
Cygnus olor
Cigne mut

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 4 exs. el 10.I i el 14.II (PAEA); cen-
sos d’ocells aquàtics hivernants (N). Pobla-
ció nidificant avaluada en 2 parelles (JMAA);
(R). Primera llocada a la closa del Puig el
19.IV (JMAA); (R). 5 exs. el 14.XI i 4 exs.
el 12.XII (PAEA); censos d’ocells aquàtics
hivernants (N). Pendents d’homologació
pel CAC.

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 adult a l’illa de Buda,
tot i que puntualment és observat a d’al-
tres localitats, del 2.VIII al 31.XII (DBCA);
(G). Pendent d’homologació pel CAC.

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a la nova llera
del riu Llobregat a l’alçada de Mercabar-
na el 13.V (XSXA). Amb posterioritat s’ob-
serva entre el riu, la platja de ca l’Arana i
la llacuna de cal Tet fins el 9.VI (RBVA); el
seu caràcter esquerp no fa pensar que pro-
vingui de captivitat (G). Pendent d’ho-
mologació pel CAC.

MARESME

Malgrat de Mar 1 ex. a la desembocadu-
ra de la Tordera entre el 7.IV i el 2.V (CBSA

i EBMA); (G). Pendent d’homologació pel
CAC.

PLA D’URGELL

Estany d’Ivars i Vila-sana 6 exs. de 2n
any entre el 22.V i l’1.VI. Se’ls foragita per

evitar mals sobre la colònia de Chlidonias
hybrida pel mig de la qual sovint circulen
(JEBA i MCVA); (G). Pendent d’homologa-
ció pel CAC.

SEGRIÀ

La Granja d’Escarp-Massalcoreig-Seròs
12 exs. a l’aiguabarreig Segre-Cinca el 20
i 21.I (JBSA, OAVA i ALTA); cens d’ocells aquà-
tics hivernants (N).

Anser albifrons
Oca riallera grossa

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 adult al Cortalet i als estanys del
Matà del 19.XI de 2005 (MGVA i JMAA) a
l’11.II (JMAA); (G). Pendent d’homologa-
ció pel CAC.

Anser anser
Oca vulgar

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 172 exs. el 10.I (PAEA); màxim als
censos d’ocells aquàtics hivernants (N).
2 exs. a l’estany del Cortalet el 27.III (JVLA);
darrera citació prenupcial (F). 1 ex. en pas
a l’estany de Palau el 9.X (SSAA); primera
citació postnupcial (F). 110 exs. el 14.XI
(PAEA); màxim als censos d’ocells aquàtics
hivernants (N). 
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ALT URGELL

Organyà 6 exs. volant en direcció S el
18.XI (FMVA); (G, F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 394 exs. a tot el Delta el
14-20.I (DBCA i FVEA/PDEA); cens d’ocells
aquàtics hivernants (N). 2 exs. a l’illa de
Buda el 2.IV (DBCA); darrera citació pre-
nupcial (F). 1 adult als arrossars de la Quar-
tera, illa de Buda, el 26.VII (DBCA); pri-
mera citació postnupcial (F). 604 exs. a
tot el Delta l’1.XII (DBCA, FVEA i JPVF/PDEA);
màxim anual als censos quinzenals d’o-
cells aquàtics (N).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 4 exs. a la maresma
del Remolar des de primers d’any fins el
27.II (FLSA i NUTA); (F). 1 ex. a la platja de
cal Francès el 26.VII (DBRA); primera cita-
ció postnupcial (F).

BARCELONÈS

Barcelona 3 parelles provinents del pro-
grama d’alliberament de l’ajuntament nidi-
fiquen al parc de Diagonal Mar: una fra-
cassa per actes de vandalisme, una altra
per inundació del niu a causa d’una puja-
da del nivell de l’aigua, i la tercera acon-
segueix criar 3 polls que són retirats pel
personal de manteniment (RRSB); (R).
Parc Fluvial del Besòs 3 exs. a partir del
6.X. No estan anellats però són confiats,
de manera que probablement provenen
dels exemplars que s’han alliberat als parcs
de Barcelona (XLBA); (G).

PLA D’URGELL

Estany d’Ivars i Vila-sana 2 exs. a partir
del 6.XI (AVPA i JBSA) i 3 exs. a partir del
18.XI (SSAA, GBCA i DROA); (G).

SELVA

Sils 1 ex. als estanys el 24.XII (JVLA);
(G).

TARRAGONÈS

Salomó 125 exs. en migració prop del riu
Gaià el 20.III (MDDB); (F, N).

VALLÈS OCCIDENTAL

Palau-solità i Plegamans 1 ex. al parc de
l’hostal del Fum entre el 17 i el 19.IX (JRFA);
(G).

VALLÈS ORIENTAL

Sant Celoni 7 exs. en pas a uns 40 m d’al-
çada a la confluència entre la riera de Per-
tegàs i la Tordera el 10.X (MBXF); (F).

Branta canadensis
Oca del Canadà

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. en vol a la fanguera de la gola
del Fluvià el 7.VI, possiblement escapat
d’una casa particular de Torroella de Mont-
grí (TMJA, MSDC, AOTA i JMAA); (G). Pendent
d’homologació pel CR-SEO.

BAIX EMPORDÀ

Torroella de Montgrí 1 ex. en vol a l’Es-
tartit el 4.VI (JCCA i NGXA); (G). Pendent
d’homologació pel CR-SEO.

Branta leucopsis
Oca de galta blanca

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 adult al Cortalet del 9.I (MBXC i
JRXJ) al 3.III (JMAA); (G). Pendent d’ho-
mologació pel CAC.

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. de 2n any, el mateix
observat ja des del 30.XI de 2005, i amb
tota seguretat escapat de captivitat, obser-
vat repetides vegades a l’Encanyissada i a
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Vilacoto de l’1.I al 31.XII (DBCA i JMBD);
(G). Pendent d’homologació pel CAC.

BAIX LLOBREGAT

Sant Andreu de la Barca Continua al
riu fins el 8.I l’exemplar detectat el 4.XII.2005
(VSXA i ALTA); (G). Homologada pel CAC.

SEGRIÀ

Torres de Segre 2 exs. a l’embassament
d’Utxesa el 15.I (TASA, OMXA i UOOA);
(G). Pendent d’homologació pel CAC.

Branta bernicla
Oca de collar

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 5 exs. de 2n any de la
subespècie bernicla al port del Fangar
de l’1.I al 26.IV, amb 2 exs. del 27.IV al
29.V i 1 ex. del 30.V al 31.XII (DBCA);
presents a la zona des del 5.XII de 2005
(G, T). Homologada pel CAC. 2 exs. de
1r hivern, juntament amb 1 ex. de 2n any
calendari present a la zona des del 5.XII
de 2005, al port del Fangar del 14 al 31.XII
(DBCA); (G). Parcialment homologades
pel CAC.

BARCELONÈS

Sant Adrià de Besòs 1 ex. a la desembo-
cadura del Besòs del 18 al 21.V, molt pro-
bablement el mateix que es va veure a
Tarragona. Molt confiat, però no anellat
(DPHA); (G). Homologada pel CAC. 

TARRAGONÈS

Tarragona 1 ex. al port el 21.V (ACTA i
JFOD); (G). Pendent d’homologació pel
CAC.

Tadorna ferruginea
Ànec canyella

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 juvenil a l’illa de Buda,
tot i que puntualment és observat a d’al-
tres localitats, del 27.VII al 12.X (DBCA);
(G). Pendent d’homologació pel CR-SEO.

Tadorna tadorna
Ànec blanc

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 32 exs. el 10.I i 17 exs. el 14.II
(PAEA); censos d’ocells aquàtics hivernants
(N). 2 exs. als estanys del Matà el 19.V
(JMAA); darrera citació prenupcial (F). 2
juvenils a la depuradora d’Empuriabrava
el 23.VII (AOTA); primera citació pos-
tnupcial (F). 16 exs. el 14.XI i 18 exs. el
12.XII (PAEA); censos d’ocells aquàtics
hivernants (N). 

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 1 juvenil a l’em-
bassament del Foix entre el 3 i el 12.VII
(COBA); (G).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 865 exs. a tot el Delta el
14-20.I (DBCA i FVEA/PDEA); cens d’ocells
aquàtics hivernants (N). 1.086 exs. a tot
el Delta l’1.XII (DBCA, FVEA i JPVF/PDEA);
màxim anual als censos quinzenals d’o-
cells aquàtics (N).

BAIX EMPORDÀ

Pals 2 exs. a les basses d’en Coll el 15.III
i 3 exs. el 21.III (CBLA); (G).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 23 exs. durant el cens
d’ocells aquàtics hivernants (FSEB, FLBA i
ALTA); (N). Nidificació de 2 parelles a la
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platja de ca l’Arana que treuen 14 polls el
8.IV i 12 polls el 6.V, respectivament (FLSA,

XLBA, XSXA i EDBB); (R).

MARESME

Malgrat de Mar 1 ex. a la desembocadu-
ra de la Tordera el 15.XII (EBMA); (G).

PLA D’URGELL

Estany d’Ivars i Vila-sana 5 exs. el 4.III
(JEBA); (G). 1 parella el 14.V (SRJA); (G).
1 ex. entre el 5 (ADSA) i el 28.XI (JEBA);
(G).

TARRAGONÈS

Salou 6 exs. en pas cap al NE a 1 milla
nàutica de la costa el 22.V (JAPB i JTTC); (F,
N). 3 exs. al port i a la Universitat Labo-
ral entre el 16 i el 26.VIII (ACTA i JFOD);
(G).

Aix galericulata
Ànec mandarí

ALTA RIBAGORÇA

El Pont de Suert 1 mascle el 14.IV (MBRB);
(E). Pendent d’homologació pel CAC.

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 1 femella a l’em-
bassament del Foix entre el 28.VIII i el
3.XI (HSCA, CGGA i XBGA); (E). Pendent
d’homologació pel CAC.

BAIX EMPORDÀ

Calonge 1 ex. a la riera l’11 i el 13.XI
(MDSA); (E). Pendent d’homologació pel
CAC.

BERGUEDÀ

Avià 1 mascle a l’estany de Graugés el 14.X
(PABB); primera citació hivernal (E, F). Pen-
dent d’homologació pel CAC.
Berga 1 mascle al riu Llobregat a l’alçada
de la colònia Rosal el 15.I. Exemplar pre-

sent des de la tardor de 2005, que es mou
entre l’estany de Graugés i aquest tram del
riu (PABB); (E, F). Pendent d’homologa-
ció pel CAC.

GARROTXA

Olot 2 femelles al Fluvià a l’alçada de Tus-
sols entre el 17 i el 21.II, el comportament
gens refiat podria fer pensar en ocells no
domèstics (FTCA); (E). Pendent d’homo-
logació pel CAC.

GIRONÈS

Girona 1 femella a Pedret el 14.I (PFLB,

ACHA, MSFB i HPMA); (E). Pendent d’ho-
mologació pel CAC. 1 femella a Pedret el
19.XI i l’11.XII (MFRA); (E). Pendent d’ho-
mologació pel CAC.

VALLÈS ORIENTAL

Parets del Vallès 1 parella en un estany
al costat del polígon Llevant Industrial el
13.I, acompanyada de 3 Cairina moscha-
ta i 16 Anas platyrhynchos (JFOB); (E). Pen-
dent d’homologació pel CAC.

Anas penelope
Ànec xiulador

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 230 exs. el 10.I (PAEA); cens d’o-
cells aquàtics hivernants (N). 1 parella a
l’estany del Cortalet el 2.IV (JMAA); darre-
ra citació prenupcial (F). 2 exs. als estanys
del Matà el 13.IX (JMAA i AOTA); primera
citació postnupcial (F). 54 exs. el 14.XI i
21 exs. el 12.XII (PAEA); censos d’ocells
aquàtics hivernants (N).

BAIX CAMP

Cambrils 3 exs. volant sobre el mar en
direcció N el 3.XI (ACTA i PJAA); (G).
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BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 3.742 exs. a tot el Delta
el 14-20.I, que representa, a més, el recomp-
te màxim anual (DBCA i FVEA/PDEA); cens
d’ocells aquàtics hivernants (N). 1 feme-
lla a la Tancada el 18.V (DBCA); darrera
citació prenupcial (F). 2 mascles adults a
l’illa de Buda el 7.IX (DBCA); primera cita-
ció postnupcial (F).

BAIX EMPORDÀ

Castell-Platja d’Aro 1 femella als estanys
de les Escoles del 14.I a l’11.III (CACB);
(G). 1 femella a la bassa del Dofí el 15.X
(CACB); (G).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 102 exs. durant el
cens d’ocells aquàtics hivernants (FSEB,

FLBA i ALTA); (N). 1 ex. el 15.IV (PBGA);
darrera citació prenupcial (F). 1 ex. a la
maresma del Remolar el 13.IX (FLSA); pri-
mera citació postnupcial (F).

MARESME

Malgrat de Mar 1 mascle adult aturat a la
gola de la Tordera el 14.X (FMVA); (G).
Palafolls 3 exs. a la gravera el 15.X. Un
dels exemplars es desplaça a la desembo-
cadura de la Tordera el 16.X i els altres dos
ho fan el 19.X i resten fins el 27.XII (XRCA);
(G).

OSONA

Manlleu 1 mascle al Ter el 6 (AGRB) i el
26.I (GMCB); (G).

PLA DE L’ESTANY

Banyoles 1 femella a la zona N de l’estany
el 2.IV (CFQA); darrera citació prenupcial
(F). 2 exs. a l’estany el 18.X (CFQA); pri-
mera citació postnupcial (F).

PLA D’URGELL

Estany d’Ivars i Vila-sana Presència cons-
tant durant l’hivern 2005-2006. 1 ex. el

28.III (JEBA); darrera citació hivernal (F).
Màxim de 36 exs. el 4.III (JEBA); (N). 2
exs. el 15.IX (JEBA); (G). 1 ex. el 12.X (SSAA);
(G). 15 exs. el 13.XI (SSAA); (N).

SEGRIÀ

Torres de Segre 38 exs. a l’embassament
d’Utxesa el 20.I (JBSA, OAVA i ALTA); cens
d’ocells aquàtics hivernants (N).

SELVA

Sils 18 exs. als estanys l’1.IV (CPMA i MVCA);
màxim anual (N).

TARRAGONÈS

Tarragona 2 exs. a la Universitat Laboral
el 19.IX (ACTA i CAFA); primera citació post-
nupcial (F).

Anas strepera
Ànec griset

ALT EMPORDÀ

La Jonquera 3 exs. als estanys de Cana-
dal l’11.III (JBRC); (G).
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 63 exs. el 10.I i 183 exs. el 14.II
(PAEA); censos d’ocells aquàtics hivernants
(N). Població nidificant avaluada en 23
parelles, amb les primeres llocades a la
depuradora del Matà el 10.V (JMAA); (R,
F). 67 exs. el 14.XI i 139 exs. el 12.XII
(PAEA); censos d’ocells aquàtics hivernants
(N). 
Sant Climent Sescebes 1 ex. a l’estany
de Tòrlits l’11.III (JBRC); (G).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 3.201 exs. a tot el Delta
el 14-20.I (DBCA i FVEA/PDEA); cens d’o-
cells aquàtics hivernants (N). 3.809 exs.
a tot el Delta el 2.I (DBCA, FVEA i JPVF/PDEA);
màxim anual als censos quinzenals d’o-
cells aquàtics (N).
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BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 54 exs. durant el cens
d’ocells aquàtics hivernants (FSEB, FLBA i
ALTA); (N). 1 femella amb 12 polls a la
Vidala el 13.V (JCMC i JCRD); primers polls
de l’any (R).

BERGUEDÀ

Gironella 2 exs. al riu Llobregat el 15.I
(PABB); (G).

BARCELONÈS

Sant Adrià de Besòs 1 ex. a la desembo-
cadura del Besòs el 23.VIII (XLBA); (F, G).

MARESME

Malgrat de Mar 1 mascle a la desembo-
cadura de la Tordera entre el 8 i el 15.III
(EBMA); (G).

OSONA

Les Masies de Voltregà 2 exs., mascle i
femella, entre Espadamala i les Gambires
el 21.III (JCRC); (G).

PLA DE L’ESTANY

Banyoles 2 exs. a la zona N de l’estany
l’11.III, dia de forta tramuntana (CFQA i
JBVB); (G).

PLA D’URGELL

Estany d’Ivars i Vila-sana 10 exs. el 12.I
(FMSA); màxim prenupcial (N). Una pare-
lla amb un 3r exemplar fins el 27.V (JBSA);
darrera citació prenupcial (F). 4 exs. entre
el 8.VIII i el 21.X (SSAA, GBCA i JEBA); (F).

SEGRIÀ

Albatàrrec-Lleida-Montoliu de Lleida
17 exs. al riu Segre el 20.I (JBSA, OAVA i
ALTA); cens d’ocells aquàtics hivernants
(N).

SELVA

Sils 2 exs. als estanys el 18.III (CPMA);
darrera citació prenupcial (F).

TARRAGONÈS

Tarragona 1 femella o juvenil a la Uni-
versitat Laboral el 18.VIII (ACTA i JFOD);
(F).
Vila-seca 1 ex. a la Pineda el 9.X (ACTA);
(G).

Anas crecca
Xarxet comú

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 7.287 exs. el 10.I i 4.903 exs. el
14.II (PAEA); censos d’ocells aquàtics hiver-
nants (N). 1 parella als estanys del Matà
entre el 3 i el 14.V (JMAA); darrera cita-
ció prenupcial (F). 2 exs. als estanys del
Matà el 19.VII (JMAA); primera citació post-
nupcial (F). 2.778 exs. el 14.XI i 4.062
exs. el 12.XII (PAEA); censos d’ocells aquà-
tics hivernants (N). 

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 1 ex. el 4.VII (COBA);
primera citació postnupcial molt prime-
renca (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 17.211 exs. a tot el Del-
ta el 14-20.I (DBCA i FVEA/PDEA); cens d’o-
cells aquàtics hivernants (N). 1 mascle
adult als arrossars de la Quartera, illa de
Buda, el 27.V (DBCA i ALAB); darrera cita-
ció prenupcial (F). 1 mascle adult i 2 feme-
lles adultes als arrossars de la Quartera,
illa de Buda, el 4.VII (DBCA); primera cita-
ció postnupcial (F). 22.482 exs. a tot el
Delta el 16.XI (DBCA, FVEA i JPVF/PDEA);
màxim anual als censos quinzenals d’o-
cells aquàtics (N).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 707 exs. durant el
cens d’ocells aquàtics hivernants (FSEB,

FLBA i ALTA); (N).
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MARESME

Malgrat de Mar 3 exs. en pas sobre el mar
cap al NE l’1.V (JAPB, AHMA, JPMC i OTMA);
darrera citació prenupcial (F). 

PALLARS SOBIRÀ

La Guingueta d’Àneu 2 mascles i 1 feme-
lla el 14.XII i 6 mascles i 3 femelles el
19.XII a la mollera d’Escalarre (PAVA i EVXA);
(G).

PLA D’URGELL

Estany d’Ivars i Vila-sana 195 exs. el 23.I
(JBSA, OAVA i ALTA); cens d’ocells aquàtics
hivernants (N). Presència constant durant
l’hivern 2005-2006 i fins el 2.IV, amb 2
exs. (GBCA i JPPE); (F). Màxim de 300 exs.
el 4.III (JEBA); (N). Presència novament a
partir del 4.VIII, amb 5 exs. (ASPA i XSXC),
i fins el 18.XI, amb 23 exs. (SSAA, DROA i
GBCA); (F). 38 exs. el 19.IX (JEBA i VPRA);
màxim postnupcial (N).

SELVA

Sils 46 exs. als estanys el 14.I (ICAA, MVCA,

MGSA, JGXA, ADGA i MCXA); (N). 2 exs. el
8.IV (HMPA); darrera citació prenupcial (F). 

TARRAGONÈS

Vila-seca 5 exs. a partir del 21.IX en uns
tolls produïts per les pluges dels dies ante-
riors a la Pineda (PJAA); (F, B). 

Anas carolinensis
Xarxet americà

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà El mascle adult de finals de 2005
continua fins el 22.II a la Massona i a l’es-
tany del Cortalet (JMAA i TMJA); (G). Pen-
dent d’homologació pel CR-SEO.

Anas platyrhynchos
Ànec collverd

Tendència població nidificant (SOCC) 
Mitjana anual (2002-2006): +13% (*, n=95)

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus 2 parelles
es reprodueixen amb èxit a la riera de la
Valleta al seu pas pel Pujolar. S’observen
15 exs. junts, 13 dels quals són pollets,
el 15.IV (PFLB); (R). 
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 7.606 exs. el 10.I i 3.205 exs. el
14.II (PAEA); censos d’ocells aquàtics hiver-
nants (N). Primera llocada als estanys del
Matà el 19.IV (JMAA); (R). 4.484 exs. el
14.XI i 7.320 exs. el 12.XII (PAEA); censos
d’ocells aquàtics hivernants (N).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 70.428 exs. a tot el Del-
ta el 14-20.I, que representa, a més, el
recompte màxim anual (DBCA i FVEA/PDEA);
cens d’ocells aquàtics hivernants (N). 

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1.425 exs. durant el
cens d’ocells aquàtics hivernants (FSEB,

FLBA i ALTA); (N). 337 parelles durant el
cens d’ocells nidificants (FLSA i XSXA); (N).
1 femella amb polls al camp de futbol el
26.III (JCMC); primers polls de l’any (R).

GIRONÈS

484 exs. al conjunt de la comarca el 14.X
(ALTA); cens d’ocells aquàtics hivernants
(N).
Girona Un niu amb diferents ous, el pri-
mer dels quals es pon el divendres Sant
(14.IV), en una jardinera d’una casa al bell
mig del barri Vell, prop de la pujada de
Sant Domènec. A partir del juny neixen
els pollets, ben lluny de l’aigua (MMXE);
(R). Un altre niu amb pollets en un balcó
del carrer de l’Albereda (DRXC i JRXI); (R).
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MARESME

Malgrat de Mar 1 femella amb 11 polls
al delta de la Tordera el 18.IV (CBSA); pri-
mers polls de l’any a la comarca (R). Un
mínim de 3 niuades diferents a la desem-
bocadura de la Tordera el 8.V (EBMA); (R).
Fins a 119 exs. a la desembocadura de la
Tordera el 27.XII (XRCA); (N).
Tordera 30 joves a cal Raba el 28.VI (EBMA);
(N).

PLA D’URGELL

Estany d’Ivars i Vila-sana 575 exs. el 20.I
(JBSA, OAVA i ALTA); cens d’ocells aquàtics
hivernants (N). Màxim hivernal de 750
exs. el 13.I (JEBA); (N). Xifres altes altra
vegada a partir de l’1.VIII, amb 900 exs.
(JEBA); (N). Nou màxim de 1.700 exs. el
28.XI (JEBA); (N). Entre 20 i 30 parelles
crien el primer any amb uns nivells mínims
d’aigua al recuperat estany (JEBA); (R).

TARRAGONÈS

Tarragona 1 femella amb 9 polls a la Uni-
versitat Laboral el 27.III (ACTA i FMVA); (R).

VAL D’ARAN

Bausen 64 exs. al pantà de Bausen el 8.I.
(LTBB); dada rècord d’hivernada (N).

Anas acuta
Ànec cuallarg

ALT EMPORDÀ

La Jonquera 12 exs. en migració al coll
del Pertús el 17.III (JBRC); (F). 
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 86 exs. el 10.I i 46 exs. el 14.II
(PAEA); censos d’ocells aquàtics hivernants
(N). Mínim de 60 exs. a la Massona el 12.III
(PFLB); concentració prenupcial (N, F). 2
exs. a l’estany del Cortalet el 12.IV (JMAA);
darrera citació prenupcial (F). 3 exs. a l’es-
tany de Palau el 28.IX (SSAA); primera cita-
ció postnupcial (F). 13 exs. el 14.XI i 10

exs. el 12.XII (PAEA); censos d’ocells aquà-
tics hivernants (N).
Rabós 24 exs. al coll de Plaja l’11.III (ECFA);
(N, F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 4.595 exs. a tot el Delta
el 14-20.I (DBCA i FVEA/PDEA); cens d’o-
cells aquàtics hivernants (N). 1 mascle als
arrossars de la Quartera, illa de Buda, el
13.V (DBCA); darrera citació prenupcial
(F). 2 femelles al Canal Vell el 29.VIII
(DBCA); primera citació postnupcial (F).
5.923 exs. a tot el Delta el 16.XI (DBCA,
FVEA i JPVF/PDEA); màxim anual als censos
quinzenals d’ocells aquàtics (N).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 3 exs. durant el cens
d’ocells aquàtics hivernants (FSEB, FLBA i
ALTA); (N). 1 ex. a la llacuna de cal Tet el
27.IV (XLBA); darrera citació prenupcial
(F). 2 exs. a la maresma del Remolar el
17.IX (STVB); primera citació postnupcial
(F). 

PALLARS SOBIRÀ

La Guingueta d’Àneu 1 mascle dins un
grup d’Anas platyrhynchos a l’embassament
de la Torrassa el 4.I (JCBC); (G).

PLA DE L’ESTANY

Banyoles 16 exs. a la zona N de l’estany
l’11.III, dia de forta tramuntana (CFQA i
JBVB); (N).

PLA D’URGELL

Estany d’Ivars i Vila-sana Observacions
esporàdiques durant l’hivern amb un cert
increment a partir de mitjans de febrer.
Màxim de 48 exs. el 18.III (GBCA i DGCA);
(N). Darrera citació d’1 ex. el 9.IV (JEBA);
(F). Noves observacions entre el 19.IX, amb
2 exs. (JEBA), i el 14.XI, amb 1 ex. (JEBA);
(F). Màxim de 17 exs. el 12.X (SSAA); (N).
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RIBERA D’EBRE

La Palma d’Ebre 11 exs. a l’embassament
dels Montblanquets el 12.III i 22 exs., 12
mascles i 10 femelles, el 12.IV (RACC); (F,
G, N).

SELVA

Sils 2 exs. als estanys el 20.III (CPMA, JVLA

i HMPA); darrera citació prenupcial (F). 1
mascle el 13.X (ADOA i BSXA); primera cita-
ció postnupcial (F).

TARRAGONÈS

Tarragona 3 exs. a la Universitat Laboral
entre el 19 i el 30.IX (ACTA i CAFA); (G).

Anas querquedula
Xarrasclet

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 3 exs. a la cua de
l’embassament del Foix entre el 23 i el
26.III (HSCA, CGGA i XBGA); (G).

ALT EMPORDÀ

La Jonquera 2 exs. als estanys de Cana-
dal el 9.III (JBRC); (F). 24 exs. al conjunt
dels estanys el 14.III (JBRC i ECFA); (N). 
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 mascle de 1r hivern a la Rogera
el 20.I (JMAA) i a les Llaunes el 14.II (PAEA),
i 1 femella a l’estany del Cortalet entre el
31.I i el 22.II (JMAA); citacions hivernals
(F). 1 mascle adult a l’estany del Cortalet
el 24.II (JMAA); primera citació prenupcial
(F). 39 exs. a l’estany de Vilaüt el 25.III
(JMAA); màxim prenupcial (N, F). 1 mas-
cle als estanys del Matà entre el 8 i el 10.V
(JMAA); darrera citació prenupcial (F). 2
exs. als estanys del Matà el 14.VII (JMAA);
primera citació postnupcial (F). 15 exs.
als estanys del Matà el 30.VIII (JMAA);
màxim postnupcial (F). 2 exs. a l’estany
del Cortalet el 18.IX (TMJA); darrera cita-
ció postnupcial (F).

Sant Climent de Sescebes 2 exs., mas-
cle i femella, a l’estany de Tòrlits el 23.III
(MBFA); (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 2 exs., 1 mascle i 1
femella, al Garxal el 20.II (DBCA); prime-
ra citació prenupcial (F). 1 mascle i 5 feme-
lles al Canal Vell el 13.V (DBCA); darrera
citació prenupcial segura (F). Observa-
cions regulars d’1 mascle i 3 femelles al
llarg de tot el període estival a l’illa de Buda,
sense que se’n constati la reproducció
(DBCA); (F). 4 mascles als arrossars de la
Quartera, illa de Buda, el 3.VII (DBCA); pri-
mera citació postnupcial segura (F). 2 feme-
lles a l’illa de Buda el 21.XI (DBCA); darre-
ra citació postnupcial (F). 108 exs. a tot
el delta el 2.IV (DBCA, FVEA i JPVF/PDEA);
màxim anual als censos quinzenals d’o-
cells aquàtics (N).

BAIX LLOBREGAT

Cornellà de Llobregat 6 exs., 3 femelles
i 3 mascles, al riu Llobregat l’11.III (ASAA);
primera citació prenupcial (G, F).
Delta del Llobregat 690 exs. en pas sobre
el mar a l’alçada de la platja de ca l’Arana
en 1h 30 min el 13.III (RBVA); (N). 1 ex. a
la llacuna de cal Tet l’1.V (RBVA); darrera
citació prenupcial (F). 1 ex. l’1.VII (RBVA);
primera citació postnupcial (F).

BARCELONÈS

Sant Adrià de Besòs Uns 100 exs. davant
la desembocadura del Besòs el 13.III (XLBA);
(G, N).

GARRAF

Cubelles 2 exs. a la desembocadura del
riu Foix el 9.III (MOVA); (F, G).

MARESME

Palafolls 1 mascle el 21.III (EBMA) i el 5.V
(JRFA) a l’antiga gravera del costat de l’ae-
ròdrom; (G).
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OSONA

Les Masies de Voltregà 1 mascle entre
Espadamala i les Gambires el 28.III (JCRC);
(G).
Vic 2 exs. en un camp inundat a la torre
d’en Bru el 16.III (JVFB); (G).

PLA D’URGELL

Estany d’Ivars i Vila-sana Presència cons-
tant entre el 9.III, amb 3 exs. (JEBA i JBSA),
i el 29.V, amb 1 ex. (JEBA); (F). Màxim de
38 exs. el 18.III (GBCA i DGCA); (N). Pre-
sència regular novament entre l’1.VIII, amb
3 exs. (JEBA), i el  6.IX, amb 1 ex. (SSAA i
JFOD); (F).

PLA DE L’ESTANY

Banyoles 6 exs. a la zona N de l’estany el
2.IV (CFQA); darrera citació prenupcial (F).

SELVA

Sils Diverses observacions als estanys entre
el 10.III, amb 3 exs. (JVLA), i el 5.V, amb
1 ex. (JVLA i HMPA); (F). Màxim de 25 exs.
el 16.III (JVLA); (N).

TARRAGONÈS

Vila-seca 4 exs. a la torre d’en Dolça el
22.III (JFOD); primera citació prenupcial
(F).

VALLÈS ORIENTAL

La Garriga 4 mascles i 1 femella a les bas-
ses del camp de golf el 14.III (JRFA); (G,
F).

Anas clypeata
Ànec cullerot

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1.190 exs. el 14.II (PAEA); cens d’o-
cells aquàtics hivernants (N). 1 parella a
l’estany del Cortalet l’11.V (JMAA); darre-

ra citació prenupcial (F). 1 ex. a la Mas-
sona el 3.VII (JMAA); primera citació post-
nupcial (N). 866 exs. el 14.XI i 752 exs.
el 12.XII (PAEA); censos d’ocells aquàtics
hivernants (N).

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 5 exs. a l’embassa-
ment del Foix el 14.I (PARA, PTEA i XPCA);
cens d’ocells aquàtics hivernants (N).
Delta de l’Ebre 22.135 exs. a tot el Del-
ta el 14-20.I, que suposa, a més, el recomp-
te màxim anual (DBCA i FVEA/PDEA); cens
d’ocells aquàtics hivernants (N). 17 exs.,
11 exs. a l’illa de Buda, 5 exs. al Canal Vell
i 1 ex. al Garxal el 14.V (DBCA); darreres
citacions prenupcials segures (F). Obser-
vacions regulars de 2 mascles i 1 femella
al llarg del període estival als arrossars de
la Quartera, illa de Buda, sense que se’n
constati la reproducció (DBCA); (F). 29 exs.
a l’illa de Buda el 29.VI (DBCA); primera
citació postnupcial segura (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 296 exs. durant el
cens d’ocells aquàtics hivernants (FSEB,

FLBA i ALTA); (N). 1 femella amb 9 polls a
la bassa dels Pollancres el 4.VI (RBVA); úni-
ca parella nidificant de l’any (R).

BERGUEDÀ

Avià 1 mascle i 1 femella a l’estany de
Graugés entre el 15.I i el 25.II (PABB); (G).
Cercs 4 mascles i 6 femelles a l’embassa-
ment de la Baells el 15.III (LCLA); (N, F).

MARESME

Malgrat de Mar 1 femella o jove a la
desembocadura de la Tordera el 14.X (FMVA);
primera citació postnupcial (F).

PALLARS SOBIRÀ

La Guingueta d’Àneu 1 mascle a la molle-
ra d’Escalarre el 23 i 24.III (EVXA); darre-
ra citació prenupcial (F).

Anuari d’Ornitologia de Catalunya 200626



PLA DE L’ESTANY

Banyoles 17 exs. a la zona N de l’estany
l’11.III, dia de forta tramuntana (CFQA i
JPVB); (N).

PLA D’URGELL

Estany d’Ivars i Vila-sana 32 exs. el
20.I (JBSA, OAVA i ALTA); cens d’ocells aquà-
tics hivernants (N). Presència constant
durant tots els mesos de l’any. Crien entre
1 i 3 parelles (JEBA); nou quadrat UTM
10x10 de cria segura (GR). 88 exs. el 18.III
(GBCA i DGCA); màxim prenupcial (N). 74
exs. el 3.XI (SSAA); màxim postnupcial (N).

SELVA

Sils 2 exs. als estanys el 18.III (CPMA i JVLA);
darrera citació prenupcial (F). 1 ex. el 18.XI
(MVCA); primera citació postnupcial (F).

TARRAGONÈS

Tarragona 8 exs. a la Universitat Laboral
el 7.I (ACTA, ISAA i AMOA); cens d’ocells
aquàtics hivernants (N). 
Torredembarra 2 femelles o joves el 15.IX
(FMVA); (G, F).

Marmaronetta angustirostris
Xarxet marbrenc

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 mascle a la bassa
dels Pollancres del 6 al 12.IV (XSXA, FLSA,

PBGA, SGBB i JCMC); (G). Homologada pel
CAC.

Netta rufina
Xibec

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 femella a l’estany de Palau i a l’es-
tany d’en Pericus entre el 19.III (ABRA i
GMCB) i el 6.IV (JMAA); (G). 1 mascle a la

Massona el 10.V (JMAA) i a l’estany del Cor-
talet el 28.V (IBTA); (G).
Pedret i Marzà 6 exs. a la bassa de Pedret
del 27.VII al 15.VIII (AOTA); (G, F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 8.016 exs. a tot el Delta
el 14-20.I (DBCA i FVEA/PDEA); cens d’o-
cells aquàtics hivernants (N). 8.319 exs.
a tot el Delta el 30.VIII (DBCA, FVEA i
JPVF/PDEA), màxim anual als censos quin-
zenals d’ocells aquàtics (N).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 6 exs. durant el cens
d’ocells aquàtics hivernants (FSEB, FLBA i
ALTA); (N). 6 parelles nidificants (FLSA, XSXA

i FSEB); (R). 1 femella amb polls a la Vida-
la el 26.IV (XSXA); primers polls de l’any
(R).
Sant Joan Despí 1 femella a la gravera des
del 8.X fins a finals de mes (AAMA); (G).

BARCELONÈS

Sant Adrià de Besòs 3 exs. al riu Besòs
dels quals encara en resta un el 6.IX. No
estan anellats, però són confiats, de mane-
ra que probablement provenen dels exem-
plars que s’han alliberat als parcs de Bar-
celona (XLBA); (G).

PLA D’URGELL

Estany d’Ivars i Vila-sana 1 ex. durant
l’hivern 2005-2006 i que roman sol fins
el 22.V (JEBA i FMSA); (G). 2 mascles i 5
femelles el 28.V (ASPA); màxim prenupcial
(N). 1 femella envola 2 polls (JEBA); nou
quadrat UTM 10x10 de cria segura (GR).
Presència regular durant tot el període
postnupcial, amb un màxim de 12 exs. el
17.XII (JBSA); (F, N).

TARRAGONÈS

Tarragona 1 femella o juvenil a la Uni-
versitat Laboral el 18.VIII (ACTA i JFOD);
(G).
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Aythya ferina
Morell de cap roig

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 41 exs. el 10.I i 15 exs. el 14.II (PAEA);
censos d’ocells aquàtics hivernants (N). 19
exs. el 14.XI i 66 exs. el 12.XII (PAEA); cen-
sos d’ocells aquàtics hivernants (N). 
Pedret i Marzà 3 exs. a la bassa de Pedret
el 2.VIII (AOTA); primera citació postnup-
cial (F). 
Sant Climent Sescebes 2 exs. a l’estany
de Tòrlits el 20.IV (ECFA); darrera citació
prenupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 114 exs. a tot el Delta el
14-20.I (DBCA i FVEA/PDEA); cens d’ocells
aquàtics hivernants (N). 63 exs., repartits
per l’Encanyissada, el Canal Vell i l’illa de
Buda, el 3.IV (DBCA); darreres citacions pre-
nupcials segures (F). Presència continua-
da de 7 exs., 4 mascles i 3 femelles, al Canal
Vell i a l’illa de Buda des de mitjans d’a-
bril a mitjans de juliol; sense que se’n cons-
tati la cria (DBCA); (F). 21 exs. al Canal Vell
i 12 exs. a l’illa de Buda el 22.VII (DBCA);
primeres citacions postnupcials segures
(F). 1.651 exs. a tot el Delta el 16.XII (DBCA,
FVEA i JPVF/PDEA); màxim anual als censos
quinzenals d’ocells aquàtics (N).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 156 exs. durant el
cens d’ocells aquàtics hivernants (FSEB,

FLBA i ALTA); (N). 6 parelles nidificants
(XSXA, FLSA, RBVA i ALTA); màxim històric
per a aquest espai (N, R). 1 femella amb
3 polls a la Vidala el 22.V (FLSA i ALTA);
primers polls de l’any (R).

OSONA

Les Masies de Voltregà 1 mascle al riu
Ter a Espadamala entre el 4.XI (MRFB i
AGRB) i el 24.XII (RJNA); (G).

PLA DE L’ESTANY

Banyoles Diverses citacions a l’estany: 8
exs. l’11.III (CFQA); darrera citació pre-
nupcial (F). 4 exs. en dispersió el 25.V
(CFQA); (F). 4 exs. al lòbul N (JBVB); pri-
mera citació postnupcial (F).

PLA D’URGELL

Estany d’Ivars i Vila-sana 1 mascle el 4.III
(JEBA); primera citació de l’espècie a l’estany
(G). A partir d’aquest moment, presència
regular d’alguns mascles i femelles durant
tot el període reproductor amb un màxim
de 5 mascles i 1 femella el 13.V (ASPA); (N).
Possible cria de fins a 2 parelles (JEBA); nou
quadrat UTM 10x10 de cria possible (GR).
Creixent nombre d’exemplars a partir del
juliol amb un màxim de 57 exs. el 18.XI
(GBCA, SSAA i DROA); (N). 24 exs. el 28.XI
(JEBA); darrera citació de l’any (F).

RIBERA D’EBRE

Flix 2 exs. a la llacuna de Sebes el 16.XII
(PJMB); (G).

SELVA

Sils Presència regular d’1-2 exs. als estanys
entre el 10.III i el 13.V (CPMA); (G, F).

TARRAGONÈS

Vila-seca 57 exs. a la Pineda el 7.I (ACTA,

ISAA i AMOA); cens d’ocells aquàtics hiver-
nants (N). 1 ex. a la Pineda el 25.VIII (ACTA

i RGBA); primera citació postnupcial (F, G).

VALLÈS ORIENTAL

La Garriga 1 mascle a les basses del camp
de golf de Rosanes el 9.I (JRFA); (G).

Aythya collaris
Morell de collar

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà La femella present des de finals del

Anuari d’Ornitologia de Catalunya 200628



2005 a l’estany d’en Túries i a la Massona
continua fins el 12.III (AOTA, PSGA i JMAA);
(G). Pendent d’homologació pel CR-SEO.

Aythya nyroca
Morell xocolater

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 femella a la Massona entre el 8.I
(AOTA) i el 14.II (PAEA); (E). 1 mascle i 1
femella a la Massona entre el 19.II (FMVA)
i el 6.III (JFBB i JMAA); (E). 2 exs. el 13.XI
(AOTA) i 1 ex. el 12.XII (PAEA); cens d’o-
cells aquàtics hivernants (E, N). 

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 5 exs., 4 mascles adults i
1 femella adulta, observats a l’illa de Buda
i al Clot, l’Encanyissada, de l’1.I al 3.III;
presents al delta des del 2.XII de 2005
(DBCA); (E). 1 mascle adult a l’illa de Buda
del 2.XI al 12.XII (DBCA); (E).

BAIX LLOBREGAT 

Delta del Llobregat 1 ex. durant el cens
d’ocells aquàtics hivernants (FSEB, FLBA i
ALTA); (E, N). 2 exs. a la riera de Sant Cli-
ment del 3.II (MGVA i RBVA) al 5.III (PBGA);
(E). 1 ex. a la riera de Sant Climent del 10
al 15.III (RBVA); (E). 1 mascle a la llacuna
de cal Tet el 15.V (XLBA); (E).

PLA D’URGELL

Estany d’Ivars i Vila-sana 1 femella entre
el 28 i el 30.IV (AMMA, JSSE i ASPA); (E). 1
mascle el 7 i 8.X (GBCA, JCGA i JEBA); (E).

TARRAGONÈS

Vila-seca 1 ex. a la sèquia Major entre el
25.VIII i el 25.XII (ACTA, RGBA, JFOD, PJAA

i MPSA); (E).

Aythya fuligula
Morell de plomall

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 33 exs. el 10.I i 34 exs. el 14.II
(PAEA); censos d’ocells aquàtics hivernants
(N). 2 mascles a la Massona entre el 6 (JMAA

i RFRA) i el 10.V (JMAA); darrera citació pre-
nupcial (F). 1 mascle a la Fonda el 29.VI
(JMAA i AOTA); citació estival (F). 2 feme-
lles a la Rogera el 27.X (JMAA); primera
citació postnupcial (F). 30 exs. el 14.XI i
42 exs. el 12.XII (PAEA); censos d’ocells
aquàtics hivernants (N). 
Pedret i Marzà 2 exs. a la bassa de Pedret
el 23.I i 3 exs. el 25.II (JMAA); (G, F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 65 exs. a tot el Delta el
14-20.I (DBCA i FVEA/PDEA); cens d’ocells
aquàtics hivernants (N). 2 femelles a illa
de Buda el 12.V (DBCA); darrera citació
prenupcial (F). 2 exs., mascle i femella, als
arrossars de la Quartera, illa de Buda, el
31.VII (DBCA); primera citació postnup-
cial (F). 322 exs. a tot el Delta el 2.I (DBCA,
FVEA i JPVF/PDEA); màxim anual als censos
quinzenals d’ocells aquàtics (N).

BAIX EMPORDÀ

Torroella de Montgrí 1 femella al Ter Vell
el 4.XI (ABRA); primera citació postnup-
cial (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 8 exs. durant el cens
d’ocells aquàtics hivernants (FSEB, FLBA i
ALTA); (N). 2 exs. a la llacuna de cal Tet
el 20.III (FLSA); darrera citació prenup-
cial (F). 1 ex. a la llacuna de cal Tet el
10.XI (FLSA); primera citació postnupcial
(F).

MARESME

Malgrat de Mar 1 femella a la desembo-
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cadura de la Tordera del 30.X al 12.XI
(XRCA) i 1 juvenil entre el 9 i el 17.XI (EBMA);
(G).

PLA D’URGELL

Estany d’Ivars i Vila-sana 1 ex. el 13.I
(JEBA); (G). 1 ex. el 17.IX (GBCA) i el 12.X
(SSAA); (G).

Aythya marila
Morell buixot

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 mascle de 1r hivern i 2
femelles, adulta i de 1r hivern, al Clot,
l’Encanyissada, de l’1.I al 18.II; presents
al Delta des del 6.XII de 2005 (DBCA, FVEA,
JPVF i JMBD); (G). Pendents d’homologa-
ció pel CAC.

Somateria mollissima
Èider

ALT EMPORDÀ

Roses El mascle de 1r hivern present des
del desembre de 2005 a l’espigó dels Salins
i altres zones, continua fins el 26.II (JMAA);
(E).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 9 exs., 1 mascle adult,
4 mascles de 1r hivern i 4 femelles/1r
hivern, a la punta del Fangar de l’1.I al
4.III, amb 3 femelles del 5.III al 6.IV, i ja
només 2 femelles del 7.IV al 31.XII; pre-
sents al Delta des del novembre de 2005
(DBCA); (E).

MARESME

Malgrat de Mar 1 femella a la desembo-
cadura de la Tordera el 9.XI (EBMA); (E).

Melanitta nigra
Ànec negre

ALT EMPORDÀ

Badia de Roses 10 exs. l’11.I (JMAA); cens
ocells aquàtics hivernants (N). 2 femelles
davant la platja de can Comes el 17.I (JMAA)
i 1 femella el 8.IV (DBRA i JJMA); (F, G).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 249 exs. a tot el Delta el
14-20.I, que representa, a més, el recomp-
te màxim anual (DBCA i FVEA/PDEA); cens
d’ocells aquàtics hivernants (N). 2 feme-
lles davant la platja de l’illa de Buda el
27.IV (DBCA); darrera citació prenupcial
(F). 2 femelles/1r hivern a la punta del
Fangar el 19.X (DBCA); primera citació
postnupcial (F). 

MARESME

Malgrat de Mar Mínim de 2 femelles a la
desembocadura de la Tordera el 18.I (EBMA);
(G).

Melanitta fusca
Ànec fosc

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 7 femelles/1r hivern al
mar davant la platja de la Marquesa de l’1.I
al 22.III; presents a la zona des del 3.XII
de 2005 (DBCA); (E). 5 femelles/1r hivern
davant les platges de l’Aluet, el Serrallo i
l’illa de Buda de l’1.I al 8.III, presents a la
zona des del 18.XII de 2005 (DBCA, JPVF i
FVEA); (E).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 femella aturada
davant la Ricarda el 7.XII (MGVA); (E).
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Bucephala clangula
Morell d’ulls grocs

ALT EMPORDÀ

Pedret i Marzà 1 mascle adult a la bassa
de Pedret del 25.II (BMBA i ACJA) al 10.III
(AOTA); (G). 14 mascles a la bassa de Pedret
del 13 (AOTA) al 20.III (OCVA i MLCA); (N,
G). Pendents d’homologació pel CAC.

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 femella adulta al Fan-
gar del 20.I al 18.II (OCVA, DBCA i JFOD);
(G). Pendent d’homologació pel CAC. 1
femella de 1r hivern a la badia dels Alfacs
del 4 al 9.II (JTOA, RSBB i DBCA), ja citada
a la Tancada des del 9.XII de 2005 (CJMA,
ISSC, UOOA i JCCA); (G). Homologada pel
CAC.

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat La femella observa-
da des del novembre de 2005 a la llacu-
na de cal Tet continua present fins el
8.III (FLSA); (G). Homologada pel CAC.

Mergus serrator
Bec de serra mitjà

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 87 exs. a tot el Delta el
14-20.I (DBCA i FVEA/PDEA); cens d’ocells
aquàtics hivernants (N, E). 1 femella al
port dels Alfacs el 2.IV (DBCA); darrera cita-
ció prenupcial (F, E). 3 femelles/1r hivern
al port del Fangar el 21.X (DBCA); prime-
ra citació postnupcial (F, E).

BARCELONÈS

Sant Adrià de Besòs 1 ex. davant de la
desembocadura del Besòs del 23.XI a finals
d’any (XLBA); (E).

GARRAF

Cubelles 2 exs. al mar davant el cap de

Sant Pere el 5.III (MOVA); (E). 1 femella al
mar davant la desembocadura del riu Foix
el 17.XII (VPRA); (E).

PLA D’URGELL

Estany d’Ivars i Vila-sana 1 femella el
12.I (FMSA); (E, G).

Lagopus muta
Perdiu blanca

ALTA RIBAGORÇA/PALLARS JUSSÀ/

PALLARS SOBIRÀ/VAL D’ARAN

Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany
de Sant Maurici Durant la campanya de
reproducció es localitzen fins a 46 adults
amb 17 polls de 9 llocades (JVBA i VSEO);
(E, N, R).

CERDANYA

Meranges 7 exs., 3 femelles, 3 juvenils i
1 mascle, a 2.850 m al Puigpedrós el 20.VIII
(LTBB); (E, N).

PALLARS SOBIRÀ

Alt Àneu 1 femella amb 8 polls d’1-2 dies
d’edat a Moredo el 8.VII (JRSB i FCTA); (E,
R, F).

RIPOLLÈS

Queralbs 1 mascle i 1 femella a la coma
de Fontalba el 5 (JSPC, CPMB i DGMA) i 27.VI
(LCPA); (E). 1 mascle i 1 femella al coll d’Ei-
na el 27.X (LCPA); (E).

VAL D’ARAN

Naut Aran Diverses observacions a l’oba-
ga d’Arenho: 1 femella el 27.IX, 3 exs., 1
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mascle i 2 femelles, i 7 exs. més el 12.X.
1 mascle el 16.X. 6 exs., grup familiar amb
1 mascle, 1 femella i 4 joves, el 28.X, amb
un 80% del cos blanc, tot i no haver-hi
gens de neu. Els mateixos 6 exs. amb un
90% del cos blanc, tot i no haver-hi gens
de neu, el 9.XI. 4 exs., tots semblen joves
de l’any del grup familiar, amb un 100%
del cos blanc, tot i no haver-hi gens de
neu, el 18 i 26.XI (MAMA i XNPA); (E, B, M).
Vielha e Mijaran Rastres recents a 2.000
m al massís de Montpius-Montcorbison
l’1.V (LTBB); (E).

Tetrao urogallus
Gall fer

ALTA RIBAGORÇA/PALLARS JUSSÀ/

PALLARS SOBIRÀ/VAL D’ARAN

Alta conca de la Noguera Pallaresa 26
femelles i 20 joves de 12 llocades entre el
Parc Natural de l’Alt Pirineu i el Parc Nacio-
nal d’Aigüestortes i Estany de Sant Mau-
rici (JCBC); (N, R).
Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany
de Sant Maurici Durant la campanya de
reproducció es localitzen 12 femelles amb
15 polls de 6 llocades a les poblacions
meridionals i 15 femelles amb 8 polls de
6 llocades a la conca de la Noguera Riba-
gorçana (JCBC); (R).

PALLARS SOBIRÀ

Rialp 1 mascle adult trobat mort a la carre-
tera de Port-Ainé sota una línia d’alta ten-
sió amb clars símptomes de col·lisió (JCBC);
(B).

VAL D’ARAN

Les 1 mascle l’11.V (MAMA); (R).
Vielha e Mijaran 1 mascle i 1 femella en
un cantador al bosc de Baricauva el 5 i 8.V
(MAMA i XNPA); (R).

Alectoris rufa
Perdiu roja

Tendència població nidificant (SOCC)
Mitjana anual (2002-2006): +5% (ns, n=112)

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus 6 perdi-
gons seguint una femella a la vall del Pujo-
lar i 11 perdigons amb una femella al Mont-
perdut el 12.VII (PFLB); primers polls de
l’any (R). 

ANOIA

Igualada El 5.II continua present un dels
dos exs. totalment albins observats a Rubió
l’estiu de 2005 (FPTB); (M).

PALLARS JUSSÀ

Abella de la Conca 1 femella amb 8 polls
d’un dia d’edat el 23.VI (JCBC); (R). Llo-
cada amb 5 pollets d’uns 10 dies d’edat a
la serra de Carreu el 9.VII (FMVA); (R).
La Torre de Cabdella 1 mascle cantant a
2.400 m a la coma Palomera l’11.VII (CRCA);
(R).

PALLARS SOBIRÀ

Alins 1 femella amb 12 polls a 1.980 m
en una avetosa-pineda de Pinus uncinata
al bosc de la Selva, a la vall Ferrera, el 8.VII
(APSA i EIBA); nou quadrat UTM 10x10 de
cria segura (GR).
Baix Pallars 1 ex. mort per col·lisió en un
cable de baixa tensió al solà de Baén el
17.XII (JCBC); (B).

SELVA

Santa Coloma de Farners 1 adult amb 7
pollets prop de la font Picant el 3.VII (ADGA

i MGSA); (R).

VAL D’ARAN

Bausen 1 femella amb 4-5 pollets el 3.VII
(MAMA); (R).
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VALLÈS ORIENTAL

Cardedeu 1 llocada de 4 pollets a la vall
de Sant Hilari el 24.VI (JMOA); (R).

Perdix perdix
Perdiu xerra

ALTA RIBAGORÇA/PALLARS JUSSÀ/

PALLARS SOBIRÀ/VAL D’ARAN

Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany
de Sant Maurici Durant el període com-
près entre l’11.VII i el 8.IX es localitzen
fins a 12 adults amb 34 polls d’un total de
5 llocades (JCBC); (E, R).

BERGUEDÀ

Castellar de n’Hug 7 exs. en un prat sub-
alpí al pla de Rus el 7.XII (PABB); (E).

CERDANYA

Meranges 1 estol de 10 exs. a 2.600 m al
serrat de les Perdius Blanques el 20.VIII
(LTBB); (E).

PALLARS SOBIRÀ

Alins 3 exs. en 100 m en un bosc de Pinus
uncinata a 2.000 m el 14.VI (JMCF); (E).
Farrera 11 exs. alimentant-se en mato-
llars de Genista balansae a 1.600 m a les
bordes de Burg el 21.I (JRSB i ETNA); (E, B).
Sort 1 ex. en un prat alpí a 2.100 m a la
coma Llobatera el 2.IV (JRSB); (E).

RIPOLLÈS

Queralbs 2 exs. a la coma de l’Embut el
14.V (JSPC); (E).

VAL D’ARAN

Naut Aran 7 adults al pla de Moredo el
7.VI (MAMA); (E). 1 femella amb 4 joves el
16.X (MAMA); (E, R). Diverses observacions
a l’obaga d’Arenho: 12 exs. el 14.IX, 10 exs.
el 17.IX, 7-8 exs. el 27.IX, 10 exs. el 6.X,
15-20 exs. el 12.X, 8-10 exs. el 16.X i 4 exs.
més 1 ex. depredat per carnívor, el 9.XI, i

10-11 exs. el 29.XI (MAMA i XNPA); (E, B).
11 exs., 7-8 mascles, a la vall d’Unhòla l’1.XII
(MAMA i XNPA); (E). 5 exs. a la serra dera
Comalada el 25.V (XNPA); (E). 8-10 exs. a
la vall de l’Horcalh el 15.11 (XNPA); (E).
Vielha e Mijaran 1 ex. a l’obaga de Letas-
si el 14.V (MAMA); (E). 1 parella al tuc de
Letassi el 14.V (XNPA); (E).

Coturnix coturnix
Guatlla

Tendència població nidificant (SOCC) 
Mitjana anual (2002-2006): -18% (*, n=43)

BAIX LLOBREGAT

Gavà 1 ex. a l’itinerari SOCC 215 el 4.VI
(DBMC); nou quadrat UTM 10x10 de cria
possible (GR).

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. al parc zoològic el 8.VI
(JGGD); (G). 1 ex. trobat mort a la gespa
d’una plaça propera al parc de Diagonal
Mar el 19.IX (CBMA); (G).
Santa Coloma de Gramenet Diferents
observacions al riu Besòs entre el 24.VIII
i el 9.XI, amb un màxim de 5 exs. el 17.X
(XLBA); (G, F).

GARROTXA

Olot 1 mascle cantant el 2.IV (FTCA); pri-
mera citació prenupcial (F).

NOGUERA

Montgai 2 mascles cantant al secà de Bell-
munt el 15.III (RGMB); primera citació pre-
nupcial (F).

OSONA

Sant Julià de Vilatorta 2 exs. el gener
(JAIA); citació hivernal (F).

VAL D’ARAN

Vielha e Mijaran 1 mascle cantant a 1.800
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m a Montpius, itinerari SOCC 12, l’1.V
(LTBB); nou quadrat UTM 10x10 de cria
probable (GR).

VALLÈS ORIENTAL

Santa Eulàlia de Ronçana Primers cants
a can Gafa el 16.III (ACPA); primera cita-
ció prenupcial (R).

Phasianus colchicus
Faisà

Tendència població nidificant (SOCC) 
Mitjana anual (2002-2006): -1% (ns, n=35)

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 75 exs. al camí de
València el 29.IX (XLBA); (N).

OSONA

Sant Martí d’Albars 1 ex. a la Blava l’1.V
(JCCA); (G).

PLA D’URGELL

Estany d’Ivars i Vila-sana 2 femelles i 1
mascle el 27.X (ABBB); darrerament es detec-
ta una presència constant de l’espècie a la
zona (G).

VALLÈS OCCIDENTAL

Castellbisbal Presència als dos censos de
primavera de l’itinerari SOCC 205 (MSGA);
nou quadrat UTM 10x10 de cria possible
(GR).

Gavia stellata
Calàbria petita

ALT EMPORDÀ

Badia de Roses 3 exs. l’11.I (JMAA); cens
d’ocells aquàtics hivernants (E, N). 1 ex.
davant la platja de can Comes el 3.II (JMAA);
(E).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. de 1r hivern al port
del Fangar de l’1.I al 27.II, present a la
zona des del 6.XI de 2005 (DBCA); (E). 1
adult a la badia dels Alfacs del 15.I a l’1.III
(DBCA, ACTA i FMVA); (E). 1 ex. de 1r hivern
davant la platja de l’illa de Buda del 14.XI
al 31.XII (DBCA); (E). 1 ex. de 1r hivern al
port del Fangar del 23.XI al 31.XII (DBCA);
(E).

BAIX EMPORDÀ

Badia del Ter 2 exs. el 16.I (CBLA, JRPB,

ABRA, DBRA i JVLA); cens d’ocells aquàtics
hivernants (E).
Sant Feliu de Guíxols 1 ex. el 14.I (DVSA

i MCDA); (E).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a la platja de ca
l’Arana el 13 (FLSA, RGBA i XSXA) i 22.I (RBVA);
(E).

MARESME

Malgrat de Mar 1 ex. aturat davant la de-
sembocadura de la Tordera el 18.XI (MGVA);
(E).

Gavia arctica
Calàbria agulla

ALT EMPORDÀ

Badia de Roses 8 exs. l’11.I i 9 exs. el 15.II
(JMAA); censos d’ocells aquàtics hivernants
(N). 2 exs. davant la platja de can Comes
el 13.IV (MJMA i JMAA); darrera citació pre-
nupcial (F). 4 exs. davant la platja de can
Comes l’1.XII (JMAA); primera citació post-
nupcial (F). 19 exs. davant la platja de can
Comes el 30.XII (TMJA); màxim postnup-
cial (N).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 2 exs. de 1r hivern davant
la platja de la Marquesa de l’1.I al 19.II,
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presents a la zona des del 5.XII de 2005
(DBCA); (F). 2 exs. de 1r hivern davant el
far del Fangar del 23.XI al 31.XII (DBCA);
(F).

BAIX EMPORDÀ

Badia del Ter 14 exs. el 16.I (CBLA, JRPB,

ABRA, DBRA i JVLA); cens d’ocells aquàtics
hivernants (N).

TARRAGONÈS

Tarragona 3 exs. a la punta de la Móra el
13.I (JFOD); (G). 3 exs. a la platja Llarga el
15.I (AMOA i ISAA); (G).

Gavia immer
Calàbria grossa

ALT EMPORDÀ

Badia de Roses 1 ex. de 1r hivern a les
platges de Roses i de Castelló d’Empúries
entre el 6.I (AOTA, PSGA i JGME) i el 23.III
(PBGA i MOOA); (E). Un segon exemplar de
1r hivern davant del port entre el 16.I (JVLA,

LJFA i JMAA) i el 23.III (PBGA i MOOA); (E).
1 ex. a les platges de Roses el 16.XII (JMAA

i AOTA); (E).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. de 1r hivern davant
el Migjorn de l’1.I al 28.II, present a la
zona des del 4.XII de 2005 (DBCA); (E). 1
ex. de 1r hivern davant la platja de la Mar-
quesa de l’1.I al 5.III, present a la zona des
del 5.XII de 2005 (DBCA); (E). 2 adults a
la badia dels Alfacs del 15.I al 14.IV (DBCA);
(E). 1 ex. de 1r hivern a 6 milles nàuti-
ques davant la platja dels Eucaliptus l’1.III
(FMVA i ACTA); (E).

TARRAGONÈS

Salou 1 ex. al cap de Salou el 22.XII (ACTA);
(E).
Tarragona 1 ex. de 1r hivern a la punta
de la Móra el 5 (ACTA) i 13.I (JFOD); (E).

Tachybaptus ruficollis
Cabusset

ALT EMPORDÀ

La Jonquera - Sant Climent de Sescebes
27 exs. al conjunt dels estanys el 10.IV
(ECFA i MBRA); (N). 10-12 parelles nidifi-
cants al conjunt dels estanys (ECFA i MBRA);
(N).
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 63 exs. el 10.I i 103 exs. el 14.II
(PAEA); censos d’ocells aquàtics hivernants
(N). Població nidificant avaluada en 34
parelles (JMAA); (R). 42 exs. a la depura-
dora d’Empuriabrava el 9.VIII (AOTA, PSGA

i ABRA); concentració postnupcial (N, F).
62 exs. el 14.XI i 52 exs. el 12.XII (PAEA);
censos d’ocells aquàtics hivernants (N).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 615 exs. a tot el Delta el
14-20.I, que representa, a més, el recomp-
te màxim anual (DBCA i FVEA/PDEA); cens
d’ocells aquàtics hivernants (N).

BAIX LLOBREGAT

Delta de Llobregat 123 exs. durant el cens
d’ocells aquàtics hivernants (FSEB, FLBA i
ALTA); (N). 2 parelles amb polls a can Dimo-
ni l’1.X (XSXA); citació tardana (R).
Olesa de Montserrat Fins a 8 exs. en 3
km del riu Llobregat el 14.I (JCRD); hiver-
nant molt escàs (N).

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. al parc de Diagonal Mar
entre el 18 i el 25.X. Al novembre es tro-
ben les restes del seu cadàver (RRSB); (G).

GARROTXA

Santa Pau 12 pollets als estanys de Jordà
el 6.VI (FTCA); (R).

GIRONÈS

Girona Una parella activa a Fontajau el
19.III (PFLB); (R, F).
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MARESME

Palafolls 7 parelles nidificants a l’antiga
gravera el 5.V (JRFA); (R).

PLA D’URGELL

Estany d’Ivars i Vila-sana Just en el pri-
mer any amb uns nivells mínims d’aigua
al recuperat estany hi nidifiquen 15-20
parelles, amb una ràpida colonització durant
l’abril (JEBA); (R). Màxim de 50 exs. el
18.VII. Forta reducció del nombre d’e-
xemplars a partir del setembre com a con-
seqüència de l’aparició de l’eutròfia, amb
només exemplars isolats a partir del de-
sembre (JEBA); (N).

Podiceps cristatus
Cabussó emplomallat

ALTA RIBAGORÇA

El pont de Suert 185 exs. a l’embassa-
ment d’Escales el 20.I (JBSA, OAVA i ALTA);
cens d’ocells aquàtics hivernants (N).

ALT EMPORDÀ

Badia de Roses 51 exs. l’11.I (JMAA); cens
d’ocells aquàtics hivernants (N).
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà Població nidificant avaluada en 3
parelles (JMAA); (R). Primera llocada a la
Massona el 20.V (JMAA); (R, F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 434 exs. a tot el Delta el
8-14.I, que representa, a més, el recomp-
te màxim anual (DBCA i FVEA/PDEA); cens
d’ocells aquàtics hivernants (N). 

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 19 exs. durant el cens
d’ocells aquàtics hivernants (FSEB, FLBA i
ALTA); (N). 1 parella amb un niu i 4 ous a
la llacuna del Remolar l’11.V. A partir de
l’1.VI s’observa amb 4 polls fins a finals

de juliol (XSXA i FLSA); nou quadrat UTM
10x10 de cria segura (GR).

MARESME

Malgrat de Mar Presència hivernal a la
desembocadura de la Tordera fins el
30.III. Màxim d’11 exs. el 8.III (EBMA);
(N). 

NOGUERA

Ivars de Noguera-Os de Balaguer 38 exs.
a l’embassament de Santa Anna el 20.I
(JBSA, OAVA i ALTA); cens d’ocells aquàtics
hivernants (N).

PLA DE L’ESTANY

Serinyà 2 exs a la resclosa el 19.II i 1 ex.
el 9.III (CFQA); primeres observacions de
l’espècie a la zona (G).

PLA D’URGELL

Estany d’Ivars i Vila-sana Just en el pri-
mer any amb uns nivells mínims d’aigua
al recuperat estany hi nidifiquen 2 pare-
lles (JEBA); nou quadrat UTM 10x10 de
cria segura (GR). Primera citació d’un ocell
el 9.IV (JEBA); (F). El 19.IV ja hi ha una
parella fent parada nupcial (JEBA); (R, F).

TARRAGONÈS

Tarragona 8 exs. al port i 13 exs. en tot
el terme municipal el 7.I (ACTA, AMOA i
ISAA); cens d’ocells aquàtics hivernants
(N).

Podiceps grisegena
Cabussó gris

ALT EMPORDÀ

Roses 1 ex. de 1r hivern a les platges de
Roses el 6.I (AOTA, PSGA i JGME) i el 5.II
(JSPC); (G). Pendent d’homologació pel
CAC.
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BAIX CAMP

Cambrils 1 ex. del 21.I (ACTA, PJAA, AMOA,

ISAA i JFOD) al 3.II (JFOD); (G). Pendent
d’homologació pel CAC.

Podiceps auritus
Cabussó orellut

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. a la badia dels Alfacs
de l’1.I al 4.III, present a la zona des del
6.XII de 2005 (DBCA); (G). Pendent d’ho-
mologació pel CAC.

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat L’exemplar que s’ob-
serva a la nova desembocadura del Llo-
bregat des del 20.XII del 2005 hi conti-
nua fins el 22.I (RBVA, FLSA i XSXA); (E).
Homologada pel CAC.

GARRAF

Vilanova i la Geltrú 1 ex. a l’espigó al cos-
tat de l’entrada del port el 29.I (DIVA); (G).
Pendent d’homologació pel CAC.

Podiceps nigricollis
Cabussó collnegre

ALT EMPORDÀ

Badia de Roses 1 ex. el 15.II (JMAA); cens
d’ocells aquàtics hivernants (N). 1 ex. el
16.XII (AOTA i JMAA); (G).
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 3 exs. el 10.I i 6 exs. el 14.II (PAEA);
censos d’ocells aquàtics hivernants (N). 1
ex. a la Rogera el 13.IV (JMAA i MJMA); darre-
ra citació prenupcial (F). 1 juvenil a la depu-
radora d’Empuriabrava el 9.VIII (AOTA, PSGA

i ABRA); primera citació postnupcial (F). 
Pedret i Marzà 1 ex. a la bassa de Pedret
l’1.X (FMVA); (G).

BAIX CAMP

Cambrils 2 exs. al port el 9.I (ACTA i PJAA);
(G). 1 ex. el 25.I (ACTA i CMAA); (G).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 427 exs. a tot el Delta el
14-20.I, que representa, a més, el recomp-
te màxim anual (DBCA i FVEA/PDEA); cens
d’ocells aquàtics hivernants (N). 1 ex. amb
plomatge nupcial al mar davant la platja
de l’Aluet el 29.IV (DBCA); darrera citació
prenupcial (F). 2 adults en plomatge nup-
cial a la punta de la Banya el 31.VII (DBCA);
primera citació postnupcial (F).

BAIX EMPORDÀ

Begur 2 exs. al litoral el 4.XI (CBLA, JCWA

i JRPB); (G).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 4 exs. durant el cens
d’ocells aquàtics hivernants (FSEB, FLBA i
ALTA); (N). 3 exs. a la llacuna de cal Tet
l’11.V (XLBA); darrera citació prenupcial
(F). 1 ex. dels anteriors es queda fins a finals
de juliol (FLSA i RBVA); citació estival (F).

MARESME

Arenys de Mar 1 ex. a la primera platja
el 29.I (EBMA); (G). 1 ex. al port el 29.I ,
possiblement el mateix (JAPB i JPMC); (G).
Malgrat de Mar 1 ex. a la desembocadu-
ra de la Tordera del 14 al 27.X (FMVA i
XRCA); (F i G).
Mataró Presència de 2 exs. al port des de
principis d’any, 3 exs. del 29.I al 2.II i
només 1 ex. l’11.II (JAPB); (G). 2 exs. al
port el 4.III (FMVA); (G).

PLA D’URGELL

Estany d’Ivars i Vila-sana Just en el pri-
mer any amb uns nivells mínims d’aigua
al recuperat estany hi nidifiquen 3-5 pare-
lles. Una de les parelles nidifica enmig d’u-
na petita colònia de Chlidonias hybrida
(JEBA); (R). Primera citació d’un exemplar
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el 4.III (JEBA); (F). Dràstica reducció a par-
tir de l’agost coincidint amb l’aparició de
l’eutròfia a l’estany. Darrera citació d’1 ex.
el 3.XI (SSAA); (F).

Calonectris diomedea
Baldriga cendrosa

Aigües catalanes Observat a tota la costa
catalana en una campanya pesquera rea-
litzada entre el 24.V i el 6.VI des de Vina-
ròs fins al cap de Creus, sobretot a la mei-
tat S, però amb un màxim de 55 exs. prop
del cap de Begur (BRMA i PASA); (F, N).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus 3 exs. en
pas davant cala Culip (MARC) i 4 exs. a la
punta del cap de Creus l’1.IV (SFBB i EGGA);
primeres citacions prenupcials (F). 277
exs. en pas cap al S a la punta del cap de
Creus el 19.VIII (PFLB, MSFB, HPMA, ACHA,

OCVA, AAJA i DVSA); màxim anual (N). 1 ex.
a la badia del Port de la Selva el 18.XI (PFLB)
i 1 ex. en pas davant la punta del cap de
Creus el 18.XI (PFLB); darreres citacions
postnupcials (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. al mar davant el far
del Fangar el 21.III (DBCA); primera cita-
ció prenupcial (F). 1 ex. al mar davant la
platja de l’illa de Buda el 9.XI (DBCA); darre-
ra citació postnupcial (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat Uns 300 exs. davant
la platja de ca l’Arana el 14.X (XLBA); (N).
2 exs. a la platja del Remolar el 8.XII (XSXA);
citació tardana (F).

BARCELONÈS

Barcelona 140 exs. davant de l’escullera
el 9.IX (MGVA); màxim nombre (N).

MARESME

Malgrat de Mar 1 ex. en direcció S a la
desembocadura de la Tordera el 18.XI
(MGVA); citació tardana (F).

Puffinus griseus
Baldriga grisa

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. el 27.V en una campan-
ya pesquera realitzada entre el 24.V i el
6.VI des de Vinaròs fins al cap de Creus,
fora del període d’observacions estàndards
de la campanya (BRMA i PASA); (E). Pen-
dent d’homologació pel CAC.

Puffinus mauretanicus
Baldriga balear

Aigües catalanes Comú a tota la costa
catalana en una campanya pesquera rea-
litzada entre el 24.V i el 6.VI des de
Vinaròs fins al cap de Creus, especialment
abundant entre Tarragona i Vinaròs, amb
un màxim de 520 exs. menjant descarts
pesquers prop de Tarragona (BRMA i PASA);
(F, N).

ALT EMPORDÀ

Badia de Roses Mínim de 20 exs. el 10.XII
(PAEA), (N).
Parc Natural de Cap de Creus 10 exs.
durant el cens d’ocells aquàtics hivernants
(PFLB, MSFB i ALTA); (N). Uns 600 exs. en
pas davant cala Culip el 17.III (MARC);
màxim prenupcial (N). 770 exs. en pas
davant la punta de cap de Creus el 15.X
(PFLB i MFRA); màxim postnupcial (N).
1.032 exs. davant el cap Norfeu el 8.XII
(PFLB); màxim anual (N). 

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 2 exs. durant el cens
d’ocells aquàtics hivernants (FSEB, FLBA i
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ALTA); (N). Uns 200 exs. a la platja de ca
l’Arana el 14.V (XSXA); màxim anual (N).

MARESME

Malgrat de Mar 5 exs. a la desemboca-
dura de la Tordera l’11.XII (EBMA), uns 40
exs. el 10.XII i uns 20 exs. el 12.XII (XRCA);
(F, N).

Puffinus yelkouan
Baldriga mediterrània

Aigües catalanes Comú a tota la costa
catalana, menys freqüent que Puffinus mau-
retanicus, en una campanya pesquera rea-
litzada entre el 24.V i el 6.VI des de
Vinaròs fins al cap de Creus, amb un màxim
de 56 exs. prop de Tarragona. Més comú
entre Roses i Begur (BRMA i PASA); (F, N).

ALT EMPORDÀ

Badia de Roses Mínim de 180 exs. el
10.XII (PAEA); (N).
Parc Natural de Cap de Creus 75 exs. el
4.II (PFLB, MSFB i ALTA); cens d’ocells aquà-
tics hivernants (N). Uns 200 exs. en pas
davant cala Culip el 17.III (MARC); màxim
prenupcial (N). 1.888 exs. en pas davant
la punta del cap de Creus el 15.X (PFLB i
MFRA); màxim postnupcial (N). 2.358 exs.
en pas per davant la punta del cap de Creus
el 18.XI (PFLB); màxim anual (N).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 895 exs. a la nova
desembocadura del riu Llobregat el 15.VII
(XLBA); màxim anual (N).

BARCELONÈS

Barcelona 210 exs. davant l’escullera el
18.VII, màxim del mes de juliol (MGVA);
(N).

MARESME

Malgrat de Mar 5 exs. a la desemboca-

dura de la Tordera el 19.X (XRCA); (F).
Nombrosa presència durant el mes de de-
sembre amb un màxim de 700 exs. el 10.XII
(XRCA); (N). 

Hydrobates pelagicus
Ocell de tempesta

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus 14 exs.
volant prop de la costa, darrera la Maça
d’Oros, a la punta del cap de Creus el cap-
vespre del 16.VII (PFLB i MSFB); interessant
citació d’exemplars junts al capvespre, en
plena època de cria, que porta a sospitar,
novament, de la possible presència d’al-
guna colònia en algun punt remot del parc
natural, per bé que mai ha estat confir-
mada la reproducció de l’espècie (E, R).
1 ex. a la punta del cap de Creus el 15.IX
(PFLB); (E).

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. sedimentat al port el 21.VII
(MGVA); (E).

MARESME

Arenys de Mar 1 ex. és arrossegat pel fort
vent cap a dins el port el 9.VIII (EBMA);
(E).

Morus bassanus
Mascarell

Aigües catalanes Baixa presència d’im-
maturs i subadults a tota la costa catalana
en una campanya pesquera realitzada entre
el 24.V i el 6.VI des de Vinaròs fins al cap
de Creus, amb un màxim de 2 exs. al S del
delta de l’Ebre (BRMA i PASA); (G, N).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus 27 exs. el
4.II (PFLB, MSFB i ALTA); màxim prenupcial
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(N). 4 exs., tots ells de 2n any calendari,
en pas cap al S davant la punta del cap
de Creus el 16.VII (PFLB i MSFB); darrera
citació prenupcial (F). 6 exs., 3 d’ells adults,
a la punta del cap de Creus el 15.IX (PFLB);
primera citació postnupcial (F). 63 exs.
davant el cap Norfeu el 8.XII (PFLB); màxim
anual (N).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre Observacions regulars al
llarg de l’estiu d’almenys 1 ex. de 2n any
calendari i d’1 ex. de 3r any calendari en
aigües del Delta (DBCA); (F). 1 juvenil al
mar davant la platja de l’illa de Buda el
20.IX (DBCA); primera citació postnupcial
(F).

BAIX EMPORDÀ

Sant Feliu de Guíxols 8 exs., 5 de 2n any,
2 de 3r any i 1 de 4t any, a la punta de
Garbí-s’Adolitx el 20.VI (CACB); citació
estival (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 8 exs. durant el cens
d’ocells aquàtics hivernants (FSEB, FLBA i
ALTA); (N). 44 exs. observats des de la Bun-
yola el 23.IV (XLBA); (N). 29 exs. comp-
tabilitzats en 10 minuts des de la platja del
Prat el 13.V (RBVA); (N, F). 25 exs. obser-
vats des de la Bunyola el 17.VI (XLBA); con-
centració destacable en una data tardana
(N). 7 exs. observats des de la gola de la
Bunyola a l’agost (XLBA); citacions estivals
(F, N).

BARCELONÈS

Barcelona 73 exs. a l’escullera del port el
27.X (MGVA); màxim de l’any (N).
Sant Adrià de Besòs 3 exs. a la desem-
bocadura del Besòs el 10.VI (XLBA); cita-
ció estival (F).

MARESME

Malgrat de Mar 27 exs. a la desemboca-

dura de la Tordera el 10.XII, màxim nom-
bre detectat (XRCA); (N).

Phalacrocorax carbo
Corb marí gros

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus 112 exs.
migrant cap al N sobre el pla de les Tau-
les el 4.III (ABBB); màxim prenupcial (N).
1 ex. en pas davant la punta del cap de
Creus el 21.V (PFLB); darrera citació pre-
nupcial (F). 1 ex. al Club Méditerranée el
2.VI (RGBA i ARMC); citació estival (F). 
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 425 exs. a les joques el 13.I (JMAA

i AOTA) i 413 exs. el 14.II (JMAA i RGBA);
censos d’ocells aquàtics hivernants (N).
1 ex. a la Massona el 23.V, 2 exs. a la Mas-
sona l’1.VI i 2 exs. a la Rogera el 8.VI (JMAA);
citacions estivals (F). 50 exs. en vol sobre
el mar davant la platja de Sant Pere Pes-
cador el 8.VIII (AOTA); primera citació post-
nupcial (F). 203 exs. a les joques el 13.XI
(JMAA i TMJA) i 340 exs. l’11.XII (JMAA, TMJA,

AOTA, JSBD i JGME); (N).
Rabós 540 exs. en migració al coll de Pla-
ja el 15.III (ECFA); (N).

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 467 exs. a l’embas-
sament del Foix el 14.I (PARA, PTEA i XPCA);
cens d’ocells aquàtics hivernants (N).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 4.595 exs. a tot el Delta
el 14-20.I (DBCA i FVEA/PDEA); cens d’o-
cells aquàtics hivernants (N). Mínim de
21 exs., 12 exs. de 2n any calendari i 9
exs. de 3r any calendari, observats a dife-
rents localitats del Delta al llarg de tot l’es-
tiu (DBCA); citacions d’exemplars estiue-
jants (F). 1 juvenil a l’illa de Buda el 24.VIII
(DBCA); primera citació postnupcial segu-
ra (F).
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BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 670 exs. durant el
cens d’ocells aquàtics hivernants (FSEB,

FLBA i ALTA); (N). 1 ex. a la platja de ca l’A-
rana el 29.V (XLBA); darrera citació pre-
nupcial (F). Estol de 1.200-1.300 exs. atu-
rats a la platja de ca l’Arana el 3.XI (FLSA);
(N).
Sant Joan Despí 1 ex. al riu Llobregat el
14.VII (AAMA); primera citació postnup-
cial (F).

GARROTXA

Olot 117 exs. en 8 h d’observació a Coma-
negra el 5.IV (FTCA); (F, N).
Sant Feliu de Pallerols 1 adult en vol
directe de la vall d’en Bas cap a Osona el
24.XII, fet que podria indicar un despla-
çament hivernal més que un moviment
cap a zones d’alimentació (FTCA); (B).

OSONA

Vilanova de Sau 600 exs. a la joca del
pantà de Sau el 15.I (JAIA i MRFB); cens d’o-
cells aquàtics hivernants (N).

RIBERA D’EBRE

Flix 1.182 exs. a la Reserva Natural de
Sebes i Meandre de Flix el 18.I (PJMB); (N).
La Palma d’Ebre 13 exs. a l’embassament
dels Montblanquets el 6.XII i 29 exs. el
29.XII; primeres citacions de l’espècie a la
zona (RACC); (G).

SEGRIÀ

La Granja d’Escarp-Massalcoreig-Seròs
1.570 exs. a l’aiguabarreig Segre-Cinca el
20 i 21.I (JBSA, OAVA i ALTA); cens d’ocells
aquàtics hivernants (N).

TARRAGONÈS

Tarragona 1 ex. al port el 25.VII (ACTA i
JFOD); primera citació postnupcial (F).

Phalacrocorax aristotelis
Corb marí emplomallat

ALT EMPORDÀ

Badia de Roses 4 exs. a la platja de can
Comes l’11.I (JMAA); màxim anual (N).
Parc Natural de Cap de Creus 6 exs. el
4.II (PFLB, MSFB i ALTA); cens d’ocells aquà-
tics hivernants (N). 2 exs. covant en dife-
rents nius al cap Norfeu el 13.I (JMAA i
ALTA); (R). 3 exs. covant en diferents nius
al cap Norfeu el 4.II (PFLB, DSBB, MSFB, JMDA,

DVSA, OCVA, CGXB i ALTA); (R). 2 joves de
l’any al cap Norfeu el 14.IV (DSBB i ALTA);
(F). 74 exs. junts a la joca de l’illa Messi-
na el 19.VIII (PFLB, MSFB, HPMA, ACHA, OCVA,

AAJA i DVSA); màxim nombre històric (N).
4 exs. ocupant els nius de cap Norfeu el
10.XII (DIXA, OCVA, JMAA, JEDA i ALTA);
(R).

BAIX EBRE

L’Ametlla de Mar 1 ex. el 27.VII (PJAA);
(F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 adult i 3 exs. de 2n
hivern/2n estiu a la punta de la Banya de
l’1.I al 31.XII (DBCA, FVEA i JPVF); (F). 1
adult davant el Trabucador el 12.I (ACTA

i FMVA); (F). 2 juvenils/1r hivern a la pun-
ta de la Banya del 25.V al 31.XII (DBCA,
JPVF i FVEA/PDEA); (F). 5 juvenils en vol
sobre la punta del Fangar el 12.VI (DBCA);
(F). 1 juvenil a la punta de la Banya de
l’11.VII al 31.XII (DBCA); (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 juvenil davant la
Bunyola el 23.IV (RBVA); primera citació
de l’any (F). 2 exs. a la platja de la Maga-
rola el 18.VII (XLBA i MGVA); (F).

BARCELONÈS

Sant Adrià de Besòs 1 ex. davant la de-
sembocadura del Besòs el 9.V (XLBA); (G).
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GARRAF

Vilanova i la Geltrú 4 exs. a l’interior del
port el 19.XII (CCMA); màxim detectat (N).

MARESME

Calella 34 exs., 14 adults i 20 joves, a la
roca Grossa el 6.VI (EBMA); màxim anual
(N).
Malgrat de Mar 6 joves en direcció N a
la gola de la Tordera el 20.V (FMVA); pri-
mera citació postnupcial (F). 140 exs. en
direcció N a la desembocadura de la Tor-
dera el 15.VII (MGVA); màxim anual (F, N).

SELVA

Blanes Notable presència entre el port de
Blanes i la platja de Malgrat durant el de-
sembre amb un màxim de 41 exs. el 10.XII
(XRCA); (N).

TARRAGONÈS

Tarragona 29 exs. al port el 20.VIII (ACTA,

JFOD i PJAA); màxim anual (N).

Pelecanus onocrotalus
Pelicà vulgar

TARRAGONÈS

Tarragona 1 adult al port amb anella del
zoològic de Madrid el 22.IX. S’havia esca-
pat la setmana anterior del Rioleón Safari
d’Albinyana. El 30.XI l’agafa la policia por-
tuària de Tarragona i el retorna al Riole-
ón (ACTA i JFOD); (G). 

Botaurus stellaris
Bitó

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 3 exs. el 10.I i 4 exs. el 14.II (PAEA);
censos d’ocells aquàtics hivernants (N, E).
3 exs. a la Massona el 15.III (ABRA); (E).
4-5 mascles defensant territori a diferents

canyissars del parc natural (ABRA); (R, E).
Primera data de cant el 16.II (JMAA); (R, F,
E). 1 niu amb 5 ous trobat el 28.IV, que
posteriorment acaba essent depredat (ABRA);
(R, E). 3 exs. el 14.XI (PAEA); cens d’ocells
aquàtics hivernants (N, E).

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 1 ex. al canyissar de
la cua de l’embassament del Foix el 3.III
(PARA i DSCA); (G, E).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre Com en els darrers anys,
en aquest tampoc s’ha trobat cap mascle
territorial al Delta, ni s’han observat ocells
als mesos de maig, juny, juliol i agost. Com
ja ve sent habitual les observacions s’han
concentrat bàsicament a la tardor-hivern,
67 individus sobre un total de 83, amb
només 16 ocells registrats al període pri-
mavera-estiu. Per mesos les observacions
s’han repartit així: 8 exs. al gener, 7 exs.
al febrer, 21 exs. al març, 4 exs. a l’abril,
7 exs. al setembre, 14 exs. a l’octubre, 13
exs. al novembre i 9 exs. al desembre. L’i-
lla de Buda, amb 37 contactes ha estat la
localitat on s’han dut a terme més obser-
vacions, la resta fa referència a 19 al Canal
Vell, 12 a l’Encanyissada, 9 a l’Alfacada,
4 a la Platjola i 2 a Vilacoto (DBCA i FVEA/
PDEA); (F, N, E). 

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. durant el cens
d’ocells aquàtics hivernants (FSEB, FLBA i
ALTA); (E). 1 ex. a la maresma del Remo-
lar des del 14.II (JCMC) al 2.IV (SSAA); (E).
1 ex. des del 27.X fins a finals d’any (PBGA);
(E).

PALLARS SOBIRÀ

Baix Pallars 1 jove a l’estany de Mont-
cortés el 30.XII (JRSB, ETNA, JGMD i LTJA);
(G, E).
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SEGRIÀ

Torres de Segre 1 ex. a Utxesa el 19.I
(FPTA); (E).

SELVA

Sils 1 ex. als estanys el 9.XII (ADGA); (G,
E).

Ixobrychus minutus
Martinet menut

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. cantant a l’estany de Palau el
25.III (ABRA); primera citació prenupcial
(F). Població nidificant avaluada en 10
parelles (JMAA); (R, N). 

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 mascle al Canal Vell el
5.III (DBCA); primera citació prenupcial (F).
1 femella/1r hivern a l’illa de Buda el 6.XI
(DBCA); darrera citació postnupcial (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 mascle a la mares-
ma del Remolar el 8.I (FLSA); citació hiver-
nal (F). 11-12 parelles reproductores (FLSA

i XSXA); (R). 1 mascle anellat a l’estació
SYLVIA dels Reguerons el 17.I (JCMC) i 1
ex. a la maresma del Remolar del 12.X al
31.XII (PBGA i RBGA); citacions hivernals
(F).

BERGUEDÀ

Avià 1 mascle cantant insistentment dins
una taca de canyissar a l’estany de Grau-
gés el 4.VI (PABB); nou quadrat UTM 10x10
de cria probable (GR).

OSONA

Gurb-Les Masies de Voltregà 1 ex. a l’ai-
guabarreig del Sorreig-Ter el 29.IV (JAIA);
(G).

PLA D’URGELL

Estany d’Ivars i Vila-sana Just en el pri-
mer any amb uns nivells mínims d’aigua
al recuperat estany hi nidifica 1 parella
(JEBA) nou quadrat UTM 10x10 de repro-
ducció segura; (G, R).

RIBERA D’EBRE

Flix 1 parella a la bassa de Sebes el 18.VI
(PJMB i RACC); (G).

SELVA

Sils 1 ex. als estanys el 29.VII (TASA i VGCA);
(G).

VALLÈS ORIENTAL

Mollet del Vallès 1 mascle als aiguamolls
de can Salvi el 20.VI (FMVA); (G).

Nycticorax nycticorax
Martinet de nit

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 4 exs. a la Massona el 15.III (ABRA);
primera citació prenupcial (F). 3 exs. prop
de la gola del Fluvià el 17.XII (JRXD); cita-
ció hivernal (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 351 exs. a tot el Delta el
14-20.I (DBCA i FVEA/PDEA); cens d’ocells
aquàtics hivernants (N). 603 parelles repro-
ductores a tot el Delta (DBCA i FVEA/PDEA);
cens d’ocells nidificants (N, R).

BAIX EMPORDÀ

Illes Medes 139 nius a la colònia de la
Meda Gran el 10.VI (VPRA, MBMA i NPSA);
cens d’ardeids de les illes Medes (N, R).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. dins el casc urbà
del Prat de Llobregat el 22.II (FSEB); pri-
mera citació prenupcial (F). 11 exs. a ca
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l’Arana el 30.VI (RBVA); màxim nombre
estival (F, N).

BARCELONÈS

Barcelona 3 exs. en vol cap al S al parc de
Diagonal Mar el 9.V (RRSB, ENSA, VPGA i
SGAA); (F, G). 1 ex. en pas sobre el parc del
Guinardó el 17.IX (XBAA); (F, G).

BERGUEDÀ

Avià 1 ex. de 2n any a l’estany de Grau-
gés el 6.V (PABB); (G).

GIRONÈS

Girona Màxim de 4 exs. al congost del Ter
el 30.VIII (MPCE i NRCA); (F, G).

MARESME

Tordera 9 exs. a cal Raba el 3.IV. 4 pare-
lles arrangen els nius situats en Fraxinus
sp.. El 12.IV es detecten 12 exs. En total
hi ha 5 nius, en tots ells hi estan covant,
i 2 parelles que dormen juntes sense niu.
El 19.V la xifra ha pujat fins als 16 exs. i
6 nius, en tots ells covant. En un dels nius
sembla que ja hi ha polls petits (EBMA);
(R). 

OSONA

Les Masies de Voltregà 63 parelles nidi-
ficants a la colònia d’ardeids del Ter (MRFB);
màxim històric (N, R).
Sant Quirze de Besora 1 ex. al Ter el 17.III
(JEPB); primera citació prenupcial (F).

PLA DE L’ESTANY

Banyoles 10 exs. de diferents edats atu-
rats als arbres de la punta Freixenet el 9.IX
(CFQA); (N).

PLA D’URGELL

Estany d’Ivars i Vila-sana 1 ex. el 14.V
(SRJA); (G). Observacions regulars entre el
4.IV, amb 4 exs. (JSXF), i el 19.IX, amb 1
ex. (JEBA); (F). Màxim de 10 adults el 9.VII
(AMVB, AMBA, JOSA i JEBA); (N).

SEGRIÀ

Torres de Segre 27 exs. al Segre el 20.I
(JBSA, OAVA i ALTA); cens d’ocells aquàtics
hivernants (N).

SELVA

Sils 2 adults acompanyats de 4 juvenils als
estanys el 22.VII (ADGA, CBXC, MGSA, RRXC

i AAAB); màxim anual (N). 1 ex. el 17.XI
(BPCA); darrera citació postnupcial (F).

Ardeola ralloides
Martinet ros

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 6 exs. als estanys del Matà el 20.V
(CVRA); màxim prenupcial (N).
Rabós 2 exs. a Delfià el 9.IV (ECFA); pri-
mera citació prenupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 6 exs. a tot el Delta el 14-
20.I (DBCA i FVEA/PDEA); cens d’ocells aquà-
tics hivernants (N). 883 parelles repro-
ductores a tot el Delta (DBCA i FVEA/PDEA);
cens d’ocells nidificants (N, R).

BAIX EMPORDÀ

Illes Medes 4 nius a la colònia de la Meda
Gran el 10.VI (VPRA, MBMA i NPSA); cens
d’ardeids de les illes Medes (N, R).
Pals 1 ex. a les basses d’en Coll el 15.IX
(CBLA); darrera citació postnupcial (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a la maresma
del Remolar el 28.III (XSXA); primera cita-
ció prenupcial (F). 
Molins de Rei 1 ex. als aiguamolls el 7.X
(MGVA); darrera citació postnupcial (F). 

BARCELONÈS

Santa Coloma de Gramenet 1 ex. al riu
Besòs el 12.V i el 4.VI (XLBA); (G).
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MARESME

Malgrat de Mar 2 parelles aturades en pla-
taformes de canyís, a uns 10 m l’una de
l’altra, a la desembocadura de la Tordera
l’11.V. S’observen còpules (XRCA); (R). 

PLA D’URGELL

Estany d’Ivars i Vila-sana Observacions
regulars entre el 22.IV, amb 1 ex. (FMSA),
i el 19.IX, amb 2 exs. (JEBA); (F). Màxim
de 3 exs. el 20.VI (JEBA); (N).

TARRAGONÈS

Salou 13 exs. en vol direcció N al cap de
Salou el 17.VI (ACTA i JFOD); (N).
Vila-seca 2 exs. a la torre d’en Dolça el
19.IV (JFOD i JFGC); primera citació pre-
nupcial (F).

Bubulcus ibis
Esplugabous

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 364 exs. a la joca del riu Fluvià,
Sant Pere Pescador, el 9.I (JMAA); cens d’o-
cells aquàtics hivernants (N). 423 exs. a
les joques el 27.XI i 265 exs. el 13.XII
(JMAA); censos d’ocells aquàtics hivernants
(N).

BAIX CAMP

Reus 390 exs. a la joca el 8.I (ACTA i JFOD);
cens d’ocells aquàtics hivernants (N).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 4.049 exs. a tot el Delta
el 14-20.I (DBCA i FVEA/PDEA); cens d’o-
cells aquàtics hivernants (N). 3.877 pare-
lles reproductores a tot el Delta (DBCA i
FVEA/PDEA); cens d’ocells nidificants (N,
R).

BAIX EMPORDÀ

Illes Medes 782 nius a la colònia de la

Meda Gran el 10.VI (VPRA, MBMA i NPSA);
cens d’ardeids de les illes Medes (N, R).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1.597 exs. durant el
cens d’ocells aquàtics hivernants (FSEB,

FLBA i ALTA); (N).

BARCELONÈS

Barcelona 27 parelles nidificants a la colò-
nia mixta d’ardeids del parc zoològic
(JGGD); (N, R). Entre 40 i 80 exs. durant
tot l’any a la joca de la colònia d’ardeids
del parc zoològic (JGGD); (N).

BERGUEDÀ

Avià 1 ex. a l’estany de Graugés el 26.III
(PABB); (G).
Bagà 2 exs. prop del riu Bastareny el 10.VI
(JRGD); (G).

GIRONÈS

Girona 1.018 exs. en una joca el 13.I (PFLB,

HMPA i IBGA); (N).

MARESME

Mataró Joca al mig del casc urbà des de
mitjans d’octubre fins a finals d’any. Màxim
de 62 exs. el 28.XII (JAPB); (B, N).

PLA D’URGELL

Estany d’Ivars i Vila-sana Observacions
esporàdiques durant l’hivern i primavera
amb una tendència a l’increment a partir
del mes d’abril. El 4.VII, en una data molt
tardana, dues parelles es posen a criar en
un Tamarix sp. mort enmig de l’aigua (JEBA);
(R, F). A partir de mitjans de juliol es
forma una joca important amb 500 exs.
durant l’agost i 900 a partir del setembre
(JEBA); (N).
Vila-sana 585 exs. el 23.I (JBSA, OAVA i
ALTA); cens d’ocells aquàtics hivernants
(N).
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RIBERA D’EBRE

Flix 4 exs. a la Reserva Natural de Sebes
i Meandre de Flix el 18.VI (PJMB); (G).

SEGRIÀ

Lleida 2.606 exs. al Centre de Recupera-
ció de Fauna Salvatge de Vallcalent el 20
i 21.I (JBSA, OAVA i ALTA); cens d’ocells aquà-
tics hivernants (N).

Egretta gularis ×
Egretta garzetta
Martinet dels esculls × Martinet blanc 

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. s’observa a diferents
localitats del Delta, però especialment a
les salines de Sant Antoni i arrossars pro-
pers al Poblenou, de l’1.I al 31.XII; pre-
sent a la zona des del 24.VII de 2002 (DBCA);
(M). 1 ex., més petit que l’anterior i de
diferent coloració, en arrossars propers
al Canal Vell del 15.I al 31.XII (DBCA i
MFCA); (M). Parcialment homologades
pel CR-SEO.

SELVA

Sils 1 ex. entre el 15.III (DROA i CPMA) i
el 27.IV (FRAA); (M). Pendent d’homolo-
gació pel CR-SEO.

Egretta garzetta
Martinet blanc

Tendència població nidificant (SOCC) 
Mitjana anual (2002-2006): +12% (ns, n=36)

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 26 exs. el 14.II (PAEA); màxim als
censos d’ocells aquàtics hivernants (N).
269 exs. a l’estany de Palau el 13.III (SSAA

i JMAA); màxim prenupcial (N, F). 148 exs.

a la Rogera el 14.VII (TMJA i JMAA); màxim
postnupcial (N, F). 20 exs. el 12.XII (PAEA);
màxim als censos d’ocells aquàtics hiver-
nants (N). 
Rabós 20 exs. a Delfià el 30.IV (ECFA); (N).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 3.840 exs. a tot el Delta
el 14-20.I (DBCA i FVEA/PDEA); cens d’o-
cells aquàtics hivernants (N). 2.411 pare-
lles reproductores a tot el Delta (DBCA i
FVEA/PDEA); cens d’ocells nidificants (N,
R).

BAIX EMPORDÀ

Illes Medes 39 nius a la colònia de la Meda
Gran el 10.VI (VPRA, MBMA i NPSA); cens
d’ardeids de les illes Medes (N, R).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 30 exs. durant el cens
d’ocells aquàtics hivernants (FSEB, FLBA i
ALTA); (N).

BARCELONÈS

Barcelona 5 parelles nidificants a la colò-
nia del parc zoològic (JGGD); (N, R).

MARESME

Riu Tordera Presència en diferents punts
de la Tordera entre el 5.III i el 19.V, amb
un màxim de 13 exs. el 19.IV (EBMA); (F,
N). 

OSONA

Les Masies de Voltregà 4 parelles nidifi-
cants a la colònia d’ardeids del Ter amb
un total de 15 polls (MRFB); nou quadrat
UTM 10x10 de cria segura (GR).

PLA DE L’ESTANY

Fontcoberta 11 exs. a l’estanyol d’Espo-
lla el 21.IV (CFQA); (N).

SELVA

Sils 65 exs. als estanys el 7.IV (HMPA); (N).
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TARRAGONÈS

Vila-seca 23 exs. a la torre d’en Dolça el
25.VIII (ACTA i RGBA); màxim anual (N).

Casmerodius albus
Agró blanc

ALT CAMP

El Pla de Santa Maria 1 ex. als aiguamolls
el 17.III (MDDB); (G).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 7 exs. el 14.II (PAEA); màxim als
censos d’ocells aquàtics hivernants (N).
27 exs. a l’estany de Palau el 13.III (SSAA

i JMAA); màxim prenupcial (N). 5 exs. a
l’estany de Palau el 27.V (EMMA); (F, N).
1 ex. a la joca de la Massona el 28.V
(ABRA); (F). Grup d’11 exs. a l’estany del
Cortalet el 8.X (AOTA i MRVA); màxim post-
nupcial (F). 1 ex. el 14.XI i el 12.XII
(PAEA); censos d’ocells aquàtics hiver-
nants (F).
Rabós 1 ex. a Delfià el 20.III (ECFA); (G).

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 2 exs. a l’embassa-
ment del Foix el 3.XI (PTEA i JCRE); (G). 1
ex. a la cua del pantà l’1.XII (PTEA i JCRE);
(G).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 322 exs. a tot el Delta el
14-20.I (DBCA i FVEA/PDEA); cens d’ocells
aquàtics hivernants (N). Presència regu-
lar al llarg de tot l’any, els recomptes màxims
obtinguts per mes han estat els següents:
341 exs. al gener, 283 exs. al febrer, 247
exs. al març, 116 exs. a l’abril, 29 exs. al
maig, 31 exs. al juny, 44 exs. al juliol, 77
exs. a l’agost, 258 exs. al setembre, 314
exs. a l’octubre, 397 exs. al novembre i
419 exs. al desembre, que suposa, a més,
el recompte màxim anual (DBCA, FVEA i

JPVF/PDEA); censos quinzenals d’ocells aquà-
tics (N, F). 11 parelles reproductores a tot
el Delta, totes localitzades a l’illa de Buda
(DBCA i FVEA/PDEA); cens d’ocells nidifi-
cants (N, R).

BAIX EMPORDÀ

Baix Ter 4 exs. el 16.I (CBLA, JRPB, ABRA,

DBRA i JVLA); cens d’ocells aquàtics hiver-
nants (N). 1 ex. durant tot l’any als arros-
sars de Pals (CBLA); (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 2 exs. a la maresma
del Remolar el 22.III (FLSA, PBGA i JBOL);
primera citació prenupcial (F). 1 ex. a la
mateixa localitat del 3.XI a l’11.XII (PBGA

i RMXH); darrera citació de l’any (F).

GARROTXA

Olot 2 exs. en vol el 27.IX (FTCA); pri-
mera citació per al Parc Natural de la Zona
Volcànica de la Garrotxa (G).

GARROTXA/PLA DE L’ESTANY

Sant Ferriol-Serinyà Presència regular
entre la resclosa de Serinyà i l’illa de Fares
fins el 26.III, amb un màxim de 4 exs. el
6.I a la resclosa, i des del 15.X, amb un
màxim de 2 exs. el 16.XII a la resclosa
(CFQA, QPRA, ESBA i CETA); (G, F, N).

GIRONÈS

Bordils 2 exs. al Ter el 9.X (EMMA); (G).
Girona 1 ex. al congost del Ter a Camp-
dorà el 18.I (DSBB); (G). 1 ex. al pont Major
el 23.X (ACHA); (G). 1 ex. al congost del
Ter a Campdorà l’1.XI (NRCA i MPCE); (G).
1 ex. al Ter a Pedret el 19.XI (MFRA); (G).
1 ex. volant en direcció Girona sobre l’O-
nyar a la Creueta el 21.XI (DSBB); (G).

MARESME

Malgrat de Mar 1 ex. a la desembocadu-
ra de la Tordera el 10.X, on passa la nit i
marxa l’endemà al matí poc abans de
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sortir el sol foragitat per un Ardea cinerea
(XRCA); (G).

OSONA

Manlleu-Les Masies de Roda-Les Masies
de Voltregà-Torelló 3 exs. entre les Masies
de Voltregà i Manlleu durant el gener i el
febrer (MRFB, MORA, JCRC i ALTA); (G). 1 ex.
a les Gambires l’1.V (RJNA); darrera cita-
ció prenupcial (G, F). 1 ex. a Manlleu el
13.X (MRFB i MRSA); primera citació post-
nupcial (G, F). 5 exs. al riu Ter el 14.XI
(APFA); (G, N). 6 exs. entre les Masies de
Voltregà i les Masies de Roda fins a finals
d’any (MRFB, MORA, JCRC i ALTA); (G, N).
Sant Quirze de Besora 1 ex. entre el 7.III
(CJSB i ECPA) i el 4.IV (JEPB); (G).

PALLARS JUSSÀ

Tremp 1 ex. al riu Noguera Pallaresa el
20.IX, molt rar a la zona (JSNA); (G).

PLA D’URGELL

Estany d’Ivars i Vila-sana 1 ex. entre el
15.IX (JEBA) i el 12.X (SSAA); (G).

RIBERA D’EBRE

Ascó 3 exs. l’1.XI (PJAA); (G).

SEGRIÀ

Aitona-Seròs-Soses-Torres de Segre 6
exs. al riu Segre el 20 i 21.I (JBSA, OAVA i
ALTA); cens d’ocells aquàtics hivernants
(N).
La Granja d’Escarp-Massalcoreig-Seròs
6 exs. al riu Segre el 20 i 21.I (JBSA, OAVA

i ALTA); cens d’ocells aquàtics hivernants
(N).
Lleida 1 ex. a la partida de Batea el 7.IV
(CPBA); (F, G).

SELVA

Sils. 1 ex. als estanys entre l’1 i el 8.IV
(CPMA, MVCA i HMPA); (G). 1 ex. el 28.V
(FRRA); (G). 1 ex. el 13.X (ADOA i BSXA);
(G).

Ardea cinerea
Bernat pescaire

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus 1 ex. en
pas davant cala Culip el 17.III (MARC); pri-
mera citació prenupcial (F).
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 28 exs. el 10.I (PAEA); màxim als
censos d’ocells aquàtics hivernants (N).
43 exs. als estanys del Matà el 10.X (JMAA);
màxim postnupcial (N, F). 28 exs. el 12.XII
(PAEA); màxim als censos d’ocells aquàtics
hivernants (N).

ALT URGELL

Coll de Nargó-Oliana-Peramola 228 exs.
a l’embassament d’Oliana el 24.I (JBSA,

OAVA i ALTA); cens d’ocells aquàtics hiver-
nants (N).

ALT URGELL/NOGUERA

La Baronia de Rialb-Bassella-Tiurana
127 exs. a l’embassament de Rialb el 20.I
(JBSA, OAVA i ALTA); cens d’ocells aquàtics
hivernants (N).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 4.525 exs. a tot el Delta
el 14-20.I (DBCA i FVEA/PDEA); cens d’o-
cells aquàtics hivernants (N). 77 parelles
reproductores a tot el Delta (DBCA i
FVEA/PDEA); cens d’ocells nidificants (N,
R).

BAIX EMPORDÀ

Baix Ter 101 exs. el 16.I (CBLA, JRPB, ABRA,

DBRA i JVLA); cens d’ocells aquàtics hiver-
nants (N).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 119 exs. durant el
cens d’ocells aquàtics hivernants (FSEB,

FLBA i ALTA); (N). 2 exs. duent branques al
niu el 2.I (FLSA); primers indicis de repro-
ducció de l’any (F, R). 1 parella amb polls
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el 10.III (PEGA, FLSA i FSEB); primers polls
de l’any (R). 11 parelles nidifiquen al ca-
nyís de la maresma del Remolar (FLSA, XSXA

i JGGD); (N, R).
Esparreguera 1 niu amb 4 polls ben
plomats al riu Llobregat el 27.V (JCRD);
nou quadrat UTM 10x10 de cria segura
(R).
Molins de Rei Més de 70 exs. aprofitant
l’assecada dels aiguamolls el 4 i 5.X (SSAA

i RGBA); (N).

BAGES

El Pont de Vilomara i Rocafort-Sant
Vicenç de Castellet 37 nius ocupats a la
colònia del riu Llobregat el 25.III (MGMA

i BIPA); (N, R).

BARCELONÈS

Barcelona 115 parelles nidificants a la
colònia del parc zoològic (JGGD); (N, R).
Primer ou eclosionat el 24.I (JGGD); (R).

GARROTXA

Sant Joan les Fonts 1 juvenil en migra-
ció activa seguint les tèrmiques i no el riu
Fluvià a Aiguanegra el 3.IX (FTCA); (B, F).
1 ex. en migració a Aiguanegra el 13.IX
(FTCA); (F).

OSONA

Les Masies de Voltregà 4 parelles nidifi-
cants amb 14 polls a la colònia d’ardeids
del Ter (MRFB); (N, R).

PLA DE L’ESTANY

Esponellà 1 adult amb 5 joves voladors
de l’any al riu Fluvià a Vilert el 5.VIII (TCXA);
nou quadrat UTM 10x10 de cria segura
(GR).

PLA D’URGELL

Estany d’Ivars i Vila-sana Presència regu-
lar durant tot l’any, amb un màxim de 30
exs. el 3.X (JEBA i ANCA); (N).

Ardea purpurea
Agró roig

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà Població nidificant avaluada en
41 parelles (JMAA); (R). Primer juvenil
observat a la Massona el 29.VI (AOTA i
JMAA); (R, F).
Sant Climent Sescebes 1 ex. a l’estany
de Tòrlits el 23.III (MBFA); primera citació
prenupcial (F). 3 exs. el 15.VII (MBRA);
primera citació postnupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 2 adults al Canal Vell el
14.III (DBCA); primera citació prenupcial
(F). 2 exs., adult i de 1r hivern, a l’illa de
Buda el 9.XI (DBCA); darrera citació post-
nupcial (F). 527 parelles reproductores a
tot el delta (DBCA i FVEA/PDEA); cens d’o-
cells nidificants (N, R). 2 adults que volen
perfectament als arrossars de l’illa de Buda
i la Llanada al llarg de tot novembre i de-
sembre (DBCA); citacions hivernals (F).

BAIX LLOBREGAT

Abrera 1 ex. al riu Llobregat el 16.VII
(XLBA); primera citació postnupcial (F).
Delta del Llobregat 1 ex. al Remolar el
25.II (RRSB i JCPB); citació hivernal (F). 1
ex. a la llacuna de cal Tet el 20.III (RBVA);
primera citació prenupcial (F). 1 ex. als
calaixos de depuració el 19.X (FLSA); darre-
ra citació postnupcial (F).

BERGUEDÀ

Avià 1 ex. a l’estany de Graugés el 6.V i 2
exs. el 4.VI (PABB); citacions estivals en una
localitat sense dades anteriors de cria (GR).

MARESME

Palafolls 1 ex. a l’antiga gravera del cos-
tat de l’aeròdrom el 4.VI (XLBA); darrera
citació prenupcial (F).
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PLA D’URGELL

Estany d’Ivars i Vila-sana Es passa d’u-
na parella que nidificava en una petita bas-
sa adjacent el 2005 a 2-4 parelles, com a
mínim una de les quals nidifica a l’inte-
rior del recuperat estany (JEBA); (R).

PLA DE L’ESTANY

Banyoles 1 ex. a la llacuna de l’Artiga el
30.IX (XVPA); darrera citació postnupcial
(F).

RIBERA D’EBRE

Flix 1 ex. a la Reserva Natural de Sebes i
Meandre de Flix el 8.IV (PJMB); primera
citació prenupcial (F). Nidificació de 20-
25 parelles en dos nuclis diferents del canyi-
ssar (PJMB i ALTA); (N, R).

SELVA

Amer 1 adult i 1 juvenil al Pasteral el 15.VII
(GDPA); primera citació postnupcial (G, F).

TARRAGONÈS

Vila-seca 1 ex. a la sèquia Major el 15.III
(FMVA, ACTA i PJAA); primera citació pre-
nupcial (F).

Ciconia nigra
Cigonya negra

ALTA RIBAGORÇA

El Pont de Suert 1 ex. a Malpàs l’11.III
(AMVA); (F).

ALT EMPORDÀ

Albanyà 1 ex. en migració sobre el cingle
de Rocapastora el 7.V (FTCA); (F). 
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. en vol sobre l’estany del Cor-
talet el 12.III (MVCA, OLGA, DFXA i GSXB);
(F). 3 exs. a l’estany de Palau el 30.IV
(SSAA); (F). 1 ex. en vol sobre les closes de
Mornau el 31.V (ABRA); (F). 1 ex. als estanys
del Matà l’11.IX (PAEA); (F). 1 ex. a l’es-

tany de Palau el 9 i 10.XI (SSAA); (F). 1 ex.
als estanys de Vilaüt i Palau el 30.XII (JAXC

i LTXC); (F).
Rabós 3 exs. al coll de Plaja el 13.III i 1
ex. el 24.III (AOTA); (F). 1 ex. el 9.V (ECFA);
(F).

ALT PENEDÈS

Olèrdola 1 ex. en migració sobre el puig
de l’Àliga el 17.IX (JCGF i MPMB); (F). 

BAGES

Rajadell 4 exs. en migració sobre l’eix
Transversal el 12.III (EBMA); (F, N).

BAIX EBRE

L’Ametlla de Mar 1 ex. en migració a la
plana de Sant Jordi el 12.III (EVRA); (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 adult en vol sobre els
arrossars de Secanella el 20.III (DBCA); (F).
1 adult als erms de la Tancada i 2 exs. en
vol sobre els Muntells el 15.IX (DBCA; XLBA
i OCXB); (F). 1 ex. al quilòmetre 6 de la
carretera que va d’Amposta als Eucaliptus
el 13.X (JTOA i RSBB); (F). 1 ex. de 1r hivern
als arrossars d’Erms Salats del 28.X al 4.XI
(DBCA); (F). 

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a la maresma
del Remolar el 12.IX (FLSA); (F).
Santa Coloma de Cervelló 1 ex. al riu
Llobregat el 18.IX (LSXD); (F).

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. sobre el turó de la Maga-
rola el 17.IX (XLBA, RLSA i LPXE); (F). 1 ex.
en migració sobre el campus de la UB el
26.IX (MGVA); (F). 1 ex. en migració en
direcció S entre el turó del Carmel i el turó
de la Creueta del Coll el 14.X (VFSA); (F).
1 ex. a l’estació PERNIS del turó de la Maga-
rola el 14.X (DDDA), possiblement el mateix;
(F).
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CERDANYA

Fontanals de Cerdanya 3 joves en pas a
Urtx el 28.VIII (LTBB); (F, N).

GARROTXA

Sant Joan les Fonts 4 exs. en migració
el 17.IX durant la 5a campanya de migra-
ció de rapinyaires del Parc Natural de la
Zona Volcànica de la Garrotxa duta a ter-
me entre el 25.VIII i el 25.IX (FTCA); (F,
N).

RIBERA D’EBRE

Flix 1 ex. de 1r hivern a la Reserva Natu-
ral de Sebes i Meandre de Flix que sovin-
teja la zona, probablement atret per les
parelles de cigonya blanca. Aquest ex. va
aparèixer per primer cop el 19.XII.2005
i va restar en aquest indret fins a finals de
mes. Posteriorment ha visitat la zona de
forma regular: 5.II, del 17.II fins el 25.II,
21.III i del 12 al 13.V. Es tracta del mateix
ex. perquè es mostra força confiat i utilit-
za els mateixos posadors (PJMB); (G).

OSONA

El Brull 1 ex. a Sant Jaume de Viladrover
el 17.IX (DVBA); darrera citació postnup-
cial (F).
Vic 1 ex. prop de can Cassany el 22 i 23.III
(PTCA); primera citació prenupcial (F). 1
juvenil el 29 i 30.VIII (RJNA, JAIA, MGBA i
ALTA); primera citació postnupcial (F).

SELVA

Sils 1 ex. a l’estany l’1.V (AAJA i DROA); (F).

TARRAGONÈS

Tarragona 1 ex. a mas Rafel el 25.IX (ACTA,

JFOD i JVOD); (F).

Ciconia ciconia
Cigonya blanca

ALT EMPORDÀ

La Jonquera 14 exs. al coll del Portús el
14.X (ACJA i MBFA); darrera citació post-
nupcial (F).
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 123 exs. a principis de gener (JMAA);
cens d’ocells aquàtics hivernants (N). Pobla-
ció nidificant avaluada en 43 parelles, amb
38 parelles amb èxit reproductor, un total
de 95 joves voladors i una productivitat real
de 2,50 polls per parella (JMAA); (R). 128
exs. comptabilitzats a la joca durant els
mesos de novembre i desembre (JMAA); (N).

ALT URGELL

La Seu d’Urgell 1 ex. posant-se en una
antena al pla de les Forques el capvespre
del 27.I (PMPC); citació hivernal (F, G).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. de 1r hivern als arros-
sars de l’Aldea de l’1 al 30.I, present a la
zona des del 13.XII de 2005 (DBCA); cita-
cions hivernals (F). 3 adults a l’illa de Buda
el 31.I (DBCA); primera citació prenup-
cial (F). 1 ex. als arrossars de la Quartera,
illa de Buda, el 19.V (DBCA); darrera cita-
ció prenupcial (F). 5 exs. en vol sobre les
salines de Sant Antoni l’1.VIII (DBCA); pri-
mera citació postnupcial (F). 2 exs. de 1r
hivern als arrossars de l’Embut l’11.XI
(DBCA); darrera citació postnupcial (F). 14
exs. als arrossars de Deltebre del 6.XI al
31.XII (DBCA); citacions hivernals (F). 

BAIX LLOBREGAT

Sant Joan Despí 1 ex. passa la nit del 23
al 24.V a la gravera (AAMA); darrera cita-
ció prenupcial (F).

BARCELONÈS

Santa Coloma de Gramenet. 1 ex. al riu
Besòs del 19.IV fins a finals d’any (ADOA,
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XLBA i DPHA). L’ocell està anellat i es va esca-
par del zoològic de Barcelona el 14.IV; (G).

GARROTXA

Sant Joan les Fonts 6 exs. sobre una ante-
na de telefonia mòbil a Begudà el 28.II,
dos d’ells anellats com a polls a França i
Alemanya, respectivament (EBIB); prime-
ra citació prenupcial (F). 245 exs. en migra-
ció per la comarca entre el 24 i el 26.VIII.
De tots els exemplars comptabilitzats,
només s’observa un grup de 85 exs. en
migració activa el 26.IX dins l’horari estàn-
dard de 10 a 14 h durant la 5a campanya
de migració de rapinyaires del Parc Natu-
ral de la Zona Volcànica de la Garrotxa que
es du a terme entre el 25.VIII i el 25.IX
(FTCA); (F, N).

GIRONÈS

Canet d’Adri 600-700 exs. en direcció N
sobre el casc urbà el 27.VIII (CGXB); (N, F).
Salt L’única parella reproductora tira enda-
vant 3 polls, però mor electrocutada el
26.VII en una línia de mitjana tensió a
les hortes de Salt (MBMB); (R, B). Tots dos
individus eren d’origen salvatge, un d’ells
era una femella que es va aparellar ini-
cialment amb un mascle del projecte de
reintroducció, que també va morir elec-
trocutat l’any passat, i l’altre era un mas-
cle salvatge que havia arribat aquest any.
La línia havia estat modificada després de
la mort d’una Circaetus gallicus.

MARESME

Arenys de Mar 1 ex. en vol sobre can Bui-
xalleu el 24.VIII (CBSA); primera citació
postnupcial (F).

OSONA

Gurb 1 ex. en un camp prop del Vidal el
29.X (MRFB); darrera citació postnupcial
(F).
Manlleu 1 ex. el 4.VI (CMGA); darrera cita-
ció prenupcial (F).

Perafita 8 exs. entre Perafita i Sant Boi de
Lluçanès el 21.VIII (RBCA); primera cita-
ció postnupcial (F).
Sant Hipòlit de Voltregà 134 exs. passen
la nit del 29.VIII al municipi (GACA, JAIA,

MGBA, MRFB i ALTA); concentració destaca-
ble (N).
Torelló 4 exs. el 2.II (JMJA); primera cita-
ció prenupcial (F).

PALLARS SOBIRÀ

Lladorre 1 ex. en vol als afores del poble
el 7.XII (ADOA); (G, F).
Sort 3 exs. al prat de l’Andorrà, Montar-
dit, el 13.IX (JCBC); (G, F).

PLA DE L’ESTANY

Banyoles 415 exs. el 27.VIII aturats sobre
Banyoles ciutat en 5 o 6 grues de cons-
trucció del centre, l’església de Santa Maria,
el monestir, la Nutrex, la cooperativa, els
arbres de la zona del turó Ramis, els pisos
de la Caixa, etc. (CFQA); (N, F).

RIBERA D’EBRE

Flix 9 exs. a la Reserva Natural de Sebes
i Meandre de Flix el 18.I (PJMB); citació
hivernal (F). Crien 9 parelles i arriben a
volar 22 polls (PJMB); (R).

SEGRIÀ

Lleida 28 exs. al Centre de Recuperació
de Fauna Salvatge de Vallcalent el 21.I
(JBSA, OAVA i ALTA); cens d’ocells aquàtics
hivernants (N).
Montoliu de Lleida 36 exs. a l’abocador
comarcal del Segrià el 21.I (JBSA, OAVA i
ALTA); cens d’ocells aquàtics hivernants
(N).

SOLSONÈS

Solsona 3 exs. sobrevolant la ciutat el 15.II
(DGJA); primera citació prenupcial (G, F). 
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Plegadis falcinellus
Capó reial

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 3 exs. a l’estany del Cortalet el 18
i 19.II (JMAA); primera citació prenupcial
(F). 13 exs. als estanys del Matà el 14 i
15.IV (JMAA); màxim prenupcial (N). 1 ex.
a l’estany d’en Pericus i a l’estany Europa
entre el 21 i el 26.IV (JMAA); darrera cita-
ció prenupcial (F). 3 exs. a la joca de Bubul-
cus ibis de la Massona el 24.VIII (ACPB);
primera citació postnupcial (F). 2 exs.
als estanys del Matà entre el 21 i el 28.IX
(TMJA); (F). 2 exs. als estanys del Matà i
de Palau entre el 25 i el 29.X (JMAA i SSAA);
màxim postnupcial (N). 1 ex. a diferents
punts del parc natural entre el 31.X i el
21.XI (JMAA i SSAA); darrera citació post-
nupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 322 exs. a tot el Delta el
14-20.I (DBCA i FVEA/PDEA); cens d’ocells
aquàtics hivernants (N). Presència regu-
lar al llarg de tot l’any, els recomptes màxims
mensuals han estat els següents: 322 exs.
al gener, 359 exs. al febrer, 327 exs. al
març, 304 exs. a l’abril, 299 exs. al maig,
216 exs. al juny, 247 exs. al juliol, 358
exs. a l’agost, 392 exs. al setembre, 373
exs. a l’octubre, 396 exs. al novembre,
que suposa, a més, el recompte màxim
anual, i 389 exs. al desembre (DBCA, FVEA

i JPVF/PDEA); censos quinzenals d’ocells
aquàtics (N, F). 102 parelles reproducto-
res a tot el Delta, totes localitzades a l’illa
de Buda, on s’anellen un total de 32 polls
(DBCA, RTFA i FVEA/PDEA); cens d’ocells
nidificants (N, R).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 2 exs. a la maresma
del Remolar el 22.II (PBGA); primera cita-
ció prenupcial (F). 29 exs. sobrevolant la

maresma de les Filipines el 24.III (FMVA);
màxim anual (N). 1 ex. a la maresma del
Remolar el 4.IX (FLSA); darrera citació de
l’any (G).

PLA D’URGELL

Estany d’Ivars i Vila-sana 1 ex. entre el
9 (EFSA) i el 14.IV (JSXF); (G). 5 exs. el 6.V
(ADSA); (G). 1 ex. el 9.VI (ASPA); (G).

Platalea leucorodia
Becplaner

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 adult a l’estany de les Molleroses
i a l’estany del Cortalet entre el 17 (MRMA)
i el 21.II (JMAA); primera citació prenup-
cial (F). 4 exs. als prats de can Comes el
29.IV (MZBB i JMAA) i 4 exs. en vol sobre
els estanys del Matà el 13.V (AOTA, FMVA i
JMAA); màxims prenupcials (F, N). 1 ex. a
l’estany del Cortalet entre el 21 (CVRA) i el
28.V (IBTA); darrera citació prenupcial (F).
1 ex. a l’estany del Cortalet entre el 9 i el
13.VI (JMAA); primera citació postnupcial
(F). 4 exs. a l’estany del Cortalet entre el
21 (JMAA) i el 23.VI (JMAA); màxim post-
nupcial (N, F). 2 exs. a l’estany del Cor-
talet el 31.X (JMAA); darrera citació post-
nupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 40 exs. a tot el Delta el
14-20.I (DBCA i FVEA/PDEA); cens d’ocells
aquàtics hivernants (N). Presència regu-
lar al llarg de tot l’any, els recomptes màxims
mensuals han estat els següents: 40 exs.
al gener, 33 exs. al febrer, 63 exs. al març,
29 exs. a l’abril, 6 exs. al maig, 3 exs. al
juny, 6 exs. al juliol, 21 exs. a l’agost, 53
exs. al setembre, 87 exs. a l’octubre, que
suposa, a més, el recompte màxim anual,
71 exs. al novembre i 69 exs. al desembre
(DBCA, FVEA i JPVF/PDEA); censos quinze-
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nals d’ocells aquàtics (N, F). 3 juvenils als
arrossars de la Quartera, illa de Buda, el
9.VII (DBCA); primera citació postnupcial
segura (F).

BAIX EMPORDÀ

Pals 1 ex. als arrossars de mas Carles del
9 al 16.I (CBLA i JRPB); citació hivernal (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 4 exs. durant el cens
d’ocells aquàtics hivernants (FSEB, FLBA i
ALTA); (N). 2 exs. a la maresma del Remo-
lar del 4.I al 8.II (FLSA); citació hivernal
(F). 1 immatur a la maresma del Remolar
del 19 al 21.IX (FLSA, XSXA i RMXH); (G). 1
adult a la maresma del Remolar del 2 al
5.X (PBGA); (F).
PLA D’URGELL

Estany d’Ivars i Vila-sana 2 exs. el 12.II
(SWWA); (G). 1 ex. el 12.III (EFSA); (G).

SELVA

Sils 1 ex. als estanys l’11.VII (FRRA); (G).

Phoenicopterus roseus
Flamenc

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus 27 exs.
en pas cap al N davant el far del cap de
Creus el 17.III (MARC); (F).
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 37 exs. el 10.I i 22 exs. el 14.II
(PAEA); censos d’ocells aquàtics hivernants
(N). 64 exs. a l’estany d’en Pericus el 16.III
(RGBA, ARMC i JMAA); màxim prenupcial (N,
F). 58 exs. als estanys del Matà el 27.IV
(JMAA) (N). 98 exs. als estanys del Matà
el 27.X i 94 exs. el 31.X (JMAA); màxims
postnupcials (N, F). 13 exs. el 14.XI i 1
ex. el 12.XII (PAEA); censos d’ocells aquà-
tics hivernants (N).

BAIX CAMP

Cambrils 30-40 exs. en direcció N el 20.V
a les 3 de la matinada (ACTA i DDCA); (F,
B).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 8.318 exs. a tot el Delta
el 14-20.I (DBCA i FVEA/PDEA); cens d’o-
cells aquàtics hivernants (N). 1.097 exs.
s’instal·len a la localitat tradicional de la
tora dels Conills, punta de la Banya, amb
un èxit reproductor final de 960 polls,
fet que suposa una productivitat de 0,50
polls/parella (FVEA i DBCA/PDEA); (N, R).
12.884 exs. a tot el Delta el 16.XI (DBCA,
FVEA i JPVF/PDEA), màxim anual als censos
quinzenals d’ocells aquàtics (N).

BAIX EMPORDÀ

Pals 1 ex. al golf Serres de Pals entre el 4
i el 6.III (CBLA); (G). 4 exs. a les basses d’en
Coll el 13.X (CBLA); (G). Presència regu-
lar als estanys de Pals entre el 13.X i el
30.XI amb un màxim de 78 exs. entre el
12 i el 20.XI (CBLA); (G, N).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat Presència regular al
llarg de tot l’any amb un màxim de 110-
120 exs. a la platja de ca l’Arana el 6.V
(RBVA); (G, N). 
Olesa de Montserrat Grup de nombre
indeterminat migrant en nit de lluna ple-
na al tossal Rodó el 12.IV (MLMB); (F, B).

GIRONÈS

Aiguaviva 1 jove aturat en un camp el
19.VIII (ARVA); (G).
Girona 30 exs. sobrevolen de nit el carrer
de la Rutlla en direcció N el 6.V (PFLB i
MSFB); (G, F).

MARESME

Arenys de Mar Estol d’uns 100 exs. volant
en direcció NE sobre can Buixalleu al cap-
vespre del 9.V (CBSA); (G, F).
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TARRAGONÈS

Salou Uns 200 exs. en pas cap al NE a
unes 2 milles nàutiques de la costa davant
el cap de Salou el 22.V (JAPB i JTTC); (G, F,
N).

VALLÈS OCCIDENTAL

Santa Perpètua de Mogoda Un grup d’un
mínim de 120 exs. en vol a les 2 de la mati-
nada del 5.V (FMVA i KMVA); (B, F). Un grup
en vol, sentit a les 12 de la nit de l’11.V
(FMVA i KMVA); (B, F).

Pernis apivorus
Aligot vesper

ALT CAMP

Valls 865 exs. comptabilitzats en 1h 45
min a l’estació PERNIS de Picamoixons el
28.VIII (PJAA); rècord del programa en els
seus 4 anys de durada (N).

ALT EMPORDÀ

Estima de 10 parelles nidificants al con-
junt de la comarca (AOTA, PSGA, BMBA, MBFA

i ECFA); (R, N).
Parc Natural de Cap de Creus 8 exs. en
pas cap al N sobre el Club Méditerranée
el 2.VI (RGBA i ARMC); darrera citació pre-
nupcial (F).
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. als prats de Vilaüt el 24.X
(AOTA i JMAA); darrera citació postnupcial
(F).
Rabós 2.784 exs. migrants al coll de Pla-
ja entre l’1.III i el 31.V (AOTA i ECFA), amb
un màxim de 1.178 exs. el 19.V (ECFA);
(N).

ALT URGELL

Alàs i Cerc 1.032 exs. comptabilitzats des
de la collada de Lletó entre el 25.VIII i el
23.IX. Màxim de 237 exs. l’1.IX en l’11a
campanya de seguiment de la migració de
rapinyaires pel Cadí duta a terme entre el

23.VIII i el 23.IX (JDAB, JNVA i SOVA); (N,
F).

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 3 exs. a la Talaia el
14.XI (PTEA i FCFA); darrera citació post-
nupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 4 exs. en migració activa
sobre l’illa de Buda el 4.IV (DBCA); pri-
mera citació prenupcial (F). 1 ex. en vol
sobre la punta del Fangar el 7.VI (DBCA);
darrera citació prenupcial (F). 14 exs. en
vol sobre l’illa de Buda el 30.VIII (DBCA);
primera citació postnupcial (F). 1 juvenil
a l’illa de Buda el 17.X (DBCA); darrera cita-
ció postnupcial (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 4 exs. sobre la mares-
ma del Remolar el 24.X (PBGA); darrera
citació postnupcial (F).

CONCA DE BARBERÀ

Vilanova de Prades 33 exs. a la Caste-
llona el 24.III (ABBB); primera citació
prenupcial (F).

GARROTXA

Localitzats 19 territoris de cria. Als indrets
favorables la densitat és d’1 parella/16 km2

(FTCA); (N, R).
Sant Joan les Fonts 550 exs. en migració
entre el 25.VIII i el 25.IX, dins l’horari
estàndard de 10 a 14 h durant la 5a cam-
panya de migració de rapinyaires del Parc
Natural de la Zona Volcànica de la Garrot-
xa. Dates extremes: 25.VIII i 25.IX (FTCA);
(F, N). 659 exs. en 7 hores d’observació el
27.VIII (FTCA); (N).

OSONA

Orís 1 ex. a la serra dels Bufadors el 6.VIII
(JEPB); primera citació postnupcial (F).
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PALLARS JUSSÀ

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

PRIORAT

Pradell de la Teixeta 28 exs. al puig de
la Font el 3.XI (ABBB); citació molt tarda-
na (F).

RIBERA D’EBRE

La Palma d’Ebre 2 exs. en vol el 28.VI
(EGTA); citació tardana en una localitat sen-
se dades de cria (F, G).

RIPOLLÈS

Camprodon Mínim de 700 exs. en migra-
ció el 26 i 27.VIII (OPPB i MDCA); (N, F).

SEGRIÀ

Almacelles 1 ex. el 26.III (CPBA); prime-
ra citació prenupcial (F).

Elanus caeruleus
Esparver d’espatlles negres

ALT CAMP

El Pla de Santa Maria 1 ex. el 4.III (MDDB);
(E, G). Pendent d’homologació pel CAC.

ALT EMPORDÀ

Garriguella 1 adult caçant en unes vinyes
el 18.VII (MBFA); (E, G). Pendent d’ho-
mologació pel CAC.
Vilabertran 1 adult parat en un cable elèc-
tric el 20.I (AOTA); (E, G). Pendent d’ho-
mologació pel CAC.

ANOIA

La Llacuna 1 parella el 27.III (MDDB);
(E, G). Pendent d’homologació pel CAC.

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. als camps de
la Ricarda el 22.X (MGVA, FLSA i RBVA); (E,
G). Homologada pel CAC.

URGELL

Bellpuig. 1 ex. en vol entre Bellpuig i Vila-
nova de Bellpuig el 23.IV (FMVA); (E). Pen-
dent d’homologació pel CAC.

VAL D’ARAN

Naut Aran 1 ex. a l’estació PERNIS del
cap del port de la Bonaigua el 26.VIII (MBXA

i MPXJ); (E). Pendent d’homologació pel
CAC.

Milvus migrans
Milà negre

ALT EMPORDÀ

Espolla 1 ex. a Baussitges el 4.III (MBFA);
primera citació prenupcial (F). 92 exs. el
24.III (MBFA); màxim prenupcial (N).
Parc Natural de Cap de Creus 4 exs. en
pas actiu cap al N al Montperdut el
27.V (PFLB); darrera citació prenupcial
(F).

ALT URGELL

Alàs i Cerc 136 exs. en tres estols, un d’ells
de 114 exs., a la collada de Lletó el 3.VIII
(JDAB i SOVA); (F, N).

BAIX CAMP

Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant 1 ex.
volant en direcció S a l’Almadrava el 12.VIII
(LGSB); (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 3 exs. en vol sobre els
arrossars del Sillero el 16.III (DBCA); pri-
mera citació prenupcial (F). 1 ex. en vol
sobre els ullals de Panxa el 5.V (DBCA);
darrera citació prenupcial (F). 2 exs., adult
i juvenil, a l’illa de Buda el 9.VIII (DBCA);

Anuari d’Ornitologia de Catalunya 200656



primera citació postnupcial (F). 2 exs. de
1r any a l’illa de Buda el 16.X (DBCA); darre-
ra citació postnupcial (F).

GARROTXA

1 parella cria a la comarca i 2 més ho fan
al límit amb l’Alt Empordà (FTCA); (R).
Sant Joan les Fonts Un total de 4 exs.
en migració entre el 25.VIII i el 25.IX, dins
l’horari estàndard de 10 a 14h durant la
5a campanya de migració de rapinyaires
del Parc Natural de la Zona Volcànica de
la Garrotxa. Dates extremes: 26.VIII i 19.IX
(FTCA); (F).

GIRONÈS

Sant Julià de Ramis 1 ex. al congost del
Ter 14.XI (NRCA i MPCE); darrera citació
postnupcial (F).

OSONA

Sant Quirze de Besora 2 exs. el 5.III (JEPB

i MMSB); primera citació prenupcial (F).

PALLARS JUSSÀ

La Torre de Cabdella 72 exs. en migra-
ció per damunt d’una carena a 2.700 m
vora l’estany de Mariolo el 5.VIII (PJAA);
(N).

PLA DE L’ESTANY

Serinyà 72 exs. en migració sobre l’illa de
Fares el 2.VIII. S’aturen diversos cops als
Populus nigra de la joca de Phalacrocorax
carbo. S’espanten diversos cops i es tor-
nen a aturar al vespre per dormir (CFQA);
primera citació postnupcial (F, N).

SEGRIÀ

Lleida Alguns exemplars a Raïmat l’1.III
(FFCA); primera citació prenupcial (F).

URGELL

Agramunt 1 ex. en pas a l’estació PERNIS
del Pilar d’Almenara el 14.X (MARC); darre-
ra citació postnupcial (F).

VALLÈS ORIENTAL

Bigues i Riells 1 ex. en direcció S el 25.VI
(XLBA); citació estival (G).
Mollet del Vallès 1 ex. en direcció S sobre
Gallecs el 16.V (FMVA); (B).

Milvus milvus
Milà reial

ALT EMPORDÀ

Espolla 2 exs. migrant a Baussitges el 4.III
(MBFA); primera citació prenupcial (F).
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà Observacions regulars als arrossars
de la Gallinera durant el mes de gener i
fins a mitjans de febrer, amb un màxim
d’11 exs. el 12.I (JMAA i BMBA); (F, N). 2
exs. al sector del Cortalet el 15.I (LTBB);
(F). 2 exs. al Matà el 5.II (JSPC); (F). 1 ex.
a la Gallinera el 7.V (LSLB i JMAA); (F).
Riumors 13 exs. en una joca situada en
una pollancreda el 18.III (JMAA); (N). 1 ex.
el 19.VI (JMAA); citació estival (F).

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 1 ex. en vol migra-
tori a gran alçada el 9.VIII (HSCA, CGGA i
XBGA); citació postnupcial primerenca (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 adult a l’illa de Buda el
28.III (CCMA i DBCA); (G). 1 adult l’illa de
Buda el 23.X (DBCA); (G). 

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. en migració al parc del
Guinardó el 18.IX (XLBA i LPXE); (G, F).

GARROTXA

Castellfollit de la Roca 1 ex. en migra-
ció l’11.III (FTCA); primera citació pre-
nupcial (F).

OSONA

Gurb-Sant Hipòlit de Voltregà 1 ex. des
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del 2.XII fins a finals d’any (JPRB); única
citació d’hivernada dels darrers anys a la
comarca (F, G).
Sant Quirze de Besora 2 exs. el 15.V
(JEPB); darrera citació prenupcial (F).

PALLARS JUSSÀ

Isona i Conca Dellà 1 niu ocupat al riu
de Conques el 22.VI (JSNA); (R).
Tremp 1 ex. electrocutat a Fígols de Tremp
el 28.VII (JSNA); (B). 7 exs. a l’abocador
comarcal el 31.XII (FPPA i MSDB); (N).

PALLARS SOBIRÀ

Sort 8 exs. a la joca de Montardit el 14.IX,
màxima concentració de l’any (JCBC); (N).

PLA DE L’ESTANY

Banyoles Diverses observacions a l’abo-
cador de Puigpalter: 2 exs. el 30.III (MDXB

i SCIA) i l’1.IV (CFQA), 1 ex. el 16.IV (CFQA),
1 ex. l’1.V (JMGD i EBXA) i 1 ex. el 30.VII
(CFQA); (G).

PRIORAT

Margalef 1 ex. el 15.XII (LJAA); (F, G).
Pradell de la Teixeta 1 juvenil al puig de
la Font el 3.XI (ABBB); (F, G).

SELVA

Maçanet de la Selva 1 ex. sobre can Car-
tellà Nou el 13.X (ADGA i MGSA); (G).

VAL D’ARAN

Vielha e Mijaran 1 ex. depredant una
Rana temporaria a la bassa d’Oles el 4.VI
(XNPA); (B).

Gypaetus barbatus
Trencalòs

OSONA

Sant Pere de Torelló-Vidrà 2 exs. adults
al puig Tossell el 14.IV (ACXI, JSXM i SBXB);
(G). 1 adult sobre la serra de Curull obser-

vat des de la collada de Bracons el 2.V
(JCSA); (G). Interessants observacions que
repeteixen la citació del 2005 en una loca-
litat sense dades de cria.

PRIORAT/RIBERA D’EBRE

Garcia-El Molar 1 jove el 24.V (LJAA i
PJAA); (G).

Neophron percnopterus
Aufrany

ALT EMPORDÀ

Rabós 1 ex. de 4t o 5è any en direcció O
al coll de Plaja el 29.IV (ECFA); (G, F). 1
ex. de 3r any en vol al coll de Plaja el 26.V
(AOTA); (G, F).

ALT PENEDÈS

Olèrdola 2 exs. en vol migratori observats
des del turó de les Tres Partions el 16.IX
(HSCA, CGGA i XBGA); primera citació al Parc
del Foix (G).

ALT URGELL

Alinyà Una parella sobrevolant un punt
d’alimentació artificial el 27.III (PMPC); (F,
B).
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BERGUEDÀ

Castellar del Riu 2 parelles es paren sepa-
radament en un mateix cingle el 5.VI (PABB);
(R).

CERDANYA

Bellver de Cerdanya 1 adult el 14.IV
(LTBB); (F, G).

GARROTXA

La Vall d’en Bas 1 adult en vol a Falgars
el 27.V, el 5.VI i el 5.VII (FTCA); (G).
Olot 1 adult alimentant-se a Comanegra
el 5.IV (FTCA); (G).

OSONA

2 parelles nidificants a tota la comarca
(NCPA, JBCB i GACO); (R). 
Vilanova de Sau 1 ex. el 10.III (NCPA);
primera citació prenupcial (F).

PRIORAT

Margalef 1 adult volant en direcció E sobre
el tossal de les Ganyes el 5.V (EGTA); (G,
F).

RIPOLLÈS

Queralbs 1 juvenil en vol sobre el pla dels
Evangelis el 5.VI (JSPC, CPMB i DGMA); (G).

TERRA ALTA

La Pobla de Massaluca 2 adults el 13.VIII
(CAFA i PJAA); (G, F).

Gyps fulvus
Voltor comú

ALT EMPORDÀ

Serra de l’Albera Mínim de 65 exs. men-
jant una vaca morta al coll de Plaja el 30.V
(AOTA i ECFA); (N). Fins a 27 observacions
diferents a la serra i rodalia en una zona
on fins ara hi havia 3-4 observacions anuals
(G).

BAIX EBRE

Alfara de Carles 1 ex. covant sol, allu-
nyat de qualsevol colònia, al barranc de la
vall de la Figuera l’11.II (EVRA); (R).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. es para en un teulat
d’una casa al camí del Goleró el 26.VIII
(ACTA i JFOD); (G). 2 juvenils debilitats
recollits el 29.VIII i el 2.IX als afores de
Balada, són portats al centre de recupera-
ció i posteriorment alliberats (IBXB); (B,
G). 2 juvenils aturats als erms de la Tan-
cada el 2 i 3.X (DBCA); (G). 1 ex. debilitat
recollit prop del Poblenou del Delta el
24.XI, és portat al centre de recuperació
on posteriorment mor (IBXB); (B, G).

GARROTXA

Olot 1 ex. el 21.X passa la nit al teulat d’u-
na casa particular i baixa a la terrassa a
menjar de la mà dels veïns (MMAA i PCCA);
(B).
Les Preses Uns 50 exs. volant en forma-
ció de V en direcció O a la vall del Corb
l’1.XI (JFCA); (G, N).
Sant Joan les Fonts Un total de 42 exs.
en migració entre el 25.VIII i el 25.IX, dins
l’horari estàndard de 10 a 14 h durant la
5a campanya de migració de rapinyaires
del Parc Natural de la Zona Volcànica de
la Garrotxa (FTCA); (F, N, G).

GIRONÈS

Llagostera L’exemplar anellat a Segòvia
que es veia des del 20.XI.2005 s’obser-
va un cop més l’1.I a l’abocador de So-
lius(CACB); (G).
Sant Gregori 1 ex. volant a baixa alçada
entre Bescanó i Sant Grau el 21.X (DSBB);
(G).

MARESME

Òrrius 2 exs. remuntant el vol en direc-
ció S el 9.IX (JPSA); (G).
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OSONA

Perafita 65 exs. el 25.IV (SBMB); (N).
Santa Maria de Corcó 70-80 exs. a Sant
Martí Sescorts l’1.V (RVXC); (N).

PALLARS SOBIRÀ

Baix Pallars 1 poll de l’any trobat elec-
trocutat sota una torre de baixa tensió a
Pujol l’1.XI (JCBC); (B).

PLA DE L’ESTANY

Banyoles 1 ex. en vol sobre la ciutat el 2.II
(CRXC); (G).
Porqueres 1 ex. en vol en direcció N des
del Frigolet a can Morgat el 2.IV (XVPA);
(G).

PRIORAT

Margalef Pas regular de l’abril a l’octubre,
amb un màxim de 14 exs. de diferents
edats el 22.V (EGTA); (F, G, N).

SEGRIÀ

Alfés 6 exs. al secà el 31.V (DGJA); (G, N).

SELVA

Amer 4 exs. en vol l’11.V (GDPA); (G).
Susqueda 2 exs. al Far el 20.V (GDPA); (G).

VALLÈS ORIENTAL

Cardedeu 15 exs. en direcció SO al barri
dels Dominics l’1.V (JMOA); (G).
Sant Fost de Campsentelles 1 juvenil en
vol en direcció S sobre el turó d’en Gal-
ceran el 3.X (FMVA); (G, F).

Circaetus gallicus
Àguila marcenca

ALT EMPORDÀ

Capmany 1 ex. el 25.II (ACHA i MLMB); pri-
mera citació prenupcial (F).
Parc Natural de Cap de Creus 1 ex. fent
parada nupcial i cridant mentre fa acro-
bàcies al Montperdut el 25.III (PFLB); (R).

1 jove de l’any al Montperdut el 5.VII (PFLB);
(R). 
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. als conreus de can Pifani el
20.X (BMBA i MJMA); darrera citació post-
nupcial (F). 
Rabós 261 exs. migrants al coll de Plaja
entre l’1.III i el 31.V (AOTA i ECFA); (N).

ALT URGELL

Alàs i Cerc 126 exs. a la collada de Lle-
tó entre el 25.VIII i el 23.IX. Màxim de
62 exs. el 9.IX, en el marc de l’11a cam-
panya de seguiment de la migració de
rapinyaires pel Cadí, duta a terme entre
el 23.VIII i el 23.IX (JDAB, JNVA i SOVA);
(N, F).
Cabó 1 ex. a la serra de Prada entre el
12.XI i el 3.XII (FMVA); citació hivernal
(F).

BAIX EBRE

L’Aldea 1 ex. trobat electrocutat sota un
pal de la llum a la serreta de les Veles el
2.XII (EVRA i EAFA); citació hivernal (F, B).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. en vol a la finca del
Capità, l’Aldea, l’1.III (DBCA); primera cita-
ció prenupcial (F). 1 ex. en vol sobre els
camps d’Erms Salats el 13.VI (DBCA); darre-
ra citació prenupcial (F). 1 adult a l’illa de
Buda el 16.VIII (DBCA); primera citació
postnupcial (F). 1 juvenil en vol sobre
els arrossars de l’illa de Buda el 29.X (DBCA);
darrera citació postnupcial (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. sobre la mares-
ma del Remolar el 9.X (PBGA); darrera cita-
ció postnupcial (F).

GARROTXA

Es localitzen 23 territoris reproductius a
la comarca. La densitat resultant és d’1
parella/37km2 (FTCA); (N).
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Olot 23 exs. comptabilitzats en migració
NE a Comanegra en menys d’1 h el 9.III
(FTCA); (N, F).
Sant Joan les Fonts Una parella ja està
establerta al territori de cria l’1.IV (FTCA);
(R). Un total de 32 exs. en migració entre
el 25.VIII i el 25.IX, dins l’horari estàndard
de 10 a 14h durant la 5a campanya de
migració de rapinyaires del Parc Natural
de la Zona Volcànica de la Garrotxa. Dates
extremes: 25.VIII i 19.IX (FTCA); (F, N).

MARESME

A finals de juny es controlen dos nius amb
un poll cadascun entre Argentona i Vall-
gorguina. A aquests dos, s’hi hauria d’afe-
gir un altre niu no controlat que elevaria
a tres els nius de la serralada Litoral entre
Argentona i Tordera (HAPA i JGMA); (R, N).

OSONA

Sant Pere de Torelló 1 ex. a l’estació PER-
NIS del santuari de Bellmunt el 22.X (AGRB);
darrera citació postnupcial (F).

PRIORAT

La Bisbal de Falset-Margalef Mínim de
3 parelles a la zona (EGTA); (R, N). 22 exs.
comptabilitzats en 6 h el 6.IV (EGTA); màxim
prenupcial (N, F).

SEGRIÀ

Aspa 1 ex. al secà d’Alfés el 8.III (JBDA);
primera citació prenupcial (F).

SELVA

Susqueda 1 ex. al Pasteral el 25.II (GDPA);
primera citació prenupcial (F).

Circus aeruginosus
Arpella vulgar

ALT CAMP

Vilabella 1 jove al riu Gaià el 14.III (MDDB);
(G, F).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus 1 ex. en
vol cap al N per sobre el Montperdut l’11.III
(PFLB); primera citació prenupcial (F). 1
femella en pas actiu cap al N pel Mont-
perdut el 27.V (PFLB); darrera citació pre-
nupcial (F).
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 34 exs. a les joques el 19.I i 21 exs.
el 17.II (PAEA); censos d’ocells aquàtics
hivernants (N). Població nidificant ava-
luada en 6 parelles, amb els primers
polls voladors observats el 12.VI (JMAA);
(R). 14 exs. a les joques el 18.XI (JMAA i
TMJA) i 25 exs. el 15.XII (JMAA); censos
d’ocells aquàtics hivernants (N).

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 1 ex. en pas el 21.X
(HSCA, CGGA i XBGA); darrera citació post-
nupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 292 exs. a tot el Delta el
14-20.I (DBCA i FVEA/PDEA); cens d’ocells
aquàtics hivernants (N). 1 mascle adult i
1 femella a la joca de l’illa de Buda el 9.V
(DBCA); darrera citació prenupcial (F). Com
en l’any anterior, 1 femella adulta al llarg
de tot l’estiu a diverses localitats, tot i que
manifesta una marcada preferència per l’à-
rea de Vilacoto i l’Encanyissada (DBCA);
citacions estivals sense cap indici repro-
ductor (F). 1 juvenil a l’illa de Buda el
30.VII (DBCA); primera citació postnup-
cial (F).

BAIX EMPORDÀ

Pals 1 parella a l’estany de Boada (RFRA);
(R).

BAIX LLOBREGAT

Abrera 1 ex. a can Morral el 10.VIII (XLBA);
primera citació postnupcial (F).
Delta del Llobregat 10 exs. durant el cens
d’ocells aquàtics hivernants (FSEB, FLBA i
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ALTA); (N). 1 parella amb 1-2 polls (FLSA

i FSEB); (R). 1 ex. volador aturat a la mares-
ma del Remolar el 27.VII (FLSA); primer
poll que vola enguany (R).

GARROTXA

Sant Joan les Fonts 34 exs. en migració
entre el 25.VIII i el 25.IX, dins l’horari
estàndard de 10 a 14h durant la 5a cam-
panya de migració de rapinyaires del Parc
Natural de la Zona Volcànica de la Garrot-
xa. Dates extremes: 25.VIII i 25.IX (FTCA);
(F, N).

GIRONÈS

Quart 1 femella adulta el 16.X (MDDB);
darrera citació postnupcial (F).

NOGUERA

Aquest any es localitzen a la comarca 4
nius amb posta segura, amb 2 nius fra-
cassats i 5 polls voladors, en 4 localitats:
un niu al pantà de Sant Llorenç de Mont-
gai, un al partidor de Gerb i dos en petits
canyissars (FPTA, JBSA i AAMB); (R).

PALLARS JUSSÀ

Castell de Mur-Llimiana 5 nius amb pos-
ta segura, amb 2 nius fracassats i un total
de 6 polls voladors al pantà de Terradets.
Única localitat de cria a la comarca (FPTA,

JBSA i AAMB); (R).

PALLARS SOBIRÀ

La Guingueta d’Àneu 1 ex. a la mollera
d’Escalarre el 24.III (EVXA); (F, G).

PLA D’URGELL

S’ha censat un niu amb posta segura, fra-
cassada, en una petita bassa de reg. Única
localitat de cria a la comarca (FPTA, JBSA i
AAMB); (R).
Estany d’Ivars i Vila-sana Fins a 13 exs.
l’1.XII (AVPA i JBSA); màxim anual (N).

SEGARRA

S’ha censat un niu amb posta segura en
un barranc amb canyissar, amb dos polls
voladors. Única localitat de cria a la comar-
ca (FPTA, JBSA i AAMB); (R).

SEGRIÀ

S’han censat 27 nius amb posta segura,
amb 10 postes fracassades i un total de
34 polls voladors, en 11 localitats: 16 nius
a l’embassament d’Utxesa i 10 en 9 peti-
tes basses de reg i altres petits canyissars.
Dues d’aquestes darreres localitats són
noves per a l’espècie (FPTA, JBSA i AAMB);
(R).
Torres de Segre 47 exs. a la joca de l’em-
bassament d’Utxesa el 20 i 21.I (JBSA, OAVA

i ALTA); cens d’ocells aquàtics hivernants
(N).

RIBERA D’EBRE

Flix 2 parelles a la Reserva Natural de
Sebes i Meandre de Flix. Cadascuna tira
endavant 2 polls (PJMB); (R).

SELVA

Sils 4 exs. als estanys el 20.III (ADGA i
MGSA); màxim anual (N).

TARRAGONÈS

Vila-seca 6 exs. a la Pineda el 21.IX (PJAA);
màxim anual (N).

URGELL

S’ha censat un niu amb posta segura en
un reguer, que fracassa. Única localitat de
cria a la comarca (FPTA, JBSA i AAMB); (R).

Circus cyaneus
Arpella pàl·lida

Aquest any s’han comprovat totes les evi-
dències de nidificació possible de l’espè-
cie als Pirineus catalans, però en cap cas
s’ha pogut confirmar la seva reproducció
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en el que era el seu hàbitat habitual fa uns
anys (EVAA, MPCB i JBFA); (R).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 femella a l’estany de Vilaüt el 30.IV
(MZBB i JMAA); darrera citació prenupcial
(F). 

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 4 exs. a tot el Delta el 14-
20.I (DBCA i FVEA/PDEA); cens d’ocells aquà-
tics hivernants (N). 1 mascle adult als arros-
sars dels Muntells el 10.IV (DBCA); darre-
ra citació prenupcial (F). 1 juvenil en
uns arrossars als afores de Sant Jaume d’En-
veja el 20.VIII (DBCA, RTFA i JPVF); pri-
mera citació postnupcial (F).

BAIX EMPORDÀ

Baix Ter 5 exs. el 16.I (CBLA, JRPB, ABRA,

DBRA i JVLA); cens d’ocells aquàtics hiver-
nants (N).

BAIX PENEDÈS

La Bisbal de Penedès 1 mascle volant
davant de la masia de la Costa, prop de
l’Ortigós, el 20.II (XPCA); (G).

GARROTXA

Santa Pau 1 mascle adult a Sant Martí el
8.XII. Aquesta espècie havia desaparegut
de la Garrotxa com a hivernant regular a
finals dels 90 (FTCA); (G).
Tortellà 1 mascle resseguint matollars en
vol de cacera al camí dels Valencians el
3.XII (FTCA); (G).

NOGUERA

Cabanabona A finals d’abril i principis de
maig s’observen 3 parelles amb vols nup-
cials a la mateixa zona on ha nidificat l’es-
pècie aquests darrers anys. A partir de mit-
jans de maig, les 3 parelles desapareixen
de la zona i no es tornen a observar (CRNA,

JBSA, FPTA i AAMB); (N, R).

OSONA

Orís 1 femella el 6.V (JCRC); darrera cita-
ció prenupcial (F). 
Taradell 1 ex. a l’estació PERNIS de l’En-
clusa el 9.IX (JCRC, RPEA i RBCA); primera
citació postnupcial (F).

PALLARS JUSSÀ

La Pobla de Segur 1 mascle el 10.XII
(JCBC); (G).

PALLARS SOBIRÀ

Rialp 1 mascle subadult en migració a les
cometes de la Qüestió el 21.VIII (JCBC);
(F).

PLA D’URGELL

Estany d’Ivars i Vila-sana Presència hiver-
nal fins al 13.III (AAMB); (F). Presència
postreproductora a partir del 21.X (GBCA

i SSAA); (F).

PRIORAT

Cornudella de Montsant 1 femella als
Segalassos el 24.III (ABBB); (F).

SEGARRA

Aquest any es localitzen a la comarca un
total de 3 nius. Dos es troben en camps
de cereal als termes de Massoteres i
Torà. És el primer any que es troben
nius en aquesta zona, tot i que hi ha indi-
cis de cria en altres anys. Els dos nius fra-
cassen, un per predació i l’altre per incen-
di del camp. Un altre niu es localitza en
un canyissar al terme de Torreflor, d’on
s’envolen 2 polls. Aquest canyissar és una
localitat de nidificació d’una parella de
Circus aeruginosus des de fa alguns anys.
Els dos nius estan situats només a uns 150
m de distància, i els adults de les dues
parelles interactuen sovint. Aquest seria
un fet inèdit a Catalunya (CRSC, JBSA, FPTA

i AAMB); (N, R, B).
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RIBERA D’EBRE

Ascó 1 ex. en migració a l’estació PERNIS
del castell d’Ascó el 9.IX (IJVA); primera
citació postnupcial (F).

Circus macrourus
Arpella pàl·lida russa

ALT EMPORDÀ

Rabós 1 mascle de 3r any en migració al
coll de Plaja el 29.III (ECFA); (G). Pendent
d’homologació pel CR-SEO.

Circus pygargus
Esparver cendrós

ALT CAMP

El Pla de Santa Maria 1 femella adulta al
torrent de la Fonollosa l’11.V (MDDB); darre-
ra citació prenupcial (F).

ALT EMPORDÀ

Aquest any es localitzen a la comarca un
total de 3 nius, 2 situats en vegetació natu-
ral (garriga), i un en cereal, els quals són
protegits, d’on s’envolen un total de 6 polls
(RFRA); (R).
Espolla 1 ex. a Baussitges l’1.IV (MBFA);
primera citació prenupcial (F).
Rabós 1 ex. melànic migrant al coll de Pla-
ja el 10.V (AOTA); (M). 1 ex. a Delfià el
20.IX (EMSA i MBRA); darrrera citació post-
nupcial (F). 

BAIX CAMP

Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant 1
femella volant damunt la balma de Mas-
riudoms i 1 mascle adult volant als Dedalts
el 21.VIII (MDDB); primera citació post-
nupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 femella al salobrar de
l’Alfacada el 3.IV (DBCA); primera citació

prenupcial (F). 1 femella a l’illa de Buda
el 22.V (DBCA); darrera citació prenupcial
(F). 1 mascle adult al Migjorn el 4.VIII
(DBCA); primera citació postnupcial (F). 1
juvenil a la punta de la Banya l’1.X (DBCA);
darrera citació postnupcial (F).

GARRIGUES

Aquest any es localitzen a la comarca un
total de 5 nius, 3 situats en camps de cere-
al i 2 en camps de farratge, 2 dels quals
són protegits, d’on s’envolen 2 polls (CRGB,

JBSA, FPTA i AAMB); (R).

GARROTXA

Sant Joan les Fonts 2 exs., 1 femella i 1
juvenil, el 8.IX. en migració dins l’horari
estàndard de 10 a 14h durant la 5a cam-
panya de migració de rapinyaires del Parc
Natural de la Zona Volcànica de la Garrot-
xa (FTCA); (F, N).

MONTSIÀ

Aquest any es localitzen a la comarca un
total de 33 nius situats en vegetació natu-
ral (garriga), d’on s’envolen 52 polls (JMQA

i PRXD); (R).

NOGUERA

Aquest any es localitzen a la comarca un
total de 14 nius, 6 situats en camps de
cereal i 8 en camps de farratge, 10 dels
quals són protegits, i d’on s’envolen 6 polls
(CRNA, JBSA, FPTA i AAMB); (R).
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PRIORAT

La Figuera 8 exs. en migració el 31.VIII
(LJAA); primera citació postnupcial (F, N).

PLA D’URGELL

Aquest any es localitzen a la comarca un
total de 8 nius, 6 situats en camps de cere-
al i 2 en camps de farratge, 7 dels quals
són protegits, i d’on s’envolen 8 polls (CRPB,

JBSA, FPTA i AAMB); (R).

PALLARS JUSSÀ

Tremp 1 ex. al serrat de l’Aspre el 30.VI
(JSNA); citació estival en un sector en què
no cria (G).

RIPOLLÈS

Queralbs 2 joves al Balandrau el 12.VIII
(VGCA i TASA); primera citació postnupcial
(F).

SEGARRA

Aquest any es localitzen a la comarca 3
nius situats en vegetació natural (canyi-
ssar) d’on s’envolen 8 polls (CRSC, JBSA,

FPTA i AAMB); (R).

SEGRIÀ

Aquest any es localitzen a la comarca un
total de 4 nius, 3 situats en camps de cere-
al i un en un camp de farratge, 3 dels quals
són protegits, i d’on s’envolen 3 polls (CRSA,

JBSA, FPTA i AAMB); (N).
Torres de Segre 2 exs. el 25.III (EFSA i
MBRB); primera citació prenupcial (F).

URGELL

Aquest any es localitzen a la comarca un
total de 9 nius, 7 situats en camps de cere-
al i 2 en camps de farratge, 9 dels quals
són protegits, i d’on s’envolen 5 polls (CRUA,

JBSA, FPTA i AAMB); (N).

OSONA

Orís 1 mascle a les Gargantes el 27.III
(JEPB); primera citació prenupcial (F).

SELVA

Santa Coloma de Farners 1 ex. en pas a
l’estació PERNIS del turó de les Gatoses
l’1.X (ADGA); darrera citació postnupcial
(F).

Accipiter gentilis
Astor

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. hivernant a l’estany del Cor-
talet durant els mesos de gener i febrer i
fins almenys principis de març (JMAA); (G,
F). 1 ex. a les feixes de Sant Pere Pescador
el 5.V (JMAA); darrera citació prenupcial
(F). 1 juvenil a l’estany del Cortalet el 8.X
(JMAA); primera citació postnupcial (F).
1 adult a l’estany del Cortalet el 20.X i 2
exs. el 28.XI (JMAA); (G). 
Rabós 9 exs. migrants al coll de Plaja entre
l’1.III i el 31.V (AOTA i ECFA); (N).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 femella juvenil a l’illa
de Buda del 13 al 22.VIII (DBCA); (F, G).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a la maresma
del Remolar el 20.II (PBGA); darrera cita-
ció prenupcial (F). 

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. volant sobre el camp de
la Foixarda el 16.XII (PBGA); (G).

GARROTXA

21 territoris reproductius localitzats a la
comarca. Als indrets favorables s’ha cal-
culat una densitat d’1 parella/9 km2 (FTCA);
(N, R).
Maià de Montcal 1 femella menjant un
Larus michahellis al riu Fluvià prop de Dos-
quers el 28.IV (MLLA); (B).
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GIRONÈS

Sant Andreu Salou 1 ex. el 24.I (RMGA);
(F).

MARESME

Dosrius 1 mascle ataca un grup de Pha-
sianus colchicus acabats d’alliberar per la
societat de caçadors a can Gavarra el 19.I
(HAPA i JGMC); (B). Niu amb 4 polls al juny
(HAPA, JGMC i HFXB); (R). Diversos atacs
de joves a la granja de pollastres ecolò-
gics de can Xerrac des de finals d’agost
fins a mitjans d’octubre (HAPA, JGMC i
ACSA); (B).

PLA D’URGELL

Estany d’Ivars i Vila-sana 1 ex. el 12.I
(FMSA); (G). 1 ex. entre el 19.VIII (ASPA i
XSXE) i el 21.X (GBCA i SSAA); (G).

SELVA

Riudellots de la Selva 1 ex. menjant-se
una Pica pica a cal Barber el 17.X (RMGA);
(B).
Santa Coloma de Farners 1 parella en
vol sobre el nucli urbà el 15.III. (ADGA i
MGSA); (F).

VALLÈS ORIENTAL

Mollet del Vallès 1 juvenil en vol a Gallecs
el 19.XII (FMVA); (F).

Accipiter nisus
Esparver vulgar

Tendència població nidificant (SOCC)
Mitjana anual (2002-2006): +11% (ns, n=56)

ALT CAMP

Valls 10 exs. comptabilitzats en 3 h a Pica-
moixons el 4.IX (PJAA); (F, N).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus 1 feme-
lla al pla de les Gates i 1 mascle a Mont-

joi el 30.IV (PFLB, ACHA, JSVA, DSBB, JGCB i
OCVA); darreres citacions prenupcials (F). 
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. a la Muga el 31.VIII (JMAA i
MJMA); primera citació postnupcial (F).
Rabós 61 exs. migrants al coll de Plaja
entre l’1.III i el 31.V (AOTA i ECFA); (N).

BAIX CAMP

Reus 1 ex. a l’aeroport el 19.X (ABBB);
(G, F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 femella a l’illa de Buda
el 9.IV (DBCA); (F). 1 femella juvenil a l’i-
lla de Buda l’11.IX (DBCA); (F). 1 ex. al
Garxal el 15.IX (RACC, XTGA i JSPA); (F). 1
ex. a l’illa de Buda el 16.IX (DBCA, RACC,
XTGA i JSPA); (F). 1 femella juvenil a l’illa
de Buda el 19.IX (DBCA i ALAB); (F). 1 feme-
lla adulta a l’illa de Buda el 26.IX (DBCA i
ALAB); (F). 1 femella d’edat indetermina-
da a l’illa de Buda el 3.XI (DBCA); (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a la Ricarda el
30.III (XSXA); darrera citació prenupcial
(F). 1 mascle al camí de València el 7.IX
(RBVA); primera citació postnupcial (F).

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. al barri de Sant Andreu
el 16.III (JCCA); (G, F). 1 ex. al parc del
Guinardó l’1.IX (XLBA); primera citació
postnupcial (F).

GARROTXA

Es localitzen 29 territoris de cria a la comar-
ca. Als indrets més favorables s’observa
una densitat d’1 parella/6 km2 (FTCA); (N).
Olot 1 femella caçant dins el parc Nou el
17.II (FTBA); (B).
Sant Joan les Fonts 64 exs. en migració
entre el 25.VIII i el 25.IX, dins l’horari estàn-
dard de 10 a 14h durant la 5a campanya
de migració de rapinyaires del Parc Natu-
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ral de la Zona Volcànica de la Garrotxa.
Dates extremes: 26.VIII i 25.IX (FTCA); (F,
N).

TARRAGONÈS

Tarragona 1 femella menjant-se una Strep-
topelia decaocto a la desembocadura del riu
Francolí el 17.XII (RACC); (B).

VALLÈS ORIENTAL

Mollet del Vallès 1 mascle adult a can
Salvi l’1.VIII (FMVA); (F).

Buteo buteo
Aligot comú

Tendència població nidificant (SOCC)
Mitjana anual (2002-2006): 0% (ns, n=63)

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà Població nidificant avaluada en 5
parelles (JMAA); (R).

ALT CAMP

Valls 1 ex. el 28.VIII (PJAA); primera cita-
ció postnupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 129 exs. a tot el Delta el
14-20.I (DBCA i FVEA/PDEA); cens d’ocells
aquàtics hivernants (N). 1 ex. a l’illa de Buda
el 12.V (DBCA); darrera citació prenupcial
(F). 1 juvenil a l’illa de Buda el 21.IX (DBCA);
primera citació postnupcial (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 2 exs. sobre el Prat
de Llobregat el 27.IV (XLBA); darrera cita-
ció postnupcial (F). 

GARROTXA

Es localitzen 47 territoris reproductors.
Als indrets més favorables s’observa una
densitat d’1 parella/6 km2 (FTCA); (N, R).

Sant Aniol de Finestres 1 ex. transpor-
tant material per construir el niu el 22.II
(FTCA); (R).
Sant Joan les Fonts 24 exs. en migració
entre el 25.VIII i el 25.IX, dins l’horari
estàndard de 10 a 14h durant la 5a cam-
panya de migració de rapinyaires del Parc
Natural de la Zona Volcànica de la Garrot-
xa. Dates extremes: 29.VIII i 24.IX (FTCA);
(F, N).

GIRONÈS

Cassà de la Selva 1 ex. trobat electrocu-
tat el 24.VII (RMGA); (B).

MARESME

Dosrius 1 ex. es menja des del terra un
Turdus philomelos que ha caigut en una xar-
xa d’anellament a can Gavarra el 18.II (HAPA

i JGMC); (B).

RIPOLLÈS

Molló Niu amb 2 ous a la punta més alta
d’un arbre el 9.V. El 8.VI hi ha un poll i
un ou (MMPB); (R).

Aquila clanga
Àguila cridanera

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 adult a les closes de Mornau el
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7.X (JSVA); (G). Pendent d’homologació
pel CR-SEO.

Aquila clanga/pomarina
Àguila cridanera/Àguila pomarina

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 adult als estanys del Matà el 16.IX
(TMJA); (G). Pendent d’homologació pel
CR-SEO.

Aquila adalberti
Àguila imperial ibèrica

MARESME

Arenys de Mar 1 ex. volant en direcció
SO sobre can Buixalleu el 6.XI (CBSA); (G).
Pendent d’homologació pel CAC.

Aquila chrysaetos
Àguila daurada

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus 1 ex. en
vol sobre el pla de les Taules l’11.III (ABBB);
(G).
Serra de l’Albera Una parella formada per
un adult i un subadult és present a la zona
del coll de Plaja al llarg de tota la prima-
vera i estiu sense arribar a criar. El 22.III
el subadult fa un picat per l’esquena a una
Ciconia ciconia migrant, que cau en picat
una desena de metres i recupera el vol can-
viant de direcció. Una altra parella dife-
rent apareix irregularment per la zona de
carena culminal (ECFA, JBRC, AOTA, MBRA i
MBFA); (R, B).

BAIX CAMP

Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant 1
juvenil en vol el 12.IV (APVA); (G).

MONTSIÀ

Sant Carles de la Ràpita 1 ex. de 2n o 3r
any a la moleta de Fredes, serra del Mont-
sià, el 3.II (EVRA i SOOB); (G).

NOGUERA

Algerri 2 joves el 7.VII (LGSB); (G).

OSONA

Tavertet 2 exs. volant junts el 5.II (ABBB);
(G). 1 ex. al pla Boixer el 5.III (RJNA, MGBA

i JAIA); (G).

RIPOLLÈS

Dels tres territoris coneguts a la comarca,
només en un han criat amb èxit, amb 1
sol poll volat (JGMA i PIPA); (R).

SELVA

Vilobí d’Onyar 1 femella juvenil prop de
les Comes el 29.XII. (ADGA); (G).

URGELL

Agramunt 1 jove a Montclar el 19.II (FPTA);
(G). 2 joves a la serra d’Almenara l’1.VI
(FPTA); (G).

VAL D’ARAN

Vielha e Mijaran Una parella nidifica en
un Abies alba a la vall del riu Nere, en el
qual ja van criar-hi el 2005 . El niu conté
un poll gran el 20.VII, que el 27.VII ja ha
abandonat el niu (MAMA i XNPA); (R).

Hieraaetus pennatus
Àguila calçada

ALT EMPORDÀ

Albanyà 1 adult de fase clara foragitant
una Aquila chrysaetos a Lliurona el 19.VI
(FTCA); nou quadrat UTM 10x10 de cria
probable (GR).
Cantallops 1 ex. el 3.XII (ACJA); citació
hivernal (F).
Parc Natural de Cap de Creus 2 exs. en
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vol sobre el poble de Palau-saverdera el
10.II (TLFA); citació hivernal (F). 1 ex. de
fase clara en vol sobre la vinya del Rei,
Vilajuïga, el 20.XII (PFLB); citació hivernal
(F).
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. a la Gallinera el 17.I (JVLA i
JMAA), 1 ex. a la Massona el 12.II (JGME),
2 exs. el 15.II (PBGA i SFXB) i 1 ex. a les
Llaunes el 14.XI (PAEA); citacions hiver-
nals (F). 
Portbou 1 ex. migrant el 13.III (TMJA); pri-
mera citació prenupcial (F).

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 1 ex. de fase fosca
a la cua de l’embassament del Foix el 3.III
(HSCA, CGGA i XBGA); primera citació pre-
nupcial (F).

ALT URGELL

Organyà 1 ex. de fase clara el 22.X (FMVA);
darrera citació postnupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 5 exs. a tot el Delta el 14-
20.I (DBCA i FVEA/PDEA); cens d’ocells aquà-
tics hivernants (N). 1 ex. de fase clara a
l’illa de Buda el 28.IV (DBCA); darrera cita-
ció prenupcial (F). 1 juvenil de fase clara
a l’illa de Buda el 8.IX (DBCA); primera cita-
ció postnupcial (F). 13 exs. s’ajoquen cada
dia a l’illa de Buda del 25.IX al 10.X (DBCA

i RTFA); màxima concentració de migrants
sedimentats (N, F).

BARCELONÈS

Santa Coloma de Gramenet 1 ex. en
migració sobre el riu Besòs el 10.XI (XLBA);
darrera citació postnupcial (F).

GARROTXA

8 territoris establerts o en fase de colonit-
zació a la comarca. 1 territori amb repro-
ducció segura. El 10.IV estan construint
el niu (FTCA); (N).

Maià de Montcal 1 ex. de fase clara el
28.XII. (FTCA); citació hivernal (F).
Sant Feliu de Pallerols 1 ex. de fase cla-
ra a la Salut el 7.VI, en un sector sense
dades de cria (FTCA); (G).
Sant Joan les Fonts 10 exs. en migració
entre el 25.VIII i el 25.IX, dins l’horari
estàndard de 10 a 14h durant la 5a cam-
panya de migració de rapinyaires del Parc
Natural de la Zona Volcànica de la Garrot-
xa. Dates extremes: 25.VIII i 18.IX (FTCA);
(F, N).

GIRONÈS

Fornells de la Selva 1 ex. l’1.VIII, en un
sector sense dades de cria (JRXD); (F).

MONTSIÀ

Ports de Beseit 2 exs. de fase clara inti-
midant una Aquila chyrasetos el 27.III (RBVA,

EIBA i APSA); (R).

RIBERA D’EBRE

Flix 1 ex. de fase clara a la Reserva Natu-
ral de Sebes i Meandre de Flix el 29.V,
escassa a la zona (RACC, IJVA i JRXH); (G). 1
ex. el 2.XI (PJMB); darrera citació post-
nupcial (F).

SEGRIÀ

Alpicat 1 ex. al tossal Gros el 18.III (AFAA

i FGPA); primera citació prenupcial (F).

Hieraaetus fasciatus
Àguila cuabarrada

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus 2 parelles
nidifiquen al sector N del parc natural,
una d’elles sense èxit a la vall de Santa Creu
i l’altra al cap Gros, on treuen un poll enda-
vant (XPVA, PFLB i ALTA); (R). El 9.III es
detecten els adults covant als nius (XPVA);
(R). El jove de l’any es veu volar per pri-
mer cop el 27.V (PFLB); (R).
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Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. hivernant a les Llaunes durant
el mes de gener i fins a mitjans de febrer
(PAEA); (F). 1 ex. hivernant a les Llaunes i
zones properes a partir del 6.XI (TMJA);
(F).
Rabós 1 adult volant en direcció N a gran
alçada el 9.III (ECFA); ocell en pas (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. de 2n any calenda-
ri en vol sobre els arrossars de la Quarte-
ra, illa de Buda, el 16.XI (DBCA); (G).

BARCELONÈS

Barcelona 1 jove migrant al turó de la
Magarola el 20.IX (XLBA); (G, F).

GARROTXA

Olot 1 jove de 2n any en vol sobre Coma-
negra el 9.III (FTCA); (G).

MONTSIÀ

Sant Carles de la Ràpita 1 jove de l’any
al sector E de la serra del Montsià el 7.VIII
(EVRA); (F).

PALLARS JUSSÀ

Castell de Mur-Llimiana 1 adult i 1 juve-
nil a la cua de l’embassament de Terradets
el 8.I (FPPA i MSDB); (G). 1 niu ocupat per
2 subadults a la serra del Montsec el 19.IV.
S’observen relleus i finalment no acaben
tirant endavant la posta. (JCCD i MVEB); pri-
mer intent de cria en un quadrat UTM
10x10 sense dades anteriors (GR).

Pandion haliaetus
Àguila pescadora

ALT CAMP

Valls 1 ex. migrant sobre la plana el 4.III
(MDDB); primera citació prenupcial (F). 

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. hivernant al tram baix del riu
Fluvià durant els mesos de gener i febrer
(JMAA); (F). 1 ex. als estanys del Matà el
12.V (PFLB i MSFB); darrera citació pre-
nupcial (F). 1 ex. hivernant a Caramany
a partir de mitjans d’octubre (JMAA); (F). 
Rabós 11 exs. migrants al coll de Plaja
entre l’1.III i el 31.V (AOTA i ECFA); (N).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 3 exs. a tot el Delta el
14-20.I (DBCA i FVEA/PDEA); cens d’o-
cells aquàtics hivernants (N). Presència
regular al llarg de tots els mesos de
l’any, els recomptes màxims obtinguts per
mes han estat els següents: 3 exs. al gener,
9 exs. al febrer, 11 exs. al març, 7 exs. a
l’abril, 4 exs. al maig, 1 ex. al juny, 1 ex.
al juliol, 3 exs. a l’agost, 15 exs. al setem-
bre, 18 exs. a l’octubre, 8 exs. al novem-
bre i 3 exs. al desembre (DBCA, FVEA i
JPVF/PDEA); censos quinzenals d’ocells
aquàtics (N, F). 1 juvenil a la gola Nord
el 24.VIII (DBCA); primera citació post-
nupcial segura (F).

BAIX EMPORDÀ

Pals 1 ex. trobat electrocutat a les basses
d’en Coll el 24.X (CBLA i JCWA); (B).

BAIX LLOBREGAT

Abrera 1 ex. migrant sobre el riu Llobre-
gat el 8.IX (XLBA, JPMC, ABXB i MGVA); (F).
Delta del Llobregat 1 ex. a la pineda de
la platja dels militars el 9.III (EDBB); pri-
mera citació prenupcial (F). 1 ex. a la rie-
ra de Sant Climent el 26.X (XSXA); darre-
ra citació postnupcial (F).

GARRIGUES

Castelldans 1 ex. migrant sobre mas de
Melons el 5.IX (XLBA); (G, F).
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GARROTXA

Sant Joan les Fonts 3 exs. en migració
entre el 25.VIII i el 25.IX, dins l’horari
estàndard de 10 a 14h durant la 5a cam-
panya de migració de rapinyaires del Parc
Natural de la Zona Volcànica de la Garrot-
xa. Dates extremes: 27.VIII i 25.IX (FTCA);
(F, N).

OSONA

Muntanyola 1 ex. sobre la carena de Mun-
tanyola el 26.X (JBCB); (F).
Rupit i Pruit 1 ex. a l’Om el 24.VIII (GDPA);
primera citació postnupcial (F).

PALLARS SOBIRÀ

La Guingueta d’Àneu 1 ex. a la mollera
d’Escalarre el 26.X (EVXA); (G, F).

RIPOLLÈS

Camprodon 1 ex. sedimentat al Ter, a dins
del poble, entre el 10 i el 18.X (JICA, PIPA

i JVNA); (G, F).

SOLSONÈS

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

URGELL

Agramunt 1 ex. en pas a l’estació PERNIS
del Pilar d’Almenara el 22.VIII (OBJA); pri-
mera citació postnupcial (F).

Falco naumanni
Xoriguer petit

Aquest any la població nidificant catala-
na és de 118 parelles. Continua l’incre-
ment de la població gràcies a les contí-
nues reintroduccions que es duen a ter-
me des de principis dels anys 90.
L’increment més fort s’ha produït a Giro-
na on, a més dels 2 nuclis principals del
cap de Creus i de l’Albera, ha criat per

primer cop al Parc Natural dels Aigua-
molls de l’Empordà. Malauradament, pro-
blemes de predació han provocat el fra-
càs de 7 de 8 nius, especialment al cap
de Creus. A Lleida la població total ha
estat lleugerament inferior a l’any ante-
rior a causa de la falta de llocs idonis de
cria. Algunes colònies estan al màxim de
la seva capacitat i els nous edificis colo-
nitzats per l’espècie són fàcilment pre-
dats. Malgrat tot, l’èxit reproductor és alt,
amb 285 polls de les 118 parelles, que
suposa una productivitat de 2,4 polls/pare-
lla. S’ha continuat amb el reforç de la
població alliberant 112 polls provinents
de cria en captivitat del Centre de Recu-
peració de Fauna Salvatge de Torrefe-
rrussa.

ALT EMPORDÀ

Es localitzen 56 parelles nidificants en 9
colònies al conjunt de la comarca, d’on
s’envolen un total de 138 polls (FPTA i ALTA);
(N, R).
Garriguella 1 ex el 9.III (JBRC); primera
citació prenupcial (F).
Parc Natural de Cap de Creus 6 exs., 4
mascles i 2 femelles, al Montperdut el 25.III
(PFLB); primera citació prenupcial (F). 2
exs. al Montperdut el 28.VII (PFLB); darre-
ra citació postnupcial (F). 
Rabós 1 ex. a Delfià el 9.III (MBRA); pri-
mera citació prenupcial (F). 5 exs. migrants
al coll de Plaja entre l’1.III i el 31.V
(AOTA i ECFA); (N). 

NOGUERA

Es localitzen 56 parelles nidificants en 7
colònies al conjunt de la comarca, d’on
s’envolen un total de 131 polls (FPTA i ALTA);
(N, R).
Balaguer 2 exs. al secà el 8.III (FPTA i JBSA);
primera citació prenupcial (F).

SEGRIÀ

Es localitzen 4 parelles nidificants en 2
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colònies al conjunt de la comarca, d’on
s’envolen un total de 8 polls (FPTA i ALTA);
(N, R).

URGELL

Es localitzen 2 parelles nidificants en una
colònia al conjunt de la comarca, d’on s’en-
volen un total de 8 polls (FPTA i ALTA);
(N, R).

Falco tinnunculus
Xoriguer comú

Tendència població nidificant (SOCC) 
Mitjana anual (2002-2006): -2% (ns, n=68)

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus 1 adult
duent una presa al niu, amb 2 polls vola-
dors, a les parets del monestir de Sant Pere
de Rodes el 22.V (PFLB); (R).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 143 exs. a tot el Delta el
14-20.I (DBCA i FVEA/PDEA); cens d’ocells
aquàtics hivernants (N). 

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 parella es repro-
dueix dins d’un avió inutilitzat a l’aero-
port (JGCG i FSEB); (R).

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. es menja un Vanellus vane-
llus als peus de l’església de Sant Andreu
del Palomar el 14.XI (MBXF); (B). 51 exs.
a l’estació PERNIS del turó Blau (CODA);
màxim nombre anual del programa (N).

GARROTXA

Es localitzen 23 parelles reproductores en
el període 2005-2006 (FTCA); (N).
Sant Joan les Fonts 20 exs. en migració
entre el 25.VIII i el 25.IX, dins l’horari
estàndard de 10 a 14h durant la 5a

campanya de migració de rapinyaires del
Parc Natural de la Zona Volcànica de la
Garrotxa. Dates extremes: 27.VIII i 25.IX
(FTCA); (F, N).

TARRAGONÈS

Tarragona 1 ex. menjant-se un poll de
Charadrius dubius a l’esplanada de l’espi-
gó del port el 22.V (ACTA, JFOD i MPSA);
(B).

VALLÈS OCCIDENTAL

Palau-solità i Plegamans 3 pollets de
menys de 25 dies el 28.V (FMVA); (R).

VALLÈS ORIENTAL

Mollet del Vallès Còpules d’1 parella el
3.IV (FMVA); (R).

Falco vespertinus
Falcó cama-roig

ALT EMPORDÀ

Palau-saverdera 1 mascle el 19.V (CVRA,

EGSB, GGRA i JMAA); (E).
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 mascle als estanys del Matà el
26.IV (PAEA); (E). 1 mascle a l’estany de
Palau el 3.V (MFRA i PFLB); (E). 1 ex. als
arrossars de la Gallinera el 6.V (AAJA i DROA);
(E). 
Pedret i Marzà 1 mascle el 25.IV (ABRA);
(E).
Portbou 1 ex. el 8.V (TMJA); (E).

PLA DE L’ESTANY

Fontcoberta 1 femella sobre uns fils al
costat de la carretera de Figueres al pla de
Martís el 5.V (CFQA); (E).

RIPOLLÈS

Sant Pau de Segúries 1 femella el 6.VI.
(GMCC i DCXC); (E).
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SELVA

Riudellots de la Selva 1 femella aturada
en un pal de la llum a mas Canyet el
20.X (ADGA); (E).

VALLÈS ORIENTAL

Mollet del Vallès 1 mascle adult a Gallecs
el 6.V (FMVA); (E).

Falco columbarius
Esmerla

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 femella als conreus del mas Avi-
nyó el 7.IV (JMAA i BMBA); darrera citació
prenupcial (F). 1 ex. a l’estany de Palau el
29.IX (SSAA); primera citació postnupcial
(F). 

ANOIA

Santa Maria de Miralles 1 mascle a les
Colomines l’1.XII (XPCA); (G).

BAIX CAMP

Reus 1 ex. sobre l’estació de tren el 16.IX
(JFOD); primera citació postnupcial (F, G).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 12 exs. a tot el Delta el
14-20.I (DBCA i FVEA/PDEA); cens d’ocells
aquàtics hivernants (N). 1 ex. a l’illa de
Buda el 26.IV (DBCA); darrera citació pre-
nupcial (F). 1 juvenil, probablement mas-
cle, a l’illa de Buda el 22.IX (DBCA); pri-
mera citació prenupcial (F).

BAIX LLOBREGAT

El Prat de Llobregat 1 ex. remuntant el
riu a can Comes el 25.I (RBVA); (G).
Sant Andreu de la Barca 1 juvenil o feme-
lla sobrevolant el Llobregat en direcció S
el 18.XI (VSSA); (G).

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. en migració el 13.IX (XLBA);
primera citació postnupcial (F, G).

GIRONÈS

Cassà de la Selva 1 ex. al veïnat de Mos-
queroles l’1.I (JVCB); (G).
Sant Martí de Llémena 1 ex. a les Serres
el 14.I (PFLB); (G).

MARESME

Malgrat de Mar 1 mascle a la desembo-
cadura de la Tordera des del 5.XII fins a
finals d’any. Els dies 8 i 27.XII se l’obser-
va intentant caçar diversos exemplars de
Motacilla alba (XRCA); (B, G).

OSONA

Manlleu 1 ex. al pla de Llafrenca el 13.X
(AGRB); (G).
Sant Agustí de Lluçanès 1 mascle als
Munts el 21.III (JEPB); darrera citació pre-
nupcial (F).

RIBERA D’EBRE

La Palma d’Ebre 1 ex. als Diumenges el
9.XII. Escàs a la zona (RACC); (G).
La Torre de l’Espanyol 2 exs. en vol migra-
tori en direcció N al coll de la Garganta el
12.IV (FSPB); darrera citació prenupcial (F).

SELVA

Blanes 1 femella als horts vora la desem-
bocadura de la Tordera el 18.XI (MGVA);
(G).
Sils 1 femella el 16.I (ICCA, MGSA, CMMB i
ADGA); (G). 1 ex. el 19.XI (JCCB); (G).

VALLÈS ORIENTAL

Mollet del Vallès 1 femella o 1r hivern
aturat en un camp llaurat a Gallecs el 25.X
(FMVA); (G).
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Falco subbuteo
Falcó mostatxut

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. a l’illa de Buda l’11.IV
(DBCA); primera citació prenupcial (F). 1
ex. en vol sobre la punta del Fangar el
16.V (DBCA); darrera citació prenupcial
(F). 1 juvenil a l’illa de Buda el 5.VIII
(DBCA); primera citació postnupcial (F).
1 ex. a l’illa de Gràcia l’1.XI (EVRA); darre-
ra citació postnupcial (F).

BAIX LLOBREGAT

Esparreguera 1 ex. en pas a l’estació PER-
NIS de can Paloma el 19.VIII (EPPA); pri-
mera citació postnupcial (F).

CONCA DE BARBERÀ

Montblanc 1 ex. a la Sallida l’1.VI (MDDB);
citació estival en una localitat on no hi cria
(G).

GARROTXA

25 parelles reproductores a la comarca.
Només 2 d’elles estarien nidificant en arbres,
la resta ho fan en cingleres (FTCA); (R,
N).
Sant Joan les Fonts 9 exs. en migració
entre el 25.VIII i el 25.IX, dins l’horari
estàndard de 10 a 14h durant la 5a cam-
panya de migració de rapinyaires del Parc
Natural de la Zona Volcànica de la Garrot-
xa. Dates extremes: 6.IX i 25.IX (FTCA); (F,
N).

MARESME

Arenys de Mar 1 ex. caçant Apus sp.
dins del poble el 12.VI. En captura un i la
resta el persegueixen (EBMA); (B).

OSONA

Tavertet 2 exs. al pla Boixer el 5.III (RJNA,

MGBA i JAIA); primera citació prenupcial
(F).

PALLARS SOBIRÀ

Rialp 1 ex. a 1.000 m a Escàs l’1.XI (JRSB);
darrera citació postnupcial (F).

PLA D’URGELL

Estany d’Ivars i Vila-sana 1 ex. el 19.III
(JDLA); primera citació prenupcial (F).

SELVA

Santa Coloma de Farners 7 exs. a l’es-
tació PERNIS del turó de les Gatoses el
24.IX (ADGA); (N).

URGELL

Agramunt 1 ex. en pas a l’estació PERNIS
del Pilar d’Almenara el 24.X (OBJA); darre-
ra citació postnupcial (F).

VALLÈS OCCIDENTAL

Montcada i Reixac 1 ex. al riu Besòs el
4.VI (XLBA); darrera citació prenupcial (F).

Falco eleonorae
Falcó de la reina

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus 1 ex. al
Montperdut el 21.VII (PFLB); (F). 1 ex. al
Pujolar el 28.VII (PFLB); (F).
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Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. a les closes de la Gallinera el
6.VI (ABRA); (F). 1 ex. a l’estany de Palau
el 12.VI (JMAA); (F). 1 ex. a les closes de
Mornau el 28.VI (ABRA); (F). 
Llançà 4 exs. caçant a la Valleta el 14.VII
(MBFA); nombre màxim (N). 1 ex al puig
d’Esquers el 8.IX (EMSA i JGVB); darrera
citació postnupcial (F).

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 1 ex. al turó de les
Tres Partions el 26.VIII (HSCA, CGGA i XBGA);
(G, F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 mascle de fase fosca als
afores d’Amposta el 16.IX (DBCA); (F, G).

BAIX EMPORDÀ

Verges 1 adult de fase fosca en una pollan-
creda vora el Ter l’11.VI (JPCA); (F). 9
exs. el 27.VI (MLCA i OCVA); (N). Almenys
5 exs. al riu Ter el 30.VI (LSLB i JMAA);
(N).

BAIX LLOBREGAT

L’Hospitalet de Llobregat 1 ex. de fase
fosca a l’hospital de Bellvitge el 6.VIII
(RBVA); (F).

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. de fase fosca al turó del
Carmel el 28 i 29.III (VFSA); (F). 1 ex. en
pas a l’estació PERNIS del turó Blau
l’1.X (CODA); (F). 1 ex. de fase fosca al
turó del Carmel el 9.XII (VFSA); citació
hivernal (F).
L’Hospitalet de Llobregat 1 ex. sobre-
volant el nucli urbà el 26.IV (MGVA); (F).

GARRAF

Sitges 1 ex. en pas migratori a l’estació
PERNIS de Canòpolis l’1.X (RDAA); (N).

GIRONÈS

Girona 1 ex. en pas al castell de Sant Miquel
el 26.VIII (MFRA); (F).
Sant Julià de Ramis 4 exs. a l’aiguaba-
rreig Terri-Ter l’11.VI (MPCE i NRCA); (N).

PRIORAT

La Figuera 1 ex. de fase fosca l’1.V (PJAA);
(F).

SELVA

Vilobí d’Onyar 2 exs. caçant en vol prop
de can Serrallonga el 30.VI (ADGA i MGSA);
(F).

SOLSONÈS

Olius 1 ex. a Torregassa l’11.VI (DGCA);
(F).

VALLÈS ORIENTAL

Sant Fost de Campsentelles 1 adult en
vol al turó d’en Galceran el 3.X (FMVA);
(F).

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).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 9 exs. a tot el Delta el 14-
20.I (DBCA i FVEA/PDEA); cens d’ocells aquà-
tics hivernants (N). 1 mascle de 2n any
calendari de la subespècie nòrdica calidus
a la punta del Fangar el 3.V (DBCA); darre-
ra citació prenupcial (F, T). Com tots els
anys, presència regular al llarg de l’estiu
d’exemplars de la subespècie brookei, que
arriben al Delta provinents de les serres
veïnes atrets per l’abundància de preses
(DBCA); (F, T). 1 juvenil, probablement
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mascle, del tipus calidus a la platja de l’i-
lla de Buda el 29.IX (DBCA); primera cita-
ció postnupcial (F, T).

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. en vol al barri del Coll
amb un Apus sp. a les urpes el 8.IV (VFSA);
(B). 1 ex. al barri de Sant Andreu el 17.V
(JCCA); (G). 3 exs. als penya-segats del
Morrot el 22.XII (ADOA); (N).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 2 exs. descansen regu-
larment a la platja de ca l’Arana durant tot
l’any (FLSA i XSXA); (G).

GARROTXA

Es localitzen 15 parelles reproductores a
la comarca (FTCA); (N).

MARESME

Palafolls 1 ex. al pla el 30.X (XRCA); pri-
mera citació postnupcial (G, F).

RIBERA D’EBRE

La Palma d’Ebre 1 ex. s’aixeca d’una teu-
lada del poble el 28.XII, escàs a la zona
(RACC); (G).

SELVA

Sils 1 ex. als estanys el 19.XI (JCCB) i 1 ex.
el 27.XI (CPMA); (G).

TARRAGONÈS

Tarragona 1 adult al port el 12.II (ACTA,

PGHA, JFOD i CGXA); (G).

Rallus aquaticus
Rascló

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 4 exs. a l’embassa-
ment del Foix el 14.I (PARA, PTEA i XPCA);
cens d’ocells aquàtics hivernants (N). 1
parella nidifica amb èxit a la cua de l’em-

bassament del Foix (HSCA, CGGA, XBGA,

PARA, PTEA, LLFA i AODA); nou quadrat UTM
10x10 de cria segura (GR).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 10 exs. durant el cens
d’ocells aquàtics hivernants (FSEB, FLBA i
ALTA); (N).

TARRAGONÈS

Vila-seca 1 ex. al canal d’aigües pluvials
de la platja dels Prats el 3.III (EGTA); (G).
1 ex. a la Pineda el 20.X (ACTA i JFOD); (G).

PLA D’URGELL

Estany d’Ivars i Vila-sana 4 exs. el 17.VIII
(ABBB); màxim anual (N).

SEGARRA

Vallfogona de Riucorb 1 ex. el 14.III i
mínim de 2 exs. el 15.III al balneari de
Vallfogona, indret on no hi ha dades de
cria (NPSA i SMRA); (G).

Porzana porzana
Polla pintada

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. a la Massona el 17.III (ABRA i
JSVA); primera citació prenupcial (F). 1 ex.
a l’estany d’en Massot el 20.IV (ABRA); darre-
ra citació prenupcial (F). 1 ex. als estanys
del Matà el 7.XI (JMAA); darrera citació pos-
tnupcial (F).

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 1 ex. a la cua de
l’embassament del Foix entre el 21.III i el
8.IV (HSCA, CGGA i XBGA); (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. als arrossars de la
Quartera, illa de Buda, el 29.I (DBCA); pri-
mera citació prenupcial (F). Posteriorment,
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diverses citacions que fan referència a un
mínim de 41 exs. observats a diferents loca-
litats del Delta entre el 30.I i el 24.IV (DBCA);
(N, F). 1 ex. als arrossars de la Quartera,
illa de Buda, el 29.IV (DBCA); darrera cita-
ció prenupcial (F). 2 exs. als arrossars de
la Quartera, illa de Buda el 30.VIII (DBCA);
primera citació postnupcial (F). Posterior-
ment, diverses citacions que fan referèn-
cia a un mínim de 61 exs. a diferents loca-
litats del Delta entre el 30.VIII i el 7.XI
(DBCA); (N, F). 1 ex. als arrossars de la Quar-
tera, illa de Buda, el 19.XI (DBCA); darrera
citació postnupcial (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. als Reguerons
el 18.III (RBVA); primera citació prenup-
cial (F).

BARCELONÈS

Sant Adrià de Besòs 2 exs. el 13 i 18.III
i 1 ex. el 22.III a la desembocadura del
Besòs (XLBA i DPHA); (F).

GIRONÈS

Girona 1 ex. a les ribes del Ter el 4.III
(CPVA i JRXD); (F).

MARESME

Tordera 1 ex. en un camp de Carex sp.
inundat i entre Fraxinus sp. als prats d’en
Gai el 19.X (XRCA); primera citació post-
nupcial (F).

PLA D’URGELL

Bellvís 1 ex. al riu Corb, prop de la torre
Calvet, el 27.XII (FMSA); citació hivernal
(F).

SELVA

Riudarenes 1 ex. a la Camparra el 9.V
(MFQA i XBVA); darrera citació prenupcial
(F).
Sils 1 ex. als estanys el 15 (DROA) i 19.III
(MVCA); (F).

TARRAGONÈS

Vila-seca 1 ex. a la torre d’en Dolça el 5.IV
(JFOD); (F).

Porzana parva
Rascletó

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 mascle a la closa del Puig el 8.IV
(JMAA); (E). 1 mascle a les cel·les de l’es-
tany Europa l’11 (SSXA), 17 (OCVA) i 18.IV
(AAJA i DROA); (E). 1 femella a l’estany del
Cortalet el 20.XI (PAEA); (E). 

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 femella als arrossars del
Tancat, illa de Buda, el 25.III (DBCA); (E). 

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. al pont de la
Vidala de l’1 al 25.III (ITXA i PBGA); (E). 2
exs. junts al pont de la Vidala el 10.III
(PBGA); (E). 1 ex. a la maresma del Remo-
lar el 14.III (JCMC); (E). 1 femella a la Vida-
la antiga el 2.IV (SSAA i LECA); (E).

Porzana pusilla
Rasclet

BAIX LLOBREGAT

Delta de l’Ebre 1 ex. a la reserva de Riet
Vell el 14.V (JTOA i RSBB); (G). Homologa-
da pel CAC.

Gallinula chloropus

Polla d’aigua

Tendència població nidificant (SOCC) 
Mitjana anual (2002-2006): +12% (*, n=26)

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 120 exs. el 10.I, 99 exs. el 14.II,
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137 exs. el 14.XI  i 135 exs. el 12.XII (PAEA);
censos d’ocells aquàtics hivernants (N).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 265 exs. durant el
cens d’ocells aquàtics hivernants (FSEB,

FLBA i ALTA); (N).

GIRONÈS

Cassà de la Selva 1 adult covant en un
niu construït sobre una petita roca enmig
de la bassa de can Sureda el 13.V (ADGA,

MGSA, AAAB i RMGA); (R).

MARESME

Malgrat de Mar 38 exs. a la desemboca-
dura de la Tordera el 16.X (XRCA); màxim
anual (N).

VALLÈS ORIENTAL

Mollet del Vallès Pollets petits als aigua-
molls de can Salvi el 20.IV (FMVA); (R).

Porphyrio porphyrio
Polla blava

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 36 exs. el 10.I i 40 exs. el 14.II
(PAEA); censos d’ocells aquàtics hivernants
(N). Contingent nidificant avaluat en 24
parelles (JMAA); (R). 19 exs. el 14.XI i 8
exs. el 12.XII (PAEA); censos d’ocells aquà-
tics hivernants (N).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre Primers polls a l’illa de
Buda el 7.III i darrers polls a la mateixa
localitat el 14.XI (DBCA); (R).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 11 exs. durant el cens
d’ocells aquàtics hivernants (FSEB, FLBA i
ALTA); (N). 4-5 parelles nidificants (PBGA,

JCMC, FSEB i RBVA); (R). Primers polls el 2.IV
a la bassa dels Pollancres (PBGA); (R).

PLA D’URGELL

Estany d’Ivars i Vila-sana Observacions
regulars d’1-2 ocells a partir del 25.IV en
un dels primers estadis d’embassament (JEBA);
(G, F). La primera citació correspon a un
exemplar que creua en vol l’estany i que és
atacat per un Larus michahellis que el col-
peja i el fa caure a l’aigua. Ja a l’aigua, es
defensa panxa amunt i amb les potes enlai-
re fins que convenç el gavià que no podria
amb ell. En marxar el gavià, la polla blava
fuig nedant, possiblement ferida, fins a refu-
giar-se al canyissar de la riba (JEBA); (B).

TARRAGONÈS

Vila-seca 1 ex. entre el 28.IX i el 2.X (PJAA)
i 1 ex. el 20.X (ACTA i JFOD) a la sèquia
Major de la Pineda; (G).

RIBERA D’EBRE

Flix 1 ex. a la llacuna de Sebes el 30.III
(PJMB); (G).

SELVA

Sils 1 ex. als estanys el 26.IV (ADGA); (G).

Fulica atra
Fotja vulgar

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 470 exs. el 10.I i 556 exs. el 14.II
(PAEA); censos d’ocells aquàtics hivernants
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(N). Dos nius en construcció a la depura-
dora del Matà el 15.II i 1 adult covant el
28.II (JMAA); (R). Població nidificant ava-
luada en 79 parelles (JMAA); (R). 194 exs.
el 14.XI i 211 exs. el 12.XII (PAEA); cen-
sos d’ocells aquàtics hivernants (N).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 29.209 exs. a tot el Del-
ta el 14-20.I (DBCA i FVEA/PDEA); cens d’o-
cells aquàtics hivernants (N). 33.556 exs.
a tot el Delta el 16.XI (DBCA, FVEA i JPVF/PDEA);
màxim anual als censos quinzenals d’o-
cells aquàtics (N).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 497 exs. durant el
cens d’ocells aquàtics hivernants (FSEB,

FLBA i ALTA); (N).

PLA DE L’ESTANY

Banyoles 183 exs. el 15.I (CFQA, PCSA i
GGTA); cens d’ocells aquàtics hivernants
(N).

PLA D’URGELL

Estany d’Ivars i Vila-sana Ràpida colo-
nització de l’estany just en el primer any
amb uns nivells mínims d’aigua. El 24.II
s’observen els 3 primers exemplars (ASPA

i JEBA); (G). El 4.III ja n’eren 13 (JEBA), 38
el 17.III (JEBA) i més de 50 el 28.III (JEBA);
(F, N). Finalment hi nidifiquen 100 pare-
lles amb un gran èxit reproductor, amb
moltes parelles amb 5 i 6 polls (JEBA); (R).
Màxim de 550 exs. el 9.VIII. A partir d’a-
quest moment es detecta una desaparició
progressiva de la majoria d’exemplars com
a conseqüència de l’eutrofització de l’es-
tany quedant menys de 50 exs. durant
tota la tardor i l’hivern (EGRE); (N).

TARRAGONÈS

Torredembarra 1 parella amb 3 polls i 1
adult amb 2 polls als Muntanyans el 2.IV
(PARA); (R).

Vila-seca 4 adults el 27.III, un d’ells amb
5 polls molt petits (ACTA i FMVA) i 2 exs.,
1 adult i 1 poll de l’any, el 21.IV a la sèquia
Major (JFOD i PJAA); nou quadrat UTM10x10
de reproducció segura (GR).

Fulica cristata
Fotja banyuda

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre Presència regular al llarg
de tot l’any, els recomptes màxims obtin-
guts per mes han estat els següents: 4 exs.
al gener, 5 exs. al febrer, 3 exs. al març, 6
exs. a l’abril, 3 exs. al maig, 2 exs. al juny,
6 exs. al juliol, 5 exs. a l’agost, 8 exs. al
setembre, 12 exs. a l’octubre, 5 exs. al
novembre i 2 exs. al desembre (DBCA, FVEA

i JPVF/PDEA); censos quinzenals d’ocells
aquàtics (N, F). Pendents d’homologació
pel CAC.

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. amb collar blanc
als calaixos de depuració des del 26.X fins
a finals d’any (FLSA); (G).

Grus grus
Grua

ALT CAMP

Querol 21 exs. volant per damunt del nucli
urbà el 2.I (MDDB); (F).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 4 exs. hivernant durant el mes de
gener i 5 exs. almenys entre el 2.II i l’1.III
(JMAA i BMBA); (F). 15 exs. en vol als estanys
del Matà el 2.III (JMAA); primera citació
prenupcial (F). Més de 140 exs. als Tres
Ponts el 12.III (PFLB); màxim prenupcial
(N). 1 ex. a l’estany del Cortalet entre el
27.III i el 2.IV (JMAA); darrera citació pre-
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nupcial (F). 1 adult a l’estany del Cortalet
el 19.X (JMAA i AOTA); primera citació post-
nupcial (F). 55 exs. en vol l’1.XI (FMVA,

AGXD, JMAC i JBAB); màxim postnupcial (N).
Rabós 138 exs. migrants al coll de Plaja
entre l’1.III i el 31.V (AOTA i ECFA); (N).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 14 exs. als arrossars de
la bassa Blanca, l’Ampolla, l’1.III (DBCA);
(F). 16 exs. en vol sobre el Fangar el 7.III
(DBCA); (F). 16 exs. en vol sobre l’illa de
Sant Antoni el 12.XI (DBCA); (F). 4 exs. en
vol sobre l’illa de Buda el 16.XI (DBCA);
(F). 5 exs. en vol sobre el Trabucador el
30.XI (ACTA i FMVA); (F). 

BAIX EMPORDÀ

Pals 147 exs. en direcció E a les basses
d’en Coll el 7.III (CBLA); (N).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 3 exs. a la maresma
del Remolar el 20.X (RMXH); primera cita-
ció postnupcial (F).

GARRAF

Sitges 86 exs. en direcció NE a la Pleta el
12.III (JSPC, DGMA i FAXA); (N).

NOGUERA

Vilanova de l’Aguda 12 exs. en migració
el 7.XII (XLBA); (F).

OSONA

Gurb 1 ex. sobre Sant Julià de Sassorba el
26.X (DGCA); primera citació postnupcial
(F).
Orís S’escolten diversos exemplars en vol
la nit del 27.IV (JVFB i RACA); darrera cita-
ció postnupcial (F).
Sant Pere de Torelló-Vidrà 31 exs. sobre
el Puigsacalm el 9.XII (JBDA, EMPA i JMXA);
(N).

PALLARS SOBIRÀ

Soriguera 1 ex. a Baro el 16.III (JCBC); (F).

PLA D’URGELL

Estany d’Ivars i Vila-sana 1 ex. el 18.III
(AAMB, GBCA i DGCA); (F). 

VALLÈS ORIENTAL

Cardedeu 66 exs. en direcció NE al pla
del Rieral el 13.III (JMOA); (F, N).

Tetrax tetrax
Sisó

Tendència població nidificant (SOCC) 
Mitjana anual (2002-2006): -7% (ns, n=14)

ALT CAMP

El Pla de Santa Maria 1 ex. el 30.XI (XLBA);
(G).

GIRONÈS

Fornells de la Selva 5 exs. el 8.X, dels
quals resten només 2 exs. el 22.X (LFOA i
ATXB); (G).

PLA D’URGELL

Vila-sana 60 exs. el 20.I (FMSA); (N).

URGELL

Agramunt Grup de 8 exs. en un camp
d’alfals el 17.II, en un sector no massa
habitual a l’hivern (JRSB); (G).

Haematopus ostralegus
Garsa de mar

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. a la platja de can Comes el
15.III (JMAA); primera citació prenupcial
(F). 1 ex. a la platja de Sant Pere Pescador
el 7.VI (TMJA, MSDC, AOTA i JMAA); (F). 3 exs.
als estanys del Matà el 22.VII (ABRA); (F).
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2 exs. a Caramany el 25.VII (JVLA); (F). 1
juvenil a la Rogera entre el 16 (JMAA i AOTA)
i el 21.VIII (AOTA i TMJA); (F). 2 exs. a la
Rogera el 23.VIII (AOTA, TMMA i JMAA); (F).
3 exs. a la Rogera el 24.VIII (JMAA i TMJA);
darrera citació postnupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 14 exs. a tot el Delta el
14-20.I (DBCA i FVEA/PDEA); cens d’ocells
aquàtics hivernants (N). 35 parelles repro-
ductores a tot el Delta (DBCA i FVEA/PDEA);
cens d’ocells nidificants (N, R).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a la platja de ca
l’Arana el 18.IV (FLSA); primera citació pre-
nupcial (F). 1 ex. el 29.V (XLBA); darrera
citació prenupcial (F). 1 ex. a la platja
del Prat el 20.VI (RBVA i ALTA); primera cita-
ció postnupcial (F). 1 ex. el 28.VIII (XLBA,

MGVA i RBVA); darrera citació postnupcial
(F).

BARCELONÈS

Sant Adrià de Besòs 1 ex. el 31.III i 4 exs.
el 5.V migrant a la desembocadura del
Besòs (XLBA i MGVA); (G).

Himantopus himantopus
Cames llargues

ALT EMPORDÀ

Darnius 4 exs. a l’embassament de Boa-
della el 12.VII (ABBC); primera citació post-
nupcial (F). 
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. a l’estany del Cortalet el 4.III
(GCXB); primera citació prenupcial (F).
Població nidificant avaluada en 68 pare-
lles, distribuïdes en 8 nuclis diferents. La
colònia més important és un cop més la
dels estanys del Matà, amb 48 parelles. La
taxa de depredació de nius en aquesta colò-
nia torna a ser molt alta. Primers nius obser-

vats el 23.IV (JMAA); (R). 1 ex. a l’estany
d’en Túries el 13.X (AOTA, RGBA i JMAA);
darrera citació postnupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 6 exs. a tot el Delta el 14-
20.I (DBCA i FVEA/PDEA); cens d’ocells aquà-
tics hivernants (N). 8 exs. als arrossars
de l’Estació Biològica del Canal Vell el 6.III
(DBCA); primera citació prenupcial (F). 11
exs. als arrossars de la Quartera, illa de
Buda, el 26.XI (DBCA); darrera citació post-
nupcial (F). 7 exs. als arrossars de la Quar-
tera, illa de Buda, del 27.XI al 31.XII (DBCA);
citacions hivernals (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a la maresma
del Remolar el 2.III (XSXA); primera cita-
ció prenupcial (F). Primers polls a la mares-
ma del Remolar el 27.V (PBGA); (R). 1 ex.
el 7.X (XSXA); darrera citació postnupcial
(F).
Molins de Rei 1 parella covant al niu al
camp de la Barraca el 14.III (SSAA); pri-
mera data de posta (R).

OSONA

Sant Julià de Vilatorta 3 exs. a la bassa
del polígon de la Quintana el 17.III (AAVA);
primera citació prenupcial (F, G).

PALLARS SOBIRÀ

Espot 12 exs. a l’estany de Sant Maurici
el 24.VIII (GGPA i VSEO); (G).

PLA D’URGELL

Estany d’Ivars i Vila-sana 2 exs. el 4.III
(JEBA); primera citació prenupcial (F). Més
de 30 exs. el 28.III (JEBA); (N). 7 exs. el
15.IX (JEBA); darrera citació postnupcial
(F). Es passa de les 15-20 parelles que van
nidificar el 2005 als primers tolls que es
van formar a la cubeta en fase de recupe-
ració a les 60-80 del 2006. La pujada de
nivell de l’aigua i la ràpida colonització del
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canyissar a les zones més somes va fer que,
a diferència de l’any anterior, l’èxit repro-
ductor fos escàs, amb l’abandonament de
la zona de cria molt ràpid (JEBA); (R). Així
només ja 2 exs. el 25.VII (ASPA) i nombres
inferiors als 20 exs. durant tot l’agost (EGRE);
(N).

SELVA

Sils 1 parella amb niu als estanys el 4.V
(HMPA); (R). No es detecten el 14.V (HMPA);
intent de cria en un quadrat UTM 10x10
sense dades de reproducció (GR).

TARRAGONÈS

Tarragona 4 exs. el 26.VIII (ACTA i JFOD);
darrera citació postnupcial (F).
Torredembarra 1 parella copulant als Mun-
tanyans el 13.V (PARA); (R).
Vila-seca Màxim de 28 exs. a la torre d’en
Dolça el 6.V, amb 2 nius ocupats (ACTA);
(N, R).

VALLÈS OCCIDENTAL

Montcada i Reixac 96 exs. al riu Besòs el
21.VII (XLBA i MGVA); màxim postnupcial
(N).

Recurvirostra avosetta
Bec d’alena

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 2 exs. a la Rogera el 10.II (JMAA);
primera citació prenupcial (F). 6 exs. a la
Rogera el 24.III (JMAA); màxim prenupcial
(N). 1 ex. als estanys del Matà el 8.VI (JMAA);
darrera citació prenupcial (F). 1 ex. a la
Rogera el 28.VII (JMAA); primera citació
postnupcial (F). 1 ex. als estanys del Matà
entre el 8 i el 10.X (JMAA); darrera citació
postnupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1.325 exs. a tot el Delta el

14-20.I (DBCA i FVEA/PDEA); cens d’ocells
aquàtics hivernants (N). 371 parelles repro-
ductores a tot el Delta (DBCA i FVEA/PDEA);
cens d’ocells nidificants (N, R).

BAIX EMPORDÀ

Pals 1 ex. a les basses d’en Coll el 27.IV
(CBLA i JRPB); (G).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 2 exs. a la platja de
ca l’Arana el 14.III (FLSA); primera citació
prenupcial (F). 6 exs. a la maresma del
Remolar el 21.XII (XLBA); darrera citació
de l’any (F).

MARESME

Malgrat de Mar 2 exs. sobre el mar en pas
cap al NE l’1.V (JAPB, AHMA, JPMC i OTMA);
(G).

PLA D’URGELL

Estany d’Ivars i Vila-sana 1 ex. el 13.III
(EFSA); única citació de l’any (G, F).

SELVA

Sils 1 ex. als estanys el 16.VIII (RVNA); (G).

TARRAGONÈS

Tarragona 1 ex. al port el 30.VI (ACTA);
(G).
Vila-seca 1 ex. del 3 al 19.III a la platja
dels Prats (EGTA i ACTA); (G).

Burhinus oedicnemus
Torlit

Tendència població nidificant (SOCC) 
Mitjana anual (2002-2006): -10% (*, n=25)

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus 2 exs. atu-
rats i posteriorment migrant cap al N sobre
el puig Culip el 24.III (MARC); (G, F).
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
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pordà 66 exs. als conreus de Sant Pere
Pescador el 15.I (JMAA); concentració hiver-
nal (N). 78 exs. en uns conreus de Caste-
lló d’Empúries el 5.X (PAEA); màxima con-
centració postnupcial/hivernal (N).

BAIX CAMP

Mont-roig del Camp 16 exs. el 29.XII
(JFOD i JFGC); (G, N).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 154 exs. a tot el Delta el
14-20.I (DBCA i FVEA/PDEA); cens d’ocells
aquàtics hivernants (N). 3 exs. als arros-
sars de l’Esquerda el 21.III (DBCA); darre-
ra citació del grup hivernal (F). 16 exs. als
arrossars de l’Esquerda el 22.X (DBCA); pri-
mera citació del grup hivernal (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 18 exs. a can Dimo-
ni l’1.II (RBVA); màxim hivernal (F). 1 ex.
a la bassa dels Pollancres el 17.V (PBGA);
darrera citació prenupcial (F). 1 ex. a can
Dimoni el 21.IX (XLBA); primera citació
postnupcial (F).

BARCELONÈS

Santa Coloma de Gramenet 1 ex. al riu
Besòs l’11.XII. El 12.XII es localitza al
mateix riu al terme municipal de Sant Adrià
de Besòs (XLBA); (G).

GIRONÈS

Diverses citacions en temporada de nidi-
ficació en punts de la plana selvatana, fet
que fa pensar en una possible cria a la
comarca (GR).
Cassà de la Selva 1 ex. als camps de can
Guri el 7.V. (ADGA i MGSA); (G, F).
Fornells de la Selva 1 ex. el 23.III (JVCB);
primera citació prenupcial (G, F). 1 ex.
sentit de nit el 2.VIII (JRXD); darrera cita-
ció postnupcial (G, F).

MARESME

Malgrat de Mar 1 ex. a la desembocadu-
ra de la Tordera el 3.I (XLBA); (G). 2 exs.
al pla de Grau el 7.XII. (XRCA); (G).

PLA D’URGELL

Vila-sana Grup força gran en el qual hi ha
un mínim de 179 exs. el 16.X (FMSA); (N).

SELVA

Sils 1 ex. als estanys el 10.III (JVLA); (F).

TARRAGONÈS

Tarragona 1 ex. a l’esplanada del port el
17.II (ACTA); (G, F).

VALLÈS ORIENTAL

Cardedeu 2 exs. als camps de Bellavista-
Alfou el 4.III (JMOA); (F).
La Garriga 2 grups de 5 i 39 exs. a les Pla-
nes l’1.XI (JPCA); (N, F).

Cursorius cursor
Corredor

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 juvenil a la platja
de ca l’Arana el 13.VII (AGCB i FLSA); pri-
mera citació de l’espècie a l’espai (E). Pen-
dent d’homologació pel CAC.

Glareola pratincola
Perdiu de mar

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus 4 exs. el
15.IV que s’alimenten a la bassa de rec
de Pedret i Marzà i continuen viatge cap
al N (PFLB i JGCB); primera citació docu-
mentada al parc (F, G).
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 3 exs. als estanys del Matà el 9 (MRFB,

MRSA i JMAA) i 10.IV (JMAA); primera cita-
ció prenupcial (F). 5 exs. als estanys del
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Matà el 16.IV i el 8 i 9.V (JMAA); màxim
prenupcial (N). 2 exs. als estanys del Matà
el 2 (JMAA) i 3.VII (LSLB i JMAA) i 1 ex. el
12.VII (JMAA); citacions postnupcials (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 2 exs. a l’illa de Buda l’1.IV
(DBCA); primera citació prenupcial (F). Pre-
sència de 153 individus adults al llarg de
tot el període reproductor, repartits en un
total de 8 nuclis a tot el Delta, els quals
poden suposar un màxim de 74 parelles
reproductores (DBCA i FVEA/PDEA); cens
d’ocells nidificants (N, R). 3 exs. als arros-
sars de la Quartera, illa de Buda, el 30.IX
(DBCA); darrera citació postnupcial (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 5 exs. el 3.IV (PBGA

i JBOL); primera citació prenupcial (F). 1
ex. a la maresma del Remolar el 9.VII (XSXA);
darrera citació postnupcial (F).

PLA D’URGELL

Estany d’Ivars i Vila-sana Diverses obser-
vacions entre el 15.IV, amb 1 ex. (ASPA,

LSLA i MCXC), i el 3.V, amb 4 exs. (SWWA);
(G, F, N).

TARRAGONÈS

Vila-seca 1 ex. a la torre d’en Dolça el 30.V
(JFOD i JFGC); (G, F).

Charadrius dubius
Corriol petit

Tendència població nidificant (SOCC) 
Mitjana anual (2002-2006): -10% (ns, n=26)

ALT EMPORDÀ

Masarac 28 exs. al riu Llobregat el 9.IV
(ECFA); (N).
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. el 12.I (PAEA); cens d’ocells
aquàtics hivernants (N). 5 exs. als arros-

sars de la Gallinera el 16 (JVLA) i 17.I (JVLA

i JMAA); citacions hivernals (F). 1 ex. als
estanys del Matà el 21.II (JMAA); primera
citació prenupcial (F). Població nidificant
avaluada en 6-7 parelles (JMAA); (R). Pri-
mers juvenils en pas o dispersió postnupcial
a l’estany del Cortalet el 21.VI (JMAA); (F).
167 exs. als estanys del Matà i a la Mas-
sona el 20.VII (JMAA, MJMA i AOTA); màxim
postnupcial (F). 12 exs. hivernant als
estanys del Matà entre el 24.X i el 14.XII
(JMAA), amb 13 exs. el 7.XII (JMAA) i 11
exs. entre el 19 (TMJA i JMAA) i el 31.XII
(PAEA); (N).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 5 exs. als arrossars d’illa
de Cort de l’1.I al 13.II (DBCA); citacions
hivernals (F). 16 exs. als arrossars de Magra-
ner el 14.II (DBCA); primera citació pre-
nupcial (F). 9 parelles reproductores a tot
el Delta (DBCA i FVEA/PDEA); cens d’ocells
nidificants (N, R). 4 exs. als arrossars de
la Quartera el 24.XI (DBCA); darrera cita-
ció postnupcial segura (F). 1 ex. en uns
arrossars propers a Amposta de l’11 al
31.XII (DBCA); citacions hivernals (F). 

BAIX EMPORDÀ

Castell-Platja d’Aro 2 adults i 3 polls als
estanys de les Escoles el 3.VI (CACB); (R).

BAIX LLOBREGAT

Cornellà de Llobregat 8 exs. durant el
cens d’ocells aquàtics hivernants (FSEB,

FLBA i ALTA); (N). Niu amb 4 ous al riu Llo-
bregat el 16.IV (ASAA); primera data de
posta (R).

PLA D’URGELL

Estany d’Ivars i Vila-sana Es passa de les
10-15 parelles que van nidificar el 2005
als primers tolls que es van formar a la
cubeta en fase de recuperació a només 2-
3 el 2006 (JEBA); la pujada de nivell de l’ai-
gua i la ràpida colonització del canyissar
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a les zones més somes són les responsa-
bles d’aquesta reducció (R). Presència entre
el 15.III, amb 6 exs. (RMBA), i el 5.IX, amb
1 ex. (SSAA i JFOD); (F).

PLA DE L’ESTANY

Banyoles 2 exs. amb territori establert, un
dels dos covant, a la llacuna dels Ama-
rradors el 15 i 17.VI (CFQA); (R).

TARRAGONÈS

Tarragona 4 exs. al terme municipal el 7.I
(ACTA, AMOA i ISAA); cens d’ocells aquàtics
hivernants (N). 1 parella amb un niu a l’es-
planada del pantalà del port (ACTA); (R).

Charadrius hiaticula
Corriol gros

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 2 exs. el 12.I (JMAA i BMBA); cens
d’ocells aquàtics hivernants (N). 3 exs. a
la Gallinera el 12.II (JMAA); primera cita-
ció prenupcial (F). 66 exs. als estanys del
Matà el 3.V (JMAA); màxim prenupcial (F).
1 ex. als estanys del Matà el 21.VI (JMAA)
i a la Rogera el 29.VI (AOTA i JMAA); darre-
res citacions prenupcials o estivals (F). 22
exs. als estanys del Matà l’11.X (JMAA);
màxim postnupcial (N). 4 exs. a la platja
de can Comes entre el 17.XI (JMAA) i el
31.XII (PAEA); citacions hivernals (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 231 exs. a tot el Delta el
14-20.I (DBCA i FVEA/PDEA); cens d’ocells
aquàtics hivernants (N). Presència regu-
lar diària al llarg de tot el període estival
de fins a 8 exs., recompte màxim del 14.VI,
que són observats a la punta de la Banya,
salines de Sant Antoni, port del Fangar i
l’illa de Buda, fet que impossibilita des-
triar el darrers migrants prenupcials dels
primers postnupcials; citacions d’exem-

plars estiuejants (DBCA); (F). 7 adults als
arrossars d’illa de Riu el 3.VII (DBCA); pos-
sible primera citació postnupcial (F). 1
juvenil a la punta de la Banya l’11.VII
(DBCA); primera citació postnupcial segu-
ra (F). 

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a la maresma
del Remolar l’11.III (XSXA); primera cita-
ció prenupcial (XSXA); (F). 1 ex. a ca l’A-
rana el 10.XI (XLBA); darrera citació post-
nupcial (F).
Sant Boi de Llobregat 1 juvenil al riu Llo-
bregat el 5.VIII (SSAA); primera citació post-
nupcial (F).

BARCELONÈS

Sant Adrià de Besòs 1 ex. a la desembo-
cadura del Besòs el 24.V (XLBA); darrera
citació prenupcial (F).

MARESME

Malgrat de Mar 30 exs. a la desemboca-
dura de la Tordera el 12.V (EBMA i FMVA);
màxim anual (N). 1 ex. el 20.V (EBMA i
FMVA); darrera citació prenupcial (F). 

PLA D’URGELL

Estany d’Ivars i Vila-sana 1 ex. el 12.III
(EFSA); primera citació prenupcial (F). 30
exs. el 25.IV (JEBA); màxim prenupcial (N).
24 exs. el 13.V (ASPA); darrera citació pre-
nupcial (F). 1 ex. el 19.VIII (ASPA, XSXE) i
1 ex. el 30.VIII (ASPA); úniques citacions
postnupcials (F).

TARRAGONÈS

Tarragona 3 exs. al port el 30.V (ACTA);
darrera citació prenupcial (F). 1 ex. el
20.VIII (ACTA, JFOD i PJAA); primera cita-
ció postnupcial (F). 1 ex. el 20.X (ACTA i
JFOD); darrera citació postnupcial (F).
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Charadrius alexandrinus
Corriol camanegre

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 16 exs. a la platja de can Comes el
12.I i 14 exs. el 16.II (JMAA i BMBA); cen-
sos d’ocells aquàtics hivernants (N). Pobla-
ció nidificant avaluada en 22-23 parelles
(JMAA i AOTA); (R). 56 exs. a la Rogera i a
la platja de can Comes el 14.VIII (ACJA i
MBFA); màxim postnupcial (N, F). 20
exs. a la platja de can Comes el 15.XI (JMAA

i TMJA) i el 13.XII (JMAA); censos d’ocells
aquàtics hivernants (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 369 exs. a tot el Delta el
14-20.I (DBCA i FVEA/PDEA); cens d’ocells
aquàtics hivernants (N).

BAIX EMPORDÀ

Castell-Platja d’Aro 1 ex. a cala Pedrosa
l’11.VIII (DVSA); (G).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 25 parelles segures,
5 parelles probables i 12 parelles possibles
(TMPA, FCCA, DBRA, XLBA i AGCB); (R, N).

GARRAF

Vilanova i la Geltrú Observacions regu-
lars durant l’hivern a la platja de Ribes
Roges amb un màxim de 5 exs. el 3.XI.
Alguns exemplars porten anelles de colors
i han estat anellats com a polls al delta del
Llobregat (CCMA); (F, N).

MARESME

Malgrat de Mar 1 ex. a la desembocadu-
ra de la Tordera el 19.VIII (FMVA); (F). 1
ex. entre el 5.XI i el 13.XII (EBMA, FMVA i
XRCA); (F).
Premià de Mar 1 ex. a la platja de Premià
el 4.III (FMVA); (F, G).

TARRAGONÈS

Tarragona 6 exs. al port el 19.III (ACTA);
primera citació prenupcial (F). 1 adult
fent-se el ferit i polls petits el 6.V (ACTA);
(R). 4 exs., 2 adults i 2 juvenils, l’11.VI
(ACTA); (R).
Torredembarra 4 parelles i 2 polls als
Muntanyans el 2.VI (PARA); (R). 1 parella
covant i 1 parella amb 2 polls el 12.VII
(PARA); (R).

Charadrius morinellus
Corriol pit-roig

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 juvenil als prats de can Comes
el 12.IX (JFBB, MFRA, AOTA i MLMB); (E). 3
exs. el mateix dia al mateix indret (AOTA i
MLMB); (E). 

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 5 exs. als camps de
la Ricarda el 23.VIII (XLBA, RSLA i RBVA);
(E). 1 juvenil a ca l’Arana el 6 i 7.IX (XLBA);
(E).

RIPOLLÈS

Setcases 5 joves al puig de coma Erma-
da l’1.IX (PIPA); (E).
Vilallonga de Ter 2 exs. al castell dels
Moros el 30.VIII (PIPA); (E).

SELVA

Sils 2 exs. als estanys el 18.IX (ADGA); (E).

VALLÈS OCCIDENTAL

Santa Perpètua de Mogoda Diverses obser-
vacions a Gallecs: 1 ex. el 18.IX, 2 exs. el
19.IX, 1 ex. el 8.X i 1 ex. de 1r hivern el
12.X (FMVA); (E).
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Pluvialis fulva
Daurada petita del Pacífic

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 adult a la Rogera i als estanys
del Matà entre el 23.VIII (AOTA, TMMA i
JMAA) i el 6.IX (OCVA); (G) Pendent d’ho-
mologació pel CR-SEO.

Pluvialis apricaria
Daurada grossa

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1.476 exs. el 12.I i 2.411 exs. el
16.II (JMAA i BMBA); censos d’ocells aquà-
tics hivernants (N). 1 ex. als estanys del
Matà entre el 30.IV (SSAA, MRFB i MGVA) i
el 23.V (JMAA); darrera citació prenupcial
(F). 1 ex. als estanys del Matà el 8.X (JMAA);
primera citació postnupcial (F). 59 exs. el
15.XI (JMAA i TMJA) i 123 exs. el 13.XII
(JMAA); censos d’ocells aquàtics hivernants
(N). 
Rabós 170 exs. sedimentats a Delfià el
13.III (MBFA); (N, F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 3.856 exs. a tot el Delta
el 14-20.I (DBCA i FVEA/PDEA); cens d’o-
cells aquàtics hivernants (N). 5 exs. als
arrossars de la Quartera, illa de Buda, el
30.III (DBCA); darrera citació prenupcial
(F). 1 adult als arrossars de la Quartera,
illa de Buda, el 27.VIII (DBCA); primera
citació postnupcial (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 250 exs. durant el
cens d’ocells aquàtics hivernants (FSEB,

FLBA i ALTA); (N). Diverses observacions a
la platja de ca l’Arana: 1 ex. l’1.IV (XLBA);
darrera citació prenupcial (F). 1 ex. el 28.VI
(XLBA); citació estival (F). 2 exs. el 27.IX

(FLSA i XSXA); primera citació postnupcial
(F).

BAIX EMPORDÀ

Pals Mínim de 150 exs. a l’aeroclub Empor-
dà el 23.XII (JCMF, JPCA i XGMA); (N).

OSONA

Manlleu 21 exs. el 12.III (AGRB); màxim
nombre (G, N).

PLA D’URGELL

Estany d’Ivars i Vila-sana 70 exs. el 5.I
(GBCA); (G, N). 55 exs. el 10.II (JEBA); (G,
N). 3 exs. el 24.II (JEBA); (G). 1 ex. el 4.III
(JEBA); (G). 1 ex. el 3.XI (SSAA); (G).

SEGRIÀ

Alcarràs-Gimenells i el pla de la Font
100 exs. als pantans dels plans del Xama
i Lleida el 20.I (JBSA, OAVA i ALTA); cens d’o-
cells aquàtics hivernants (N).

TARRAGONÈS

Vila-seca 1 ex. a la platja dels Prats el 21
i 22.IX (JFOD i PJAA); primera citació post-
nupcial (G, F).

Pluvialis squatarola
Pigre gris

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 8 exs. a la platja de can Comes el
12.I i el 16.II (JMAA i BMBA); censos d’o-
cells aquàtics hivernants (N). 1 ex. a la
Rogera el 9.VIII (AOTA, PSGA i ABRA); pri-
mera citació postnupcial (F). 4 exs. a la
platja de can Comes el 15.XI (JMAA i TMJA)
i 8 exs. el 13.XII (JMAA); censos d’ocells
aquàtics hivernants (N).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 915 exs. a tot el Delta el
14-20.I (DBCA i FVEA/PDEA); cens d’ocells
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aquàtics hivernants (N). Presència regu-
lar diària al llarg de tot el període estival
de fins a 67 exs., recompte màxim del
14.VI, que són observats a la punta de la
Banya, port del Fangar, Garxal, i salines
de Sant Antoni, fet que impossibilita des-
triar els darrers migrants prenupcials dels
primers postnupcials (DBCA); citacions d’e-
xemplars estiuejants (F). 1 juvenil a la plat-
ja de l’illa de Buda el 22.VII (DBCA); pri-
mera citació postnupcial segura (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a la llacuna de
cal Tet el 20.III (RBVA); primera citació pre-
nupcial (F). 1 ex. a la platja de ca l’Arana el
28.V (XLBA); darrera citació prenupcial (F).
1 ex. a la platja de ca l’Arana el 19.VIII (XLBA

i RSLA); primera citació postnupcial (F).

MARESME

Malgrat de Mar 1 ex. a la desembocadu-
ra de la Tordera el 19.V (EBMA); (G).

TARRAGONÈS

Tarragona 1 ex. al port el 18.VIII (ACTA i
JFOD); (G, F).
Vila-seca 1 ex. a la platja dels Prats el 21.IV
(JFOD i PJAA) i el 27.IX (JFOD); (G, F).

Vanellus vanellus
Fredeluga

ALT EMPORDÀ

Nucli de 3-4 parelles nidificants a la comar-
ca. El 6.V s’observen 6 adults. El 19.VI, 5
mascles i 8 femelles amb almenys dues de
les femelles mostrant comportament de
cria. El 26.VI, 13 adults amb 3-4 femelles
amb conducta de cria. L’1.VII, un mínim
de 7 adults amb 1 mascle i 3 femelles amb
conducta de cria. El 7.VII, només feme-
lles amb comportament de cria i el 13.VII,
7-8 adults, amb 3 femelles amb almenys
un poll volador cadascuna (LSLB, AOTA i

JMAA); nou quadrat UTM 10x10 de cria
segura (R).
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 14.050 exs. el 12.I i 15.802 exs. el
16.II (JMAA i BMBA); censos d’ocells aquà-
tics hivernants (N). 769 exs. el 15.XI (JMAA

i TMJA) i 5.677 exs. el 13.XII (JMAA); cen-
sos d’ocells aquàtics hivernants (N). 
Rabós 900 exs. en pas pel coll de Plaja el
13.III (AOTA); (N, F). 

BAIX CAMP

Reus 1 ex. a la depuradora el 19.V (ACTA,

MPSA i JFOD); darrera citació prenupcial
(F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 17.301 exs. a tot el Del-
ta el 14-20.I (DBCA i FVEA/PDEA); cens d’o-
cells aquàtics hivernants (N). 1 ex. als
arrossars de la Pirenaica el 4.IV (DBCA);
darrera citació prenupcial (F). 1 ex. als
arrossars del Serrallo el 20.VI (DBCA); pri-
mera citació postnupcial segura (F).

BAIX EMPORDÀ

Baix Ter 11.547 exs. el 16.I (CBLA, JRPB,

ABRA, DBRA i JVLA); cens d’ocells aquàtics
hivernants (N).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1.680 exs. durant el
cens d’ocells aquàtics hivernants (FSEB,

FLBA i ALTA); (N). 1 ex. a cal Tet el 12.IV
(SMXA); darrera citació prenupcial (F). 1
ex. a la maresma del Remolar el 10.VII
(FLSA); primera citació postnupcial (F).

OSONA

Manlleu 5 exs. al Ter a Manlleu el 30.VII
(MRFB i AGRB); primera citació postnupcial
(F). 

PLA D’URGELL

Estany d’Ivars i Vila-sana Presència regu-
lar durant tot l’hivern amb un màxim de
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5.000 exs. entre el 10 i el 16.II (JEBA i JBSA);
(N). Darrers ocells hivernants el 17.III,
amb 13 exs. (JEBA); (F). A partir d’aquest
moment presència constant de fins a 7 exs.
amb 2-3 parelles que acaben per criar
(EGRE); nou quadrat UTM 10x10 de cria
segura (GR). 51 exs. el 4.VIII (SSAA); pri-
mera citació postnupcial (F). 476 exs. el
30.XII (FPTA); màxim postnupcial (N).

SEGRIÀ

Alcarràs-Gimenells i el pla de la Font
1.500 exs. als pantans dels plans de Xama
i de Lleida el 20.I (JBSA, OAVA i ALTA); cens
d’ocells aquàtics hivernants (N).

TARRAGONÈS

Tarragona 1 ex. a la resclosa del Franco-
lí entre Tarragona i Sant Salvador el 7.V.
(RACC); citació tardana (F).

URGELL

Tornabous 2 exs. en un camp inundat el
8.VII (ADOA); primera citació postnupcial
(F).

VALLÈS ORIENTAL

Sant Fost de Campsentelles 1 ex. al riu
Besòs el 23.VII (FMVA); primera citació
postnupcial (F).

Calidris canutus
Territ gros

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. als estanys del Matà el 9 i 10.V
(JMAA); (G). 

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 20 exs. a tot el Delta el
14-20.I (DBCA i FVEA/PDEA); cens d’o-
cells aquàtics hivernants (N). 1 ex., pro-
bablement de 1r estiu, a la punta de la
Banya el 4.VI (DBCA); darrera citació pre-

nupcial (F). 2 adults a la punta de la Ba-
nya l’11.VII (DBCA); primera citació post-
nupcial (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 4 exs. a la platja de
ca l’Arana el 8.V (XLBA); (G). 1 ex. el
20.V (XLBA); (G). 1 ex. a la platja de ca l’A-
rana de l’1 al 21.IX (RBVA i XLBA); (G).

TARRAGONÈS

Vila-seca 1 ex. a la platja dels Prats el 19
i 22.IX (JFOD, PJAA, ACTA i CAFA); (G).

Calidris alba
Territ tresdits

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 5 exs. hivernant a la platja de can
Comes almenys entre l’11.I i el 24.III (JMAA);
(F). 1 ex. a la Rogera el 28.VII (JMAA); pri-
mera citació postnupcial (F). 2 exs. a la
platja de can Comes el 15.XI (TMJA i JMAA)
i 3 exs. el 13.XII (JMAA); censos d’ocells
aquàtics hivernants (F). 

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 564 exs. a tot el Delta el
14-20.I (DBCA i FVEA/PDEA); cens d’ocells
aquàtics hivernants (N). 4 exs. a la platja
de la gola Nord el 17.VI (DBCA); darrera
citació prenupcial (F). 16 exs. adults a la
platja del Fangar el 21.VII (DBCA); pri-
mera citació postnupcial (F).

BAIX EMPORDÀ

Baix Ter 6 exs. a la gola del Ter el 6.VI
(GDDB); (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 3 exs. a la platja de
ca l’Arana el 9.VI (XLBA); darrera citació
prenupcial (F). 7 exs. a ca l’Arana el 16.XII
(XLBA); (F). 3 exs. a la platja de ca l’Arana
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el 29.VII (XLBA); primera citació postnupcial
(F).

MARESME

Malgrat de Mar Diverses observacions a
la desembocadura de la Tordera: 5 exs.
entre el 8 i el 12.V (EBMA), 3 exs. el 7.V
(XLBA) i 1 ex. en direcció S el 18.XI (MGVA);
(G).

PLA D’URGELL

Estany d’Ivars i Vila-sana 1 ex. el 19.IV
(JEBA); única citació de l’any (G).

TARRAGONÈS

Torredembarra 1 ex. als Muntanyans el
18.XII (JVDA); (G).
Vila-seca 2 exs. a la platja dels Prats el 6.V
(ACTA); (G, F).

Calidris minuta
Territ menut

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 3 exs. el 12.I i 2 exs. el 16.II (JMAA

i BMBA); censos d’ocells aquàtics hivernants
(N). 27 exs. als estanys del Matà el 8.VI
(JMAA); màxim prenupcial (F). 1 ex. a l’es-
tany Europa el 13.VI (JMAA); darrera cita-
ció prenupcial (F). 1 ex. als estanys del
Matà l’1.VII (JMAA); primera citació post-
nupcial (F). 75 exs. als estanys del Matà
el 20 (JMAA) i 21.VIII (AOTA i TMJA); màxim
postnupcial (N). 19 exs. el 15.XI (JMAA i
TMJA) i 21 exs. el 13.XII (JMAA); censos
d’ocells aquàtics d’hivernants (N). 

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 1 ex. a la cua de
l’embassament del Foix el 14.VIII (HSCA,

CGGA i XBGA) i 1 ex. el 8.IX (XPCA); (G).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 5.341 exs. a tot el Delta

el 14-20.I (DBCA i FVEA/PDEA); cens d’o-
cells aquàtics hivernants (N). 5 exs., pro-
bablement de 1r estiu, als arrossars de la
Quartera, illa de Buda, el 15.VI (DBCA);
darrera citació prenupcial (F). 2 adults a
la punta de la Banya el 13.VII (DBCA); pri-
mera citació postnupcial (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a la platja de ca
l’Arana el 20.III (RBVA); primera citació
prenupcial (F). Presència regular des d’a-
leshores amb un màxim de 45 exs. a la
maresma del Remolar el 22.IX (XSXA); (N).

BARCELONÈS

Sant Adrià de Besòs Observacions a la
desembocadura del Besòs: 1 ex. aturat i 4
exs. migrant el 5.V (XLBA i MGVA); (F). 1
ex. el 24.V (XLBA); (F). Presència regular
en pas postnupcial entre el 29.VII, amb 4
exs., i el 6.IX, amb 1 ex. (XLBA); (F).

MARESME

Malgrat de Mar 1 ex. a la desembocadu-
ra de la Tordera el 12.V (EBMA); (G, F).

OSONA

Manlleu 3 joves al Ter el 22.XI (AGRB) i 2
exs. el 23.XI (MRFB i AGRB); (G).

PLA D’URGELL

Estany d’Ivars i Vila-sana 1 ex. el 23.IV
(JBSA i GBCA); primera citació prenupcial
(F). 4 exs. el 28.V (ASPA); darrera citació
prenupcial (F). 6 exs. el 27.V (JBSA); màxim
prenupcial (N). 2 exs. el 25.VII (ASPA); pri-
mera citació postnupcial (F). 1 ex. el 17.IX
(GBCA); darrera citació postnupcial (F). 3
exs. el 19.VIII i el 15.IX (ASPA, JEBA i XSXE);
màxim postnupcial (F, N).

SELVA

Sils 9 exs. als estanys el 16.VIII (RVNA);
màxim anual (G, N).
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TARRAGONÈS

Torredembarra 1 ex. als Muntanyans el
18.VIII (JVDA); (G, F).
Vila-seca 1 ex. a la torre d’en Dolça el 2.V
(JFOD); (G, F). 11 exs. a la platja dels Prats
el 21 i 22.IX (JFOD i PJAA); màxim anual
(G, N). 5 exs. a la platja dels Prats el 30.IX
(ACTA i MPSA); darrera citació postnupcial
(F).

Calidris temminckii
Territ de Temminck

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 3 exs. als estanys del Matà el 19.IV
(JMAA); primera citació prenupcial (F). 16
exs. als estanys del Matà el 14.V (JMAA);
màxim prenupcial (F). 1 ex. als estanys
del Matà el 20.V (CRSD); darrera citació
prenupcial (F). 1 ex. als estanys del Matà
el 19.VII (JMAA); primera citació postnupcial
(F). 1 ex. als estanys del Matà el 17.IX
(TMJA); darrera citació postnupcial (F). 

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 11 exs. als arrossars de
Magraner i els Panissos de l’1.I al 20.II,
presents a la zona des del 8.XII de 2005
(DBCA); citacions hivernals (F). Diverses
citacions al llarg de tot el període pre-
nupcial, que fan referència a un mínim de
73 exs. repartits per diferents localitats,
amb un màxim de 33 exs. als arrossars del
Tancat, illa de Buda, el 7.IV (DBCA); (N,
F). 2 exs. als arrossars de la Quartera, illa
de Buda, el 27.V (DBCA); darrera citació
prenupcial (F). 3 adults en un arrossar
prop de Balada el 25.VII (DBCA); primera
citació postnupcial (F). Diverses citacions
al llarg de tot el període postnupcial, que
fan referència a un mínim de 63 exs. repar-
tits per diferents localitats, amb un màxim
de 18 exs. als arrossars d’illa de Riu, el
15.VIII (DBCA); (N, F). 11 exs. als arros-

sars dels Panissos del 23.XI al 31.XII (DBCA);
citacions hivernals (F).

BAIX EMPORDÀ

Torroella de Montgrí 1 juvenil a la bas-
sa del Frare Ramon el 7.VIII (ABRA i DBRA);
(F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a cal Roc el 18.IV
(FLSA); primera citació prenupcial (F). 1
ex. el 16.V (RBVA); darrera citació pre-
nupcial (F). 2 exs. a la maresma del Remo-
lar el 17.VII (RMXH); primera citació post-
nupcial (F). 1 ex. a la platja de ca l’Arana
el 21.IX (XLBA); darrera citació postnup-
cial (F).

BARCELONÈS

Sant Adrià de Besòs 1 ex. a la desembo-
cadura del Besòs entre el 8 i el 19.VIII
(XLBA); (G).

OSONA

Manlleu 1 adult al riu Ter entre el 2 (MRFB

i AGRB) i el 6.VIII (MRFB); segona citació
comarcal (G). 

PLA D’URGELL

Estany d’Ivars i Vila-sana 1 ex. el 16.IV
(GBCA); primera citació prenupcial (F). 1
ex. el 29.V (JEBA); darrera citació pre-
nupcial (F). Mínim de 6 exs. el 3.V (SWWA);
màxim prenupcial (N).

TARRAGONÈS

Vila-seca 1 ex. a la torre d’en Dolça el 2.V
(JFOD); (G).

Calidris fuscicollis
Territ cuablanc

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. de 1r estiu als arros-
sars d’illa de Riu el 28 i 29.V (DBCA, ALAB,
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ACTA i PJAA); segona citació pel conjunt del
Delta i Catalunya (G). Pendent d’homo-
logació pel CR-SEO.

Calidris melanotos
Territ pectoral

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 juvenil als estanys del Matà entre
el 16 (AOTA i PSGA) i el 26.IX (AOTA); (G).
1 juvenil als estanys del Matà entre el 26.IX
(AOTA) i el 12.X (AOTA i JMAA); (G). 1 juve-
nil als estanys del Matà entre el 4 (JMAA) i
el 12.X (AOTA i JMAA); (G). Pendent d’ho-
mologació pel CR-SEO.
Riumors 1 adult als arrossars de Riumors
entre el 12 (JMAA, AOTA, PSGA i MBFA) i el
14.VIII (ACJA, MBFA, AOTA i MJMA); (G). Pen-
dent d’homologació pel CR-SEO.

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. als arrossars d’illa
de Riu el 27.V (AGXE, NMMB i CJMA); (G).
1 adult al Goleró el 29.VII (CGGB); (G). 1
adult, probablement el mateix , a les sali-
nes de Sant Antoni l’1 i 2.VIII (DBCA), la
mateixa tarda del 2.VIII es relocalitza en
uns arrossars d’illa de Riu, tot i que pun-
tualment torna a ser observat a les salines
de Sant Antoni, on resta fins el 18.IX (DBCA,

FMVA, JFOD, ACTA, CGGB i ALTA); (G). 2 juve-
nils en un arrossar prop dels Muntells de
l’11 al 13.IX (JTOA, RSBB i DBCA); (G). Pen-
dents d’homologació pel CR-SEO.

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 juvenil a la mares-
ma del Remolar el 10.X (FLSA, JCMC i SGBB);
(G). Pendent d’homologació pel CR-SEO.

TARRAGONÈS

Vila-seca 2 joves a la platja dels Prats entre
el 26.IX i el 2.X (ACTA, EGTA, JFOD, MPSA i
PJAA); (G). Pendent d’homologació pel CR-
SEO.

Calidris ferruginea
Territ becllarg

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. als estanys del Matà el 2.IV
(JMAA); primera citació prenupcial (F). 12
exs. als estanys del Matà el 5 i 6.V (JMAA);
màxim prenupcial (F). 1 ex. als estanys
del Matà el 14.VI (JMAA); darrera citació
prenupcial (F). 6 exs. als estanys del Matà
el 20.VII (AOTA, MJMA i JMAA); primera cita-
ció postnupcial (F). 79 adults als estanys
del Matà el 19.VIII (JMAA); màxim post-
nupcial (F). 1 juvenil als estanys del Matà
el 4.X (JMAA); darrera citació postnupcial
(F). 

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 3 exs. a les salines de Sant
Antoni de l’1.I al 4.IV, presents a la zona
des del 23.XI de 2005 (DBCA); citacions
hivernals (F). 7 exs. als arrossars de la
Quartera, illa de Buda, i 10 exs. a les sali-
nes de Sant Antoni, tots en plomatge nup-
cial, el 5.IV (DBCA); primera citació pre-
nupcial (F). 2 exs. als arrossars de la Quar-
tera el 20.VI (DBCA); darrera citació prenupcial
(F). 6 adults a la punta de la Banya l’11.VII
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(DBCA); primera citació postnupcial (F). 9
exs. a la punta de la Banya el 14.XI (DBCA);
darrera citació postnupcial (F). 2 exs. a les
salines de Sant Antoni del 17.XI al 31.XII
(DBCA); citacions hivernals (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a la platja de ca
l’Arana el 5.IV (FLSA); primera citació pre-
nupcial (F). 62 exs. a la maresma del Remo-
lar el 4.V (FLSA); màxim prenupcial (N).
1 ex. a la platja de ca l’Arana el 8.VI (FLSA);
darrera citació prenupcial (F). 1 ex. a la
bassa dels Pollancres el 9.VII (XSXA); pri-
mera citació postnupcial (F). 1 ex. a la
maresma del Remolar el 9.X (FLSA); darre-
ra citació postnupcial (F).

BARCELONÈS

Sant Adrià de Besòs Presència durant el
pas postnupcial a la desembocadura del
Besòs entre el 2.VIII, amb 1 ex., i el 6.X,
amb 1 ex. (XLBA); (G, F).

MARESME

Malgrat de Mar 4 exs. entre el 8 i el
12.V i 1 ex. el 20.V a la desembocadura
de la Tordera (EBMA i FMVA); (G, F).

PLA D’URGELL

Estany d’Ivars i Vila-sana 2 exs. el 23.IV
(GBCA i JBSA); primera citació prenupcial
(F). 1 ex. el 13.V (ASPA); darrera citació
prenupcial (F). 5 exs. el 3.V (SWWA); màxim
prenupcial (N). 4 exs. el 25.VII (ASPA) i 8
exs. el 19.VIII (ASPA, XSXE); úniques cita-
cions postnupcials (F).

SELVA

Sils 1 ex. als estanys entre el 23.VII (DBRA

i ABRA) i el 2.VIII. (ADGA i MGSA); (G, F).

TARRAGONÈS

Torredembarra 1 ex. als Muntanyans el
27.VII (AVDA i JVDA); primera citació post-
nupcial (F).

Vila-seca 2 exs., 1 jove i 1 adult, a la plat-
ja dels Prats el 21 i 22.IX (ACTA i JFOD);
darrera citació postnupcial (G, F).

Calidris alpina
Territ variant

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 40 exs. el 12.I i 54 exs. el 16.II (JMAA

i BMBA); censos d’ocells aquàtics hivernants
(N). 1 ex. als estanys del Matà el 27.VII
(AOTA); primera citació postnupcial (F).
88 exs. el 15.XI (JMAA i TMJA) i 66 exs. el
13.XII (JMAA); censos d’ocells aquàtics
hivernants (N). 112 exs. als estanys del
Matà el 19.XII (JMAA); concentració hiver-
nal (N).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 21.455 exs. a tot el Del-
ta el 14-20.I (DBCA i FVEA/PDEA); cens d’o-
cells aquàtics hivernants (N). 2 exs. de 1r
estiu a la punta de la Banya el 17.VI (DBCA);
darrera citació prenupcial (F). 4 adults en
plomatge nupcial a la punta de la Banya
el 20.VII (DBCA); primera citació postnupcial
(F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. durant el cens
d’ocells aquàtics hivernants (FSEB, FLBA i
ALTA); (N). 1 ex. a la platja de ca l’Arana
l’1.VI (XLBA); darrera citació postnupcial
(F). 2 exs. a la platja de ca l’Arana el 25.VII
(XLBA); primer citació postnupcial (F).

PLA D’URGELL

Estany d’Ivars i Vila-sana Observacions
regulars d’1-2 exs. entre el 13 (ASPA) i el
23.IV (JBSA i GBCA); (F). 1 ex. l’1.VIII (JEBA);
primera citació postnupcial (F). 1 ex. el
21.X (GBCA i SSAA); darrera citació post-
nupcial (F). 3 exs. el 12.X (SSAA); màxim
postnupcial (N).
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SELVA

Sils 1 ex. als estanys el 23.VII (DBRA i ABRA);
(G).

TARRAGONÈS

Torredembarra 1 ex. als Muntanyans el
4.VI (AVDA i JVDA); darrera citació pre-
nupcial (F). 1 ex. el 27.VII (AVDA i JVDA);
primera citació postnupcial (F).
Vila-seca 5 exs. a la platja dels Prats el 2.X
(PJAA); darrera citació postnupcial (G, F).

Limicola falcinellus
Territ becadell

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 juvenil a la badia del
Fangar el 7.X (JFOD i MOVA); (G). Pen-
dent d’homologació pel CR-SEO.

Philomachus pugnax
Batallaire

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 mascle a l’estany del Cortalet el
14.II (JMAA); primera citació prenupcial
(F). 1 ex. a l’estany Europa l’1.VI (JMAA);
darrera citació prenupcial (F). 1 ex. als
estanys del Matà el 29.VI (AOTA, SSAA i
JMAA); primera citació postnupcial (F). 6
exs. el 15.XI (JMAA i TMJA) i 2 exs. el 13.XII
(JMAA); censos d’ocells d’aquàtics hiver-
nants (N).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 366 exs. a tot el Delta el
14-20.I (DBCA i FVEA/PDEA); cens d’ocells
aquàtics hivernants (N). 1 femella de 1r
estiu als arrossars del Tancat, illa de Buda,
el 5.VI (DBCA); darrera citació prenupcial
(F). 1 mascle adult en plomatge nupcial
gairebé complet als arrossars d’illa de Riu
el 22.VI (DBCA); primera citació postnup-
cial (F).

BAIX EMPORDÀ

Bellcaire d’Empordà 20 exs. als arrossars
de Sobrestany el 2.III (ABRA); (N).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 2 exs. durant el cens
d’ocells aquàtics hivernants (FSEB, FLBA i
ALTA); (N). 1 ex. a cal Roc el 7.VII (XLBA);
primera citació postnupcial (F).

GARROTXA

Santa Pau 1 femella als estanys de Jordà
el 4.V (FTCA); primera citació documen-
tada a la comarca (G).

MARESME

Malgrat de Mar 2 exs. a la desemboca-
dura de la Tordera el 12.V (EBMA); (G).

PLA D’URGELL

Estany d’Ivars i Vila-sana 27 exs. el 17.III
(JEBA); primera citació prenupcial (F). 1
ex. el 29.V (JEBA); darrera citació pre-
nupcial (F). 45 exs. el 18.III (DGCA i GBCA);
màxim prenupcial (N). 1 ex. l’1.VIII (JEBA)
i 6 exs. el 17.IX (GBCA); úniques citacions
postnupcials (F).

TARRAGONÈS

Vila-seca 5 joves, 2 mascles i 3 femelles,
a la platja dels Prats el 21 i 22.IX (JFOD i
PJAA); (G).

Lymnocryptes minimus
Becadell sord

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. el 13.I i 3 exs. el 16.II (JMAA

i BMBA); censos d’ocells aquàtics hivernants
(N). 1 ex. als estanys del Matà entre el 19
(JMAA) i el 29.IV (MZBB i JMAA); darrera cita-
ció prenupcial (F). 1 ex. el 15.XI (SSAA) i
3 exs. el 13.XII (JMAA); censos d’ocells
aquàtics hivernants (N).
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Rabós 8 exs. a Delfià el 31.III (ECFA); màxim
prenupcial (N, F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre Diverses citacions que fan
referència a un mínim de 18 exs. obser-
vats a diferents localitats entre l’1.I i el 8.IV
(DBCA); (F, N). 1 ex. als arrossars de la Quar-
tera, illa de Buda, el 9.IV (DBCA); darrera
citació prenupcial (F). 1 ex. als arrossars
de la Quartera, illa de Buda, el 9.X (DBCA);
primera citació postnupcial (F). Poste-
riorment, diverses citacions que fan refe-
rència a un mínim de 28 exs. observats a
diferents localitats entre el 18.X i el 31.XII
(DBCA); (F, N).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 19 exs. durant el cens
d’ocells aquàtics hivernants (FSEB, FLBA i
ALTA); (N). 1 ex. a la maresma del Remo-
lar el 21.IV (FLSA, PBGA i JBOL); darrera cita-
ció prenupcial (F). 3 exs. a la maresma del
Remolar el 29.XI (PBGA); primera citació
postnupcial (F). 
Olesa de Montserrat 1 ex. a l’areny de
Vilapou, riu Llobregat, el 26.XI (JCRD); (G,
F).

BARCELONÈS

Santa Coloma de Gramenet 1 ex. al riu
Besòs entre l’11.I i el 23.II (XLBA); (G).
Sant Adrià de Besòs Presència entre el
9.I i el 7.II, amb un màxim de 2 exs. el 9.I
(XLBA); (G).

OSONA

Vic 1 ex. en un camp inundat prop de la
Peugeot el 12.I (GMCB); (G). Novament, 1
ex. el 15.I (MRFB i GMCB); (G).

PLA DE L’ESTANY

Banyoles 1 ex. als camps inundats de la
finca de Casa Nostra el 10.I (CFQA); (G).

SEGRIÀ

Vilanova de la Barca 1 ex. anellat al sot
del Fuster el 10.XI (JCMC); (F, G).

SELVA

Sils 1 ex. als estanys el 10.IV (FRRA); (F,
G).

TARRAGONÈS

Tarragona 3 exs. a la desembocadura del
riu Francolí el 17.XII (RACC); (N). 
Vila-seca 1 ex. als Prats el 18.X (PJAA); (E).
2 exs. a la platja dels Prats el 7.I (ACTA,

AMOA i ISAA); cens d’ocells aquàtics hiver-
nants (N).

VALLÈS OCCIDENTAL

Montcada i Reixac 1 ex. moribund reco-
llit al riu Besòs a mitjans de novembre afec-
tat per un brot epidèmic que afectà prin-
cipalment Anas platyrhynchos (XLBA); (B).
5 exs. el 6 i 24.II (XLBA); màxim detectat
(N). 2 exs. al riu Besòs el 14.III (FMVA);
darrera citació postnupcial (F).

Gallinago gallinago
Becadell comú

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. als estanys del Matà el 5.VI
(JMAA); darrera citació prenupcial (N). 1
ex. a la Massona el 12.VII (JMAA); prime-
ra citació postnupcial (F). 1.016 exs. als
estanys del Matà el 7.XI (JMAA); cens més
important assolit per aquesta espècie al
parc natural (N). 927 exs. el 15.XI (JMAA

i TMJA); màxim als censos d’ocells aquà-
tics hivernants (N). 

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 2.329 exs. a tot el Delta
el 14-20.I (DBCA i FVEA/PDEA); cens d’o-
cells aquàtics hivernants (N). 1 ex. als
arrossars del Tancat, illa de Buda, el 17.V
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(DBCA); darrera citació prenupcial (F). 1
ex. al Goleró el 12.VII (DBCA); primera
citació postnupcial (F).

BAIX EMPORDÀ

Pals 4 exs. el 27.IV (CBLA i JRPB); darrera
citació prenupcial (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 224 exs. durant el
cens d’ocells aquàtics hivernants (FSEB,

FLBA i ALTA); (N). 2 exs. a cal Roc el 4.V
(XLBA); darrera citació prenupcial (F). 2
exs. a prop de can Comes el 17.VII (ASAA);
primera citació postnupcial (F).

OSONA

Manlleu 1 ex. al riu Ter el 30.VII (MRFB);
primera citació postnupcial (F).
Vic 33 exs. en un camp inundat prop de
la Peugeot el 12.I (MRFB); cens d’ocells
aquàtics hivernants (N).

PLA D’URGELL

Estany d’Ivars i Vila-sana Presència més
o menys constant fins el 3.V, amb 1 ex.
(SWWA); (F). Màxim de 120 exs. el 10.II
(JEBA); (N). 5 exs. el 19.VIII (ASPA i XSXE);
primera citació postnupcial (F). 34 exs. el
12.X (SSAA); màxim postnupcial (N).

VALLÈS ORIENTAL

Sant Fost de Campsentelles 49 exs. entre
el riu Besòs i una bassa d’una extracció
d’àrids el 9.III (FMVA); (N, F).

Gallinago media
Becadell gros

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. a l’estany dels Roncaires el
19.IV (JMAA); (G). 3 exs. a l’estany de Palau
el 19.IV (SSAA, AROA, AOTA, ABRA i JMAA);
(G). 1 ex. capturat per a l’anellament el

19.IV (SSAA i AROA); (G). 1 ex. el 20.IV i 2
exs. el 21.IV (SSAA); (G). Pendents d’ho-
mologació pel CR-SEO.

SELVA

Sils 1 ex. als estanys el 26.IV (ADGA); (G).
Pendent d’homologació pel CR-SEO.

Limnodromus scolopaceus
Tetolet becllarg

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. de 1r hivern als estanys del
Matà entre el 12 (JMAA, MJMA, AOTA i PSGA)
i el 19.III (JMAA); (G) Pendent d’homolo-
gació pel CR-SEO.

Scolopax rusticola
Becada

ALT EMPORDÀ

La Jonquera 1 ex. al puig Neulós el 12.XI
(MBFA); (E).

ALT URGELL

Cabó 2 exs. s’aturen en un camp d’alfals
el capvespre del 4.XI (FMVA); (E). 1 ex. en
vol el crepuscle del 23.XII (FMVA); (E).

BAIX CAMP

Riudoms 1 ex. sobrevolant una plantació
d’avellaners el 22.III (JFOD); (E).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. a Masia Blanca el 15.III
(DBCA); (E). 2 exs. al muntell de l’Ordi el
17.III (DBCA); (E). 1 ex. a l’illa de Buda el
23.III (DBCA); (E). 2 exs. a l’illa de Buda el
6.XI (DBCA); (E). 1 ex. a l’illa de Buda el 7.XI
(DBCA); (E). 1 ex. de 1r hivern anellat a l’i-
lla de Buda el 29.XI (DBCA); (E). 1 ex. a l’i-
lla de Buda l’1.XII (DBCA); (E). 
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BAIX EMPORDÀ

Forallac 1 ex. a can Puig de Fitor el 14.I
(ABBB); (E).

GIRONÈS

Cassà de la Selva 2 exs. al veïnat de Seri-
nyà el 12.I (RMGA); (E).
Girona 1 ex. en vol des de l’illa de Ter a
Galligants a Sant Daniel el 17.I (QFXA);
(E). 1 ex. aturat al marge de la carretera
GIV-6703 a les 14 h del 19.IV (PFLB); (E).
Sant Andreu Salou 1 ex. el 17.I (RMGA);
(E).

OSONA

Centelles 1 ex. a la serra de Puigsagordi
el 17.XII (JPCA); (E).

PALLARS JUSSÀ

Llimiana 1 ex. a la serra de Carboneres,
Montsec de Rúbies, el 23.XII (JSNA); (E).

PALLARS SOBIRÀ

Soriguera 1 ex. a 1.900 m al massís de
l’Orri el 14.XI (JCBC); (E).
Sort 1 ex. aturat en una zona de ribera a
Altron el 8.I (JRSB); (E).

PLA D’URGELL

Estany d’Ivars i Vila-sana 1 ex. el 12.XI
(ASPA i GBCA); (E).

Limosa limosa
Tètol cuanegre

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 17 exs. als estanys del Matà el 25.I
(BMBA i JSBD); primera citació prenupcial
(F). 86 exs. als estanys del Matà el 14.III
(JMAA); màxim prenupcial (N). 1 ex. als
estanys del Matà el 30.V (JMAA); darrera
citació prenupcial (F). 2 exs. als estanys
del Matà el 29.VI (AOTA, SSAA i JMAA); pri-
mera citació postnupcial (F). 1 ex. als

estanys del Matà entre el 31.X i el 12.XI
(JMAA); darrera citació postnupcial (F).

BAIX CAMP

Cambrils 1 ex. volant cap al N l’11.I (JFOD);
citació hivernal (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 3.136 exs. a tot el Del-
ta el 14-20.I (DBCA i FVEA/PDEA); cens d’o-
cells aquàtics hivernants (N). Presència
regular diària al llarg de tot el període
estival de fins a 293 exs., recompte màxim
del 5.VI, fet que impossibilita destriar
els darrers migrants prenupcials dels pri-
mers postnupcials. Com tots els anys
aquests exemplars són observats a diver-
ses localitats, però les concentracions
més grans es donen a la punta de la Ban-
ya, l’illa de Buda i en certs sectors d’a-
rrossar, especialment els del Serrallo
(DBCA); citacions d’exemplars estiuejants
(N, F). 1 juvenil als arrossars d’illa de
Riu el 16.VII (DBCA); primera citació post-
nupcial segura (F).

BAIX EMPORDÀ

Pals 1 ex. el 28.II (CBLA); primera citació
prenupcial (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 2 exs. a la maresma
del Remolar el 12.II (RBVA i JCMC); prime-
ra citació prenupcial (F). 6 exs. a la mares-
ma del Remolar el 14.XI (PBGA); darrera
citació postnupcial (F).

PLA D’URGELL

Estany d’Ivars i Vila-sana 1 ex. el 28.I
(ASPA); citació hivernal (F). 5 exs. el 22.II
(JBSA); primera citació prenupcial (F). 1
ex. el 13.V (ASPA); darrera citació pre-
nupcial (F). 53 exs. l’11.III (ASPA); màxim
premupcial (N). 1 ex. el 3.VIII (ASPA i
ABXB); primera citació postnupcial (F). 3
exs. el 12.X (SSAA); darrera citació pos-

Llista Sistemàtica 97



tnupcial (F). 10 exs. el 17.IX (GBCA); màxim
postnupcial (N).

PLA DE L’ESTANY

Fontcoberta 2 exs. a l’estanyol d’Espolla
el 19.III (CFQA); primera citació a la comar-
ca (G).

TARRAGONÈS

Tarragona 1 ex. al port el 24.VI (ACTA i
MPSA); primera citació postnupcial (F).

Limosa lapponica
Tètol cuabarrat

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 juvenil als estanys del Matà el 2.X
(JMAA); (G). 1 juvenil a la Rogera el 3.X
(JMAA); (G). 1 ex. a la platja de can Comes
el 6.X (AOTA); (G).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 161 exs. a tot el Delta el
14-20.I (DBCA i FVEA/PDEA); cens d’ocells
aquàtics hivernants (N). Presència regu-
lar diària al llarg de tot el període estival
de fins a 13 exs., recompte màxim del
14.VI, repartits per la punta de la Banya
i la del Fangar, fet que impossibilita des-
triar els darrers migrants prenupcials dels
primers postnupcials (DBCA); (N, F). 2
juvenils a la punta de la Banya el 2.VIII
(DBCA); primera citació postnupcial segu-
ra (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a la platja de
cal Francès el 5.V (FMVA); (G). 1 ex. a la
maresma del Remolar el 20.IX (FLSA i RMXH);
(G).

Numenius phaeopus
Polit cantaire

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 2 exs. als estanys del Matà l’1.IV
(ABRA); primera citació prenupcial (F). 3
exs. als conreus de can Pifani el 7.V (LSLB

i JMAA); darrera citació prenupcial (F). 1
ex. als prats de can Comes l’1.VII (ABRA);
primera citació postnupcial (F). 2 exs.
als prats de can Comes el 10.IX (JMAA i
XDPA); darrera citació prenupcial (F).

BAIX CAMP

Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant 6 exs.
a l’Almadrava l’11.VIII i 5 exs. el 14.VIII
(LGSB); (G, F).

BAIX EBRE

El Perelló 1 ex. el 12.I (PJAA i FRLA); cens
d’ocells aquàtics hivernants (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 2 exs. a la punta del
Fangar de l’1.I al 22.III, presents a la zona
des del 28.XI de 2005 (DBCA); citacions
hivernals (F). 2 exs als arrossars de la Plat-
jola i 1 ex. als arrossars de la Comandan-
ta el 23.III (DBCA), primeres citacions pre-
nupcials (F). 1 ex. a la gola Nord el 24.V
(DBCA); darrera citació prenupcial (F). 2
exs. a la punta del Fangar el 13.VI (DBCA);
primera citació postnupcial (F). 2 exs. a
la gola Nord el 16.XI (DBCA); darrera cita-
ció postnupcial segura (F). 1 ex. al port
del Fangar del 21.XI al 31.XII (DBCA); cita-
cions hivernals (F).

BAIX EMPORDÀ

Castell-Platja d’Aro 1 ex. a cala Pedrosa
el 6.IX (JMBL); (G).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 11 exs. a la platja de
ca l’Arana el 4.IV (XLBA); primera citació
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prenupcial (F). 1 ex. a la platja de ca l’A-
rana el 21.V (XLBA); darrera citació pre-
nupcial (F). 3 exs. a la Magarola l’11.VII
(XLBA); primera citació postnupcial (F). 1
ex. a la nova desembocadura del Llobre-
gat el 15.IX (XSXA); darrera citació post-
nupcial (F).

MARESME

Malgrat de Mar 1 ex. a la desembocadu-
ra de la Tordera el 12.V (EBMA); (G, F).

TARRAGONÈS

Tarragona 19 exs. sobre el port el 19.III
(ACTA); (N, G). 1 ex. als camps de la Uni-
versitat Laboral el 26.VIII (ACTA i JFOD);
darrera citació postnupcial (G, F).

Numenius arquata
Becut

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 79 exs. a la joca de la platja de can
Comes el 17.I i 37 exs. l’11.II (JMAA); cen-
sos d’ocells aquàtics hivernants (N). 3 exs.
a la Rogera el 26.VI (AOTA); primera cita-
ció postnupcial (F). 40 exs. el 15.XI (JMAA

i TMJA) i 58 exs. el 13.XII (JMAA); censos
d’ocells aquàtics hivernants (N).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 423 exs. a tot el Delta el
14-20.I (DBCA i FVEA/PDEA); cens d’ocells
aquàtics hivernants (N). Presència regu-
lar diària al llarg de tot el període estival
de fins a 21 exs., recompte màxim del
14.VI, observats a la punta de la Banya,
port del Fangar i arrossars del Serrallo, fet
que impossibilita destriar els darrers migrants
prenupcials dels primers postnupcials
(DBCA); citacions d’exemplars estiuejants
(F). 1 juvenil als arrossars d’illa de Riu el
6.VIII (DBCA); primera citació postnupcial
segura (F).

BAIX EMPORDÀ

Pals Hivernant regular als arrossars de
Pals, amb un màxim de 13 exs. el 28.II i
de 16 exs. el 20.XII (CBLA); (N).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 2 exs. durant el cens
d’ocells aquàtics hivernants (FSEB, FLBA i
ALTA); (N). 1 ex. a la platja de ca l’Arana
el 4.IV (XLBA, DBRA i AGCB); darrera citació
prenupcial (F). 1 ex. a la maresma del
Remolar el 26.VI (RMXH); primera citació
postnupcial (F).

BARCELONÈS

Sant Adrià de Besòs 1 ex. migrant a la
desembocadura del Besòs el 29.III i el 5.IV
(XLBA); (G, F).

PLA D’URGELL

Estany d’Ivars i Vila-sana 1 ex. el 20.I
(JEBA); única citació de l’any (G).

TARRAGONÈS

Vila-seca 1 ex. a la platja dels Prats el 3.III
(EGTA); (G).

Tringa erythropus
Gamba roja pintada

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 12 exs. el 12.I i 13 exs. el 16.II (JMAA

i BMBA); censos d’ocells aquàtics hivernants
(N). 29 exs. a l’estany d’en Túries el 29.IV
(MZBB i JMAA); màxim prenupcial (N). 1
ex. als estanys del Matà el 16.VI (JMAA);
primera citació postnupcial (F). 27 exs. el
15.XI (JMAA i TMJA) i 17 exs. el 13.XII (JMAA);
censos d’ocells aquàtics hivernants (N). 

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 499 exs. a tot el Delta el
14-20.I (DBCA i FVEA/PDEA); cens d’ocells
aquàtics hivernants (N). 1 ex., probable-
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ment de 1r estiu, a les salines de Sant Anto-
ni el 20.V (DBCA); darrera citació pre-
nupcial (F). 4 adults començant a mudar
ja a plomatge hivernal als arrossars de la
Quartera el 25.VI (DBCA); primera citació
postnupcial (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a cal Tet el 6.V
(XLBA); darrera citació prenupcial (F). 2
exs. a la maresma del Remolar el 26.VI
(FLSA); primera citació postnupcial (F).

BARCELONÈS

Sant Adrià de Besòs 1 ex. a la desembo-
cadura del Besòs el 23.VIII (XLBA); (G).

MARESME

Malgrat de Mar 6 exs. a la desemboca-
dura de la Tordera el 30.III (EBMA); (G). 3
exs. el 28.IV (EBMA); (G).

PLA DE L’ESTANY

Fontcoberta 2 exs. a l’estanyol d’Espolla
el 19.III (CFQA); (G).

PLA D’URGELL

Estany d’Ivars i Vila-sana 2 exs. el 9.III
(JEBA); primera citació prenupcial (F). 1
ex. el 30.IV (PGXC i ASPA); darrera citació
prenupcial (F). 11 exs. el 28.III (JEBA);
màxim prenupcial (N). 6 exs. el 15.IX
(JEBA); única citació postnupcial (F).

SEGRIÀ

Aitona 20 exs. als arrossars dels fondos
de Llitera el 21.I (JBSA, OAVA i ALTA); cens
d’ocells aquàtics hivernants (N).

TARRAGONÈS

Torredembarra 1 juvenil el 15.IX (FMVA);
(G).
Vila-seca 1 ex. a la torre d’en Dolça el 2.V
(JFOD); (G).

VALLÈS OCCIDENTAL

Montcada i Reixac 1 ex. al riu Besòs el
20.X (FMVA); (G).

Tringa totanus
Gamba roja vulgar

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. als estanys del Matà el 24.II
(JMAA); primera citació prenupcial (F). 1
ex. als estanys del Matà el 5.VI (AOTA i
JMAA); darrera citació prenupcial (F). 5
exs. als estanys del Matà el 21.VI (JMAA);
primera citació postnupcial (F). 1 ex. el
15.XI (JMAA i TMJA) i 2 exs. entre l’1.XII i
el 19.XII (JMAA); censos d’ocells aquàtics
hivernants (N). 

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1.093 exs. a tot el Delta
el 14-20.I (DBCA i FVEA/PDEA); cens d’o-
cells aquàtics hivernants (N). 

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 47 exs. a la platja de
ca l’Arana el 25.III (XSXA); màxim anual
(N). 

BARCELONÈS

Sant Adrià Besòs 2 exs. a la desemboca-
dura del Besòs el 5.X (XLBA); darrera cita-
ció postnupcial (F).

GARRAF

Cubelles 6 exs. a la desembocadura del
Foix l’11.III (MOVA); (F).

MARESME

Malgrat de Mar 6 exs. a la desemboca-
dura de la Tordera el 12.V (EBMA); darre-
ra citació prenupcial (F).

PLA D’URGELL

Estany d’Ivars i Vila-sana 7 exs. l’11.III
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(ASPA); primera citació prenupcial (F). 1
ex. el 9.VI (ASPA); darrera citació prenup-
cial (F). 20 exs. el 28.III (JEBA); màxim
prenupcial (N). Pas postnupcial d’ocells
aïllats entre el 18.VII (JEBA) i el 8.X (JCGA

i JEBA); (F).

TARRAGONÈS

Tarragona 1 ex. al port el 21.V (ACTA i
JFOD); darrera citació prenupcial (F). 2 exs.
el 18.VIII (ACTA i JFOD); primera citació
postnupcial (F).
Vila-seca 2 exs. a la platja dels Prats el 2.X
(PJAA); darrera citació postnupcial (F).

Tringa stagnatilis
Siseta

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. als estanys del Matà el 4.IV
(JMAA); primera citació prenupcial (E, F).
2 exs. als estanys del Matà el 12.IV (JMAA)
i a l’estany de Vilaüt entre el 29.IV (AAJA i
DROA) i l’1.V (LSLB i JMAA); màxim pre-
nupcial (E). 1 ex. a la depuradora d’Em-
puriabrava  l’11.V (JMAA); darrera citació
prenupcial (E, F). 1 ex. als estanys del Matà
i a la bassa del Gall Marí entre el 2 i el 5.VII
(JMAA); (E). 1 ex. als estanys del Matà entre
el 30.VIII i el 8.IX (JMAA); (E).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. al Garxal el 20.III
(DBCA); primera citació prenupcial (E,
F). Posteriorment, diverses citacions que
fan referència a un mínim de 23 exs. a dife-
rents localitats, amb un màxim de 7 exs.
a l’illa de Buda el 8.IV (DBCA); (E, F, N). 2
exs. al Garxal el 15.V (DBCA); darrera cita-
ció prenupcial (E, F). 1 adult als arrossars
de la Quartera, illa de Buda, el 23.VI (DBCA);
primera citació postnupcial (E, F). Poste-
riorment, diverses citacions que fan refe-
rència a un mínim de 29 exs. a diferents

localitats, amb un màxim de 6 exs. als
arrossars de la Quartera, illa de Buda, el
8.VII (DBCA); (E, F; N). 1 juvenil/1r hivern
als arrossars de la Quartera, illa de Buda,
el 5.XI (DBCA); darrera citació postnupcial
(E, F). 1 adult i 1 ex. de 1r hivern a les
salines de Sant Antoni del 22.XI al 31.XII
(DBCA), citacions hivernals (E, F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. al camp de fut-
bol l’1.IV (JCMC, PBGA, XSXA, XLBA i SEOB);
(E). 1 ex. a la maresma del Remolar del 5
(FLSA) al 18.IV (RSPA); (E). 1 ex. a cal Roc
el 18.IV (FLSA); (E). 2 exs. a la maresma
de les Filipines el 9.IX (ARSA); (E).

Tringa nebularia
Gamba verda

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 7 exs. el 12.I i el 16.II (JMAA i BMBA);
censos d’ocells aquàtics hivernants (N).
32 exs. a l’estany d’en Túries el 29.IV (MZBB

i JMAA); màxim prenupcial (N). 1 ex. a l’es-
tany de Palau el 8.VI (SSAA), 1 ex. als estanys
del Matà entre el 9 i el 21.VI (JMAA) i 1 ex.
a la Rogera el 29.VI (AOTA i JMAA); darre-
res citacions prenupcials o citacions esti-
vals (F). 1 ex. als estanys del Matà el 14.VII
(JMAA); primera citació postnupcial (F).
15 exs. el 15.XI (JMAA i TMJA) i 10 exs. el
13.XII (JMAA); censos d’ocells aquàtics
hivernants (N).

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 1 ex. a la cua de
l’embassament del Foix el 17.VII (HSCA,

CGGA i XBGA); primera citació postnupcial
(F). 1 ex. el 8.IX (XPCA); darrera citació
postnupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 363 exs. a tot el Delta el
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14-20.I (DBCA i FVEA/PDEA); cens d’ocells
aquàtics hivernants (N). Presència regu-
lar diària al llarg de tot el període estival
de fins a 8 exs., recompte màxim del 14.VI,
observats a la punta de la Banya, port del
Fangar i Garxal, fet que impossibilita des-
triar els darrers migrants prenupcials dels
primers postnupcials (DBCA); citacions d’e-
xemplars estiuejants (F, N). 1 juvenil als
arrossars d’illa de Riu el 2.VII (DBCA); pri-
mera citació postnupcial segura (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a la carretera de
la Marina el 17.III (MGVA); primera cita-
ció prenupcial (F). 1 ex. a la maresma del
Remolar el 31.V (FLSA); darrera citació
postnupcial (F). 1 ex. a la bassa dels Pollan-
cres el 24.VI (RBVA); primera citació post-
nupcial (F).

MARESME

Malgrat de Mar 1 ex. a la desembocadu-
ra de la Tordera el 8.V (EBMA); darrrera
citació prenupcial (F).

TARRAGONÈS

Tarragona 1 ex. a la corba del riu Fran-
colí el 12.IV (ACTA) primera citació pre-
nupcial (F). 1 ex. el 30.V (ACTA); darrera
citació prenupcial (F).
Vila-seca 1 ex. a la platja dels Prats el
2.X (PJAA); darrera citació postnupcial (F).

PLA D’URGELL

Estany d’Ivars i Vila-sana Pas prenupcial
entre el 4.III, amb 1 ex. (JEBA) i el 3.V
(SWWA); (F). 16 exs. el 19.IV (JEBA); màxim
postnupcial (N). Pas postnupcial entre el
4.VIII, amb 1 ex. (SSAA) i el 21.IX (JEBA);
(F). Màxim postnupcial de 3 exs. (SSAA);
(N).

Tringa flavipes
Gamba groga petita

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. de 1r hivern als arros-
sars de la Llanada el 17.I (DBCA, JPVF, JGRB,
CJMA i ISSC); (G). 1 ex. als arrossars d’illa
de Riu el 20.VII (JFOD i RRXD); (G). Pen-
dents d’homologació pel CR-SEO.

Tringa ochropus
Xivita

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 3 exs. el 16.II (JMAA i BMBA); màxim
als censos d’ocells aquàtics hivernants (N).
1 ex. als estanys del Matà el 24.II (JMAA);
primera citació prenupcial (F). 2 exs. a
l’estany de Vilaüt el 30.IV (JMAA); darrera
citació prenupcial (F). 1 ex. a l’estany Euro-
pa l’1.VI i 1 ex. a l’estany del Cortalet el
9.VI (JMAA); citacions estivals o primeres
postnupcials (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 166 exs. a tot el Delta el
14-20.I (DBCA i FVEA/PDEA); cens d’ocells
aquàtics hivernants (N). 1 ex. a l’illa de
Buda el 21.V (DBCA); darrera citació pre-
nupcial (F). 2 exs. als arrossars del Serra-
llo el 16.VI (DBCA); primera citació post-
nupcial (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 25 exs. durant el cens
d’ocells aquàtics hivernants (FSEB, FLBA i
ALTA); (N). 1 ex. als calaixos de depuració
el 12.VI (RBVA i XLBA); primera citació post-
nupcial (F).

BARCELONÈS

Santa Coloma de Gramenet 1 ex. al riu
Besòs el 4.VI (XLBA); primera citació post-
nupcial (F).
Sant Adrià de Besòs 1 ex. al riu Besòs el
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26.IV (XLBA); darrera citació prenupcial
(F).

OSONA

Les Masies de Roda 2 exs. al riu Ter al
Còdol el 25.VI (JVFB); primera citació post-
nupcial (F).

PLA D’URGELL

Estany d’Ivars i Vila-sana 1 ex. el 10.II
(JEBA); primera citació prenupcial (F). 1
ex. el 13.V (ASPA); darrera citació prenupcial
(F). 9 exs. el 22.IV (FMSA); màxim pre-
nupcial (N). 1 ex. el 4.VII (JEBA); primera
citació postnupcial (F). 1 ex. el 18.XI (SSAA,

GBCA i DROA); darrera citació postnupcial
(F). 5 exs. el 19.IX (VPRA i JEBA); màxim
postnupcial (N).

SEGRIÀ

Aitona-Alcarràs-Soses-Torres de Segre
41 exs. als arrossars dels fondos de Llite-
ra, Torres de Segre i pantans adjacents el
21.I (JBSA, OAVA i ALTA); cens d’ocells aquà-
tics hivernants (N).

Tringa glareola
Valona

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. a l’estany del Tec el 17.II (JMAA);
citació hivernal (F). 6 exs. a l’estany del
Cortalet el 16.III (JMAA); primera citació
prenupcial (F). 130 exs. a l’estany de Vilaüt
el 30.IV (JMAA); màxim prenupcial (N). 1
ex. als estanys del Matà el 14.VI (JMAA);
primera citació postnupcial (F). 43 exs. als
estanys del Matà el 30.VIII (JMAA); màxim
postnupcial (N). 6 exs. el 13.XII (JMAA);
censos d’ocells aquàtics hivernants (N, F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 211 exs. a tot el Delta el
14-20.I (DBCA i FVEA/PDEA); cens d’ocells

aquàtics hivernants (N). 1 ex. als arrossars
del Tancat, illa de Buda, el 6.VI (DBCA);
darrera citació prenupcial (F). 4 adults als
arrossars de la Quartera, illa de Buda, el
22.VI (DBCA); primera citació postnupcial
(F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. durant el cens
d’ocells aquàtics hivernants (FSEB, FLBA i
ALTA); (N). 1 ex. a les quadres de la mares-
ma del Remolar el 14.II (XSXA); primera
citació prenupcial (F). 1 ex. a la bassa dels
Pollancres el 4.VI (RBVA); darrera citació
prenupcial (F). 1 ex. a la platja de ca l’A-
rana el 13.VI (XLBA); primera citació post-
nupcial (F).

GIRONÈS

Llagostera 1 ex. el 2.VII (ACHA, MSFB, PFLB,

EBXA, SQXA, ARVA, MFRA i JRXD); primera cita-
ció postnupcial (F).

OSONA

Manlleu 2 exs. al riu Ter el 3.VII (MRFB i
AGRB); primera citació postnupcial (F).

SELVA

Sils 11 exs. als estanys el 23.IV (JVCB);
màxim anual (N).

Xenus cinereus
Siseta cendrosa

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. de 1r hivern/estiu al
port del Fangar de l’1.I al 22.III, present
a la zona des del 3.IX de 2005 (DBCA); (G).
1 ex. de 1r hivern al racó del Fangar del
23.XI al 31.XII (DBCA); (G). Pendents d’ho-
mologació pel CR-SEO.
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Actitis hypoleucos
Xivitona

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus 1 ex. atu-
rat davant la costa del Club Méditerranée
el 5.XII (PFLB); citació hivernal (F, G).
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. a la depuradora d’Empuria-
brava  i 1 ex. a l’estany del Cortalet el 23.VI
(JMAA); primeres citacions postnupcials
(F). 6 exs. el 15.XI (JMAA i TMJA); màxim
als censos d’ocells aquàtics hivernants (N).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 63 exs. a tot el Delta el
14-20.I (DBCA i FVEA/PDEA); cens d’ocells
aquàtics hivernants (N). 1 ex. a la punta
de la Banya el 31.V (DBCA); darrera cita-
ció prenupcial (F). 1 adult als arrossars
d’illa de Riu el 7.VII (DBCA); primera cita-
ció postnupcial (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a la maresma
del Remolar l’1.VII (RBVA); primera cita-
ció postnupcial (F).

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. migrant sobre Nou Barris
el 8.VIII (XLBA); (G).
Sant Adrià de Besòs 1 ex. a la desembo-
cadura del Besòs el 2.VI (XLBA); darrera
citació prenupcial (F). 34 exs. l’11.VIII
(XLBA); (N).

BERGUEDÀ

Guardiola de Berguedà 1 ex. fent crits
d’alarma repetidament per la presència
d’un pescador en una illeta del Llobregat
el 3.VI. Indici de cria probable, en el mateix
indret on ja es va detectar una parella el
2005 (PABB); nou quadrat UTM 10x10 de
cria probable (GR).

GARROTXA

Santa Pau 1 ex. entre el 28.VI i el 4.VII
als estanys de Jordà (FTCA); citació post-
nupcial primerenca (F).

OSONA

Manlleu 36 exs. al riu Ter el 30.VII i el
2.VIII (MRFB i AGRB); concentració post-
nupcial (N).

PALLARS SOBIRÀ

Baix Pallars 4 exs. el 15.IV (JCBC); pri-
mera citació prenupcial (F).
Vall de Cardós Observacions reiterades
d’una parella amb comportament repro-
ductor en una illeta de la Noguera de Car-
dós, al mateix indret on ja es van detec-
tar el 2004. No se n’arriba a confirmar la
cria, però el comportament sembla indi-
car que tenen polls petits el 14.VI (PABB);
(R).

PLA D’URGELL

Estany d’Ivars i Vila-sana 1-2 exs. entre
el 16.IV (JEBA) i el 13.V (ASPA); primera i
darrera citacions prenupcials (F). 7 exs. el
25.VII (ASPA); primera citació postnupcial
(F). 1 ex. el 21.IX (SSAA); darrera citació
postnupcial (F).

TARRAGONÈS

Tarragona 25 exs. al port el 17.VIII (ACTA);
màxim anual (N). 
Vila-seca 16 exs. en unes roques del cap
de Salou el 24.VII (PJAA); (N).

VALLÈS OCCIDENTAL

Montcada i Reixac 1 ex. el 20.VI (XLBA);
darrera citació prenupcial (F).
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Actitis macularius
Xivitona maculada

Castellbell i el Vilar 1 ex. fotografiat en
tres ocasions diferents a principis de novem-
bre al pas del riu Llobregat per Castellbell
i identificat posteriorment com a Actitis
macularius (MSXE i JAXG); (G). Pendent d’ho-
mologació pel CR-SEO.

Arenaria interpres
Remena-rocs

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 mascle a la Rogera el 4.V (JMAA);
(F). 1 ex. a la Rogera entre el 13.VIII (AOTA,

PSGA, AROA i JMAA) i el 10.IX (JMAA i XDPA);
(F). 

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 243 exs. a tot el Delta el
14-20.I (DBCA i FVEA/PDEA); cens d’ocells
aquàtics hivernants (N). Presència regu-
lar diària al llarg de tot el període estival
de fins a 8 exs., recompte màxim del 3.VI,
observats a la punta de la Banya, fet que
impossibilita destriar els darrers migrants
prenupcials dels primers postnupcials
(DBCA); citacions d’exemplars estiuejants
(F, N). 1 juvenil i 5 adults la gola Nord el
17.VIII (DBCA); primera citació postnup-
cial segura (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a la platja de ca
l’Arana el 13.V (XLBA); darrera citació pre-
nupcial (F). 1 ex. a la maresma del Remo-
lar el 7.VIII (RBVA); primera citació post-
nupcial (F).

TARRAGONÈS

Tarragona 1 ex. al port entre el 25 i el
27.III (ACTA, JFOD i CGGB); (G). 1 ex. el
16.VIII (ACTA i JFOD); (G).

Phalaropus tricolor
Escuraflascons de Wilson

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. de 1r hivern als estanys del
Matà el 26 (ECFA, MBRA i AOTA) i 27.IX (ECFA,

AOTA, MLMB, SSAA i AROA); (G) Pendent d’ho-
mologació pel CR-SEO.

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 femella de 2n any al
Rompent, port del Fangar, del 15.IV al
24.V, posteriorment es relocalitza a la pun-
ta de la Banya, on resta entre el 6.VI i el
10.IX (ACTA, CAFA i DBCA); segona citació
pel conjunt del Delta (G). Pendents d’ho-
mologació pel CR-SEO.

Phalaropus lobatus
Escuraflascons becfí

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 4 adults, 3 femelles i 1
mascle, a la punta de la Banya de l’1 al
14.VII, amb ja només 2 femelles i 1 mas-
cle del 15 al 23.VII (DBCA i JPVF); (G). 8
adults mudant a plomatge hivernal a la
punta de la Banya de l’1 al 8.VIII (DBCA);
(G, F). 1 juvenil a la punta de la Banya el
10.VIII (DBCA i MRFA); (G). 1 adult a la
punta de la Banya del 10 al 16.VIII (DBCA);
(G). 3 juvenils a les salines de la Trinitat,
punta de la Banya, del 27.VIII al 9.IX (DBCA

i JPVF); (G). Pendents d’homologació pel
CAC.

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a la maresma
del Remolar del 6 al 8.VIII (DROA, AAJA i
XSXA); (G). Pendent d’homologació pel
CAC.

Llista Sistemàtica 105



Phalaropus fulicaria
Escuraflascons becgròs

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 adult en plomatge esti-
val als arrossars de la finca la Palma, l’Al-
dea, el 10.XII (CJMA, ISSC, DBCA i YBSA);
segona citació pel conjunt del delta (G).
Pendent d’homologació pel CAC.

Stercorarius pomarinus
Paràsit cuaample

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus 2 exs. de
fase clara volant cap al SO a unes 5 milles
a l’E del cap Norfeu el 22.IV (SEOB, JAPB,

JPMC i ALTA); (E). 1 ex. en vol cap al S entre
punta Falconera i Roses el 17.IV (FDDC,

MDDF, AFFA, EFFA i NJJA); (E).

BAIX EMPORDÀ

Begur 1 adult en vol cap al S davant de
la punta d’es Plom el 17.VI (ABRA); (E).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. davant de la
Bunyola el 20, 27 i 28.V (XLBA); (E). 1
ex. observat des de la gola de la Bunyola
el 15.VII (XLBA); (E).

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. de 3r estiu de fase clara
a l’escullera el 20.VII, podria tractar-se del
mateix exemplar observat al delta del Llo-
bregat (MGVA); (E). 1 jove a l’escullera
l’11.IX (MGVA); (E).

MARESME

Malgrat de Mar 1 adult de fase clara en
vol cap al S a la desembocadura de la Tor-
dera el 20.V (FMVA); (E).

TARRAGONÈS

Tarragona 3 exs. de fase clara i 1 ex. de

fase fosca el 7.V seguint una barca des de
2 milles nàutiques davant el cap de Salou,
direcció golf de Sant Jordi, fins a la tor-
nada a port (ACTA, CJMA, JFOD i PGHA); (E).

Stercorarius parasiticus
Paràsit cuapunxegut

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus 1 ex. de
fase fosca en pas cap al S per davant del
cap Norfeu el 14.IV (DSBB i ALTA); (F). 1 ex.
de fase fosca davant el cap Norfeu el 30.IV
(PFLB, ACHA, JSVA, DSBB, JGCB i OCVA); (F).

BAIX CAMP

Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant 2 exs.
a l’Almadrava entre el 8 i l’11.VIII (LGSB);
(G).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre Citacions regulars des de
gener a mitjans de juny i de mitjans de
setembre a desembre. Enguany només 2
registres estivals: 1 ex. al juliol i 1 ex. a l’a-
gost (DBCA); (F). 1 adult de fase clara atu-
rat als arrossars de la Pirenaica, illa de Buda,
l’11.V (DBCA, MRFB i ALAB); localitat atípi-
ca per a l’espècie; (G).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat Observacions regu-
lars al llarg de l’any. 4 exs. davant la Bu-
nyola el 20.V (XLBA); màxim detectat (N). 

BARCELONÈS

Barcelona 21 exs. a l’escullera del port
entre el 18.VII i el 28.IX, amb un màxim
de 7 exs. el 28.IX (MGVA); (N).

TARRAGONÈS

Tarragona 1 ex. entra dins el port l’11.II
i ataca una gavina. a la part més interior
(ACTA, PGGB i RACC); (B). 1 ex. aturat dins
del port el 26.IX (ACTA); (B).
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Stercorarius skua
Paràsit gros

Aigües catalanes 1 ex. prop de Tarrago-
na el 4.VI, observat en una campanya pes-
quera realitzada entre el 24.V i el 6.VI des
de Vinaròs fins al cap de Creus (BRMA i
PASA); (N).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus 1 ex. en
pas cap al S davant cala Culip el 17.III
(MARC); única citació de l’any al parc (F).

BARCELONÈS

Barcelona 3 exs. a l’escullera del port el
9.IX (MGVA); (N).

BAIX CAMP

Cambrils 7 exs. en vol davant l’espigó el
4.XI (PJAA); màxim postnupcial (N).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre Citacions regulars en els
períodes que van de gener a mitjans de
maig i de mitjans de setembre a desembre.
Enguany 3 registres estivals: 1 ex. al juny,
1 ex. al juliol i 1 ex. a l’agost (DBCA); (F). 

BAIX EMPORDÀ

Castell-Platja d’Aro 1 ex. el 14.I (MDSA);
(G).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. durant el cens
d’ocells aquàtics hivernants (FSEB, FLBA i
ALTA); (N). 1 ex. en vol cap al N a la plat-
ja de ca l’Arana el 27.V (XLBA); darrera cita-
ció prenupcial (F). 1 ex. al mirador de cal
Francès l’11.XI (ARSA); primera citació
postnupcial (F). 

SELVA

Blanes 1 ex. empaitant Larus michahellis
davant la platja de Sabanell el 10.XII (XRCA);
(G).

TARRAGONÈS

Tarragona 2 exs. a unes 8-10 milles nàu-
tiques del cap de Salou el 22.V (JAPB i JTTC);
darrera citació prenupcial (F). 3 exs. en
vol en direcció S al port el 15.VII (ACTA);
primera citació postnupcial (F).

Larus melanocephalus
Gavina capnegra

Aigües catalanes 3 exs. el 2.VI durant
una campanya pesquera realitzada entre
el 24.V i el 6.VI des de Vinaròs fins al cap
de Creus, primer cop que s’observa l’es-
pècie en aquest tipus de campanyes rea-
litzades entre el maig i el juny (BRMA i PASA);
(F).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus 10 exs. a
la punta Falconera el 28.IV (PFLB, DSBB i
ACHA); darrera citació prenupcial (F). 
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 26 exs. als estanys del Matà el 8 i
9.VI (JMAA); màxim anual (N, F). 3 exs. a
l’estany del Cortalet el 28.XI (JMAA); cita-
ció hivernal (F).

BAIX CAMP

Maspujols Milers d’exemplars remunten
la riera el 8.XII (MDDB); concentració habi-
tual a la zona (B, N).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 14.652 exs. a tot el Del-
ta el 14-20.I (DBCA i FVEA/PDEA); cens d’o-
cells aquàtics hivernants (N). Presència
regular diària al llarg de tot el període esti-
val de 2 exs. adults i de 4 exs. de 1r estiu
a la platja del Fangar, illa de Buda, Tra-
bucador i punta de la Banya (DBCA); cita-
cions d’exemplars estiuejants sense indi-
cis de reproducció (F). 3 parelles repro-
ductores que crien amb èxit un mínim
de 4 polls a la Cinta, l’Encanyissada (DBCA

Llista Sistemàtica 107



i FVEA/PDEA); cens d’ocells aquàtics nidifi-
cants (R, N). 2 juvenils a la platja de l’illa
de Buda el 22.VII (DBCA); primera citació
postnupcial segura (F).

BARCELONÈS 

Sant Adrià de Besòs Uns 80 exs. imma-
turs a la desembocadura del Besòs el 2.VI,
màxim nombre d’estiuejants (XLBA); (G,
N).

GARRAF

Vilanova i la Geltrú 21.IV, darrera cita-
ció prenupcial (CCMA); (F). 2.VIII, pri-
mera citació postnupcial (CCMA); (F). 3.900
exs. el 31.I, màxim anual (CCMA); (N).

GIRONÈS

Llagostera 1 ex. a l’abocador de Solius el
7 (CACB) i 14.I (PFLB, ACHA, MSFB i HPMA);
comportament inusual en aquesta espècie
(B, G).

MARESME

Malgrat de Mar 4 exs. immaturs volant
en direcció S el 20.V (FMVA) i 2 immaturs
el 4.VI (XLBA); citacions estivals (F).

TARRAGONÈS

Tarragona 4.110 exs. al port el 2.II (ACTA

i ARGA); cens d’ocells aquàtics hivernants
(N). 
Torredembarra 2 exs. als Muntanyans el
4.VI (JVDA); citació estival (F).

Larus atricilla
Gavina riallera americana

ALT EMPORDÀ

Pedret i Marzà 1 ex. de 2n estiu a la bas-
sa de Pedret el 14.IV (AOTA); (G). Pendent
d’homologació pel CR-SEO.

Larus pipixcan
Gavina de Franklin

BAIX CAMP

Cambrils 1 ex. de 1r hivern el 20.I (ACTA,

JFOD i RACB); (G). Pendent d’homologació
pel CR-SEO.

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. de 1r estiu a la
platja de ca l’Arana el 27 i 29.IV (XLBA);
(G). Pendent d’homologació pel CR-SEO.

Larus minutus
Gavina menuda

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus Un mínim
de 350 exs. alimentant-se al mar davant
la punta del cap de Creus el 14.IV (PFLB,

MSFB, OCVA i MLXD); (N). 

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 4 adults en plomatge hiver-
nal davant el port de les Cases d’Alcanar
el 15.I (DBCA, CJMA, ISSC i JGRB); (F). 1 adult
en plomatge hivernal als arrossars de la
Llanada del 17 al 23.I (DBCA); (F). 1 ex.
de 1r hivern als arrossars de la gola de Pal
el 16 i 17.II (DBCA); (F). 1 ex. de 1r hivern
a Riet Vell del 17 al 20.III (DBCA); (F). 5
adults i 1 ex. de 1r hivern a la gola de les
Olles el 22.II (DBCA); (F). 1 adult mudant
a plomatge estival als arrossars de la Quar-
tera, illa de Buda, el 25.III (DBCA); (F). 1
ex. de 1r estiu en uns arrossars prop de
la Tancada l’11 i 12.VI (FVEA i DBCA); (F).
1 ex. de 2n estiu a la punta de la Banya el
10.VIII (MRFA i DBCA); (F). 1 ex. de 1r
estiu/2n hivern als arrossars de Riet Vell
el 2.X (DBCA); (F). 1 ex. de 1r hivern i 1
adult als arrossars de la Quartera, illa de
Buda, 25.X (DBCA); (F). 2 exs. de 1r hivern
als arrossars d’illa de Cort el 17.XII (DBCA);
(F).
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BAIX EMPORDÀ

Castell-Platja d’Aro 1 adult a la desem-
bocadura del Ridaura del 8 al 14.I (CACB);
(F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 55 exs. a la Bunyola
el 23.IV (XLBA); màxim anual (N). 2 exs.
a la maresma del Remolar el 12.V (FLSA);
darrera citació prenupcial (F). 1 ex. a cal
Tet el 29.VIII (XLBA i MGVA); primera cita-
ció postnupcial (F).

BAIX CAMP

Cambrils 1 ex. de 1r hivern el 23 i 24.I
(ACTA, JFOD, JCMC i FLSA); (G). 1 ex. de 1r
hivern el 10.II (JFOD); (G).

BARCELONÈS

Barcelona 1 jove a l’escullera del port el
10.IX (MGVA); (G).
Sant Adrià de Besòs 1 adult a la de-
sembocadura del Besòs el 10.I (MCVA);
(G).

GARRAF

Vilanova i la Geltrú 12 exs. aturats entre
altres gavines a la platja de Ribes Roges el
29.I (DIVA); (G, N).

MARESME

Arenys de Mar 1 ex. al port el 28.I (EBMA);
(G). 1 ex. de 1r hivern a la platja de lle-
vant el 29.I (JAPB i JPMC); (G).
Malgrat de Mar Diverses observacions a
la desembocadura de la Tordera: 1 ex. de
1r hivern el 4.II (XLBA); (G). 1 ex. el 20.IV
(EBMA); (G). 1 ex. de 1r any l’1.V (JAPB,

AHMA, JPMC i OTMA); (G).

PLA D’URGELL

Estany d’Ivars i Vila-sana 2 exs. el 9.IV
(EFSA); primera citació prenupcial (F). 1
ex. el 13.V (ASPA); darrera citació prenupcial
(F). Diverses citacions de 4 exs. en pas pre-
nupcial (EGRE); (G, N). 1 ex. el 21.VIII

(JCGA); (F). 5 exs el 3.XI (SSAA); (G). 1
ex. el 14.XI (JEBA); (G).

TARRAGONÈS

Tarragona 1 ex. de 1r hivern el 5.I (ACTA);
cens d’ocells aquàtics hivernants (N). 2
exs. de 1r hivern a la platja Llarga el 12.II
(ACTA, JFOD i PGHA); (G). 1 adult al port el
23.IX (ACTA i MPSA); (G).
Vila-seca 3 exs. a la platja dels Prats el 7.I
(ACTA, AMOA i ISAA); cens d’ocells aquà-
tics hivernants (N).

Larus philadelphia
Gavina de Bonaparte

TARRAGONÈS

Tarragona 1 ex. al port el 18 (CGGB i ACTA)
i el 20.III (JFOD); (E). Pendent d’homolo-
gació pel CR-SEO.

Larus ridibundus
Gavina vulgar

ALT EMPORDÀ

Badia de Roses 1.595 exs. a la joca el 16.I
(JMAA); cens d’ocells aquàtics hivernants
(N).
Parc Natural de Cap de Creus 1 jove a
l’E de cap Norfeu el 22.IV (SEOB, JAPB, JPMC

i ALTA); darrera citació prenupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 50.897 exs. a tot el Del-
ta el 14-20.I (DBCA i FVEA/PDEA); cens d’o-
cells aquàtics hivernants (N).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 4.159 exs. durant el
cens d’ocells aquàtics hivernants (FSEB,

FLBA i ALTA); (N).

BARCELONÈS

Barcelona 1 adult al parc de Diagonal Mar
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el 14.IV (RRSB); darrera citació prenupcial
(F). 
Sant Adrià de Besòs Uns 1.000 exs. davant
la desembocadura del Besòs el 4.VII (XLBA);
primera concentració postnupcial impor-
tant (N, F).

PLA D’URGELL

Estany d’Ivars i Vila-sana Just en el pri-
mer any amb uns nivells mínims d’aigua
al recuperat estany hi nidifiquen 30
parelles en una colònia mixta amb Chli-
donias hybrida en una illa semisubmergi-
da (JEBA); nou quadrat UTM 10x10 de cria
segura (GR). El primer exemplar s’obser-
va el 12.I (FMSA); (F). No es torna a obser-
var fins el 4.III, amb 1 ex. (JEBA); (F). El
9.III ja hi ha 64 exs. (JEBA); (N). Els pri-
mers nius es detecten el 13.V (ASPA); (R).
1.400 exs. l’1.VIII (JEBA); màxim anual (N).
Reducció important dels efectius a primers
d’octubre mantenint-se la població per
sota de 50 exs. (EGRE); (N).

SEGRIÀ

Lleida 1.970 exs. a la Mitjana el 20 i 21.I
(JBSA, OAVA i ALTA); cens d’ocells aquàtics
hivernants (N).

SELVA

Sils 2 exs. als estanys el 7.VI (JVLA); pri-
mera citació postnupcial (F).

VALLÈS OCCIDENTAL

Montcada i Reixac 2 exs. al riu Besòs el
20.VI (XLBA); primera citació postnupcial
(F).

VALLÈS ORIENTAL

Vilanova del Vallès 700 exs. a la plana
al·luvial del riu Mogent el 5.III (FMVA);
(N).

Larus genei
Gavina capblanca

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus 1 ex. al
cap Ras el 21.I (OPPB); (F, G). 1 ex. davant
punta Falconera el 30.IV (PFLB, ACHA, JSVA,

DSBB, JGCB i OCVA); (G).
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. a la Rovina el 19.III (JMAA);
(G). 1 ex. a la Rogera el 24.III (JMAA); (G).
3 exs. a l’estany d’en Pericus el 28.IV (ABRA

i JMAA); (G). 5 exs. als estanys del Matà el
5.VI (JCCA i JMAA); (G). 1 ex. als estanys
del Matà el 21.VI (JMAA); (G). 1 ex. a la
Rogera el 26.VI (AOTA); (G). 1 ex. a les
cel·les de l’estany Europa el 27.VII (AOTA);
(G). 1 ex. a la Rogera el 9.VIII (AOTA, PSGA

i ABRA); (G). 

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 251 exs. a tot el Delta el
14-20.I (DBCA i FVEA/PDEA); cens d’ocells
aquàtics hivernants (N). 317 parelles repro-
ductores a tot el Delta (ABBA, DBCA, JPVF i
FVEA/PDEA); cens d’ocells nidificants (N,
R).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a la platja de
ca l’Arana el 27.III (FLSA); primera citació
prenupcial (F). 3 exs. davant de la Bun-
yola (XLBA) i 2 exs. a la maresma del Remo-
lar el 29.V (PBGA); darrera citació pre-
nupcial (F). 1 ex. a la platja de ca l’Arana
el 18.VII (XLBA); primera citació postnupcial
(F).

BARCELONÈS

Sant Adrià de Besòs 1 ex. en direcció S
a la desembocadura del Besòs el 31.III
(XLBA i MGVA); (G, F).

GARRAF

Vilanova i la Geltrú 1 ex. de 1r hivern
amb anella de PVC del delta de l’Ebre a
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la platja de Sant Cristòfol el 2.I (MOVA); (F,
G). 1 ex. de 1r hivern el 9.I (CCMA); (F, G).

MARESME

Malgrat de Mar 4 exs. a la desemboca-
dura de la Tordera el 20.IV (EBMA), 6 exs.
en direcció S el 23.IV (MGVA) i 11 exs. el
24.IV (EBMA); (G).

TARRAGONÈS

Salou 1 ex. a la punta Cavalls el 27.III
(JFOD i ACTA); primera citació prenupcial
(G).
Tarragona 1 juvenil anellat al delta de l’E-
bre al port el 16 i 17.VIII i 1 juvenil el
22.IX (ACTA i JFOD); (G).

Larus audouinii
Gavina corsa

Aigües catalanes Especialment comuna
i abundant entre Tarragona i Vinaròs en
una campanya pesquera realitzada entre
el 24.V i el 6.VI des de Vinaròs fins al cap
de Creus, amb un màxim de 820 exs. al
S del delta de l’Ebre el 3.VI. Una única
observació al N de Barcelona: 6 exs. al golf
de Roses el 27.V sobre el talús continen-
tal (BRMA i PASA); (F, N).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus 1 ex. de
3r any a unes 3 milles nàutiques a l’E de
Cadaqués el 22.IV (SEOB, JAPB, JPMC i ALTA);
(G).
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 13 citacions al parc des del 27.III
al 6.IX. 2 exs. a la Rogera el 27.III (ABRA);
(F, G). 15 exs. a la platja de can Comes el
7.IV (JMAA); màxim anual (F, N). 1 ex. a la
Rogera el 6.IX (AOTA i JMAA); (F, G). 
Pedret i Marzà 2 exs. a la bassa de Pedret
el 15.VIII (AOTA); (G).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 94 exs. a tot el Delta el
14-20.I (DBCA i FVEA/PDEA); cens d’ocells
aquàtics hivernants (N). 363 exs., tots
adults, a la punta de la Banya el 4.II (DBCA);
primera concentració prenupcial desta-
cable (N, F). 15.396 parelles reproduc-
tores a tot el Delta, que suposa el recomp-
te més alt de la història d’aquesta colò-
nia (DODA, JPVF, ABBA i FVEA/PDEA); cens
d’ocells nidificants (N, R). 206 exs., la
majoria adults i uns quants de 2n i 3r
hivern, a la platja del Garxal el 7.XII (DBCA);
darrera concentració postnupcial desta-
cable (F, N).

BAIX EMPORDÀ

Bellcaire d’Empordà 1 ex. de 2n any als
arrossars de Sobrestany el 26.V (ABRA);
(G).
Castell-Platja d’Aro 1 ex. de 2n any a la
desembocadura del Ridaura el 3.IV (MDSA);
(G).
Sant Feliu de Guíxols 1 juvenil al port
el 9.VII (CACB); (G).
Torroella de Montgrí 1 ex. de 2n any a
la Gola el 2.V. (ABRA); (G).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 19 exs. a la platja de
ca l’Arana el 19.II (FLSA); primera citació
prenupcial (F). 660 exs. a la platja de ca
l’Arana el 22.V (XLBA); màxim anual (N).
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BARCELONÈS

Barcelona Presència regular d’individus
aïllats al parc de Diagonal Mar entre el
10.IV i el 10.V (RRSB, ENSA, RLHA, JLDA i
FGXA); (F, G). 6 exs. en vol sobre la platja
del camp de la Bota el 9.V (RRSB); (F, G).

GARRAF

Vilanova i la Geltrú Present en petit nom-
bre, d’1 a 5 exs., durant els mesos d’hi-
vern. El nombre creix a partir de mitjans
de febrer, amb màxims de 70–120 exs. a
l’abril, coincidint amb la preposta a les
colònies reproductores (CCMA i MOVA); (F).

GIRONÈS

Llagostera 1 juvenil a l’abocador de Solius
el 23.VII (CACB); (B, G).

MARESME

Arenys de Mar 40 exs. a la musclera el
30.III (EBMA); (G, N).
Malgrat de Mar 30 exs. a la desemboca-
dura de la Tordera el 30.III (EBMA); (G, N).
Premià de Mar Concentració prenupcial
d’interès al port com en anys previs amb
parades nupcials i comportaments terri-
torials. La majoria són adults. Es detecta
un increment progressiu d’efectius des de
gener, amb 11 exs. el 8.I, fins a mitjans de
març, amb un màxim de 122 exs. el 5.III.
42 exs. el 9.IV i només 5 exs. el 12.IV
(JAPB); (F, N). 170 exs. a la platja i el port
el 4.III (FMVA); (N).

TARRAGONÈS

Tarragona 15 exs. al port el 8.I (ACTA);
cens d’ocells aquàtics hivernants (N).

Larus delawarensis
Gavina de Delaware

BAIX CAMP

Cambrils 1 ex. de 2n hivern el 9.II, pri-
mer observat al port i amb posterioritat a

la platja, (CCGB, VPRA i EPGA); (G). Pendent
d’homologació pel CR-SEO. 1 ex. de 1r
hivern, diferent de l’anterior, observat a
l’interior del port el 10.II (JFOD); (G). Pen-
dent d’homologació pel CR-SEO.

Larus canus
Gavina cendrosa

ALT EMPORDÀ

Badia de Roses 1 ex. el 21.I (PFLB i MSFB);
(G, E). 1 ex. de 1r hivern a les platges de
Roses el 30.I (MJMA, JVLA, AOTA i JMAA) i el
2.II (JMAA); (G, E).
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. a l’estany del Cortalet el 8.I
(ACHA); (G, E). 1 ex. de 1r hivern a la plat-
ja de can Comes el 14.I (MBXC i SSXA); (G,
E). 
Pedret i Marzà 1 adult a la bassa de Pedret
el 6.I (AOTA); (F, E).

BAIX CAMP

Cambrils 3 exs. de 1r hivern i 2 adults el
23.I (JFOD); màxim detectat (N, E). 2 exs.
de 1r hivern el 28.III (JFOD); darrera cita-
ció prenupcial (F, E). 1 ex. de 1r hivern
el 30.XI (PJAA); primera citació postnup-
cial (F, E).

BAIX EBRE

L’Ametlla de Mar 1 adult al port l’1.II
(DBCA); (E). 1 ex. de 1r hivern al port el
6.II (DBCA, CCMA i YBSA); (E).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. de 1r hivern davant
les bombes d’illa de Mar, port del Fangar,
de l’1.I al 12.III; present a la zona des del
17.XII de 2005 (DBCA); (E). 1 ex. de 1r
hivern al Migjorn el 16.I (DBCA); (E). 1
adult als arrossars de Masia Blanca i 1 ex.
de 1r hivern als arrossars d’illa de Cort el
24.I (DBCA); (E). 1 adult als arrossars de
la gola de Pal el 17.II (DBCA); (E). 1 ex.
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de 1r hivern als arrossars de la Coman-
danta el 30.X (DBCA); (E). 1 ex. de 1r hivern
als arrossars del Rompent del 4 al 31.XII
(DBCA); (E).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a la platja de ca
l’Arana el 29.IV (XLBA); darrera citació pre-
nupcial (F, E). 1 ex. de 1r hivern a la gola
del riu el 26.X (FLSA); primera citació post-
nupcial (F, E). 

BARCELONÈS

Barcelona Diverses citacions al parc de
Diagonal Mar entre l’11.I i el 6.III d’un
adult (RRSB); (G, E).
Santa Coloma de Gramenet 1 ex. de 1r
hivern al riu Besòs el 26.I (XLBA); (G, E).
Sant Adrià de Besòs 1 ex. de 1r hivern a
la desembocadura del Besòs el 10.I (MCVA);
(G, E).

GARRAF

Vilanova i la Geltrú 1 ex. de 1r hivern
el 24.III (CCMA, VPRA i JFOD); darrera cita-
ció prenupcial (F, E). 1 ex. de 1r hivern a
les platges de Sant Cristòfol i Ribes Roges
el 4.XII (CCMA i MOVA); primera citació
postnupcial (F, E).

GIRONÈS

Llagostera 1 ex. a l’abocador de Solius el
7 i 8.I i un altre exemplar el 5.II (CACB);
(G, E).

MARESME

Malgrat de Mar 1 ex. de 1r estiu a la des-
embocadura de la Tordera el 23.IV (MGVA);
darrera citació prenupcial (F, E). 1 adult
el 18.XI (MGVA); primera citació postnup-
cial (F, E).

SEGRIÀ

Torres de Segre 1 ex. de 1r hivern a l’em-
bassament d’Utxesa el 27.II i l’1.III (MCVA);
(G, E).

TARRAGONÈS

Tarragona 1 ex. de 2n hivern l’1.IV (CGGB);
darrera citació postnupcial (F, E). 1 ex. de
1r hivern el 20.X (ACTA i JFOD); primera
citació postnupcial (F, E).

Larus fuscus
Gavià fosc

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 8 exs. a l’estany del Cortalet el
5.III i a la platja de can Comes el 24.III
(JMAA); màxim prenupcial (N, F). 1 ex.
als arrossars de la Gallinera el 6.V (LSLB

i JMAA); darrera citació prenupcial (F). 1
ex. a la platja de can Comes el 15.VI
(ABRA); citació estival (F). 1 ex. a la Roge-
ra entre l’11 (AOTA i PSGA) i el 13.VIII
(AOTA, PSGA, AROA i JMAA); primera cita-
ció postnupcial (F). 

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 3.087 exs. a tot el Delta el
14-20.I (DBCA i FVEA/PDEA); cens d’ocells
aquàtics hivernants (N). 104 parelles repro-
ductores a tot el Delta, per primer cop 4
parelles crien fora de la punta de la Banya,
a la platja de l’illa de Buda (DBCA i FVEA/PDEA);
cens d’ocells nidificants (N, R).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 66 exs. a la platja de
ca l’Arana el 15.III (FLSA); màxim anual
(N).

OSONA

Manlleu 1 ex. a les teulades de la Gene-
ral Cable el 12.III (MRFB i AGRB); primera
citació prenupcial (F).
Vic 2 exs. en un camp inundat prop de la
Peugeot el 12.III (MRFB i AGRB); primera
citació prenupcial (F). 2 adults a Sant Fran-
cesc-s’hi-moria el 15.VIII (MRFB i AGRB);
primera citació postnupcial (F).

Llista Sistemàtica 113



PLA D’URGELL

Estany d’Ivars i Vila-sana 1 ex. el 5 i 6.IX
(JFOD i SSAA); (G). 1 ex. el 14.XI (JEBA);
(G).

PLA DE L’ESTANY

Banyoles 1 ex. el 15.I (MDXB i SCIA); cens
d’ocells aquàtics hivernants (G, N).

MARESME

Malgrat de Mar 19 exs. a la desemboca-
dura de la Tordera el 10.XII (XRCA); màxim
nombre (N).

GARRAF

Vilanova i la Geltrú 200 exs. el 28.XI i
el 15.XII (CCMA); màxim detectat (N).

TARRAGONÈS

Tarragona 3.104 exs. al port el 29.I (ACTA,

JFOD, ISAA i AMOA); cens d’ocells aquàtics
hivernants (N).

Larus argentatus
Gavià argentat de potes roses

BAIX CAMP

Cambrils 1 ex. de 1r hivern el 15.II. Aquest
exemplar havia estat observat anterior-
ment al port de Tarragona (XLBA, JFOD,

ACTA, DBCA i ALTA); (G). Homologada pel
CAC.

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. de 4t hivern, pro-
bablement mascle de la subespècie argen-
teus, als arrossars de Magraner del 28.I al
17.II (DBCA i JFOD); (G, T). Pendent d’ho-
mologació pel CAC. 1 ex. de 1r hivern/estiu
de la subespècie argenteus a l’illa de Sant
Antoni el 4.IV, aquest exemplar ja havia
estat controlat als ports de Tarragona i Vila-
nova i la Geltrú (DBCA); (G, T). Homolo-
gada pel CAC.

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a la platja de ca
l’Arana el 7.XII (ABRA); (G). Homologada
pel CAC.

BARCELONÈS

Barcelona 1 adult l’11.I (RRSB); (G). 1 ex.
de 4t estiu al parc de Diagonal Mar el 8.II
(RRSB); (G). Pendents d’homologació pel
CAC.

GARRAF

Vilanova i la Geltrú 1 ex. de 1r hivern
el 24 i 25.III Aquest exemplar és el mateix
que havia estat observat anteriorment a
Cambrils i al port de Tarragona (CCMA,

CGGB, JFOD i VPRA); (G). Homologada pel
CAC.

GIRONÈS

Llagostera 1 ex. a l’abocador de Solius el
26.II (CACB); (G). Homologada pel CAC.

TARRAGONÈS

Tarragona 1 adult que comença l’any amb
el cap fosc, muda i roman fins el 19.III
(ACTA, AMOA, ISAA i MGOA); (G). Homolo-
gada pel CAC. 1 ex. de 2n hivern del 2 al
21.I (ACTA, AMOA, ISAA i MGOA); (G). Pen-
dent d’homologació pel CAC. L’exemplar
de 1r hivern que ja hi era l’any anterior,
roman fins el 16.IV; és el mateix que es va
veure a Cambrils i a Vilanova (ACTA); (G).
Homologada pel CAC. 1 adult del 28.I al
19.III (ACTA, CGGA i MPSA); (G). Homolo-
gada pel CAC. 1 ex. de 1r hivern entre
l’11.II i el 19.III (ACTA, CGGA, JFOD i MPSA);
(G). Homologada pel CAC. 1 ex. de 1r
hivern el 4 i 5.III (ACTA i MPSA); (G). Homo-
logada pel CAC. 1 adult mudant primà-
ries i grans cobertores entre el 16.IX i el
6.X (ACTA i MPSA); (G). Homologada pel
CAC. 1 adult des del 16.IX fins a finals
d’any (ACTA i MPSA); (G). Pendent d’ho-
mologació pel CAC.
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Larus michahellis
Gavià argentat

Aigües catalanes Present a tota la costa
catalana en una campanya pesquera rea-
litzada entre el 24.V i el 6.VI des de
Vinaròs fins al cap de Creus, amb un màxim
d’uns 500 exs. al golf de Roses el 28.V.
Molt abundant a Barcelona i al S del del-
ta de l’Ebre (BRMA i PASA); (F, N).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 2.486 exs. a la joca el 17.I (JMAA);
cens d’ocells aquàtics hivernants (N). Pobla-
ció nidificant avaluada en 14 parelles (JMAA);
(R). 

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 14.981 exs. a tot el Del-
ta el 14-20.I (DBCA i FVEA/PDEA); cens d’o-
cells aquàtics hivernants (N). 8.826 pare-
lles reproductores a tot el Delta (FVEA, DBCA

i EGPA/PDEA); cens d’ocells nidificants (N,
R).

BAIX EMPORDÀ

Illes Medes Població nidificant estimada
en 7.107 parelles (MBMA); (N, R).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 6.471 exs. durant el
cens d’ocells aquàtics hivernants (FSEB,

FLBA i ALTA); (N).

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. menjant-se una Myiopsit-
ta monachus el 10.III (JGGD); (B).

MARESME

Arenys de Mar 1 niu amb 2 polls situat
dalt d’una teulada d’una casa antiga del nucli
urbà al carrer Andreu Guri. El 19.VI és el
darrer dia que s’observen els polls (EBMA);
nou quadrat UTM 10x10 de cria segura
(GR). 500 exs. al port el 28.I (EBMA); (N).

PLA DE L’ESTANY

Banyoles 2.248 exs. a l’estany el 15.I
(CFQA); cens d’ocells aquàtics hivernants
(N).

PLA D’URGELL

Estany d’Ivars i Vila-sana Just en el pri-
mer any amb uns nivells mínims d’aigua
al recuperat estany hi nidifica 1 parella al
teulat d’un edifici (JEBA); nou quadrat UTM
10x10 de cria segura (GR). 1 ex. de 1r
hivern l’1.I (JBSA); (F). No es torna a obser-
var fins el 23.II, amb 1 adult (JBSA) i una
parella a partir del 3.IV (JEBA); (F). 6 exs.
el 28.V (ASPA); màxim prenupcial (N). 6
exs. el 25 i 30.XII (FPTA); màxims post-
nupcials (N).

PRIORAT

Margalef 1 adult sobre les carenes de Mar-
galef el 16.V (EGTA); citació interior (G).

Larus michahellis ×
Larus cachinnans
Gavià argentat × Gavià caspi

GARRAF

Vilanova i la Geltrú. 1 ex. anellat a Polò-
nia a la platja de Ribes Roges el 30.I i 2.II.
S’anella en una colònia de Larus cachin-
nans, però l’anellador creu que es tracta
d’un híbrid amb Larus michahellis, tot i que
no es pot assegurar del tot. És el mateix
exemplar de Solius (MOVA); (G). Pendent
d’homologació pel CR-SEO.

GIRONÈS

Llagostera 1 ex. a l’abocador de Solius el
6 i 7.I. Es tracta de l’híbrid d’origen polo-
nès que ja s’havia observat per primera
vegada el 26.XII.2005 (CACB); (G). Pen-
dent d’homologació pel CR-SEO.
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Larus cachinnans
Gavià caspi

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus 1 ex. de
1r any a 4 milles nàutiques de la costa el
22.IV (JAPB i ALTA); (G). Pendent d’homo-
logació pel CR-SEO.
Pedret i Marzà. 1 ex. de 1r hivern a la
bassa de Pedret el 18.III (JFOD, MRFB i MGVA);
(G). 1 ex. de 2n o 3r any calendari a la
bassa de Pedret el 15.IV (FMVA); (G). Pen-
dents d’homologació pel CR-SEO.

BAIX EMPORDÀ

Palamós 1 ex. de 1r any al moll de pes-
cadors el 12.III (JAPB i MRCA); (G). Pendent
d’homologació pel CR-SEO.

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. de 2n any a la
platja de ca l’Arana el 7.III (FLSA); (G). Pen-
dent d’homologació pel CR-SEO.

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. de 1r any anellat a Polò-
nia al moll de pescadors el 21.IV (JAPB i
JPMC); (G). Pendent d’homologació pel CR-
SEO.

GARRAF

Vilanova i la Geltrú Fins a 4 exs. durant
els mesos de març i abril: 1 ex. de 1r hivern
del 20 al 24.III, 1 ex. de 1r hivern del 22
al 25.III, 1 ex. de 1r hivern el 24.III, 1
mascle de 1r estiu del 18 al 21.IV. A més,
1 ex. de 1r hivern, potser un dels obser-
vats al març, els dies 18 i 19.IV (CCMA,

VPRA, MOVA, RGBA, JFOD, CGGB, OCVA, DROA

i ALTA); (G). 1 ex. el 29.III (ABBB i VPRA);
(G). Pendents d’homologació pel CR-SEO.

GIRONÈS

Llagostera 1 ex. de 1r hivern el 14.I i un
altre exemplar el 18.III a l’abocador de
Solius. És el mateix que es va veure al port

de Palamós el 12.III (CACB); (G). Pendents
d’homologació pel CR-SEO.

TARRAGONÈS

Tarragona 1 ex. de 1r hivern entre el 20
i el 26.II (JFOD i ACTA); (G). 1 ex. anellat
com a poll a Polònia el 26.II (ACTA i CGGB);
(G). 2 exs. de 1r hivern el 4.III i el 6.IV
(ACTA i JFOD); (G). Pendents d’homologa-
ció pel CR-SEO.

Larus marinus
Gavinot

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a la planta de
transvasament d’escombraries de Vilade-
cans el 12.I (ABRA); (G). Pendent d’ho-
mologació pel CAC.

Rissa tridactyla
Gavineta de tres dits

ALT EMPORDÀ

Badia de Roses 1 ex. el 15.I i el 4.II (PAEA);
(E).
Parc Natural de Cap de Creus 1 adult el
4.II (PFLB, MSFB i ALTA); cens d’ocells aquà-
tics hivernants (E). 1 ex. davant el cap Nor-
feu el 13.I (JMAA i ALTA); (E). 2 exs. en pas
cap al S davant cala Culip el 17.III (MARC);
(E). 1 adult davant el cap Norfeu el 8.XII
(PFLB); (E). 1 adult i 1 jove davant la pun-
ta del cap de Creus el 16.XII (PFLB); (E).

BAIX CAMP

Riudecanyes 1 ex. de 1r hivern al pantà
el 14.III (JFOD i ACTA); (E, G).

BAIX EBRE

L’Ametlla de Mar 2 adults i 1 ex. de 1r
hivern davant el port l’1.II (DBCA); (E).
Sant Carles de la Ràpita 1 adult al port
l’11.I (FMVA); (E).
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BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 adult a la gola de Sorra-
pa el 19.IV (DBCA); (E). 1 ex. de 1r hivern
aturat a la platja de l’illa de Buda el 13.XI
(DBCA); (E). 1 ex. de 1r hivern en vol davant
la gola Nord el 2.XII (DBCA); (E).

BAIX EMPORDÀ

Palafrugell 1 ex. a Tamariu el 16.I (AOTA,

PSGA); (E).
Pals 1 ex. en vol a la platja el 23.XII (JPCA,

XGMA i JCMF); (E).

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. de 1r hivern i 1 adult
observats des de l’escullera del port seguint
un vaixell l’1.XII (FMVA); (E).

MARESME

Arenys de Mar 1 ex. de 2n any al port el
21.III (FMVA); (E).

TARRAGONÈS

Tarragona 1 ex. de 1r hivern al port el
28.II (ACTA i JFOD); (E).

Sterna nilotica
Curroc

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. a l’estany del Cortalet el 20.IV
(ABRA i JMAA); primera citació prenupcial
(F). 9 exs. als arrossars de la Gallinera el
19.VI (JMAA i AOTA); màxim prenupcial o
d’estiuejants (N).
Riumors 9 exs., 7 adults i 2 juvenils, als
arrossars de Riumors el 7.VII (AOTA i JMAA);
màxim postnupcial (N).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. de 1r hivern al Gole-
ró el 27.II (DBCA, CJMA i ISSC); citació hiver-
nal (F). 1 adult al Goleró el 22.III (DBCA);
primera citació prenupcial (F). 534 parelles

reproductores a tot el Delta (DBCA i FVEA /

PDEA); cens d’ocells nidificants (N, R). 2 exs.
de 1r hivern als arrossars de la Quartera el
14.X (DBCA); darrera citació postnupcial (F).
1 ex. de 1r hivern als arrossars de Fabra del
13 al 31.XII (DBCA); citacions hivernals (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a la platja de
cal Francès el 7.IV (MGVA); primera cita-
ció prenupcial (F). 3 exs. a la maresma del
Remolar el 2.VIII (RBVA); darrera citació
postnupcial (F).

BAIX EMPORDÀ

Pals 1 ex. a les basses d’en Coll l’1.VII
(CBLA); primera citació postnupcial (F).

MARESME

Malgrat de Mar 2 exs. en vol cap al S a
la desembocadura de la Tordera el 15.VII
(MGVA); (G).

PLA D’URGELL

Estany d’Ivars i Vila-sana 3 exs. el 20.VI
(JEBA) i 1 ex. el 9.VIII (ASPA); (G).

RIBERA D’EBRE

Miravet 2 adults i 1 juvenil al riu Ebre el
8.VIII (FMVA i IAJA); (G).

TARRAGONÈS

Salou 2 exs. en vol cap al S davant el cap
de Salou el 21.VII (ACTA i JFOD); (G).
Tarragona 3 exs. al port el 16.VII (ACTA);
(G).

Sterna caspia
Xatrac gros

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. als estanys del Matà el 9.IV
(MRFB i MRSA); (G). 1 ex. als estanys del
Matà el 28.VI (ABRA); (G).
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Pedret i Marzà 2 exs. a la bassa de Pedret
el 15.IV (FMVA); (G).

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 1 ex. a l’embassa-
ment del Foix el 5.IV (HSCA, CGGA i XBGA);
(G).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 adult a les salines de
Sant Antoni, tot i que puntualment és
observat a d’altres localitats de l’1 al 26.I,
present a la zona des del 30.XI de 2005
(DBCA); citacions hivernals (F). 4 adults al
Goleró el 27.I (DBCA); primera citació pre-
nupcial (F). 13 exs. al Goleró el 15.III i 17
exs. a les salines de Sant Antoni el 19.IV
(DBCA); concentracions prenupcials màxi-
mes per a cada hemidelta (N, F). Presèn-
cia regular diària al llarg de tot el període
estival de 4 exs. de 1r estiu i 1 adult a diver-
ses localitats, tot i que bàsicament són
observats a les salines de la Trinitat (DBCA);
citacions d’exemplars estiuejants sense cap
indici reproductor (F). 29 exs. a les sali-
nes de Sant Antoni el 15.IX i 9 exs. al Gole-
ró el 8.X (DBCA); concentracions post-
nupcials màximes a cada hemidelta (N,
F). 3 exs. observats a diferents localitats
del 22.XI al 31.XII (DBCA); citacions hiver-
nals (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 2 exs. a la maresma
del Remolar el 24.II (PBGA); primera cita-
ció prenupcial (F). 1 ex. a la platja de ca
l’Arana el 29.V (XLBA); darrera citació pre-
nupcial (F). 2 exs. a la platja del Prat el
22.VI (RBVA); primera citació postnupcial
(F). 1 ex. a la Vidala antiga el 20.IX (FLSA);
darrera citació postnupcial (F).

BARCELONÈS

Barcelona 2 exs. a l’escullera del port el
28.IX (MGVA); (G).

Sterna sp.
BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 mascle adult, amb caràc-
ters que recorden un Sterna elegans i ja con-
trolat des del 2004, a la punta del Fangar el
16 i 17.V i tornat a observar amb el seu poll
híbrid, nascut enguany a l’albufera de Valèn-
cia i marcats ambdós amb anelles de color,
a la barra del Trabucador del 21 al 24.VIII
(DBCA); (M). Pendent d’estudi pel CAC.

Sterna bengalensis
Xatrac bengalí

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 2 adults a la colònia d’S-
terna sandvicensis de la punta del Fangar
el 8 i 9.V i 1 ex. el 16.V (DBCA); (G). Pen-
dents d’homologació pel CAC.

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a la nova des-
embocadura del Llobregat el 26.VII (XLBA);
(G). Pendent d’homologació pel CAC.

PLA D’URGELL

Estany d’Ivars i Vila-sana 2 exs. el 27.X
(ABBB, DGJA i ERVA); (G). Pendent d’homo-
logació pel CAC.

Sterna bengalensis ×
Sterna sandvicensis
Xatrac bengalí × Xatrac becllarg

TARRAGONÈS

Tarragona 1 ex. el 13.VII (ACTA i JFOD);
(G, B). Pendent d’homologació pel CAC.

Sterna sandvicensis
Xatrac becllarg

Aigües catalanes Present entre Barcelo-
na i Vinaròs, especialment a Tarragona, en

Anuari d’Ornitologia de Catalunya 2006118



una campanya pesquera realitzada entre
el 24.V i el 6.VI des de Vinaròs fins al cap
de Creus (BRMA i PASA); (F).

ALT EMPORDÀ

Badia de Roses 32 exs. a la joca el 16.I
(JMAA); cens d’ocells aquàtics hivernants
(N). Primers juvenils observats a la Roge-
ra l’11.VII (SSAA); primera citació post-
nupcial (F).
Parc Natural de Cap de Creus 15 exs.
junts a l’E del cap Norfeu el 22.IV (SEOB,

JPMC, JAPB i ALTA); darrera citació prenup-
cial (F). 112 exs. en pas per davant la pun-
ta del cap de Creus el 18.XI (PFLB); màxim
anual (F, N).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1.378 parelles reproduc-
tores repartides en dos nuclis a tot el
Delta (DBCA i FVEA/PDEA); cens d’ocells nidi-
ficants (N, R).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 45 exs. durant el cens
d’ocells aquàtics hivernants (FSEB, FLBA i
ALTA); (N). 380 exs. a la nova desembo-
cadura del Llobregat el 28.VII (XLBA);
màxim anual (N).

BARCELONÈS

Sant Adrià de Besòs Uns 40 exs. davant
de la desembocadura del Besòs el 10.VI
(XLBA); màxim nombre d’estiuejants (N).

MARESME

Malgrat de Mar Presència continuada a
la desembocadura de la Tordera entre el
8.III i el 8.V, amb un màxim de 10 exs. el
7.IV (EBMA); (F, N). 

TARRAGONÈS

Tarragona Primers juvenils al port el 4.VII
(ACTA); (F).

Sterna hirundo
Xatrac comú

Aigües catalanes Present entre Torre-
dembarra i Vinaròs, però abundant tan
sols al voltant del delta de l’Ebre, amb un
màxim de 47 exs. al S del delta el 3.VI, en
una campanya pesquera realitzada entre
el 24.V i el 6.VI des de Vinaròs fins al cap
de Creus (BRMA i PASA); (F, N).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus 4 exs. a
l’E del cap Norfeu el 22.IV (SEOB, JPMC,

JAPB i ALTA); (F, G).
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. a les Llaunes el 29.VI (JMAA

i AOTA); (F). 1 ex. als estanys del Matà el
3.VII (LSLB i JMAA); (F). 1 ex. a la Rogera
l’11.VII (SSAA); (F). 1 juvenil a la Rogera
el 13.VIII (AOTA, PSGA, AROA i JMAA); (F).
3 exs. a la Rogera el 14.VIII (ACJA i MBFA);
(F). 10 exs. a la Rogera el 18.VIII (AOTA i
MJMA); (F, N). 

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 adult al Goleró el 15.III
(DBCA); primera citació prenupcial (F).
2.803 parelles reproductores a tot el Del-
ta (DBCA i FVEA/PDEA); cens d’ocells nidi-
ficants (N, R). 2 exs. de 1r hivern a les sali-
nes de Sant Antoni el 13.XI (DBCA); darre-
ra citació postnupcial (F).

BAIX EMPORDÀ

Castell-Platja d’Aro 1 exemplar en vol
sobre la badia el 14.IV (PGBA); (G).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 3 exs. a la platja de
ca l’Arana el 20.III (FLSA); primera citació
prenupcial (F). 5 exs. a ca l’Arana el 14.X
(XLBA); darrera citació postnupcial (F). 

GARRAF

Vilanova i la Geltrú 1 ex. de 1r hivern
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el 25.X (CCMA); darrera citació postnup-
cial (F).

MARESME

Arenys de Mar 2 exs. al port el 28.I. (EBMA);
citació hivernal (F).

PLA D’URGELL

Estany d’Ivars i Vila-sana 10 exs. aturats
a la colònia de Larus ridibundus el 29.V
(JEBA); única citació de l’any (G).

TARRAGONÈS

Salou 1 ex. al cap de Salou el 27.III (ACTA

i JFOD); primera citació prenupcial (F).
Tarragona 1 ex. al port el 27.X (ACTA);
darrera citació postnupcial (F).

Sterna albifrons
Xatrac menut

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 2 exs. als estanys del Matà el 29.IV
(MZBB i JMAA); primera citació prenupcial
(F). 5 exs. a la Rogera el 4.V (JMAA); màxim
prenupcial (N, F). 1 ex. a la Fonda el
29.VI (AOTA i JMAA); darrera citació pre-
nupcial (F). 5 exs. a la Rogera el 13.VIII
(AOTA, PSGA, AROA i JMAA); primera cita-
ció postnupcial (F). 1 ex. a la Rogera el
6.IX (AOTA i JMAA); darrera citació post-
nupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. a les salines de Sant
Antoni el 5.IV (DBCA); primera citació pre-
nupcial (F). 361 parelles reproductores a
tot el Delta (DBCA i FVEA/PDEA); cens d’o-
cells nidificants (N, R). 1 ex. als arrossars
de la Quartera, illa de Buda, el 19.X (DBCA);
darrera citació postnupcial (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a la maresma

del Remolar el 18.IV (JCMC); primera cita-
ció prenupcial (F).

TARRAGONÈS

Tarragona 1 ex. al port el 17.VIII (ACTA);
(G).

Chlidonias hybrida
Fumarell carablanc

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 2 exs. a l’estany del Cortalet l’1.IV
(JMAA); primera citació prenupcial (F). 1
ex. de 1r hivern als estanys del Matà el
28.X (JMAA); darrera citació postnupcial
(F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 197 exs. a tot el Delta el
14-20.I (DBCA i FVEA/PDEA); cens d’ocells
aquàtics hivernants (N). 896 parelles repro-
ductores a tot el Delta (DBCA i FVEA/PDEA);
cens d’ocells nidificants (N, R).

BAIX EMPORDÀ

Pals 1 ex. al golf Serres de Pals el 3.X
(CBLA); darrera citació postnupcial (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 2 exs. a la maresma
del Remolar l’1.IV (XLBA i SEOB); primera
citació prenupcial (F). 8 exs. a la bassa dels
Pollancres el 31.VII (RBVA); darrera cita-
ció postnupcial (F).

PLA D’URGELL

Estany d’Ivars i Vila-sana Just en el pri-
mer any amb uns nivells mínims d’aigua
al recuperat estany hi nidifiquen 50
parelles en dues colònies: una mixta amb
Larus ridibundus en una illa semisubmer-
gida i una altra de menor en vegetació flo-
tant que comparteix amb una parella de
Podiceps nigricollis (JEBA); nou quadrat UTM
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10x10 de cria segura (GR). Presència entre
el 9.IV, amb 10 exs. (JEBA), i el 17.IX, amb
2 exs. (GBCA); (F). 250 exs. el 18.VII (DGCA);
màxim de l’any (N).

Chlidonias niger
Fumarell negre

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus 3 exs. a
l’E de cap Norfeu el 22.IV (SEOB, JPMC, JAPB

i ALTA); primera citació prenupcial (F).
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 2 juvenils a la Rogera el 29.VII
(PSGA); primera citació postnupcial (F). 7
juvenils als estanys del Matà el 21.IX (TMJA);
màxim postnupcial (F). 1 adult als estanys
del Matà el 19.X (JMAA); darrera citació
postnupcial (F).

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 1 ex. a l’embassa-
ment del Foix el 14.IX (PARA i PTEA); darre-
ra citació postnupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 adult a l’Alfacada el 12.IV
(JBGC); primera citació prenupcial (F). Pre-
sència regular diària al llarg de tot el
període estival de fins a 23 exs., recomp-
te màxim del 14.VI, observats al Garxal,
Canal Vell, port del Fangar, illa de Buda,
salines de Sant Antoni i punta de la Ba-
nya, fet que impossibilita destriar els darrers
migrants prenupcials dels primers post-
nupcials (DBCA); citacions d’exemplars
estiuejants sense cap indici reproductor
(F). 1 juvenil als arrossars de la Quartera,
illa de Buda el 6.VIII (DBCA); primera cita-
ció postnupcial segura (F). 1 adult a la
punta de la Banya l’11.XI (DBCA); darrera
citació postnupcial (F). 

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. davant de la

Bunyola el 29.V (XLBA); darrera citació pre-
nupcial (F). 1 ex. observat des de la Bunyo-
la el 27.VII (XLBA); primera citació post-
nupcial (F). 1 ex. a la maresma del Remo-
lar el 27.IX (FLSA); darrera citació postnupcial
(F).

BARCELONÈS

Barcelona 21 exs. a l’escullera del port el
9.IX (MGVA); (N).

PLA D’URGELL

Estany d’Ivars i Vila-sana Presència entre
el 9.IV, amb 12 exs. (JFSA, JEBA i XRXB), i el
19.VIII, amb 3 exs. (ASPA i XSXE); (F). 55
exs. el 16.IV (GBCA); màxim de l’any (N).
Presència constant d’ocells dins les colò-
nies de Chlidonias hybrida que fan pensar
en un possible indici de cria, tot i que final-
ment aquesta no s’arriba a confirmar (JEBA);
(R).

SELVA

Sils 1 ex. als estanys el 26.IV (ADGA); (G,
F).

Chlidonias leucopterus
Fumarell alablanc

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. a la Massona el 24.IV (JMAA);
(E). 1 ex. a l’estany del Cortalet l’1.V (LSLB

i JMAA); (E). 1 ex. a l’estany del Cortalet
el 7.V (LSLB i JMAA); (E). 1 ex. als estanys
del Matà el 9.V (JMAA); (E). 1 ex. als estanys
del Matà el 4.VI (JFBB i PFLB); (E). 1 juve-
nil als estanys del Matà el 2.X (JMAA); (E).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 adult als arrossars de
la Quartera, illa de Buda, del 14 al 30.IV
(DBCA); (E). 1 adult al Clot, l’Encanyissa-
da, el 29 i 30.IV (DBCA); (E). 1 adult  als
arrossars de la Quartera, illa de Buda, del
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17 al 22.V (ACTA i DBCA); (E). 1 adult a
l’illa de Buda el 2.VI (DBCA); (E). 1 adult
mudant a plomatge hivernal als arrossars
de la Quartera, illa de Buda, el 29.VII
(DBCA); (E). 5 adults mudant a plomatge
estival del 30.VII al 4.VIII, amb ja només
1 ex. fins el 8.VIII (DBCA); (E). 1 juvenil
a l’illa de Buda el 6.X (DBCA); (E). 2 juve-
nils a l’illa de Buda del 16 al 21.X (DBCA);
(E). 1 juvenil a l’illa de Buda 27.X (DBCA);
(E).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a la maresma
del Remolar el 3.V (LGSB i FLSA); (E). 1 ex.
a la llacuna de cal Tet el 8.V (XLBA); (E).

MARESME

Malgrat de Mar 1 ex. a la desembocadu-
ra de la Tordera el 8.V (EBMA); (E).

Alca torda
Gavot

ALT EMPORDÀ

Badia de Roses 118 exs. l’11.I (JMAA); cens
d’ocells aquàtics hivernants (N). 1 ex.
davant la platja de can Comes el 28.V
(ABRA); citació estival (F). 10 exs. davant
la platja de can Comes el 4.XI (AOTA i JMAA);
primera citació postnupcial (F).
Parc Natural de Cap Creus 2 exs. a l’E
de cap Norfeu el 22.IV (SEOB, JPMC, JAPB i
ALTA); darrera citació prenupcial (F). 314
exs. aturats davant la punta del cap de
Creus el 16.XII (PFLB); màxim nombre al
parc natural (N).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 2 exs. de 1r estiu davant
la gola de Sorrapa el 9.V (DBCA); darrera
citació prenupcial (F). 4 exs. de 1r hivern
al mar davant de Migjorn el 21.X (DBCA);
primera citació postnupcial (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 48 exs. durant el cens
d’ocells aquàtics hivernants (FSEB, FLBA i
ALTA); (N). 1 ex. davant la platja de cal
Francès el 7.IV (MGVA); darrera citació pre-
nupcial (F). 1 ex. davant de ca l’Arana el
14.X (XLBA); primera citació postnupcial
(F). 79 exs. entre aturats i volant davant
de la Ricarda el 7.XII (MGVA); màxim anual
(N). 

MARESME

Malgrat de Mar 6 exs. a la desemboca-
dura de la Tordera el 8.III (EBMA); darre-
ra citació prenupcial (F). 60 exs. el 10.XII
(XRCA); màxim postnupcial (N).
Premià de Mar Mínim de 80 exs. al mar
davant de l’estació el 6.I (JAPB); (N).

TARRAGONÈS

Salou 55 exs. en vol cap al N en 3 h d’ob-
servació el 4.XI (ACTA); (N, F).

Alle alle
Gavotí

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 3 exs. davant del mira-
dor de cal Francès el 19.X (CCTA); (G).
Pendent d’homologació pel CAC.

Fratercula arctica
Fraret

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus 1 ex. en
pas cap al S davant la punta del cap de
Creus el 14.IV (PFLB, MSFB, OCVA i MLXD);
(E). 4 exs. en pas cap al S davant la pun-
ta del cap de Creus el 23.IV (PFLB); (E).
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Pterocles orientalis
Xurra

El cens simultani hivernal realitzat el 26.I
dóna una estima poblacional de 15 exs. a
Catalunya, tots al secà d’Alguaire-Alme-
nar, Segrià (DVPB, MRSA, JBSA, JCSA, APTA,

FPTA, GBCA, DGCA, SVRA, FSXA i DGJA); (N).

El cens simultani estival realitzat el 19.VII
dóna una estima poblacional de 13-14 exs.
a Catalunya, repartits entre els secans de
la Granja d’Escarp, Segrià, i Balaguer,
Noguera. (DVPB, MRSA, JBSA, JCSA, APTA, FPTA,

GBCA, DGCA, SVRA, FSXA i DGJA); (N). Es té
constància d’un total de 4-5 parelles repro-
ductores (JBDA); (R).

Pterocles alchata
Ganga

SEGRIÀ/GARRIGUES

El cens simultani hivernal realitzat el 26.I
al secà d’Alfés-Mas de Melons dóna una
estima poblacional de 117-130 exs. a Cata-
lunya (DVPB, MRSA, JBSA, JCSA, APTA, FPTA,

GBCA, DGCA, SVRA, FSXA i DGJA); (N).

Columba livia
Colom roquer

Tendència població nidificant (SOCC) 
Mitjana anual (2002-2006): +36% (*, n=53)

BARCELONÈS

Barcelona 2 exs. migrant amb 46 Colum-
ba palumbus el 26.XI (XLBA); (B).

SELVA

Santa Coloma de Farners 1 ex. portant
matèria vegetal al niu el 10.II (ADGA); (R).

Columba oenas
Xixella

Tendència població nidificant (SOCC) 
Mitjana anual (2002-2006): -23% (*, n=28)

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 400 exs. a Caramany el 13.XI (JMAA);
màxim detectat (N).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre Diverses observacions,
totes elles a a l’illa de Buda: 2 exs. el
9.III, 3 exs. el 2.IV, 1 ex. el 9.X, 1 ex. el
17.X, 1 ex el 22.X, 5 exs. el 23.X  i 7 exs.
el 24.X (DBCA); (F). 

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 7 exs. a la Ricarda i
5 exs. a ca l’Arana el 10.II (XLBA, RBVA,

MGVA); primeres citacions prenupcials (F). 

BARCELONÈS

Barcelona 13 exs. en migració el 26.IX
(XLBA); primera citació postnupcial (F).

PLA D’URGELL

Estany d’Ivars i Vila-sana 500 exs. a l’i-
tinerari SOCC 225 el 12.I (FMSA); (N).

Columba palumbus
Tudó

Tendència població nidificant (SOCC) 
Mitjana anual (2002-2006): +4% (*, n=237)

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. a l’illa de Buda el
26.III (DBCA); (F). 3 exs. a l’illa de Buda
l’1.IV (DBCA); (F). 8 exs. a l’illa de Buda
el 9.IV (DBCA); (F). 3 exs. a l’illa de Buda
el 14.X (DBCA); (F). 1 ex. als arrossars del
Migjorn el 7.XI (DBCA); (F).
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BARCELONÈS

Barcelona Estol d’uns 400 exs. en migra-
ció activa a Sant Pere Màrtir el 28.III (MGVA);
(N). 

GIRONÈS

Llagostera Estol de més de 200 exs. en
uns camps del pla de Sant Llorenç el
7.III (ADGA i MMBA); (N).

MARESME

Tordera Més de 500 exs. sobre ca l’Estany
el 19.X (XRCA); (N).

SEGRIÀ

Lleida Més de 5.000 exs. arriben en dife-
rents estols per ajocar-se a la Mitjana el
capvespre del 2.XII (FMSA); (N).

VAL D’ARAN

Naut Aran Presència als dos censos de
nidificants a l’itinerari SOCC 71 (XNXA);
nou quadrat UTM 10x10 de cria possible
(GR).

Streptopelia decaocto
Tórtora turca

Tendència població nidificant (SOCC) 
Mitjana anual (2002-2006): +19% (*, n=54)

ALT PENEDÈS

Subirats 2 exs. a l’itinerari SOCC 126 el
20.V (JBCC); nou quadrat UTM 10x10 de
cria possible (GR).

BARCELONÈS

Barcelona 1 poll plomat trobat caigut del
niu l’11.III al parc zoològic (JGGD); (R).

BERGUEDÀ

Borredà Presència als dos censos de nidi-
ficants a l’itinerari SOCC 209 (CLVA); nou
quadrat UTM 10x10 de cria possible (GR).

MARESME

Arenys de Mar Niu amb 2 ous en un Citrus
sp. de l’interior del nucli urbà el 24.III
(CBSA); (R).
Malgrat de Mar 1 ex. arriba del mar a la
desembocadura de la Tordera el 16.IX
(FMVA); (B).
Tordera Fins a 65 exs. a les teulades del
nucli urbà el 15.X (XRCA); (N).

OSONA

Vic 1 ex. covant 2 ous en un niu situat
en un fanalet de paret a la Guixa el 22.IV.
El 14.V s’observen 2 polls ja grans. El 17.VII
es detecta una segona posta amb un poll
gran al niu i un altre poll que es troba mort
al terra. El 16.VII es veu un poll volador
(SPSA); (R).

PALLARS JUSSÀ

Isona i Conca Dellà 2 exs. a l’itinerari
SOCC 217 el 14.V (APSA); nou quadrat
UTM 10x10 de cria possible (GR).

Streptopelia turtur
Tórtora

Tendència població nidificant (SOCC) 
Mitjana anual (2002-2006): +3% (ns, n=71)

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. al sector del Cortalet el
10.IV (SSAA); primera citació prenupcial
(F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. a l’illa de Buda el
4.IV (DBCA); primera citació prenupcial
(F). 2 exs. de 1r hivern a l’illa de Buda
el 27.X (DBCA); darrera citació postnup-
cial (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. als Reguerons
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el 21.IX (XLBA i MGVA); darrera citació post-
nupcial (F).

GARROTXA

Olot 1 ex. al Croscat el 16.IX (FTCA); darre-
ra citació postnupcial (F).

PLA D’URGELL

Estany d’Ivars i Vila-sana Uns 135 exs.
sobrevolant l’estany el 5.IX (XLBA, JBDA i
MGVA); (N).

SEGRIÀ

Vilanova de la Barca 1 ex. al sot del
Fuster el 6.IV (JBSA i AAMA); primera cita-
ció prenupcial (F).

VAL D’ARAN

Naut Aran 1 ex. en vol a Tredòs el 18.VI
(XNPA); citació estival en un quadrat UTM
10x10 sense dades de cria (G).

VALLÈS OCCIDENTAL

Sant Llorenç Savall 1 ex. a l’itinerari SOCC
190 el 13.IV (MARC); primera citació pre-
nupcial (F).

Psittacula krameri
Cotorra de Kramer

BAGES

Manresa Citacions regulars a partir de
juliol d’un estol d’entre 7 i 9 exs. Es veuen
sovintejar el terme de Manresa, tant en
zones d’horta i regadiu com en erms, bos-
cos de ribera i zones enjardinades de la
ciutat. És el grup més nombrós i estable
registrat a la comarca, on fins aquest moment
era un visitant escàs (ABHA i GBAA); (G).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 2 exs. a la zona dels ullals
de Baltasar del 31.X al 31.XII (DBCA); (G).

BAIX EMPORDÀ

Sant Feliu de Guíxols 2 exs. entrant en
un forat d’uns apartaments a s’Agaró del
8 al 30.III (CACB); (R).

BAIX LLOBREGAT

Sant Feliu de Llobregat 30 exs., alguns
d’ells juvenils, al parc Falguera l’1.V (CFMA

i RDXA); (N).

BARCELONÈS

Barcelona 4 adults alimentant 4 juvenils
a la plaça de Pedralbes (PBGA); (R). Entre
15 i 30 exs. a la joca en Platanus sp. del
parc de la Ciutadella (JGGD); (N).

GARRAF

Vilanova i la Geltrú 5 exs. en un cam-
panar acompanyats d’1 ex. d’Amazona ama-
zonica l’1.XI (VPRA); (G).

GIRONÈS

Cassà de la Selva 1 ex. en vol als afores
del poble el 17.XI. (RMGA); (G).
Girona 3 exs. entrant al niu en un Plata-
nus sp. durant l’abril (PFLB); nou quadrat
UTM 10x10 de cria probable (GR).

OSONA

Calldetenes 1 ex. a mas el Portell el
27.I, coincidint amb una nevada (LCPA i
LCCA); (G).

Myiopsitta monachus
Cotorreta de pit gris

Tendència població nidificant (SOCC) 
Mitjana anual (2002-2006): +12% (ns, n=25)

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 5 exs. a l’estany Europa el 9.VI
(MPGB); (G).
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BARCELONÈS

Barcelona Joca en un Celtis australis a l’en-
trada del carrer Wellington del parc zoo-
lògic entre el 2 i el 30.VIII, amb un mínim
de 14 exs. el 2.VIII i un màxim de 50 exs.
el 21.VIII (JGGD); (N).

BAIX LLOBREGAT

Olesa de Montserrat 1 niu al jardí de la
Clota durant el gener sense que es con-
firmi la reproducció (JCRD); (R). Grup
màxim de 8 exs. alimentant-se durant el
juliol a l’areny del Molí (JCRD); (G, N).

GARROTXA

Olot Un mínim de 4 exs. semblen haver-
se establert al parc Nou. Es desconeix el
seu origen (FTCA); (G).

MARESME

Arenys de Mar Dues parelles mengen
fruits tendres de Populus sp. a la riera de
Torrentbò el 4.VI (CBSA); (B).
Malgrat de Mar Almenys 3 nius al càm-
ping La Tordera el 10.X (XRCA); nou qua-
drat UTM 10x10 de cria segura (R).

PLA D’URGELL

Bellvís d’Urgell 30 exs. a la colònia del
nucli urbà detectada el 1995 (FMSA); (N).

SELVA

Sils 1 parella en vol per sobre el poble el
22.VII (MGSA, RRXC, CBXC, ADGA i AAAB);
sense dades de cria a tota la comarca (G).

TARRAGONÈS

Vila-seca 2 exs. al passeig Marítim de la
Pineda amb una Aratinga mitrata el 7.I
(ACTA, AMOA i ISAA); (G).

VALLÈS OCCIDENTAL

La Llagosta 41 exs. volant en direcció S
a can Pere Gil el 9.III (FMVA); (N).

Clamator glandarius
Cucut reial

Tendència població nidificant (SOCC) 
Mitjana anual (2002-2006): -8% (ns, n=27)

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus 1 ex. can-
tant a mas Fumats el 7.III (JMDA); prime-
ra citació prenupcial (F).

BAIX EBRE

L’Aldea 1 jove de l’any a la serra de les
Veles el 13.VI (EVRA); nou quadrat UTM
10x10 de cria probable (GR).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 adult als erms de la Tan-
cada el 19.III (DBCA); (F). 1 ex. de 1r estiu
a l’illa de Buda el 28.III (CCMA i DBCA); (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a la maresma
del Remolar el 16.II (JLGA); primera cita-
ció prenupcial (F).

RIBERA D’EBRE

Flix 1 ex. al bosc de ribera de l’Ebre, Reser-
va Natural de Sebes i Meandre de Flix, el
29.V (RACC, IJVA i JRXH); (G).

SEGRIÀ

Artesa de Lleida 1 ex. el 18.II (JBSA i JMXW);
primera citació prenupcial (F).

Cuculus canorus
Cucut

Tendència població nidificant (SOCC) 
Mitjana anual (2002-2006): +2% (ns, n=193)

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus 1 ex. a
Montjoi el 16.IX (MFRA, MRXD i JBCD); darre-
ra citació postnupcial (F).
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BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 femella anellada al Canal
Vell el 18.III (MOVA); primera citació pre-
nupcial (F). 1 juvenil a l’illa de Buda el
26.IX (DBCA i ALAB); darrera citació post-
nupcial (F).

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. al parc del Guinardó el
18.IX (XLBA); darrera citació postnupcial
(F).

NOGUERA

Camarasa 1 ex. a Sant Llorenç de Mont-
gai l’11.III (ANCA); primera citació pre-
nupcial (F).

OSONA

Sant Bartomeu del Grau 1 ex. a Santa
Perpètua el 19.III (RACA); primera citació
prenupcial (F).

Tyto alba
Òliba

BARCELONÈS

Badalona 1 ex. creuant sota l’autopista C-
31 el 18.XII (APSA i EIBA); (G).

MARESME

Durant el 2006 no es localitza cap niu d’a-
questa espècie a la comarca. En cap de les
7 zones de cria conegudes d’anys anteriors
es troba cap mena d’indici de cria (HAPA);
(R).
Palafolls 1 ex. a les basses el 20.X (XRCA);
(G).
Tordera 1 ex. a l’estany de la Júlia i 1 ex.
a ca l’Estany el 29.X (XRCA); (G). 1 ex. al
pla de Sant Esteve el 31.XII (XRCA); (G).

Otus scops
Xot

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus 1 ex. can-
tant a Montjoi el 16.IX (MFRA, MRXD i JBCD);
darrera citació postnupcial (F).

ALT PENEDÈS

Vilafranca del Penedès 1 ex. anellat a can
Marçal el 3.I (MBLA i MLMB); citació hiver-
nal (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre Escoltes i observacions
regulars d’un mínim de 3 exs. als bosquets
de l’entorn del mas de Buda i d’1 ex. a l’E-
comuseu de Deltebre al llarg de gener,
febrer i març (DBCA, JPVF, YBSA i MCBB);
citacions hivernals (F). 1 ex. cantant al
bosquet de la Comandanta el 18.III (DBCA);
possible primera citació prenupcial (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. sentit durant el
desembre al Remolar (JCMC i XSXA); cita-
ció hivernal (F).

OSONA

Torelló 1 ex. el 23.II (JDGC); primera cita-
ció prenupcial molt primerenca (F).

PALLARS JUSSÀ

Talarn 1 niu ocupat en un forat d’un
Platanus sp. el 27.VI (JSNA); (R).

PLA D’URGELL

Golmés 1 ex. a l’itinerari SOCC 79 el 7.V
(JBSA); nou quadrat UTM 10x10 de cria
possible (GR).

VALLÈS ORIENTAL

La Garriga 1 ex. cantant al bosc de ribe-
ra de les Planes el 7.III (JPCA); primera cita-
ció prenupcial (F).
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Bubo bubo
Duc

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus Els cen-
sos realitzats aquest any donen un mínim
de 8-10 parelles, 2 segures, 6 probables i
4 possibles (PFLB i ALTA); (R, N).
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. trobat al sector del Matà i por-
tat al Centre de Recuperació de Fauna del
Parc Natural (PAEA); (G).

BAIX EBRE

L’Aldea. 2 exs. trobats electrocutats, 1
recent i 1 de més antic, en un mateix pal
de la llum a la serra de les Veles el 23 IX
(EVRA i EAFA); (B). 1 ex. trobat electrocu-
tat en un altre pal de la mateixa línia el
2.XII (EVRA i EAFA); (B).

BAIX EMPORDÀ

Illes Medes 2 adults a la Meda Gran el
10.VI, fet que certifica el manteniment d’a-
quest territori insular (VPRA, MBMA i NPSA);
(G).

BAIX LLOBREGAT/VALLÈS OCCIDENTAL

Esparreguera-Olesa de Montserrat-Vaca-
risses 5 exs. durant un cens en una zona
de 250 ha el 14.I. Posteriorment, es con-
firma la presència de 2 exs. més en una
àrea veïna. Tot sembla indicar l’existència
de 3 parelles en una àrea d’unes 350 ha
(JCRD, ECGC, OBJA, JCBA, MNPA, MRFA); (R,
N).

MARESME

Es controlen 3 parelles criant a la comar-
ca amb una mitjana de 2 polls (1-3); (HAPA,

JGMC i ACSA); (R).
Pineda de Mar 1 mascle cantant en una
pedrera el 18.I (EBMA); (R).

PALLARS JUSSÀ

Isona i Conca Dellà 1 ex. trobat electro-

cutat al barranc de Colomera el 13.VI
(JSNA); (B).

RIPOLLÈS

Camprodon 1 ex. a la colònia Estevenell
el 10.III (OOPB); actualment poques dades
a les comarques pirinenques (G).
Queralbs 1 ex. posat a 2.000 m a Fon-
talba el 29.IV (FMVA, AOTA i FLSA); (G).

VALLÈS OCCIDENTAL

Rubí 1 ex. creua l’AP-7 a les 7:45 h del
9.XII (FMVA); (G).

Athene noctua
Mussol comú

Tendència població nidificant (SOCC) 
Mitjana anual (2002-2006): +9% (ns, n=42)

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. al barri del Coll el 5.VIII
(VFSA); espècie molt rara a Barcelona (G).

VAL D’ARAN

Bausen 1 ex. l’11.IX. (LTBB); una de les
poques dades d’aquesta espècie a la Val
d’Aran (G).

VALLÈS ORIENTAL

La Garriga Una parella copula a sobre la
teulada d’una masia habitada el 7.I (JPCA);
(R).

Strix aluco
Gamarús

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus 1 ex. can-
tant a les suredes de Montjoi el 16.IX (MFRA,

MRXD i JBCD); segona citació documenta-
da al parc natural (G).
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BARCELONÈS

Barcelona 2 exs. al parc del Laberint d’Hor-
ta el 6.V, un en un Platanus sp. escridassat
per Turdus merula, Pica pica i Sturnus sp.,
i un altre en una gruta artificial amb cri-
dòria d’Erithacus rubecula, Troglodytes tro-
glodytes i Parus caeruleus (XBAA); (G). 1 ex.
cantant dalt d’una cova al carrer Marquès
de Foronda del barri d’Horta el 22.V (SRJA);
(G).

GARROTXA

Olot Niu amb 2 polls d’aproximadament
un mes d’edat a les Tries (FTCA); (R).

RIBERA D’EBRE

La Palma d’Ebre Una parella nidifica regu-
larment al nucli urbà i cada any es troben
els polls quan surten del niu, aquest any
es va trobar un poll el 27.IV (JRXA); (R).

SELVA

Santa Coloma de Farners 2 exs. can-
tant a l’interior del nucli urbà el 25.I i el
2.III (ADGA); (G, R).

Asio otus
Mussol banyut

GARROTXA

Santa Pau Una posta al terra amb 3 ous
a la fageda d’en Jordà el 2.IV, que es perd
per molèsties humanes (FTCA); (R).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. de 2n any calendari
trobat atropellat recent a la plaça de l’es-
glésia de Jesús i Maria el 20.III (DBCA); (G).
Observacions i escoltes regulars als bos-
quets de pins de la punta de la Banya al
llarg de tot el període reproductor, final-
ment es troba una posta i un ou al terra en
un niu vell d’Egretta garzetta situat en un
Pinus halepensis a la tora del Tio Soro (DBCA

i ABBA); nou quadrat UTM 10x10 de cria

segura (GR). 1 ex. de 2n any calendari ane-
llat a l’illa de Buda el 18.XI (DBCA); (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. al canal de la
Bunyola el 18.X (TRXC i CGXE); (G).

SELVA

Vilobí d’Onyar 1 ex. cantant a can Turó
Gros el 30.VI. (ICAA, MGSA i ADGA); (F).

TARRAGONÈS

Tarragona 1 ex. a la Rambla el 27.III (ACTA);
(G).

VALLÈS OCCIDENTAL

Santa Perpètua de Mogoda Una parella
fent wing-clapping el 18.XII (FMVA); pri-
mera data de zel (F, R).

VALLÈS OCCIDENTAL/VALLÈS ORIENTAL

La prospecció de 18 territoris des del de-
sembre fins a meitat de juliol només per-
met la detecció de l’espècie en 8 d’ells. Es
troben 5 llocades, la primera amb 2 polls
d’uns 40 dies d’edat el 6.VI i la darrera
amb 2 polls d’uns 38-40 dies d’edat el
28.VI. Ha estat un any dolent per a la repro-
ducció amb postes bastant tardanes, pro-
bablement relacionades amb la sequera
extrema que ha afectat a les poblacions de
micromamífers (FMVA); (R).

VALLÈS ORIENTAL

Cardedeu No s’ha detectat cap indici de
cria de les dues parelles conegudes al muni-
cipi (VMOA); (R).

Asio flammeus
Mussol emigrant

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. a l’estany de Palau el 19.III
(JMAA); (E). 1 ex. als voltants de l’estany
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del Cortalet el 21.III (EMMA); (E). 1 ex. a
les Llaunes el 22.III (JMAA). 1 ex. capturat
per a l’anellament a les feixes del Joncar
el 31.III (JFBB); (E). 

BAIX CAMP

Reus 1 ex. és aixecat per un ramat d’ove-
lles d’uns camps al davant de l’institut
d’horticultura i jardineria el 30.XI. Es tor-
na a aturar al mateix camp, però marxa
volant degut a constants atacs de Pica pica
(PJAA); (E).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. a l’illa de Sant Anto-
ni l’1.V (DBCA); darrera citació prenupcial
(F, E). 2 exs. a la tora de les Tortugues,
punta de la Banya, el 10.X (ABBA); prime-
ra citació postnupcial (F, E).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. sobre la mares-
ma del Remolar el 21.III (FLSA); (E). 1 ex.
sobre la riera de Sant Climent l’1.IV (XLBA

i SEOB); (E). 1 ex. a la platja del Remolar
el 7.IV (CCMA); (E).

TARRAGONÈS

Tarragona 1 ex. a l’espigó de fora del port
el 21.III (OCVA i JFOD); (E).

Aegolius funereus
Mussol pirinenc

ALT URGELL/BERGUEDÀ/CERDANYA/RIPOLLÈS

En un sector de 884 ha es localitzen 10
nius. La mitjana d’ous per niu és de 3,62
(n=8), els ous eclosionats per niu són 2,11
(n=9) i els polls voladors són 1,7 (n=9),
amb una taxa de depredació del 44,5%
(n=9); (ABGA, ALNA, DPXE i RSXD/LUTR); (R).

RIPOLLÈS

1 femella adulta anellada el 22.VI.05 a l’Al-
ta Ribagorça, quan es trobava criant en un

forat de Dryocopus martius en un Abies alba,
va ser controlada el 21.V.06, també criant,
en un forat de Dryocopus martius en un
Pinus uncinata al Ripollès, a 156 km de dis-
tància. Aquest fet indica un canvi impor-
tant en l’àrea de cria d’un any a l’altre (ABGA,

ALNA, DPXE i RSXD/LUTR); (R).

Caprimulgus europaeus
Enganyapastors

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal Sentit a les mun-
tanyes del parc del Foix el 24.IV (HSCA,

CGGA i XBGA); primera citació prenupcial
(F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 mascle adult anellat a
l’illa de Buda el 16.IV (DBCA); primera cita-
ció prenupcial (F). 1 mascle a la tora
Cremada, punta de la Banya, al el 21.V
(DBCA i ALAB); darrera citació prenupcial
(F). 1 femella al camí de l’Anglès l’11.VIII
(DBCA i MRFA); primera citació postnup-
cial (F). 1 mascle de 1r hivern trobat atro-
pellat recent al camí de l’Anglès el 19.X
(DBCA); darrera citació postnupcial (F).

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. al parc de Diagonal Mar
al capvespre del 27.IX (RRSB); (G, F).

GIRONÈS

Girona 1 ex. cantant a can Venda el 21.IV
(PFLB i ACHA); primera citació prenupcial
(F).
Sant Julià de Ramis 1 ex. a Medinyà el
14.X (PEXA, PFLB, PRXE i TLFA); darrera cita-
ció postnupcial (F).

MARESME

Arenys de Mar 1 niu amb un poll plomat
a cura del mascle el 25.VI. Es troben les res-
tes del poll depredat el 2.VII (CBSA); (R).
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OSONA

Tona 1 ex. el 14.IV (OLGA); primera cita-
ció prenupcial (F).

SELVA

Vilobí d’Onyar 1 ex. en vol a la Crossa
Sant Dalmai el vespre del 22.IX (MGSA i
ADGA); (F).

Caprimulgus ruficollis
Siboc

BAIX CAMP

Les Borges del Camp 1 ex. el 14.III (JFGC

i JFOD); primera citació prenupcial molt
primerenca (F).
Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant 1 ex.
cantant de nit a la teulada d’una casa del
poble de l’Hospitalet de l’Infant el 20 i
28.V (APVA); (B).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 mascle a l’Esquerda,
Amposta, l’11.IV (DBCA); primera citació
prenupcial (F). 1 ex. al camí del Pas a l’al-
çada de Vilacoto el 2.XI (DBCA); darrera
citació postnupcial (F).

SEGRIÀ

La Granja d’Escarp 1 ex. a Campells el
4.V (JFOB); primera citació prenupcial (F).

OSONA

Santa Maria de Corcó 1 ex. prop de Comer-
ma el 6.V (AGRB); primera citació prenupcial
(F).

MARESME

Arenys de Mar 1 ex. covant 1 ou i 1 pollet
acabat de néixer el 15.VI (EBMA); (R).

VALLÈS ORIENTAL

Cardedeu 1 ex. a la Plana el 6.V (JMOA);
primera citació prenupcial (F).

Apus melba
Ballester

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus 3 exs. en
vol al N de Roses el 6.III (JVLA); primera
citació prenupcial (F).
Rabós Més de 617 exs. en pas al coll de
Plaja entre el 21.III i el 9.V, amb un màxim
de 300 exs. el 19.IV (ECFA), (F, N).
Roses Alguns exs. el 6.III (JVLA); primera
citació prenupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 4 exs. en vol sobre la pun-
ta del Fangar el 18.III (DBCA); primera cita-
ció prenupcial (F). 6 exs. en vol sobre el
mar davant la gola Nord el 28.X (DBCA);
darrera citació postnupcial (F).

BAIX LLOBREGAT

Olesa de Montserrat Alguns exemplars
sentits en els orificis en què crien el 20.X
(JCRD); darrera citació postnupcial (F).

MARESME

Arenys de Mar 1 ex. el 12.X (CBSA); darre-
ra citació postnupcial (F). 

SEGRIÀ

Torres de Segre 2 exs. a l’embassament
d’Utxesa el 4.III (EFSA); primera citació
prenupcial (F).

VALLÈS ORIENTAL

Mollet del Vallès 1 ex. el 4.III (XLBA); pri-
mera citació prenupcial (F).

Apus apus
Falciot negre

ALT EMPORDÀ

L’Escala 1 ex. amb albinisme parcial que
li afecta quasi tot el cap entre els dies 3 i
9.VII (XTGA); (M).
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Parc Natural de Cap de Creus 2 exs. a
la vinya del Rei, Vilajuïga, el 6.X (PFLB);
darrera citació postnupcial (N).
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. als estanys del Matà el 18.III
(MRFB, MGVA i JFOD); primera citació pre-
nupcial (F). 
Rabós Més de 5.300 exs. en pas al coll
de Plaja entre el 31.III i el 9.V, amb un
màxim de més de 2.500 exs. el 9.IV (ECFA);
(F, N). 

BAIX CAMP

Reus 4 exs. el 8.III (PJAA); primera citació
prenupcial (F). 1 ex. trobat mort al casc
antic de la ciutat el 21.XII (PJAA); citació
hivernal (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. al Clot, l’Encanyis-
sada, el 22.II (EVRA); primera citació pre-
nupcial (F). 3 exs. en vol sobre l’illa de
Buda el 2.X (DBCA); darrera citació post-
nupcial (F).

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. al parc del Laberint d’Hor-
ta el 7.X (XBAA); darrera citació postnup-
cial (F).

MARESME

Mataró 1 ex. entra sota una teula de la
plaça de Santa Anna el 9.III (EBMA); pri-
mera citació prenupcial (F). 
Tiana 2 exs. en migració l’1.X (XLBA); darre-
ra citació postnupcial (F).

RIBERA D’EBRE

Miravet 2 exs. el 5.II (PJMB); citació hiver-
nal (F).

Apus pallidus
Falciot pàl·lid

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus 2 exs. xis-
clant i alimentant-se sobre el Montperdut
l’1.IV (PFLB); primera citació prenupcial
(F). 250 exs. entre Roses i el pla de les
Gates el 6.IX (PFLB); elevada concentració
postnupcial (N). 4 exs. al Montperdut el
26.XI (PFLB); darrera citació postnupcial
(F).
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 35 exs. en vol sobre la Massona el
23.V (JMAA); concentració prenupcial
(N, F).

BAIX EBRE

L’Ametlla de Mar 1 poll volador trobat a
terra en una cala de difícil accés el 27.VII.
S’allibera i vola perfectament (PJAA); (R).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 3 exs. en vol sobre el mar
a la gola de Pal el 19.III (DBCA); primera
citació prenupcial (F). 1 ex. sobre els erms
de la Tancada el 22.XI (DBCA); darrera cita-
ció postnupcial (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 27 exs. sobre la Bu-
nyola el 17.III (MGVA); primera citació pre-
nupcial (F). 1 ex. al riu Llobregat el 8.VII
(ASAA); (G).

GIRONÈS

Girona 1 ex. amb albinisme parcial a l’a-
la dreta el 24.IX (PFLB, MSFB, CSFB i JFXA);
(M). 2 exs. al carrer de la Rutlla el 26.IX
(PFLB); darrera citació postnupcial (F).

MARESME

Arenys de Mar 1 ex. a can Buixalleu el
18.III (CBSA); (F).
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PRIORAT

Margalef 1 ex. el 15.V entre més de 50
Apus apus i alguns Ptyonoprogne rupestris
(EGTA); (G).

Alcedo atthis
Blauet

Tendència població nidificant (SOCC) 
Mitjana anual (2002-2006): +12% (ns, n=20)

Tendència productivitat (SYLVIA)
Mitjana anual (2002-2006): +8% (ns, n=19)

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus 1 ex. ane-
llat al bell mig de la vall de Montjoi el 26.X
(MFRA i ECBB); interessant citació d’una
espècie ocasional a l’interior del parc (G).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 femella d’edat indeter-
minada anellada a l’Alfacada el 5.IV (JBGC);
darrera citació prenupcial (F). 1 juvenil a
la Platjola el 20.VI (DBCA); primera citació
postnupcial (F).

BAIX LLOBREGAT

Cornellà de Llobregat 2 exs., mascle i
femella, anellats al riu Llobregat, el 16.IV
en el que podria ser un indici de cria
(ASAA); (R).

Delta del Llobregat 11 exs. durant el cens
d’ocells aquàtics hivernants (FSEB, FLBA i
ALTA); (N).
Olesa de Montserrat 2 parelles segures,
amb niu, i 3 de probables al pas del riu
Llobregat pel terme municipal entre el 15.V
i el 30.VI (JCRD); (R).

BARCELONÈS

Barcelona 1 femella trobada morta per
col·lisió al parc de Diagonal Mar el 22.III
(CBMA); (G). 1 adult trobat sense cap lesió
a la plaça Letamendi el 18.VIII. Ingressa
al Centre de Recuperació de Fauna Sal-
vatge de Torreferrussa i el 19.VIII és alli-
berat a les Reserves Naturals del Delta del
Llobregat (CRTA); (G). 1 femella adulta tro-
bada amb una ala trencada al carrer Cas-
tillejos el 16.VIII. Ingressa al Centre de
Recuperació de Fauna Salvatge de Torre-
ferrussa, sense que es pugi recuperar (CRTA);
(G) 1 ex. al parc del Laberint d’Horta el
12.IX (XBAA); (G, F).

GARROTXA

Les Preses 1 ex. al rec de Capisa el 27.II,
molt humanitzat i amb poca aigua (FTCA);
(G).

MARESME

Arenys de Mar 1 ex. pescant a l’espigó
del far vermell el 28 i 29.I (RBMA); (G, B).
Dosrius 1 ex. a can Gavarra el 2.IX (HAPA,

JGMC i JFMB); (G).

OSONA

Montesquiu 1 parella fent vols de festeig
al Ter el 16.V (OPPB); (R).
Sant Martí d’Albars 1 ex. a la Blava el
16.VII (JCCA); (G, F).

PALLARS SOBIRÀ

La Guingueta d’Àneu 1 ex. a la mollera
d’Escalarre entre el 10 i el 31.XII (EVAA i
PAVA); (G).
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VAL D’ARAN

Es Bòrdes Mínim de 2 exs. a la central
elèctrica del riu Garona a Benós l’1.IX
(LAAA); (G).

Merops apiaster
Abellerol

Tendència població nidificant (SOCC) 
Mitjana anual (2002-2006): +8% (ns, n=168)

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus 14 exs. al
Montperdut el 15.IX (PFLB); darrera cita-
ció postnupcial (F).
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. en vol per damunt l’estany del
Cortalet el 28.III (JMAA); primera citació
prenupcial (F). Mínim de 115 exs. en vol
als estanys del Matà el 5.IX (JMAA i AOTA);
concentració postnupcial (N).

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal Darrer exemplar
observat el 24.IX (HSCA, CGGA i XBGA); darre-
ra citació postnupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 2 exs. a l’illa de Buda el
26.III (DBCA); primera citació prenupcial
(F). 3 exs. aturats al cablatge del xalet de
l’illa de Buda el 14.X (DBCA); darrera cita-
ció postnupcial (F).

BARCELONÈS

Barcelona 28 exs. sobre el parc del Labe-
rint d’Horta el 16.IX (XBAA); darrera cita-
ció postnupcial (F, G).

GARRIGUES

Arbeca Primers exemplars a les roques del
Barret l’1.IV (FPTA); primera citació pre-
nupcial (F).

GARROTXA

Olot Grup de 50 exs. a l’altiplà de Batet
entre el 2 i el 6.VII (FTCA); grup postnupcial
molt primerenc (F, N).

GIRONÈS

Sant Andreu Salou 2 exs. al veïnat de Baix
el 25.III (JVCB); primera citació prenup-
cial (F).

MARESME

Arenys de Mar 1 ex. a can Buixalleu el
16.IX (CBSA); darrera citació postnupcial
(F).

Coracias garrulus
Gaig blau

Tendència població nidificant (SOCC)
Mitjana anual (2002-2006): +21% (ns, n=14)

ALT EMPORDÀ

Cantallops 1 ex. el 10.IV (ECFA i MBRA);
primera citació prenupcial (F).
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà Població nidificant avaluada en
20 parelles (ABRA); (R). 2 juvenils a la Galli-
nera el 17.IX (TMJA); darrera citació post-
nupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. al Fangar el 21.IV
(DBCA); (F). 1 ex. observat entre el Riet Vell
i els erms de la Tancada de l’1 al 9.V (DBCA);
(F). 1 ex. a l’Alfacada l’11.V (JBGC); (F). 1
juvenil a l’illa de Buda el 13.IX (DBCA); (F). 

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 3 exs. al camí de
València el 15.IX (RBVA); darrera citació
postnupcial (F).

GARROTXA

Sant Ferriol 1 ex. al pla de Roset l’1.VIII
(PGXA); primera citació postnupcial (F).
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GIRONÈS

Sant Andreu Salou 1 ex. al veïnat de Baix
el 22.VII (JVCB); primera citació postnupcial
(F).
Sant Gregori 1 ex. a Cartellà el 4.VI (MFRA);
darrera citació prenupcial (F).

NOGUERA

Balaguer 1 ex. fent vols nupcials al secà
el 27.IV (MRSA); (R, F).

OSONA

Santa Maria de Corcó 1 jove el 15 i 16.IX
(AGRB i MRFB); darrera citació postnupcial
(F).
Vic 1 ex. en un camp prop del mas Galí
el 7.VIII (RACA); primera citació postnup-
cial (F).
Viladrau 1 ex. a la urbanització la Guineu
l’1 i el 2.VI (JPFA, APPA, EPPA i APGA); darre-
ra citació prenupcial (F, G).

URGELL

Bellpuig 1 ex. posat en un Prunus dulcis
el 23.IV (FMVA); primera citació prenup-
cial (F).

Upupa epops
Puput

Tendència població nidificant (SOCC) 
Mitjana anual (2002-2006): +2% (ns, n=157)

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus 1 mascle
cantant a la vall del Pujolar el 25.II (PFLB);
primera citació prenupcial (F). 1 ex. al
mateix indret el 18.XI (PFLB); darrera cita-
ció postnupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 32 exs. a tot el Delta el
14-20.I (DBCA i FVEA/PDEA); cens d’ocells
aquàtics hivernants (N, F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat Hivernada regular
amb un màxim de 4 exs. a la platja del
Remolar el 29.I (FLSA); (F, N).

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. al parc del Laberint d’Hor-
ta el 18.II (XBAA); primera citació prenupcial
(G, F).
Sant Adrià de Besòs 2 exs. hivernant a la
desembocadura del Besòs (XLBA i MGVA);
primera dada d’hivernada en els darrers
10 anys (F).

CERDANYA

Llívia Presència als dos censos de nidifi-
cants a l’itinerari SOCC 220 (XRPA); nou
quadrat UTM 10x10 de cria possible (GR).

GARRIGUES

Bovera 1 ex. el 27.XII durant els censos
de l’atles d’hivern (SHVA i RACC); (F).

GIRONÈS

Cassà de la Selva 1 ex. a la pineda Fos-
ca el 23.I (MGSA); citació hivernal (F).

MARESME

Arenys de Mar Diversos exemplars detec-
tats a can Buixalleu entre el 3.X i el 24.XII
(CBSA); (F).
Cabrera de Mar 1 ex. en una zona de con-
reus el 4.I (JRSB); (F).
Malgrat de Mar 1 ex. al pla de Grau el
27.XII (XRCA); (F).
Mataró 1 ex. a la platja del port el 28.I
(JAPB); (F).
Tordera 1 ex. a l’antiga gravera el 23.XII
(XRCA); (F). 1 ex. al pla de Sant Esteve el
30.XII (XRCA); (F).

NOGUERA

Camarasa 1 ex. a l’aiguabarreig del Segre-
Noguera Pallaresa el 31.XII (FPPA i MSDB);
(F).

135Llista Sistemàtica



PALLARS JUSSÀ

Talarn 1 ex. al barranc del Riucós el 19.III
(JSNA); primera citació prenupcial (F).

PLA DE L’ESTANY

Porqueres 1 ex. prop de la llacuna d’en
Margarit el 18.XII (CFQA); (F).

PLA D’URGELL

Estany d’Ivars i Vila-sana 1 ex. el 25.XII
(FPTA); (F).

RIBERA D’EBRE

La Palma d’Ebre 1 ex. passa volant sobre
el coll de l’Obac el 10.XII (RACC); (F).

SEGRIÀ

Artesa de Lleida 1 ex. al secà el 26.I (DGJA);
(F).
Torres de Segre 1 ex. a l’embassament
d’Utxesa el 4.XII (MCVA); (F).

SELVA

Arbúcies 1 ex. a l’itinerari SOCC 279 el
10.VI (RVNA); nou quadrat UTM 10x10 de
cria possible (GR).
Caldes de Malavella 2 exs. a Sant Sebas-
tià el 17.XII (SRJA); (F).

TARRAGONÈS

Tarragona 1 ex. sobrevola la ciutat a les
8:30 h del 16.XII (RACC); (F). 1 ex. passa
volant sobre la desembocadura del Fran-
colí el 17.XII (RACC); (F).

VALLÈS ORIENTAL

La Garriga 1 ex. a les Planes, prop del riu
Congost, el 5.XII (JPCA); (F).

Jynx torquilla
Colltort

Tendència població nidificant (SOCC) 
Mitjana anual (2002-2006): -1% (ns, n=65)

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. anellat a l’estació SYLVIA de
Mig de Dos Rius el 2.I (JRBA); (F). 1 ex.
anellat el 6.I i recapturat el 16 i 18.I a l’es-
tació SYLVIA de Roncaires (OCVA); cita-
cions hivernals (F).

ANOIA

Rubió 1 ex. a l’itinerari SOCC 52 el 29.IV
(DRJB); nou quadrat UTM 10x10 de cria
possible (GR).

BAIX CAMP

Mont-roig del Camp 1 ex. el 29.XII (JFOD);
citació hivernal (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. a l’illa de Buda el
28.II (DBCA); primera citació prenupcial
(F). 1 ex. a la tora del Tio Soro el 20.V
(DBCA); darrera citació prenupcial (F). 1
ex. a l’illa de Buda el 19.IX (DBCA, XTGA i
JSPA); primera citació postnupcial (F). 1
ex. de 1r hivern anellat a l’illa de Buda el
23.X (DBCA); darrera citació postnupcial
(F).

BAIX LLOBREGAT

Begues 1 ex. al pla de Querol el 23.XII
(XSXA); citació hivernal (F).
Delta del Llobregat 1 ex. anellat al Remo-
lar el 16.I (JCMC); citació hivernal (F).
Olesa de Montserrat 1 ex. a l’areny de
Vilapou l’1.II (XLBA); citació hivernal (F).

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. menjant formigues al parc
de Diagonal Mar el 15.IX (RRSB); (G).
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GARROTXA

La Vall de Bianya Detectat a la vall del
Bac el 27.VI (FTCA); nou quadrat UTM
10x10 de cria possible (GR).

GIRONÈS

Salt 1 ex. a les Sorreres el 17.XII (MFRA);
citació hivernal (F). 

PALLARS SOBIRÀ

Baix Pallars 1 ex. sentit a Gerri de la Sal el
17.IV (JCBC); primera citació prenupcial (F).
Sort Caixa niu amb 7 polls a Saurí el 4.VI
(JRSB i ETNA); (R).

SEGARRA

Tarroja de Segarra 1 ex. el 19.III (JBCC);
primera citació prenupcial (F).

OSONA

Orís 1 ex. a les Valls el 12.III (JEPB); pri-
mera citació prenupcial (F).

VAL D’ARAN

Naut Aran 1 mascle cantant a 1.200 m a
Salardú el 25.VI (LTBB); nou quadrat UTM
10x10 de cria possible (GR).

VALLÈS ORIENTAL

Mollet del Vallès 1 ex. a can Salvi el 15.XI
(FMVA); (F).

Picus viridis
Picot verd

Tendència població nidificant (SOCC) 
Mitjana anual (2002-2006): -1% (ns, n=192)

BAIX LLOBREGAT

Cornellà de Llobregat 1 ex. al parc de la
Ribera entre el 2 i el 7.VIII, espècie molt
rara a la zona (ASAA); (G, F).
El Prat de Llobregat 1 ex. al riu Llobre-
gat el 15.VII, espècie molt rara a la zona.
(ASAA); (G, F).

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. al parc del Guinardó l’1.II,
indret on no hi cria (XLBA); (G, F).

Dryocopus martius
Picot negre

Tendència població nidificant (SOCC) 
Mitjana anual (2002-2006): +7% (ns, n=19)

GARROTXA

Montagut i Oix 1 mascle a Sant Aniol de
Finestres el 24.IV (FTCA); nou quadrat
UTM 10x10 de cria possible (GR). 1 ex.
a les faldes del puig de Bassegoda el 9.VII
(MLMB); (G).
Olot 1 ex. cridant a Godomar el 29.IV
(BGCA); nou quadrat UTM 10x10 de cria
possible (GR).
Santa Pau 1 mascle cantant a la roca Lla-
dre el 12.III (FTCA); nou quadrat UTM
10x10 de cria possible (GR).

GIRONÈS

Vilablareix 1 ex., probablement un juve-
nil en dispersió, en una pollancreda a Mont-
fullà el 28.VIII (MFRA); primera citació d’a-
questa espècie a la comarca (G).

Dendrocopos major
Picot garser gros

Tendència població nidificant (SOCC) 
Mitjana anual (2002-2006): +7% (*, n=140)

BAGES

Castellbell i el Vilar 1 mascle al mean-
dre de Castellbell el 3.VI (RSPA); nou qua-
drat UTM 10x10 de cria probable (GR).

BAIX LLOBREGAT

Abrera-Olesa de Montserrat Cites durant
tot l’any al pas del riu Llobregat en amb-
dós termes municipals entre les quals des-
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taca 1 mascle tamborinant a l’areny del
Molí l’1.VI (JCRD); nou quadrat UTM 10x10
de cria probable (GR).
Sant Boi de Llobregat Presència als dos
censos de nidificants a l’itinerari SOCC 91
(FARB); nou quadrat UTM 10x10 de cria
possible (GR).

GARRAF

Sitges 1 ex. a l’itinerari SOCC 3 l’11.VI
(ACCB); nou quadrat UTM 10x10 de cria
possible (GR).

MARESME

Arenys de Mar 2 juvenils a can Buixalleu
el 6.VII, segurament en dispersió (CBSA);
(F).

PRIORAT

Capçanes 1 ex. a l’itinerari SOCC 41 el
2.VI (TMPB); nou quadrat UTM 10x10 de
cria possible (GR).

RIBERA D’EBRE

Riba-roja d’Ebre 1 ex. a l’itinerari SOCC
129 el 14.V (LGPA); nou quadrat UTM
10x10 de cria possible (GR).

SEGARRA

Els Plans de Sió 1 ex. a l’itinerari SOCC
18 el 17.IV (CGFA); nou quadrat UTM
10x10 de cria possible (GR).

Dendrocopos medius
Picot garser mitjà

Bausen 3 exs., dels quals 1 jove, el 16.VII
(VPRA); (E).
Les 4 mascles territorials el 19.IV (MAMA

i XNPA); (E, R).

Dendrocopos minor
Picot garser petit

BAIX EMPORDÀ

Santa Cristina d’Aro 1 ex. a can Proven-
çal el 31.XII (CACB); primera citació d’a-
questa espècie a la vall del Ridaura (G).

BAIX LLOBREGAT

Abrera Detecció de mascles i femelles gai-
rebé tot l’any i observacions reiterades de
mascles repicant al pas del Llobregat (XLBA

i ALTA); nou quadrat UTM 10x10 de cria
probable (GR).

BERGUEDÀ

Avià Observacions regulars al llarg de
tot l’any de la parella detectada a partir
de la tardor de 2005 a Graugés (PABB);
nou quadrat UTM 10x10 de cria proba-
ble (GR).

GARROTXA

Sant Feliu de Pallerols 1 mascle cantant
al pla dels Alemanys l’11.IV i el 7.VI i 1
ex. als cingles de Rocalba l’11.VI (FTCA);
nou quadrat UTM 10x10 de cria proba-
ble (GR).

RIBERA D’EBRE

Flix 1 mascle a la Reserva Natural de Sebes
i Meandre de Flix el 27.IX i el 29.XI (JBGB);
primeres citacions en aquesta localitat (G).

RIPOLLÈS 

Molló 1 ex. el 12.VI (MMPB); nou quadrat
UTM 10x10 de cria possible (GR).

VALLÈS ORIENTAL

Cardedeu 1 ex. a la serra de ca l’Estragués
el 18.VIII (JMOA); (G).
La Garriga El novembre de 2005 es des-
cobreix un territori. El 12.III es detecta la
construcció del niu. El 10.IV s’observa la
incubació i 1 adult guardant el niu. El
12.IV s’observen còpules i el 6.V el niu
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amb polls (JPCA); nou quadrat UTM 10x10
de cria segura (GR).
Sant Celoni 1 mascle el 17.III (EBMA); (G).

Chersophilus duponti
Alosa becuda

SEGRIÀ

Alfés Durant els mesos de febrer i març,
període de màxima activitat territorial, no
es detecta cap exemplar, ni visualment ni
auditiva, a la timoneda. Aquest fet, de con-
firmar-se en propers anys, indicaria l’ex-
tinció de l’espècie a Catalunya (JBDA, MRSA,

FPTA, GBCA i DGJA).

Melanocorypha calandra
Calàndria

Tendència població nidificant (SOCC) 
Mitjana anual (2002-2006): -14% (*, n=10)

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. als Tres Ponts el 23.XII (JSVA);
(G). 1 ex. a l’itinerari SOCC 329 el 24.XII
(OCVA); (G).

VALLÈS ORIENTAL

Mollet del Vallès 1 ex. alimentant-se en
un sector amb camps i guarets a Gallecs
entre el 19 i el 21.IV (FMVA); (G).

Calandrella brachydactyla
Terrerola vulgar

Tendència població nidificant (SOCC) 
Mitjana anual (2002-2006): -28% (*, n=11)

ALT EMPORDÀ

Garriguella-Mollet de Perelada-Pedret
i Marzà Població estimada en 14 mascles
(AOTA i PSGA); (N, R).

Parc Natural de Cap de Creus 1 ex. al
cap Norfeu el 25.III (MLLA); primera cita-
ció prenupcial (F). Una parella duent beca-
da i cantant al pla de les Gates el 14.VI
(PFLB); (F, R).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. a l’illa de Buda el
26.III (DBCA); primera citació prenupcial
(F). 1 ex. als erms de la gola Nord l’11.IX
(DBCA); darrera citació postnupcial (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 2 exs. a la riera de
Sant Climent i 10 exs. a la platja del Prat
l’1.IV (XLBA i SEOB); primeres citacions pre-
nupcials (F).

SEGARRA

Els Plans de Sió 2 exs. a Hostafrancs el
19.III (JBCC); primera citació prenupcial
(F).

TARRAGONÈS

Vila-seca 1 ex. a la torre d’en Dolça el 7.V
(ACTA, CJMA, JFOD, PGHA i PJAA); (G).

VALLÈS ORIENTAL

Mollet del Vallès 1 ex. a Gallecs el 16 i
26.IV (FMVA, VPRA i JMOB); (G).

Calandrella rufescens
Terrerola rogenca

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre Primers mascles cantant
sentits a la punta de la Banya el 26.II (DBCA);
(F).

SEGRIÀ

La Granja d’Escarp S’estimen unes 20
parelles a les parts altes de la serra Picar-
da entre el 15 i el 29.V (LGSB); (N).
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Galerida cristata
Cogullada vulgar

Tendència població nidificant (SOCC) 
Mitjana anual (2002-2006): +7% (*, n=97)

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus 2 exs.
duent becada a s’Alqueria el 12.VII (PFLB,

MFXC i MVXB); (R).

GIRONÈS

Cassà de la Selva 1 mascle cantant al veï-
nat de Mosqueroles el 10.III (MGSA); data
primerenca de cant (R, F).

OSONA

Oristà 5 exs. a l’itinerari SOCC 127 l’1.V
(RPEA); nou quadrat UTM 10x10 de cria
possible (GR).

Galerida theklae
Cogullada fosca

Tendència població nidificant (SOCC) 
Mitjana anual (2002-2006): -12% (ns, n=15)

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus Primers
joves al Montperdut el 27.V (PFLB); (R).

Lullula arborea
Cotoliu

Tendència població nidificant (SOCC) 
Mitjana anual (2002-2006): +2% (ns, n=103)

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus 1 mascle
cantant a la vinya del Rei el 25.II (PFLB);
primera citació d’un mascle marcant terri-
tori (F, R).
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. en vol a l’estany de les Molle-

roses el 24.X (JMAA); primera citació post-
nupcial (F).

MARESME

Arenys de Mar Estol de 6 exs. a can Bui-
xalleu el 14.X (CBSA); primera citació post-
nupcial (F).

RIBERA D’EBRE

La Palma d’Ebre 11 exs. als Diumenges
el 9.XII (RACC); (N).

VALLÈS OCCIDENTAL

Castellbisbal 1 ex. a l’itinerari SOCC 205
el 4.VI (MSGA); nou quadrat UTM 10x10
de cria possible (GR).

Alauda arvensis
Alosa vulgar

Tendència població nidificant (SOCC)
Mitjana anual (2002-2006): -2% (ns, n=33)

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus 1 ex. al
Pujolar l’1.IV (PFLB); darrera citació pre-
nupcial (F).
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà Mínim de 100 exs. als prats de can
Comes el 19.X (AOTA i JMAA); (N).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre Primers mascles cantant
sentits als erms de la Tancada el 19.II
(DBCA); (F). 2 exs. al Trabucador el 5.IV
(DBCA); darrera citació prenupcial (F). 1
ex. a la platja de l’illa de Buda el 25.IX
(DBCA); primera citació postnupcial (F).

BARCELONÈS

Sant Adrià de Besòs 1 ex. a la desembo-
cadura del Besòs el 5.X (XLBA); primera
citació postnupcial (F).
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BAIX CAMP

Reus 42 exs. en 3 km a l’aeroport de Reus
el 19.X (ABBB); (N).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a la Magarola
l’1.V (XLBA); darrera citació prenupcial (F).

GARROTXA

La Vall d’en Bas Grup de més de 100 exs.
al veïnat de Cirera el 31.I (FTCA); (N). 

GIRONÈS

Campllong 1 ex. el 29.IX (JVCB); prime-
ra citació postnupcial (F).

NOGUERA

Artesa de Segre Presència en els dos cen-
sos de nidificants a l’itinerari SOCC 45
(JTGB); nou quadrat UTM 10x10 de cria
possible (GR).

VALLÈS ORIENTAL

Mollet del Vallès 1 ex. en un camp d’al-
fals a Gallecs el 4.X (FMVA); primera cita-
ció postnupcial (F).

Riparia riparia
Oreneta de ribera

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà Mínim de 560 exs. a l’estany del
Cortalet el 29.IV (MZBB i JMAA); màxim pre-
nupcial (N). 2 exs. a la Rogera el 29.VI
(JMAA i AOTA); primera citació postnupcial
(F). 20 exs. als estanys del Matà el 12.X
(JMAA); darrera citació postnupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 2 exs. als ullals de Panxa
el 4.III (DBCA i JPVF); primera citació pre-
nupcial (F). Com ja és habitual aquests
darrers anys, presència regular d’uns 40
exs. estiuejant al sector Migjorn-illa de

Buda, però sense cap indici de reproduc-
ció (DBCA i RTFA); (F). 1 ex. als arrossars
de la Quartera, illa de Buda, el 19.XI (DBCA);
darrera citació postnupcial (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 2 exs. a la bassa dels
Pollancres el 19.II (FLSA); primera citació
prenupcial (F). 2 exs. a la bassa dels Pollan-
cres el 18.X (FLSA); darrera citació post-
nupcial (F).

BARCELONÈS

Santa Coloma de Gramenet 2 exs. al riu
Besòs el 7.VIII (XLBA); primera citació post-
nupcial (F). 
Sant Adrià de Besòs 1 ex. a la desembo-
cadura del Besòs el 9.V (XLBA); darrrera
citació prenupcial (F).

MARESME

Palafolls 1 ex. a l’antiga gravera del cos-
tat de l’aeròdrom el 5.III (EBMA); primera
citació prenupcial (F). 30 exs. el 21.III
(EBMA); màxim nombre (N).

PRIORAT

Falset 8 exs. al Morrot el 5.X (ABBB); darre-
ra citació postnupcial (F).

RIBERA D’EBRE

Flix 413 nius a la colònia del meandre, ja
activa el 15.V (PJMB); (N, R).

TARRAGONÈS

Vila-seca 5 exs. a la Pineda el 16.III (ACTA,

FMVA i PJAA); primera citació prenupcial
(F).
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Ptyonoprogne rupestris
Roquerol

Tendència població nidificant (SOCC) 
Mitjana anual (2002-2006): +6% (ns, n=43)

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus 60 exs.
migrant cap al N davant cala Culip l’11.III
(MARC); (N, F).
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà Mínim de 80 exs. a l’estany del Cor-
talet el 23 i 24.II i als prats de Vilaüt el
2.III (JMAA); màxim detectat (N, F). 

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre Àmpliament distribuït i
força abundant, amb diverses desenes d’e-
xemplars repartits per tot el Delta als perí-
odes gener/febrer i novembre/desembre
(DBCA); (F). 1 ex. sobre l’Alfacada el 24.III
(DBCA); darrera citació prenupcial (F). 3
exs. al riu Ebre a l’alçada del pas de Garri-
ga el 6.X (DBCA); primera citació postnupcial
(F).

GARROTXA

Sant Ferriol 50 exs. volant al riu Ser al
Torn el 12.III (JGGB); (N, F).
Vall d’en Bas Unes 40 parelles nidificants
a Falgars el 3.VII, en especial al cingle de
la Coromina (FTCA); (N, R).

MARESME

Calella Observacions d’una parella al via-
ducte de la C-32 entre el 17.V i el 20.VI.
Estan covant el 17 i 26.V. 1 adult peixant
dos voladors ja fora del niu el 20.VI (EBMA);
(R).
Pineda de Mar Observacions al sector de
la Pedrera entre el 8.III i el 20.VI. 3 exs.
al viaducte el 5.V, 1 d’ells construint niu.
El 6.VI el niu conté polls petits que són
peixats per 2 adults. El 20.VI el niu con-
té 4 polls grans a punt de volar (EBMA);
(R). 

Santa Susanna Observacions al viaducte
de la C-32 entre el 23.III i el 8.VI. El 19.V
dos nius ocupats amb ocells covant. El
6.VI els adults continuen covant i sembla
que encara no han nascut els polls en cap
dels 2 nius (EBMA); (R).

TARRAGONÈS

El Morell 85 exs., entre ells un d’albí, entre
el Morell i la presa el 8.I (ACTA); cens d’o-
cells aquàtics hivernants (N, M).

Hirundo rustica
Oreneta vulgar

Tendència població nidificant (SOCC) 
Mitjana anual (2002-2006): +13% (*, n=103)

ALT EMPORDÀ 

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. a l’estany del Cortalet el
18.II (JEPB); primera citació prenupcial (F).
477 exs. capturats per a l’anellament a l’es-
tany de Palau el 29.IX (SSAA); (N). 1 ex. a
la closa Tancada el 15.XI (JMAA i TMJA);
darrera citació postnupcial (F). 5 exs. als
estanys del Matà entre el 2 (JMAA i TMJA) i
el 20.XI (AROA), amb una darrera citació
d’1 ex. el 19.XII (JMAA i TMJA); citacions
hivernals (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. observat regular-
ment entre el Canal Vell i Deltebre de
l’1.I al 17.II, present a la zona des del
27.XI de 2005 (DBCA); citacions hiver-
nals (F). 2 exs. als arrossars de Secane-
lla el 18.II (DBCA); primera citació pre-
nupcial (F). 3 exs. a l’illa de Buda el 21.XI
(DBCA); darrera citació postnupcial (F).
1 ex. observat regularment a l’illa de Buda
del 22.XI al 31.XII (DBCA); citacions hiver-
nals (F).
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BAIX LLOBREGAT

Abrera Gran joca de 6.000 exs. al riu Llo-
bregat el 8.IX (XLBA, JPMC i JCRD); (N).
Delta del Llobregat 1 ex. al camí de Valèn-
cia i 1 ex. a cal Tet el 10.II (RBVA, XLBA i
MGVA); primeres citacions prenupcials (F). 

BARCELONÈS

Barcelona Grup familiar de dos adults i 4
joves als jardins de l’hospital de Sant Pau
entre el 7 i el 16.VI (XTGA); (R, G).

MARESME

Arenys de Mar Niu amb 5 ous el 31.V i
amb polls el 20.VI a can Buixalleu (CBSA);
(R). 
Malgrat de Mar 1 ex. a la desembocadu-
ra de la Tordera el 18.XI (MGVA); darrera
citació postnupcial (F).
Tordera 1 ex. el 7.XII (XRCA); citació hiver-
nal (F).

SEGRIÀ

Artesa de Lleida 1 ex. el 18.II (FMSA i
JBSA); primera citació prenupcial (F).

Hirundo daurica
Oreneta cua-rogenca

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus 19 nius
ocupats i 4 nius amb nidificació proba-
ble (PGGA i PFLB); xifra lleument superior
a l’any anterior (R, N). 1 ex. a la vinya del
Rei de Vilajuïga el 25.IX (PFLB); darrera
citació postnupcial (F).

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 3 juvenils dema-
nant becada insistentment a Torrelletes
el 21.VII (HSCA, CGGA i XBGA); (R).

BAIX CAMP

Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant 1 ex.
volant a Masboquera el 12.IV. Es troba un

niu construït sota un pont. S’observen 2
exs. sortint d’aquest niu el 15.IV. Nova-
ment es torna a veure la parella el 28.V. El
19.VIII es troba un jove volador mort sota
el pont, que podria correspondre a una
segona posta (APVA); (R).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. a les Olles el 15.III
(DBCA); primera citació prenupcial (F). 2
exs. a les Olles el 20.III (DBCA); (F). 1 ex
a les Olles el 21.III (DBCA); (F). 1 ex. a la
punta del Fangar el 3.V (DBCA); darrera
citació postnupcial (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 2 exs. a la maresma
del Remolar el 4.III (MGVA); primera cita-
ció prenupcial (F).
El Papiol 2 adults i 3 juvenils al carrer
Joaquim Blume el 17.VIII (CFMA); citació
estival en un quadrat UTM 10x10 sense
dades de cria (R).

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. migrant al turó de la Maga-
rola el 20.IX (XLBA); darrera citació post-
nupcial (F).

MARESME

Important colonització de la comarca amb
3 nous quadrats UTM 10x10 de cria segu-
ra.
Arenys de Mar 3 exs. sota el viaducte de
l’autopista C-32, a la riera de Torrentbò,
buscant indret on fer el niu el 16.IV. 2 pare-
lles al mateix indret el 21.V. El 18.VI les
dues parelles entren constantment dins un
dels forats d’una columna on s’hi detecta
la presència de nius. El 16.VII una pare-
lla entra a la mateixa columna del viaducte,
cosa que podria indicar una segona pos-
ta. El 13.VIII la parella entra constantment
a peixar. (CBSA); (GR). 1 ex. el 27.VIII
(CBSA); darrera citació postnupcial (F).
Calella 2 parelles amb niu al viaducte de
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la C-32 entre el 17.V i el 27.VI. Adults pei-
xant el 27.VI (EBMA); (GR).
Pineda de Mar Una parella torna a nidi-
ficar a la Pedrera entre el 21.IV i el 20.VI,
en un niu de Ptyonoprogne rupestris engran-
dit que ja van utilitzar el 2005. Una
segona parella nidifica al viaducte de l’au-
topista, amb observacions d’adults peixant
entre el 6 i el 20.VI (EBMA); (GR).
Santa Susanna Una parella amb niu al
viaducte de l’autopista C-32 entre el 8.V
i el 6.VI (EBMA); (G).
Sant Pol de Mar Una parella al pont de
l’autopista entre el 24.IV i el 6.VI sense que
s’aconsegueixi trobar el niu (EBMA); (G).

GARRIGUES

Bovera 2 exs. entre Flix i Bovera el 12.III
(SWWA); primera citació prenupcial (F).

OSONA

Viladrau 1 ex. a la urbanització la Guineu
el 2.VI (JPFB, APPA, EPPB i ÀPGA); citació ple-
nament estival en un sector sense dades
de cria (G).

PRIORAT

La Bisbal de Falset Mínim d’1 parella
durant l’època de cria (EGTA); (R).
Margalef Mínim de 2 parelles durant l’è-
poca de cria (EGTA); (G).

RIBERA D’EBRE

Ascó-Garcia 3 exs. al pas de l’Ase el 12.III.
(RACC); primera citació prenupcial (F).
Flix 1 ex. anellat a Sebes el 8.XI (JBGC);
darrera citació postnupcial (F).

SOLSONÈS

Pinell de Solsonès Presència en els dos
censos de nidificants a l’itinerari SOCC
212 (APTA); nou quadrat UTM 10x10 de
cria possible (GR).

VALLÈS ORIENTAL

Bigues i Riells 1 ex. el 6.VIII i un grup

familiar de 4 exs. el 18.VIII als Saulons d’en
Déu (XLBA); (G).

Delichon urbicum
Oreneta cuablanca

Tendència població nidificant (SOCC)
Mitjana anual (2002-2006): +7% (ns, n=74)

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 2 exs. a les Olles el 10.III
(DBCA); primera citació prenupcial (F). 1
ex. a Sant Jaume d’Enveja el 31.X (DBCA);
darrera citació postnupcial (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a la Murtra l’11.II
(RBVA); primera citació prenupcial (F).

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. als jardins del Laberint
d’Horta el 22.X (XBAA); darrera citació post-
nupcial (F).

GIRONÈS

Cassà de la Selva 1 ex. el 12.XI (JVCB);
darrera citació postnupcial (F).

MARESME

Arenys de Mar 1 ex. a can Buixalleu el
21.X (CBSA); darrera citació postnupcial
(F).

SEGRIÀ

Lleida 1 ex. el 14.II (ARXD); primera cita-
ció prenupcial (F).

SELVA

Santa Coloma de Farners 1 ex. el 10.II
(ADGA i MGSA); primera citació prenupcial
(F). 2 exs. al centre de la vila el 5.XII (ADGA)
i 1 ex. amb algunes primàries deteriora-
des a la plana de Farners el 19.XII (ADGA);
citacions hivernals (F).
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Anthus richardi
Piula grossa

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus 1 ex. a sa
Planassa el 20 (PFLB) i 23.XII (DVSA, MCGX,

OMPA, TBXB i ALTA); (G). Pendent d’homo-
logació pel CR-SEO.
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 2 exs. als prats del mas Trencat el
30.XI (JMAA) i l’1.XII (AOTA). Posterior-
ment, 3 exs. el 5.XII (AOTA), 4 exs. el 6.XII
(MRFB, AGXD, JMOB i RJNA), 3 exs. el 8.XII
(AOTA i JMAA) i 2 exs. el 9 (JCPA i DPHA) i
10.XII (GJXA); (G). Pendents d’homologa-
ció pel CR-SEO.

BAIX CAMP

Les Borges del Camp 1 ex. present a la
zona des de 2005 s’observa entre el 2 i el
17.I (JFOD i JFGC); (G). Pendent d’homo-
logació pel CR-SEO.

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 4 exs. de 1r hivern als
erms de la Tancada de l’1.I al 24.II, amb
1 ex. de 1r hivern del 25.II al 13.III; pre-
sents a la zona des de l’octubre de 2005
(DBCA); (G). 1 ex. de 1r hivern als erms
de la Tancada del 18.X al 31.XII (DBCA);
(G). Pendents d’homologació pel CR-
SEO.

SELVA

Sils 1 ex. als estanys el 9.XII (ADGA); (G).
Pendent d’homologació pel CR-SEO.

Anthus campestris
Trobat

Tendència població nidificant (SOCC)
Mitjana anual (2002-2006): -17% (ns, n=30)

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus 1 ex. al

pla de les Gates el 6.IX (PFLB); darrera cita-
ció postnupcial (F).
Rabós 2 exs. a Sant Quirze de Colera el
4.IV (ECFA); primera citació prenupcial
(F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. a l’illa de Buda el
29.III (DBCA); primera citació prenupcial
(F). 1 ex. als erms de la Tancada el 2.VI
(DBCA); darrera citació postnupcial (F). 1
ex. de 1r hivern als erms de la Tancada el
2.VIII (DBCA); primera citació postnupcial
(F). 1 ex. de 1r hivern a l’entrada del Tra-
bucador el 26.IX (DBCA); darrera citació
postnupcial (F). 

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a la platja del
Remolar 3.IV (FLSA); primera citació pre-
nupcial (F).

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. al parc del Guinardó el
26.IX (XLBA); darrera citació postnupcial
(F).
Sant Adrià de Besòs 1 ex. el 2.VI (XLBA);
darrera citació prenupcial (F).

PALLARS SOBIRÀ

Sort 1 ex. a l’itinerari SOCC 144 el 7.V
(IOSA); nou quadrat UTM 10x10 de cria
possible (GR).

SEGRIÀ

Alfés 1 ex. al secà el 4.IV (JBDA); primera
citació prenupcial (F).

VALLÈS ORIENTAL

Mollet del Vallès 1 ex. a Gallecs el 26.VIII
(XLBA); primera citació postnupcial (F).
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Anthus trivialis
Piula dels arbres

Tendència població nidificant (SOCC)
Mitjana anual (2002-2006): +13% (ns, n=30)

ALT EMPORDÀ

La Jonquera 1 ex. cantant al xalet de l’Al-
bera el 19.V (MBFA i AOTA); nou quadrat
UTM 10x10 de cria possible (GR).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. als arrossars dels
Vascos el 15.III (DBCA); primera citació
prenupcial (F). 1 ex. a la tora Cremada,
punta de la Banya, el 21.V (DBCA i ALAB);
darrera citació prenupcial (F). 1 ex. a l’i-
lla de Buda el 12.IX (DBCA); primera cita-
ció postnupcial (F). 1 ex. de 1r hivern ane-
llat a l’illa de Buda el 28.X (DBCA); darre-
ra citació postnupcial (F).

BARCELONÈS

Santa Coloma de Gramenet 1 ex. el 20.III
(XLBA); primera citació prenupcial (F).
Sant Adrià de Besòs 1 ex. a la desembo-
cadura del Besòs el 5.V (XLBA i MGVA); darre-
ra citació prenupcial (F).

GARROTXA

Santa Pau 1 ex. anellat als estanys d’en
Jordà el 26.X (JFBA); darrera citació post-
nupcial (F).

GIRONÈS

Girona 1 ex. prop de la depuradora de
l’hospital Josep Trueta el 4.III (CPVA); pri-
mera citació prenupcial (F).

OSONA

Malla 1 ex. al molí de Torrellebreta el
22.VIII (JBCB); primera citació postnup-
cial (F).
Sant Martí d’Albars 1 ex. a la Blava el
13.X (JCCA); darrera citació postnupcial
(F).

TARRAGONÈS

Vila-seca 1 ex. a la platja dels Prats el 22.III
(JFOD); primera citació prenupcial (F).

Anthus pratensis
Titella

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. al sector del Cortalet el 8.X
(JMAA); primera citació postnupcial (F). 

BAIX CAMP

Reus 23 exs. en 3 km a l’aeroport de Reus
el 19.X (ABBB); (N).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. als arrossars del Tan-
cat, illa de Buda, el 22.IV (DBCA); darrera
citació prenupcial (F). 1 ex. als arrossars
de Riet Vell el 2.X (DBCA); primera citació
postnupcial (F).

BARCELONÈS

Santa Coloma de Gramenet 1 ex. el 6.X
(XLBA); primera citació postnupcial (F).

GARROTXA

Sant Joan les Fonts 1 ex. a Aiguanegra el
16.IX (FTCA); primera citació postnupcial
(F).

GIRONÈS

Fornells de la Selva 2 exs. el 22.IV (JRXD);
darrera citació prenupcial (F).
Girona 1 ex. a Fontajau el 22.IV (PFLB i
ACHA); darrera citació prenupcial (F).

VALLÈS ORIENTAL

Mollet del Vallès 1 ex. a Gallecs el 16.IV
(FMVA, VPRA i JMOB); darrera citació pre-
nupcial (F).
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Anthus cervinus
Piula gola-roja

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus 1 ex. atu-
rat en uns prats de la vinya del Rei de Vila-
juïga el 23.IV (PFLB); (G). 1 ex. al pla de
les Gates el 30.IV (PFLB, ACHA, JSVA, DSBB,

JGCB i OCVA); (G).
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. als estanys del Matà l’1.IV
(ABRA); primera citació prenupcial (F). 18
exs. als estanys del Matà el 26.IV (JRRF) i
mínim de 20 exs. el 27 (JMAA i TMJA) i 29.IV
(JCMF); màxims prenupcials (N). 1 ex. als
estanys del Matà el 10.V (JMAA); darrera
citació prenupcial (F). 1 ex. de 1r hivern
als estanys del Matà entre l’11 i el 15.X
(JMAA i AOTA); (F). 

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. als arrossars del Rom-
pent el 16.IV (JCPA i DBCA); (F). 5 exs. als
erms de la Tancada el 25.IV (DBCA); (F). 7
exs. als arrossars de la Quartera i 3 exs. als
erms de la Tancada el 27.IV (DBCA); (F). 9
exs. als arrossars de la Quartera el 28.IV
(DBCA); (F). 1 ex. als arrossars de l’Embut
el 29.IV (DBCA); (F). 4 exs. als erms de la
Tancada el 3.V (DBCA); (F). 2 exs. als arros-
sars del Tancat, illa de Buda, el 8.V (DBCA);
(F). 1 ex. als erms de la Tancada el 14.V
(DBCA); (F).

BAIX EMPORDÀ

Bellcaire d’Empordà 2 o 3 exs. a Sobres-
tany el 19.IV (ABRA); darrera citació pre-
nupcial (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. el 17.IV (PBJA,

JBOL i JCMC); primera citació prenupcial
(F). 1 ex. el 28.IV (FLSA i SSAA); darrera
citació prenupcial (F).

MARESME

Tordera 1 ex. sota la N-II el 12.IV (EBMA);
(G).

OSONA

Calldetenes 1 ex. a l’Aragall el 29.IV (PBCA);
(G).
Folgueroles Presència regular entre el
26.IV i el 5.V amb un màxim de 9 exs. el
27.IV (MRFB, AGRB, JCRC, PBCA, MGVA, JBCB

i RJNA); (G, F).

VALLÈS ORIENTAL

Mollet del Vallès 1 mascle entre el 14 i
el 21.IV i 1 ex. diferent el 3.V a Gallecs
(FMVA); (G).
Sant Fost de Campsentelles 1 ex. de 1r
hivern al riu Besòs el 30.X (FMVA); (G).

Anthus spinoletta
Grasset de muntanya

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. als estanys del Matà el 5.V
(JMAA); darrera citació prenupcial (F). 1
ex. als estanys del Matà el 6.X (JMAA); pri-
mera citació postnupcial (F). 

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. als arrossars del Tan-
cat, illa de Buda, el 13.IV (DBCA); darrera
citació prenupcial (F). 1 ex. als arrossars
de la Quartera, illa de Buda, el 5.X (DBCA);
primera citació postnupcial (F).

GARROTXA

Santa Pau 1 ex. anellat als estanys d’en
Jordà l’11.X (JFBA); primera citació post-
nupcial (F).

MARESME

Tordera 2 exs. sota la N-II el 12.IV (EBMA);
darrera citació prenupcial (F).
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OSONA

Folgueroles 1 ex. al Raurell el 27.IV (MRFB,

PBCA, RJNA i AGRB); darrera citació pre-
nupcial (F).

PALLARS SOBIRÀ

Farrera 5 exs. sedimentats a 1.600 m a
les bordes de Burg el 21.I (JRSB i ETNE); (F).

SELVA

Sils 8 exs. als estanys el 16.X (JVLA); pri-
mera citació postnupcial (F).

Motacilla flava
Cuereta groga

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 2 exs. a l’estany de Palau el 13.III
(SSAA i JMAA); primera citació prenupcial
(F). Mínim de 180 exs. als prats de can
Comes el 6.IV (JMAA); concentració pre-
nupcial (N). Primer juvenil observat a l’es-
tany Europa el 8.VI (JMAA); (R). 1 ex. als
estanys del Matà el 28.X (JMAA); darrera
citació postnupcial (F). 1 ex. de 1r hivern
als Fangassos Petits el 16 (AOTA) i 17.XII
(AOTA, XDPA i JMAA); citacions hivernals (F). 

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 6 exs., probablement tots
femelles de 1r hivern, observats repeti-
dament als arrossars de les Olles, el Tra-
vés, la Llanada i la Tancada de l’1.I al 15.III
(DBCA); citacions hivernals (F). 5 mascles
de la subespècie flava a les Olles el 15.III
(DBCA); primera citació prenupcial (F, T)
2 femelles i 1 mascle, tots de 1r hivern,
als arrossars de la Quartera, illa de Buda,
el 18.XI (DBCA), darrera citació postnup-
cial (F). 

BARCELONA

Santa Coloma de Gramenet 1 ex. al riu
Besòs el 7.III (XLBA); primera citació pre-

nupcial (F). 1 ex. al riu Besòs el 25.V (XLBA);
darrera citació postnupcial (F).
Sant Adrià de Besòs 1 ex. al riu Besòs el
2.VIII (XLBA); primera citació postnupcial
(F).

GIRONÈS

Cassà de la Selva 2 exs. a Campllong el
25.X (ADGA); darrera citació postnupcial
(F).

MARESME

Malgrat de Mar 25 exs., amb represen-
tants de les subespècies flava i flavissima,
a la desembocadura de la Tordera el 7.IV
(EBMA); (T). 8 exs. a la desembocadura de
la Tordera el 12.V, entre les quals hi ha 2
exs. de la subespècie thunbergi (EBMA); (T).
2 exs. a la desembocadura de la Tordera
el 19.X (XRCA); darrera citació postnup-
cial (F). 

TARRAGONÈS

Vila-seca 1 ex. a la sèquia Major el 15.III
(ACTA, FMVA i PJAA); primera citació pre-
nupcial (F).

VALLÈS OCCIDENTAL

Montcada i Reixac 1 ex. el al riu Besòs el
9.XI (XLBA); darrera citació postnupcial
(F). 1 ex. al riu Besòs el 26.XII (XLBA); cita-
ció hivernal; (F).

Motacilla flava feldegg
Cuereta groga balcànica

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 mascle a Vilaüt el 15.IV (SDDA i
EDDA); (T). 1 mascle als estanys del Matà
entre el 27.IV (JMAA, TMJA i MSDC) i l’1.V
(JMAA); (T). Pendents d’homologació pel
CR-SEO.
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BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 mascle de 2n any als
arrossars de la Quartera, illa de Buda, el
8.V (DBCA); (T). Pendent d’homologació
pel CR-SEO.

BAIX LLOBREGAT

Cornellà de Llobregat 1 mascle al riu Llo-
bregat el 30.III (SSAA); (T). Pendent d’ho-
mologació pel CR-SEO.
Sant Boi de Llobregat 1 mascle a can
Morral el 31.III, just a la llera contrària de
la citació del 30.III (ABXA); (T). Pendent
d’homologació pel CR-SEO.

Motacilla citreola
Cuereta citrina

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. de 1r hivern als estanys del
Matà i als Fangassos Petits entre el 14 (JMAA,

AROA, JGIA i AOTA) i el 31.XII (PAEA); (G).
Pendent d’homologació pel CR-SEO.

Motacilla cinerea
Cuereta torrentera

Tendència població nidificant (SOCC) 
Mitjana anual (2002-2006): -8% (ns, n=53)

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus 1 ex. a la
serra de Verdera el 15.V (ECRA); citació
estival en un indret on no hi cria (F). 2
exs. al Pujolar el 6.X (PFLB); primera cita-
ció postnupcial (F).
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 4 exs. al sector del Cortalet el 12.III
(JMAA); darrera citació prenupcial (F). 1
ex. a l’estany de Palau el 8.IX (SSAA); pri-
mera citació postnupcial (F). 

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. a l’illa de Buda el
6.IV (DBCA); darrera citació prenupcial (F).
1 ex. a l’illa de Buda el 21.IX (DBCA); pri-
mera citació postnupcial (F).

BARCELONÈS

Sant Adrià de Besòs 1 mascle a la de-
sembocadura del Besòs el 26.IV i el 5.V,
localitat on no hi cria (XLBA); (F).

Motacilla alba
Cuereta blanca

Tendència població nidificant (SOCC) 
Mitjana anual (2002-2006): 0% (ns, n=159)

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus 1 ex. duent
becada a cala Montjoi el 12.V (PFLB,

MSFB, JHHA, MFXD i PCXD); (R).
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà Primers juvenils observats als estanys
del Matà el 12.V (JMAA); (R).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 2 exs. als arrossars del Tan-
cat, illa de Buda, el 28.IV (DBCA); darrera
citació postnupcial (F). Nous casos de nidi-
ficació al delta: 1 parella en un magatzem
als afores de Deltebre i 1 parella en una
caseta abandona prop dels ullals de Balta-
sar, en tots casos s’observen polls voladors
a finals de juny i principis de juliol (DBCA);
(R). 4 exs. dispersos al camí del Matà i els
arrossars del Migjorn el 14.IX (DBCA);
primeres citacions postnupcials (F).

Motacilla alba yarrellii
Cuereta blanca endolada

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. als estanys del Matà el 27 i
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28.VI (JMAA i ABRA); (G). Homologada pel
CAC.

Cinclus cinclus
Merla d’aigua

ALT EMPORDÀ

La Jonquera 2 parelles nidificants a Reque-
sens (MBFA i BMBA); (R, N). 1 parella entrant
al niu al pantà de Requesens el 19.V (MBFA,

AOTA i BMBA); (R, F).
Salines-Bassegoda 1 niu de l’any ja sen-
se activitat al juny (AOTA, PSGA, MBFA i BMBA);
(R, F). Població estimada en unes 10-15
parelles (AOTA, MBFA, ECFA, PSGA i BMBA);
(R, N).

GIRONÈS

Girona 1 ex. a illa de Ter el 21.X (CPVA i
HMPA); (G).

PALLARS SOBIRÀ

Lladorre 1 ex. a 2.250 m al riu de Guiló
el 7.XII (APSA i OGFB); (G).

VAL D’ARAN

Es Bòrdes Fins a 5 exs., 2 joves, a la cen-
tral elèctrica del riu Garona a Benós del
26.VIII a l’1.IX (LAAA); (R).
Les 1 adult portant un espiadimonis al niu
situat sota el pont de la Garona el 19.IV
(MAMA); (R, B).
Naut Aran 1 ex. a l’itinerari SOCC 71 el
3.V (XNPA); nou quadrat UTM 10x10 de
cria possible (GR).

Troglodytes troglodytes
Cargolet

Tendència població nidificant (SOCC) 
Mitjana anual (2002-2006): -1% (ns, n=183)

Tendència productivitat (SYLVIA)
Mitjana anual (2002-2006): -10% (*, n=37)

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. a l’illa de Buda el
29.III (DBCA); darrera citació prenupcial
(F). 1 ex. a l’illa de Buda el 10.X (DBCA);
primera citació postnupcial (F).

MARESME

Arenys de Mar 1 adult peixant els polls
a can Buixalleu el 13.VIII (CBSA); (R).

Prunella modularis
Pardal de bardissa

Tendència població nidificant (SOCC) 
Mitjana anual (2002-2006): +5% (ns, n=39)

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 2 exs. anellats a les feixes del Jon-
car el 23.III (JFBA i OCVA); darrera citació
prenupcial (F). 1 ex. a l’estany de Palau el
18.X (SSAA); primera citació postnupcial
(F).

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal Present el 23.III,
darrera citació prenupcial (HSCA, CGGA i
XBGA); (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. de 2n any recaptu-
rat a l’illa de Buda el 3.IV (DBCA); darrera
citació prenupcial (F). 1 ex. de 1r hivern
anellat a l’illa de Buda el 15.X (DBCA); pri-
mera citació postnupcial (F).
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GIRONÈS

Vilablareix 1 ex. a Sant Roc el 16.X (MFRA);
primera citació postnupcial (F).

RIBERA D’EBRE

Flix 3 exs. anellats a Sebes el 14.X (RSBA);
primera citació postnupcial (F).

Prunella collaris
Cercavores

ALT EMPORDÀ

La Jonquera 2 exs. al puig Neulós el 6.II
(JBRC); darrera citació hivernal (F).
Parc Natural de Cap de Creus 7 exs. a
Sant Pere de Rodes el 2.XII (PFLB); (N).

BAIX LLOBREGAT

Olesa de Montserrat 1 ex. a Sant Salva-
dor de les Espases el 3.XI (MLMB); (F, G).

OSONA

Tavertet 9 exs. el 5.II (ABBB); (F, G).

SELVA

Susqueda 2 exs. el 19.II (GDPA); (F, G).

VAL D’ARAN

Naut Aran 1 ex. al pòrt d’Òrla el 15.XI
(XNPA); citació hivernal en zona de cria (F).
Vielha e Mijaran 1 ex. al coret de Mont
el 25.XII (XNPA); citació hivernal en zona
de cria (F).

Erithacus rubecula
Pit-roig

Tendència població nidificant (SOCC) 
Mitjana anual (2002-2006): -2% (ns, n=200)

Tendència productivitat (SYLVIA)
Mitjana anual (2002-2006): -15% (*, n=39)

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus 2 exs. a

la vall de Montjoi el 16.IX (MFRA, MRXD i
JBCD); primera citació postnupcial (F).
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 2 exs. anellats a les feixes del Jon-
car el 15.IV (JFBA); darrera citació pre-
nupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. de 2n any anellat a
l’illa de Buda el 30.IV (DBCA); darrera cita-
ció prenupcial (F). 1 ex. de 1r hivern ane-
llat a l’illa de Buda el 20.IX (DBCA i ALAB);
primera citació postnupcial (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. el 25.VIII (PEGA);
primera citació postnupcial (F). 

MARESME

Arenys de Mar Niu acabat, però encara
sense ous, a can Buixalleu el 6.IV. El 16.IV
conté 2 ous i el 20.IV 4 ous. El niu està
amagat dins un Brachypodium phoenicoides
a nivell del terra (CBSA); (R). 1 adult pei-
xant els polls a can Buixalleu el 6.V, en un
niu construït a terra entre un munt de
branques d’esporga (CBSA); (R).

VALLÈS OCCIDENTAL

Palau-solità i Plegamans 1 ex. en un sec-
tor de canyissar al parc de l’hostal del Fum
el 12.V (FMVA); darrera citació prenupcial
(F). 

Luscinia megarhynchos
Rossinyol comú

Tendència població nidificant (SOCC)
Mitjana anual (2002-2006): +4% (*, n=202)

Tendència productivitat (SYLVIA)
Mitjana anual (2002-2006): +3% (ns, n=48)

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. anellat a les feixes del Joncar
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l’1.IV (JFBB); primera citació prenupcial
(F). Primer juvenil observat al sector del
Cortalet el 13.VI (JMAA); (R). 

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 adult anellat al Canal
Vell el 20.III (MOVA); primera citació pre-
nupcial (F). 1 ex. de 1r hivern recapturat
a l’illa de Buda el 28.IX (DBCA); darrera
citació postnupcial (F).

BAIX LLOBREGAT

Esparreguera 1 ex. al riu Llobregat el 21.IX
(XLBA); darrera citació postnupcial (F).

OSONA

Calldetenes 1 ex. al cementiri el 16.III
(LCPA); primera citació prenupcial (F).

SEGRIÀ

Vilanova de la Barca 1 ex. anellat al sot
del Fuster el 20.IX (JCMC); darrera citació
postnupcial (F).

Luscinia svecica
Cotxa blava

ALT CAMP

El Pla de Santa Maria 1 ex. als aiguamolls
el 24.XI (MDDB); (G).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. anellat a les feixes del Joncar
el 25.III (JFBA); darrera citació prenupcial
(F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 mascle a la Tancada el
5.IV (DBCA); darrera citació prenupcial
(F). 1 femella, aparentment adulta, als
arrossars de la Quartera, illa de Buda el
19.VIII (DBCA); primera citació postnup-
cial (F).

BAIX EMPORDÀ

Castell-Platja d’Aro 1 femella a la vall del
Ridaura el 18.XI (CACB); (G).

BARCELONÈS

Santa Coloma de Gramenet 1 ex. el 7.IX
(XLBA); primera citació postnupcial (F).
Sant Adrià de Besòs 1 ex. a la desembo-
cadura del Besòs l’1.IV (XLBA); darrera cita-
ció prenupcial (F).

MARESME

El Masnou 1 mascle de la subespècie cya-
necula trobat mort a Ocata, segurament
per col·lisió, el 20.III (APSA); (G, F).
RIBERA D’EBRE

Flix 1 ex. anellat a Sebes el 18.VIII (JBGC);
primera citació postnupcial (F).

Phoenicurus ochruros
Cotxa fumada

Tendència població nidificant (SOCC) 
Mitjana anual (2002-2006): 0% (ns, n=102)

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. al Cortalet el 8.X (JMAA); pri-
mera citació postnupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 mascle adult a la case-
ta del Sifó, illa de Buda, el 30.III (DBCA);
darrera citació prenupcial (F). 1 femella/1r
hivern a l’illa de Buda el 8.X (DBCA); pri-
mera citació postnupcial (F).

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. al parc del Laberint d’Hor-
ta el 8.IV (XBAA); darrera citació prenup-
cial (F). 
Sant Adrià de Besòs 1 ex. el 5.X (XLBA);
primera citació postnupcial (F).
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BAIX EMPORDÀ

La Bisbal d’Empordà Niu amb polls en
una casa en obres el 13.VI (CSXA); (R).

MARESME

Arenys de Mar Presència continuada d’al-
menys 2-3 mascles cantant en diferents
punts del poble i d’una femella o jove
entre el 22.III i el 28.VIII (CBSA i EBMA);
nou quadrat UTM 10x10 de cria proba-
ble (GR).
Sant Pol de Mar 1 mascle cantant a dins
del nucli urbà el 16.V (CBSA); nou quadrat
UTM 10x10 de cria probable (GR).

TARRAGONÈS

Tarragona 1 ex. al port el 8.X (ACTA); pri-
mera citació postnupcial (F).

Phoenicurus ochruros ×
Phoenicurus phoenicurus
Cotxa fumada × Cotxa cua-roja

OSONA

Vic El mascle aparentment híbrid present
al parc de l’era d’en Sallés des de novem-
bre de 2005 continua a la zona almenys
fins el 5.II (JPRB); (M).

Phoenicurus phoenicurus
Cotxa cua-roja

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus 1 ex. ane-
llat el 8.VIII (PFLB); primera citació post-
nupcial (F). 
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. anellat a les feixes del Joncar
el 20.III (OCVA); primera citació prenup-
cial (F). 1 mascle al sector del Matà el 19.X
(JMAA); darrera citació postnupcial (F). 

BAIX CAMP

Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant 1 ex.

a l’Almadrava el 15.VIII (LGSB); primera
citació prenupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 mascle a l’illa de Buda
i 1 mascle als erms de la Tancada el 18.III
(DBCA); primeres citacions prenupcials (F).
1 femella a l’illa de Buda el 25.V (DBCA);
darrera citació prenupcial (F). 1 mascle de
1r hivern anellat a l’illa de Buda el 17.VIII
(DBCA); primera citació postnupcial (F). 2
mascles de 1r hivern anellats a l’illa de
Buda el 26.X (DBCA); darrera citació post-
nupcial (F).

BAIX LLOBREGAT

Castelldefels 2 exs. s’aturen a descansar
a la coberta d’un vaixell a 5 milles nàuti-
ques de la costa el 26.X (JRSB i JGMD); darre-
ra citació prenupcial (F, B).
Delta del Llobregat 1 ex. anellat al Remo-
lar el 19.III (JCMC); primera citació pre-
nupcial (F).

BARCELONÈS

Sant Adrià de Besòs 1 ex. a la desembo-
cadura del Besòs el 2.VI (XLBA); darrera
citació prenupcial (F).

PRIORAT

Ulldemolins 1 ex. anellat al riu Montsant
el 31.VII (MOVA); primera citació post-
nupcial (F).

RIPOLLÈS

Sant Joan de les Abadesses 1 parella a la
Mare de Déu del Prat el 18.III (OOPB); pri-
mera citació prenupcial (F).

Saxicola rubetra
Bitxac rogenc

ALT EMPORDÀ

Mollet de Peralada 35 exs. el 26.IV (ECFA);
(N).
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Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. als camps de can Corcoll el
5.VI (ABRA); darrera citació prenupcial (F).
2 exs. a l’estany Europa entre el 8 i el 20.X
(JMAA); darrera citació postnupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. anellat al Canal
Vell el 29.III (MOVA); primera citació pre-
nupcial (F). 1 femella de 2n any calenda-
ri anellada a l’illa de Buda el 28.V (DBCA);
darrera citació prenupcial (F). 1 mascle de
1r hivern anellat a l’illa de Buda el 31.VIII
(DBCA); primera citació postnupcial (F). 1
femella als arrossars de la Quartera, illa de
Buda l’1.XI (DBCA); darrera citació post-
nupcial (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. anellat al Remo-
lar el 17.V (JCMC); darrera citació pre-
nupcial (F). 

BARCELONÈS

Sant Adrià de Besòs 1 ex. el 5.IV (XLBA);
primera citació prenupcial (F). 1 ex. al riu
Besòs el 18.X (XLBA); darrera citació post-
nupcial (F).

GARROTXA

Sales de Llierca 1 femella al sector de Polí
l’1.VI (FTCA); darrera citació prenupcial (F).

MARESME

Arenys de Mar 1 ex. el 29.X (CBSA); darre-
ra citació postnupcial (F).

OSONA

Gurb 1 ex. a Puigllong l’1.IV (JEPB); pri-
mera citació prenupcial (F).
Sant Martí d’Albars 1 ex. a la Blava el
24.VIII (JCCA); primera citació postnup-
cial (F).

VALLÈS ORIENTAL

Mollet del Vallès 1 ex. a Gallecs el 26.VIII
(XLBA); primera citació postnupcial (F).

Saxicola torquatus
Bitxac comú

Tendència població nidificant (SOCC)
Mitjana anual (2002-2006): -6% (*, n=162)

Tendència productivitat (SYLVIA)
Mitjana anual (2002-2006): -8% (ns, n=21)

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus 3 juvenils
al Pujolar el 12.V (PFLB, MSFB, JHHA, MFXD

i PCXD); primers polls de l’any (R, F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 mascle a la platja de l’i-
lla de Buda el 2.IV (DBCA); darrera citació
prenupcial (F). 1 mascle adult i 2 mascles
de 1r hivern anellats a l’illa de Buda el
17.X (DBCA); primera citació postnup-
cial (F).

BARCELONÈS

Santa Coloma de Gramenet 2 exs. al riu
Besòs el 6.X (XLBA); primera citació post-
nupcial (F).
Sant Adrià de Besòs 3 exs. al riu Besòs
el 22.III (XLBA); darrera citació prenupcial
(F). 

Oenanthe oenanthe
Còlit gris

Tendència població nidificant (SOCC) 
Mitjana anual (2002-2006): +4% (ns, n=24)

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus 1 ex. al
mas Ventós el 9.VIII (PFLB); primera cita-
ció postnupcial (F).
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
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pordà 1 ex. a la Rovina el 25.X (SSAA);
darrera citació postnupcial (F).
Sant Climent Sescebes 1 ex. a l’estany
de Tòrlits el 19.V (MBFA), darrera citació
prenupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 mascle al camí del Gole-
ró el 2.III (DBCA); primera citació pre-
nupcial (F). 1 femella al camí que porta al
mas de l’illa de Buda el 4.VI (DBCA); darre-
ra citació prenupcial (F). 1 femella/1r hivern
al camí de la gola Nord el 23.VIII (DBCA);
primera citació postnupcial (F). 1 feme-
lla/1r hivern als erms de la Tancada el 8.XI
(DBCA); darrera citació postnupcial (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a la platja del
Remolar l’11.III (MGVA); primera citació
prenupcial (F). 2 exs. a la Magarola el 28.X
(MGVA); darrera citació postnupcial (F).

BARCELONÈS

Sant Adrià de Besòs 1 ex. a la desembo-
cadura del Besòs el 24.V (XLBA); darrera
citació prenupcial (F).

GARRIGUES

Castelldans 1 ex. el 16.XI (MARC i EFRB);
darrera citació postnupcial (F).

TARRAGONÈS

Tarragona 3 exs. al port el 26.III (ACTA);
primera citació prenupcial (F). 

VAL D’ARAN

Naut Aran 1 ex. a Bagergue el 16.IV (XNPA);
primera citació prenupcial (F). 2 polls vola-
dors a 2.000 m al corèt Varradòs el 25.VI
(LTBB); data primerenca (R, F).

VALLÈS ORIENTAL 

Mollet del Vallès 1 ex. a Gallecs el 26.VIII
(XLBA); primera citació postnupcial (F).

Oenanthe hispanica
Còlit ros

Tendència població nidificant (SOCC) 
Mitjana anual (2002-2006): +1% (ns, n=25)

ALT EMPORDÀ

Colera 1 ex. al puig d’Esquers el 20.IX
(MBRA i EMSA); darrera citació postnupcial
(F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 mascle prop de les Olles
el 10.III (DBCA); primera citació prenup-
cial (F). 1 femella a la platja de Migjorn el
19. V (DBCA); darrera citació prenupcial (F). 

SEGRIÀ

La Granja d’Escarp 1 ex. al secà el 28.III
(JBDA); primera citació prenupcial (F).

SOLSONÈS

La Molsosa Presència en els dos censos
de nidificants a l’itinerari SOCC 241 (MRSA);
nou quadrat UTM 10x10 de cria possible
(GR).

TARRAGONÈS

Salou 1 mascle a la punta Cavalls el 27.III
(ACTA i JFOD); primera citació prenupcial
(F).

VALLÈS ORIENTAL

La Llagosta 1 mascle a can Pere Gil el
23.III (FMVA); primera citació prenupcial
(F).

Oenanthe leucura
Còlit negre

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus 1 ex. a
cala Nans el 3.X (JTGC i XVXC); única cita-
ció de l’any (G).
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Monticola saxatilis
Merla roquera

Tendència població nidificant (SOCC) 
Mitjana anual (2002-2006): -1% (ns, n=20)

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus 1 mascle
cantant al capdamunt del Montperdut el
8.IV (PFLB); primera citació prenupcial
(F). 2 exs. construint el niu i un tercer
exemplar adult al Montperdut el 22.IV
(DVSA); (F, R). 1 mascle al Montperdut el
22.VIII (PFLB); darrera citació postnupcial
(F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 mascle als erms de la
Tancada el 24.IV (DBCA); (F). 1 mascle i
1 femella als erms de la Tancada el 25.IV
(DBCA); (F).

GARRAF

Sitges 1 ex. a la Morella el 14.IV (JSPC i
CPMB); primera citació prenupcial (F).

RIBERA D’EBRE

Tivissa 1 mascle al racó de la Dòvia el 3.VI
(APVA); nou quadrat UTM 10x10 de cria
possible (GR).

SOLSONÈS

La Molsosa 1 mascle cantant a l’itinerari
SOCC 241 el 29.IV i el 3.V (MRSA); nou
quadrat UTM 10x10 de cria probable (GR).
Sant Llorenç de Morunys 1 ex. a l’itine-
rari SOCC 183 el 12.VI (DMCA); nou
quadrat UTM 10x10 de cria possible (GR).

VAL D’ARAN

Naut Aran 1 mascle cantant a era Roque-
ta el 16.IV (XNPA); (F).

Monticola solitarius
Merla blava

Tendència població nidificant (SOCC) 
Mitjana anual (2002-2006): +15% (ns, n=32)

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus 1 mascle
cantant i fent vols nupcials al Montperdut
el 4.III (PFLB); primera citació d’un mas-
cle marcant territori (F, R). 1 poll de l’any
a la roca Miralles el 22.V (PFLB); (F, R).
Terrades 1 ex. el 27.IV (MLLA); nou qua-
drat UTM 10x10 de cria possible (GR).

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. en un terrat del barri de
Sant Andreu el 19.II (JCCA); (G). 1 ex. entre
el 18.II i l’11.III i entre el 4 i l’11.XI al teu-
lat del palau del parc del Laberint d’Hor-
ta (XBAA); (G).

GARROTXA

Tortellà 1 ex. a la pedrera de Tortellà el 3.XII,
espècie escassa a la Garrotxa (FTCA); (G).

Turdus torquatus
Merla de pit blanc

Tendència població nidificant (SOCC) 
Mitjana anual (2002-2006): 0% (ns, n=19)

ALT EMPORDÀ

Rabós 2 exs. al coll de Plaja el 9.III (AOTA);
primera citació prenupcial (F). 
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ALT URGELL

Les Valls de Valira 1 mascle a 2.670 m
en una carena rocallosa entre els pics de
Basiets i Bassera, molt lluny d’arbres i
arbusts, el 15.VI (PABB); (B). 

BAIX CAMP

Colldejou 1 ex. a la mola de Colldejou
el 30.IX (JFOD); (F, G).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 mascle adult de la subes-
pècie alpestris anellat a l’Alfacada el
15.III (MOVA, OCVA i MLCA); (F, T). 1 mas-
cle de la subespècie alpestris i 1 femella a
l’illa de Buda el 23.III (DBCA); (F, T). 1 mas-
cle de la subespècie alpestris a l’illa de Buda
el 16.X (DBCA); (F, T). 2 mascles de la subes-
pècie alpestris i 1 femella a l’illa de Buda
el 26.X (DBCA); (F, T). 1 femella a l’illa de
Buda el 2.XI (DBCA): (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. anellat al Remo-
lar el 27.III (JCMC); primera citació pre-
nupcial (G, F). 2 exs. als itineraris del
Remolar l’1.XI (JCMC); darrera citació post-
nupcial (G, F).

BERGUEDÀ

Castellar de n’Hug 1 ex. en matollars de
Juniperus communis al pla de Rus el 7.XII
(PABB); citació hivernal (F).

OSONA

Viladrau 1 ex. prop del Matagalls el 12.XII
(MRFB i RPSA); citació hivernal (F, G).

PALLARS JUSSÀ

Abella de la Conca 1 ex. reclamant des
de dalt d’un Pinus sylvestris a l’obaga de
la Molina de la serra de Carreu el 13.XII
(APSA); citació hivernal (F).

PALLARS SOBIRÀ

Espot Polls voladors el 8.VI (JCBC); (R).

Rialp 1 femella alimenta un volador amb
cucs de terra a Port-Ainé el 20.V (JRSB);
(R, F).

RIPOLLÈS

Molló Alguns exemplars a 2.000 m el
19.XII (MMPB); citació hivernal (F).

SOLSONÈS 

Odèn Almenys 1 ex. en una pineda ober-
ta de Pinus uncinata, amb abundants
Juniperus communis, de la serra d’Odèn el
18.XII (PABB); citació hivernal (F).

Turdus merula
Merla

Tendència població nidificant (SOCC) 
Mitjana anual (2002-2006): +2% (ns, n=240)

Tendència productivitat (SYLVIA)
Mitjana anual (2002-2006): -15% (*, n=52)

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre Aquest darrers anys s’ha
produït una expansió de l’espècie com a
nidificant en moltes zones arbrades i enjar-
dinades de tot el Delta. Això ha donat lloc
a observacions i captures regulars en loca-
litats on no es detectava al llarg de tot el
període estival, com per exemple el Canal
Vell, fet que dificulta enormement destriar
els migrants purs (DBCA); (R). De tota mane-
ra i d’acord amb la seqüència de captures
de totes les campanyes realitzades al Del-
ta: 1 femella de 2n any anellada al Canal
Vell el 9.IV (MOVA); primera citació pre-
nupcial (F). 1 mascle adult anellat a l’illa
de Buda el 12.X (DBCA); primera citació
postnupcial (F).

BAIX LLOBREGAT

Cornellà de Llobregat 1 mascle peixant
un volador l’11.IV (ASAA); (R).
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BARCELONÈS

Barcelona 1 poll plomat amb la femella
prop del Teatre Nacional el 16.III (JOSA);
dada primerenca de cria (R, F).

GARROTXA

Santa Pau 1 volador a la fageda el 7.V
(FTCA); (R).

MARESME

Arenys de Mar 1 niu amb 3 ous el 8.IV. El
niu està construït dalt d’un Rhamnus alater-
nus a uns 3,5 m d’alçada (CBSA); (R). 1 niu
amb 3 polls acabats de néixer el 7.IV. El 26.IV
el niu conté 2 polls bastant grans i el tercer
roman mort a terra. El niu està construït dalt
d’un Jasminum sp. a uns 2,5 m del terra en
una eixida del nucli urbà (CBSA); (R).

TARRAGONÈS

Tarragona Primer poll cuacurt de l’any ja
fora del niu als jardins del passeig Presi-
dent Companys el 23.III (RACC); (R).

Turdus pilaris
Griva cerdana

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 55 exs. a l’estany dels Roncaires el
14.II (MLCA i OCVA); màxim anual (N).
Rabós: 1 ex. a Delfià el 13.III (MBRA); darre-
ra citació prenupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. a la tora Cremada el
8.I (DBCA); (G). 1 ex. a l’illa de Buda el 4.XI
(DBCA); (G; F). 3 exs. a l’illa de Buda el 18.XI
(DBCA); (G, F). 1 ex. a l’illa de Buda 12.XII
(DBCA); (G). 1 ex. als ullals de Baltasar el
21.XII (DBCA); (G).

OSONA

Gurb 1 ex. a Puigllong almenys fins el
18.III (JAIA); darrera citació prenupcial (F).

Manlleu 64 exs. prop de Puig-agut el 4.III
(AGRB); (N).

PALLARS SOBIRÀ

Farrera 18 exs. a 1.600 m a la coma de
Burg el 21.I (JRSB i RTNA); (N).

RIBERA D’EBRE

La Palma d’Ebre 1 ex. sentit diverses vega-
des als Masos el 26.XII (JAEA); (G).

SEGRIÀ

Torres de Segre 17 exs. a l’embassament
d’Utxesa l’1.III (MCVA); (G, N).

SOLSONÈS

Odèn Unes poques desenes d’exemplars
en pinedes obertes de Pinus uncinata amb
abundants Juniperus communis a la serra
d’Odèn el 18.XII (PABB); (N).

Turdus philomelos
Tord comú

Tendència població nidificant (SOCC) 
Mitjana anual (2002-2006): +14% (*, n=135)

Tendència productivitat (SYLVIA)
Mitjana anual (2002-2006): -18% (*, n=23)

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus 1 ex. a la
vall de Montjoi el 16.IX (MFRA, MRXD i JBCD);
primera citació postnupcial (F).
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 2 exs. anellats a les feixes del Jon-
car el 16.IV (JFBA); darrera citació pre-
nupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. de 2n any anellat a
l’illa de Buda el 9.IV (DBCA); darrera cita-
ció prenupcial (F). 1 ex. a l’illa de Buda
el 29.IX (DBCA i ALAB); primera citació post-
nupcial (F).
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BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. anellat al Remo-
lar l’11.IV (JCMC); darrera citació prenup-
cial (F).

BARCELONÈS

Barcelona 33 exs. en 9 ha al parc del Labe-
rint d’Horta el 22.X (XBAA); (N).
Sant Adrià de Besòs 7 exs. a la desem-
bocadura del Besòs el 5.X (XLBA); prime-
ra citació postnupcial (F).

PALLARS JUSSÀ

Isona i Conca Dellà 1 ex. a l’itinerari
SOCC 217 el 14.V (APSA); nou quadrat
UTM 10x10 de cria possible (GR).

SELVA

Vilobí d’Onyar 1 ex. cantant a can Turó
Gros el 6.III (ADGA i MSGA); dada prime-
renca de cant (R, F).

SOLSONÈS

Pinell de Solsonès 1 ex. a l’itinerari SOCC
212 el 8.VI (APTA); nou quadrat UTM 10x10
de cria possible (GR).

TERRA ALTA

La Fatarella 2 exs. sentits de matinada el
5.X (FMVA); primera citació postnupcial
(F).

Turdus iliacus
Tord ala-roig

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus Un mínim
de 9 exs. hivernen a la vinya del Rei i 8
exs. al Pujolar (PFLB); (N). 3 exs. en pas
cap al N sobre el puig Culip l’1.IV (MARC);
darrera citació prenupcial (F). 
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 4 exs. capturats per a l’anellament
a les feixes del Joncar el 2.III i 1 ex. el 3.III
(JFBB); (G). 

ALT URGELL

Les Valls de Valira 1 ex. el 28.X (FMVA);
primera citació postnupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. prop de les bombes
d’illa de Mar el 20.III (DBCA); darrera cita-
ció prenupcial (F). 1 ex. a l’illa de Buda
el 9.X (DBCA); primera citació postnupcial
(F).

BARCELONÈS

Barcelona 2 exs. al parc del Laberint d’Hor-
ta el 6.I i 1 ex. el 4.II (XBAA); (G). 1 ex. al
parc del Guinardó el 12.III (XBAA); (G).
Santa Coloma de Gramenet Present entre
el 6 i el 21.II al Parc Fluvial del Besòs
(XLBA); (G).
Sant Adrià de Besòs 1 ex. a la desembo-
cadura del Besòs el 30.I (XLBA); (G).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 8 exs. a l’itinerari de
l’aguait dels Pollancres el 28 i 29.I (FLSA);
(N). 1 ex. a la pollancreda de la Vidala el
14.III (FLSA); darrera citació prenupcial
(F).

GARROTXA

Sant Feliu de Pallerols Més de 20 exs.
en un sector amb roures al santuari de la
Salut el 19.II (FTCA); (N).

OSONA

Vic 2 exs. al puig dels Jueus el 18.III (MRFB);
darrera citació prenupcial (F).

SELVA

Sils 10 exs. el 20.I (JVLA); màxim detec-
tat (N).

TARRAGONÈS

Tarragona S’escolten reclams el 20.X (ACTA);
primera citació postnupcial (F).
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Turdus viscivorus
Griva

Tendència població nidificant (SOCC) 
Mitjana anual (2002-2006): +5% (ns, n=130)

Tendència productivitat (SYLVIA)
Mitjana anual (2002-2006): +15% (ns, n=11)

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. de 1r hivern anellat
al Canal Vell el 13.X (MOVA); (F). 1 ex. a
l’illa de Buda el 13 i 14.X (DBCA); (F). 4
exs. a l’illa de Buda el 22.X (DBCA); (F). 

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. als jardins del Laberint
d’Horta el 22.X i el 4.XI (XBAA); (G).

BERGUEDÀ

Sagàs 1 mascle cantant a l’itinerari SOCC
68 el 8.VI (MARC); nou quadrat UTM 10x10
de cria probable (GR).

Cettia cetti
Rossinyol bord

Tendència població nidificant (SOCC) 
Mitjana anual (2002-2006): +9% (*, n=106)

Tendència productivitat (SYLVIA)
Mitjana anual (2002-2006): +4% (ns, n=28)

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 25 exs. a l’embas-
sament del Foix el 14.I (PARA, PTEA, XPCA);
cens d’ocells aquàtics hivernants (N).

BAIX CAMP

Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant Pre-
sència en els dos censos de nidificants a
l’itinerari SOCC 153 (APVA); nou quadrat
UTM 10x10 de cria probable (GR).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 3 femelles de 2n any ane-
llades a l’illa de Buda el 16.IV (DBCA); darre-

ra citació prenupcial (F). 1 femella de 1r
hivern anellada al Canal Vell el 14.VIII
(JFBA); primera citació postnupcial (F).

Cisticola juncidis
Trist

Tendència població nidificant (SOCC) 
Mitjana anual (2002-2006): -2% (ns, n=77)

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus 1 ex. can-
tant als horts del Port de la Selva el 26.III
(PFLB i MSFB); primera citació d’un exem-
plar marcant territori (R, F). 1 ex. duent
becada al mas de Montjoi el 12.V (PFLB,

MSFB, JHHA, MFXD i PCXD); (R, F).

MARESME

Arenys de Mar 1 ex. amb becada en un
erm dominat per Oryzopsis miliacea, Foe-
niculum vulgare, Artemisia campestris i Inula
viscosa, entre altres espècies ruderals, el
2.VII. Es detecten 2 voladors en aquest
mateix indret el 8.VII (CBSA); (R). 

Locustella naevia
Boscaler pintat gros

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. a l’estany de Palau el 10.IV
(SSAA); primera citació prenupcial (F). 1
ex. anellat a les feixes del Joncar el 12.V
(JFBB); darrera citació prenupcial (F).

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 1 ex. al turó de les
Tres Partions el 26 i 27.IX (XBGA i CGGA);
(G).

ALT URGELL

La Seu d’Urgell Sentit al costat del Segre
entre el 27 i el 29.IV (JDAB); (G).
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BAIX CAMP

Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant 1 ex.
sedimentat cantant en un sector amb Pinus
sp. i brolla a mas Valentí el 16.IV (APVA);
(G, F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. anellat a l’Alfacada
el 16.III (MOVA); primera citació prenup-
cial (F). 1 ex. cantant a l’illa de Buda el 2.IV
(DBCA); (F). 2 exs. anellats a l’Alfacada el
27.IV (CFQA); (F). 3 exs. anellats al Canal
Vell el 29.IV (MOVA); (F). 8 exs. anellats i
1 ex. cantant a l’illa de Buda el 30.IV (DBCA);
(F). 1 ex. anellat a l’Alfacada el 4.V (JBGC);
(F). 1 ex. anellat al Canal Vell el 6.V (MOVA);
(F). 1 ex. anellat a l’Alfacada el 7.V (GGOA);
(F). 1 ex. anellat a l’illa de Buda l’11.V (DBCA

i ALAB); darrera citació prenupcial (F). 1 ex
de 1r hivern anellat a l’illa de Buda el 31.VIII
(DBCA); primera citació postnupcial (F). 1
ex. de 1r hivern anellat a l’illa de Buda el
26.IX (DBCA i ALAB); (F). 1 ex. de 1r hivern
anellat al Canal Vell el 6.X (MOVA); darre-
ra citació postnupcial (F).

BAIX LLOBREGAT

Sant Andreu de la Barca 2 exs. cantant
al riu Llobregat el 13.IV (VSXA); primera
citació prenupcial (F). 

GARROTXA

Santa Pau 1 ex. anellat als estanys d’en
Jordà el 26.X (JFBA); darrera citació post-
nupcial (F).

GIRONÈS

Aiguaviva 1 ex. cantant el 22.IV (ADGA i
MGSA); primera citació per a la comarca
(G).

MARESME

Dosrius 1 ex. sentit a can Gavarra el 29.IV
(HAPA i JGMC); (G). 1 ex. sentit al Far l’1.V
(HAPA); (G). 1 ex. anellat a can Gavarra el
9.IX (HAPA i JGMC); (G).

PRIORAT

Ulldemolins 1 ex. anellat al riu Montsant
el 8.V (MOVA); (G).

RIBERA D’EBRE

Flix 13 exs. anellats a la campanya de
migració postnupcial de Sebes entre el
28.VIII i el 20.IX (RSBA, JBGC i JFBB); (N, F)

TARRAGONÈS

Tarragona 1 ex. cantant prop del riu Fran-
colí el 7.V (RACC); (G).
Vila-seca 1 ex. a la platja dels Prats el
9.V (JFOD); (G). 12 exs. a la platja dels Prats
el 10.IX (JFOD); (N, G).

Locustella luscinioides
Boscaler comú

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. anellat a les feixes del Joncar
el 30.III (JFBB); primera citació prenupcial
(F). 1 mascle cantant a l’estany de Palau
almenys entre el 29.VI i el 9.VII (SSAA);
(R). Aquest territori, l’únic conegut, es
perd per la sega de bona part del canyis-
sar de l’estany a mitjans juliol (PAEA); (B).
1 ex. capturat per a l’anellament a l’estany
de Palau el 9.IX (SSAA); (F).

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal Citacions estivals
reiterades a la cua de l’embassament del
Foix (HSCA, CGGA i XBGA); nou quadrat
UTM 10x10 de cria probable (GR).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. a les Olles el 21.III
(DBCA); primera citació prenupcial (F). 1
ex. de 1r hivern anellat al Canal Vell el 14.X
(JCMC); darrera citació postnupcial (F).

BAIX LLOBREGAT

Sant Andreu de la Barca 1 ex. al riu
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Llobregat el 27.X (VSXA); darrera citació
postnupcial (F). 

PLA D’URGELL

Estany d’Ivars i Vila-sana 4 exs. anellats
el 17.VIII (ABBB); (N).

RIBERA D’EBRE

Flix 14 exs. capturats per a l’anellament
a la campanya de migració postnupcial de
Sebes entre el 5.VIII i el 14.IX (JBGC i JFBB);
(G, F).

TARRAGONÈS

Vila-seca 5 exs. a la torre d’en Dolça el
13.IX (JFOD); (G, F, N).

Acrocephalus melanopogon
Boscarla mostatxuda

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre Primers mascles cantant
a l’illa de Buda el 14.II (DBCA); (F).

BAIX LLOBREGAT 

Sant Andreu de la Barca 1 ex. al riu
Llobregat el 13.IV (VSXA); (F, G).

BARCELONÈS

Santa Coloma de Gramenet 1 ex. al riu
Besòs entre el 23.I i el 21.II (XLBA); (G).

MARESME

Malgrat de Mar 2 mascles cantant a la
desembocadura de la Tordera el 28.IV
(EBMA); (G).

TARRAGONÈS

Vila-seca 1 ex. a la sèquia Major el 10.IX
(JFOD); (G, F). Un mínim de 4 exs. a la
sèquia Major el 15.XII (ACTA i MPSA); (G,
F).

Acrocephalus paludicola
Boscarla d’aigua

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. anellat als estanys de Palau
el 10.IV (SSAA); (G). Homologada pel CAC.
1 ex. observat a l’estany de les Molleroses
el 19.IV (JMAA); (G). Pendent d’homolo-
gació pel CAC.

RIBERA D’EBRE

Flix 1 ex. anellat a Sebes el 21.IX (JBGC);
(G). Pendent d’homologació pel CAC. 

Acrocephalus schoenobaenus
Boscarla dels joncs

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. cantant a la depuradora del
Matà el 23.III (JMAA); primera citació pre-
nupcial (F). 18 exs. anellats a l’estany de
Palau el 30.IV (SSAA); (N). 1 ex. a les clo-
ses de Mornau el 31.V (ABRA); darrera cita-
ció prenupcial (F). 1 ex. capturat per a l’a-
nellament a l’estany de Palau el 17.X (SSAA);
darrera citació postnupcial (F). 

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. a l’illa de Buda el
18.III (DBCA); primera citació prenupcial
(F). 1 ex. anellat al Canal Vell el 15.V
(MOVA); darrera citació prenupcial (F). 1
adult anellat al Canal Vell el 2.VII (DBCA);
primera citació postnupcial (F). 1 ex. de
1r hivern anellat a l’illa de Buda el 3.XI
(DBCA); darrera citació postnupcial (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. anellat al Remo-
lar el 22.III (JCMC, FLSA, XSXA i JIXA); pri-
mera citació prenupcial (F). 1 ex. anellat
a ca l’Arana el 19.VII (JCMC); primera cita-
ció postnupcial (F).
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Sant Andreu de la Barca 1 ex. al riu
Llobregat el 27.X (VSXA); darrera citació
postnupcial (F).

BARCELONÈS

Sant Adrià de Besòs 1 ex. al riu Besòs el
9.V (XLBA); darrera citació prenupcial (F). 

PLA D’URGELL

Estany d’Ivars i Vila-sana 1 ex. el 25.III
(OCVA, MLCA i AAJA); primera citació pre-
nupcial (F). 4 exs. anellats el 17.VIII (ABBB);
(N).

GARROTXA

La Vall d’en Bas 1 ex. trobat estabornit el
16.X, segurament al topar contra un vidre
de Embutidos y Jamones Noel, SA. Es recu-
pera, s’anella i s’allibera al mateix lloc. (CACB);
darrera citació postnupcial (F, G).

RIBERA D’EBRE

Flix 1 ex. anellat a Sebes el 2.X (RACC);
darrera citació postnupcial (F).

SEGRIÀ

Vilanova de la Barca 1 juvenil captu-
rat per a l’anellament al sot del Fuster
el 18.VII (MOVA); primera citació post-
nupcial (F).

Acrocephalus agricola
Boscarla dels arrossars

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. anellat a l’estany de Palau el
9.X (SSAA); (E, G). Pendent d’homologa-
ció pel CR-SEO.

MARESME

Malgrat de Mar 1 ex. als canyars pro-
pers a la desembocadura de la Tordera el
23.IV (MGVA); (E, G). Pendent d’homolo-
gació pel CR-SEO.

Acrocephalus scirpaceus
Boscarla de canyar

Tendència població nidificant (SOCC)
Mitjana anual (2002-2006): -13% (*, n=32)

Tendència productivitat (SYLVIA)
Mitjana anual (2002-2006): -3% (ns, n=14)

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus 1 ex. sedi-
mentat a la punta del cap de Creus el 21.V
(SSAA); darrera citació prenupcial (F). 
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. a la Massona el 30.III (JMAA);
primera citació prenupcial (F). 140 exs.
capturats per a l’anellament a l’estany de
Palau el 30.IV (SSAA); (N).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. a l’illa de Buda el
3.IV (DBCA); primera citació prenupcial
(F). 1 ex. de 1r hivern anellat a l’illa de
Buda el 19.XI (DBCA); darrera citació post-
nupcial (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a can Dimoni
(FLSA) i 1 ex. anellat al Remolar el 6.IV
(JCMC); primeres citacions prenupcials (F).
1 ex. anellat al Remolar el 28.XI (JCMC);
citació força tardana (F).

BARCELONÈS

Santa Coloma de Gramenet 1 ex. el 13.XII
i 1 ex. el 30.XII al mateix tram del riu Besòs
(XLBA); (F).

GIRONÈS

Girona 1 ex. a l’illa del Ter l’1.IV (JVCB);
primera citació prenupcial (F).

OSONA

Les Masies de Voltregà 1 ex. anellat a l’ai-
guabarreig Sorreig-Ter el 26.VIII (JAIA, AAVA,

JPRB, RJNA, MRFB i ALTA); primera citació
postnupcial (F).
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PRIORAT

Ulldemolins 1 ex. capturat per a l’anella-
ment al riu Montsant el 19.V (MOVA); (G,
F).

RIBERA D’EBRE

Flix 1 ex. anellat a Sebes el 15.XI (JBGC);
darrera citació postnupcial (F).

TARRAGONÈS

Vila-seca Més de 30 exs. a la torre d’en
Dolça el 13.IX (JFOD); (F, N).

Acrocephalus arundinaceus
Balquer

Tendència població nidificant (SOCC)
Mitjana anual (2002-2006): +13% (ns, n=24)

Tendència productivitat (SYLVIA)
Mitjana anual (2002-2006): -7% (ns, n=11)

ALT EMPORDÀ

La Jonquera 4 parelles als estanys de Cana-
dal (MBFA); (N, R).
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. cantant a la Massona el 27.III
(ABRA); primera citació prenupcial (F).
Població nidificant avaluada en 50 pare-
lles (JMAA); (R, N).
Sant Climent Sescebes 3 parelles a l’es-
tany de Tòrlits (MBFA); (N, R).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. anellat a l’illa de Buda
el 7.IV (DBCA); primera citació prenupcial
(F). 1 ex. de 1r hivern anellat a l’illa de
Buda el 27.X (DBCA); darrera citació post-
nupcial (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. cantant a can
Dimoni el 29.III (FLSA); primera citació
prenupcial (F). 1 ex. anellat al Remolar el
9.X (JCMC); darrera citació postnupcial (F).

NOGUERA

Camarasa 1 ex. el 4.IV (JBSA); primera
citació prenupcial (F).

RIBERA D’EBRE

Flix 1 ex. anellat a Sebes el 9.X (JCMC);
darrera citació postnupcial (F).

VALLÈS ORIENTAL

Mollet del Vallès 1 mascle cantant en un
bosquet-illa amb canyes de Gallecs el 16.V,
indret on no hi cria (FMVA); (G, F).

Hippolais opaca
Bosqueta pàl·lida occidental

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. capturat per a l’anellament a
l’estany de Palau el 16.VI (SSAA), (G). Pen-
dent d’homologació pel CAC.

Hippolais icterina
Bosqueta icterina

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus 1 ex. sedi-
mentat entre Juniperus oxycedrus i Cistus
sp. a la punta del cap de Creus el 21.V
(PFLB); (E, F).
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 2 exs. anellats a les feixes del Jon-
car el 21.V (JFBB); (E, F). 1 ex. anellat a
l’estany de Palau el 22.V (SSAA); (E, F). 1
ex. anellat a les feixes del Joncar el 28 i
29.V (JCVC); (E, F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 3 exs. anellats al Canal Vell
(MOVA) i 1 ex. anellat a l’illa de Buda el 4.V
(DBCA); (E, F). 1 ex. observat i sentit can-
tar a la tora Cremada, punta de la Banya el
21.V (DBCA i ALAB); (E, F). 1 ex. anellat a
l’illa de Buda el 27.V (DBCA i ALAB); (E, F).
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BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 4 exs. anellats al Remo-
lar el 4 i 21.V (JCMC), el 25.V (SSAA) i el
21.VIII (JCMC); (E, F).

BARCELONÈS

Santa Coloma de Gramenet 1 ex. al riu
Besòs el 9.VIII (XLBA); (E, F).

GARROTXA

Santa Pau 3 exs. anellats als estanys d’en
Jordà el 21.V (JCVC), el 28.V (MFRA) i el
29.V (JCVC); (E, F).

Hippolais polyglotta
Bosqueta vulgar

Tendència població nidificant (SOCC) 
Mitjana anual (2002-2006): +6% (*, n=143)

Tendència productivitat (SYLVIA)
Mitjana anual (2002-2006): -19% (ns, n=27)

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus 1 ex. al
Pujolar el 6.IX (PFLB); darrera citació post-
nupcial (F).
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. anellat a les feixes del Joncar el
13.IV (JFBA); primera citació prenupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. anellat a l’illa de Buda
el 17.IV (DBCA); primera citació prenup-
cial (F). 1 ex. anellat a l’illa de Buda el 28.V
(DBCA i ALAB); darrera citació prenupcial
(F). 1 adult a l’illa de Buda el 26.VII (DBCA);
primera citació postnupcial (F). 1 ex. a l’i-
lla de Buda el 22.IX (DBCA); darrera cita-
ció postnupcial (F).

BAIX LLOBREGAT 

Delta del Llobregat 1 ex. a la Vidala l’11.IV
(JCMC i OCVA); primera citació prenupcial
(F). 1 ex. anellat al Remolar el 19.IX (JCMC);
darrera citació postnupcial (F).

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. al parc de Diagonal Mar
el 27.IX (RRSB); darrera citació postnup-
cial (F).

GARROTXA

Sant Feliu de Pallerols Presència als
dos censos de nidificants a l’itinerari SOCC
137 (FTCA); nou quadrat UTM 10x10 de
cria possible (GR).

OSONA

Oristà 1 ex. a l’itinerari SOCC 127 el 5.VI
(RPEA); nou quadrat UTM 10x10 de cria
possible (GR).

SEGRIÀ

Lleida 1 ex. a l’itinerari SOCC 100 el 22.IV
(ESMA); primera citació prenupcial (F).

SOLSONÈS

Pinell de Solsonès Presència als dos cen-
sos de nidificants a l’itinerari SOCC 212
(APTA); nou quadrat UTM 10x10 de cria
possible (GR).

Sylvia atricapilla
Tallarol de casquet

Tendència població nidificant (SOCC) 
Mitjana anual (2002-2006): -3% (ns, n=216)

Tendència productivitat (SYLVIA)
Mitjana anual (2002-2006): -6% (*, n=44)

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus 1 ex. a la
vinya del Rei el 25.III (PFLB); darrera
citació prenupcial (F). 3 exs. anellats a la
vall de Montjoi el 16.IX (MFRA, MRXD i JBCD);
primera citació postnupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 mascle de 2n any calen-
dari anellat a l’illa de Buda el 10.V (DBCA

i ALAB); darrera citació prenupcial (F). 2
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exs. de 1r hivern, mascle i femella, ane-
llats a l’illa de Buda el 16.IX (DBCA); pri-
mera citació postnupcial (F).

BARCELONÈS

Sant Adrià de Besòs 1 ex. a la desembo-
cadura del Besòs el 29.IV (XLBA); darrera
citació prenupcial (F).

Sylvia borin
Tallarol gros

Tendència població nidificant (SOCC) 
Mitjana anual (2002-2006): +19% (*, n=63)

Tendència productivitat (SYLVIA)
Mitjana anual (2002-2006): -20% (*, n=10)

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. anellat a les feixes del Joncar
el 12.IV (MFRA); primera citació prenup-
cial (F). 1 ex. anellat a l’estany de Palau
el 19.X (SSAA); darrera citació postnupcial
(F).

ALT PENEDÈS

Font-rubí 1 ex. a l’itinerari SOCC 87 el
9.VI (FATA); nou quadrat UTM 10x10 de
cria possible (GR).

ALT URGELL

La Seu d’Urgell Presència als dos censos
de nidificants a l’itinerari SOCC 51 (SHVA

i JDAA); nou quadrat UTM 10x10 de cria
possible (GR).

BAGES

Artés 1 ex. a l’itinerari SOCC 211 el
21.V (TASA); nou quadrat UTM 10x10 de
cria possible (GR).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 2 exs. anellats a l’illa de
Buda (DBCA) i 1 ex. anellat al Canal Vell el
9.IV (MOVA); primeres citacions prenup-

cials (F). 1 ex. recapturat a l’illa de Buda
el 29.V (DBCA); darrera citació prenupcial
(F). 1 ex. a l’illa de Buda el 26.VIII (DBCA);
primera citació postnupcial (F). 2 exs. de
1r hivern anellats a l’illa de Buda el 17.X
(DBCA); darrera citació postnupcial (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a la riera de Sant
Climent el 7.IV (MGVA); primera citació
prenupcial (F). 1 ex. anellat al Remolar el
17.X (JCMC); darrera citació postnupcial
(F). 

MONTSIÀ

Ports de Beseit 2 exs. sentits en una fage-
da/pineda de Pinus sylvestris el 26 i 27.III
(RBVA, APSA i EIBA); primera citació pre-
nupcial (F).

RIBERA D’EBRE

Flix 1 ex. anellat a Sebes el 21.X (RSBA);
darrera citació prenupcial (F). 

SOLSONÈS

Pinell de Solsonès 1 ex. a l’itinerari SOCC
212 el 8.VI (APTA); nou quadrat UTM 10x10
de cria possible (GR).
Sant Llorenç de Morunys 1 ex. a l’itine-
rari SOCC 183 el 12.VI (DMCA); nou
quadrat UTM 10x10 de cria possible (GR).

Sylvia curruca
Tallarol xerraire

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. capturat per a l’a-
nellament al Canal Vell el 5.XI (MOVA); (G).
Pendent d’homologació pel CAC.

BARCELONÈS

Sant Adrià de Besòs 1 ex. a la desembo-
cadura del Besòs el 14.IX (XLBA, MGVA i
MRFA); (G). Pendent d’homologació pel
CAC.
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TARRAGONÈS

Tarragona 1 ex. trobat a terra esgotat a 50
m de la rambla Nova el 2.X, és identificat
en mà, es recupera i marxa (EGTA); (G).
Pendent d’homologació pel CAC.

Sylvia hortensis
Tallarol emmascarat

Tendència població nidificant (SOCC) 
Mitjana anual (2002-2006): +3% (ns, n=30)

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus 1 ex. als
horts del Port de la Selva el 26.III (PFLB i
MSFB); primera citació prenupcial (F). 
La Jonquera 2 exs. el 20.IX (EMSA i JGVA);
darrera citació postnupcial (F).

ALT PENEDÈS

Font-rubí 1 ex. a l’itinerari SOCC 87 el
9.VI (FATA); nou quadrat UTM 10x10 de
cria possible (GR).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 mascle de 2n any calen-
dari anellat a l’illa de Buda el 13.IV (DBCA

i YBSA); (F). 1 ex. anellat a l’Alfacada (JBGC)
i 1 ex. a l’entrada de l’illa de Buda el 18.IV
(DBCA); (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. anellat al Remo-
lar el 12.IV i 1 ex. anellat el 15.IV (JCMC);
primers anellaments de l’espècie en aquest
espai (G).

BARCELONÈS

Barcelona Nidificació d’una parella als
dipòsits de Sant Pere Màrtir (MGVA); (R).

PALLARS SOBIRÀ

Baix Pallars 1 ex. cantant a Buseu a l’iti-
nerari SOCC 195 el 23.V (JCBC); nou qua-
drat UTM 10x10 de cria probable (GR).

NOGUERA

Camarasa 1 ex. a Sant Llorenç de Mont-
gai el 10.IV (ANCA); primera citació pre-
nupcial (F).

TARRAGONÈS

Salou 1 ex. a la punta Cavalls el 5.IV (JFOD);
primera citació prenupcial (F, G).

VALLÈS OCCIDENTAL

Castellbisbal 1 ex. a l’itinerari SOCC 205
el 4.VI (MSGA); nou quadrat UTM 10x10
de cria possible (GR).

Sylvia communis
Tallareta vulgar

Tendència població nidificant (SOCC) 
Mitjana anual (2002-2006): -21% (*, n=17)

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. capturat per a l’anellament a
Montjoi el 14.X (MFRA, MRXD i JBCD);
interessant captura d’un jove, amb plo-
matge nou i creixement juvenil patent, que
encara presenta boqueres i axil·les no
emplomades i que no ha començat la seva
primera muda parcial (F, B).
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. capturat per a l’anellament a
les feixes del Joncar (JFBB) i un altre a
l’estany de Palau (SSAA) el 21.V; darreres
citacions prenupcials (F). 1 ex. a l’estany
de Palau el 10.VIII (SSAA); primera citació
postnupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 femella de 2n any ane-
llada a l’Alfacada el 28.III (JBGC); primera
citació prenupcial (F). 1 femella de 2n any
anellada a l’illa de Buda el 27.V (DBCA);
darrera citació prenupcial (F). 1 ex. de 1r
hivern a l’illa de Buda el 31.VII (DBCA);
primera citació postnupcial (F). 1 ex. de
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1r hivern recapturat a l’illa de Buda el 6.X
(DBCA); darrera citació postnupcial (F).

BAIX EMPORDÀ

Castell-Platja d’Aro 1 ex. als estanys de
les Escoles el 26.III (CACB, JMBL, JRGA); pri-
mera citació prenupcial (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. al marge del
nou curs del riu Llobregat el 21.III (FLSA);
primera citació prenupcial (F). 1 ex. ane-
llat al Remolar el 8.VIII (JCMC i FLSA); pri-
mera citació postnupcial (F).

BARCELONÈS

Santa Coloma de Gramenet 1 ex. al riu
Besòs entre el 10.XI i el 30.XII (XLBA); cita-
ció hivernal (F).
Sant Adrià de Besòs 1 ex. a la desembo-
cadura del Besòs el 17.V (XLBA); darrera
citació prenupcial (F). 1 ex. el 18.X (XLBA);
darrera citació postnupcial (F).

OSONA

Vic 1 ex. al parc de l’era d’en Sallés el
12.VIII (RPEA); primera citació postnup-
cial (F).

TARRAGONÈS

Salou 3 exs. a la punta Cavalls el 27.III
(ACTA i JFOD); (F).

VAL D’ARAN

Naut Aran 2 exs. a l’itinerari SOCC 38 el
8.VI (XNPA); nou quadrat UTM 10x10 de
cria possible (GR).

Sylvia conspicillata
Tallarol trencamates

ALT CAMP

Alcover 1 mascle cantant i 1 femella a la
zona cremada el 25.V (LGSB); nou quadrat
UTM 10x10 de cria probable (GR).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus 8 exs. dife-
rents a la pista entre el mas dels Arbres i
les roques Negres el 26.III (PFLB i MSFB);
primera citació prenupcial (F). 1 jove al
mas dels Arbres el 27.XI (PFLB); darrera
citació postnupcial (F).
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 mascle a l’estany Europa el 15.IV
(FMVA); (G).

BARCELONÈS

Barcelona 1 mascle jove a Sant Pere Màr-
tir el 31.VIII (MGVA); (F).

PLA DE L’ESTANY

Banyoles 1 ex. a l’abocador el 5.IV (CFQA);
primera citació prenupcial i pel Pla del’Es-
tany (F, G).

URGELL

Els Omells de na Gaia 1 femella a l’iti-
nerari SOCC 222 el 14.VI (TBSA i ADSA);
primera citació de l’espècie a la zona (G).

Sylvia undata
Tallareta cuallarga

Tendència població nidificant (SOCC) 
Mitjana anual (2002-2006): -3% (ns, n=60)

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus 4 mascles
cantant en una petita zona propera al cim
del Montperdut el 4.II (PFLB); primeres
citacions d’exemplars marcant territori
activament (R, F).
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BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex., probablement feme-
lla, al salicornar de la gola Nord el 27.III
(DBCA); darrera citació prenupcial (F). 1
femella/1r hivern als erms de la Tancada
el 4.X (DBCA); primera citació postnupcial
(F).

RIPOLLÈS

Sant Joan de les Abadesses 1 ex. a l’iti-
nerari SOCC 219 el 23.V (OPPB); nou qua-
drat UTM 10x10 de cria possible (GR).

Sylvia cantillans
Tallarol de garriga

Tendència població nidificant (SOCC) 
Mitjana anual (2002-2006): 0% (ns, n=115)

Tendència productivitat (SYLVIA)
Mitjana anual (2002-2006): +8% (ns, n=27)

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus 2 exs. arri-
bant de mar davant la punta de cap de
Creus el 14.IV (PFLB, MSFB, OCVA i MLXD);
(B). 2 exs. al Montperdut el 29.IV (DVSA);
darrera citació prenupcial (F). 1 ex. a la
vinya del Rei de Vilajuïga el 15.X (PFLB);
darrera citació postnupcial (F). 
Parc Naturals dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 3 exs. anellats a les feixes del Jon-
car el 20.III (OCVA); primera citació pre-
nupcial (F).

BAIX EBRE

Roquetes 3 exs. a l’itinerari SOCC 33 el
14.VI (JMQA); nou quadrat UTM 10x10 de
cria possible (GR).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 mascle al Canal Vell
(DBCA) i 1 mascle adult anellat a l’Alfaca-
da el 15.III (MOVA, OCVA i MLCA); prime-
res citacions prenupcials (F). 1 mascle de
2n any anellat al Canal Vell el 3.V (MOVA);

darrera citació prenupcial (F). 1 mascle
adult a l’illa de Buda el 2.VIII (DBCA); pri-
mera citació postnupcial (F). 1 femella
adulta anellada a l’illa de Buda el 28.IX
(DBCA); darrera citació postnupcial (F). 

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a la Vidala el
3.III (MGVA); primera citació prenupcial
(F). 1 ex. anellat al Remolar el 8.VIII (JCMC);
primera citació postnupcial (F).

BARCELONÈS

Barcelona 46 exs. a Sant Pere Màrtir el
31.VIII (MGVA); màxim postnupcial (N,
F).
Santa Coloma de Gramenet 1 ex. al riu
Besòs el 20.VII (XLBA); primera citació post-
nupcial (F). 2 exs. el 4.X (XLBA); darrera
citació postnupcial (F).

Sylvia cantillans moltonii
Tallarol de garriga balear

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. anellat al Remo-
lar el 6.V (JCMC) i recapturat el 8.V (JCMC,

FLSA i RBVA); (T). 1 mascle a la riera de Sant
Climent el 9.V (FLSA); (T). 1 ex. anellat al
Remolar el 15.V (JCMC); (T). Pendents d’ho-
mologació pel CAC.

BARCELONÈS

Sant Adrià de Besòs 1 ex. cantant i recla-
mant a la desembocadura del Besòs el 26.IV
(XLBA); (T). Pendent d’homologació pel
CAC.
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Sylvia melanocephala
Tallarol capnegre

Tendència població nidificant (SOCC) 
Mitjana anual (2002-2006): -2% (ns, n=161)

Tendència productivitat (SYLVIA)
Mitjana anual (2002-2006): -9% (*, n=43)

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus 2 joves al
Pujolar el 14.VI (PFLB); primera citació de
joves de l’any (F, R).

Phylloscopus inornatus
Mosquiter de doble ratlla

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. de 1r hivern anellat
a l’illa de Buda el 26.X (DBCA, JPVF i ALAB);
tercera citació pel conjunt del Delta (G).
Pendent d’homologació pel CR-SEO.

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. en un Laurus nobilis junt
a un Phylloscopus collybita als jardins del
Laberint d’Horta el 18.XI (XBAA); (G). Pen-
dent d’homologació pel CR-SEO.

Phylloscopus fuscatus
Mosquiter fosc

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. anellat al Canal
Vell el 17.X (MOVA, JNVB, JPVF, YBSA i ALTA);
segona citació pel conjunt del Delta i ter-
cera a Catalunya (G). Pendent d’homolo-
gació pel CR-SEO

Phylloscopus bonelli
Mosquiter pàl·lid

Tendència població nidificant (SOCC) 
Mitjana anual (2002-2006): +13% (*, n=80)

Tendència productivitat (SYLVIA)
Mitjana anual (2002-2006): -11% (ns, n=21)

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 1 ex. al parc del Foix
el 23.III (HSCA, CGGA i XBGA); primera cita-
ció prenupcial (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). 1 ex. a l’illa de Buda el 19.V (DBCA);
darrera citació prenupcial (F). 1 ex. a l’i-
lla de Buda el 3.VIII (DBCA); primera cita-
ció postnupcial (F). 1 ex. a l’illa de Buda
el 10.IX (DBCA i ALAB); darrera citació post-
nupcial (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. anellat al Remo-
lar el 29.III (JCMC); primera citació pre-
nupcial (F). 1 ex. anellat al Remolar el
8.VIII (JCMC); darrera citació postnupcial
(F).

OSONA

Orís 4 exs. a les Gargantes el 12.III (JEPB);
primera citació prenupcial (F).

SEGRIÀ

Vilanova de la Barca 1 ex. al sot del
Fuster el 26.VIII (JMMA); darrera citació
postnupcial (F).

RIBERA D’EBRE

Flix 1 ex. anellat a Sebes el 16.VIII (JBGC);
darrera citació postnupcial (F).
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Phylloscopus sibilatrix
Mosquiter xiulaire

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus 2 exs. can-
tant activament en una pineda el 4.VI
(PFLB); darrera citació prenupcial (F).
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. a la closa Salada el 8.IV (DBRA

i JJMA); primera citació prenupcial (F). 2
exs. als estanys del Matà el 4.VI (JFBB i
PFLB); darrera citació prenupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 3 exs. anellats a l’illa de
Buda (DBCA) i 1 ex. anellat al Canal Vell el
9.IV (MOVA); primeres citacions prenup-
cials (F). 6 exs. anellats al Canal Vell (RCAA)
i 2 exs. anellats a l’illa de Buda el 15.IV
(DBCA); (F). 1 ex. anellat a l’illa de Buda
(DBCA) i 3 exs. recapturats al Canal Vell el
16.IV (RCAA); (F). 1 ex. anellat i 1 ex. recap-
turat al Canal Vell el 17.IV (RCAA); (F). 2
exs. recapturats al Canal Vell el 18 i 19.IV
(MOVA); (F). 2 exs. anellats al Canal Vell el
20.IV (MOVA); (F). 1 ex. recapturat al Canal
Vell el 21.IV (MOVA); (F). 1 ex. anellat al
Canal Vell el 22.IV (MOVA); (F). 2 exs.
recapturats al Canal Vell el 23.IV (MOVA);
(F). 2 exs. anellats al Canal Vell el 25.IV
(MOVA); (F). 1 ex. anellat i 1 ex. recaptu-
rat al Canal Vell el 26.IV (MOVA); (F). 1 ex.
recapturat al Canal Vell el 27.IV (MOVA);
(F). 1 ex. anellat al Canal vell el 28.IV
(MOVA); (F). 1 ex. anellat al Canal Vell el
3.V (MOVA); (F). 1 ex. anellat a l’illa de
Buda el 4.V (DBCA); (F). 1 ex. anellat al
Canal Vell el 6.V (MOVA); darrera citació
prenupcial (F).

BAIX LLOBREGAT

El Prat de Llobregat 1 ex. al riu entre
aquesta localitat i Sant Boi de Llobregat el
13.VIII (RBVA); citació postnupcial (F).

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. al parc del Laberint d’Hor-
ta el 8.IV (XBAA); primera citació prenup-
cial (F). 1 ex. al parc del Laberint d’Hor-
ta el 20.V (XBAA); darrera citació prenup-
cial (F). 6 exs. al parc del Guinardó el 17.IV
(XBAA); (N).

SELVA

Osor 1 ex. a la riera el 15.VIII (XLBA); inte-
ressant citació postnupcial (F).

TARRAGONÈS

Tarragona 1 ex. al parc de les Granotes,
al costat de l’Amfiteatre, el 12.V (JFOD);
(F).

Phylloscopus ibericus
Mosquiter ibèric

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. de 2n any calenda-
ri anellat a l’illa de Buda del 28.III a
l’1.IV (DBCA); (G). 1 adult anellat a l’illa
de Buda el 12.IV (DBCA); (G). 1 ex. de 2n
any anellat a l’illa de Buda el 15.IV (DBCA);
(G). 1 ex. de 2n any anellat a l’illa de Buda
el 23.IV (DBCA); (G). 1 ex. adult anellat al
Canal Vell el 23.VIII (MOVA); (G). 1 ex.
adult anellat a l’illa de Buda l’1.IX (DBCA);
(G). 1 ex. adult anellat a l’illa de Buda l’1.XI
(DBCA); (G). 1 ex. de 1r hivern anellat a
l’illa de Buda el 20.XI (DBCA); (G). Pen-
dents d’homologació pel CAC.

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. cantant al pont
de la Vidala el 14.III (JCMC); (G). 3 ane-
llaments al Remolar: 1 ex. el 18.III (JCMC),
1 ex. el 27.III (JCMC) i 1 ex. el 28.III (JCMC

i FLSA); (G). Pendents d’homologació pel
CAC.
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Phylloscopus collybita
Mosquiter comú

Tendència població nidificant (SOCC)
Mitjana anual (2002-2006): -16% (*, n=147)

Tendència productivitat (SYLVIA)
Mitjana anual (2002-2006): -36% (*, n=13)

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus 1 ex. can-
tant a la punta del cap de Creus el 21.V
(SSAA); citació estival en un indret sense
dades de cria (G, R). 1 ex. a la vall de Mont-
joi el 16.IX (MFRA, MRXD i JBCD); primera
citació postnupcial (F).
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. capturat per a l’anellament a
les feixes del Joncar el 12.V (JFBB); darre-
ra citació prenupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. de 2n any calenda-
ri anellat a l’illa de Buda el 28.V (DBCA i
ALAB); darrera citació prenupcial (F). 1
adult anellat a l’illa de Buda el 14.IX (DBCA);
primera citació postnupcial (F). 

BAIX LLOBREGAT

Sant Andreu de la Barca 1 ex. reclamant
en un jardí del barri de Palau el 10.IX
(VSXA); primera citació postnupcial (F).

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. als jardins del Laberint
d’Horta entre el 30.VIII i el 2.IX (XBAA);
citació estival (G).
Sant Adrià de Besòs 1 ex. a la desembo-
cadura del Besòs el 9.V (XLBA); darrera cita-
ció prenupcial (F).

Phylloscopus collybita tristis
Mosquiter comú siberià

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. capturat per a l’a-

nellament a l’illa de Buda el 30.XI (DBCA i
ALAB); (G). Pendent d’homologació pel CR-
SEO.

Phylloscopus trochilus
Mosquiter de passa

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. anellat a les feixes del Joncar
el 21.V (JCVC); darrera citació prenupcial
(F).
Rabós 1 ex. al coll de Plaja el 16.III (ECFA);
primera citació prenupcial (F).

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 1 ex. el 3.VIII (HSCA,

CGGA i XBGA); primera citació postnupcial
(F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 2 exs. anellats a l’Alfaca-
da (MOVA, MLCA i OCVA) i 2 exs. a les dunes
de la Marquesa el 15.III (DBCA); primeres
citacions prenupcials (F). 1 ex. a l’illa de
Buda el 30.V (DBCA); darrera citació pre-
nupcial (F). 1 ex., probablement adult, a
l’illa de Buda el 28.VII (DBCA); primera
citació postnupcial (F). 2 exs. de 1r hivern
anellats a l’illa de Buda el 16.XI (DBCA);
darrera citació postnupcial (F).

BAIX LLOBREGAT

Castelldefels 1 ex. es para a descansar a
la coberta d’un vaixell a 4 milles nàutiques
de la costa el 26.X (JRSB i JGMD); darrera
citació postnupcial (F, B).
Delta del Llobregat 1 ex. el 14.III (JCMC

i SGBB); primera citació prenupcial (F). 1
ex. anellat al Remolar el 16.V (JCMC); darre-
ra citació prenupcial (F). 

MARESME

Palafolls 1 ex. anellat el 26.XI (JFOB i XRCA);
darrera citació postnupcial (F).
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OSONA

Taradell 2 exs. al Vivet l’1.VIII (RPEA); pri-
mera citació postnupcial (F).

RIBERA D’EBRE

Flix 2 exs. a Sebes el 6.VIII (RACC i JBGC);
primera citació postnupcial (F). 1 ex. ane-
llat a Sebes el 16.X (RSBA); darrera citació
postnupcial (F).

Regulus regulus
Reietó

Tendència població nidificant (SOCC) 
Mitjana anual (2002-2006): -12% (*, n=25)

ALT EMPORDÀ

Albanyà 1 ex. a 450 m en un bosc de Pinus
sylvestris, hàbitat típic d’hivernada, a la
pista de Bassegoda el 25.III (FTCA); darre-
ra citació hivernal (F).
La Jonquera 1 ex. al xalet de l’Albera el
19.V (MBFA i AOTA); citació estival en una
localitat on cria de forma escassa i irregu-
lar (G).
Parc Natural de Cap de Creus 1 ex. a
Sant Pere de Rodes el 13.XII (PFLB); (F).
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. capturat per a l’anellament a
les feixes del Joncar el 19.III (JFBB); darre-
ra citació prenupcial (F).

ALT URGELL

La Vansa i Fórnols Presència als dos cen-
sos de nidificants de l’itinerari SOCC 181
(CRGA); nou quadrat UTM 10x10 de cria
possible (GR).

ANOIA

La Llacuna Entre 3 i 5 exs. a la serra d’An-
cosa el 29.XI (XPCA); (G).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. als pins del Soro,
punta de la Banya, el 14.I (DBCA, SSAA i

NRPA); (F, G). 1 mascle de 1r hivern ane-
llat a l’Alfacada el 29.III (JBGC); (F, G). 2
exs. a l’illa de Buda el 26.X (DBCA); (F, G).
1 femella de 1r hivern anellada a l’illa de
Buda el 9.XI (DBCA); (F, G).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a la pineda de
la riera de Sant Climent el 25.II (RRSB i
JCPB); (F). 1 ex. a la pineda de la Ricarda
el 22.X (MGVA); (F).

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. al parc del Laberint d’Hor-
ta el 25.III (XBAA); darrera citació pre-
nupcial (F).

GIRONÈS

Girona 1 ex. a les Pedreres l’11.II (ACHA,

MSFB i PFLB); (G).

PRIORAT

Cornudella de Montsant 2 exs. prop d’Al-
barca el 14.I (JPSA); citació hivernal (G).

RIBERA D’EBRE

La Palma d’Ebre 3 exs., dels quals almenys
dos són femelles, a l’era del Regalo, els
Masos, el 22.I (RACC); (G).

VALLÈS ORIENTAL 

Cardedeu 1 ex. el 5.III (RRSB); (G).

Regulus ignicapilla
Bruel

Tendència població nidificant (SOCC) 
Mitjana anual (2002-2006): +7% (*, n=158)

Tendència productivitat (SYLVIA)
Mitjana anual (2002-2006): +12% (ns, n=29)

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 mascle de 2n any ane-
llat al Canal Vell el 20.III (MOVA); (F) 1
femella de 2n any anellada al Canal Vell el
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22.III (MOVA); (F). 2 exs. observats i sen-
tits al Canal Vell el 22.III (DBCA); (F). 1
femella de 2n any anellada a l’illa de Buda
el 27.III (DBCA); (F). 1 mascle de 1r hivern
anellat a l’illa de Buda el 30.IX (DBCA); (F).
1 mascle de 1r hivern anellat al Canal Vell
el 3.XI (MOVA); (F). 1 femella de 1r hivern
anellada a l’illa de Buda el 5.XI (DBCA); (F). 

Muscicapa striata
Papamosques gris

Tendència població nidificant (SOCC) 
Mitjana anual (2002-2006): -9% (ns, n=79)

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus 1 ex. al
sector del Pení el 17.IV (FDDC, MDDF, AFFA,

EFFA i NJJA); primera citació prenupcial (F). 

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. al salicornar de la
gola Nord el 9.IV (DBCA); primera citació
prenupcial (F). 1 ex. a l’illa de Buda el 3.VI
(DBCA); darrera citació prenupcial (F). 1
adult a l’illa de Buda el 27.VIII (DBCA); pri-
mera citació postnupcial (F). 1 ex. de 1r
hivern anellat a l’illa de Buda l’11.X (DBCA);
darrera citació postnupcial (F). 

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a la Vidala l’11.IV
(JCMC); primera citació prenupcial (F). 

BARCELONÈS

Barcelona 5 parelles amb polls al parc
de la Ciutadella el 27.VII (RRSB); (R, N). 1
ex. el 14.X (XBAA); darrera citació post-
nupcial (F).

PALLARS SOBIRÀ

Espot 2 exs. a l’itinerari SOCC 239 el 10.VI
(MPPB); nou quadrat UTM 10x10 de cria
possible (GR).
Sort 1 ex. a 1.300 m al nucli urbà de Sau-

rí l’1.IV (JRSB); primera citació prenup-
cial (F).

RIPOLLÈS

Molló 2 exs. fent niu en una casa de pedra
habitada el 12.VI (MMPB); (R).
Sant Joan de les Abadesses 2 exs. al molí
Petit el 9.VI (OPPB); nou quadrat UTM
10x10 de cria possible (GR).

Muscicapa striata balearica
Papamosques gris balear

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. al jardí de la caseta
del Sifó, illa de Buda, el 4.V (DBCA); ter-
cera citació pel conjunt del Delta i tota
Catalunya (G, T). Pendent d’homologació
pel CAC.

Ficedula albicollis
Papamosques de collar

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 mascle a les closes de Mornau el
27.IV (ABRA); (G). Pendent d’homologa-
ció pel CR-SEO.

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 mascle al jardí del
nucli antic del Prat el 23.IV (PEGA); (G).
Pendent d’homologació pel CR-SEO.

Ficedula hypoleuca
Mastegatatxes

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus 9 exs. junts
al puig Culip l’1.IV (MARC); primera cita-
ció prenupcial (F). 
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BAIX EBRE

Tortosa 1 ex. al pla del mas de Cuello el
9.VIII (JSOA); primera citació postnupcial
(F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 mascle adult i 1 mas-
cle de 2n any anellats a l’illa de Buda el
31.III (DBCA); primera citació prenupcial
(F). 1 femella a l’illa de Buda el 28.V (DBCA

i ALAB), darrera citació prenupcial (F). 1
ex. de 1r hivern, probablement mascle, a
l’illa de Buda el 21.VIII (DBCA); primera
citació postnupcial (F). Migració intensa
entre el 17 i el 20.IX quan s’anellen 1.179
exs. a l’illa de Buda amb un màxim de 534
exs. el 19.IX (DBCA); (N). 1 mascle de 1r
hivern anellat a l’illa de Buda el 25.X (DBCA);
darrera citació postnupcial (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a la riera de Sant
Climent l’1.IV (XLBA i SEOB); primera cita-
ció prenupcial (F). 1 ex. anellat al Remo-
lar el 30.V (JCMC); darrera citació pre-
nupcial (F). 1 ex. al riu Llobregat el 6.VIII
(RBVA); primera citació postnupcial (F).

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. al parc del Guinardó el
6.VIII (XBAA); primera citació postnupcial
(F). 96 exs. a Sant Pere Màrtir el 18.IX
(MGVA); (N). 1 ex. al parc de Diagonal Mar
el 6.X (RRSB); darrera citació postnupcial
(F).

OSONA

Malla 1 ex. al molí de Torrellebreta el
18.VIII (JBCB); primera citació postnup-
cial (F).

RIBERA D’EBRE

Flix 1 ex. anellat a Sebes el 10.X (JBGC);
darrera citació postnupcial (F).

Panurus biarmicus
Mallerenga de bigotis

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 2 exs. a l’estany de Palau el 23.XII
(JSVA); (E). 15 exs. a l’estany de Palau el
24.XII (OCVA); (E).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 femella amb 2 polls cua-
curts al sosaberar de l’illa de Buda; pri-
mera reproducció comprovada des de l’any
1994 (DBCA i ALAB); (E, R).

Leiothrix lutea
Rossinyol del Japó

BAIX LLOBREGAT

Molins de Rei 10 exs. en un jardí parti-
cular el 23.I (CFMA); (G, N).

BARCELONÈS

Barcelona Fins a 14 exs. al parc del Labe-
rint d’Horta l’11.II (XBAA); màxim nom-
bre (N). 5 exs. en una zona de màquia al
portell de Valldaura el 9.IX (JPSA, DDDA i
FLLA); primera citació en aquest sector de
Collserola (G).

VALLÈS OCCIDENTAL

Cerdanyola del Vallès 1 ex. en un jardí
a Bellaterra el 2.III (CFMA); (G).
Montcada i Reixac Mínim de 4 exs. a l’er-
mita de Reixac (JEBA); (G).

VALLÈS ORIENTAL

Sant Fost de Campsentelles 4 adults i
2 juvenils anellats a la serralada de Mari-
na el 17.IX (VCGA, AEFA, JFOB i ALTA); (G).
2 exs. anellats el 10.X (JFOB); (G).
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Aegithalos caudatus
Mallerenga cuallarga

Tendència població nidificant (SOCC) 
Mitjana anual (2002-2006): -2% (ns, n=173)

Tendència productivitat (SYLVIA)
Mitjana anual (2002-2006): +7% (ns, n=43)

MARESME

Arenys de Mar 1 ex. portant material per
a construir el niu el 26.III i 1 ex. portant
becada el 19.IV a can Buixalleu (CBSA); (R).

PALLARS SOBIRÀ

Sort 1 ex. transportant material per a cons-
truir el niu a Saurí el 25.III (JRSB); (R).

Parus palustris
Mallerenga d’aigua

Tendència població nidificant (SOCC) 
Mitjana anual (2002-2006): -17% (ns, n=14)

GIRONÈS

Girona 1 ex. a Fontajau l’1.I (HMPA); (G).
1 ex. a la bassa de la Barca el 24.III (CPVA);
(G). 1 ex. a can Salvatella el 30.IV (CPVA);
citació estival en un indret on no cria
(G).
Salt 3 exs., possiblement juvenils, en dis-
persió al riu Ter a la Pilastra el 24.VI (MFRA);
(G, F).

PALLARS JUSSÀ

Talarn 1 ex. alimentant-se en un hort al
barranc de Riucós junt a altres Parus sp.
després de fortes nevades el 31.I (JSNA);
(G).

PLA DE L’ESTANY

Banyoles 1 juvenil anellat a la Puda el
18.VI (CFQA); citació estival en una loca-
litat sense dades de cria (G).
Crespià 1 ex. cantant a l’itinerari SOCC
124, entre la Salida i la resclosa de Seri-

nyà, el 16.IV (CFQA); nou quadrat UTM
10x10 de cria possible (GR).
Sant Miquel de Campmajor 1 ex. en un
arbre al costat la riera de Sant Miquel el
21.VII (CFQA); (G).

RIPOLLÈS

Sant Joan de les Abadesses Niu amb 8
ous a la Mare de Déu del Prat el 9.IV. Final-
ment s’envolen 8 polls (OOPB); (R).

VAL D’ARAN

Naut Aran 1 ex. a l’itinerari SOCC 38 el
23.IV (XNPA); nou quadrat UTM 10x10 de
cria possible (GR).

Parus cristatus
Mallerenga emplomallada

Tendència població nidificant (SOCC) 
Mitjana anual (2002-2006): +5% (*, n=168)

Tendència productivitat (SYLVIA)
Mitjana anual (2002-2006): +2% (ns, n=27)

BAIX LLOBREGAT

Cornellà de Llobregat 1 parella en un
Pinus sp. al mig de la ciutat durant tot l’a-
bril, molt escassa a la zona (ASAA); (G).

Parus ater
Mallerenga petita

Tendència població nidificant (SOCC) 
Mitjana anual (2002-2006): +5% (ns, n=61)

Tendència productivitat (SYLVIA)
Mitjana anual (2002-2006): -20% (*, n=12)

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus 4 exs. ane-
llats a la vinya del Rei de Vilajuïga el 13.III,
escàs a la zona (JFBB i JBCD); (G, N).
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BARCELONÈS

Sant Adrià de Besòs 2 exs. a la desem-
bocadura del Besòs entre el 22 i el 24.III,
rar a la zona (XLBA); (F).

SELVA

Santa Coloma de Farners 3 exs. ali-
mentant-se en una Magnolia sp. al nucli
urbà el 26.I (ADGA); (G).

Parus caeruleus
Mallerenga blava

Tendència població nidificant (SOCC)
Mitjana anual (2002-2006): +2% (ns, n=191)

Tendència productivitat (SYLVIA)
Mitjana anual (2002-2006): -2% (ns, n=43)

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus 3 polls i
2 adults al monestir de Sant Pere de Rodes
el 22.V (PFLB); primera citació de cria docu-
mentada al parc natural (R).

BAIX LLOBREGAT

El Prat de Llobregat Fins a 4 exs. al nucli
urbà el 14.II, absent fins a la data a l’hi-
vern (PEGA); (G).

BARCELONÈS

Barcelona Més de 15 exs. en un sol arbre
al parc de les Aigües el 10.II (MMPB); (N,
B). 7 exs. anellats entre el 27.II i el 5.III en
una menjadora visitada per desenes d’e-
xemplars situada en un balcó del barri de
Congrés, lluny de cap parc (JEBA); (N, F).

MARESME

Arenys de Mar Polls voladors a can Bui-
xalleu el 25.IV (CBSA); (R). 1 parella cons-
truint un niu en una escletxa del viaduc-
te de l’autopista C-32 a la riera de Torrent-
bò el 16.IV. 1 adult duent becada a la
mateixa localitat i emplaçament, però en
un niu diferent, el 21.IV (CBSA); (R).

Parus major
Mallerenga carbonera

Tendència població nidificant (SOCC)
Mitjana anual (2002-2006): +1% (ns, n=229)

Tendència productivitat (SYLVIA)
Mitjana anual (2002-2006): 0% (ns, n=54)

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus 3 polls
voladors al Pujolar el 4.VI (PFLB); prime-
ra citació de joves de l’any (R).

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 1 ex. dormint al niu
d’un Merops apiaster el 22.I (HSCA, CGGA i
XBGA); (B).

BAIX LLOBREGAT

El Prat de Llobregat 2 juvenils anellats
al riu Llobregat el 9.VII (ASAA); (G).

Sitta europaea
Pica-soques blau

Tendència població nidificant (SOCC) 
Mitjana anual (2002-2006): -3% (ns, n=67)

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. als jardins del Laberint
d’Horta l’1.VII (XBAA); (G).

RIPOLLÈS

Sant Joan de les Abadesses 2 polls vola-
dors són alimentats pels pares l’1.VI (OPPB);
(R).

Tichodroma muraria
Pela-roques

ALTA RIBAGORÇA/PALLARS JUSSÀ/

PALLARS SOBIRÀ/VAL D’ARAN

Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany
de Sant Maurici 1 mascle cantant al tos-
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sau de Mar el 7.VI (JCBC i JGCC); (R, E). 1
mascle cantant al pui Pla el 9.VI (JCBC);
(R, E). 1 mascle cantant a la presa de Cava-
llers el 13.VI (OCVA); (R, E). 1 ex. a Picar-
des el 24.VI (JRSB); (E). 1 ex. a Contraix el
14.VII (AMXJ); (E). 2 exs. als estanys Gelats
de Besiberri el 21.VII (JCBC); (E). 2 exs. a
Travessani el 6.VIII (EBMA i EGXH); (E). 1
ex. depredat a Monestero el 18.VIII (JCBC);
(E). 1 femella alimentant-se a 2.900 m a
la cresta SO del Besiberri Nord el 3.IX
(JRSB); (E). 1 ex. a Gerber el 6.IX (JSAB i
APSA); (E).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus 1 ex. al
Cavall Bernat de les illes Mòniques el 10.XII
(DIXA, OCVA, JMAA, JEDA i ALTA); (E).

ALT URGELL

Coll de Nargó 1 ex. a Valldarques el 28.X
(EIBA, APSA, MCXG, XTXA, DRXB i TASA); (E).

ALT URGELL/PALLARS SOBIRÀ

Parc Natural de l’Alt Pirineu En el decurs
del seguiment d’aquesta espècie que es
realitza al parc, es detecten: 1 mascle
cantant a Aulà el 25.V (JRSB i FCTA), 1 mas-
cle cantant al tuc de Bonabé el 27.V (JRSB

i FCTA), 1 parella amb niu a 2.700 m al tuc
de Bonabé el 8.VII (JRSB i FCTA), 1 mascle
cantant al tuc des Mulats el 4.VI (JRSB i
FCTA); 2 nous quadrats UTM 10x10 de cria
probable (GR, E). 2 exs. a la cresta de Baiau
el 2.VII (MSXD i ACXD); nou quadrat UTM
10x10 de cria possible (GR, E).

ANOIA

El Bruc 2 exs. empaitant-se als roquissars
de Montserrat el 18.XI (MLMB); (E, G).

BAGES

Marganell 1 ex. a la cara N de les Agulles,
gairebé arribant al cim de la Roca 92, a
Montserrat, el 30.IX (JRXI); (E, G).

BERGUEDÀ

Saldes 1 mascle cantant a la serra Pedre-
gosa el 15.V (PABB); (R, E).

MARESME

Òrrius 1 ex. a la zona d’escalada del turó
de Séllecs el 19.X (JRXI); (G, E).

NOGUERA

Ivars de Noguera 1 ex. al pantà de San-
ta Anna el 27.III (FTPA); (E).

OSONA

Sant Hipòlit de Voltregà 1 ex. entre els
cingles de Sant Martí Xic i Serratosa el
29.XII (JEPB); (E, G). 
Tavertet 1 ex. al pla Boicer a partir de
l’1.XII (GMCB); (E, G)

PALLARS JUSSÀ

Abella de la Conca 1 ex. al foradot de
Bóixols el 10.II (JSNA); (E).
Conca de Dalt 1 ex. a 1.300 m a la serra
de Boumort el 22.X (FMVA); (E).
Sant Esteve de la Sarga 1 ex. al congost
de Mont-rebei l’11.IV (DVSA); (E).

PALLARS SOBIRÀ

Baix Pallars 1 ex. al barranc del riu Major
el 13.I i el 5.II (JCBC); (E). 1 ex. a l’itine-
rari SOCC 83 el 20.I (JCBC); (E). 1 ex. al
congost de Collegats el 13.IV (PAOA); (E).
Espot 1 mascle a la pala de Sudorn el 24.VI
(JRSB); nou quadrat UTM 10x10 de cria
possible (GR, E).

PRIORAT

Margalef 1 ex. a l’embassament del Mont-
sant el 23.XI (VPRA); (E). 1 ex. a l’itinera-
ri SOCC 197 el 10.XII (SWWA); (E).

RIPOLLÈS

Setcases 1 ex. buscant menjar en un jar-
dí d’una casa del poble el 7.XII (EGGA, EGGB

i OGGA); (E).
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Certhia familiaris
Raspinell pirinenc

PALLARS SOBIRÀ

Alins 3 exs. a l’itinerari SOCC 283 el 5.VI
(FCTA); nou quadrat UTM 10x10 de cria
possible (GR).
Llavorsí Presència als dos censos de nidi-
ficants de l’itinerari SOCC 284 (JRSB); nou
quadrat UTM 10x10 de cria possible (GR).

Certhia brachydactyla
Raspinell comú

Tendència població nidificant (SOCC) 
Mitjana anual (2002-2006): +5% (*, n=195)

Tendència productivitat (SYLVIA)
Mitjana anual (2002-2006): +10% (ns, n=41)

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus 2 exs.
duent becada en una sureda de la vinya
del Rei el 12.V (PFLB); (R).

GARROTXA

Sales de Llierca 1 niu a l’esquerda d’una
roca el 4.VI (FTCA); (R).

GIRONÈS

Cassà de la Selva 1 parella amb niu en
una esquerda de la paret de can Sureda el
25.III (JMGH, SGSD, ADGA, RMGA i MGSA);
(R).

MARESME

Arenys de Mar 1 ex. construint el niu en
un grup de canyes estibades en un hort a
can Buixalleu el 30.III. El niu conté 4 polls
el 6.V (CBSA); (R). 1 niu amb 3 polls en
una exfoliació d’Eucaliptus globulus retin-
guda per una Hedera helix a can Buixalleu
el 13.V. Niu situat a 2,5 m d’alçada (CBSA);
(R).

Remiz pendulinus
Teixidor

Tendència població nidificant (SOCC) 
Mitjana anual (2002-2006): -2% (ns, n=18)

BAIX LLOBREGAT

Olesa de Montserrat Una parella portant
material al niu a l’areny del Molí el 25.II
(JCRD); primera citació de reproducció de
l’any (F, R).

MARESME

Malgrat de Mar 1 mascle als prats d’en
Gai, desembocadura de la Tordera, el 5.VI
(XRCA); nou quadrat UTM 10x10 de cria
possible (GR).

VALLÈS OCCIDENTAL

Palau-solità i Plegamans 3 exs. al parc
de l’hostal del Fum el 29.III (FMVA); (G).

VALLÈS ORIENTAL

La Llagosta 1 ex. a can Pere Gil el 14.IV
(FMVA); (G).
Sant Fost de Campsentelles 2 exs. el
9.III, 1 ex. el 29.III i 2 exs. el 4.IV al riu
Besòs (FMVA); (G).

Oriolus oriolus
Oriol

Tendència població nidificant (SOCC) 
Mitjana anual (2002-2006): +4% (ns, n=164)

ALT EMPORDÀ

Colera 1 juvenil trobat ferit i portat al Cen-
tre de Recuperació del Parc Natural dels
Aiguamolls de l’Empordà el 13.X (PAEA);
darrera citació postnupcial (F).
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. a la closa del Puig el 8.IV (DBRA

i JJMA); primera citació prenupcial (F). 
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BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 mascle adult anellat a
l’illa de Buda el 17.IV (DBCA); primera cita-
ció prenupcial (F). 1 femella/1r hivern a
l’illa de Buda el 14.IX (DBCA); darrera cita-
ció postnupcial (F).

BAIX LLOBREGAT

Collbató-Esparreguera 1 ex. cantant al
riu Llobregat al límit dels 2 termes muni-
cipals el 12.IV (JBCC); primera citació pre-
nupcial (F).
Delta del Llobregat 2 exs. a la Vidala el
7.IX (RBVA); darrera citació postnupcial
(F).

BAIX PENEDÈS

Bonastre 1 ex. a l’itinerari SOCC 237 el
15.IV (MBLA); primera citació prenupcial
(F).

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. al parc del Guinardó el 16.IX
(XBAA); darrera citació postnupcial (F).

RIPOLLÈS

Sant Joan de les Abadesses Diverses
observacions el maig i juny (OPPB i SRAB);
nou quadrat UTM 10x10 de cria possi-
ble (GR).

Lanius collurio
Escorxador

Tendència població nidificant (SOCC) 
Mitjana anual (2002-2006): -7% (ns, n=34)

ALT EMPORDÀ

Albanyà 1 juvenil a Lliurona el 6.IX (FTCA);
darrera citació postnupcial (F).
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 mascle a les closes de Mornau el
28.IV (ABRA); primera citació prenupcial
(F). 1 ex. als prats de can Comes el 3.X
(AOTA); darrera citació postnupcial (F).

Rabós 1 mascle al coll de Plaja a partir
del 23.V, possible parella a la zona on
l’any anterior havia criat amb èxit (ECFA);
(R).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. de 1r hivern anellat
a l’illa de Buda el 4.IX (DBCA); (G). 

BARCELONÈS

Santa Coloma de Gramenet 1 ex. al riu
Besòs el 4.X (XLBA); darrera citació pre-
nupcial (F).

GARROTXA

La Vall d’en Bas 4 parelles a Falgars el
27.V (FTCA); (N, R). 1 parella reproduc-
tora a Santa Magdalena el 9.VIII (FTCA);
data tardana (R, F).

GIRONÈS

Sant Martí de Llémena 4 exs., 2 adults i
2 polls voladors, a Granollers de Roca-
corba el 2.VII (ACHA i PFLB); (R).

OSONA

Vidrà 2 exs. a Fontcoberta i mas Pujol el
30.IV (JEPB); primera citació prenupcial
(F).

SOLSONÈS

Pinell de Solsonès 1 ex. a l’itinerari SOCC
212 el 8.VI (APTA); nou quadrat UTM 10x10
de cria possible (GR).

Lanius minor
Trenca

Enguany s’han censat 10 parelles repro-
ductores, la població més baixa a Cata-
lunya des que es monitoritza l’espècie: 7
parelles al Segrià i 3 a les Garrigues. El des-
cens de la població pot ser degut, en part,
a l’alt percentatge de fracassos de cria al
2005. En canvi, el 2006 ha estat un dels
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millors anys des del punt de vista de la
reproducció (DGJA); (R, N). 

SEGRIÀ

Lleida 4 exs. prop de la ciutat el 21.V
(GBCA); primera citació prenupcial (F). 1
adult en un dels nuclis de cria el 8.VIII
(DGJA); darrera citació postnupcial (F).

Lanius meridionalis
Botxí meridional

Tendència població nidificant (SOCC) 
Mitjana anual (2002-2006): 0% (ns, n=28)

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus 1 niu amb
5 ous prop del poble de Llançà el 9.VI. El
25.VI no es troben ni el niu ni els polls
(JVCB); (R).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. al Niño Perdido el
22.III (DBCA); darrera citació prenupcial
(F). 1 adult als erms de la Tancada del 7.VII
a l’1.VIII (JTOA, RSBB. FMVA, ACTA i DBCA);
citació estival d’un exemplar probablement
en dispersió des d’una zona de cria pro-
pera (F). 1 ex. als ullals de Panxa el 12.X
(DBCA); primera citació postnupcial (F).

GARROTXA

Maià de Montcal 1 ex. el 20.XII, sector
on l’espècie cada cop és més rara (FTCA);
(G).

Lanius senator
Capsigrany

Tendència població nidificant (SOCC) 
Mitjana anual (2002-2006): +2% (ns, n=91)

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus 5 joves al

Pujolar el 5.VII (PFLB); primers joves de
l’any (R). 1 ex. a la vinya del Rei el 6.IX
(PFLB); darrera citació postnupcial (F).

ALT PENEDES

Castellet i la Gornal Primers polls de
l’any sortits del niu l’1.VIII al parc del Foix
(HSCA, CGGA i XBGA); (R).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. al Migjorn el 16.III
(MOVA); primera citació prenupcial (F). 1
ex. de 1r hivern a l’illa de Buda el 24.VIII
(DBCA); primera citació postnupcial (F). 1
femella adulta a l’illa de Buda el 21.IX
(DBCA i ALAB); darrera citació postnupcial
(F).

BAIX LLOBREGAT 

Delta del Llobregat 1 ex. a cal Tet el 20.III
(RBVA); primera citació prenupcial (F). 1
ex. l’11.IX (RBVA); darrera citació post-
nupcial (F).

GARROTXA

Sant Aniol de Finestres 1 parella peixant
1 poll a la Barroca el 9.VII (GDPA); (R).

NOGUERA

Algerri 1 ex. als plans de la Figuera el
13.IV (FPTA, JBSA i AAMA); primera citació
prenupcial (F).

VALLÈS ORIENTAL

Campins 1 ex. leucístic el 10.V (XLBA);
(M).
Cardedeu 1 ex. al pla del Rieral el 13.IV
(JMOA); primera citació prenupcial (F).

Lanius senator badius
Capsigrany balear

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 femella adulta anellada
a l’illa de Buda l’1.IV (DBCA); (T). 1 feme-
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lla de 2n any anellada a l’illa de Buda el
15.IV (DBCA); (T). 1 femella de 2n any ane-
llada a l’illa de Buda el 26.IV (DBCA); (T).
1 ex. de 1r hivern anellat a l’illa de Buda
el 29.VIII (DBCA); (T). Pendents d’homo-
logació pel CAC.

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 2 exs. anellats al Remo-
lar el 8 i 9.IV (JCMC); (T). 1 ex. a la Bun-
yola i 1 ex. a la Ricarda el 18.IV (XLBA);
(T). 1 ex. a cal Dalit i 1 ex. a ca l’Arana el
23.IV (XLBA); (T). 1 ex. a cal Roc el 27.IV
(XLBA); (T). 5 mascles anellats al Remolar
el 6.V (JCMC); (T). Pendents d’homologa-
ció pel CAC.

Garrulus glandarius
Gaig

Tendència població nidificant (SOCC) 
Mitjana anual (2002-2006): +3% (ns, n=202)

Pica pica
Garsa

Tendència població nidificant (SOCC) 
Mitjana anual (2002-2006): -3% (ns, n=143)

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 285 exs. a tot el Delta el
14-20.I (DBCA i FVEA/PDEA); cens d’ocells
aquàtics hivernants (N).

MARESME

Tordera 30 exs. als prats d’en Gai el 27.XI
(XRCA); (N).

PLA D’URGELL

Bellvís Més de 200 exs. entre la Voga i el
tossal Roig el 7.X (FMSA); (N).

Pyrrhocorax graculus
Gralla de bec groc

Tendència població nidificant (SOCC) 
Mitjana anual (2002-2006): -14% (ns, n=13)

GARROTXA

Montagut i Oix Joca de 7 exs. al cingle
sota la creu de les Marietes, vall de Sant
Aniol, el 19.II (JFCA, JMRB i MCPS); (N).

RIPOLLÈS

Camprodon Estol de 96 exs. sobrevo-
lant el pla d’en Plata el 5.II (OPPB); (N).

Pyrrhocorax pyrrhocorax
Gralla de bec vermell

Tendència població nidificant (SOCC) 
Mitjana anual (2002-2006): +3% (ns, n=40)

ALT EMPORDÀ

Rabós 1 ex. al coll de Plaja el 3.III (AOTA);
(G). 1 ex., possiblement jove, al coll de
Plaja el 14.III (ECFA); (G).

GARROTXA

La Vall d’en Bas Uns 40 exs. en una colò-
nia de cria a Falgars el 3.VII (FTCA); (N).

OSONA

Santa Maria de Corcó 70 exs. als cin-
gles d’Aiats el 28.X (EBMA); (N).
Tavertet 30 exs. als cingles de l’Avenc el
29.X (EBMA); (N).

SELVA

Susqueda 2 exs. al coll de Malla el 19.V
(MLLA); (G).

VAL D’ARAN

Vielha e Mijaran Uns 40 exs. al cap de
Cròdos el 25.XII (XNPA); (F, N).
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Corvus monedula
Gralla

Tendència població nidificant (SOCC)
Mitjana anual (2002-2006): -11% (ns, n=26)

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus 3 exs. en
vol sobre el castell de Quermançó i en
direcció al Montperdut el 4.III, única cita-
ció de l’any dins l’àmbit del parc natural,
on abans era un nidificant localitzat, però
regular (PFLB); (G).
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà Mínim de 296 exs. a la joca de la
Muga el 20.XI (JMAA); (N).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre Fins a 42 exs., recompte
màxim del 16.XII, que transiten a diari
pels arrossars de la finca del Capità, l’Es-
querda i l’Ermita de l’Aldea, i entren cada
vespre a la joca d’ardeids i corbs marins
de l’illa de Sapinya, entre l’1.I i el 31.XII
(DBCA); (N).

BAIX LLOBREGAT

Abrera 2 exs. volant sobre can Morral el
20.I (XLBA, RBVA, JPMC, JBDA i RGLA); (G).
Sant Andreu de la Barca Detecció de dos
nuclis reproductors a l’interior de la pobla-
ció (VSXA); nou quadrat UTM 10x10 de
cria segura (GR).

BARCELONÈS

Barcelona Entre 54 i 110 exs. a la joca als
arbres de la colònia d’ardeids del parc zoo-
lògic (JGGD); (N). 11 exs. a la plaça de Joa-
nic el 8.X (AMVB); (N).
Sant Adrià de Besòs 14 exs. a la desem-
bocadura del Besòs el 18.X (XLBA); (N).

MARESME

Tordera 2 exs. a ca l’Antoni Joan el 28.VI
(EBMA); citació estival en una localitat sen-
se dades de cria (G).

OSONA

Torelló Màxim de 4 exs. al campanar durant
tot el desembre (MRFB i RJNA); únics exem-
plars hivernants a la comarca (G). 

PALLARS SOBIRÀ

Baix Pallars 2 exs. a l’itinerari SOCC 296
el 14.V (EMSB); nou quadrat UTM 10x10
de cria possible (GR).

RIBERA D’EBRE

Móra d’Ebre Grup de 70 exs. el 14.IX
(FMVA i IAJA); (N).

SELVA

Vilobí d’Onyar 1 ex. en un camp proper
al casc urbà el 7.VI (MGSA); citació estival
en una localitat sense dades de cria (G).

VALLÈS OCCIDENTAL

Terrassa 1 ex. sentit l’11.I i 1 ex. en vol i
1 ex. sentit el 26.III (NPSA i SMRA); (G).

Corvus corone
Cornella

Tendència població nidificant (SOCC) 
Mitjana anual (2002-2006): +11% (ns, n=63)

MARESME

Vallromanes 35 exs. volant en direcció
SO el 10.X (HFXB); (G, N).

SELVA

Sils 31 exs. en una joca el 9.I (JVLA); màxim
nombre (N).

VALLÈS ORIENTAL

Cardedeu 33 exs. en direcció S al pla del
Marital el 7.X (JMOA); (G, N).
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Corvus corone cornix
Cornella emmantellada

BAIX EMPORDÀ

Bellcaire d’Empordà 1 adult a Sobrestany
del 19.XI fins a finals d’any (ABRA); (G).
Pendent d’homologació pel CR-SEO.
Torroella de Montgrí 1 adult amb el plo-
matge molt desgastat a la bassa del Frare
Ramon el 7.VIII (ABRA i DBRA); (G). Pen-
dent d’homologació pel CR-SEO.
Verges 1 ex. alimentant-se en un grup amb
altres Corvus corone el 23.XII (JCMF, JPCA i
XGMA); (G). Pendent d’homologació pel
CR-SEO.

Corvus corax
Corb

Tendència població nidificant (SOCC) 
Mitjana anual (2002-2006): -19% (*, n=56)

ALT EMPORDÀ

Albanyà Grup de fins a 28 exs. al massís
del Mont entre el 15.VIII i el 30.XII (FTCA);
(N, B).

ALT URGELL

La Seu d’Urgell Joca de 600 exs. al roc
del Cucut el 20.XII (JRGE); (N, B).

CONCA DE BARBERÀ

Vilanova de Prades Grup de 23 exs. al
mas d’en Segarra el 22.III (ABBB); (N).

GARROTXA

Sant Feliu de Pallerols 2 nius en cingle-
ra amb pollets petits el 18.IV (FTCA); (R).
1 niu amb 4 polls a punt de volar al cin-
gle de Rocalba el 17.V (FTCA); (R).

MARESME

Primera dada de cria a la zona central de
la serralada Litoral des de mitjans dels 80.
Un niu en una antiga pedrera entre el Corre-

dor i Séllecs. La parella tira endavant un
total de 4 polls a mitjans del mes de maig
(JGMC, HAPA i ACSA); (R).
Arenys de Mar 2 exs. volant en direcció
al Montnegre sobre can Buixalleu el 7.XI
(CBSA); (G).

PLA DE L’ESTANY

Banyoles 28 exs. en vol a l’abocador de
Puigpalter l’1.IV (CFQA); (N).

Corvus frugilegus
Graula

BAIX EMPORDÀ

Pals 1 ex. als arrossars de Pals el 13.IV
(MGMA); (G). Homologada pel CAC.

Sturnus vulgaris
Estornell vulgar

Tendència població nidificant (SOCC) 
Mitjana anual (2002-2006): -4% (ns, n=160)

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus Uns 18.200
exs. en nombrosos estols als oliverars de
la vinya del Rei el 14.II (PFLB); (N). 1 ex.
totalment albí dins d’un estol d’uns 8.000
exs. entre el Far i la punta del cap de Creus
el 15.X (PFLB i MFRA); (M).

MARESME

Arenys de Mar 1 ex. cantant com un Estril-
da astrild el 20.X, reflex del fort increment
d’aquesta espècie a la zona (CBSA); (B).

TARRAGONÈS

Tarragona 1 ex. albí al port el 16.VIII
(ACTA i JFOD); (M).
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Sturnus unicolor
Estornell negre

Tendència població nidificant (SOCC) 
Mitjana anual (2002-2006): +5% (ns, n=64)

BAIX CAMP

Cambrils 1 ex. albí el 19.XI (ESGA); (M).

Sturnus roseus
Estornell rosat

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 adult a la barra del
Trabucador el 2.V (LSLB, JMAA i ABRA); sego-
na citació pel conjunt del Delta (G). Pen-
dent d’homologació pel CR-SEO.

BAIX LLOBREGAT

Viladecans 1 ex. de 1r hivern a la planta
de transferència entre el 4.II i el 14.IV. El
14.IV ja té plomatge estival (MGVA, JFOD,

MVXA, ABBB, VPRA, JSPC, CPMB i ALTA); (G). 1
ex. de 1r hivern als camps de la Ricarda
el 22.X (MGVA, FLSA i RBVA); (G). Pendents
d’homologació pel CR-SEO.

Passer domesticus
Pardal comú

Tendència població nidificant (SOCC) 
Mitjana anual (2002-2006): +2% (ns, n=197)

Tendència productivitat (SYLVIA)
Mitjana anual (2002-2006): +4% (ns, n=30)

MARESME

Arenys de Mar 1 niu entre uns plàstics
en unes golfes de can Buixalleu. El 8.IV
conté 1 ou, 5 ous el 26.IV i 4 polls i un ou
el 6.V. Aquest mateix niu torna a contenir
5 ous el 31.V (CBSA); (R). 1 niu amb 2 ous
construït entre unes sabates velles en unes
golfes de can Buixalleu el 26.IV, que sem-
bla ser la posta completa. Aquest niu tor-

na a ser reutilitzat al mes de juny, amb 1
ou el 3.VI i 5 ous el 13.VI (CBSA); (R).
Malgrat de Mar 1 mascle amb cobertores
blanques a la desembocadura de la Tor-
dera durant el mes de desembre (XRCA);
(M).

SELVA

Santa Coloma de Farners Còpules al casc
urbà el 29.III (ADGA); (R).

Passer montanus
Pardal xarrec

Tendència població nidificant (SOCC) 
Mitjana anual (2002-2006): +15% (*, n=50)

Tendència productivitat (SYLVIA)
Mitjana anual (2002-2006): -1% (ns, n=21)

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal Prop de 100 exs.
repartits en una bardissa de Rubus ulmifo-
lius a l’aiguabarreig del Foix-Marmellar
(XPCA); (N).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat Uns 200 exs. a la plat-
ja del Remolar el 28.I (FLSA); (N).

PALLARS SOBIRÀ

Alins 3 exs. a Ainet de Besan el 18.I (JCBC);
(G, F).

RIBERA D’EBRE

Riba-roja d’Ebre 20 exs. a l’itinerari SOCC
229 el 4.VI (EOGA); nou quadrat UTM
10x10 de cria possible (GR).

SOLSONÈS

Pinell de Solsonès 2 exs. a l’itinerari SOCC
212 el 8.VI (APTA); nou quadrat UTM 10x10
de cria possible (GR).
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Petronia petronia
Pardal roquer

GARROTXA

Maià de Montcal Més de 100 exs. en un
camp proper al nucli urbà el 26.III (MLLA);
(N).

GIRONÈS

Bescanó 2 exs. a Vilanna entre el 3 i el
25.XII (MFRA); (F, G).

SELVA

Sant Julià del Llor i Bonmatí Diversos
exemplars el 17.VI (GDPA); nou quadrat
UTM 10x10 de cria possible (GR).

Montifringilla nivalis
Pardal d’ala blanca

OSONA

Tavertet 25 exs. en vol als cingles de l’A-
venc el 28.X (EBMA); (E, G).

PALLARS SOBIRÀ

Alt Àneu 20 exs. a la Peülla el 20.II (MGXH);
(N, E). 1 parella amb 3 polls a Aulà.
Confirmació de la cria en aquest sector per
tercer any consecutiu en el decurs del segui-
ment d’aquesta espècie al Parc Natural de
l’Alt Pirineu (JRSB i FCTA); (R, E). 1 parella
amb niu a Moredo el 8.VII (JRSB i FCTA);
(R, E). Localització d’un niu en un sector
nou en el decurs del seguiment que es fa
d’aquesta espècie al Parc Natural de l’Alt
Pirineu (G, R, E). 7 exs. al port d’Aulà el
7.VII (JGCC i MPXJ); (E). 20 exs. al port de
la Bonaigua el 14.XII (JCBC); (N, E). 30
exs. al port de Salau el 31.XII (JCBD); (N,
E).

RIPOLLÈS

Vilallonga de Ter 140 exs. en vol a Font-
lletera el 20.XI (PIPA); (N, E).

VAL D’ARAN

Naut Aran 2 exs. a les mines deth Hor-
calh el 15.XI (XNPA); (E).

Estrilda astrild
Bec de corall senegalès

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 9 exs. al Clot, l’Encanyi-
ssada, el 20.VII (JFOD i RRXD); (N).

BAIX LLOBREGAT

Cornellà de Llobregat 1 parella cons-
truint el niu en una bardissa al riu Llo-
bregat l’1.V (ASAA); (R).
Delta del Llobregat 23 exs. a les quadres
de la maresma el 30.III (XSXA); màxim
anual (N).
Olesa de Montserrat Estol d’uns 30 exs.
el 2.II (JCRD); màxim nombre (N).

MARESME

Arenys de Mar Estol d’uns 40 exs. el 15.I
(CBSA); (N). 1 femella construint el niu el
21.IV mentre el mascle roman vigilant. El
niu està construït dins un Rubus ulmifolius
arrelat en una de les parets que sostenen el
viaducte de l’autopista C-32 que creua la
riera de Torrentbò i situat a uns 3 m del terra
(CBSA); (R). Adults peixant polls el 8.VII
(CBSA); (R). Niu acabat sense ous a can Bui-
xalleu el 12.IX. El niu està situat a uns 50
cm del terra i sobre un altre de l’any ante-
rior. Està arrecerat en un Eucalyptus sp., però
camuflat i fixat entre Rubus ulmifolius i Arun-
do donax, al marge del rial Llarg (CBSA); (R).
Un mínim de 25 joves el 25.X encara amb
els becs marrons i les comissures tendres
blavoses alimentant-se en un erm. Aquest
fet podria indicar l’existència d’un màxim
reproductiu al mes d’octubre (CBSA); (R). 
Palafolls Uns 70 exs. al canyissar de la
Tordera vora la gravera el 20.XI (XRCA);
(G, N). Mínim de 35 exs. a les basses del
polígon el 4.XII (XRCA); (G, N).
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Tordera Mínim de 10 exs. a la bassa de
Formasa el 26.XI (XRCA); màxim detectat
(G, N).

VALLÈS ORIENTAL

Cardedeu 15 exs. alimentant-se en un
camp al torrent de ca l’Esmandia (JMOA);
(G, N).
Granollers 10 exs. en una bassa del bosc
de can Cabanyes el 4.XI (JODB i PDMA); (G).

Fringilla coelebs
Pinsà comú

Tendència població nidificant (SOCC) 
Mitjana anual (2002-2006): +8% (*, n=162)

Tendència productivitat (SYLVIA)
Mitjana anual (2002-2006): +119% (ns, n=19)

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus 1 ex. al
Pujolar el 15.IV (PFLB); darrera citació pre-
nupcial (F). 
Rabós 730 exs. en pas al coll de Plaja entre
el 3.III i el 17.IV, amb un màxim de 420
exs. el 10.IV (ECFA); (F, N).

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal Mínim d’1 ex. el
24.IX (HSCA, CGGA i XBGA); primera cita-
ció postnupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 femella a l’illa de Buda
el 14.IV (DBCA); darrera citació prenupcial
(F). 1 femella a l’illa de Buda el 15.X (DBCA);
primera citació postnupcial (F).

BAIX LLOBREGAT

Collbató-Esparreguera 1 ex. al riu Llo-
bregat el 12.IV (JBCB); darrera citació pre-
nupcial (F).

GARROTXA

Sant Joan les Fonts Grupets, bàsicament
de femelles, a Aiguanegra el 20.IX (FTCA);
primeres dades hivernals (F).

URGELL

Agramunt Grup de 350 exs. menjant en
uns rostolls el 5.I (JRSB); (N).

VALLÈS OCCIDENTAL

Palau-solità i Plegamans 2 femelles i 1
mascle al parc de l’hostal del Fum el 13.IV
(FMVA); darrera citació prenupcial (F).

Fringilla montifringilla
Pinsà mec

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 3 exs. als Tres Ponts el 22.III (MLCA

i OCVA); (G).

ALT URGELL

Les Valls de Valira 1 mascle en un estol
de Fringilla coelebs als Prats el 28.X (FMVA);
primera citació postnupcial (F).

BAGES

Marganell 2 exs. el 17.XII (JCPA); (G).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 mascle i 1 femella als
arrossars del Sillero el 19.I (ISSC, CJMA i
DBCA); (F). 1 femella als arrossars de Canal
Vell el 2.II (DBCA); (F). 1 mascle a l’illa de
Buda el 28.II (DBCA); (F). 1 mascle adult
anellat a l’Alfacada el 16.III (MOVA); (F). 1
femella de 2n any anellada a l’Alfacada el
7.IV (JBGC); (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat Hivernada regular el
2005-2006 a la Murtra amb un màxim de
7 exs. el 18.III (RBVA); (F, N).
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BARCELONÈS

Barcelona 2 exs. volant en direcció S al
nucli urbà el 10.II (MGVA); (G).

CERDANYA

Montellà i Martinet 50 exs. el 16.II (MLCA

i OCVA); (N).

GARROTXA

L’hivern de 2005-2006, en general, s’ob-
serva una població dispersa amb exem-
plars aïllats però molt ben distribuïts, al
contrari d’altres hiverns quan només es
veuen grups (FTCA); (G).

NOGUERA

Os de Balaguer 2 exs. a Gerb el 6.II (MCVA);
(G).

OSONA

Concentracions de centenars d’exemplars
l’hivern 2005-2006 a diferents punts de
la plana de Vic amb un màxim de 3.000
exs. en un estol d’uns 4.000 fringíl·lids
entre el polígon les Malloles i el Vidal,
Gurb, a partir del 26.I (JAIA); (N). Almenys
uns 2.000 exs. el 5.III (JAIA i AAVA); (N). 
Folgueroles 1 mascle al Raurell el 4.IV
(MRFB); darrera citació prenupcial (F).

PALLARS JUSSÀ

Isona i Conca Dellà 2 exs. a Biscarri l’11.XII
(APSA); (F).

PALLARS SOBIRÀ

Sort 8 exs. en prats de dall a Saurí el 7.I
(JRSB); (G).

PLA DE L’ESTANY

Camós 2 exs. entre Fringilla coelebs en uns
camps prop del Matamors el 25.II (CFQA

i JBVB); (G).

PLA D’URGELL

Bellvís 1 ex. al tossal Roig el 9.II (FMSA);
(G).

Estany d’Ivars i Vila-sana 5 exs. en uns
camps de fruiters prop de l’estany el 12.I
(FMSA); (G).

RIBERA D’EBRE

Miravet 3 exs. l’1.I (PJAA); (G).

SELVA

Sils 2 exs. el 3.I (XLBA, MVCA i LPXA); (G).

VAL D’ARAN

Naut Aran 2 exs. en un jardí de Salardú
el 27.II (XNPA); (G).

Serinus serinus
Gafarró

Tendència població nidificant (SOCC) 
Mitjana anual (2002-2006): -5% (*, n=233)

Tendència productivitat (SYLVIA)
Mitjana anual (2002-2006): -28% (*, n=33)

VALLÈS OCCIDENTAL

Terrassa 1 mascle cantant el 26.I, pri-
mer cant de la temporada (NPSA); (R, F).

Serinus citrinella
Llucareta

Tendència població nidificant (SOCC) 
Mitjana anual (2002-2006): -3% (ns, n=28)

ALT EMPORDÀ

La Jonquera 2 exs. en un bosc de Pinus
nigra al puig Neulós el 15.V (JBRC); (G). 
Rabós 1 ex. al coll de Plaja el 25 i 26.V
(ECFA i AOTA); (G). 

PALLARS SOBIRÀ

Farrera 3 exs. en una zona de prats a 1.600
m a les bordes de Burg el 21.I (JRSB i ETNA);
(F).
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PLA D’URGELL

Bellvís 1 femella en una zona de secà, amb
erms, saulons i ametllers prop de la Cal-
çada el 27.XII; (FMSA); rar a la zona (G).

Carduelis chloris
Verdum

Tendència població nidificant (SOCC) 
Mitjana anual (2002-2006): -4% (*, n=197)

Tendència productivitat (SYLVIA)
Mitjana anual (2002-2006): -19% (*, n=28)

BARCELONÈS

Barcelona 1 adult peixant 1 poll al Gui-
nardó l’11.IV (ABBB); (R).

PALLARS SOBIRÀ

Sort 1 ex. en una menjadora a 1.300 m a
Saurí el 29.I (JRSB); (F).

VALLÈS ORIENTAL

Cardedeu 1 ex. alimentant-se de fruits de
Mercurialis annua als Pinetons el 31.XII
(OGVA); (B).

Carduelis carduelis
Cadernera

Tendència població nidificant (SOCC) 
Mitjana anual (2002-2006): -10% (*, n=92)

BAIX LLOBREGAT

Cornellà de Llobregat 1 ex. covant en un
niu situat en un Citrus sinensis a l’interior
de la ciutat el 15.III (ASAA); (R).

MARESME

Arenys de Mar 1 parella construint el niu
dalt d’una Wisteria sinensis, a 2 m de terra,
dins el nucli urbà, el 15.IV (CBSA); (R). 1
niu amb polls a 10 m d’alçada en un Pinus
pinea a can Buixalleu el 19.IV (CBSA); (R).
Niu dalt una Olea europaea, a uns 3 m

del terra. El 27.IV hi ha 2 ous i un poll
quasi a punt d’abandonar el niu (CBSA);
(R). Parella construint el niu dalt d’un
Morus albus, a uns 2,5 m, a can Buixalleu
el 18.V. El niu conté restes de 5 ous depre-
dats el 29.V (CBSA); (R).

TARRAGONÈS

Tarragona Primers joves de l’any, ja
voladors, als jardins de les muralles el 26.IV
(RACC); (R). 

Carduelis spinus
Lluer

ALT EMPORDÀ

Llançà 34 exs. a Sant Silvestre el 15.I
(MBFA); (N).
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 3 exs. capturats per a l’anellament
a les feixes del Joncar el 10.IV (JFBB); darre-
ra citació prenupcial (F). 

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 3 exs. en vol sobre el Gar-
xal el 20.III (DBCA); darrera citació pre-
nupcial (F). 2 exs. a l’illa de Buda l’11.X
(DBCA); primera citació postnupcial (F).

BAIX LLOBREGAT

Cornellà de Llobregat 80 exs. a la fàbri-
ca Siemens el 24.I (ASAA); (N).

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. al parc del Laberint d’Hor-
ta el 15.IV (XBAA); darrera citació pre-
nupcial (F). 1 ex. al parc del Guinardó el
8.VII (XBAA); primera citació postnupcial
(F).
Sant Adrià de Besòs 50 exs. a la desem-
bocadura del Besòs el 18.I (XLBA); (N).

MONTSIÀ

Ports de Beseit Diversos exemplars can-
tant en un sector de Pinus sylvestris amb
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clarianes el 27.III (APSA i RBVA); darrera
citació postnupcial (F).

OSONA

Malla 2 grups de 5-6 exs. al molí de Torre-
llebreta el 18.VIII (JBCB); primera citació
postnupcial (F).

PALLARS SOBIRÀ

Alins Presència en els dos censos de nidi-
ficants a l’itinerari SOCC 61 (GGOA); nou
quadrat UTM 10x10 de cria possible (GR).
Llavorsí 1 ex. a l’itinerari SOCC 284 el
20.V (JRSB); nou quadrat UTM 10x10 de
cria possible (GR).

VAL D’ARAN

Naut Aran 1 ex. a l’itinerari SOCC 71 el
3.V (XNPA); nou quadrat UTM 10x10 de
cria possible (GR).

VALLÈS ORIENTAL

La Garriga 50 exs. al bosc de ribera de les
Planes el 18.III (JPCA); (N).

Carduelis cannabina
Passerell comú

Tendència població nidificant (SOCC) 
Mitjana anual (2002-2006): -1% (ns, n=63)

ALT EMPORDÀ

Rabós Més de 200 exs. a Delfià el 31.III
(ECFA); (N).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 5 exs. a l’illa de Sant Anto-
ni el 16.IV (DBCA); darrera citació pre-
nupcial (F). 17 exs. en un erm al camí del
Lligallo de Cambra el 16.X (DBCA); pri-
mera citació postnupcial (F).

BARCELONÈS

Santa Coloma de Gramenet 1 ex. el 8.VIII
(XLBA); primera citació postnupcial (F).

Loxia curvirostra
Trencapinyes

Tendència població nidificant (SOCC) 
Mitjana anual (2002-2006): -12% (*, n=35)

BAIX CAMP

Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant 1
parella amb 1 jove volador al coll Roig el
15.IV (APVA); nou quadrat UTM 10x10 de
cria segura (GR).

BERGUEDÀ

Castellar de n’Hug 1 parella peixant 1
jove que ja vola bé el 7.XII (PABB); (R).

Carpodacus erythrinus
Pinsà carminat

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 juvenil anellat al Canal
Vell el 24.IX (MOVA, ALAB i DROA); pri-
mera citació pel conjunt del Delta (G).
Pendent d’homologació pel CR-SEO.

Pyrrhula pyrrhula
Pinsà borroner

Tendència població nidificant (SOCC)
Mitjana anual (2002-2006): +3% (ns, n=20)

MARESME

Dosrius 1 ex. a ca l’Arenes el 30.X (JRVA);
primera citació postnupcial (F).

OSONA

Sant Martí d’Albars 2 juvenils a la Blava
l’1.VII (JCCA); (R).

PLA DE L’ESTANY

Porqueres 1 mascle cantant a la riera Mata-
mors a la font del Ginestar el 19.V (CFQA);
nou quadrat UTM 10x10 de cria proba-
ble (GR).
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PRIORAT

Ulldemolins 2 mascles anellats al riu Mont-
sant el 17.I (MOVA); (G).

Pyrrhula pyrrhula pyrrhula
Pinsà borroner

CERDANYA

Montellà i Martinet 1 ex. al meandre del
Segre e1 15.I (JCPA i FCBB); primera citació
d’aquesta subespècie de reclam caracte-
rístic en un any en què protagonitza una
irrupció al S del continent europeu (G).
Homologada pel CAC.
Prullans 2 exs. al bosc inundat del riu
Segre el 15.I (JCPA i FCBB); (G). Homolo-
gada pel CAC.

Coccothraustes coccothraustes
Durbec

ALT EMPORDÀ

Albanyà 1 juvenil amb un adult a la masia
de la Figa el 16.VI (AOTA i JGME); nou qua-
drat UTM 10x10 de cria segura (GR).
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 7 exs. en vol sobre l’estany de Palau
el 15.XI (SSAA); (N, F).

ALT PENEDÈS

Sant Llorenç d’Hortons 34 exs. a l’itine-
rari SOCC 245 el 22.I (MGVA); (N).

ALT URGELL

Les Valls d’Aguilar 24 exs. menjant en
un Celtis australis a Noves de Segre el 30.I
(LMRB i CRGC); (N).

BAIX CAMP

Riudecanyes Un grup de 200 exs. passa
volant entre Fringilla coelebs cap a les joques
el 27.I (ACTA, JFOD i MPSA); (N).

BAIX EMPORDÀ

Torroella de Montgrí 1 ex. a l’itinerari
SOCC 34 el 16.IV (DBRA); darrera citació
prenupcial (F).

BAIX LLOBREGAT

Abrera 1 ex. al riu Llobregat el 21.IV (XLBA,

JPMC, MLMB, MGVA i JRRC); darrera citació
prenupcial (F).
Delta del Llobregat 1 ex. a la pineda de
la Ricarda el 28.X (MGVA); primera citació
postnupcial (F).

GARROTXA

Sant Joan les Fonts 136 exs. a l’itinerari
SOCC 129 el 21.I (LGPA); (N).

MARESME

Dosrius L’hivern del 2005-2006 ha estat
abundant a can Gavarra amb observacions
d’una vintena d’ocells fins el 29.IV (HAPA);
(F, N).
Òrrius Mínim de 60 exs. al tram final de
la riera d’Òrrius el 5.III. (FTTA i DTVA); (N).

MONTSIÀ

Ulldecona 4 ex. al riu Sénia el 5.III (JFOD);
(G).

NOGUERA

Les Avellanes i Santa Linya Entre 10-15
exs. pels voltants del monestir el 18.I (FMSA);
(N).

OSONA

Sant Hipòlit de Voltregà 24 captures de
16 exs. diferents per a l’anellament a l’es-
tació SYLVIA del Sorreig (AAVA, JAAA, JAIA,

LAVA, MGBA i RJNA); (N).

PLA DE L’ESTANY

Crespià 2 exs. a l’itinerari SOCC 124 el
16.IV (CFQA); darrera citació prenupcial
(F).
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PRIORAT

Cornudella de Montsant 12 exs. volant
en direcció N als Segalassos el 31.III (ABBB);
(G).

TARRAGONÈS

Vila-seca 1 ex. a la platja dels Prats el 21
i 22.IX (JFOD); primera citació postnup-
cial (E).

VALLÈS ORIENTAL

Mollet del Vallès 60-70 exs. en una ome-
da al riu Besòs el 29.III (FMVA); (N).

Plectrophenax nivalis
Sit blanc

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 2 exs., 1 mascle de 1r
hivern i 1 femella d’edat indeterminada,
a les dunes de la punta del Fangar de
l’1.I al 7.II, presents a la zona des del 21.XII
de 2005 (DBCA i FVEA); (G). Pendents d’ho-
mologació pel CAC. 1 mascle de 1r hivern
a la platja del Serrallo de l’1 al 17.I, pre-
sent a la zona des del 22.XII de 2005 (DBCA);
(G). Pendents d’homologació pel CAC.

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a l’espigó de la
nova desembocadura del riu Llobregat el
14.I (EDBB, OTMA i PEGA); (G). Pendent d’ho-
mologació pel CAC.

BERGUEDÀ

Castellar de n’Hug 1 ex., probablement
femella de 1r any, al coll de la Creueta el
5.I (PABB); (G). Pendent d’homologació pel
CAC.

PALLARS SOBIRÀ

Sort 1 mascle en una zona de prats a Sau-
rí el 29 i 30.I (JRSB i ETNA); (G). Homolo-
gada pel CAC.

Emberiza citrinella
Verderola

Tendència població nidificant (SOCC) 
Mitjana anual (2002-2006): +5% (ns, n=19)

ALT CAMP

Querol 1 mascle volant entre Fringilla coe-
lebs a cal Matoses el 22.XI (XPCA); (G).

ALT EMPORDÀ

Rabós 1 mascle a Sant Quirze de Colera
el 4.IV (ECFA); darrera citació postnupcial
(G, F).

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 1 ex. a la riera de
Marmellar el 14.I (XPCA); (G).

ANOIA

Rubió 1 ex. en un transecte a la serra de
Rubió el 28.XII (EGTA); (G).

BAIX CAMP

Les Borges del Camp 2 exs. el 17.I (JFOD);
(G).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a la platja del
Remolar el 29.I (FLSA); (G).

BARCELONÈS

Barcelona 5 exs. a Sant Pere Màrtir l’1.II
(MGVA); (G).

PLA DE L’ESTANY

Cornellà del Terri 2 exs. en un camp prop
de la riera Matamors a Corts el 25.II (CFQA

i JBVB); (G).

SELVA

Sils 1 ex. als estanys el 14.I (MVCA i XLBA)
i 1 ex. el 4.II (ICAA, ADGA, JVCB, MGSA, JGXA

i MCXA); (G).
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Emberiza cirlus
Gratapalles

Tendència població nidificant (SOCC) 
Mitjana anual (2002-2006): -3% (ns, n=166)

Tendència productivitat (SYLVIA)
Mitjana anual (2002-2006): +3% (ns, n=19)

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus 1 mascle
cantant a la vinya del Rei el 25.II (PFLB);
primera citació d’un mascle marcant terri-
tori (R, F).

Emberiza cia
Sit negre

Tendència població nidificant (SOCC) 
Mitjana anual (2002-2006): 0% (ns, n=88)

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. al parc del Guinardó el
30.I, rar a l’hivern (XLBA); (G).

VALLÈS OCCIDENTAL

Palau-solità i Plegamans Grup de 15 exs.
al parc de l’hostal del Fum el 8.II (FMVA);
(N).

Emberiza hortulana
Hortolà

Tendència població nidificant (SOCC) 
Mitjana anual (2002-2006): -5% (ns, n=20)

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus 2 exs. a
l’itinerari SOCC 72 el 16.IV (AOSA); pri-
mera citació prenupcial (F). 3 joves de
l’any, acompanyats de 2 adults, al mas Ven-
tós el 5.VIII (PFLB); (F, R). 

Delta de l’Ebre 1 mascle a l’Alfacada (JBGC)
i 1 mascle anellat al Canal Vell el 20.IV

(MOVA); (F). 1 mascle de 1r estiu anellat
a l’illa de Buda el 26.IV (DBCA); (F). 2 feme-
lles als camps d’Erms Salats el 29.IV (DBCA);
(F). 1 mascle al camí del Matà el 30.IV
(DBCA); (F). 1 femella de 1r estiu anella-
da a l’Alfacada el 6.V (GGOA); (F). 2 feme-
lles i 1 mascle als arrossars del Tancat, illa
de Buda, el 8.V (DBCA); (F). 2 mascles al
Garxal el 10.V (FMVA i ACTA); (F). 1 feme-
lla al camí de la gola Nord el 13.V (DBCA);
(F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. al camí de Valèn-
cia l’1.IX (RBVA); darrera citació postnup-
cial (F). 

OSONA

Folgueroles 1 ex. al Raurell el 27.IV (RJNA);
primera citació prenupcial (F).

PALLARS JUSSÀ

Conca de Dalt 4 mascles a cal Catutxi el
20.IV (FPPA i MSDB); primera citació pre-
nupcial (F).

Emberiza schoeniclus
Repicatalons

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 femella anellada a l’estany de Palau
el 21.IV (SSAA); darrera citació prenupcial
(F). 1 ex. a l’estany de Palau el 9.X (SSAA);
primera citació postnupcial (F). 

ALT PENEDÈS

Vilobí del Penedès 200 exs. als pèlags de
Vilobí el 19.I (PARA i CGGA); cens d’ocells
aquàtics hivernants (N).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre Primers mascles de la
subespècie witherbyi cantant a Vilacoto el
26.II (DBCA); (F, T). 2 femelles de la subes-
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pècie nominal als arrossars del Tancat, illa
de Buda el 9.IV (DBCA); darrera citació pre-
nupcial (F, T). 1 femella de 1r hivern de
la subespècie nominal anellada al Canal
Vell el 21.X (MOVA); primera citació post-
nupcial (F, T).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 120 exs. durant el
cens d’ocells aquàtics hivernants (FSEB,

FLBA i ALTA); (N).

RIBERA D’EBRE

Flix 1 ex. anellat a Sebes el 14.X (RSBA);
primera citació postnupcial (F).

TARRAGONÈS

Vila-seca Una joca d’uns 160 exs. a la
sèquia Major de la Pineda el 15.XII (ACTA

i MPSA); (N).

VALLÈS OCCIDENTAL

Montcada i Reixac 1 ex. al riu Besòs el
6.IV (XLBA); darrera citació postnupcial
(F).

Emberiza calandra
Cruixidell

Tendència població nidificant (SOCC) 
Mitjana anual (2002-2006): -5% (ns, n=64)

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus 3 mascles
cantant al Pujolar el 4.III (PFLB); primera
citació de cant territorial de l’espècie (R).
4 polls amb els adults peixant-los al pla
de les Gates el 14.VI (PFLB); primera cita-
ció de joves de l’any (R).
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà Pre-joca d’uns 130 exs. als Tres
Ponts el 30.III (JMAA); (F, N).

Delta de l’Ebre 14 exs. a la punta del Fan-
gar de l’1.I al 3.III (DBCA); (F). 1 ex. als
erms de la Tancada de l’1.I al 10.II (DBCA);
(F). 1 ex. a les dunes de la Marquesa el 9.I
(DBCA); (F). 1 ex. als arrossars del Través
el 15.I (DBCA); (F). 3 exs. a les dunes de
la gola de Pal del 28 al 30.I (DBCA); (F). 1
ex. als arrossars de la Pesquera, Canal Vell,
el 4.III (DBCA); (F). 1 ex. als erms de la
Tancada el 29.IV (DBCA); (F). 4 exs. a l’i-
lla de Sant Antoni el 20.X (DBCA); (F). 1
ex. als erms de la Tancada el 29.X (DBCA);
(F). 9 exs. a la punta del Fangar del
23.XI al 31.XII (DBCA); (F). 1 ex. a l’en-
trada del Trabucador el 9.XII (DBCA); (F).

GARROTXA

Olot 2 mascles cantant al Croscat el 13.V
(FTCA); sector només ocupat els anys que
s’hi planta cereal. La població més prope-
ra està a 15 km (R).

NOGUERA

Os de Balaguer Mínim de 129 exs. en una
joca al canyissar del partidor de Gerb el
28.II (MCVA); (N).

SELVA

Sils 170 exs. en una joca als estanys el 9.I
(JVLA); (N).

TARRAGONÈS

Vila-seca Joca d’uns 160 exs. a la sèquia
Major de la Pineda el 15.XII (ACTA i MPSA);
(N).
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Ocells exòtics
(Categories D i E)

Dendrocygna bicolor
Ànec arbori bicolor

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a la maresma
del Remolar el 2.IV (PBGA); (G).

Dendrocygna autumnalis
Ànec arbori de bec roig

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. el 29.III i el 2.IV
(PBGA i JBOL); (G).

Cygnus atratus
Cigne negre

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 adult al port del Fangar
del 13.I al 15.III (DBCA); (G). 2 adults, mas-
cle i femella, a l’illa de Buda del 18.VIII
al 31.XII (DBCA); (G).

Anser cygnoides
Oca cigne

GARRAF

Cubelles 1 ex. procedent de captivitat el
9.II (RGBA); (G).

Alopochen aegyptiaca
Oca egípcia

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 adult al Cortalet el 6.III (JFBB);
(G). 1 adult a la depuradora d’Empuria-
brava  el 26.IV (JMAA); (G). 3 exs. a la Mas-
sona el 8 (JVXB) i 9.XI (OCVA); (G).

BAIX EMPORDÀ

Pals 2 exs. a les basses d’en Coll i estany
de Boada el 20.V (FMXA i RFRA); (G). Pre-
sents a l’estany de Boada el 27.V i el 4.VI
(RFRA); (G).

GIRONÈS

Llagostera 4 exs. el 14.I (PFLB, ACHA, MSFB

i HPMA); (G).

MARESME

Malgrat de Mar 1-2 exs. a la desembo-
cadura de la Tordera del 12.IV a finals
d’any. 3 exs. entre l’1 i el 10.X (AHMA, CBSA,

EBMA, JAPB, JPMC, OTMA i XRCA); (G).

OSONA

Les Masies de Voltregà 2 exs. observats
repetidament durant tot l’any (JFPA, RJNA,

JBCB i ALTA); (G). S’observa el niu amb 1
poll a uns 5 m d’alçada en un petit penya-
segat al costat del riu, i més tard, el juve-
nil amb els adults a la llera del riu (MRFB);
(G, R).

SELVA

Amer 2 exs. a l’aiguabarreig del Ter i el
Brugent el 13.IV (GDPA); (G).
Vidreres Nidificació els darrers anys a la
bassa de mas Matetes, finca privada no
visitable. Volen perfectament i es deixen
veure en localitats properes (JVCB); (G,
R).

VALLÈS ORIENTAL

Sant Celoni 1 parella amb 8 polls a les
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Llobateres entre el 13.V i el 20.VI (CAXB,

JBXD i MMXA); (G, R).

Cairina moschata
Ànec mut

BAIX LLOBREGAT

Molins de Rei 4 exs. de fenotip blanc i
mixt blanc/negre als aiguamolls de Molins
el 12.I (RGBA); (G).

GARRAF

Cubelles 3 exs. el 9.II (RGBA); (G).

MARESME

Malgrat de Mar 12 exs. a la desemboca-
dura de la Tordera el 8.III (EBMA); (G).
Encara 3 exs. el 24.IV (EBMA); (G).

TARRAGONÈS

Torredembarra 1 ex. als Salats i Mun-
tanyans el 27.I (RGBA); (G).

VALLÈS OCCIDENTAL

Montcada i Reixac 1 ex. a l’itinerari SOCC
226 el 12.I (XLBA); (G).

VALLÈS ORIENTAL

Parets del Vallès 1 mascle blanc i 1
mascle i 1 femella blanc/negre en un estany
al costat del polígon Llevant Industrial el
13.I, junt a 2 Aix galericulata i 16 Anas
platyrhynchos (JFOB); (G). 

Threskiornis aethiopicus
Ibis sagrat

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. de 1r hivern als arros-
sars de la bassa de l’Arena, tot i que pun-
tualment és observat a d’altres localitats,
del 7.X al 4.XII (DBCA); (G). Pendent d’ho-
mologació pel CR-SEO.

Phoenicopterus ruber
Flamenc del Carib

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 mascle adult a diferents
localitats del Delta de l’1.I al 31.XII, pre-
sent a la zona des del 15.V de 2001 (DBCA,
JPVF i FVEA); (G). Homologada pel CR-
SEO.

Phoenicopterus minor
Flamenc menut

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 3 adults a la punta de la
Banya de l’1.I al 31.XII; presents a la zona
des del 9.IX de 2005, amb 2 exs. ja pre-
sents des del 12.VII de 2005 (DBCA); (G).
Pendent d’homologació pel CR-SEO.

Parabuteo unicinctus
Aligot de Harris

VALLÈS OCCIDENTAL

Sant Cugat del Vallès 1 ex. a la Floresta
el 3.I (JCCA, NGCA, NMSA i XCCB); (G).

Nymphicus hollandicus
Cacatua de les nimfes

BAIX EMPORDÀ

Castell-Platja d’Aro 1 ex. a la plaça d’Eu-
ropa el 25.VI (JBLA); (G).

BAIX LLOBREGAT

Molins de Rei 1 ex. el 21.V (CFMA); (G).

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. al parc de la Ciutadella el
25.II (JGGD); (G).
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SELVA

Vidreres 1 ex. de coloració gris clar el 16
i 17.X (HMPA); (G).

Melopsittacus undulatus
Periquito

BAIX EMPORDÀ

Castell-Platja d’Aro 1 ex. groc en un estol
de Passer montanus a l’antic estany de les
Escoles el 16.IX (CACB); (G).

BAIX LLOBREGAT

El Papiol 1 ex. el 26.VIII (CFMA i RDSA);
(G).

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. blanc i blau al barri de
Sant Andreu el 16.II (JCCA); (G).

MARESME

Premià de Dalt 1 ex. verd al turó de
Sant Mateu del 25 al 30.IX (JSPC, CPMB i
DGMA); (G).

Agapornis roseicollis
Agapornis de Namíbia

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. al barri de Sant Andreu
el 29.V (JCCA); (G). 1 ex. a la font d’en Far-
gas el 24.X (LGSB); (G).

RIBERA D’EBRE

Flix 2 exs., un de color salvatge i l’altre
groc amb el pit rogenc, var. domestica, el
30.VII (JFOB i JMXQ); (G).

Agapornis fischeri
Agapornis de Fischer

BAIX LLOBREGAT

L’Hospitalet de Llobregat 1 ex. entre un
grup de Myiopsitta monachus i Psittacula
krameri al parc de can Boixeres el 3.XII
(RGBA); (G).

Poicephalus senegalus
Lloro del Senegal

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a la capçalera
de la Vidala el 3 i 4.VI (RBVA); (G).
Gavà 1 ex. entre Gavà i Gavà Mar el 3.XII
(DBMC); (G).

BARCELONÈS

Barcelona 1 parella amb 2 polls voladors
al parc zoològic el 2.II (JGGD); (R). 1 ex.
als jardins del Palau Reial el 18.III (XBAA);
(G).

Aratinga acuticaudata
Aratinga de cap blau

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 3 exs. a la Roberta
del 17.V al 26.VI (RBVA); (G). 3 exs. a la
Vidala el 3.VI (RBVA); (G). 5 exs. a ca l’A-
rana del 23.VI fins el juliol (XLBA); (G).
Sant Feliu de Llobregat 2 exs. al parc Fal-
guera l’11.V (CFMA); (G).

BARCELONÈS

Barcelona 2 exs. al barri de Sant Andreu
el 16.II (JCCA); (G). 4 exs. al parc zoolò-
gic l’11.III (JCCA); (G).

Llista Sistemàtica 197



Aratinga mitrata
Aratinga mitrada

BAGES

Manresa 2 exs. al barri de la font dels Cape-
llans des de març de 2006 fins a finals d’any
(XCCA i GBAA); primera citació al Bages (G).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 2 exs. als itineraris
del Remolar el 23.I (FLSA i PBGA); (G).

BARCELONÈS

Barcelona 25 exs. al parc del Laberint
d’Horta el 25.II (XBAA); (G, N). 10 exs. al
parc zoològic l’11.III (JCCA); (G, N). 38
exs. al parc del Guinardó el 12.III (XBAA);
(G, N).

TARRAGONÈS

Salou 1 ex. amb dues Myiopsitta monachus
al passeig Marítim de la Pineda el 7.I (ACTA,

AMOA i ISAA); (G).

VALLÈS OCCIDENTAL

Sant Cugat del Vallès 12 exs. el 24.III
(NMSA); (G).

Aratinga erythrogenys
Aratinga de màscara roja

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a la Roberta del
15.V al 26.VI (RBVA); primera citació al
delta (G).

Nandayus nenday
Aratinga nandai

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. al parc Güell el 14.II (JEBA);
(G).
Santa Coloma de Gramenet 1 ex. volant
al riu Besòs el 8.II (XLBA); (G).

Cyanoliseus patagonus
Cotorra de la Patagònia

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. a l’estany del Tec el 18.VI
(ACHA); (G).

BAIX EMPORDÀ

Castell-Platja d’Aro 1 ex. a can Deulofeu
el 9.VII (JBLA); (G).

BAIX LLOBREGAT

Abrera Individus aïllats i grups d’entre 2
i 5 exs. al riu Llobregat. Presència durant
els darrers 3 anys (JGXF i ALTA); (G).
Delta del Llobregat 1 ex. a l’itinerari SOCC
88 l’1.V (SHOA); (G).
Olesa de Montserrat 1 ex. cridant des
d’un pal de telèfon al costat de la carrete-
ra B-120 en una zona de cultiu d’Olea euro-
paea a uns 3 km del nucli urbà el 4.II (JCRD);
(G). 

PLA D’URGELL

Bellvís 2 exs. el 4.II (JBSA); (G).

Amazona aestiva
Lloro de front blau

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. al parc Güell el 26.II (JGGD);
(G). 1 ex. a Montjuïc del 3 al 8.III (NLLB,

JFOB i PBGA); (G).

Amazona amazonica
Lloro d’ales taronges

GARRAF

Vilanova i la Geltrú 1 ex. al barri del cen-
tre vila entre el 25.X i l’1.XI (VPRA); (G).
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Acridotheres ginginianus
Minà fosc

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat. 2 exs. a la maresma
del Remolar el 16.II (PBGA), el 13.V (PBGA),
el 10.VI (JBAB), el 29.VII (RBVA), el 30.VII
(PBGA, JBOL i RSSB), el 6.IX (PBGA), el 10.IX
(JCCA) i el 2.X (SGRC); primeres citacions
al delta d’aquesta espècie (G).

Acridotheres tristis
Minà comú

BAIX LLOBREGAT

Viladecans 3 exs. alimentant-se entre les
escombraries a la planta de transferència
de residus del Baix Llobregat el 13.I. Almenys
2 exs. al mateix indret el 23.I (MOVA, MARC,

XTGA i RACC); (G).

Lamprotornis superbus
Estornell superb

GARRAF

Cubelles 1 ex. el 30.XII (XBGA); (G).

Ploceus melanocephalus
Teixidor capnegre

MARESME

Malgrat de Mar 1 ex. el 12.V i 1 mascle
el 17.XI a la desembocadura de la Torde-
ra (EBMA); (G). 1 mascle a la desemboca-
dura de la Tordera durant tot l’octubre. El
17.X s’observa acompanyat d’una femella
i el 23.X se’l veu construint un niu a la
branca d’un Ulmus sp. de la riba de Mal-
grat, molt a prop de la Barra. La femella
comença a entrar al niu amb fulles i her-
bes el 26.X, amb exhibicions i reclams per
part de tots dos. El 31.X el niu havia
estat arrencat de la branca. La parella es

continua veient a la zona i dies després
es trasllada riu amunt a les canyes de la
riba de Blanes, entre el 4.XII i el 18.XII
(XRCA); (R).

Quelea quelea
Teixidor de bec vermell

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre Observacions regulars al
llarg de l’any a diferents localitats del Del-
ta, especialment als voltants de les bom-
bes d’illa de Riu, l’Alfacada, i el Mas de
Bombita, Canal Vell, on ja des de fa uns
any s’hi localitzaren dos petits nuclis repro-
ductors associats a Passer domesticus (DBCA);
(G).

Euplectes afer
Teixidor daurat

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 mascle als estanys del Matà el
7.VII (PAEA); (G).
Riumors 1 mascle al rec Sirvent el 19.VI
(AOTA i JMAA); (G).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre Com en l’any anterior,
observacions regulars a diferents localitats
del Delta, especialment als voltants de l’Al-
facada i la urbanització els Eucaliptus, al
llarg de tot l’any, sense que de moment se
n’hagi constatat la reproducció (DBCA); (G).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a ca l’Arana el
23.VI (XLBA); (G). 1 ex. el 28.VI (RBVA), 2
mascles el 25.VII i 1 ex. el 19.IX i el 19.X
als calaixos de depuració (FLSA); (G). 5
exs. el 15.I i 2 exs. l’1.V a l’itinerari SOCC
88 (SHOA); (G).
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Euplectes orix
Teixidor vermell

TARRAGONÈS

Vila-seca 1 mascle a la torre d’en Dolça el
4.X (JFOD); (G).

Lagonosticta senegala
Pinsà roig becvermell

MARESME

Premià de Dalt 1 mascle capturat per a
l’anellament el 12.VIII (DROA); primera
citació a Catalunya (G).

Estrilda melpoda
Bec de corall de galta taronja

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 6 exs. a l’itinerari
SOCC 88 (SHOA); (G).

MARESME

Arenys de Mar 2 exs. a can Buixalleu el
20.V (CBSA); (G).

Estrilda troglodytes
Bec de corall cuanegre

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal Entre 2 i 4 exs. a
l’aiguabarreig del Foix i la riera de Mar-
mellar entre el 17.XI i el 4.XII (HSCA, CGGA,

XBGA i XPCA); (G).

BAIX LLOBREGAT

Gavà 2 exs. entre Gavà i Gavà Mar el 3.XIII
(DBMA); (G).

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. al parc del Guinardó del
17.IV a l’1.X (XBAA); (G).

RIBERA D’EBRE

Flix 1 ex. a l’itinerari SOCC 57 el 3.V
(EPFA); (G).

Amandava amandava
Múnia roig

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 mascle als calaixos
de depuració el 15.IX (RBVA) i el 19.X
(FLSA); (G).

Lonchura malacca
Maniquí tricolor

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a la Vidala el
25.IX (JCMC); (G).

Vidua chalybeata
Vídua reial

BAIX LLOBREGAT

Gavà 1 ex. a l’itinerari SOCC 215 el 15.I
(DBMC); (G).

Serinus canaria
Canari

BAIX LLOBREGAT

Olesa de Montserrat 1 ex. groc el 28.III
(GVXB); (G).

VALLÈS OCCIDENTAL

Sabadell 1 ex. entre un estol de 20 Pas-
ser domesticus al parc Taulí el 13.X (AFMB);
(G).
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Serinus mozambicus
Gafarró de front groc

VALLÈS ORIENTAL

Cànoves i Samalús 1 mascle associat a
un grup de Carduelis spinus en una men-
jadora d’un particular a Cànoves durant
l’hivern 2005-2006. Es captura, s’anella i
s’allibera al març de 2006 (DROA); (G).
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