I (RGBA); (E).1 ex. el 23.XII
(ERVA); (E).

PALLARS JUSSÀ

Tremp Diverses observacions a Montllo-
bar: 1 ex. l’1.VII (FPPA i MSDB); (E). Mínim
de 3 exs. el 8.IX (FPPA); (E).

PRIORAT

Margalef 1 ex. a l’itinerari SOCC 193, La
Serra Major, el 8.VI (CJMA); (E).

SEGRIÀ

Aitona 1 ex. a la Serrabrisa el 15.V (VPRA);
(E).

TERRA ALTA

El Pinell de Brai 1 ex. a la serra de Cavalls
el 4.II (MSBB); (E).
La Faterella 1 ex. vora el mas de Ramon
Cugat l’11.I (RSBA); (E).

Monticola saxatilis
Merla roquera

Tendència població nidificant (SOCC) 
Mitjana anual (2002-2007): 0% (ns, n=25). Índex
2007=0,8

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus Un mas-
cle al mas dels Arbres el 27.IV (PFLB) i 1
ex. a Roques Negres el 27.IV (AOTA); pri-
meres citacions prenupcials (F). 2 exs.
duent becada al niu a Sant Salvador de
Verdera el 8.VI (PFLB); (R). 

GARRIGUES

Castelldans Un mascle cantant a la finca
de l’Aranyó el 15.V (VPRA); nou quadrat
UTM 10x10 de cria probable (GR).

GARROTXA

Montagut Una parella amb el mascle can-
tant a la bassa dels Monars-els Triaders,
Comanegra, el 15.VI (FTCA); nou qua-
drat UTM 10x10 de cria probable (GR).

OSONA

Sant Quirze de Besora 1 ex. a Bellmunt
el 12.VIII (JEPB); primera citació postnupcial
(F).
Taradell 1 ex., jove o femella, a l’Enclusa el
4.X (JPEA); darrera citació postnupcial (F).

PALLARS JUSSÀ

El Pont de Suert 1 ex. a la serra de Sant
Gervàs el 21.IV (MBRB); primera citació
prenupcial (F).

PALLARS SOBIRÀ

Sort 1 ex. a l’itinerari SOCC 144, Llesuí,
el 21.IV (IOSA); primera citació prenup-
cial (F).

TARRAGONÈS

Tarragona Un mascle a la Universitat Labo-
ral el 13.IV (ACTA); primera citació pre-
nupcial (F).

TERRA ALTA

Horta de Sant Joan 2 exs. als dos censos
de l’itinerari SOCC 138, Montsagres (CJMA);
nou quadrat UTM 10x10 de cria proba-
ble (GR).
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VALLÈS OCCIDENTAL

Sant Llorenç Savall 1 ex. a l’itinerari SOCC
84, Saladelafont, el 26.IV (VBCA); prime-
ra citació prenupcial (F).

Monticola solitarius
Merla blava

Tendència població nidificant (SOCC) 
Mitjana anual (2002-2007): +11% (ns, n=40).
Índex 2007=1,8

Tendència població hivernant (SOCC) 
Mitjana anual (2002-2007): +9% (ns, n=31).
Índex 2007=1,7

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus Un mas-
cle duent becada al Pení el 7.IV (PFLB, ACHA
i HPMA); (R).

BAGES

El Pont de Vilomara Un mascle en una
antena d’una casa del nucli urbà el 27.X
(ESBA); (B).

BAIX EMPORDÀ

Palamós 5 parelles reproductores al lito-
ral (JDLA i CEGA); (R).

OSONA

Tona 1 ex. a les Guixeres el 16.XII (JBCB);
(G).

PALLARS JUSSÀ

Gurp Una femella covant al niu a Gurp el
12.V (XBGA); (R).

SOLSONÈS

Solsona 1 ex. sobre una xemeneia el 12.XII
(RBVA); (G). 

VALLÈS OCCIDENTAL

Montcada i Reixac Una parella marcant
territori a dins del nucli urbà el 22.V (XLBA);
(R).

Turdus torquatus
Merla de pit blanc

Tendència població nidificant (SOCC) 
Mitjana anual (2002-2007): -7% (ns, n=23).
Índex 2007=0,6

ALT EMPORDÀ

Rabós 1 ex. a Delfià el 24.III (JAPB, DBRA,
JBDA, PPMC, IRXB, JCCH, JRRH, RVVB i WMMA);
(G, F).

ALT PENEDÈS

Olèrdola 1 ex. en pas al turó dels Tres Par-
tions el 20.X (CGGA); (G, F).

ALT URGELL

Cabó 2 exs. en una bosquina de Junipe-
rus, en una solana a prop del cap de Bou-
mort l’11.I (DGJA); citació hivernal (F).

BAIX LLOBREGAT

Collbató Un mascle a l’ermita de Sant Joan
entre el 12.XII (RGMB) i el 16.XII (RGBA i
ARMC); citació hivernal (F, G).
Delta del Llobregat 2 exs. al camí del riu
el 4.XII (EPXE) i el 12.XII (FLSA); cita-
cions hivernals (F, G).

BERGUEDÀ

Castellar de n’Hug 1 ex. en matollars sub-
alpins al coll de la Creueta l’1.XII (PABB);
citació hivernal (F).

OSONA

El Brull Diverses observacions al Mata-
galls: uns 3 exs. el 8.XII (RPSA, JRMA, JBCB
i PVPA) i 1 ex. el 28.XII (MRFB i RJNA); cita-
cions hivernals (F, G).

PALLARS JUSSÀ

Abella de la Conca 1 ex. amb el dors bru,
el pit pigallat sobre fons de color crema i
el carpó i la cua negres, possiblement feme-
lla, a la cresta de la serra de Carreu el 12.VI
(APSA); (G).
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PALLARS SOBIRÀ

Alt Àneu Mínim de 4 exs., dels quals 3
d’ells son mascles de la subespècie torqua-
tus, a les bordes de Lapre, en uns matollars
de ginebre Juniperus communis a 1.600 m
d’altitud el 31.I (PABB); citació hivernal (F).
Alins Mínim de 4 exs., dels quals un d’ells
és un mascle de la subespècie torquatus,
en uns matollars de ginebre Juniperus com-
munis i sabina Juniperus sabina a 1.500 m
d’altitud el 7.II (PABB); citació hivernal (F).
La Guingueta d’Àneu Diversos exs. prop
del refugi del pla de la Font el 10.I (APSA);
citació hivernal (F).

RIPOLLÈS

Queralbs 1 ex. a Fontalba el 12.IV (AAJA
i EGGA); primera citació prenupcial (F).

Turdus merula
Merla

La tendència de la població hivernal en els
SOCC és altament significativa, amb una
davallada del 2% que no es correspon amb
la tendència observada a les poblacions
nidificants d’arreu d’Europa (BirdLife Inter-
national 2004) i que és possible que reflec-
teixi una inusual bonança climàtica que fa
que molts individus restin a localitats més
septentrionals, d’on anteriorment en mar-
xaven, i no ens arribin tants contingents
hivernants. També s’ha de comentar la
davallada en la tendència de la producti-
vitat dels SYLVIA, que podria respondre a
la dificultat de trobar aliment a causa de
la sequera. Aquesta minva es posa de mani-
fest, en part, amb les citacions del Mares-
me, on les postes de només 2 ous sembla
que han estat més freqüents del normal
(dades pròpies).- CBSA.

Tendència població nidificant (SOCC) 
Mitjana anual (2002-2007): 0% (ns, n=290).
Índex 2007=1,1

Tendència població hivernant (SOCC) 
Mitjana anual (2002-2007): -2% (**, n=345).
Índex 2007=0,9

Tendència productivitat (SYLVIA) 
Promig anual (2002-2007): -9% (*, n=48). Índex
2007=0,7

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 1 ex. duent becada
al parc del Foix el 3.V (HSCA, CGGA i XBGA);
(R).

ALT URGELL

Bellver de Cerdanya Es recaptura un mas-
cle adult que presenta albinisme parcial al
cap, caràcter que no es va detectar el pri-
mer cop que es va anellar (PMPC); (M).

GARROTXA

Olot Un mascle amb un 40% d’albinisme
al parc Nou del 24.I al 22.II (FTCA); (M).

MARESME

Arenys de Mar Diverses citacions a can
Buxalleu: Un niu acabat sense ous a l’ex-
trem d’una branca de pi pinyer Pinus pinea
a 3,5 m de terra. El 14.IV l’adult està covant
i el 28.IV s’observen 2 polls (CBSA); (R).
Un niu amb 3 ous dalt una alzina Quercus
ilex a uns 4 m del terra el 14.IV (CBSA);
(R). Un niu acabat sense ous dalt d’una
alzina Quercus ilex a uns 2,5 m del terra el
28.VI. El 30.VI conté 2 ous. L’1.VII els ous
havien estat depredats (CBSA); (R). Un niu
amb 3 ous i adults covant dalt alzina Quer-
cus ilex a uns 4,5-5 m del terra amb 3 ous
(CBSA); (R).

Turdus pilaris
Griva cerdana

Les dades del SOCC mostren que l’hivern
2006-2007 ha estat el pitjor per a la griva
cerdana des del 2002, amb una davallada
que situa la població al voltant del 9% res-
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pecte a l’inici del programa. Malgrat això,
si s’analitzen en detall les dades es consta-
ta que entre l’hivern 2002-2003 i l’hivern
2003-2004 es produeix una gran davalla-
da i després els valors es mantenen més o
menys estables (ICO 2007. SIOC). Aques-
ta variabilitat interanual, de fet, és típica en
aquesta espècie i està més relacionada amb
l’èxit reproductor, disponibilitat d’aliment
i rigorositat de l’hivern que no pas a ten-
dències poblacionals a llarg termini. En con-
trast amb les dades de l’hivern 2006-2007,
a l’hivern 2007-2008 s’han detectat moltes
més grives cerdanes, de vegades formant
estols força grans tal com mostren les obser-
vacions publicades.- MARC, RACC i SHVA.

Tendència població hivernant (SOCC) 
Mitjana anual (2002-2007): -36% (**, n=57).
Índex 2007=0,1

ALTA RIBAGORÇA

Barruera Uns 100 exs. en un estol mixt
amb Turdus torquatus, Turdus merula, Tur-
dus viscivorus i Turdus iliacus a Colieto el
24.X (APSA); primera citació postnupcial
(F, N, B).

ALT EMPORDÀ

La Jonquera 25 exs. al Puig Neulós el
16.XII (JBRC); màxim anual (N).

ALT PENEDÈS

Sant Pere de Riudebitlles 4 exs. a l’iti-
nerari SOCC 228, Sant Pere de Riudebit-
lles, el 8.XII (FATA); (G).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a la Roberta el
18.XI (MGVA); primera citació postnupcial
(F).

BERGUEDÀ

Bagà Mínim de 30 exs. a coll de Pal el 24.II
(RBVA, DMCA i MCXE); darrera citació pre-
nupcial (F).

CERDANYA

Lles de Cerdanya 145 exs. a l’itinerari
SOCC 325, la Llosa, el 12.XII (DOAA); (N).

OSONA

El Brull 20 exs. volen sobre els darrers
arbres del turó del davant del corral del
Bellit el 28.I (AVAA); (N). Entre 150 i 200
exs. prop del Matagalls el 8 (RPSA, JRMA,
JBCB i PVPA) i el 28.XII (MRFB i RJNA); (N).
Santa Maria del Corcó 2 exs. prop de les
Coromines el 17.XI (AGRB); primera cita-
ció postnupcial (F).

PALLARS JUSSÀ

Senterada Més de 200 exs. a la joca a Coll-
deberri el 20.XII (FMSA); (N).
Tremp Entre 80 i 100 exs. a Espills, la
Terreta, el 19.XII (ABRA); (N).

SEGRIÀ

Lleida 3 exs. en una pollancreda prop de
la ciutat el 13.XII (DGJA); (G).

TERRA ALTA

Batea 10 exs. en uns conreus propers al
poble el 23.XII (ABRA); (G).

VALLÈS ORIENTAL

Fogars de Montclús Entre 150 i 200 exs.
a la falda del turó de l’Home i les Agudes
el 24.XII (MVCA); (N).

Turdus philomelos
Tord comú

Tendència població nidificant (SOCC) 
Mitjana anual (2002-2007): +5% (ns, n=159).
Índex 2007=1,2

Tendència població hivernant (SOCC) 
Mitjana anual (2002-2007): +13% (*, n=133).
Índex 2007=1,7

Tendència productivitat (SYLVIA) 
Promig anual (2002-2007): -13% (*, n=24). Índex
2007=0,6
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ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus 1 ex. a
Montjoi el 22.IV (MFRA, JBCD, MRXD, MBXG
i EPMC); darrera citació prenupcial (F). 

BAIX EBRE

Tortosa Presència als dos censos de l’iti-
nerari SOCC 253, Lo Coll de l’Alba (VCPA);
nou quadrat UTM 10x10 de cria proba-
ble (GR).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 5 exs. anellats al Remo-
lar el 3.X (JCMC); primera citació post-
nupcial (F).

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. als jardins del Palau Reial
el 22.IV (XBAA); darrera citació prenupcial
(F). 7 exs. al parc del Guinardó el 7.X
(XBAA); primera citació postnupcial (F).

TARRAGONÈS

Vila-seca 1 ex. a la sèquia Major el 21.IX
(JFOD); primera citació postnupcial (F).

VALLÈS ORIENTAL

La Llagosta 1 ex. a la pollancreda de l’A-
lomar el 27.IV (FMVA); darrera citació pre-
nupcial (F).
La Roca del Vallès 1 ex. al riu Mogent el
30.IX (FMVA); primera citació postnupcial
(F).

Turdus iliacus
Tord ala-roig

En aquest anuari hi ha un bon recull de
citacions, molt més abundants a finals d’any
que a principis, amb 19 citacions corres-
ponents a 68-70 exemplars a l’hivern 2007-
2008 en front a 6 citacions que comptabi-
litzen 11 exemplars l’hivern 2006-2007.
Les dades del SOCC apunten en la matei-
xa direcció i l’índex anual de 2006-2007 és

el més baix des de l’inici del projecte al 2002
(ICO 2007. SIOC). Aquest fet es podria
relacionar amb unes condicions climàti-
ques molt suaus, ja que també s’ha consta-
tat en d’altres espècies sensibles a la rigo-
rositat de l’hivern.- MARC, RACC i SHVA.

Tendència població hivernant (SOCC) 
Mitjana anual (2002-2007): -19% (ns, n=72).
Índex 2007=0,4

ALTA RIBAGORÇA

Barruera 1 ex. en un estol mixt amb Tur-
dus torquatus, Turdus merula, Turdus visci-
vorus i Turdus pilars a Colieto el 24.X (APSA);
(B).

ALT EMPORDÀ

La Jonquera 2 exs. al Puigneulós el 16.XII
(JBRC); (G).

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 1 ex. al parc del Foix
el 23.X (HSCA, CGGA i XBGA); primera cita-
ció postnupcial (F). 
Torrelles de Foix 7 exs. a l’itinerari SOCC
87, l’Avellà, el 7.XII (FATA); (N). 

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. anellat a l’illa de Buda
el 12.III (DBCA); darrera citació prenup-
cial (F).

BAIX LLOBREGAT

Abrera 8 exs. a Sant Hilari el 17.XII (XLBA,
JPMC, EPPA, MLMB, FSJA, IJXA i JCRD); (G, N).
Delta del Llobregat 1 ex. prop de la pine-
da de ca l’Arana el 15.III (RGLA); darrera
citació postnupcial (F). 
Olesa de Montserrat 1 ex. al Puig Ven-
tós el 15.XII (ESBA); (G).

BARCELONÈS

Barcelona Mínim de 3-4 exs. a la pista
dels jardins de can Borni el 30.XII (FMVA);
(G, N).
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NOGUERA

Artesa de Segre 6 exs. al coll de Comiols
el 21.II (ABBB); (G, N).

OSONA

Vic Almenys 2 exs. escoltats en pas la nit
del 27 i 28.X (MRFB); primera citació
postnupcial (F).

SELVA

Sils 1 ex. als estanys el 26.I (JVLA); (G).

PLA DE L’ESTANY

Banyoles 3 exs. menjant fruits de piracant
Pyracantha coccinea a l’inici del camí de
l’estanyol de la Cendra el 16.XII (CFQA);
(G, B).

PLA D’URGELL

Estany d’Ivars i Vila-sana 1 ex. en pas
el 24.X (SSAA i JGMC); primera citació post-
nupcial (F).

TERRA ALTA

Caseres 18 exs. al SOCC 467, Caseres, el
23.XII (DBRA); (N).
El Pinell de Brai 6 exs. en pas prop del
poble el 26.X (RACC); primera citació post-
nupcial (F).

VAL D’ARAN

Bossost Sentits alguns exs. el 20.X (XBGA);
primera citació postnupcial (F).

VALLÈS OCCIDENTAL

Santa Perpètua de la Mogoda 1 ex. escol-
tat de nit a la Florida el 12.X (FMVA); pri-
mera citació postnupcial (F).

VALLÈS ORIENTAL

Bigues i Riells Un adult entre Sant Miquel
del Fai i el Bertí el 30.XI (JDLA i CEGA); (G).

Turdus viscivorus
Griva

Tendència població nidificant (SOCC) 
Mitjana anual (2002-2007): +3% (ns, n=157).
Índex 2007=1,3

Tendència població hivernant (SOCC) 
Mitjana anual (2002-2007): +2% (ns, n=124).
Índex 2007=1,0

Tendència productivitat (SYLVIA) 
Promig anual (2002-2007): +16% (ns, n=12).
Índex 2007=2,8

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus 1 ex. a
cap Norfeu el 31.V (MFRA); única citació
de l’any en aquest espai natural on no hi
ha dades de cria segura (G).

BAIX EMPORDÀ

Santa Cristina d’Aro 1 ex. a Tallades el
30.IX (CACB); primera citació postnupcial
en una localitat on no hi cria (F, G).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 4 exs. al Remolar el
10.X (JCMC); primera citació postnupcial
(F).

BARCELONÈS

Sant Adrià de Besòs 1 ex. a la desembo-
cadura del Besòs el 20.XII (XLBA); (G).

OSONA

Sant Martí d’Albars Uns 100 exs. a la Bla-
va el 19.VIII (JCCA); (N).

PALLARS JUSSÀ

Salàs de Pallars Presència als dos censos
de l’itinerari SOCC 50, Salàs de Pallars
(FPPA); nou quadrat UTM 10x10 de cria
probable (GR).

TARRAGONÈS

Altafulla Un jove volander vora la A-7 el
9.V (ABBB); (R).
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Cettia cetti
Rossinyol bord

Les tendències de les poblacions nidifi-
cants i hivernants són significativament
positives. El 2007 ha estat l’any amb un
índex més alt a la temporada de cria des
de l’inici del projecte (ICO 2007. SIOC).
Aquest fet es pot veure reflectit en el nou
quadrat de cria al Baix Camp o en la cita-
ció de Diagonal Mar que representa la pri-
mera en aquest parc de Barcelona.- MARC,
RACC i SHVA.

Tendència població nidificant (SOCC) 
Mitjana anual (2002-2007): +9% (*, n=121).
Índex 2007=1,9

Tendència població hivernant (SOCC) 
Mitjana anual (2002-2007): +20% (*, n=46).
Índex 2007=1,4

Tendència productivitat (SYLVIA)
Promig anual (2002-2007): +2% (ns, n=26).
Índex 2007=1,2

BAIX CAMP

Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant Pre-
sència als dos censos de l’itinerari SOCC
153, Vandellòs, el 2.IV i el 9.VI (APVA);
nou quadrat UTM 10x10 de cria proba-
ble (GR).

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. al parc de Diagonal Mar
el 2.III (RRSB); (G).

PALLARS SOBIRÀ

La Guingueta d’Àneu 1 ex. a l’embassa-
ment de la Torrassa el 4.XI (JPPE, JMQA i
JFXD); (G).

Cisticola juncidis
Trist

Tendència població nidificant (SOCC) 
Mitjana anual (2002-2007): +7% (*, n=10). Índex
2007=2,2

Tendència població hivernant (SOCC) 
Mitjana anual (2002-2007): -2% (ns, n=77).
Índex 2007=1,0

Tendència productivitat (SYLVIA) 
Promig anual (2002-2007): -8% (ns, n=10). Índex
2007=0,6

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus 1 ex. a la
desembocadura de la riera de Rubiés, el
Port de la Selva, el 7.XII (PFLB); citació
hivernal (F).

SOLSONÈS

Solsona 2-3 exs. en uns camps vora la ciu-
tat del 13.XI fins com a mínim el 18.XII
(RBVA); (F).

Locustella naevia
Boscaler pintat gros

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus 1 ex. ane-
llat i 1 ex. cantant a la vinya del Rei el
9.V (MFRA); darrera citació prenupcial (F).

BAIX CAMP

Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant Un
mascle cantant a prop de la bassa d’en Ter-
ça el 8.IV (LGSB); primera citació prenup-
cial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre Diverses observacions a
l’illa de Buda: 1 ex. anellat el 26.III (DBCA);
primera citació prenupcial (F). 1 ex. ane-
llat el 8.V (DBCA); darrera citació prenup-
cial (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. anellat al Remo-
lar el 27.IV (JCMC); primera citació pre-
nupcial (F).
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BARCELONÈS

Santa Coloma de Gramenet 1 ex. al Parc
Fluvial del Besòs el 26.IX (XLBA); darrera
citació postnupcial (F).

GARRAF

Olesa de Bonesvalls 1 ex. cantant a l’iti-
nerari SOCC 160, l’Esquerrà el 30.IV (SHVA);
(G).

GIRONÈS

Campllong 1 ex. cantant en un bosc-illa
proper a la riera Verneda el 16.IV (ADGA,
JMGH, RMGA i MGSA); primera citació pre-
nupcial (F).

PALLARS JUSSÀ

Llimiana 1 ex. anellat el 3.X (JFOB); darre-
ra citació postnupcial (F).

PLA D’URGELL

Estany d’Ivars i Vila-sana 6 exs. anellats
entre el 24.VIII i el 12.X (SSAA i GBCA); (N). 

RIBERA D’EBRE

Flix 13 exs. anellats entre el 9.VIII i el
19.X (JBCG, SGBB i EPFA); (N). 

SEGRIÀ

Lleida 1 ex. cantant a Torreribera el 19.IV
(JVCB); primera citació prenupcial (F).

SELVA

Riudellots de la Selva 1 ex. cantant al
prat del mas Serra el 8.V (JVCB); darrera
citació prenupcial (F).

TERRA ALTA

El Pinell de Brai 1 ex. cantant en un llen-
tiscle el 27.V (FMVA); darrera citació pre-
nupcial (F).

VALLÈS OCCIDENTAL

Montcada i Reixac 1 ex. cantant al canyís
de depuració el 25.VIII (FMVA); primera
citació postnupcial (F).

Locustella luscinioides
Boscaler comú

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 1 ex. a l’embassa-
ment del Foix el 9.X (XBGA); darrera cita-
ció postnupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. anellat a l’illa de Buda
el 25.III (DBCA); primera citació prenup-
cial (F). 66 exs. anellats a Canal Vell entre
el 15.VIII i el 19.X (FBB, JFOD i MOVA); (N).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. anellat al Remo-
lar l’11.IV (MOVA); primera citació pre-
nupcial (F). 1 ex. als calaixos de depura-
ció 6.IX (FLSA); primera citació postnup-
cial (F). 1 ex. anellat al Remolar el 2.X
(JCMC); darrera citació postnupcial (F).

BARCELONÈS

Santa Coloma de Gramenet 1 ex. al Parc
Fluvial del Besòs el 26.IX (XLBA); (G).

PLA D’URGELL

Estany d’Ivars i Vila-sana 19 exs. ane-
llats entre el 8.VIII i el 29.IX (JBCB i SSAA);
(N).

RIBERA D’EBRE

Flix 15 exs. anellats a la Reserva Natural
de Sebes i Meandre de Flix entre el 6.VIII
i el 12.IX (JBGC, MOVA i EPFA); (N).

SEGRIÀ

Torres de Segre 1 ex. al pantà de Came-
lis el 18.IV (AVNA); primera citació pre-
nupcial (F).

SELVA

Sils 1 ex. als estanys el 15.IV (DCFB); pri-
mera citació prenupcial (F).
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Acrocephalus melanopogon
Boscarla mostatxuda

Destaca la citació d’un possible reproduc-
tor a Flix que, si es confirma en propers
anys, constituiria la cinquena localitat de
cria a Catalunya d’aquest reproductor escàs
i localitzat (Estrada et al. 2004).- MARC.

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 5 exs. el 12.I (FLSA,
FSEB i ALTA); cens d’ocells aquàtics hiver-
nants (N). 

BARCELONÈS

Santa Coloma de Gramenet 1 ex. al Parc
Fluvial del Besòs el 19.XI (XLBA); (G, F).

MARESME

Malgrat de Mar 3 exs. menjant mos-
quits entre les canyes a la desembocadu-
ra de la Tordera el 19.III (EBMA); (G, F).

PLA D’URGELL

Estany d’Ivars i Vila-sana 1 ex. anellat el
6.X (SSAA i GBCA); (G, F).

RIBERA D’EBRE

Flix 1 ex. anellat a la Reserva Natural de
Sebes i Meandre de Flix el 20.VI (JBGC);
nou quadrat UTM 10x10 de cria possible
(GR).

SELVA 

Sils 1 ex. als estanys entre el 6 (DCFB) i el
15.XII (DCFB, XRCA i ADGA); (G).

TARRAGONÈS

Vila-seca Un mínim de 3 exs. el 16.I (ACTA);
(G).

VALLÈS ORIENTAL

Sant Celoni 1 ex. trobat mort al costat de
la biblioteca municipal a prop de la riera
del Pertegàs el 26.X (APCE); (G).

Acrocephalus paludicola
Boscarla d’aigua

ALT EMPORDÀ

Riumors 1 ex. als arrossars el 24.VIII (AOTA
i PSGA); (G). No tramesa al CAC.

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. anellat a l’Alfacada
el 12.IV (JBGC); (G). 1 ex. anellat a Canal
Vell el 17.IV (JFBB); (G). No trameses al
CAC.

RIBERA D’EBRE

Flix 1 ex. anellat a la Reserva Natural de
Sebes el 9.VIII (EPFA); (G). No tramesa al
CAC. 

Acrocephalus schoenobaenus
Boscarla dels joncs

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. anellat als Roncaires el 24.VII
(JFBB). primera citació postnupcial (F).

ALT URGELL

La Seu d’Urgell 1 ex. anellat al riu Segre
el 2.X (JDAB); darrera citació postnupcial
(F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. anellat a l’illa de Buda
el 7.III (DBCA); primera citació prenupcial
(F). 1 ex. anellat a canal Vell l’11.VII (DBCA);
primera citació postnupcial (F). 1 ex. ane-
llat a Canal Vell el 8.X (JFBB); darrera
citació postnupcial (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. anellat al Remo-
lar el 24.III (JCMC); primera citació pre-
nupcial (F). 1 ex. anellat a la mateixa loca-
litat el 21.V (JCMC); darrera citació pre-
nupcial (F). 1 ex. als calaixos de depuració
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el 3.VIII (FLSA); primera citació postnup-
cial (F). 1 ex. anellat al Remolar el 6.X
(JCMC); darrera citació postnupcial (F).

BARCELONÈS

Santa Coloma de Gramenet 1 ex. al Parc
Fluvial del Besòs el 18.V (XLBA); darrera
citació prenupcial (F). 

OSONA

Roda de Ter 2 exs. el 15.IV (JPRB); (G). 1
ex. el 23.IX (JBCB, GCRA i MRFB); (G).

PLA D’URGELL

Estany d’Ivars i Vila-sana 5 exs. anellats
el 31.III (MPLA i GBCA); primera citació pre-
nupcial (F). 1 ex. anellat el 20.V (SSAA);
darrera citació prenupcial (F). 

RIBERA D’EBRE

Flix Diverses observacions a la Reserva
Natural de Sebes i Meandre de Flix: 1 ex.
anellat el 16.VII (IJVA); primera citació post-
nupcial (F). 1 ex. anellat el 30.X (JBGC);
darrera citació postnupcial (F).

TARRAGONÈS

Vila-seca 1 ex. a la platja dels Prats el 13.IV
(ACTA); (G).

VALLÈS OCCIDENTAL

Montcada i Reixac 1 ex. al riu Besòs el
25.VIII (FMVA); (G).

Acrocephalus agricola
Boscarla dels arrossars

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. anellat als estanys de Palau
l’1.III (SSAA); (G). No tramesa al CAC. 

PLA D’URGELL

Estany d’Ivars i Vila-sana 1 ex. anellat el
6.III (SSAA); (G). No tramesa al CAC.

VALLÈS ORIENTAL

Montornès del Vallès 1 ex. anellat el 10.II
(PARU); (G). No tramesa al CAC.

Acrocephalus scirpaceus
Boscarla de canyar

Tendència població nidificant (SOCC) 
Mitjana anual (2002-2007): -6% (ns, n=42).
Índex 2007=0,8

Tendència productivitat (SYLVIA)
Promig anual (2002-2007): -5% (ns, n=14). Índex
2007=0,9

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus 1 ex. a la
punta del cap de Creus el 2.VI (PFLB); darre-
ra citació prenupcial (F). 

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. anellat a l’illa de Buda
el 6.IV (DBCA); primera citació prenupcial
(F). 1 ex. anellat a Canal Vell el 17.XI
(MOVA); darrera citació postnupcial (F).

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. al parc de Diagonal Mar
el 31.VII (XBAA); citació estival en una loca-
litat sense dades de cria (F).
Santa Coloma de Gramenet 1 ex. al Parc
Fluvial del Besòs el 6.IV (XLBA); primera
citació prenupcial (F).

OSONA

Les Masies de Voltregà 1 ex. anellat a la
desembocadura del Sorreig al Ter el 28.VII
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(JAIA i RJNA); citació estival en una locali-
tat sense dades de cria (F).

PLA D’URGELL

Estany d’Ivars i Vila-sana 1 ex. anellat el
8.XI (SSAA i GBCA); darrera citació post-
nupcial (F). 845 exs. anellats entre el 8.VIII
i el 8.XI amb un màxim de 116 exs. el
8.VIII (SSAA i GBCA); (N).

SEGRIÀ

Torres de Segre 1 ex. al pantà de Came-
lis el 3.IV (AVNA); primera citació pre-
nupcial (F).

TARRAGONÈS

Vila-seca 1 ex. a la torre d’en Dolça el 3.IV
(JFOD); primera citació prenupcial (F)

VALLÈS OCCIDENTAL

Montcada i Reixac Diverses observacions
al Parc Fluvial del Besòs: 1 ex. el 2.I (XLBA
i MGVA); citació hivernal (F). 1 ex. el 19.XI
(XLBA); darrera citació postnupcial (F).

Acrocephalus arundinaceus
Balquer

Les dades del SOCC mostren un augment
significatiu i els valors més alts des del
2002 (ICO 2007. SIOC). A més, es cons-
tata la nidificació en nous quadrats UTM
10x10. Aquestes dades contrasten amb la
tendència negativa observada en la pro-
ductivitat al SYLVIA, fet que caldrà ana-
litzar amb cura.- MARC, RACC i SHVA.

Tendència població nidificant (SOCC) 
Mitjana anual (2002-2007): +11% (*, n=30). Índex
2007=1,8

Tendència productivitat (SYLVIA) 
Promig anual (2002-2007): -13% (*, n=11). Índex
2007=0,5

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. anellat a l’estació de migració
dels estanys de Mornau el 3.IV (MFRA);
primera citació prenupcial (F). Població
nidificant avaluada en un mínim de 43
parelles (JMAA i ABRA); (R). 

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 1 ex. a l’embassa-
ment del Foix el 10.IV (HSCA, CGGA i XBGA);
primera citació prenupcial (F). 

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. anellat a l’estació de
migració de Canal Vell el 4.III (JFBB); pri-
mera citació prenupcial (F). 1 ex. anellat
a la mateixa localitat el 25.X (JFBB); darre-
ra citació postnupcial (F). 2 exs. anellats
a l’illa de Buda el 29.XI i l’1.XII respecti-
vament (DBCA); citacions hivernals (F). 

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. anellat a can
Dimoni el 23.X (MGVA); darrera citació
postnupcial (F).

MARESME

Argentona Un mascle cantant al canyar
de Sant Jaume de Treià el 10.V (HFSA); nou
quadrat UTM 10x10 de cria possible (GR).

PLA D’URGELL

Estany d’Ivars i Vila-sana 1 ex. anellat el
8.IV (SSAA); primera citació prenupcial (F). 

RIBERA D’EBRE

Flix 1 ex. anellat el 17.X (JBGC); darrera
citació postnupcial (F).

SEGRIÀ

Torres de Segre 1 ex. a l’embassament
d’Utxesa el 6.IV (AVPA, JGGD i JBSA); pri-
mera citació prenupcial (F).
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SOLSONÈS

Olius 3 exs. als dos censos a l’itinerari
SOCC 330, Brics (DGCA); nou quadrat
UTM 10x10 de cria probable (GR).

VALLÈS OCCIDENTAL

Montcada i Reixac 2-3 parelles nidificants
al Besòs (XLBA); nou quadrat UTM 10x10
de cria segura (GR).

Hippolais opaca
Bosqueta pàl·lida occidental

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus 1 ex. a
Sant Onofre el 13.V (DVSA, JEXD i XIPA);
(G). No tramesa al CAC.

BARCELONÈS

Sant Adrià de Besòs 1 ex. al Parc Fluvial
del Besòs l’11.IX (MCVA); (G). No trame-
sa al CAC.

Hippolais icterina
Bosqueta icterina

Com és habitual s’han recollit més dades
del pas prenupcial que del postnupcial,
concretament 10 individus al maig i 2 a
l’agost. Ferrer et al. (1986) suggerien que
la migració postnupcial havia de ser més
notòria, però les dades recollides en els
darrers anys semblen confirmar certa migra-
ció diferencial. Cal destacar que aquest
any 9 de les 10 captures del maig s’han
efectuat entre el 21 i el 25.V, tot i que la
majoria d’anellaments enregistrats fins ara
a Catalunya s’han realitzat durant la pri-
mera quinzena de maig (ICO 2007. SIOC).
No obstant això, el 1999, ja s’havia detec-
tat un màxim en aquestes dates (Martínez
Vilalta 2002) que podria estar molt influen-
ciat per la meteorologia. Únicament una
observació correspon a un ocell detectat

fora de les campanyes d’anellament, men-
tre que totes les citacions han estat realit-
zades a la franja litoral, també seguint el
patró de la majoria d’anuaris anteriors.-
XLBA.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus 1 ex. ane-
llat a Montjoi el 21.V (JBCD, MFRA i IJXA);
(E).
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex, anellat als estanys de Mornau
el 21.V (MFRA); (E). 1 ex. capturat per ane-
llament a l’estany de Palau el 23.V (SSAA i
ABRA); (E).

BAIX CAMP

Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant 1 ex.
al barranc de les Forques el 20.VIII (LGSB);
(E, F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. anellat a l’illa de Buda
el 23.VIII (DBCA); (E).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat Diversos exs. anellats
al Remolar: 1 ex. el 16.V (JCMC); primera
citació prenupcial (E, F). 2 exs. el 21.V
(JCMC); (E). 2 exs. el 24.V (JCMC); (E). 1
ex. anellat al Remolar més un altre ex. ane-
llat a ca l’Arana el 25.V(JCMC); darreres
citacions prenupcials (E, F).

Hippolais polyglotta
Bosqueta vulgar

S’han rebut dades des del 6.IV (cap de
Creus) al 26.IX (riu Besòs), dins del patró
conegut. Segons Ferrer et al. (1986), la
bosqueta vulgar es pot observar al març,
però des del 1991 no hi ha cap anellament
en aquest mes (ICO 2007. SIOC). D’altra
banda, els mateixos autors indiquen una
presència molt reduïda durant tot l’octu-
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bre i, de fet, des de 1991 gairebé no s’ha
anellat cap ocell en aquest mes i només hi
ha una observació de la segona quinzena
el 1999 (Martínez Vilalta 2002), de mane-
ra que s’ha de considerar rar a partir de
principis d’aquest mes. No s’han selec-
cionat citacions referents als efectius nidi-
ficants, però les dades del SOCC indiquen
un augment significatiu en els darrers anys,
de manera que sembla que continua l’in-
crement que es constatà a finals del segle
passat (Estrada et al. 2004). La citació del
parc de Diagonal Mar podria correspon-
dre a un exemplar no reproductor.- XLBA.

Tendència població nidificant (SOCC) 
Mitjana anual (2002-2007): +8% (*, n=173).
Índex 2007=1,5

Tendència productivitat (SYLVIA) 
Promig anual (2002-2007): -3% (ns, n=31). Índex
2007=0,7

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus 1 ex. a
Vilajuïga el 6.IV (MRSA i TMJA); primera
citació prenupcial, força primerenca (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre Diverses observacions a
l’illa de Buda: 1 ex. anellat el 16.IV (DBCA);
primera citació prenupcial (F). 1 ex. ane-
llat el 20.IX (DBCA); darrera citació post-
nupcial (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a la Roberta
(ABBB) i 1 ex. a can Dimoni el 19.IX (XLBA
i IJXA); darrera citació postnupcial (F).

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. al parc de Diagonal Mar
el 19.VI (RRSB); darrera citació prenupcial
(F).
Santa Coloma de Gramenet 1 ex. al Parc
Fluvial del Besòs el 26.IX (XLBA); darrera
citació postnupcial (F).

Sant Adrià de Besòs 1 ex. a la desembo-
cadura del Besòs el 5.VIII (XLBA); prime-
ra citació postnupcial (F).

OSONA

Santa Maria del Corcó 1 ex. prop del mas
Coromines el 25.IV (RPEA); primera cita-
ció prenupcial (F).

PLA D’URGELL

Estany d’Ivars i Vila-sana 1 ex. a l’itine-
rari SOCC 244, Estany d’Ivars Nord, el
16.IV (JEBA); primera citació prenupcial
(F). 

SEGRIÀ

Vilanova de la Barca 1 ex. anellat al Sot
del Fuster el 8.IX (JCMC); darrera citació
postnupcial (F).

Sylvia atricapilla
Tallarol de casquet

Tendència població nidificant (SOCC) 
Mitjana anual (2002-2007): -4% (*, n=249).
Índex 2007=0,9

Tendència població hivernant (SOCC) 
Mitjana anual (2002-2007): -3% (ns, n=119).
Índex 2007=0,8

Tendència productivitat (SYLVIA) 
Promig anual (2002-2007): -1% (ns, n=42). Índex
2007=1,2

ALT EMPORDÀ

Parc Natural del Cap de Creus 1 ex. a
Sant Onofre el 12.V (DVSA i ALTA); darre-
ra citació prenupcial (F). 1 ex. a la puja-
da a Sant Pere de Rodes el 13.X (SGRA i
AGGB); primera citació postnupcial (F). Un
total de 285 exs. anellats a Montjoi entre
el 15.X i el 19.X (JBCD i ALTA); (N).

BARCELONÈS

Sant Adrià de Besòs 1 ex. a la desembo-
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cadura del Besòs el 23.V (XLBA); darrera
citació prenupcial (F).

Sylvia borin
Tallarol gros

Tendència població nidificant (SOCC) 
Mitjana anual (2002-2007): +10% (*, n=79).
Índex 2007=1,5

Tendència productivitat (SYLVIA)
Promig anual (2002-2007): -18% (*, n=11). Índex
2007=0,3

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus 2 exs. vis-
tos i 1 ex. anellat a Montjoi el 27.V (MFRA);
darrera citació prenupcial (F). 1 ex. ane-
llat a Montjoi el 17.X (JBCD i MFRA); pri-
mera citació postnupcial (F).
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. anellat als estanys de Palau
el 17.IV (SSAA); primera citació prenup-
cial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. anellat a Canal Vell
l’11.IV (JFBB); primera citació prenupcial
(F). 1 ex. anellat a l’illa de Buda el 23.X
(DBCA); darrera citació postnupcial (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. anellat al Remo-
lar el 15.IV (MOVA); primera citació pre-
nupcial (F).

OSONA

Vic 1 ex. al puig dels Jueus el 10.VIII (RJNA,
GJPA i MRFB); primera citació postnupcial
(F).

TARRAGONÈS

Vila-seca 1 ex. a la sèquia Major el 20.IV
(JFOD); primera citació prenupcial (F).

VALLÈS OCCIDENTAL

Palau-Solità i de Plegamans 1 ex. al ca-
nyís de l’Hostal del Fum el 12.VIII (FMVA);
primera citació postnupcial (F).

VALLÈS ORIENTAL

Mollet del Vallès 1 ex. a can Salví, Gallecs,
el 4.XI (FMVA); darrera citació postnupcial
(F).

Sylvia curruca
Tallarol xerraire

GIRONÈS

Salt 1 ex. anellat el 15.IX (JBCD); (G). No
tramesa al CAC.

Sylvia hortensis
Tallarol emmascarat

Tendència població nidificant (SOCC) 
Mitjana anual (2002-2007): +4% (ns, n=37).
Índex 2007=1,1

Tendència productivitat (SYLVIA) 
Promig anual (2002-2007): +8% (ns, n=4). Índex
2007=2,0

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus 1 ex. a sa
Planassa el 10.IV (MFRA); primera citació
prenupcial (F). 1 ex. a la Perafita l’1.IX
(PFLB, FVXA i SOXA); darrera citació post-
nupcial (F).

ALT PENEDÈS

Subirats Uns 6 exs. sedimentats al castell
el 26.IV (CGGA i XBGA); (N).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a la Ricarda el
3.V, rar a la zona (XLBA); (G).

GARRIGUES

Castelldans 2 mascles cantant a la finca
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de l’Aranyó el 15.V (VPRA); nou quadrat
UTM 10x10 de cria probable (GR).

OSONA

Vic 1 ex. observat primer i anellat més tard
al puig dels Jueus el 10.VIII (RJNA, MRFB,
GJPA i AGRB); (G).

PALLARS JUSSÀ

Isona i Conca Dellà Presència als dos cen-
sos de l’itinerari SOCC 217, Biscarri (APSA);
nou quadrat UTM 10x10 de cria proba-
ble (GR).

PALLARS SOBIRÀ

Soriguera 1 ex. l’1.IX en una bardissa a
1.300 m (JPPE); darrera citació prenupcial
(F).

PRIORAT

Margalef 1 ex. a l’itinerari SOCC 193, La
Serra Major, el 8.VI (CJMA); nou quadrat
UTM 10x10 de cria probable (GR).

SEGARRA

Cervera 1 ex. a Torrent Salat el 24.III
(FSVA); primera citació prenupcial (F).

Sylvia communis
Tallareta vulgar

S’han recollit dades en pas prenupcial des
del 25.III (delta del Llobregat) al 21.V (cap
de Creus) i en el postnupcial des del 29.VII
al 3.XI (ambdues al delta del Llobregat).
Aquestes dades mostren una migració de
tardor força més àmplia del que esmenten
Ferrer et al. (1986). La dada del novem-
bre és força extrema, però en els últims
anys les observacions a mitjans d’octubre
semblen haver-se tornat normals en com-
paració amb els anuaris dels anys 90 (Cope-
te 2000), cosa que podria indicar un retard
del seu patró fenològic. La citació de pri-
mers de juliol al Garraf, on no s’ha com-

provat la seva nidificació, és una mica
sorprenent i podria referir-se a un exem-
plar dispersiu. No s’han rebut citacions de
la població reproductora, però les dades
del SOCC mostren un descens significa-
tiu en els darrers anys, de manera que sem-
bla que continua el declivi que es consta-
tà a finals del segle passat (Estrada et al.
2004).- XLBA.

Tendència població nidificant (SOCC) 
Mitjana anual (2002-2007): -18% (*, n=23). Índex
2007=0,5

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus 1 ex. ane-
llat a Montjoi el 21.V (JBCD, MFRA i IJXA);
darrera citació prenupcial (F). 
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. anellat als estanys de Mornau
el 2.IV (JCVC); primera citació prenupcial
(F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 2 exs. anellats a l’Alfaca-
da (CJMA) i 1 ex. anellat a l’illa de Buda el
31.III (DBCA); primera citació prenupcial
(F). 

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. anellat al Remo-
lar el 25.III (JCMC); primera citació pre-
nupcial (F). 1 ex. anellat al Remolar el
29.VII (JCMC); primera citació postnup-
cial (F). 2 exs. a ca l’Arana el 3.XI (JJMB);
darrera citació postnupcial (F).

BARCELONÈS

Barcelona Una femella al carrer Taulats el
13.V (RRSB); darrera citació prenupcial (F).
Santa Coloma de Gramenet Diverses
observacions al Parc Fluvial del Besòs: 1
ex. el 2.VIII (XLBA); primera citació post-
nupcial (F). 5 exs. el 10.X (XLBA); darrera
citació postnupcial (F).
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GARRAF

Sitges 1 ex. a la font Montselva, Parc Natu-
ral del Garraf, el 3.VII (RGLA); (G, F).

GARROTXA

Olot 1 ex. a la Moixina el 5.IV (FTCA); pri-
mera citació prenupcial (F).

OSONA

Vic 1 ex. al puig dels Jueus el 10.VIII (RJNA,
GJPA i MRFB); primera citació postnupcial
(F).

PALLARS JUSSÀ

Llimiana 1 ex. anellat a l’embassament de
Terradets el 7.X (JFOB); darrera citació post-
nupcial (F).

SEGRIÀ

Torrefarrera 2 exs. al pantà de la Font el
5.IV (AVNA); primera citació prenupcial (F).

Sylvia conspicillata
Tallarol trencamates

Aquest any es produeix el primer registre
per a la comarca del Vallès Oriental, el dia
14.V, moment en què la població nidifi-
cant d’altres punts del país es troba en ple-
na reproducció, sovint ja amb polls volan-
ders. Al cap de Creus la població conti-
nua tenint nuclis amb elevades densitats.
A diferència d’anys anteriors (amb obser-
vacions als mesos de desembre o primers
de març), aquest any no hi ha registres
hivernals.-PFLB.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural del Cap de Creus 1 ex. al
pla de les Gates el 2.IV (PFLB); primera
citació prenupcial (F). 7 exs. al llarg del
SOCC 400, sa Planassa, el 18.IV (PFLB i
EDXA); (N). 2 exs. al pla de les Gates el
24.VIII (PFLB, MSFB i PFSA); darrera citació
postnupcial (F).

PLA D’URGELL

Estany d’Ivars i Vila-sana 1 ex. el 12.IV
(SSAA); primera citació prenupcial (F).

SEGRIÀ

La Granja d’Escarp Un mascle cantant a
la serra Picarda, localitat en la que no hi
cria, el 14.V (LGSB); (G).

VALLÈS ORIENTAL

Mollet del Vallès Un mascle cantant a
Gallecs, localitat en la que no hi cria, el
14.V (FMVA); (G).

Sylvia undata
Tallareta cuallarga

Sorprèn la diferència entre les tendències
de la població nidificant i la població hiver-
nant en el SOCC, fet que podria suggerir
que ens trobem davant de dues poblacions
distintes, una de les quals, la hivernant,
mostra un preocupant descens, altament
significatiu. Calen més dades i, potser algun
treball específic per poder avaluar aquest
fet i contribuir a determinar l’estatus de
l’espècie a nivell europeu, ara per ara, gens
clar (BirdLife International 2004). En aquest
sentit avaluacions d’efectius hivernals com
les del delta del Llobregat resulten de nota-
ble interès.- MARC, RACC i SHVA.

Tendència població nidificant (SOCC) 
Mitjana anual (2002-2007): +1% (ns, n=73).
Índex 2007=1,4

Tendència població hivernant (SOCC) 
Mitjana anual (2002-2007): -9% (**, n=106).
Índex 2007=0,7

Tendència productivitat (SYLVIA) 
Promig anual (2002-2007): -15% (ns, n=11). Índex
2007=0,6

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus 21 exs.,
3 d’ells polls de l’any, al llarg del SOCC

Llista Sistemàtica 175



399, Sant Pere de Rodes, el 8.VI (PFLB);
primeres dades de juvenils de l’any (R).

ALT URGELL

Montferré i Castellbó 2 exs. a Seix a 1.600
m d’altitud el 14.XII (ABRA); (G).

BAIX LLOBREGAT

Cornellà de Llobregat 1 ex. en migració
al riu el 13.X (ASAA); primera citació post-
nupcial (F). 
Delta del Llobregat 14 exs. el 12.I (FLSA,
FSEB i ALTA); cens d’ocells aquàtics hiver-
nants (N). 

BARCELONÈS

Santa Coloma de Gramenet 1 ex. al Parc
Fluvial del Besòs el 10.X (XLBA); primera
citació postnupcial (F).

GIRONÈS

Cassà de la Selva Diverses observacions
al veïnat d’Esclet: 1 ex. el 8.II (JVCB); darre-
ra citació prenupcial (F). 1 ex. el 23.X
(JVCB); primera citació postnupcial (F).

MARESME

Arenys de Mar 1 ex. el 14.X (CBSA); pri-
mera citació postnupcial (F).

SELVA

Canet d’Adri Presència als dos censos de
l’itinerari SOCC 387, Montcal (CCFA); nou
quadrat UTM 10x10 de cria probable (GR).

TARRAGONÈS

Tarragona 1 ex. trobat mort recent per
impacte amb una mampara de vidre a les
instal·lacions del Club Nàutic de Tarrago-
na, al costat del port el 12.X (RACC);
dada de pas postnupcial (F, B).

Sylvia cantillans
Tallarol de garriga

Tendència població nidificant (SOCC) 
Mitjana anual (2002-2007): +3% (ns, n=144).
Índex 2007=1,3

Tendència productivitat (SYLVIA) 
Promig anual (2002-2007): +8% (*, n=26). Índex
2007=1,4

ALT EMPORDÀ

Avinyonet de Puigventós 1 ex. anellat el
17.III (JVLA); primera citació prenupcial
(F).
Parc Natural de Cap de Creus 1 ex. a
Montjoi el 20.V (JBCD i MRXD); darrera cita-
ció prenupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. anellat a l’illa de Buda
el 9.III (DBCA); primera citació prenupcial
(F). 1 ex. anellat a l’illa de Buda el 3.X
(DBCA); darrera citació postnupcial (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. anellat al Remo-
lar l’11.X (JCMC); darrera citació postnupcial
(F).

BARCELONÈS

Santa Coloma de Gramenet 1 ex. al Parc
Fluvial del Besòs el 2.VIII (XLBA); prime-
ra citació postnupcial (F).
Sant Adrià de Besòs Diverses observa-
cions a la desembocadura del Besòs: un
mascle cantant el 14.III (MCVA); primera
citació prenupcial (F). 1 ex. el 8.V (XLBA);
darrera citació prenupcial (F). 1 ex. el 18.X
(XLBA); darrera citació postnupcial (F).

MARESME

Sant Vicenç de Montalt Un adult duent
becada sota can Montalt dins una brolla
sil·licícola d’estepes i brucs el 13.V (CBSA);
(R).
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PALLARS JUSSÀ

Tremp 1 ex. a Gurp el 31.III (CGGA, JGGF,
MCMF i XBGA); primera citació prenupcial
(F).

TARRAGONÈS

Vila-seca 1 ex. a la torre d’en Dolça el 8.VIII
(JFOD); primera citació postnupcial (F).

Sylvia cantillans moltonii
Tallarol de garriga balear

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat Diversos exs. anellats
al Remolar: 1 ex. el 2.IV (XLBA); (G). 1 ex.
el 21.IV (JCMC); (G). 1 ex. anellat el 16.V
i recapturat el mateix dia (JCMC); (G). No
trameses al CAC.

Sylvia melanocephala
Tallarol capnegre

Tendència població nidificant (SOCC) 
Mitjana anual (2002-2007): -1% (ns, n=191). Índex
2007=1,2

Tendència població hivernant (SOCC) 
Mitjana anual (2002-2007): -8% (*, n=243).
Índex 2007=0,9

Tendència productivitat (SYLVIA) 
Promig anual (2002-2007): -4% (ns, n=33).
Índex 2007=1,1

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus 122 exs.
durant la realització de l’itinerari SOCC
90, Cap de Creus, el 6.XII (PFLB); (N).

MARESME

Arenys de Mar Un niu amb 3 ous i adults
covant recolzat en un esbarzer Rubus ulmi-
folius a uns 90 cm del terra (CBSA); (R).
Sant Vicenç de Montalt Un niu amb 4
ous dins una bardissa, suspès entre un
esbarzer Rubus ulmifolius i una rogeta Rubia

peregrina, a 1,70 m del terra, el 29.IV. El
6.V l’adult està covant (CBSA); (R).

Phylloscopus inornatus
Mosquiter de doble ratlla

La citació de la Palma d’Ebre representa la
primera observació per a la Catalunya inte-
rior d’aquesta espècie que es captura en
molt baix nombre i gairebé sempre durant
el pas de tardor.- MARC, RACC i SHVA.

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. de 1er hivern
anellat al Remolar el 16.X (JCMC, FLSA i
SBXC); (G). No tramesa al CAC
Sant Andreu de la Barca 1 ex. el 14.XI
(VSSA); (G). No tramesa al CAC.

RIBERA D’EBRE

La Palma d’Ebre 1 ex. anellat als Mont-
blanquets el 7.X (RACC); (G). Tramesa al
CAC. 

Phylloscopus bonelli
Mosquiter pàl·lid

Tendència població nidificant (SOCC) 
Mitjana anual (2002-2007): +10% (*, n=92).
Índex 2007=1,6

Tendència productivitat (SYLVIA) 
Promig anual (2002-2007): -12 % (ns, n=21).
Índex 2007=0,3
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BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. anellat a l’illa de Buda
el 25.III (DBCA); primera citació prenup-
cial (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. anellat al Remo-
lar l’1.IV (XLBA); primera citació prenup-
cial (F). 2 exs. cantant a la pineda de ca
l’Arana el 18.VI (JCMC); darrera citació pre-
nupcial (F). 1 ex. a la riera de Sant Cli-
ment el 6.VIII (RBVA); primera citació post-
nupcial (F). 

GARROTXA

Olot 1 ex. a la carretera de la Guixera el
15.IV (FTCA); primera citació prenupcial
(F).

OSONA

Sobremunt 1 ex. a la Farigola el 8.IV (LBVA);
primera citació prenupcial (F).

PALLARS JUSSÀ

Sant Esteve de la Sarga 1 ex. al congost
de Mont-rebei el 2.IV (ANCA); primera cita-
ció prenupcial (F).

RIBERA D’EBRE

Flix 1 ex. anellat a la Reserva Natural de
Sebes i Meandre de Flix el 3.IX (JBGC);
darrera citació postnupcial (F).

SEGRIÀ

Vilanova de la Barca 1 ex. anellat al Sot
del Fuster el 26.VIII (JCMC); darrera cita-
ció postnupcial (F).

SELVA

Sant Hilari Sacalm 1 ex. als dos censos
de l’itinerari SOCC 54, Sant Hilari Sacalm
(ADGA); nou quadrat UTM 10x10 de cria
probable (GR).

VALLÈS ORIENTAL

Sant Fost de Campsentelles 1 ex. ane-

llat el 28.VIII (EGGA); darrera citació post-
nupcial (F).

Phylloscopus sibilatrix
Mosquiter xiulaire

Aquest any cal destacar dues citacions del
cap de Creus: per una banda la del 15 d’oc-
tubre que constitueix una de les poques
observacions postnupcials d’aquesta espè-
cie a Catalunya i, per una altra banda, la
concentració prenupcial del 14 d’abril,
d’un nombre força alt.- MARC.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus 2 exs. ane-
llats a Montjoi el 13.IV (MFRA); primera
citació prenupcial (F). Uns 30 exs. sedi-
mentats a Montjoi, 4 dels quals són ane-
llats, el 14.IV (MFRA i NGDA); forta con-
centració prenupcial (N). 1 ex. anellat a
Montjoi el 21.V (JBCD, MFRA i IJXA); darre-
ra citació prenupcial (F). 1 ex. a Montjoi
el 15.X (JBCD i MFRA); citació postnupcial
(F).
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. anellat als estanys de Mornau
el 13.IV (MFRA); primera citació prenup-
cial (F).

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 1 ex. al parc del Foix
el 19.IV (CGGA); (G). 

BAIX EMPORDÀ

Torroella de Montgrí 1 ex. al Ter Vell el
13.IV (ABRA) i 6 exs. en una albereda el
13.IV (ABRA); primera citació prenupcial
(F, N). 

BAIX LLOBREGAT

Abrera 1 ex. anellat a Sant Hilari el
10.IV (MGVA i SSXA); primera citació pre-
nupcial (F).
Delta del Llobregat 1 ex. anellat al Remo-

Anuari d’Ornitologia de Catalunya 2007178



lar el 20.V (SGBB); darrera citació prenup-
cial (F).

BARCELONÈS

Barcelona 2 exs. al parc del laberint d’Hor-
ta el 15.IV (XBAA); (G).

MARESME

Alella 1 ex. a la vall de Rials el 14.IV (AAJA);
(G).

PALLARS JUSSÀ

Sant Esteve de la Sarga 1 ex. al congost
de Mont-rebei el 25.IV (ANCA); (G).

SELVA

Sils 1 ex. als estanys el 15.IV (DCFB);
(G). 

VALLÈS ORIENTAL

La Llagosta 11 exs. a la pollancreda d’A-
lomar al riu Besòs el 17.IV (FMVA); (N).

Phylloscopus ibericus
Mosquiter ibèric

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. anellat a l’illa de Buda
el 5.IV (DBCA); (G). No tramesa al CAC.

PALLARS SOBIRÀ

Espot Un mascle cantant el 12 i el 14.V
al mateix indret prop del riu de Peguera
(SWWA); possible indici de cria en un habi-
tat favorable (G, R). No tramesa al CAC.

Phylloscopus collybita
Mosquiter comú

L’any 2007 ha comportat un repunt en la
tendència negativa de la població nidifi-
cant de mosquiter comú, i s’ha passat d’un
índex de 0,5 el 2006 a un de 0,7 el 2007
(ICO 2007. SIOC). Destaca també la darre-

ra citació prenupcial del delta del Llobre-
gat el 8 de juny, la qual cosa suposa la data
més tardana registrada a l’Anuari.- MARC,
RACC i SHVA.

Tendència població nidificant (SOCC) 
Mitjana anual (2002-2007): -13% (*, n=74). Índex
2007=0,7

Tendència població hivernant (SOCC) 
Mitjana anual (2002-2007): -3% (ns, n=147).
Índex 2007=1,1

Tendència productivitat (SYLVIA) 
Promig anual (2002-2007): -31% (*, n=13). Índex
2007=0,2

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus 1 ex. a
mas Rabassers el 16.IV (PFLB); darrera cita-
ció prenupcial (F). 

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. cantant a la pine-
da de ca l’Arana el 8.VI (XLBA i JCMC); darre-
ra citació prenupcial (F). 1 ex. al Prat del
Llobregat el 19.IX (PEGA); primera cita-
ció postnupcial (F).

OSONA

Vic 1 ex. al puig dels Jueus el 5.X (MRFB);
primera citació postnupcial (F).

PLA D’URGELL

Estany d’Ivars i Vila-sana 1 ex. el 15.IV
(DGCA i RPXC); darrera citació prenupcial
(F). 2 exs. anellats el 28.IX (SSAA i GBCA);
primera citació postnupcial (F).

VALLÈS OCCIDENTAL

Montcada i Reixac 1 ex. al turó de la Cos-
collada el 22.IX (XLBA); primera citació
postnupcial (F).
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Phylloscopus trochilus
Mosquiter de passa

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. anellat als estanys de Mornau
el 24.III (MOVA); primera citació prenup-
cial (F). 1 ex. anellat als estanys de Mor-
nau el 19.V (DROA); darrera citació pre-
nupcial (F).

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 1 ex. al parc del Foix
el 28.VII (CGGA); primera citació post-
nupcial (F). 

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. anellat a l’illa de Buda
el 19.III (DBCA); primera citació prenup-
cial (F). 1 ex. albí capturat per a anella-
ment a Canal Vell el 25.IV (JFBB); (M). 1
ex. anellat a la mateixa localitat el 15.V
(JFBB); darrera citació prenupcial (F). 1 ex.
anellat a l’illa de Buda el 21.XI (DBCA);
darrera citació postnupcial (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. anellat al Remo-
lar el 24.III (JCMC); primera citació pre-
nupcial (F). 1 ex. anellat el 19.V (SGBB);
darrera citació prenupcial (F). 1 ex. a la
pineda de ca l’Arana el 7.VIII (JCMC); pri-
mera citació postnupcial (F). 

BARCELONÈS

Sant Adrià de Besòs 1 ex. a la desembo-
cadura del Besòs el 15.X (XLBA); darrera
citació postnupcial (F).

PLA D’URGELL

Estany d’Ivars i Vila-sana 1 ex. l’11.V
(SSAA); darrera citació prenupcial (F). 6
exs. anellats el 8.VIII (SSAA i GBCA); pri-
mera citació postnupcial (F). 1 ex. el 6.X
(JEBA i JCGA); darrera citació postnupcial
(F).

RIBERA D’EBRE

Flix 1 ex. anellat a la Reserva Natural de
Sebes i Meandre de Flix el 25.VII (JBGC);
primera citació postnupcial (F). 1 ex. ane-
llat el 17.X (JBGC); darrera citació post-
nupcial (F).

URGELL

Castellserà 3 exs. el 24.III (JTOA i RSBB);
primera citació prenupcial (F).

Regulus regulus
Reietó

Tendència població nidificant (SOCC) 
Mitjana anual (2002-2007): -10% (*, n=34).
Índex 2007=0,6

Tendència població hivernant (SOCC) 
Mitjana anual (2002-2007): +8% (ns, n=116).
Índex 2007=1,4

ALT CAMP

Vila-rodona 2 exs. en una albereda del riu
Gaià el 12.XI (VPRA); primera citació post-
nupcial (F).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus 5 exs. a
les pinedes de mas Puignau el 14.II (PFLB);
(G). 8 exs. entre el mas Puignau i el cap
Gros el 7.XII (PFLB); (G).

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 1 ex. a l’itinerari de
la font d’Horta el 13.XI (HSCA, CGGA i XBGA);
primera citació postnupcial (G). 
Castellví de la Marca Un grup de 6 exs.
a les roques Miloqueres el 12.II (CGGA);
(G, N).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 2 exs. a la pineda de
ca l’Arana el 17.X (FLSA); primera citació
postnupcial (F). 
Olesa de Montserrat 1 ex. als voltants del
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mas de Sant Jaume el 4.II (AMVB); darre-
ra citació prenupcial (F).

BARCELONÈS

Barcelona 2 exs. al parc del laberint d’Hor-
ta el 20.X (XBAA); (G).

SEGRIÀ

Almenar Alguns exs. associats amb malle-
rengues petites Parus ater l’11.XII (JEBA);
(G).

TARRAGONÈS

Creixell-Torredembarra 1 ex. en una pine-
da de pi blanc Pinus halepensis del jardí
d’uns apartaments el 12.XI (VPRA); primera
citació postnupcial (F).

TERRA ALTA

Prat de Comte 2 exs. en una pineda de
pi blanc Pinus halepensis el 30.X (VPRA);
primera citació postnupcial (F).

VALLÈS OCCIDENTAL

Terrassa 1 ex. a can Bogunyà-can Amat
el 10.III (ESBA); darrera citació prenupcial
(F).

VALLÈS ORIENTAL

Sant Fost Campsentelles 1 ex. anellat
el 18.XI (PBGA i EGGA); (G).

Regulus ignicapilla
Bruel

D’aquest any destaca la citació de la Nogue-
ra, on no havia estat documentat com a
reproductor, confirmant així la tendència
expansiva de l’espècie a nivell català (Estra-
da et al. 2004). En la línia d’augment, van
les tendències poblacionals del SOCC, tant
a l’època reproductora com a l’hivernal,
aquesta última altament significativa. Aquest
increment es podria atribuir a l’augment
de la massa forestal.- CBSA.

Tendència població nidificant (SOCC) 
Mitjana anual (2002-2007): +10% (*, n=88).
Índex 2007=1,9

Tendència població hivernant (SOCC) 
Mitjana anual (2002-2007): +8% (**, n=239).
Índex 2007=1,4

Tendència productivitat (SYLVIA) 
Promig anual (2002-2007): +9% (ns, n=29).
Índex 2007=1,6

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal Un grup familiar
amb joves volanders al parc del Foix el
28.VI (HSCA, CGGA i XBGA); primera dada
de juvenils de l’any (R).

NOGUERA

Les Avellanes i Santa Linya Presència als
dos censos de l’itinerari SOCC 314, Tar-
tareu (SGRA); nou quadrat UTM 10x10 de
cria probable (GR).

Muscicapa striata
Papamosques gris

Tendència població nidificant (SOCC) 
Mitjana anual (2002-2007): -3% (ns, n=11). Índex
2007=1,0

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus 1 ex. sedi-
mentat a Montjoi el 14.IV (MFRA i NGDA);
primera citació prenupcial (F). 1 ex. duent
becada a Sant Pere de Rodes el 8.VI (PFLB);
primera dada de cria de l’any (R).

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal Un niu a la pineda de
l’embassament del Foix fet de fil de pescar
i trossos de paper el 12.VI (PTEA i FCFA); (R).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. anellat a l’illa de Buda
el 16.IV (DBCA); primera citació prenup-
cial (F). 
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BARCELONÈS

Barcelona 3 exs. a l’itinerari SOCC 216,
Barcelona litoral, el 15.IV (SGRA); prime-
ra citació prenupcial (F). 1 ex. al parc de
Diagonal Mar el 3.X (RRSB); darrera cita-
ció postnupcial (F).
Sant Adrià de Besòs 1 ex. a la desembo-
cadura del Besòs el 15.V (XLBA); darrera
citació prenupcial (F).

GARROTXA

Santa Pau 1 ex. anellat a can Jordà el 3.X
(MOVA); darrera citació postnupcial (F).

MARESME

Alella 1 ex. a la vall de Rials el 14.IV (AAJA);
primera citació prenupcial (F).

RIBERA D’EBRE

Flix 1 ex. anellat a la Reserva Natural de
Sebes i Meandre de Flix el 17.X (JBCG);
darrera citació postnupcial (F).

SEGRIÀ

Aspa 1 ex. al secà el 25.IV (ACHA, OCVA i
PFLB); primera citació prenupcial (F).

VAL D’ARAN

Naut Aran Una parella criant sota d’una
finestra al nucli urbà de Salardú el 15.VI
(XNPA); (R).

VALLÈS ORIENTAL

La Llagosta Un adult peixant un poll a
la pollancreda de l’Alomar el 16.VIII (FMVA);
(R). 1 ex. a can Pere Gil l’11.X (FMVA);
darrera citació postnupcial (F).

Ficedula parva
Papamosques menut

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. anellat a l’illa de
Buda el 13.IX (DBCA). Posteriorment res-
ta a la zona fins el 18.IX (JTOA, RSBB,

JFOB, RACC, XTGA, MCBB i RSBB); (G). No tra-
mesa al CAC.

Ficedula albicollis
Papamosques de collar

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. anellat als estanys de Mornau
el 16.IV (JVCB); (G). No tramesa al CAC.

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. als camps de
Gavà el 3.V (TMPA); (G). No tramesa al CAC.

Ficedula hypoleuca
Mastegatatxes

Espècie nidificant molt escassa, però molt
abundant en els passos migratoris (Bigas
et al. 2006). Aquest any, les observa-
cions prenupcials s’han donat des de prin-
cipis d’abril (3.IV, primera citació) fins la
primera desena de juny (9.VI, darrera cita-
ció). El pas postnupcial s’ha detectat entre
la segona desena d’agost (11.VIII, prime-
ra citació) i la última d’octubre (21.X,
darrera citació). Excepcionalment s’ha
observat un exemplar a la segona meitat
de novembre (17.XI), que correspon, segu-
rament, a un migrant postnupcial en una
data molt tardana i no a una citació ple-
nament hivernal. Si ho comparem amb
l’any 2006 (Estrada & Anton 2007), el
patró migratori és molt semblant, malgrat
que tant les primeres com les últimes cita-
cions de cada període, són anteriors a
les de 2007 (primera prenupcial, 31.III;
darrera prenupcial, 30.V; primera pos-
tnupcial, 6.VIII; darrera postnupcial, 25.X).-
APFA.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus 1 ex. a la
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Perafita el 26.IX (PFLB); darrera citació post-
nupcial (F).
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. anellat als estanys de Mornau
el 28.V (DBRA); darrera citació prenupcial
(F).

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 1 ex. al parc del Foix
el 9.X (XBGA); darrera citació postnupcial
(F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. anellat a l’illa de Buda
el 3.IV (DBCA); primera citació prenupcial
(F). 1 ex. anellat a Canal Vell el 7.VI (JFBB);
darrera citació prenupcial (F). 1 ex. ane-
llat a Canal Vell l’11.VIII (JFBB); primera
citació postnupcial (F). 1 ex. anellat a l’i-
lla de Buda el 19.X (DBCA); darrera citació
postnupcial (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. anellat al Remo-
lar el 27.V (JCMC); darrera citació pre-
nupcial (F). 1 ex. dins el Prat del Llobre-
gat el 16.VIII (FSEB); primera citació post-
nupcial (F). 

BARCELONÈS

Barcelona 2 exs. al parc del Guinardó el
4.IV (XBAA); primera citació prenupcial (F). 

BERGUEDÀ

Gironella 1 ex. a l’itinerari SOCC 56, Giro-
nella, el 9.VI (JPVB); darrera citació pre-
nupcial (F).

GARROTXA

Besalú Un mascle vora el riu l’11.IV (FTCA);
primera citació prenupcial (F).

OSONA

Les Masies de Voltregà 1 ex. a Gallifa el
17.VIII (RJNA); primera citació postnup-
cial (F).

Manlleu Un mascle el 5.IV (RJNA); pri-
mera citació prenupcial (F).
Sant Martí d’Albars 2 exs. a la Blava el
17.VIII (JCCA); primera citació postnup-
cial (F).

RIBERA D’EBRE

Tivissa 1 ex. en un bosc de pi blanc Pinus
halepensis al mas de Fabià el 17.XI (LGSB);
darrera citació postnupcial (F).

SEGRIÀ

Vilanova de la Barca 1 ex. anellat el 24.VIII
(JCMC); primera citació postnupcial (F).

VAL D’ARAN

Vielha e Mijaran Un adult caçant des de
dalt d’una moixera de pastor Sorbus tor-
minalis el 19.IV (XNPA); primera citació
prenupcial (F).

VALLÈS ORIENTAL

La Llagosta 1 ex. al riu Besòs el 21.X (AAJA
i DROA); darrera citació postnupcial (F).

Panurus biarmicus
Mallerenga de bigotis

SEGRIÀ

Torres de Segre Observacions regulars
durant la campanya d’anellament de ber-
nat pescaire Ardea cinerea d’almenys 2 pare-
lles en 2 sectors diferents de l’embassa-
ment d’Utxesa durant els mesos de juny i
juliol (JGGD); (E, R).

Leiothrix lutea
Rossinyol del Japó

Cal destacar la citació de cria del torrent
de Reixac, Vallès Occidental, la qual repre-
senta la primera dada de nidificació segu-
ra documentada fora de la serra de Coll-
serola. En aquesta zona l’espècie ha estat
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detectada freqüentment des del 2002 (Sales
2006, Estrada & Anton 2007). A més cal
destacar la citació de Corbera, primera a
la riba esquerra del Llobregat. Valdria la
pena aprofundir en la distribució actual i
potencial d’aquesta espècie.- MARC, RACC
i SHVA.

BAIX LLOBREGAT

Corbera de llobregat 7 exs, al Serrat del
Vent el 26.II (CFMA i RBSA); (G) 

BARCELONÈS

Barcelona Hivernada important al parc
del Laberint d’Horta: 5 exs. el 20.X (XBAA);
primera citació postnupcial (F). 16 exs. el
24.XI (XBAA); màxim postnupcial (F).

VALLÈS OCCIDENTAL

Cerdanyola del Vallès 3 exs. al costat de
la masia de can Lloses el 10.VI (BGEA); (G).
Montcada i Reixac 16 exs. a l’itinerari
SOCC 418, Montcada i Reixac, el 8.I (JBGC);
(N, G). Diverses observacions al torrent
de Reixac: 3 exs., un d’ells amb un sac fecal
al bec, el 10.V (FMVA); nou quadrat UTM
10x10 de cria segura (GR). 11 exs. el 29.V
(FMVA); (G).
Sant Cugat del Vallès 8 exs. a la font Gro-
ga el 8.II (RBVA); (G).

VALLÈS ORIENTAL

Sant Fost de Campsentelles Mínim de
20 exs. a una riera tributaria del Besòs l’1.II
(FMVA); (N, G). Diverses observacions a
mas Corts: 2 exs. capturats per anellament
el 21.IV (AAJA, PBGA, SFBA i EGGA); (G). 1
ex. capturat per anellament el 18.XI (PBGA
i EGGA); (G). Entre 50 i 60 exs. en un torrent
el 16.XII (FMVA); (N, G).

Aegithalos caudatus
Mallerenga cuallarga

Tendència població nidificant (SOCC) 
Mitjana anual (2002-2007): +2% (ns, n=210).
Índex 2007=1,4

Tendència població hivernant (SOCC) 
Mitjana anual (2002-2007): +6% (*, n=262).
Índex 2007=1,1

Tendència productivitat (SYLVIA) 
Promig anual (2002-2007): +14% (*, n=41). Índex
2007=1,6

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 2 grups familiars
amb adults i joves volanders al parc del
Foix el 3.V (HSCA, CGGA i XBGA); primera
dada de juvenils de l’any (R). 

MARESME

Arenys de Mar Una parella amb material
per fer el niu el 18.II a can Buxalleu. El
24.II es localitza el niu dins un ginestell
català Sarothamnus arboreus catalaunicus,
a 1 m del terra. El 3.III ja l’han acabat
(CBSA); (R). Un jove volander cuacurt el
26.VIII (CBSA); darrer poll de l’any (R).

Parus palustris
Mallerenga d’aigua

Tendència població nidificant (SOCC) 
Mitjana anual (2002-2007): -11% (ns, n=16). Índex
2007=0,4

Tendència població hivernant (SOCC) 
Mitjana anual (2002-2007): +7% (ns, n=23).
Índex 2007=0,9
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CERDANYA

Bellver de Cerdanya 1 ex. al bosc de ribe-
ra durant l’itinerari SOCC 178, Alt Segre,
el 2.XII (PABB); (G).

PLA DE L’ESTANY

Banyoles 1 ex. a la Puda el 16.VIII (CFQA);
(G).
Crespià 1 ex. a l’itinerari SOCC 124, Cres-
pià, el 16.I (JBVA); (G).

Parus cristatus
Mallerenga emplomallada

Tendència població nidificant (SOCC) 
Mitjana anual (2002-2007): +3% (ns, n=25).
Índex 2007=1,2

Tendència població hivernant (SOCC) 
Mitjana anual (2002-2007):+4% (ns, n=127).
Índex 2007=1,2

Tendència productivitat (SYLVIA) 
Promig anual (2002-2007): -2% (ns, n=24). Índex
2007=0,8

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a la Vidala el
13.X (RBVA); (F).
Olesa de Montserrat 3 polls volanders
recollits al costat d’una caixa niu al parc
municipal el 16.IV (JCRD); (R).

MARESME

Arenys de Mar Un adult amb becada a
can Buxalleu el 10.V (CBSA); (R).

Parus ater
Mallerenga petita

Tendència població nidificant (SOCC) 
Mitjana anual (2002-2007): +6% (*, n=144).
Índex 2007=1,3

Tendència població hivernant (SOCC) 
Mitjana anual (2002-2007): +8% (**, n=178).
Índex 2007=1,4

Tendència productivitat (SYLVIA) 
Promig anual (2002-2007): -9% (*, n=11). Índex
2007=0,9

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus 1 ex. a les
pinedes de mas Puignau el 14.II (PFLB) i
9 exs. entre el mas Puignau i el cap Gros
el 7.XII (PFLB); úniques citacions de l’any
en aquest espai natural (G).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 2 exs. a l’aula del
Remolar el 16.II (EPXE); darrera citació pre-
nupcial (F). 1 ex. al pàrquing del Remo-
lar el 7.IX (RBVA); primera citació post-
nupcial (F). 

SEGRIÀ

Almenar Alguns exs. en uns pinets l’11.XII
(JEBA); (G, F).

Parus caeruleus
Mallerenga blava

Tendència població nidificant (SOCC) 
Mitjana anual (2002-2007): +2% (ns, n=229).
Índex 2007=1,1

Tendència població hivernant (SOCC) 
Mitjana anual (2002-2007): +10% (**, n=297).
Índex 2007=1,3

Tendència productivitat (SYLVIA) 
Promig anual (2002-2007): -4% (ns, n=40).
Índex 2007=1,1
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ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus Un estol
de 7 exs. arriben volant des del mar i s’a-
turen a les primeres roques que troben a
la punta del cap de Creus el 6.X (PFLB, SOXA
i MLXD); (F, B).

MARESME

Arenys de Mar Diverses observacions a
can Buxalleu: Inici de construcció de niu
en una caixa niu dalt d’una alzina Quercus
ilex a 2,30 m el 28.III. El 29.IV, 5 ous que
encara hi són el 16.V. El niu s’abandona,
possiblement per depredació d’algun dels
adults (CBSA); (R). Un altre niu en caixa-niu
dalt una alzina Quercus ilex a 2 m amb l’a-
dult; covant el 29.IV.; 8 ous el 6.V i 4 polls
acabats de nèixer i 4 ous el 16.V (CBSA); (R).

Parus major
Mallerenga carbonera

Tendència població nidificant (SOCC) 
Mitjana anual (2002-2007): +1% (ns, n=275).
Índex 2007=1,1

Tendència població hivernant (SOCC) 
Mitjana anual (2002-2007): +3% (*, n=339).
Índex 2007=1,3

Tendència productivitat (SYLVIA) 
Promig anual (2002-2007): -4% (ns, n=50).
Índex 2007=0,9

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus 3 exs., 2
d’ells polls de l’any, al llarg del SOCC 399,
Sant Pere de Rodes, el 8.VI (PFLB); pri-
mera dada de juvenils de l’any (R).

GARROTXA

Olot Primeres entrades al niu al Parc Nou
el 14.III (FTCA); (R).

MARESME

Arenys de Mar Un niu en una caixa niu
penjada dalt una alzina Quercus ilex a uns

2,5 m amb 3 polls, al menys d’una set-
mana d’edat, a can Buxalleu el 27.VI (CBSA);
(R).

Sitta europaea
Pica-soques blau

Tendència població nidificant (SOCC) 
Mitjana anual (2002-2007): +2% (ns, n=78).
Índex 2007=1,2

Tendència població hivernant (SOCC) 
Mitjana anual (2002-2007): +8% (**, n=103).
Índex 2007=1,5

MARESME

Tiana 1 ex. el 25.VII (XLBA); (F).

Tichodroma muraria
Pela-roques

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus 1 ex. a
cala Bona el 29.IX (ALXE i GGXB); primera
citació postnupcial (F). 

ALTA RIBAGORÇA

Vilaller Un grup d’adults peixant un poll
al pas de Trezcases, massís de Besiberri,
l’11.VIII (JRSB i FCTA); (R).
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ANOIA

El Bruc 1 ex. a l’Elefant, massís de Mont-
serrat, el 9.X (MLMB); primera citació post-
nupcial (F).

BAIX EMPORDÀ

Begur 1 ex. a la punta d’es Plom el 20.I
(ABRA); (G).

BAIX LLOBREGAT

Monistrol de Montserrat 1 ex. al serrat
d’en Muntaner, massís de Montserrat,
l’11.III (FCTA i JGXB); darrera citació pre-
nupcial (F). 1 ex. el 9.X (MLMB i SSXC); pri-
mera citació postnupcial (F).

CERDANYA

Bellver de Cerdanya Una parella a la cara
nord del Cadí el 9.VI (MLMB i MWXA); (R).

GIRONÈS

Sant Martí de Llémena 1 ex. als cingles
el 28.I (ADGA i MGSA); (G).

PALLARS JUSSÀ

Tremp 2 exs. a Esplugafreda, la Terreta
el 18.XII (ABRA); (G).

OSONA

Tavertet 1 ex. a l’Avenc el 28.I (RJNA); (G). 

MONTSIÀ

Mas de Barberans 1 ex. el 24.II (PJAA);
(G).

PALLARS SOBIRÀ

Alins 1 ex. a la torre colomar de l’interior
del poble el 15.II (PABB); (G, B). 1 ex. a la
mateixa localitat el 18.XI (PABB); (G, B).
Sarroca de Bellera 1 ex. a la pica de Cer-
ví sobrevolant els vessants a 1.900 m el 10.X
(JRSB); primera citació postnupcial (F).

SOLSONÈS

Navès 1 ex. al pla de Busa a la zona de
Capolatell el 10.XI (CRCA); (G).

TERRA ALTA

Gandesa 1 ex. a la mare de Déu de la Font-
calda el 22.II (CGGA i MCMF); darrera
citació prenupcial (F).
Horta de Sant Joan 1 ex. el 25.X (CJMA i
ALTA); (F).

VALLÈS OCCIDENTAL

Matadepera 1 ex. a la Castellassa, Parc
Natural de Sant Llorenç del Munt i l’O-
bac, l’11.II (XPCA i JSPC); darrera citació
prenupcial (F).

Certhia brachydactyla
Raspinell comú

Tendència població nidificant (SOCC) 
Mitjana anual (2002-2007): +4% (*, n=237).
Índex 2007=1,2

Tendència població hivernant (SOCC) 
Mitjana anual (2002-2007): +12% (*, n=123).
Índex 2007=1,6

Tendència productivitat (SYLVIA) 
Promig anual (2002-2007): +11% (*, n=42). Índex
2007=1,7

ALT PENEDÈS

Olèrdola Un niu amb polls a la Munta-
nyeta el 4.V (XBGA); (R).

ANOIA

Igualada Un niu amb polls en una more-
ra blanca Morus alba en un carrer del casc
urbà el 18.V (XBGA); (R).

Remiz pendulinus
Teixidor

Tendència població nidificant (SOCC) 
Mitjana anual (2002-2007): -21% (ns, n=20).
Índex 2007=0,3

Tendència població hivernant (SOCC) 
Mitjana anual (2002-2007): -2% (ns, n=28).
Índex 2007=0,9
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Tendència productivitat (SYLVIA) 
Promig anual (2002-2007): -21% (ns, n=6). Índex
2007=0,3

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus Un jove
a l’embassament de mas de Rabassers de
baix el 13.X (SGRA i AGGB); (G).

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal Un adult peixant un
poll que li reclama aliment al parc del Foix
el 28.VII (CGGA); nou quadrat UTM 10x10
de cria segura (GR).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 35 exs. el 12.I (FLSA,
FSEB i ALTA); cens d’ocells aquàtics hiver-
nants (N).

BARCELONÈS

Sant Adrià de Besòs 2 exs. a la desem-
bocadura del Besòs el 6.VIII (XLBA); pri-
mera citació postnupcial (F).

RIPOLLÈS

Les Lloses 1 ex. a l’embassament de la
Farga de Bebié el 4.VII (PFLB); (G).

URGELL

Els Omells de na Gaia Un niu en una rie-
ra seca amb minsa vegetació el 22.VII
(TBSA); nou quadrat UTM 10x10 de cria
segura (R).

Oriolus oriolus
Oriol

Les citacions d’Osona i del delta de l’E-
bre destaquen com a dates extremes que
defugen la fenologia habitual d’aquesta
espècie. També s’observa un augment sig-
nificatiu en la tendència poblacional nidi-
ficant; tendència que podria estar lligada
amb l’augment de les masses forestals ade-

quades per a l’espècie, si bé aquesta hipò-
tesi és només una variable de les moltes
que entren en joc, com ara la conservació
o no de les zones d’hivernada.- CBSA.

Tendència població nidificant (SOCC) 
Mitjana anual (2002-2007): +4% (*, n=196).
Índex 2007=1,3

Tendència productivitat (SYLVIA) 
Promig anual (2002-2007): -8% (ns, n=12). Índex
2007=1,1

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus 1 ex. ane-
llat a Montjoi el 15.IV (MFRA, JBCD, NGDA
i MRXD); primera citació prenupcial (F). 

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. anellat a l’illa de Buda
el 3.X (DBCA); darrera citació postnupcial
(F).

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. al parc del laberint d’Hor-
ta el 10.IX (XBAA); darrera citació post-
nupcial (F).

MARESME

Arenys de Mar Diverses observacions a
can Buxalleu: un niu acabat dalt un rou-
re cerrioide Quercus x cerrioides a uns 12
m del terra el 15.V. El niu, a part d’incor-
porar el material constructiu habitual, con-
tenia trossos de plàstics (CBSA); (R). Un
niu dalt d’una alzina Quercus ilex a uns 5
m, amb molt plàstic com a material cons-
tructiu, el 27.V (CBSA); (R).

OSONA

Malla 1 ex. a Torrellebreta el 23.III (JBCB);
primera citació prenupcial (F).

PALLARS JUSSÀ

Salàs de Pallars 1 ex. a l’itinerari SOCC
50, Salàs de Pallars, el 16.IV (FPPA); pri-
mera citació prenupcial (F).
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PLA D’URGELL

Estany d’Ivars i Vila-sana 1 ex. el 12.IV
(SSAA); primera citació prenupcial (F).

RIBERA D’EBRE

Flix 1 ex. anellat a la Reserva Natural de
Sebes i Meandre de Flix el 16.IX (JBGC);
darrera citació postnupcial (F).

Lanius collurio
Escorxador

Tendència població nidificant (SOCC) 
Mitjana anual (2002-2007): 0% (ns, n=37). Índex
2007=1,2

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. anellat als estanys de Mornau
el 7.V (OCVA); primera citació prenupcial
(F). 1 ex. anellat als estanys de Palau el 14.VIII
(SSAA); primera citació prenupcial (F). 

BAGES

Balsareny Un mascle en una zona cre-
mada el 18.V (LGSB); (G).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. anellat al Canal
Vell el 6.X (JFBB); darrera citació postnupcial
(F).

BARCELONÈS

Barcelona Una femella entrant en vol des-
de la línia de mar el 4.IX (RRSB); (B).

CERDANYA

Bellver de Cerdanya 1 ex. anellat a l’es-
tació SYLVIA de Bellver el 2.V (PMPC); pri-
mera citació prenupcial (F).

GARROTXA

Espai d’Interès Natural de l’Alta Garrot-
xa Població nidificant avaluada en 53 pare-
lles (FTCA); (R).

Santa Pau 1 ex. anellat a can Jordà el 26.IX
(MOVA); darrera citació postnupcial (F).

OSONA

Sant Martí d’Albars 3 exs., un d’ells juve-
nil, a la Blava el 28.VII (JCCA); primera
dada d’un juvenil (R).
Sant Sadurní d’Osomort Un mascle el
9.V (RPEA); primera citació prenupcial (F). 

PALLARS JUSSÀ

Baix Pallars 1 ex. a l’itinerari SOCC 296,
Peramea, el 8.V (EMSB); primera citació
prenupcial (F).

PLA DE L’ESTANY

Porqueres 1 ex. a les llacunes de can Mor-
gat el 5.VIII (BGEA); primera citació post-
nupcial (F).

PLA D’URGELL

Estany d’Ivars i Vila-sana Un juvenil el
21.IX (SSAA); darrera citació postnupcial
(F).

Lanius minor
Trenca

La població de trenca al 2007 a Catalu-
nya ha estat de 9 parelles reproductores: 8
al Segrià i una a les Garrigues. L’èxit repro-
ductor ha estat el més alt dels enregistrats
fins ara (89% de parelles han tret endavant
algun poll). Per contra, la productivitat ha
estat força baixa (3 polls/parella amb èxit),
a conseqüència d’una taxa d’eclosió dels
ous inferior a la normal. Els forts vents (més
de 40 i 50 km/h) que van bufar reiterada-
ment a finals de maig i principis de juny
en serien la causa principal. La població es
manté en estat crític i ja és el tercer any
consecutiu que es perden parelles.- DGJA.

GARRIGUES

Una parella fent el niu el 14.V en un dels
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nuclis de cria quan la majoria de parelles
encara estan per arribar (DGJA); primera
citació prenupcial (F).

Lanius meridionalis
Botxí meridional

Tendència població nidificant (SOCC) 
Mitjana anual (2002-2007): -9% (ns, n=33).
Índex 2007=0,6

Tendència població hivernant (SOCC) 
Mitjana anual (2002-2007): -5% (ns, n=76).
Índex 2007=0,7

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a la platja del
Remolar el 3.III (MMVA, JCMC i JIXA); (G).

GARROTXA

Sant Joan les Fonts 1 ex. en migració o
en dispersió al volcà d’Aiguanegra l’1.IX
(FTCA); (G).

GIRONÈS/SELVA

Plana de la Selva Es comptabilitzen 15
exs. hivernants (JVCB); (N).

RIBERA D’EBRE

Ascó 1 ex. observat vora la carretera al
costat del barranc de la Peixera el 4.VIII
(RACC); nou quadrat UTM 10x10 de cria
possible (GR).

SEGRIÀ

La Granja d’Escarp Un adult i 3 juvenils
al secà el 30.VII (ABBB); (R).

SELVA

Vilobí d’Onyar 1 ex. a prop de les Comes
el 13.VII (ADGA); citació estival en un
quadrat UTM 10x10 sense dades de cria
(F).

SOLSONÈS

Pinós Presència als dos censos de l’itine-
rari SOCC 286, Pinós (LBAA); nou quadrat
UTM 10x10 de cria probable (GR).

Lanius senator
Capsigrany

Tendència població nidificant (SOCC) 
Mitjana anual (2002-2007): -3% (ns, n=110).
Índex 2007=0,7

Tendència productivitat (SYLVIA)
Promig anual (2002-2007): +28% (ns, n=5).
Índex 2007=2,5

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal Un juvenil sortit del
niu fa poc, al parc del Foix, el 9.VI (HSCA,
CGGA i XBGA); primer juvenil de l’any (R). 

BAIX LLOBREGAT

Begues 1 ex. menjant-se un jove volan-
der de gafarró Serinus serinus a Vallgrassa
el 27.IV (XSXA); (B). 
Delta del Llobregat 1 ex. als calaixos de
depuració (JFGB), un altre ex. anellat al
Remolar i 2 exs. al terme municipal del
Prat de Llobregat l’1.IV (XLBA); primera
citació prenupcial (F). 1 ex. a la platja de
ca l’Arana el 14.V (XLBA); darrera citació
prenupcial (F). 

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. anellat a l’illa de Buda
el 27.III (DBCA); primera citació prenup-
cial (F).

BARCELONÈS

Badalona Un juvenil a Sant Jeroni de la
Murtra el 25.IX (MCVA); darrera citació
postnupcial (F).
Sant Adrià de Besòs 3 exs. a la desem-
bocadura del Besòs el 5.IV (XLBA); pri-
mera citació prenupcial (F).
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OSONA

Malla 2 exs. al molí de Torrellebreta el
9.IX (JBCB); darrera citació postnupcial (F).
Orís Un mascle a Saderra el 8.IV (JEPB);
primera citació prenupcial (F).

SEGRIÀ

Lleida 1 ex. a Torre-ribera el 3.IV (JVCB);
primera citació prenupcial (F).

VALLÈS OCCIDENTAL

Montcada i Reixac 1 ex. al Besòs el 20.IX
(XLBA); darrera citació postnupcial (F).

Lanius senator badius
Capsigrany balear

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus 1 ex. obser-
vat a Montjoi l’1.IV i anellat al mateix lloc
el 2.IV (JBCD, PFLB i MFRA); (G, F). No tra-
mesa al CAC. 

BAIX EMPORDÀ

Torroella de Montgrí 1 ex. el 7.IV (XLBA
i DBRA); (G). No tramesa al CAC. 

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 2 exs. anellats al Remo-
lar: el primer l’1.IV (XLBA) i el segon el 3.IV
(XLBA i XSXA); (G). 1 ex. a la Bunyola el
4.IV (XLBA i DBRA); (G). 2 exs. al camí de
València el 15.IV (XLBA); (G). Un altre ex.
al camí de València el 6.V (XLBA); (G). No
trameses al CAC.

BARCELONÈS

Santa Coloma de Gramenet 1 ex. al Parc
Fluvial del Besòs el 6.IV (XLBA); (G). No
tramesa al CAC.
Sant Adrià de Besòs 1 ex. a la desembo-
cadura del Besòs el 16.IV (XLBA); (G). No
tramesa al CAC.

VALLÈS ORIENTAL

Mollet del Vallès 1 ex. a la carena dels
Bandolers, Gallecs, el 7.IV (FMVA); (G). No
tramesa al CAC. 

Garrulus glandarius
Gaig

Tendència població nidificant (SOCC) 
Mitjana anual (2002-2007): 0% (ns, n=241).
Índex 2007=0,9

Tendència població hivernant (SOCC) 
Mitjana anual (2002-2007): -1% (ns, n=128).
Índex 2007=1,0

Tendència productivitat (SYLVIA) 
Promig anual (2002-2007): -13% (ns, n=25).
Índex 2007=0,6

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus 1 ex. a la
Valleta el 22.X (PFLB); primera citació docu-
mentada al parc en els darrers 10 anys
(G).

MARESME

Malgrat de Mar 1 ex. a la desembocadu-
ra de la Tordera el 27.VIII (FMVA); (G).

Pica pica
Garsa

Tendència població nidificant (SOCC) 
Mitjana anual (2002-2007): -4% (*, n=67). Índex
2007=0,8

Tendència població hivernant (SOCC) 
Mitjana anual (2002-2007): 0%, (ns, n=205).
Índex 2007=1,0

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 252 exs. al gener (PDEA);
cens d’ocells aquàtics hivernants (N).

BAIX LLOBREGAT

Cornellà de Llobregat Una parella fent
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niu en un arbre al nucli urbà el 13.I (ASAA);
dada molt primerenca de cria (R).
Delta del Llobregat Uns 70 exs. el 7.XII
(RBVA); (N).
Molins de Rei 1 ex. depredant polls de
corriol petit Charadrius dubius el 30.VI
(MGVA); (B).

MARESME

Arenys de Mar 3 exs. atacant un aligot
Buteo buteo el 23.XII (CBSA); (B).

VALLÈS OCCIDENTAL

Sabadell 6 exs. ataquen, maten i es men-
gen una rata negra Rattus norvegicus al parc
de Catalunya el 13.V (JCMA); (B).

Pyrrhocorax graculus
Gralla de bec groc

La tendència que mostra el SOCC sembla
preocupant, si bé el baix nombre d’itine-
raris (14) i el seu gregarisme, fa pensar que
és aviat encara per confirmar aquesta situa-
ció. Caldrà seguir detingudament aques-
ta espècie que fins ara s’havia considerat
estable (Estrada et al. 2004) i, de confir-
mar-se aquest descens de població, s’hau-
ria de replantejar el seu estatus a Cata-
lunya.- MARC, RACC i SHVA.

Tendència població nidificant (SOCC) 
Mitjana anual (2002-2007): -22% (*, n=14). Índex
2007=0,2

PALLARS JUSSÀ

Abella de la Conca 84 exs. junts a la serra
de Carreu el 25.II (FMVA); (N).

Pyrrhocorax pyrrhocorax
Gralla de bec vermell

Tendència població nidificant (SOCC) 
Mitjana anual (2002-2007): +3% (ns, n=49).
Índex 2007=0,9

Tendència població hivernant (SOCC) 
Mitjana anual (2002-2007): -21% (ns, n=38).
Índex 2007=0,4

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. sobre el Remo-
lar el 18.X (JCMC i CMMC); (G).

BERGUEDÀ

Berga Estol de 80-100 exs. alimentant-se
en uns camps vora el polígon industrial de
la població el 24 i el 25.XI (PABB); (N, B).
Castellar de n’Hug 240 exs. alimentant-
se en uns prats d’alta muntanya al coll de
la Creueta l’1.XII (PABB); (N).

GARRIGUES

Castelldans 2 adults i 2 juvenils al secà
de mas de Melons el 25.V (ABBB); (R).

OSONA

Santa Maria de Corcó 50 exs. alimen-
tant-se en grup a la serra de Cabrera el 14.I
(JRCD i SMMD); (N, G).

PALLARS JUSSÀ

Tremp Una parella al niu amb polls a Gurp
el 12.V (XBGA); (R).

PRIORAT

El Pradell de la Teixeta 30 exs. al puig
de la Font el 14.I (ABBB); (N, G).

RIPOLLÈS

Ogassa Presència als dos censos de l’iti-
nerari SOCC 243, Serra Cavallera (OPPB);
nou quadrat UTM 10x10 de cria proba-
ble (GR).

SELVA

Riudellots de la Selva 1 ex. als camps
d’Onyar el 20.I (JVCB); (G).

VALLÈS OCCIDENTAL

Matadepera 2 exs. a la cova del Drac el
28.I (MLMB); (G).
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VALLÈS ORIENTAL

Montmeló 1 ex. sobrevolant el nucli urbà
el 12.II (EFXA); (G).

VAL D’ARAN

Naut Aran 103 exs. en 3 grups diferents
a eth tuc de Miei i al cap de Pedescaus el
20.IV (XNPA); (N).

Corvus monedula
Gralla

Les dades del SOCC suggereixen una esta-
bilitat poblacional després de la notable
regressió que va patir entre els anys 80 i
90 (Estrada et al. 2004). Són importants
en magnitud les dades d’Ivars i de la Pobla
de Segur i destaca l’aparició a Badalona on
no hi havia citacions prèvies. També cal
destacar les citacions del Maresme, comar-
ca on és molt escassa (Andino et al. 2005),
especialment la de Palafolls, que podria
correspondre a individus reproductors
defensant el territori.- MARC, RACC i SHVA.

Tendència població nidificant (SOCC) 
Mitjana anual (2002-2007): -3% (ns, n=33).
Índex 2007=0,7

Tendència població hivernant (SOCC) 
Mitjana anual (2002-2007): -16% (ns, n=16).
Índex 2007=0,6

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus 2 exs. en
pas cap al nord davant la punta del cap de
Creus el 7.IV (PFLB, ACHA i HPMA); única
citació de l’any en aquest espai natural (G,
F).

BAIX LLOBREGAT

Martorell 6 exs. al nucli urbà el 17.VI
(XBGA); (G, N).
Sant Vicenç dels Horts Una parella ali-
mentant 2 polls volanders el 9.VII (SSAA);
(R).

BARCELONÈS

Badalona 1 ex. al centre de la ciutat el
7.VII (MCVA); (G).
Barcelona Entre 19 i 138 exs. a la joca del
parc zoològic (JGGD); (N). 10 exs. al parc
del Guinardó el 16.IX (XBAA); màxim anual
(N).

MARESME

Arenys de Mar 2 exs. a la platja nudista
el 30.IX (EBMA); (G).
Palafolls 2 exs. perseguint 3 cornelles Cor-
vus corone corone al riu Tordera davant de
Fibracolor el 26.V (EBMA); (G). 

PALLARS SOBIRÀ

La Pobla de Segur 113 exs. a Sant Joan
de Vinyafrescal el 25.I (JRSB); (N).

PLA D’URGELL

Estany d’Ivars i Vila-sana Dormidor de
800 exs. el 22.XII (JEBA); (N).

VALLÈS OCCIDENTAL

Montcada i Reixac 6 exs. al Besòs el 19.XI
(XLBA); màxim anual (N).

VALLÈS ORIENTAL

Granollers 2 exs. al riu Congost entre el
24.II (JMOB) i el 18.III (FMVA); (G).

Corvus corone
Cornella

Tendència població nidificant (SOCC) 
Mitjana anual (2002-2007): +6% (ns, n=84).
Índex 2007=1,3

Tendència població hivernant (SOCC) 
Mitjana anual (2002-2007): -3% (ns, n=82).
Índex 2007=0,8

ALT URGELL

Fígols i Alinyà 1 ex. amb les primàries
parcialment albines el 26.III (PMPC); (M).
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MARESME

Arenys de Mar 1 ex. volant en direcció
nord-est el 8.IV (CBSA); (G).

PALLARS SOBIRÀ

Sort S’observen durant bona part de l’any
2 exs. amb albinisme parcial, un d’ells
només a la base de les primàries externes
i l’altre a la base de totes les primàries,
secundàries, terciàries, cobertores primà-
ries més externes i rectrius (JRSB); (M).

SELVA

Sils 30 exs. al dormidor dels estanys el 7.I
(JVLA); màxim anual (N).

Corvus corone cornix
Cornella emmantellada

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. als arrossars, closes de la Galli-
nera i zones properes entre el 27.I i el 14.III
(DROA, AAJA i ALTA); (G). 1 ex. a Vilaüt, pos-
siblement el mateix de la citació anterior,
el 10.V (DVSA); No trameses al CAC.
Pedret i Marzà 1 ex. a l’abocador de Pedret,
possiblement el mateix que la citació ante-
rior, el 3.V (ABRA); (G). No tramesa al CAC.

BAIX EMPORDÀ

Bellcaire d’Empordà 1 ex., probablement
el mateix que es veia per la zona des d’a-
gost de 2006, a Sobrestany i Canet de Talla-
da entre el 15.III (JCXJ) i el 16.XI (DBRA);
(G). No trameses al CAC.

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. sobre la mares-
ma del Remolar (ABBE) i després sobre
cal Tet el 16.IV (SCCB); (G). 1 ex. sobre el
Remolar el 30.X (JCMC i CMMC); (G). No
trameses al CAC.

Corvus corax
Corb

Sobta la marcada tendència negativa que
es detecta al SOCC i que suposaria que
l’espècie ha reduït a la meitat els efectius
nidificants en els darrers 6 anys, en espe-
cial, el 2007, any amb un menor índex des
de 2002 (ICO 2007. SIOC). En certa mane-
ra aquest fet es contradiu amb la suposa-
da estabilitat areal que es va documentar
a l’Atles d’ocells nidificants de Catalunya
1999-2001. Caldria, doncs, anàlisis més
profundes per avaluar l’estatus de l’espè-
cie al nostre país.- MARC, RACC i SHVA.

Tendència població nidificant (SOCC) 
Mitjana anual (2002-2007): -11% (*, n=73). Índex
2007=0,5

Tendència població hivernant (SOCC) 
Mitjana anual (2002-2007): -5% (ns, n=183).
Índex 2007=0,8

ALT EMPORDÀ

Albanyà 42 exs. remuntant junts a darre-
ra hora de la tarda a la Gavarra, serra Gri-
llera, el 10.I (FTCA); (N).
Parc Natural de Cap de Creus 2 exs.
empaitant una àguila cuabarrada Hieraaetus
fasciatus prop del niu, fins que l’àguila va
saltar del niu per foragitar-los, el 7.III (PFLB,
JCXI i BCXB); (B).

MARESME

Premià de Dalt 14 exs. en migració acti-
va en direcció nord-est sud-oest a Sant
Mateu el 6.X (JSPC); (N).
Tordera Una parella pels volts de can Pica
d’Hortsavinyà el 9.VI (CBSA); presència
estival en una zona amb molt poques dades
de cria (R).

PALLARS JUSSÀ

Abella de la Conca 6 exs. en direcció nord
el 25.III (FMVA); (F, B).
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SOLSONÈS

Clariana de Cardener Mínim de 80 exs.
a l’abocador del Solsonès l’11.XI (RBVA);
màxim anual (N).

Corvus frugilegus
Graula

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. als camps dels
voltants de la Ricarda del 10.III al 18.V
(FLSA, EDBB, SBXB i ALTA); (G). Tramesa al
CAC.

Sturnus vulgaris
Estornell vulgar

Tendència població nidificant (SOCC) 
Mitjana anual (2002-2007): -3% (ns, n=185).
Índex 2007=0,9

Tendència població hivernant (SOCC) 
Mitjana anual (2002-2007): +26% (**, n=99).
Índex 2007=1,8

Tendència productivitat (SYLVIA) 
Promig anual (2002-2007): +5% (ns, n=9). Índex
2007=0,5

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus 8 exs., 5
d’ells polls de l’any, al llarg del SOCC 399,
Sant Pere de Rodes, el 8.VI (PFLB); (R).

Sturnus unicolor
Estornell negre

Tendència població nidificant (SOCC) 
Mitjana anual (2002-2007): +4% (ns, n=82).
Índex 2007=1,4

Tendència població hivernant (SOCC) 
Mitjana anual (2002-2007): -3% (ns, n=40).
Índex 2007=1,0

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal Un estol d’uns 50
exs. al parc del Foix alimentant-se de fruits
de morera blanca Morus alba el 23.V (HSCA,
CGGA i XBGA); (B).

SELVA

Canet d’Adri Presència als dos censos de
l’itinerari SOCC 387, Montcal (CCFA); nou
quadrat UTM 10x10 de cria probable (GR).

Sturnus roseus
Estornell rosat

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. de 1r hivern
entre cal Roc, cal Tet i el centre d’infor-
mació del 12.II (FLSA) al 25.IV (AGCB); (G).
Un juvenil al camí de València el 29.IX
(TASA); (G). No trameses al CAC.

Passer domesticus
Pardal comú

Tendència població nidificant (SOCC) 
Mitjana anual (2002-2007): -4% (*, n=115). Índex
2007=0,9

Tendència població hivernant (SOCC) 
Mitjana anual (2002-2007): -1% (ns, n=125).
Índex 2007=1,0

Tendència productivitat (SYLVIA)
Promig anual (2002-2007): +11% (ns, n=28).
Índex 2007=1,1

Passer montanus
Pardal xarrec

Tendència població nidificant (SOCC) 
Mitjana anual (2002-2007): +9% (*, n=66).
Índex 2007=1,5

Tendència població hivernant (SOCC) 
Mitjana anual (2002-2007): +6% (ns, n=143).
Índex 2007=1,2
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Tendència productivitat (SYLVIA) 
Promig anual (2002-2007): -11% (ns, n=15). Índex
2007=0,4

BAIX PENEDÈS

Banyeres del Penedès Una parella pei-
xant als polls en una caixa-niu el 21.V
(CGGA); (R).

GIRONÈS

Cassà de la Selva Una parella peixant un
poll en un niu situat en l’estructura d’un
pont metàl·lic a la riera Verneda el 20.V
(ADGA i MGSA); (R).

PALLARS SOBIRÀ

Alins 15-20 exs. en uns prats vora el poble
i un mínim de 26 exs. en un prat a Àreu
el 18.I (PABB); (N).

VALLÈS ORIENTAL

Cardedeu Un grup d’uns 300 exs. a l’an-
tic camp d’aviació el 30.XII (OGVA); (N).

Petronia petronia
Pardal roquer

Tendència població nidificant (SOCC) 
Mitjana anual (2002-2007): -5% (ns, n=36).
Índex 2007=1,0

Tendència població hivernant (SOCC) 
Mitjana anual (2002-2007): +16% (ns, n=29).
Índex 2007=2,3

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus 2 exs.
construint el niu en una edificació enru-
nada a la punta Falconera el 26.V (PFLB i
MFRA); (R).

ALT PENEDÈS

Sant Sadurní d’Anoia Una parella criant
en un niu vell d’abellerol Merops apiaster
a Espiells el 16.V (CGGA i XBGA); (R).

BERGUEDÀ

Bagà 1 ex. a coll de Pal el 24.II (RBVA, DMCA
i MCXE); (G).
Montclar Estol d’almenys 98 exs. al pla
de Montclar el 22.XII i de 130-150 exs. el
29.XII (PABB i JSPB); (N).

CERDANYA

Llívia Presència als dos itineraris del SOCC
220, Llívia (XRPA); nou quadrat UTM 10x10
de cria probable (GR).

OSONA

Gurb 186 exs. al mas Serí el 26.IX (JPRB);
(N).

SEGARRA

Sant Guim de Freixenet Estol d’uns 200
exs. a Palamós el 29.VIII (CGGA i MCMF);
(N).

SOLSONÈS

Lladurs 40-50 exs. al cap del Pla el 23.III
(RBVA); (N).
Olius 50-60 exs. a Brics el 18.II (RBVA);
(N).

Montifringilla nivalis
Pardal d’ala blanca

Interessant recull de dades que inclouen
una hivernada gens habitual al massís de
Montserrat, dades del mes de juny, en
ple període reproductor, al Pallars Sobirà
i la Val d’Aran i grups hivernals de mida
notable als Pirineus centrals. Sobta la man-
ca de dades al Pirineu oriental, àrea on tra-
dicionalment es detecten els grups hiver-
nals més nombrosos d’aquesta espècie a
Catalunya (Martínez Vilalta 2002) i on no
s’ha detectat ni a les menjadores que uti-
litzaven els darrers anys (Joan Carles
Fernández Ordóñez com. pers.).- MARC,
RACC i SHVA.
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BAIX LLOBREGAT

Collbató 8 exs. a Sant Jeroni el 4.XI (AAMA);
(E, G). Entre 2 i 4 exs. als votants de l’er-
mita de Sant Joan i la miranda de Santa
Magdalena del 24.XI (AAMA) fins el 25.XII,
darrera citació de l’any (JBRD); (E, G).

PALLARS SOBIRÀ

Alt Àneu 10 exs. a l’itinerari SOCC 272,
Port de la Bonaigua i 18 exs. als Argulls el
5.I (JCBC); (E, N). 3 exs. al tuc de Bonabé
el 30.VI (JRSB); (E). 26 exs. a l’itinerari
SOCC 272, Port de la Bonaigua, el 5.XII
(JCBC); (E).
Sort 2 exs. alimentant-se i sobrevolant la
collada d’Altars el 27.I (JRSB); (E). 35 exs.
en un grup compacte que sobrevola els
vessants a la roca del Graller el 8.XII (JRSB);
(N, G).

VAL D’ARAN

Naut Aran 1 ex. sobrevolant a 2.600 m
d’altitud el 17.VI (JRSB); (E).
Vielha e Mijaran 8 exs. al tuc dera Pin-
cèla el 17.XII (XNPA); (E).

Estrilda astrild
Bec de corall senegalès

Com ja s’observa d’uns anys ençà, la pobla-
ció del bec de corall senegalès augmenta
considerablement, tant en noves localitats
detectades aquest any a la Selva com en
nombre d’individus. Les dades del SOCC
indiquen un increment del 1.055% el 2007
respecte el 2002 (ICO. 2007. SIOC). Ocu-
pa municipis de la plana litoral o prop d’e-
lla, però és d’esperar que la seva expan-
sió encara no hagi acabat. Per a la repro-
ducció necessita, bàsicament, ambients
humits (amb aigües permanents o no) com-
binats amb àrees obertes on trobar llavors
per alimentar-se (Estrada et al. 2004). Les
dades de 2007 de reproducció al Mares-
me i les de l’any anterior (Estrada & Anton

2007) semblen indicar una màxima acti-
vitat reproductora a la tardor. És de des-
tacar que la major part de les citacions;
així com les captures per anellament (ICO
2007. SIOC), es concentren a la tardor-
hivern, indicant-nos, potser, una gran
mobilitat dels juvenils.- CBSA.

Tendència població nidificant (SOCC) 
Mitjana anual (2002-2007):+51% (*, n=12). Índex
2007=10,5

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal Diverses observa-
cions a l’embassament del Foix: 5 exs. el
9.V (XPCA); (G). 3 exs. el 9.VI (HSCA, CGGA
i XBGA); (G).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 25-30 exs. a la riera
de Sant Climent el 23.XII (RGLA); màxim
anual (N).
Martorell 3 exs. a l’aiguabarreig Anoia-
Llobregat el 2.XI (CGGA i XBGA); (G).
Sant Andreu de la Barca 6 exs. al riu Llo-
bregat el 22.I (VSSA); (G).

MARESME

Arenys de Mar Diverses observacions a
can Buxalleu: un niu, reaprofitat de l’any
anterior, amb 5 ous dins un esbarzer Rubus
sp. a uns 2 m del terra i suspès sobre un
filat el 2.IX (CBSA); (R). Un niu acabat i un
altre niu en construcció a 3-4 m del terra
en uns aladerns Rhamnus alaternus ubicats
dins un canyar al marge d’un rial el 7.X
(CBSA); (R). Un adult agafant un bri de
ripoll Oryzopsis miliacea per a construir el
niu el 7.X (CBSA); (R). Un niu ben acabat
a uns 3 m recolzat en un marge ple de bar-
dissa el 14.X (CBSA); (R). Primers joves
amb els becs marró i les comissures ten-
dres blavoses el 21.X (CBSA); (R). Un niu
a 1,50 m en un esbarzer Rubus ulmifolius
ubicat en un canyar sense ous ni polls i
amb la cambra de sobre mal acabada el
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21.X (CBSA); (R). Un niu a uns 3 m recol-
zat en un marge entre un esbarzer Rubus
ulmifolius i un niu a 1,40 m del terra,
sense ous ni polls, recolzat entre un esbar-
zer Rubus ulmifolius i una rogeta Rubia pere-
grina i dins d’un canyar el 4.XI. El primer
estava a uns 10 m del niu del 14.X i el
segon a 2 m de distància del niu del 21.X
(CBSA); (R).

SELVA

Sils Alguns exs. als estanys entre l’1.IX
(MVCA) i el 25.XI (TMXC); (G).

VALLÈS ORIENTAL

Santa Eulàlia de Ronçana Diverses obser-
vacions al riu Tenes: 15 exs. entre vegeta-
ció ruderal menjant llavors sobre la com-
posta introduïda Bidens subalternans el 7.XII
(VPRA); (B). 10 exs. a la zona de Sant Cris-
tòfol menjant llavors del jonc Scirpus holos-
choenus el 26.XII (VPRA); (B).

Fringilla coelebs
Pinsà comú

Tendència població nidificant (SOCC) 
Mitjana anual (2002-2007): +6% (*, n=23). Índex
2007=1,4

Tendència població hivernant (SOCC) 
Mitjana anual (2002-2007): +11% (*, n=189).
Índex 2007=1,5

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus 2 exs. ane-
llats a Montjoi el 2.IV (PFLB i MFRA); darre-
ra citació prenupcial (F). 1 ex. al pont de
Giraculs el 6.X (PFLB); primera citació post-
nupcial (F).

BAIX EBRE

Tortosa Presència als dos censos de l’iti-
nerari SOCC 253, Lo Coll de l’Alba (VCPA);
nou quadrat UTM 10x10 de cria proba-
ble (GR).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 2 exs. a cal Tet el
29.III (FLSA); darrera citació prenupcial
(F).
Sant Joan Despí Una femella al parc de
la Fontsanta el 6.X (AAMA); primera cita-
ció postnupcial (F).

BARCELONÈS

Barcelona Diverses observacions al parc
del laberint d’Horta: 53 exs. en unes 10
ha l’1.I (XBAA); rècord històric d’hiverna-
da (N). Una femella tombada sobre una
delicada cassoleta decorada amb líquens
situada en una petita alzina Quecus ilex i
un mascle cantat a prop el 26.V. El 2.VI es
comprova que el niu ha estat atacat i aban-
donat (XBAA); (R).

PLA D’URGELL

Estany d’Ivars i Vila-sana 1 ex. el 14.III
(SSAA i JBCA); darrera citació prenupcial
(F). 1 ex. el 5.X (SSAA); primera citació
postnupcial (F).

PRIORAT

El Pradell de la Teixeta 400 exs. en migra-
ció de sud a nord al puig de la Font el
30.III (ABBB); (F, N).

VALLÈS OCCIDENTAL

Palau-Solità i de Plegamans Una feme-
lla a l’Hostal del Fum el 6.IV (FMVA); darre-
ra citació prenupcial (F).

Fringilla montifringilla
Pinsà mec

Aquest any el pinsà mec ha mostrat el seu
caràcter d’hivernant irregular i ha estat
molt més abundant l’hivern 2007-2008,
amb 28 citacions que comptabilitzen un
mínim de 283 exemplars, en front a dues
citacions d’un total de 3 exemplars de l’hi-
vern 2006-2007. L’índex del SOCC, refe-
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rent a l’hivern 2006-2007 indica clara-
ment l’escassetat d’aquesta espècie a prin-
cipis de 2007. Aquest fet possiblement
es pot relacionar amb unes condicions
meteorològiques molt suaus que sembla
que també van afectar d’altres espècies
hivernants a Catalunya.- MARC, RACC i SHVA.

Tendència població hivernant (SOCC) 
Mitjana anual (2002-2007): -21% (ns, n=18).
Índex 2007=0,2

Hi ha una correcció de dades de 2006 a l’apèndix 2,
mancances.
ALT EMPORDÀ

La Jonquera 8 exs. prop del pou de glaç
al Puig Neulós l’1.XII (MBFA); (G).

BAIX CAMP

L’Aleixar 1 ex. el 27.XII (JFOD); (G).

BAIX EBRE

Roquetes 1 ex. als ports de Tortosa el 3.XI
(LGSB); (G).

BAIX EMPORDÀ

Pals 2 exs. a les basses d’en Coll el 18.XI
(ABRA); (G).

BAIX LLOBREGAT

Santa Coloma de Cervelló 1 ex. al riu
Llobregat l’11.XI (FARB); (G).

GIRONÈS

Campllong 1 ex. a can Dionís el 28.XI
(JVCB); (G).

MONTSIÀ

Ulldecona 10 exs. a la bassa de l’ermita
el 2.XII (EVRA); (G).

OSONA

Alpens 1 ex. el 12.X (JCRC); primera
citació postnupcial (F). 

PALLARS SOBIRÀ

Sort 3 exs. en un estol mixt amb Fringilla

coelebs en uns prats alpins a 2.000 m d’al-
titud l’1.XI (JRSB); (G). 

PLA D’URGELL

El Poal 1 ex. el 21.XI (JEBA); (G).
Estany d’Ivars i Vila-sana 1 ex. el 17.XI
(RBVA i DMCA); (G).

RIPOLLÈS

Ribes de Fresser 1 ex. menjant entre un
grup de pinsans comuns Fringilla coelebs
el 25.XI (EGGA); (F, G).

SEGARRA

Cabanabona 1 ex. el 21.II (FMSA); (G).

SEGRIÀ

Serós-La Granja d’Escarp-Mequinensa
Més de 100 exs. entre els fruiters a l’ai-
guabarreig Segre-Cinca el 21.XI (MGMA);
(N).

SOLSONÈS

Navès 1 ex. reclamant a la serra de Busa
el 18.X (LGSB); primera citació prenupcial
(F).

TARRAGONÈS

Tarragona 1 ex. enmig d’un grup de
pinsans prop del riu Francolí durant el
cens del SOCC el 15.XII (RACC); (G).

VAL D’ARAN

Naut Aran 1 ex. en un jardí a Salardú el
23.III (XNPA); darrera citació postnupcial
(F).
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Vielha e Mijaran Un mascle a Horno el
29.XI (MCMF, CGGA i XBGA); (G).

VALLÈS ORIENTAL

Gualba Uns 100 exs. a la riera de Santa
Fe el 24.XII (MVCA); (N).

Serinus serinus
Gafarró

Tendència població nidificant (SOCC) 
Mitjana anual (2002-2007): -3% (*, n=133). Índex
2007=1,0 

Tendència població hivernant (SOCC) 
Mitjana anual (2002-2007): -4% (ns, n=129).
Índex 2007=1,1

Tendència productivitat (SYLVIA) 
Promig anual (2002-2007): -19% (*, n=33). Índex
2007=0,4

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal Alguns polls volan-
ders al parc del Foix el 5.V (HSCA, CGGA i
XBGA); (R). 

MARESME

Arenys de Mar Un niu a terra i un poll
encara amb plomissol al coll peixat a can
Buxalleu el 17.IV. El niu devia estar dalt
d’una alzina o un pi pinyer i va caure a
causa d’unes fortes ventades (CBSA); (R).
Un poll a terra, que amb prou feines vola-
va, el 29.VII (CBSA); (R).

Serinus citrinella
Llucareta

Tendència població nidificant (SOCC) 
Mitjana anual (2002-2007): +1% (ns, n=34).
Índex 2007=1,0

Tendència població hivernant (SOCC) 
Mitjana anual (2002-2007): +15% (ns, n=30).
Índex 2007=3,1

ALT EMPORDÀ

La Jonquera Diverses observacions al Puig
Neulós: 1 ex. l’11.VI (JBRC); (G). 1 ex.
l‘1.XII (MBFA); (G).

BAGES

Moià 1 ex. a Montbrú el 26.XII (FMVA);
(G).

BAIX CAMP

Vilaplana 5 exs. prop del poble de la Mus-
sara el 30.XII (JFOD); (G).

SOLSONÈS

Lladurs 37 exs. a Cap del Pla el 31.X
(RBVA); (N). 

Carduelis chloris
Verdum

Tendència població nidificant (SOCC) 
Mitjana anual (2002-2007): -4% (*, n=192).
Índex 2007=0,9

Tendència població hivernant (SOCC) 
Mitjana anual (2002-2007): -2%, (ns, n=242).
Índex 2007=0,9

Tendència productivitat (SYLVIA) 
Promig anual (2002-2007): -18% (*, n=23). Índex
2007=0,4

Carduelis carduelis
Cadernera

Tendència població nidificant (SOCC) 
Mitjana anual (2002-2007): -7% (*, n=115). Índex
2007=0,7

Tendència població hivernant (SOCC) 
Mitjana anual (2002-2007): -5% (ns, n=157).
Índex 2007=1,0

Tendència productivitat (SYLVIA) 
Promig anual (2002-2007): -13% (*, n=26). Índex
2007=0,5
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ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus 19 exs.,
3 d’ells polls de l’any, al llarg del SOCC
399, Sant Pere de Rodes, el 8.VI (PFLB);
primera dada de juvenils de l’any (R).

MARESME

Sant Vicenç de Montalt Polls volanders
peixats el 2.IX (CBSA); dada tardana de cria
(R). 

VAL D’ARAN

Vielha e Mijaran Un niu amb 3 polls el
24.VII (MAMA); (R).

Carduelis spinus
Lluer

S’han rebut moltes més citacions i de grups
més nombrosos de lluers a finals d’any
que a principis. L’índex de 2006-2007 al
SOCC indica la manca gairebé absoluta
d’observacions en els censos del projec-
te. La tendència negativa que mostra aquest
projecte, tot i ser altament significativa,
es podria deure només a que el primer
hivern del SOCC (2002-2003) va ser un
any amb una forta irrupció de lluers (ICO
2007. SIOC). Destaquen, també, les inte-
ressants citacions en època de cria a la
Cerdanya i el Ripollès, ja que es tracta d’u-
na espècie molt escassa i mal coneguda
en aquest període a Catalunya.- MARC,
RACC i SHVA.

Tendència població hivernant (SOCC) 
Mitjana anual (2002-2007): -41% (**, n=68).
Índex 2007=0,0

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus 1 ex. a
Montjoi el 5.X (TMJA); primera citació post-
nupcial (F).

ALT PENEDÈS

Olèrdola Uns 50 exs. migrant en petits
grups al turó dels Tres Partions el 13.X
(MPMB, CGGA i XBGA); (N).

BAIX EMPORDÀ

Calonge 68 exs. a l’itinerari SOCC 242,
Can Puig de Fitor, el 28.XII (ABBB); (N).

BARCELONÈS

Barcelona 28 exs. al centre de la ciutat al
carrer Rocafort amb Floridablanca el 27.XI
(ABRA); (N).
Sant Adrià de Besòs 10 exs. en migració
a la desembocadura del Besòs el 9.X (XLBA);
primera citació postnupcial (F).

CERDANYA

Lles de Cerdanya 1 ex. a l’itinerari SOCC
325, La Llosa, l’1.VI (DOAA); nou quadrat
UTM 10x10 de cria possible (GR).

GARROTXA

Santa Pau 93 exs. anellats a can Jordà el
27.X (MOVA); (N).

MARESME

Premià de Dalt 12 exs. a Sant Mateu el
6.X (JSPC); primera citació postnupcial
(F).

OSONA

Alpens 1 ex. el 12.X (JCRC); primera
citació postnupcial (F).
Vic 1 ex. al puig dels Jueus el 12.X (MRFB);
primera citació postnupcial (F).

PLA D’URGELL

Estany d’Ivars i Vila-sana 1 ex. el 17.X
(SSAA); primera citació postnupcial (F). 

RIPOLLÈS

Camprodon Un mascle en una menjado-
ra junt amb un gafarró entre l’1 i el 4.VII
(MDCA); citació estival (F).
Setcases 2 exs. a l’itinerari SOCC 327,
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Costabona, el 23.VI (JCMA); nou quadrat
UTM 10x10 de cria possible (GR).

SELVA

Vilobí d’Onyar Estol de 30 exs. als afo-
res del nucli urbà el 6.I (ADGA i MGSA);
(N).

TARRAGONÈS

Tarragona Almenys uns 20 exs. menjant
en unes plantes ruderals prop del riu Fran-
colí durant el cens del SOCC el 15.XII
(RACC); (G. N).

VALLÈS ORIENTAL

La Llagosta 20 exs. al riu Besòs el 21.X
(AAJA); (G, N).

Carduelis cannabina
Passerell comú

Tendència població nidificant (SOCC) 
Mitjana anual (2002-2007): -4% (ns, n=73).
Índex 2007=0,8

Tendència població hivernant (SOCC) 
Mitjana anual (2002-2007): +10% (*, n=172).
Índex 2007=1,1

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a la Bunyola el
16.V (XLBA); darrera citació prenupcial (F).

BARCELONÈS

Sant Adrià de Besòs 1 ex. a la desembo-
cadura del Besòs el 23.V (XLBA); darrera
citació prenupcial (F).

MARESME

Premià de Dalt Uns 20 exs. en migració
a Sant Mateu el 6.X (JSPC); primera cita-
ció postnupcial (F).

SOLSONÈS

Pinós Observat als dos censos de l’itine-
rari SOCC 286, Pinós amb 11 exs. el 25.IV

i 24 exs. el 18.VI (LBAA); nou quadrat UTM
10x10 de cria probable (GR).

Loxia curvirostra
Trencapinyes

Les grans fluctuacions de les poblacions
de trencapinyes arreu d’Europa i el fet de
no ser una espècie amb una situació des-
favorable quant a conservació en cap país
(BirdLife International 2004), porten a
considerar que les tendències negatives de
caire significatiu que mostra el SOCC tant
en la població nidificant com en la hiver-
nant, s’hagin d’atribuir a la seva mateixa
marcada variabilitat interanual i en tot cas
s’han de prendre amb certa cautela.- MARC,
RACC i SHVA.

Tendència població nidificant (SOCC) 
Mitjana anual (2002-2007): -9% (*, n=47). Índex
2007=0,5

Tendència població hivernant (SOCC) 
Mitjana anual (2002-2007): -14% (*, n=41). Índex
2007=0,6

ALT EMPORDÀ

La Jonquera Diverses observacions al Puig
Neulós: 2 exs. el 4.II, 1 ex. el 28.IV i 1 ex.
l’11.VI (JBRC); (G). 1 ex. al puig dels Tres
Termes l’1.XII (MBFA); (G).
Parc Natural de Cap de Creus 3 exs. als
pins del mas Ventós el 14.VII (PFLB); (G).

SELVA

Santa Coloma de Farners Entre 4 i 5 exs.
al parc de Sant Salvador el 29.V (ADGA i
MGSA); (F).

Carpodacus erythrinus
Pinsà carminat

RIBERA D’EBRE

Flix 1 ex. anellat a la Reserva Natural de
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Sebes i Meandre de Flix el 25.VIII (JBGC);
(G). No tramesa al CAC.

Pyrrhula pyrrhula
Pinsà borroner

Tendència població nidificant (SOCC) 
Mitjana anual (2002-2007): +3% (ns, n=26).
Índex 2007=0,9

Tendència població hivernant (SOCC) 
Mitjana anual (2002-2007): -18% (**, n=82).
Índex 2007=0,3

ANOIA

La Llacuna Una parella a Torrebusqueta
el 23.XII (XPCA); (G).

BAIX EMPORDÀ

Santa Cristina d’Aro Un mascle a la cas-
tanyeda d’en Genoer el 4.I (DVSA); (G).

BAIX LLOBREGAT

El Prat de Llobregat 1 ex. al cementiri
del sud el 8.XII (XBGA); (G).
Torrelles de Llobregat 1 ex. el 7.XI (ABVA);
(G).

BAIX PENEDÈS

El Montmell 2 exs. a Marmellar el 12.V
(CGGA); darrera citació prenupcial (F, G).

GARROTXA

Olot 1 ex. aportant material al niu en una
tanca al jardí d’una casa a can Pagès-Poma-
reda l’11.VI (FTCA); (R).

SOLSONÈS

Solsona Un mascle en un camp proper a
la ciutat el 12.XII (RBVA); (G).

TERRA ALTA

Caseres Una femella al riu Algars entre
Caseres i Arenys de Lledó el 23.XII (ABRA);
(G).

Coccothraustes coccothraustes
Durbec

Tendència població hivernant (SOCC) 
Mitjana anual (2002-2007): -21% (ns, n=65).
Índex 2007=0,1

ALT EMPORDÀ

Capmany Una parella més els 2 polls volan-
ders el 17.VII (MPSC); (R).

ALT URGELL

Montferrer i Castellbó 1 ex. a Castell-
novet el 20.I (APSA); (G).

BAIX LLOBREGAT

Abrera 2 exs. a can Morral el 22.II (XLBA,
JPMC, MLMB i ABVA); (G). 2 exs. a Sant Hila-
ri el 17.XII (XLBA, FSJA, MLMB, JPMC, JCRD,
EPPA i IJXA); (G).

GARRAF

Olivella 3 exs. a Jafre el 9.XI (XSXA); (G).

GARROTXA

Mieres 15 exs. a Monell el 5.III (FTCA);
màxim prenupcial (N, F).
Santa Pau 6 exs. a Sacot Roureda i camí
de Colltort el 18.XII (FTCA); màxim post-
nupcial (N, F).

OSONA

Sant Martí d’Albars 2 exs. a la Blava el
14.X (JCCA); primera citació postnupcial
(F, G).
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PALLARS JUSSÀ 

Isona i Conca Dellà 4 exs. a Siall el 19.I
(APSA); (G).

SELVA

Fogars de Tordera 4 exs. a can Rieró Nou
el 28.X (JRCD i SMMD); (G).
Sils Una femella amb placa incubatriu ane-
llada als estanys el 2.VI (JVLA, CPMB, ACPC
i EFFA); nou quadrat UTM 10x10 de cria
probable (GR).

SOLSONÈS

Olius 2 exs. a Brics l’1.XI (RBVA); (G, F).

URGELL

Vallbona de les Monges 1 ex. en un lle-
doner Celtis australis prop de Rocallaura
el 13.XII (RACC); (G).

VALLÈS ORIENTAL

Sant Fost de Campsentelles 1 ex. al torrent
de mas Llombard l’11.XII (FMVA); (G).

Plectrophenax nivalis
Sit blanc

MARESME

Arenys de Mar 1 ex. al port el 30.XII
(MCVA); (G). No tramesa al CAC.
Premià de Mar 1 ex. a la platja de Ponent
el 30.XI (JCTB); (G). Tramesa al CAC.

TARRAGONÈS

Tarragona 1 ex. al port del 13.I (ACTA) al
28.I (ACTA, ACHA i VPRA); (G). Tramesa al
CAC.

Emberiza citrinella
Verderola

Tendència població nidificant (SOCC) 
Mitjana anual (2002-2007): +3% (ns, n=23).
Índex 2007=1,4

Tendència població hivernant (SOCC) 
Mitjana anual (2002-2007): +28% (ns, n=29).
Índex 2007=2,0

ALT EMPORDÀ

Maçanet de Cabrenys Una parella als
prats de mas Sobirats, Salines-Bassegoda,
el 16.VI (MBFA, JGIA, ABRA, DBRA, PSGA i ECFA);
nou quadrat UTM 10x10 de cria possible
(GR).
Parc Natural de Cap de Creus 1 ex. prop
del far del cap de Creus el 17.I (PFLB, MSFB
i PFSA); (G).

ALT PENEDÈS

Olèrdola 1 ex. en migració al turó dels
Tres Partions el 13.X (HSCA, CGGA i XBGA);
(G, F).
Sant Martí Sarroca 2 exs. a la Bleda l’11.II
(CGGA); darrera citació prenupcial (F).

BAIX CAMP

L’Aleixar 1 ex. el 27.XII (JFOD); (G).

BAIX EMPORDÀ

Bellcaire d’Empordà 1 ex. a Sobrestany
el 28.XII (ABRA); (G).
Santa Cristina d’Aro 1 ex. a can Proven-
sal el 13.X (CACB); primera citació post-
nupcial (F, G).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a la platja del
Remolar el 6.XI (FLSA i SBXC); (G).

BARCELONÈS

Sant Adrià de Besòs 1 ex. a la desembo-
cadura del Besòs el 9.XI (XLBA); (G).

GIRONÈS

Sant Gregori 12 exs. a Cartellà el 6.II
(JVCB); (N).

NOGUERA

Montgai Observat en diferents punts el
4.XII (JEBA); (G).
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OSONA

Gurb Un mascle al Vidal el 2.III (MRFB i
RJNA); darrera citació prenupcial (F).

PLA DE L’ESTANY

Porqueres 1 ex. a les llacunes de can Mor-
gat el 5.VIII (BGEA); primera citació post-
nupcial molt primerenca (F).

SOLSONÈS

Olius Mínim 30 exs. a Brics el 21.II (RBVA);
(N).

SELVA

Sils 1 ex. als estanys el 17 i el 25.XI (XRCA);
(G).

TARRAGONÈS

Tarragona Almenys 2 exs. prop del riu
Francolí el 15.XII (RACC); (G).

VAL D’ARAN

Vielha e Mijaran 5 exs. a Horno l’1.XII
(MCMF, CGGA i XBGA); (F).

Emberiza cirlus
Gratapalles

Tendència població nidificant (SOCC) 
Mitjana anual (2002-2007): -4% (*, n=192).
Índex 2007=0,9

Tendència població hivernant (SOCC) 
Mitjana anual (2002-2007): -5% (ns, n=105).
Índex 2007=0,7

Tendència productivitat (SYLVIA) 
Promig anual (2002-2007): -8% (ns, n=17). Índex
2007=1,1

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 10 exs. a la Murtra
el 4.II (RBVA); (N).

SOLSONÈS

Solsona 50-60 exs. als camps del cemen-
tiri el 28.I (RBVA); (N).

Emberiza cia
Sit negre

Tendència població nidificant (SOCC) 
Mitjana anual (2002-2007): -1% (ns, n=19). Índex
2007=1,2

Tendència població hivernant (SOCC) 
Mitjana anual (2002-2007): -4% (ns, n=87).
Índex 2007=0,9

Tendència productivitat (SYLVIA) 
Promig anual (2002-2007): +10% (ns, n=9).
Índex 2007=1,0

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus 14 exs.,
3 d’ells polls de l’any, al llarg del SOCC
399, Sant Pere de Rodes el 8.VI (PFLB); pri-
mera dada de juvenils de l’any (R).

Emberiza hortulana
Hortolà

Tendència població nidificant (SOCC) 
Mitjana anual (2002-2007): -3% (ns, n=27).
Índex 2007=0,8

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus Un mas-
cle cantant al mas Ventós el 27.IV (PFLB) i
1 ex. a Roques Negres el 27.IV (AOTA); pri-
meres citacions prenupcials (F). 

ANOIA

Rubió Un mascle cantant el 30.IV (XBGA);
primera citació prenupcial (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 2 exs. a ca l’Arana el
3.V (XLBA); primera citació prenupcial (F).

GARRIGUES

Castelldans Un mascle cantant a la finca
de l’Aranyó el 15.V (VPRA); nou quadrat
UTM 10x10 de cria probable (GR). 
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NOGUERA

Balaguer 1 ex. al secà el 20.IV (SSAA); pri-
mera citació prenupcial (F).

PALLARS JUSSÀ

Tremp 2 mascles cantant a lo Tossal, Fígols
de Tremp, el 30.IV (FPPA); primera citació
prenupcial (F).

VALLÈS OCCIDENTAL

Vacarisses Un mascle cantant el 3.V (MLMB);
primera citació prenupcial (F).

VALLÈS ORIENTAL

Mollet del Vallès Una femella o mascle
de 1r hivern a la carena dels Bandolers el
18.IX (FMVA); darrera citació postnupcial
(F).

Emberiza pusilla
Repicatalons petit

MARESME

Mataró 1 ex. anellat el 24.X (RCAA); (G).
No tramesa al CAC.

VALLÈS OCCIDENTAL

Palau-Solità i de Plegamans 1 ex. ane-
llat a l’Hostal del Fum el 7.X (CLVA, FMVA,
AJVA, DROA, AAJA i JMOB); (G). No tramesa
al CAC.

Emberiza schoeniclus
Repicatalons

Tendència població hivernant (SOCC) 
Mitjana anual (2002-2007): +11% (ns, n=81).
Índex 2007=1,2

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 500 exs. a l’embas-
sament del Foix el 30.XII (HSCA, CGGA i
XBGA); màxim anual (F).

BAIX EMPORDÀ

Torroella de Montgrí 1 ex. al Ter Vell el
7.IV (XLBA, DBRA i LPXE); darrera citació
prenupcial (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. el 22.IV (JBOL i
PBGA); darrera citació prenupcial (F). 1 ex.
a can Dimoni el 13.X (SSAA, JCGA i LECA);
primera citació postnupcial (F).

MARESME

Malgrat de Mar 120 exs. a la desembo-
cadura de la Tordera el 17.I (EBMA); màxim
anual (N). 

OSONA

Les Masies de Roda 8 exs. al Ter a Malars
el 12.X (MRFB); primera citació postnup-
cial (F).
Sant Julià de Villatorta 1 ex. a la Quin-
tana el 8.IV (MRFB i MRSA); darrera citació
prenupcial (F).

PLA D’URGELL

Estany d’Ivars i Vila-sana 529 exs. ane-
llats entre el 6.III i el 12.IV amb un màxim
de 236 exs. el 6.III (SSAA i GBCA); (N). Una
femella el 16.IV (JEBA); darrera citació pre-
nupcial (F). 2 exs. el 5.X (SSAA); primera
citació postnupcial (F). 1.222 exs. anellats
entre el 12.X i el 30.XI amb un màxim de
171 exs. el 7.XI (SSAA i GBCA); (N).

Emberiza calandra
Cruixidell

Tendència població nidificant (SOCC) 
Mitjana anual (2002-2007): -4% (*, n=69). Índex
2007=0,8

Tendència població hivernant (SOCC) 
Mitjana anual (2002-2007): +3% (ns, n=49).
Índex 2007=0,7
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ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus 29 exs.,
diversos d’ells polls de l’any, al llarg del
SOCC 399, Sant Pere de Rodes, el 8.VI
(PFLB); (R).

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal Uns 180 exs. a la
joca de l’embassament del Foix el 8.XII
(HSCA, CGGA i XBGA); (N). 

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 2 exs. sobre ca l’A-
rana el 16.X (FLSA); primera citació post-
nupcial (F).

SELVA

Sils 50 exs. al dormidor dels estanys el
3.XI (DCFB i XRCA); màxim anual (N).

Ocells exòtics
(Categories D i E)

Cygnus atratus
Cigne negre

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 2 exs. al gener (PDEA); cens
d’ocells aquàtics hivernants (N). 1 ex. al
SOCC 99, Camarles, el 27.V (MSBB); (G).

BARCELONÈS

Sant Adrià del Besòs 1 ex. al Parc Flu-
vial del Besòs entre el 27.III i el 15.V (XLBA);
(G).

Alopochen aegyptiaca
Oca egípcia

MARESME

Malgrat de Mar Diverses observacions a
la desembocadura de la Tordera: 1 ex. entre
el 8 i el 12.I (EBMA); (G). Un adult el 25.II
i el 20.III (MCVA); (G).

OSONA

Les Masies de Voltregà 1 ex. al Ter entre
Espadamala i Gallifa durant tot l’any (MRFB,
RJNA i MRSA); (G).
Seva 2 exs. al gorg de Roquerols el 22.V
(MRSA); (G).
Vilanova de Sau 4 exs. a l’embassament
de Sau el 22.IX (MRFA i RJNA); (G).

SELVA

Sils Diverses observacions als estanys: 8
exs. el 7.III (LMCA); (G, N). 1 ex. el 22.III
(MOOA i PBGA) i el 23.III (JVLA); (G). 3 exs.
el 15.IV (XRCA); (G).

VALLÈS ORIENTAL

Sant Celoni 2 exs. a les Llobateres des del
19.V fins al mes de desembre, moment a
partir del qual només en queda un (JMOB);
(G).

Cairina moschata
Ànec mut

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. a la gola de la Muga el 8.XI
(JMAA); (G).

BAIX EMPORDÀ

Calonge 2 exs. a la desembocadura de la
riera de Calonge el 7.I (CACB); (G).

BAIX LLOBREGAT

Molins de Rei Una femella als aiguamolls
l’1.VII (CFMA i RDSA); (G).
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BARCELONÈS

Sant Adrià de Besòs 1 ex. al riu Besòs el
17.VI (JCCA); (G)

Aix sponsa
Ànec carolí

BARCELONÈS

Barcelona Diverses observacions al parc
de Diagonal Mar d’exs. que no provenen
d’alliberaments fets al mateix parc: un mas-
cle en plomatge d’eclipse del 20.III al 19.VI
(RRSB i JNAB); (G). Un mascle en plomat-
ge nupcial del 23.XI al 31.XII (RRSB i CBMA);
(G).

OSONA

Tavèrnoles Una parella en un estany a l’i-
tinerari SOCC 157, Guilleries I, el 16.IV,
introduïda des d’una casa propera (MARC);
(G).

Threskiornis aethiopicus
Ibis sagrat

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. a Sant Carles de la
Ràpita el 15.XI (MLXE); (G).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. de 1r hivern a
la bassa dels Pollancres el 16.XI (ARMC,
SBXC, FLSA i ALTA); (G).

Falco cherrug
Falcó sagrat

BAIX EMPORDÀ

Palamós 1 ex. a la punta del Molí el 16.III;
ocell escapat que portava les cintes de cuir
emprades en falconeria (MDSA); (G).

Geopelia cuneata
Tortoreta diamant

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a la bassa dels
Pollancres el 23.VIII (MDXC); (G).

Nymphicus hollandicus
Cacatua de les nimfes

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. al barri de Sant Andreu
el 4.III i l’11.V (JCCA); (G).

Melopsittacus undulatus
Periquito

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 1 ex. a l’embassa-
ment del Foix el 20.VIII (PTEA); (G).

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. al parc zoològic el 17.VII
(XTGA); (G). Un mascle adult menjant pa
junt a un colom domèstic Columba livia al
parc de la Ciutadella el 23.VII (RRSB); (G).

PLA D’URGELL

Bellvís 3 exs. verds i grocs volant pels pla-
taners del passeig d’Urgell i els camps de
fruiters dels voltants el 9.IX (FMSA); (G).

Agapornis roseicollis
Agapornis de Namíbia

BARCELONÈS

Barcelona Diverses observacions al barri
de Sant Andreu: 1 ex. recapturat i man-
tingut posteriorment en captivitat el 20.VI
(JCCA); (G). 1 ex. de color verd el 29.IX
(JCCA); (G).
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MARESME

Premià de Dalt 1 ex. a la Cisa el 21.XI
(JCTB); (G).

Poicephalus senegalus
Lloro del Senegal

BAIX EMPORDÀ

Palamós 1 ex. al port atacat per un falcó
pelegrí Falco peregrinus el 19.I (MDSA); (G).

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. volant sobre el nus de la
Trinitat el 8.III (RGLA); (G).

Aratinga acuticaudata
Aratinga de cap blau

Es mantenen estables els grups d’aratin-
gues de cap blau presents a diferents àre-
es de la ciutat de Barcelona. L’espècie visi-
ta sovint zones properes de les comarques
costaneres del Maresme i el Baix Llobre-
gat. L’observació d’exemplars immaturs
confirma, una vegada més, la seva repro-
ducció, la qual propicia el manteniment
de la població d’aquest psitàcid. Sovint
forma estols mixtos amb l’aratinga mitra-
da (Santos 2006).- JFOB.

BAIX EMPORDÀ

Santa Cristina d’Aro 1 ex. a Tallades entre
el 21.VIII i l’11.IX (CACB); (G).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 4 exs. a la pineda de
ca l’Arana el 2.VI (FLSA) i l’11.VI (FLSA);
(G).
Sant Feliu de Llobregat 4 exs. en un parc
el 4.XII (SSAA); (G).
Sant Just Desvern 3 exs. volant pels parcs
urbans l’1.IV (RGLA); (G).

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. immatur a la cantonada
del carrer Nàpols amb Provença el 13.II
(JCJA); (G). 3 exs. al parc del laberint d’Hor-
ta el 10.II (XBAA); (G). 16 exs. a l’itinera-
ri SOCC 55, passeig de Sant Joan, el 22.IV
(DMVB); (N). Diverses observacions al parc
de Diagonal Mar: 1 ex. el 12.II (RRSB); pri-
mera citació de l’espècie en aquest parc
(G). 2 exs el 15.III (RRSB); (G). 5 citacions
entre el 22.X i el 28.XI amb un màxim de
8 exs. el 28.XI (RRSB); (G, N). Diverses
observacions al barri de Sant Andreu: 3
exs. el 30.III, 2 exs. el 31.III, 8 exs. l’1.IV,
1 ex. el 15 i el 21.VII, 2 exs, el 2.IX i 2 exs.
el 31.XII (JCCA); (G). 

MARESME

Sant Andreu de Llavaneres 2 exs. en vol
sobre la A-19 el 9.VI (ADGA i MGSA); (G).

Aratinga mitrata
Aratinga mitrada

Es mantenen estables, i en alguns casos
augmenten, els grups d’aratingues mitra-
des observats a la ciutat de Barcelona, espe-
cialment a la zona de la Ciutadella. No
s’han rebut citacions d’altres poblacions
de l’àrea metropolitana (per exemple Terras-
sa, on ha criat) ni de la província de Tarra-
gona (Salou i Cambrils, on l’espècie s’ob-
serva amb certa assiduïtat) (Fernández-
Ordóñez et al. 2008). Sovint s’associa a
d’altres psitàcids (Santos 2006).- JFOB.

BARCELONÈS

Barcelona 52 exs. al parc de la Ciutade-
lla el 30.I (JCCA); (N). 6 exs. al parc del
laberint d’Horta el 4.IV (XBAA); (N). 65
exs. al parc zoològic el 3.IX (JGGD); màxim
anual (N). 6 exs. al barri de Sant Andreu
el 12 i el 22.III i, encara 1 ex. el 25.III
(JCCA); (G). 4 exs. al parc de Diagonal Mar
el 15.XI (RRSB); (G). Entre 2 i 5 exs. durant
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tot l’any als jardins de l’hospital de Sant
Pau (XTGA); (G).

Aratinga erythrogenys
Aratinga de màscara roja

BAIX LLOBREGAT

El Prat de Llobregat 1 ex. molt confiat,
possiblement escapat de feia poc, el 10.IX
(RGLA); (G).

BARCELONÈS

Barcelona 8 exs. als jardins de l’hospital
de Sant Pau el 2.IV (XTGA); (G).

Nandayus nenday
Aratinga nandai

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat Un juvenil el 25.VII
(RRSB); (R).

BARCELONÈS

Barcelona Observacions regulars al parc
zoològic amb un màxim de 6 exs. el 17.XII
(JGGD); (G, N). 3 exs. entrant i sortint d’un
niu en un plataner Platanus x hibrida al
passeig Pujades junt al parc de la Ciuta-
della el 3.VII. 2 adults i 3 polls ja fora del
niu el 20.VII (RRSB); (R).

MARESME

Tordera 1 ex. al centre de la població el
4.XI (XRCA); (G).

Cyanoliseus patagonus
Cotorra de la Patagònia

BAIX LLOBREGAT

Cornellà de Llobregat 2 exs. volant a la
plaça Catalunya el 2.V (RGLA); (G). 

Amazona aestiva 
Lloro de front blau

BAIX EMPORDÀ

Santa Cristina d’Aro 1 ex. entre el Ridau-
ra i el càmping Sant Josep el 5.II (JRGA);
(G).

Amazona ocrocephala
Lloro de corona groga

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. vora Diagonal Mar l’1.V
(XTGA); (G).

Acridotheres tristis
Minà comú

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 2 exs. a l’estació bio-
lògica del Remolar el 23.II (EPXE); (G). 
Gavà 1 ex. el 18.I (FLSA i XSXA); (G). 

Ploceus melanocephalus
Teixidor capnegre

MARESME

Malgrat de Mar Dos nius, un sense aca-
bar i un altre fet servir, al Pla de Grau el
3.I (EBMA); (R, G). Diverses observacions
a la desembocadura de la Tordera: 2 feme-
lles el 31.I (EBMA); (G). Una femella el 19.III
(EBMA); (G). 2 exs. el 29.III (XRCA); (G). 2
nius, un mascle i 3 femelles el 3.VIII. 10
nius, 2-4 mascles i un mínim de 8 feme-
lles el 19 i el 23.VIII. A finals d’agost 2
nius amb pollets, un amb 2-3 polls i un
altre amb 2-4 polls. Un niu en construc-
ció a la sortida de les aigües de l’EDAR
de Tordera al riu el 21.VIII. Unes 3-5 feme-
lles al rec Viver el 23.VIII (XRCA); (R, G). 
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Euplectes afer
Teixidor daurat

Tal com ha succeït en els darrers anys, durant
el 2007 el teixidor daurat s’ha observat a
les principals zones humides litorals. No
obstant això, disposem de poca informació
i convindria fer-ne un seguiment per tal
d’establir les mesures de control adequa-
des per a aquesta espècie invasora.- JCCA.

ALT EMPORDÀ

Riumors Un mascle amb marcada con-
ducta territorial i un juvenil als arrossars
el 3.VII (AOTA, ABRA i JMAA); (GR). Una
parella i dos o tres juvenils als arrossars i
al rec Sirvent el 2.VIII (AOTA i JMAA); pri-
mer cop que es documenta la cria segura
ja comprovada en anys anteriors en aquest
quadrat UTM 10x10 (GR).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre Un mascle anellat a la
reserva de Riet Vell el 13.X (JFOD, IRXA i
VRVE); (G).

BAIX EMPORDÀ

Pals Diverses observacions al golf Serres
de Pals: 1 ex. el 28.VIII (CLBA); (G). Un
mascle en un canyís el 25.IX (JOCA); (G).
1 ex. el 7.XI (CLBA); (G).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 2 exs. al SOCC 88,
Camí de València, el 6.V (SHOA); (G). 1 ex.
a cal Tet el 2.IX (RBVA); (G). 1 ex. a can
Dimoni el 6.IX (XLBA i FSJA); (G). 1 ex. a
cal Bitxot el 19.X (ARMC); (G).

Estrilda melpoda
Bec de corall de galta taronja

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 10 exs. a l’itinerari SOCC
88, Camí de València l’1.I (SHOA); (G).

Estrilda troglodytes
Bec de corall cuanegre

Les dades recopilades durant l’any 2007
indiquen que es pot mantenir la xifra de
5-15 parelles de les quals es tenia cons-
tància per al conjunt de Catalunya, tot i
que en els darrers anys semblava haver
tingut una regressió. És especialment pre-
ocupant l’observació d’un gran estol prop
del delta del Llobregat.- JCCA.

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 1 ex. a la riera de
Marmellar el 25.I (XPCA); (G). 3 exs. amb
comportament territorial a l’embassament
del Foix el 23.V (HSCA, CGGA i XBGA); (G). 

BAIX LLOBREGAT

Gavà 30 exs. a l’itinerari SOCC 215, Gavà,
el 7.I (DBMC); (G, N).

BARCELONÈS

Barcelona 3 exs. al parc del Guinardó
l’11.XI (XBAA); màxim anual (N).

Vidua macroura
Vidua de cua d’agulla

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal Un mascle vora l’es-
glésia de Sant Esteve el 29.VIII (XBGA); (G). 

Serinus canaria 
Canari

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a l’itinerari SOCC
88, Camí de València, el 6.V (SHOA); (G).
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