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Cygnus olor
Cigne mut

Estatus Accidental. Diverses dades homo-
logades, tot i que no es poden diferenciar
els exemplars introduïts dels que puguin
arribar de forma natural. Presència d’e-
xemplars introduïts en algunes zones humi-
des. Es distribueix per les Illes Britàniques
i des del centre d’Europa fins a la Xina.

L’any 2008 es va rebre un important volum
de dades, de les quals es publiquen aque-
lles que corresponen a poblacions conso-
lidades (PNAE i aiguabarreig Segre-Cin-
ca) i les que presenten indicis de tractar-
se d’animals provinents de poblacions
salvatges. Destaca en aquest aspecte la dada
del cap de Creus a mar obert i els exem-
plars del Besòs i el Llobregat, que possi-
blement fossin els mateixos i provingues-
sin dels aiguamolls de l’Empordà.- MARC.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus 3 exs. a
mitja milla nàutica de cap Norfeu el 24.V
(ALXE i GGXB); (G). No tramesa al CAC.
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 4 exs. el 8.I (JMAA, AOTA, TMJA, ECFA,
BMBA i ABRA); cens d’ocells aquàtics hiver-
nants (N). Població nidificant avaluada en
una parella (JMAA); (R).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre Un adult a Canal Vell el
28.XI (LWWA, MTTB, JTTD, ISSD i CJMA); (G).
No tramesa al CAC.

BAIX EMPORDÀ

Baix Ter 3 exs. a la desembocadura del
Ter el 16.II (EPMC i MBXH); (G). No tra-
mesa al CAC.

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 2 exs. de 1r hivern
sobre cal Tet i després a la maresma del
Remolar el 3.XI (FLSA, TRXD i STXB); (G).
Homologada pel CAC.

BARCELONÈS

Sant Adrià de Besòs 3 joves al Parc Flu-
vial del Besòs el 20.X (XLBA), un d’ells es
troba mort a la ciutat prop del riu el 26.X
(ACXJ) i els altres 2 s’observen fins el 2.XI
(MCVA); (G). No tramesa al CAC.

NOGUERA

Balaguer 1 ex. al riu Segre al pas per la
localitat el 23.IV (APSA); (G). Homologa-
da pel CAC.
Térmens 1 ex. al riu Segre el 28.XI (MLMB);
(G). No tramesa al CAC.

SEGRIÀ

Lleida 6 exs. al riu Segre els dies 18 i 19.I
(ESMA, EFSA, JPXM, ICXF, JIXA i RRJB); cens
d’ocells aquàtics hivernants (N).
Torres de Segre 15 exs. a l’aiguabarreig
Segre-Cinca els dies 18 i 19.I (MGMA, QGXA,
DSXD i MEXC); cens d’ocells aquàtics hiver-
nants (N).
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Cygnus columbianus
Cigne petit

Estatus Accidental. Diverses dades homo-
logades. Cria al nord de Sibèria, i hiverna
a l’oest d’Europa.

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre Continuen els 2 exs. de
la subespècie bewickii localitzats el 26.XII.2007
a la Bombita, fins el 2.II (JTOA i RSBB);
(G). No tramesa al CAC.

Anser albifrons
Oca riallera grossa

Estatus Accidental. Algunes dades
homologades pel CAC o el CR/SEO. Cria
al nord de Sibèria, Alaska i el Canadà, i a
la costa oest de Groenlàndia. Hiverna a la
major part d’Europa, incloent en baix
nombre, Doñana.

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat Es continua observant
l’ex. de 1r any que es va detectar per primer
cop a Molins de Rei el 16.XII.2007, entre
el 9.I i el 10.IV (FLSA); (G). No tramesa al
CAC.
Molins de Rei Es torna a observar l’ex. de
la citació anterior entre el 2 (MLXF) i el 6.I
(XPCA) i entre el 12 (MGVA) i el 24.I (JFGB);
(G). No tramesa al CAC.

Anser anser
Oca vulgar

Estatus A. a. anser és un hivernant regu-
lar, en baix nombre, encara que en aug-
ment darrerament en les principals zones
humides del litoral. Migrador regular a la
resta del territori. A. a. rubirostris té un esta-
tus desconegut i nomès s’ha citat com a
hivernant al delta del Llobregat el 1993-

1994. Es distribueix pel sud-est d’Europa
i de Turquia fins a l’extrem nord-est de la
Xina

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 164 exs. el 8.I (JMAA, AOTA, TMJA,
ECFA, BMBA i ABRA); cens d’ocells aquàtics
hivernants (N). 8 exs. a la Massona el 14.X
(JMAA); primera citació postnupcial (F).
218 exs. a l’estany del Cortalet el 16.XII
(JMAA); màxim anual (N).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 687 exs. entre el 6 i el 16.I
(PDEA); cens d’ocells aquàtics hivernants
(N).

BAIX LLOBREGAT

Delta del LlobregatDiverses observacions
a la maresma del Remolar: 2 exs. el 15.V
(PBGA i JBOL); darrera citació prenupcial
(F). 10 exs. el 29.IX (PBGA i JBOL); prime-
ra citació postnupcial (F).

OSONA

Perafita 17 exs. sobre el nucli urbà el 18.X
(JBCB i MORA); primera citació postnupcial
(F).

PLA D’URGELL

Estany d’Ivars i Vila-sana 3 exs. entre l’11
i el 21.X (JEBA, VPRA i MLMB); primera cita-
ció postnupcial (F).

SEGRIÀ

Lleida Mínim de 90 exs. sobre el nucli
urbà el 30.IX (FMSA); primera citació post-
nupcial (F, N).

SELVA

Sils 7 exs. als estanys el 12.I (ADGA, ICAA,
MVCA, MGSA i JVCB); cens d’ocells aquàtics
hivernants (N).
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SOLSONÈS

Guixers 6 exs. migrant a poca alçada en
direcció sud-oest nord-est sobre la torre
de la Corriu el 26.I (RBVA); (G).

VALLÈS OCCIDENTAL

Rubí Uns 100 exs. en migració i cridant
en vol baix a les 21:45 h sobre can Alza-
mora el 13.IV (JRCD i SMMD); (N, F).

Branta canadensis
Oca del Canadà

Estatus Accidental. Dues citacions a Cata-
lunya fins el 2002. La seva àrea de distri-
bució és a Amèrica del Nord. Ha estat intro-
duïda en alguns llocs d’Europa.

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. a l’illa de Buda del
25.X (CJMA, ISSB, JFOD, AFFC, MZZA, ACTA i
DBCA) al 29.XII (RBVA i SSXA); (G). No tra-
mesa al CAC.

Branta leucopsis
Oca de galta blanca

Estatus Accidental. Diverses dades homo-
logades. La seva àrea de distribució s’es-
tén per l’Àrtic, des de Groenlàndia fins a
Nova Zembla. Com a hivernant, es pot
observar a la Gran Bretanya i a Holanda.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà Un adult a la platja de can Comes
i l’estany del Cortalet del 10 al 19.VI (JMAA,
AOTA, JGIA i ALTA); (G). No tramesa al CAC.

Branta bernicla
Oca de collar

Estatus Accidental. Algunes dades homo-
logades pel CAC, que inclouen exemplars
hivernants al delta de l’Ebre. La subespè-
cie bernicla, que és la que es detecta a Cata-
lunya, es reprodueix a l’àrea central del
nord de Sibèria, i hiverna a la Gran Breta-
nya i a la costa est del mar del Nord.

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. al Fangar entre el
21.I (JFBB) i el 28.III (CJMA); (G). No tra-
meses al CAC.

Tadorna ferruginea
Ànec canyella

Estatus Accidental. Hi ha dades homolo-
gades. La seva àrea de distribució s’estén
pel sud-est d’Europa cap a Mongòlia, i tam-
bé pel nord-oest de l’Àfrica.

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a la maresma
del 25.VI (MRFB i OCVA) al 2.VIII (ARSA);
(G). No tramesa al CAC.

Tadorna tadorna
Ànec blanc

Estatus Nidificant escàs al delta de l’Ebre
i delta del Llobregat, on ho fan unes poques
parelles recentment. Regular en migració
i a l’hivern a tot el territori.

ALT CAMP

La Masó 1 ex. en una bassa de rec al nord
del nucli urbà el 24.XII (ACTA); (G).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 25 exs. el 8.I (JMAA, AOTA, TMJA, ECFA,
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BMBA i ABRA); cens d’ocells aquàtics hiver-
nants (N).

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal Un mascle a la cua
de l’embassament del Foix entre el 6 (PTEA,
JCRE i XPCA) i el 9.V (XPCA); darrera cita-
ció prenupcial (F).

BAIX CAMP

Reus 1 ex. a la depuradora el 27.XI (ACTA
i MPSA); (G).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1.473 exs. entre el 6 i el
16.I (PDEA); cens d’ocells aquàtics hiver-
nants (N).

BAIX EMPORDÀ

Pals 2 exs. a l’aeroclub Empordà de l’1 al
4.V (JPCA); darrera citació prenupcial (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 42 exs. el 12.I (FLSA,
FSEB i ALTA); cens d’ocells aquàtics hiver-
nants (N). 6 parelles nidificants en el con-
junt del delta (FLSA); (R).

BARCELONÈS

Sant Adrià de Besòs 1 ex. cap al sud,
davant de la desembocadura del Besòs el
5.V (XLBA); darrera citació prenupcial (F).
1 ex. al Parc Fluvial del Besòs el 4.IX (XLBA);
primera citació postnupcial (F).

GARRAF

Sitges 3 exs. en vol al davant del port de
Garraf el 6.IX (FMVA); (G, F).

PLA D’URGELL

Estany d’Ivars i Vila-sana 1 ex. el 20.V
(JEBA); darrera citació prenupcial (F).

TARRAGONÈS

Torredembarra 1 ex. als Salats i Munta-
nyans el 15.VIII (JVDA); primera citació
postnupcial (F).

Aix galericulata
Ànec mandarí

Estatus Hivernant molt escàs però quasi
regular a les zones interiors del nord de
Catalunya. Accidental a la resta del terri-
tori. La seva àrea de distribució natural es
troba actualment al sud-est de Rússia, el
nord-est de la Xina, i el Japó. S’ha establert
al sud d’Anglaterra, Alemanya, Holanda,
Suïssa, Àustria i s’ha reproduït de forma
irregular en altres indrets.

Totes les dades rebudes entren dins la
fenologia (novembre-abril, amb un màxim
el gener i el desembre) atribuïble a pro-
bables hivernants procedents de pobla-
cions naturalitzades al centre d’Europa.
Considerant només les dades hivernals,
l’hivern 2007-2008 s’haurien detectat 6
individus, mentre que l’hivern 2008-2009
la xifra hauria augmentat fins a 11. Tot i
això, com ja és habitual per la manca de
recaptures d’ocells anellats, resulta invia-
ble dir amb seguretat si les observacions
corresponen a veritables hivernants sal-
vatges o a individus escapats de captivi-
tat de zones pròximes. La reiteració inter-
anual d’observacions en les mateixes loca-
litats sembla indicar una fidelització als
llocs d’hivernada, com és el cas del Ber-
guedà central (on s’observa des de fa 20
anys) o, els darrers temps, de l’embassa-
ment del Foix i de l’entorn de Banyoles-
riu Fluvià.- PABB.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà Un mascle que es mou entre l’es-
tany del Cortalet i la Massona del 18 al
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25.XII (PCXE i ALTA); (G). No tramesa al
CAC.

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal Diverses observa-
cions a l’embassament del Foix: 1 ex. el
19.I (PARA, CGGA, XPCA, PTEA i JCRE); cens
d’ocells aquàtics hivernants (G). De nou
s’observa el 30.I, el 28.III, l’11.IV i el 14.IV
(CGGA, XBGA i HSCA); (G, F). No trameses
al CAC.

BAIX LLOBREGAT

Delta del LlobregatUna parella que sem-
bla bastant confiada a la Murtra el 6.IV
(RBVA); (G). No tramesa al CAC.

BERGUEDÀ

Avià 1 ex. a l’estany de Graugés el 13.I
(PABB); cens d’ocells aquàtics hivernants
(N).
Olvan Diverses observacions a la colònia
Rosal: un mascle l’1.I (PABB); (G). Un mas-
cle i una femella el 20 (MCXE) i el 28.XII
(PABB); (G). No trameses al CAC.

GARROTXA

Maià de Montcal Una femella a Dosquers
el 2.I (FTCA); (G). No tramesa al CAC.

MARESME

Malgrat de Mar Un mascle a la bassa d’ai-
gua salobre ran de mar de la desemboca-
dura de la Tordera el 22.IV (PABA i EBMA);
darrera citació prenupcial a Catalunya (G,
F). No tramesa al CAC.

PALLARS JUSSÀ

Castell de Mur 3 mascles i 3 femelles,
probablement escapats ja que es deixen
observar a una distància molt propera, al
sector sud de l’embassament de Cellers el
4 i 5.XII (JPRE); (G). No tramesa al CAC.

PLA DE L’ESTANY

Serinyà Una femella a la resclosa de Seri-

nyà del 10 al 15.I (MLLA); (G). No trame-
sa al CAC.

RIPOLLÈS

Camprodon-Ripoll 2 exs. a l’alt Ter el 12.I
(FGPA i CGPC); cens d’ocells aquàtics hiver-
nants (N, G). No tramesa al CAC.

SOLSONÈS

Clariana de Cardener 1 ex. a l’embassa-
ment de Sant Ponç entre el 26.XI (EPXA i
JSXM) i el 14.XII (DMCA i EPXA); (G). No
tramesa al CAC.

VALLÈS ORIENTAL

Parets del Vallès Un mascle al riu Tenes
el 25.XI (OBDA); primera citació prenup-
cial a Catalunya (F). No tramesa al CAC.

Anas penelope
Ànec xiulador

Estatus Comú en migració i a l’hivern en
zones humides litorals, i rar a l’interior.
Estiuejant molt ocasional i reproductor
accidental al delta de l’Ebre.

La xifra total d’ànecs xiuladors enregistra-
da al 2008 als censos d’hivernants a Cata-
lunya ha estat la més alta comptabilitza-
da des de 1996, any de la publicació del
primer anuari. De la mateixa manera el
nombre d’exemplars d’aquesta espècie
detectats al delta de l’Ebre és també el més
alt que s’ha publicat en l’Anuari d’Ornito-
logia de Catalunya. Aquest fet no s’ha repe-
tit en les dues altres principals zones humi-
des del país (delta del Llobregat i PNAE).
Curiosament els mateixos resultats es donen
en els censos corresponents a l’ànec griset
Anas strepera, el xarxet Anas crecca, l’ànec
cullerot Anas clypeata i el morell de cap-
roig Aythya ferina, coincidència que tam-
poc s’havia donat mai entre 1996 i 2007.-
MARC.
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ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 120 exs. el 8.I (JMAA, AOTA, TMJA,
ECFA, BMBA i ABRA); cens d’ocells aquàtics
hivernants (N).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 7.585 exs. entre el 6 i el
16.I (PDEA); cens d’ocells aquàtics hiver-
nants (N).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 53 exs. el 12.I (FLSA,
FSEB i ALTA); cens d’ocells aquàtics hiver-
nants (N). Diverses observacions a la llacuna
de cal Tet: una parella el 6.V (FLSA i SBXC);
darrera citació prenupcial (F). 2 exs. al
17.IX (FLSA); primera citació postnupcial
(F). Màxim de 48 exs. al desembre (FLSA);
màxim postnupcial als censos d’anàtides
hivernants (N).

BERGUEDÀ

Avià Un mascle i una femella a l’estany de
Graugés el 8.III (PABB); (G).

PLA DE L’ESTANY

Porqueres Un mascle davant can Morgat
el 19.IV (CFQA); darrera citació prenupcial
(F).

PLA D’URGELL

Estany d’Ivars i Vila-sana 26 exs. el 17 i
19.I (JEBA, GBCA, TCXB, RGXF, AVPA, CMXA i
JBSA); cens d’ocells aquàtics hivernants (N).
Mínim de 30 exs. el 12.III (MGMA); màxim
prenupcial (N). Un mascle el 24.IV (AVPA);
darrera citació prenupcial (F). 1 ex. el 21.X
(JEBA, VPRA i MLMB); primera citació post-
nupcial (F). 44 exs. el 21.XI (SSAA); màxim
postnupcial (N).

VALLÈS ORIENTAL

Martorelles Un mascle als entorns del riu
Besòs entre l’1 i el 9.X (FMVA); primera cita-
ció postnupcial (F).

Anas strepera
Ànec griset

Estatus Resident nidificant abundant al
delta de l’Ebre (més comú a l’hivern) i escàs
als aiguamolls de l’Empordà, i al delta del
Llobregat. Migrador i hivernant regular i
escàs.

Vegeu el comentari corresponent a l’ànec
xiulador, Anas penelope.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 64 exs. el 8.I (JMAA, AOTA, TMJA, ECFA,
BMBA i ABRA); cens d’ocells aquàtics hiver-
nants (N). Població nidificant avaluada en
15 parelles (JMAA); (R).

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 2 exs. a l’embassa-
ment del Foix l’1.IX (PTEA); primera cita-
ció postnupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 5.285 exs. entre el 6 i el
16.I (PDEA); cens d’ocells aquàtics hiver-
nants (N).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 155 exs. el 12.I (FLSA,
FSEB i ALTA); cens d’ocells aquàtics hiver-
nants (N). 8 parelles nidificants (FLSA); (R).

BERGUEDÀ

Olvan 2 mascles i 2 femelles en una res-
closa al Llobregat de l’1.I al 31.I, dels quals
en resten un mascle i una femella el l7.II
(PABB); (G).

CONCA DE BARBERÀ

Pontils 2 exs. al riu Gaià a l’alçada de San-
ta Perpètua de Gaià el 30.XI (JMFC i MSXF);
(G).
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GIRONÈS

Girona Un mascle al riu Onyar el 23.XI
(XDPA); (G).

MARESME

Malgrat de Mar Un mascle i una femella
a la desembocadura de la Tordera el 26.III
(EBMA); darrera citació prenupcial (F).

PLA DE L’ESTANY

Banyoles 10 exs. a l’estany el 19.III (JBVB);
darrera citació prenupcial (F).

PLA D’URGELL

Estany d’Ivars i Vila-sana Una possible
parella nidificant (JEBA); (R, N).

RIBERA D’EBRE

Flix 2 exs. a la Reserva Natural de Sebes
i Meandre de Flix el 20.X (JBGC); primera
citació postnupcial (F).

Anas crecca
Xarxet comú

Estatus Migrador i hivernant regular i molt
comú a tot el territori. Nidificant molt rar
i esporàdic, irregularment.

Vegeu el comentari corresponent a l’ànec
xiulador, Anas penelope.

ALTA RIBAGORÇA

Vall de Boi Un mascle sobre la neu a l’es-
tany Llong a més de 2.000 m el 14.V (MBPX);
(B).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 2.793 exs. el 8.I (JMAA, AOTA, TMJA,
ECFA, BMBA i ABRA); cens d’ocells aquàtics
hivernants (N).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 37.704 exs. entre el 6 i el

16.I (PDEA); cens d’ocells aquàtics hiver-
nants (N).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 428 exs. el 12.I (FLSA,
FSEB i ALTA); cens d’ocells aquàtics hiver-
nants (N). Un mascle a la maresma del
Remolar i la bassa dels Pollancres durant
els mesos de maig i juny (FLSA); citació
estival (F). 2 exs. a cal Tet el 16.VII (RBVA);
possible primera citació postnupcial (F).
Màxim de 586 exs. a l’octubre (FLSA); màxim
anual (N).

OSONA

Vilanova de Sau Un mascle i 4 femelles
al pantà de Sau l’11.IV (MRFA); darrera cita-
ció prenupcial (F).

PALLARS SOBIRÀ

La Guingueta d’Àneu 1 ex. a la mollera
d’Escalarre el 30.IV (JCBC); darrera citació
prenupcial (F).

PLA D’URGELL

Estany d’Ivars i Vila-sana 77 exs. el 17 i
19.I (JEBA, GBCA, TCXB, RGXF, AVPA, CMXA i
JBSA); cens d’ocells aquàtics hivernants (N).
1 ex. el 14.IV (MBXL); darrera citació pre-
nupcial (F). 25 exs. el 27.VIII (SSAA i ERVA);
primera citació postnupcial (F).

SEGRIÀ

Lleida 77 exs. al riu Segre el 18-19.I (ESMA,
EFSA, JPXM, ICXF, JIXA i RRJB); cens d’ocells
aquàtics hivernants (N).
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SELVA

Sils Diverses observacions als estanys: Un
mascle i una femella el 14.IV (TMXC); dar-
rera citació prenupcial (F). 1 ex. el 7.VIII
(TMXC); primera citació postnupcial (F).

TARRAGONÈS

Torredembarra 2 exs. als Salats i Munta-
nyans el 15.VIII (JVDA); primera citació
postnupcial (F).

Anas crecca ×
Anas carolinensis
Xarxet comú × Xarxet americà

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà Un mascle als estanys del Matà i la
Massona del 28.II al 9.IV (JMAA i ALTA);
(G). No tramesa al CAC.

Anas platyrhynchos
Ànec collverd

Estatus Resident molt comú a tot el terri-
tori. Hi ha una aportació de migrants i
hivernants que varia segons la cruesa dels
hiverns.

D’entre les citacions rebudes l’any 2008
en destaca la dada de cria a l’estany de Mal-
niu a una altitud de 2.200 m, per sobre de
la màxima reportada a Catalunya (Estra-
da et al. 2004).- MARC.

Tendència població nidificant (SOCC)
Mitjana anual (2002-2008): 4% (ns, n=59).
Índex 2008=1,6

Tendència població hivernant (SOCC)
Mitjana anual (2002-2008): 14% (*, n=95).
Índex 2008=2,1

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 6.629 exs. el 8.I (JMAA, AOTA, TMJA,
ECFA, BMBA i ABRA); cens d’ocells aquàtics
hivernants (N).

CERDANYA

Meranges Una femella amb 3 polls a mig
créixer a l’estany de Malniu a 2.200 m d’al-
titud el 28.VIII (LTBB); nou quadrat UTM
10×10 de cria segura (GR).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 70.212 exs. entre el 6 i el
16.I (PDEA); cens d’ocells aquàtics hiver-
nants (N).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1.286 exs. el 12.I
(FLSA, FSEB i ALTA); cens d’ocells aquàtics
hivernants (N). Entre 461 i 636 parelles
nidificants (FLSA); (R).

PLA D’URGELL

Estany d’Ivars i Vila-sana 1.439 exs. el
17 i 19.I (JEBA, GBCA, TCXB, RGXF, AVPA, CMXA
i JBSA); cens d’ocells aquàtics hivernants
(N). 20-30 parelles nidificants (JEBA); (R,
N). Mínim de 2.300 exs. el 21.X (JEBA, VPRA
i MLMB); màxim anual (F).

Anas acuta
Ànec cuallarg

Estatus Migrador i hivernant regular, tot
i que només és comú al delta de l’Ebre. Rar
a les zones humides de l’interior. Estiuejant
ocasional.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 8 exs. el 8.I (JMAA, AOTA, TMJA, ECFA,
BMBA i ABRA); cens d’ocells aquàtics hiver-
nants (N).
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BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 8.926 exs. entre el 6 i el
16.I (PDEA); cens d’ocells aquàtics hiver-
nants (N).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 4 exs. el 12.I (FLSA,
FSEB i ALTA); cens d’ocells aquàtics hiver-
nants (N). 1 ex. als calaixos de depuració
el 2.IV (FLSA); darrera citació prenupcial
(F). 1 ex. a cal Tet el 12.IX (RBVA); prime-
ra citació postnupcial (F). Màxim de 10
exs. al novembre (FLSA); màxim anual (N).

MARESME

Malgrat de Mar 25 exs. en vol direcció
nord-est a la desembocadura de la Torde-
ra el 20.II (PABA i EBMA); (N).

OSONA

Gurb Un mascle i una femella al Gurri al
Reixac el 31.XII (JCRC); (G).
Manlleu Un mascle i una femella, proba-
blement els mateixos de l’observació ante-
rior, a la Devesa al Ter el 31.XII (JAIA); (G).

PLA DE L’ESTANY

Banyoles Un mascle entre uns xarrasclets
Anas querquedula al nord de l’estany el 15.III
(CFQA); (G).

PLA D’URGELL

Estany d’Ivars i Vila-sana Mínim de 30
exs. el 12.III (MGMA); màxim anual (N).
1 ex. el 21.V (JEBA i ERVA); darrera citació
prenupcial (F). Mínim de 15 exs. el 9.IX
(JEBA i ERVA); primera citació postnupcial
(F).

SOLSONÈS

Clariana de CardenerUna femella a l’em-
bassament de Sant Ponç el 5.III (RBVA);
(G).

TARRAGONÈS

Vila-seca Una femella a la torre d’en Dol-

ça el 25.X (EGTA); primera citació post-
nupcial (F).

VALLÈS ORIENTAL

Mollet del Vallès Una femella a l’estany
de Gallecs l’11.VII (OBDA); citació estival
(F).

Anas querquedula
Xarrasclet

Estatus Nidificant molt localitzat i darre-
rament més irregular i escàs. Migrador
comú per tot el territori. Hivernant oca-
sional.

Hi ha una correcció de dades de 2007 a l’apèndix 1,
fe d’errates.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. el 8.I (JMAA, AOTA, TMJA, ECFA,
BMBA i ABRA); cens d’ocells aquàtics hiver-
nants (N, F). Un mascle de 1r hivern a l’es-
tany d’en Pericus del 5 (AOTA i JMAA) al
10.II (XDPA i JMAA); citació hivernal o pri-
mera citació prenupcial (F). Una parella
a l’estany de Palau el 22.II (SSAA); prime-
ra citació prenupcial segura (F). 1 ex. als
estanys del Matà l’11.VII (ABRA); primera
citació postnupcial (F). 1 ex. a les Llaunes
de l’11.XI (ABRA) fins al 20.XII (AOTA); cita-
ció hivernal (F).
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BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 2 exs. a la Tancada el 3.III
(JTOA i RSBB); primera citació prenupcial
(F). 1 ex. a la gola de Migjorn el 6.VII (JTOA
i RSBB); primera citació postnupcial (F). 1
ex. a la Tancada l’1.XI (CJMA); darrera cita-
ció postnupcial (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 7 exs. a la bassa dels
Pollancres el 25.II (FLSA, SBXC, ARMC i PBGA);
primera citació prenupcial (F). Una pare-
lla als calaixos de depuració el 12.VI (FLSA);
darrera citació prenupcial (F). 1 ex. a la
maresma del Remolar el 6.VII (RBVA);
primera citació postnupcial (F). 1 ex. als
calaixos de depuració el 19 i el 24.XI (FLSA);
darrera citació postnupcial (F).

PLA DE L’ESTANY

Banyoles 196 exs. a la zona nord de l’es-
tany davant la caseta de fusta el 15.III (CFQA,
JBVB i XVPA); (N).

PLA D’URGELL

Estany d’Ivars i Vila-sana 1 ex. el 17 i
19.I (JEBA, GBCA, TCXB, RGXF, AVPA, CMXA i
JBSA); cens d’ocells aquàtics hivernants (N).
13 exs. l’11.IV (SSAA); màxim prenupcial
(N). Un mascle el 21.V (JEBA i ERVA); dar-
rera citació prenupcial (F).

RIBERA D’EBRE

La Palma d’Ebre Un mascle a l’embassa-
ment dels Montblanquets el 26.III amb un
grup d’ànecs cullerots Anas clypeata; (JRAA);
primera citació documentada en aquesta
localitat (G).

SELVA

Sils 2 exs. als estanys el 14.VI (JVLA, TMXC,
TSCA, MGXF, ACPC i RNVA); darrera citació
prenupcial (F).

SOLSONÈS

Clariana de Cardener Diverses observa-
cions a l’embassament de Sant Ponç: Una
femella el 3.III (RBVA); primera citació pre-
nupcial (F). 70 exs. el 15.III (RBVA); (N).

Anas discors
Xarxet alablau

Estatus Accidental. Algunes dades homo-
logades pel CR/SEO. La seva distribució
s’estén per Amèrica del Nord com a repro-
ductor i cap al sud fins al tròpic de Capri-
corn com a hivernant.

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre Un mascle a Canal Vell el
29.II (YBSA); (G). No tramesa al CAC.

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat Una femella o 1 ex.
de 1r hivern a la bassa dels Pollancres del
24.IX (FMVA i JCMC) fins el 25.X (RBVA);
(G). Homologada pel CAC.

Anas clypeata
Ànec cullerot

Estatus Nidificant regular al delta de l’E-
bre, tot i que en molt baix nombre, i irre-
gular en altres àrees com el delta del Llo-
bregat o els aiguamolls de l’Empordà. Esti-
uejant ocasional en altres àrees del territori
continental. Migrador i hivernant comú a
tot el territori, especialment a les zones
humides litorals.

Vegeu el comentari corresponent a l’ànec
xiulador, Anas penelope. D’altra banda el
2008 només s’han recollit dades de repro-
ducció a l’estany d’Ivars on ja va criar els
anys 2006 i 2007 (Estrada & Anton 2007,
Anton 2008).- MARC.
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ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 718 exs. el 8.I (JMAA, AOTA, TMJA,
ECFA, BMBA i ABRA); cens d’ocells aquàtics
hivernants (N). 5 exs. a l’estany del Cor-
talet el 16.VII (JMAA); primera citació post-
nupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 21.563 exs. entre el 6 i el
16.I (PDEA); cens d’ocells aquàtics hiver-
nants (N).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 425 exs. el 12.I (FLSA,
FSEB i ALTA); cens d’ocells aquàtics hiver-
nants (N). Un mascle a la maresma del
Remolar, almenys fins l’11.VI (FLSA); dar-
rera citació prenupcial (F). 1 ex. a cal Tet
el 2.VIII (XLBA); primera citació postnup-
cial (F).

BARCELONÈS

Sant Adrià de Besòs 1 ex. al Parc Fluvial
del Besòs malalt de botulisme el 7.VIII
(XLBA); primera citació postnupcial (F, B).

OSONA

Vilanova de Sau 3 mascles i 2 femelles al
pantà de Sau l’11.IV (MRFA); darrera cita-
ció prenupcial (F).

PALLARS SOBIRÀ

Baix Pallars 7 exs. a l’estany de Mont-
cortés el 23.III (JRSB); (G, F).

PLA DE L’ESTANY

PorqueresUna femella a la llacuna de l’Ar-
tiga el 2.VIII (CFQA); primera citació post-
nupcial (F).

PLA D’URGELL

Estany d’Ivars i Vila-sana 80 exs. el 17 i
19.I (JEBA, GBCA, TCXB, RGXF, AVPA, CMXA i
JBSA); cens d’ocells aquàtics hivernants (N).
2-4 parelles nidificants (JEBA); (R, N). 200

exs. el 21.X (JEBA, VPRA i MLMB); màxim
anual (N).

SELVA

Sils 1 ex. als estanys el 24.IV (AGRB, LMMA,
JOMB i CSPA); darrera citació prenupcial (F).

SOLSONÈS

Clariana de Cardener 6 exs. a l’embas-
sament de Sant Ponç el 16.IV (RBVA); dar-
rera citació prenupcial (F).

TARRAGONÈS

Vila-seca 1 ex. a la torre d’en Dolça el 3.IV
(CAFA); darrera citació prenupcial (F).

Marmaronetta angustirostris
Xarxet marbrenc

Estatus Visitant ocasional a Catalunya, més
rar com més al nord. En augment, espe-
cialment al delta de l’Ebre, on actualment
hi és de presència regular i hi ha criat recent-
ment. Hivernant escàs al mateix delta.

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre Diverses observacions a
l’illa de Buda: 2 exs. el 26.IV (RGBA, XLBA,
SSAA, ARMC i ALTA); (G). 1 ex. el 23.IX (KBBA,
ISSB i ALTA); (G). No trameses al CAC.

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 2 exs. a la maresma
del Remolar el 23.VI (RMXH, PBGA, JBOL i
ALTA), 3 exs. el 24.VI (STVB) i de nou 2
exs. el 25.VI (FLSA); (G). No trameses al
CAC.

Netta rufina
Xibec

Estatus Resident al delta de l’Ebre, única
localitat de cria regular amb un contingent
important de reproductors, on hi ha un
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bon nombre d’efectius durant tot l’any,
amb una aportació significativa d’indivi-
dus a l’hivern. A la resta de zones humi-
des és un migrador i hivernant escàs, o rar
i irregular i un estiuejant i nidificant irre-
gular, especialment al delta del Llobre-
gat, on ha nidificat alguns anys.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà Un mascle a la Massona el 20.III
(RFRA); primera citació prenupcial (F).
Una femella a l’estany del Cortalet el 14.V
(JMAA); darrera citació prenupcial (F). 2
mascles a la Massona el 20.VI (JMAA); ci-
tació estival (F). 2 exs. en vol per la plat-
ja de can Comes el 12.X (PFLB i ALTA); pri-
mera citació postnupcial (F).

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 2 exs. a la cua de
l’embassament del Foix el 4.X (JVXF i MCMF);
(G).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 8.814 exs. entre el 6 i el
16.I (PDEA); cens d’ocells aquàtics hiver-
nants (N).

BAIX EMPORDÀ

Begur 26 exs. en vol sobre el mar al cap
de Begur el 9.XI (OBDA); (N).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 8 exs. el 12.I (FLSA,
FSEB i ALTA); cens d’ocells aquàtics hiver-
nants (N). 4 parelles nidificants (FLSA); (R).

MARESME

Malgrat de Mar Un mascle a la desem-
bocadura de la Tordera entre el 8 i el 10.IV
(PABA); primera citació documentada en
aquest espai (G).

PLA DE L’ESTANY

Banyoles 4 exs. a la zona nord de l’estany

el 19.III (JBVB i CFQA); primera citació pre-
nupcial (F).
Porqueres 3 exs. a l’estany davant de can
Morgat el 8.IV (JBVB); darrera citació pre-
nupcial (F). 5 exs. a la llacuna de l’Artiga
el 25.VII (CFQA); primera citació post-
nupcial (F).

PLA D’URGELL

Estany d’Ivars i Vila-sana 3 exs. el 9.III
(MPLA); primera citació prenupcial (F). 2-
3 parelles nidificants (JEBA); (R, N). Una
femella el 21.X (JEBA, VPRA i MLMB); dar-
rera citació postnupcial (F).

Aythya ferina
Morell de cap roig

Estatus Nidificant localitzat i irregular, en
baix nombre, al delta de l’Ebre i al delta
del Llobregat. Darrerament estiuegen en
molt baix nombre i de manera local a les
zones humides del Segrià i els aiguamolls
de l’Empordà. Migrador i hivernant abun-
dant a tot el territori on hi hagi masses d’ai-
gua adients.

Vegeu el comentari corresponent a l’ànec
xiulador, Anas penelope.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 32 exs. el 8.I (JMAA, AOTA, TMJA, ECFA,
BMBA i ABRA); cens d’ocells aquàtics hiver-
nants (N).
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BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 3.684 exs. entre el 6 i el
16.I (PDEA); cens d’ocells aquàtics hiver-
nants (N).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 119 exs. el 12.I (FLSA,
FSEB i ALTA); cens d’ocells aquàtics hiver-
nants (N). Una femella amb 9 polls al pont
de la Vidala el 28.VI (SMXA); única pare-
lla nidificant detectada (R). Màxim de 212
exs. al desembre (FLSA); màxim anual (N).

BERGUEDÀ

Avià Un mascle a l’estany de Graugés el
24.V (PABB); darrera citació prenupcial (F).

OSONA

Santa Maria de Corcó Una femella prop
el Llac entre el 4 i el 7.X (APXF); primera
citació postnupcial (F).

PLA DE L’ESTANY

Porqueres 1 ex. a la llacuna de l’Artiga el
5.IX (CFQA); primera citació postnupcial
(F).

PLA D’URGELL

Estany d’Ivars i Vila-sana 76 exs. el 2.III
(GBCA); màxim anual (N). 2 mascles el 3.VI
i un mascle el 22.VII (JEBA); citacions esti-
vals (F).

RIBERA D’EBRE

La Palma d’Ebre 4 mascles a l’embassa-
ment dels Montblanquets el 20.V (JRAA);
darrera citació prenupcial (G, F).

SELVA

Sils 4 exs. als estanys el 29.V (TMXC); dar-
rera citació prenupcial (F).

SOLSONÈS

Clariana de Cardener 3 exs. a l’embas-
sament de Sant Ponç el 27.III (RBVA); (G).

VALLÈS OCCIDENTAL

Palau Solità i de Plegamans Un mascle
a l’Hostal del Fum el 13.X (XLBA); prime-
ra citació postnupcial (F).

Aythya ferina ×
Aythya nyroca
Morell cap-roig × Morell xocolater

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a cal Tet de
l’11.XII (FLSA i RBVA) fins a finals d’any
(FLSA); (M).

Aythya nyroca
Morell xocolater

Estatus No nidificant a Catalunya tot i que
darrerament hi ha casos de residents, que
no arriben a nidificar, com ha passat al
Segrià. Hivernant molt escàs, però regular
els darrers anys, a les principals zones
humides tant del litoral com de l’interior.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. a les Llaunes el 22.XII (JMAA,
AOTA i TMJA); (E).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 3 exs. entre el 6 i el 16.I
(PDEA); cens d’ocells aquàtics hivernants
(E, N). 1 ex. a Canal Vell entre el 4 (JFOD)
i el 13.X (PJAA i CJMA); (E).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat Un mascle a cal Tet
el 5.III (FLSA); (E). Un mascle a la bassa
dels Pollancres el 4.V (MGVA); darrera cita-
ció prenupcial (E, F). Una femella o juve-
nil de 1r hivern a la Vidala el 13.X (FLSA);
primera citació postnupcial (E, F). Diver-
ses observacions a cal Tet: un mascle el
14.X (FLSA); (E). 2 mascles el 27.X (FLSA);
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(E). 1 ex. a cal Tet l’1.XI (JSPC i CPMB); (E).
Un mascle el 4.XI (FLSA); (E). Un mascle
als calaixos de depuració el 24.XI (FLSA);
(E). 2 mascles a cal Tet el 14 i 15.XII (FLSA);
(E). Un mascle a cal Tet del 27.XII a finals
d’any (RBVA); (E).

PLA DE L’ESTANY

Porqueres Una femella adulta a la llacu-
na de l’Artiga del 5 al 8.V (CFQA); (E, G).

PLA D’URGELL

Estany d’Ivars i Vila-sana 1 ex. el 18.XII
(FSVA i DGCA); (E).

Aythya fuligula
Morell de plomall

Estatus Migrador i hivernant regular, no
gaire abundant. Estiuejant molt rar.

Hi ha una correcció de dades de 2007 a l’apèndix 1,
fe d’errates.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 29 exs. el 8.I (JMAA, AOTA, TMJA, ECFA,
BMBA i ABRA); cens d’ocells aquàtics hiver-
nants (N). 3 exs. a la Massona el 19.X
(GDBA); primera citació prenupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 393 exs. entre el 6 i el 16.I
(PDEA); cens d’ocells aquàtics hivernants
(N).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 6 exs. el 12.I (FLSA,
FSEB i ALTA); cens d’ocells aquàtics hiver-
nants (N). 1 ex. als calaixos de depuració
el 6.VI (FLSA); darrera citació prenupcial
(F). 1 ex. a cal Tet el 12.X (RBVA); prime-
ra citació prenupcial (F).

PLA D’URGELL

Estany d’Ivars i Vila-sana Una parella el
28 (MPOA) i el 29.III (JEBA i FSVA); (G).

Somateria mollissima
Èider

Estatus Hivernant quasi regular a Cata-
lunya.

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 2 exs. entre el 6 i el 16.I
(PDEA); cens d’ocells aquàtics hivernants
(E, N).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. el 12.I (FLSA,
FSEB i ALTA); cens d’ocells aquàtics hiver-
nants (E, N). Diverses observacions a la
gola nova del Llobregat: es continua obser-
vant el mascle de 1r hivern que es va detec-
tar per primer cop l’1.XI.2007 fins el 9.IV
(FLSA); (E). Un mascle adult del 23.IX fins
el 19.XII (PEGA); (E).

BARCELONÈS

Barcelona Un mascle davant l’espigó del
trencaones entre l’heliport i el restaurant
Porta Coeli del 10 al 13.XI (DMVB); (E).

MARESME

Arenys de MarUna femella al port el 10.I
(ACHA); (E).

TARRAGONÈS

Tarragona 1 ex. a la desembocadura del
Francolí al gener (ACTA i RACC); cens d’o-
cells aquàtics hivernants (E, N). Es conti-
nua observant com a mínim fins el 29.I
(PJAA); (E).
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Clangula hyemalis
Ànec glacial

Estatus Accidental. Diverses dades homo-
logades. Es reprodueix a les costes de l’Àr-
tic, i com a hivernant assoleix la Gran Bre-
tanya i la costa est del mar del Nord.

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. entre el 6 i el 16.I
(PDEA); cens d’ocells aquàtics hivernants
(G, N). No tramesa al CAC.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà Continua la femella localitzada el
9.XII.2007 a la Rogera i a altres llacunes
litorals fins el 24.III (MLMB, AOTA i ALTA);
(G). Homologada pel CAC.

Melanitta nigra
Ànec negre

Estatus Migrador i hivernant regular al
litoral, però localitzat, especialment al del-
ta de l’Ebre, el delta del Llobregat i la badia
de Roses.

Hi ha una correcció de dades de 2007 a l’apèndix 2,
mancances.

ALT EMPORDÀ

Badia de Roses 7 exs. el 14.I (JMAA); cens
d’ocells aquàtics hivernants (E, N).
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 10 exs. al mar el 18.XI (DDDA i EFTA);
primera citació postnupcial (E, F, N).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 50 exs. entre el 6 i el 16.I
(PDEA); cens d’ocells aquàtics hivernants
(E, N).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 2 exs. a la platja de
ca l’Arana el 15.III (CCTA); (E). 1 ex. a la

gola del riu el 16.IV (FLSA); (E). 1 ex. a la
mateixa localitat el 24.V (RBVA); darrera
citació prenupcial (E, F). 1 ex. a la platja
de ca l’Arana el 31.XII (XLBA i MGVA); (E).

Melanitta fusca
Ànec fosc

Estatus Migrador i hivernant molt escàs,
però darrerament regular a les zones on
també ho és l’ànec negre Melanitta nigra.
La seva presència varia segons l’èxit de la
reproducció als quarters de cria nòrdics,
i de la cruesa dels hiverns, que porta més
exemplars cap al sud.

ALT EMPORDÀ

Badia de Roses Continua la femella loca-
litzada el 28.XII.2007 al grau de Santa Mar-
garida fins el 12.I (AOTA, JMAA i ALTA);
(E). 15 exs. a la platja de can Comes el 9.XI
(CLAA); primera citació postnupcial (E, F,
N).
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà Una femella a l’illa de Caramany i
la gola del Fluvià del 18 al 26.I (AOTA i
ALTA); (E).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 9 exs. entre el 6 i el 16.I
(PDEA); cens d’ocells aquàtics hivernants
(N). Diverses observacions a la badia dels
Alfacs: 2 exs. l’1.I (JTOA i RSBB); (E). 4
exs. el 3.I (JTOA i RSBB); (E). 1 ex. al Fan-
gar el 8.I (DBCA); (E). De nou diverses obser-
vacions a la badia dels Alfacs: 6 exs. el 17.I
(DBCA i ALTA); màxim anual (E, N). 3 exs.
el 19.I (JTOA i RSBB); (E). 3 exs. el 21.I
(CJMA i JBAB) i el 2.II (JTOA i RSBB); darre-
ra citació prenupcial (E, F).
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Mergus serrator
Bec de serra mitjà

Estatus Migrador, i especialment hiver-
nant, rar i molt localitzat. Només al delta
de l’Ebre és un hivernant regular, malgrat
ser escàs.

ALT EMPORDÀ

Badia de Roses 1 ex. el 14.I (JMAA); cens
d’ocells aquàtics hivernants (N). Una feme-
lla a la platja de Sant Martí d’Empúries el
19.XI (JMAA i TMJA); primera citació post-
nupcial (F).
Parc Natural de Cap de Creus 2 exs. a
Punta Falconera el 8.XII (GCXB i LBXC); úni-
ca citació de l’any (G).

BAIX CAMP

Cambrils 3 exs. el 9.I (PJAA); (N). En
dies posteriors s’observen fins a 4 exs.
(PJAA); (N). 1 ex. al port el 15.II (ACTA);
darrera citació prenupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 62 exs. entre el 6 i el 16.I
(PDEA); cens d’ocells aquàtics hivernants
(N).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat Una femella o 1 ex.
de 1r hivern el 12.I (FLSA, FSEB i ALTA); cens
d’ocells aquàtics hivernants (N). Un mas-
cle a la platja de ca l’Arana el 4.IV (FLSA);
darrera citació prenupcial (F).

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. descansant a l’espigó de
Bac de Roda el 22.I (RRSB); (G).
Sant Adrià de Besòs 1 ex. a la desembo-
cadura del Besòs el 8.I (MCVA i XLBA); cens
d’ocells aquàtics hivernants (N).

GARRAF

Cubelles 6 exs. a la desembocadura del
Foix el 9.II (XBGA); (N). Una femella el

26.III (XPCA); darrera citació prenupcial
(F).
Sitges 3 exs. a la desembocadura de la rie-
ra de Ribes el 10.I (CGGA i MCMF); cens d’o-
cells aquàtics hivernants (N).

Oxyura jamaicensis
Ànec de Jamaica

Estatus Accidental. Algunes dades homo-
logades. Cria principalment a l’oest d’A-
mèrica del Nord, les Antilles i l’oest d’A-
mèrica del Sud. Ha estat introduït a la Gran
Bretanya.

PLA D’URGELL

Estany d’Ivars i Vila-sana 1 ex. el 20.X
(GBCA i MLMB); (G). No tramesa al CAC.

Oxyura leucocephala
Ànec capblanc

Estatus Accidental a Catalunya, tot i que
els darrers anys el nombre de dades ha
augmentat de forma significativa. Algunes
dades homologades pel CAC.

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 3 exs. a la llacuna de Canal
Vell el 4.X (JFOB); (G). No tramesa al CAC.

Lagopus muta
Perdiu blanca

Estatus Resident que nidifica de forma
localitzada al Pirineu, amb evidències de
petits moviments hivernals, tot i que no
abandona el seu hàbitat natural per sobre
dels 2.100-2.200 m d’altitud.

El 2008 ha estat un any excel·lent en quant
a l’èxit reproductor de l’espècie es refereix,
no tan sols a la zona pilot de seguiment
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del Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany
de Sant Maurici, sinó a d’altres sectors dels
Pirineus orientals (Puig Pedrós) i centrals
(Parc Natural de l’Alt Pirineu). Manquen,
però, dades fenològiques de reproducció.
La dada de Certascan (au fugint pel vol
d’helicòpter) remarca la previsible vulne-
rabilitat de l’espècie a pertorbacions de fre-
qüentació durant l’hivern (època més sen-
sible per als tetraònids).- JCBC.

ALTA RIBAGORÇA

Barruera 2 parelles a la Pica Cerví el 26.X
(JRSB); (E).

ALTA RIBAGORÇA/PALLARS JUSSÀ/

PALLARS SOBIRÀ/VAL D’ARAN

Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany
de Sant Maurici Durant la campanya de
seguiment de l’èxit reproductor es localit-
zen 34 adults i 27 polls de 8 llocades (JCBC
i VSEO); (E, R, N).

ALT URGELL

Les Valls de Valira 5 adults entre Bassiets
i el pic de la Bassera el 20.VIII (CRAA i
PNAA); (E, N).

CERDANYA

Lles de CerdanyaObservat a l’estació d’es-
quí nòrdic d’Aranser el 21.I (DOAA); (E).
Meranges 2 mascles, una femella i 5 polls
crescuts al Puig Pedrós el 28.VIII (LTBB);
(E, R).

PALLARS SOBIRÀ

Alins 2 adults i 2 polls al Monteixo l’11.VIII
(VJXA); (E, R). 1 ex. a 50 m del cim de la
Pica d’Estats el 27.IX (JFXE i EMFA); (E).
Alt Àneu Una femella i 2 polls a Roca-
blanca el 9.VIII (JCBD); (E, R). 1 ex. al SOCC
272, Port de la Bonaigua, el 23.XII (JCBD);
(E).
Lladorre Una femella, 4 polls i 1 ex. soli-
tari als Plaus de Boldís el 16.VII (RCXD,
JSXN i APXJ); (E, R). 2 adults a la Roca Ciga-

lera el 23.VII (MAXA); (E). 1 ex. i una quan-
titat important d’excrements a la cresta dels
Guins de l’Ase el 28.VII (OBXA); (E). 1 ex.
volant espantat pel vol de l’helicòpter a
l’estany de Certascan, totalment ple de neu,
el 28.XI (MGLA i NEXA); (E, B).

RIPOLLÈS

Setcases 1 ex. al SOCC 269, Ulldeter, el
2.VI (OCVA); (E).

VAL D’ARAN

Naut Aran Un niu amb restes d’un ou de
l’any anterior a Arenho el 29.V (MAMA);
(E, R). Un mascle a les pales d’Era Mon-
tanheta l’1.VI (XNPA); (E). Diverses obser-
vacions a Arenho: un mascle i una feme-
lla el 14.VI (MAMA); (E). Una femella el
22.VI (MAMA); (E). Un mascle, una feme-
lla i un tercer ex. sense sexar el 17.VIII
(MAMA); (E).
Vielha e Migaran Un mascle a la collada
de Varradós el 6.II (XNPA); (E).

Tetrao urogallus
Gall fer

Estatus Resident als boscos subalpins del
Pirineu i Prepirineu, amb algunes evidèn-
cies de moviments entre àrees per part de
les femelles i joves de l’any. Tot i això, es
tracta d’una espècie molt sedentària que
no acostuma a moure’s del territori durant
l’hivern.

Contrasta l’escàs èxit reproductor del 2008
a l’alta conca de la Noguera Pallaresa (7
polls de 31 femelles) en comparació amb
el de la perdiu blanca al mateix any i sec-
tor. Sembla evident que factors no meteo-
rològics han de modelar també en part el
reclutament del gall fer (com per exemple
l’estat fisiològic de les femelles o la depre-
dació, entre d’altres). Caldria una recerca
especifica al respecte. La resta de dades
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confirmen patrons de distribució ja cone-
guts en l’espècie.- JCBC.

ALT URGELL

Montferrer i Castellbò Es veuen rastres
i 1 ex. al pic de les Mongetes, bosc del Tall,
les Vigues i coll de Burbe entre el 23 i el
24.I (ABRA); (E). Una femella en una pine-
da de pi negre Pinus uncinata a Rubió el
26.VI (ALXF); (E).

PALLARS JUSSÀ/PALLARS SOBIRÀ

Alta conca de la Noguera Pallaresa 31
femelles i 7 polls de 7 llocades entre el Parc
Natural de l’Alt Pirineu i el Parc Nacional
d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici
durant la campanya de seguiment de la
reproducció (JCBC i VSEO); (E, R, N).

PALLARS SOBIRÀ

Alins Una femella al bosc de Virós, un
mascle cantant a les 6:39 h i 2 mascles amb
la cua oberta el 4.VI (MBXI i XGPB); (E, R).
Alt Àneu Rastres al bosc de la Mina a 1.859
m el 9.II (ABRA); (E). 2 exs. a Comabiera
entre 1.900 i 2.000 m el 7.VI (JJXD); (E).
Un mascle s’aixeca d’un arbre a 1.960 m
i un altre mascle s’aixeca del terra a 2.020
m al serrat d’Escala Grau el 10.VI (JJXD i
XGPB); (E).
Esterri de Cardós Un mascle jove en una
zona boscosa a Fontfreda el 22.IX i un mas-
cle que sembla adult a la mateixa localitat
el 23.IX (CVPA); (E).
Llavorsí 1 ex. al SOCC 284, Port-Ainé, el
13 i el 30.V (JRSB); (E).
Rialp Observat al bosc dels Tres Comuns
durant el mostreig de l’atles d’hivern el
24.I (APSA); (E).

RIPOLLÈS

Ribes de FresserUna femella al camí fores-
tal del refugi de Ribes Altes el 3.VIII (JRCD
i SMMD); (E).

VAL D’ARAN

Naut Aran 4 mascles a Mont Romíes el
20.X (MAMA); (E).
Vielha e Mijaran Un mascle a la Piusa
l’1.V (MAMA); (E). 1 ex. al SOCC 402, plans
d’Uishera, el 15.V (MBPX); (E). Una feme-
lla en vol a l’Artiga de Lin el 26.V (MAMA);
(E).

Alectoris rufa
Perdiu roja

Estatus Resident i nidificant localment
abundant per tot Catalunya, que es pot
trobar en diversos ambients, des del nivell
del mar fins a prop dels 2.000 m d’altitud.
En moltes comarques no és gaire abun-
dant a causa de l’abandonament dels cul-
tius, l’augment de la massa forestal i l’ex-
cessiva pressió cinegètica.

Hi ha una correcció de dades de 2007 a l’apèndix 1,
fe d’errates.

Tendència població nidificant (SOCC)
Mitjana anual (2002-2008): 4% (ns, n=146).
Índex 2008=1,1

Tendència població hivernant (SOCC)
Mitjana anual (2002-2008): -2% (ns, n=87).
Índex 2008=1,2

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gor-
nal 6 juvenils al camí
entre cal Cassanyes i
cal Cremat el 16.VI
(PTEA); primers polls
de l’any (R).
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Perdix perdix
Perdiu xerra

Estatus Resident que nidifica de forma
local al Pirineu i Prepirineu. Realitza movi-
ments estacionals de caire altitudinal.
Actualment és molt rara a la part orien-
tal; més nombrosa, dins de la seva escas-
setat, a la porció occidental (especialment
al Pallars).

El 2008 sembla haver estat un any regu-
lar en quant a la reproducció de la perdiu
xerra es refereix, malgrat la informació és
escassa. Destaca la observació del Pallars
Jussà (Pleta Verda) on tot i tractar-se d’è-
poca hivernal (15.II) podria suggerir una
reproducció en aquesta zona meridional
del Prepirineu on l’espècie és francament
escassa.- JCBC.

ALTA RIBAGORÇA/PALLARS JUSSÀ/

PALLARS SOBIRÀ/VAL D’ARAN

Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany
de Sant Maurici Durant la campanya de
seguiment de l’èxit reproductor es localit-
zen 15 adults i 27 polls de 4 llocades (JCBC,
VSEO, CRPC, CRPD i CRVA); (E, R, N).

ALT URGELL

Les Valls de Valira Observat a la collada
de la Borda durant el mostreig de l’atles
d’hivern el 25.I (APSA); (E). Un mascle can-
tant en una zona de rocams solells i pas-
tures montanes a les bordes de Jussà el
25.VI (NEXA i PABB); (E, R).
Montferrer i Castellbó 2 exs. al SOCC
462, Aravell, el 12.XII (NTGA); (E).

BERGUEDÀ

Castellar de n’Hug 4 exs. al sud del coll
de la Creueta i 8 exs. ja dalt del coll el 6.II
(MBVA); (E).

CERDANYA

Alp Una parella amb 11 polls a la collada

de Toses al costat de les pistes d’esquí de
la Molina el 23.VII (MGVA); (E, R).
Bellver de Cerdanya 1 ex. al pla de les
Creus el 3.VIII (LCPA); (E).
Guils de Cerdanya Observat al Bac de la
Comella durant el mostreig de l’atles d’hi-
vern el 29.I i el 9.II (DOAA); (E).
Lles de Cerdanya 2 exs. al SOCC 324,
estanys de la Pera, el 8.I (DOAA); (E).

PALLARS JUSSÀ

Tremp Uns 10 exs. en 3 grups diferents
al bosc de la Pleta Verda el 15.II (FMSA);
(E, N).

PALLARS SOBIRÀ

Alins 2 exs. a les bordes de Besan a 1.700
m el 6.IV (JRSB); (E).
Alt Àneu Un grup de 5 exs. sota el cim
del pic de Muntanyol el 8.II (ABRA); (E).
Una femella i 6-7 polls al serrat de Coma-
biera el 19.VII (PCXF i RBXB); (E, R). 3
exs. menjant nabius Vaccinium myrtillus a
era Peülha el 28.IX (MAMA); (E, B).
Llavorsí 13 exs. al solà de Baiasca el 10.X
(JPXF i MBXJ); (E, N). 2 exs. al collet dels
Cortalets el 16.IV (RPXD); (E).
Sort 12 exs. al SOCC 380, estació d’esquí
de Llesuí, el 20.XII (JRSB); (E, N).

RIPOLLÈS

Pardines 1 ex. al SOCC 120, Puigcerve-
rís, el 22.VI (MARC); (E).
Setcases 1 ex. pujant al Costabona l’1.III
(MGMD); (E).

VAL D’ARAN

Naut Aran 3 exs. a era Cabana el 22.I
(MAMA); (E). 12-14 exs. a Moredo el 26.I
(XNPA); (E, N). Diverses observacions a era
Cabana: 4 exs. el 5.II (MAMA); (E). 1 ex.
mort sota el telecadira, possiblement per
col·lisió amb els cables, el 14.II (MAMA);
(E, B). 1 ex. el 15.II (MAMA); (E). Un
mascle i 2 exs. més el 22.II (MAMA); (E).
Un mascle i una femella a Moredo el 7.VI
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(MAMA); (E). Uns 20 exs. alimentant-se de
nabius Vacciniummyrtillus el 26.IX (MAMA);
(E, N, B). 10 exs. a Moredo el 17.X (MAMA);
(E, N).
Vielha e Migaran 5 exs. a la collada de
Varradós el 22.X (XNPA); (E).
Vilamós Un mascle, una femella i un gru-
pet de 3 exs. a Uixera el 6.V (MAMA); (E).

Coturnix coturnix
Guatlla

Estatus Estival nidificant de forma regu-
lar i localment nombrós per tot el territo-
ri sempre i quan contingui hàbitats que li
són adients (pastures i camps de conreu
farratgers i cerealistes), entre el nivell del
mar i fins i tot l’alta muntanya. Migrant
regular per tot el territori. Hivernant rar.

Les citacions rebudes s’ajusten a la feno-
logia coneguda de l’espècie, tot i que la
seva vida críptica, sobretot post-repro-
ductora, fa molt difícil precisar quina és
l’extensió real dels seus moviments. A Cata-
lunya les primeres arribades es van pro-
duir a finals de març (el 26 de març a Figue-
rola del Camp) i, amb més intensitat i de
forma més generalitzada, la primera quin-
zena d’abril. El pas de tardor s’inicià la
segona quinzena d’agost i continuà al setem-
bre i octubre. Les dades d’hivernada són
molt escasses, a Catalunya i també a Fran-
ça (Mur 2009); tenint en compte que només
els mesos de desembre, gener i febrer es
consideren hivernada estricta, quatre de
les citacions acompleixen el criteri. Enca-
ra que en poca abundància, es pot trobar
l’espècie criant a alçades considerables (més
de 1.500 m).- JRTB i MPOA.

Tendència població nidificant (SOCC)
Mitjana anual (2002-2008): -16% (*, n=49).
Índex 2008=0,3

ALT CAMP

Figuerola del Camp 1 ex. el 26.III (JRTB,
MPOA i FSPB); primera citació prenupcial
(F).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. als prats de mas Trencat el
29.XII (AOTA); citació hivernal (F).

ALT URGELL

Les Valls de Valira Un adult i almenys 2
polls al Bony de la Serena a 1.700 m el
25.VIII (NEXA i PABB); reproducció tarda-
na i a gran altitud (R).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. a la platja de les Olles
el 12.I (JCPB, ESLA i RRSB); citació hivernal
(F).

BAIX LLOBREGAT

Abrera 1 ex. a can Morral el 31.III (MLMB);
primera citació prenupcial (F).
Delta del Llobregat 1 ex. a la platja de ca
l’Arana el 24.IX (FLSA); darrera citació post-
nupcial (F).

GIRONÈS

Fornells de la Selva 1 ex. entre Llambi-
lles i el Bugantó, prop de la Barceloneta,
el 20.IV (PFLB, ACHA i HPMA); primera cita-
ció prenupcial (F).
Sant Andreu Salou 4 exs. prop de la Tor-
reponsa el 24.IX (RMGA); darrera citació
postnupcial (F).
Vilablareix 1 ex. caçat el 12.I i un altre el
15.I (SGVA); citacions hivernals (F).

OSONA

Gurb 1 ex. l’11.III (MMSC); primera cita-
ció prenupcial o citació hivernal o ex. d’o-
rigen domèstic (F).
Folgueroles 1 ex. prop dels Focs el 19.IV
(MRFA) primera citació prenupcial segura
(F).
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PLA D’URGELL

Vila-sana 1 ex. el 6.IV (MBXL); primera
citació prenupcial (F).

VAL D’ARAN

Vielha e Mijaran 1 ex. alçant el vol a la
collada de Varradós, a quasi 2.000 m el
30.VIII (MAMA); possible primera citació
postnupcial (F, G).

VALLÈS OCCIDENTAL

Montcada i Reixac 1 ex. al riu Besòs el
12.VIII (FMVA); primera citació postnup-
cial (F).

Phasianus colchicus
Faisà

Estatus Resident introduït que nidifica de
forma escassa per la Catalunya humida,
tot i que és possible trobar individus en
altres ambients més secs o de comarques
més meridionals. Els patrons de distribu-
ció local poden variar molt segons les intro-
duccions que es van fent i, de fet, les seves
poblacions depenen en part de la gestió
cinegètica.

Tendència població nidificant (SOCC)
Mitjana anual (2002-2008): 6% (ns, n=43).
Índex 2008=1,3

Tendència població hivernant (SOCC)
Mitjana anual (2002-2008): -5% (ns, n=37).
Índex 2008=0,5

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal Un mascle a les vi-
nyes de cal Corraler, i un altre mascle al
puig de l’Àliga el 18.I (PTEA i JCRE); (G).
Un mascle al fondo de la Bovera el 15.IV
(FCFA); (G).

Gavia stellata
Calàbria petita

Estatus Hivernant regular i migrant escàs,
en unes poques àrees del litoral.

ALT EMPORDÀ

Badia de Roses 1 ex. davant la platja de
can Comes el 16.XI (AOTA i JGMD); primera
i única citació postnupcial (E, F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 4 exs. entre el 6 i el 16.I
(PDEA); cens d’ocells aquàtics hivernants
(E, N). 2 exs. al Fangar el 8.I (DBCA); (E).
2 exs. al Trabucador el 9 i el 17.I (DBCA);
(E). 1 ex. a la mateixa localitat el 27.I (ACTA,
AMXK, BFXA i MMXL); (E). 2 exs. a la badia
dels Alfacs el 24.II (JTOA i RSBB); darrera
citació prenupcial (E, F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat Un adult a la platja
del Prat l’1.I (RBVA); (E). Un juvenil a la
platja del Remolar-Filipines el 7.I (RBVA);
(E). 2 exs. el 12.I (FLSA, FSEB i ALTA); cens
d’ocells aquàtics hivernants (E, N).

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. al port el 23.II (MGVA); (E).

MARESME

Malgrat de Mar 1 ex. posat al mar que
surt en vol direcció sud el 8.I (FMVA); (E).
Pineda de Mar 1 ex. davant de la platja el
13 (EGGA i PBGA) i el 15.II (EGGA i OCVA);
(E).

Gavia arctica
Calàbria agulla

Estatus Hivernant i migrant regular, però
escàs, en unes poques àrees del litoral. És
la més comuna de les calàbries a Catalu-
nya.
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ALT EMPORDÀ

Badia de Roses 22 exs. el 14.I (JMAA); cens
d’ocells aquàtics hivernants (E, N). 1 ex,
davant la platja de can Comes el 25.X (AOTA,
GDBA i HMPA); primera citació postnupcial
(E, F).
Parc Natural de Cap de Creus 1 ex. entre
els Brancs i el far de Roses el 18.I (PFLB);
(E).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 2 exs. entre el 6 i el 16.I
(PDEA); cens d’ocells aquàtics hivernants
(E, N). Diverses observacions a la barra
del Trabucador: 1 ex. el 9.I (DBCA); (E). 1
ex. el 12.I (JCPB, ESLA i RRSB); (E). 1 ex. el
29.XII (RBVA i SSXA); (E).

BAIX EMPORDÀ

Baix Ter 17 exs. el 12-13.I (ABRA, JCXJ i
DBRA); cens d’ocells aquàtics hivernants
(E, N).
Torroella de Montgrí 1 ex. a la platja del
Cul de les Senyores el 13.IV (JPCA); dar-
rera citació prenupcial (E, F).

Gavia immer
Calàbria grossa

Estatus Hivernant irregular i molt rar, que
els darrers hiverns s’ha convertit en regu-
lar en àrees com el delta de l’Ebre, i més
freqüent al tram de la costa del Barcelonès
i el Maresme. Més rar a la resta de les àrees
litorals.

ALT EMPORDÀ

Badia de Roses Continua l’ex. detectat el
15.XII.2007 a les platges de Riells, Sant
Pere Pescador i can Comes, fins el 19.I
(AOTA i ALTA); (E). Continua un dels 2 exs.
de 1r hivern detectats el 26.XII.2007 a les
platges de Roses, fins el 12.I (AOTA i ALTA);
(E). L’altre ex. continua al grau de Santa
Margarida fins el 12.I (AOTA i ALTA); (E).

Parc Natural de Cap de Creus 1 ex. en
pas cap al nord per davant de la punta de
cap de Creus el 5.IV (PFLB, AOVA, MCME i
JVSA); darrera citació postnupcial (E, F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 2 exs. entre el 6 i el 16.I
(PDEA); cens d’ocells aquàtics hivernants
(E, N). Diverses observacions a la barra
del Trabucador: 1 ex. el 9.I (DBCA); (E). 1
ex. el 12.I (JCPB, ESLA i RRSB); (E). 4 exs. el
29.XII (RBVA i SSXA); (E).

BAIX LLOBREGAT

Castelldefels 1 ex. a Port Ginesta el 13.XII
(FMVA); (E).
Delta del Llobregat 1 ex. a la platja del
Prat el 31.XII (XLBA i MGVA); (E).

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. al port el 4.II (MGVA); (E).

GARRAF

Sitges 1 ex. pescant vora el dic del port
de Garraf el 13.XII (FMVA); (E).

MARESME

Pineda deMarObservacions regulars d’en-
tre 1 i 5 exs. entre el 12.I (FMVA, XRCA, DCFA,
EBMA i EGXH) i el 12.III (EBMA); (E).

TARRAGONÈS

Torredembarra 1 ex. davant els Salats i
Muntanyans el 5.XII (AVDA i EBRC); pri-
mera citació postnupcial (E, F).

Tachybaptus ruficollis
Cabusset

Estatus Resident comú als Països Catalans,
distribuït de forma regular per les zones
humides litorals i en embassaments de l’in-
terior. Migrador i hivernant regular.
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ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 36 exs. el 8.I (JMAA, AOTA, TMJA, ECFA,
BMBA i ABRA); cens d’ocells aquàtics hiver-
nants (N). Població nidificant avaluada en
28 parelles (JMAA); (R).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 671 exs. entre el 6 i el 16.I
(PDEA); cens d’ocells aquàtics hivernants
(N).

BAIX EMPORDÀ

Castell-Platja d’AroUna parella amb qua-
tre petits, els quals probablement eren d’u-
na segona posta ja que, al mateix estany,
hi havia un juvenil completament plomat,
a un dels estanys del golf Mas Nou el 8.VIII
(JRGA i CACB); nou quadrat UTM 10×10
de cria segura (GR).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 141 exs. el 12.I (FLSA,
FSEB i ALTA); cens d’ocells aquàtics hiver-
nants (N). 30 parelles nidificants al con-
junt del delta (FLSA); (R).

GIRONÈS

Llagostera Una parella amb 3 polls a la
bassa de la costa de l’Alou, Penedes, l’1.V
(CACB); nou quadrat UTM 10×10 de cria
segura (GR).

PALLARS JUSSÀ

Talarn 1 ex. en una bassa de reg de terra
al camí de Puigmaçana del 28.VIII a l’11.XI
(JCCD i MVEB); (G).

PLA D’URGELL

Estany d’Ivars i Vila-sana 5-7 parelles
nidificants (JEBA); (R, N).

SELVA

Sils 4 parelles nidificants als estanys (ADGA
i MGSA); (N, R).

VALLÈS ORIENTAL

Granollers Un adult peixant un poll el
4.XI (FMVA); data tardana de cria (R).

Podiceps cristatus
Cabussó emplomallat

Estatus Resident i nidificant comú en algu-
nes zones humides, com el delta de l’Ebre,
i més escàs en altres zones com per ex. els
aiguamolls de l’Empordà o l’embassament
d’Utxesa. Comú en migració i hivernant
en àrees on no nidifica.

Tendència població hivernant (SOCC)
Mitjana anual (2002-2008): -1% (ns, n=148).
Índex 2008=0,9

ALT EMPORDÀ

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

ALT URGELL

Basella 51 exs. a l’embassament de Rialb
el 18.I (MGMA, CMXA, JBSA i CRAA); cens
d’ocells aquàtics hivernants (N).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 819 exs. entre el 6 i el 16.I
(PDEA); cens d’ocells aquàtics hivernants (N).

BAIX LLOBREGAT

Delta del LlobregatUn adult amb 2 pollets
de pocs dies a la llacuna de cal Tet el 28.V
(FLSA i FSEB); primers polls de l’any (R). 6
parelles nidificants (FLSA); (R).
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MARESME

Malgrat de Mar 1 ex. a la desembocadu-
ra de la Tordera el 5.IV (FMVA); darrera cita-
ció prenupcial (F).

OSONA

Les Masies de Voltregà 1 ex. a les Gam-
bires el 30.IV (PVXD); darrera citació pre-
nupcial (F).
Roda de Ter 1 ex. prop del nucli urbà el
20 i el 21.XI (MGBA); primera citació post-
nupcial (F).

PALLARS JUSSÀ

Pobla de Segur 96 exs. a l’embassament
de Sant Antoni el 18 i 19.I (CRPC); cens
d’ocells aquàtics hivernants (N).

PLA D’URGELL

Estany d’Ivars i Vila-sana 6-8 parelles
nidificants (JEBA); (R, N).

Podiceps auritus
Cabussó orellut

Estatus Molt rar com a migrador o hiver-
nant, tot i que els darrers anys és de pre-
sència anual a Catalunya a l’hivern i es dis-
posa d’algunes dades homologades. Es dis-
tribueix pel nord d’Europa fins a Sibèria i
també a Amèrica del Nord.

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. entre el 6 i el 16.I
(PDEA); cens d’ocells aquàtics hivernants
(N). 1 ex. als Alfacs el 17.I (DBCA i ACTA);
(G). 3 exs. a la barra del Trabucador l’11.II
(MRXG); (G). No trameses al CAC.

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a la platja de ca
l’Arana de l’11 (RBVA, MCXE, EPXA, DMCA,
XBXD, JSXM, ICXE, XCXB i CFXB) al 29.XII
(RBVA); (G). Homologada pel CAC.

Podiceps nigricollis
Cabussó collnegre

Estatus Resident en molt baix nombre en
algunes zones humides, on pot nidificar.
Més comú en migració, amb hivernants
regulars en nombre sempre no gaire alt,
tret del delta de l’Ebre.

Destaca la dada de reproducció probable
a l’estany d’Ivars i Vila-sana on ja va nidi-
ficar amb èxit el 2006 (Estrada & Anton
2006), d’una espècie que, a Catalunya, cria
de manera ocasional des de fa pocs anys
(Estrada et al 2004).- MARC.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus 2 exs. entre
s’Arenella de Port de la Selva i el Cau del
Llop de Llançà el 24.I (ECFA); (G). 2 exs.
a la badia de Port de la Selva el 8.II (PFLB);
(G).
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 5 exs. el 8.I (JMAA, AOTA, TMJA, ECFA,
BMBA i ABRA); cens d’ocells aquàtics hiver-
nants (N). Un juvenil a l’estany del Cor-
talet el 13.VIII (JMAA); primera citació post-
nupcial (F).

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 1 ex. amb plomat-
ge nupcial a la cua de l’embassament del
Foix el 19 i el 20.III (CGGA i XBGA); única
citació de l’any a l’espai (G).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 385 exs. entre el 6 i el 16.I
(PDEA); cens d’ocells aquàtics hivernants
(N).

Anuari d’Ornitologia de Catalunya 200840



BAIX EMPORDÀ

Sant Feliu de Guíxols 1 ex. davant la pun-
ta de Garbí el 2.XI (CACB); (G).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 4 exs. el 12.I (FLSA,
FSEB i ALTA); cens d’ocells aquàtics hiver-
nants (N). Una parella als calaixos de depu-
ració el 10.IV (FLSA); darrera citació pre-
nupcial (F). Diverses observacions a cal
Tet: 1 ex. el 10.VIII (RBVA); primera cita-
ció postnupcial (F). 7 exs. el 13.XI (FLSA
i SBXC); màxim anual (N).

PLA D’URGELL

Estany d’Ivars i Vila-sana Una probable
parella nidificant (JEBA); (R, N).

TARRAGONÈS

Torredembarra 1 ex. als Salats i Munta-
nyans del 23 al 26.VIII (AVDA i JVDA); pri-
mera citació postnupcial (F).
Vilallonga del Camp 1 ex. en una bassa
de rec entre Vilallonga i Reus el 20.I (ACTA);
(G).

Calonectris diomedea
Baldriga cendrosa

Estatus A Catalunya té presència regular
durant l’estiu, especialment en mar obert.
També és abundant durant els passos migra-
toris. Accidental com a hivernant.

Aigües catalanes Observat a tota la cos-
ta catalana en una campanya pesquera
realitzada entre el 29.IV i el 4.VI des del
sud del delta de l’Ebre fins al cap de Creus.
Presenta abundàncies baixes al sud de Bar-
celona i al nord de Blanes. Concentracions
màximes de fins a més de 250 exs. davant
de Barcelona el 2.VI (PASA, JAPB i JPMC); (F,
N).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus Diverses
observacions a la punta de cap de Creus:
2 exs. el 5.IV (PFLB, AOVA, MCME i JVSA);
primera citació prenupcial (F). 576 exs.,
dels quals 278 es troben sedimentats al
capvespre el 5.VII (PFLB, PBXB, SOAA, SJJA i
SOAA); màxim anual (N). 418 exs. en pas
cap al sud el 6.IX (PFLB, SOAA, JLRA i JVSA);
(N, B). 1 ex. en pas el 16.XI (JVSA); darre-
ra citació postnupcial (F).

BAIX EMPORDÀ

Begur 1.019 exs. en pas per la punta d’es
Plom en 3 hores de seguiment el 6.IX
(ABRA); (N).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat Uns 40 exs. des de la
platja de ca l’Arana el 18.V (XLBA); pri-
mera citació prenupcial (F). Uns 50 exs.
des de la platja del Prat el 6.VII (RBVA);
màxim anual (N). 21 exs. davant ca l’A-
rana l’1.XI (XLBA); darrera citació post-
nupcial (F).

MARESME

Malgrat de Mar 993 exs. a la desembo-
cadura de la Tordera en migració cap al
sud durant 3 hores d’observació el 6.IX
(MGVA); (N).
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Puffinus griseus
Baldriga grisa

Estatus Accidental a Catalunya. Algunes
dades homologades pel CAC. Cria a l’ex-
trem sud de Sud-amèrica, a l’àrea de Nova
Zelanda, i al sud-est d’Austràlia. Migra cap
al nord de l’Atlàntic i, sobretot, al nord del
Pacífic; es pot observar a les costes de l’oest
d’Europa a finals de l’estiu.

La citació d’un exemplar el mateix dia,
en dues localitats que disten entre si en
línia recta poc més de 40 km, amb dues
hores de diferència entre les dues obser-
vacions i en vol cap al sud, fan suposar
que es pugui tractar del mateix indivi-
du.- MARC.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus 1 ex. en
vol cap a les 17:11 h al sud per la punta
de cap de Creus el 5.VII (PFLB, PBXB, SOAA,
SJJA i SOAA); (G). No tramesa al CAC.

BAIX EMPORDÀ

Begur 1 ex. en vol per la punta d’es Plom
a les 19:11 h el 5.VII (ABRA); (G). No tra-
mesa al CAC.

Puffinus mauretanicus
Baldriga balear

Estatus A Catalunya és un migrador i
hivernant comú, que pot formar concen-
tracions d’uns quants milers d’individus
en alguns punts de la costa en especial a
la meitat meridional; més escàs a l’estiu.

Les observacions de 2008 mostren nova-
ment un clar predomini de la presència
hivernal de l’espècie, que pot presentar
concentracions importants al llarg de la
costa catalana, sigui al delta de l’Ebre, lito-
ral barceloní, o a l’Empordà, on enguany

s’han observat concentracions de prop de
2.000 exs. a finals de tardor. L’espècie esde-
vé molt més escassa després del pas pre-
nupcial i fins ben entrada la tardor arreu
del litoral català.- PFLB.

Aigües catalanes Observat a tota la cos-
ta catalana en una campanya pesquera
realitzada entre el 29.IV i el 4.VI des del
sud del delta de l’Ebre fins al cap de Creus.
Esdevé escàs al nord de Barcelona amb un
màxim de 15-20 exs. al golf de Roses el
3.VI i presenta les màximes abundàncies
entre Tarragona i Barcelona amb un màxim
de més de 400 exs. davant de Barcelona
l’1.VI (PASA, JAPB i JPMA); (F, N).

ALT EMPORDÀ

Badia de Roses 1 ex. el 14.I (JMAA); cens
d’ocells aquàtics hivernants (N).
Parc Natural de Cap de Creus 52 exs.
els dies 12 i 20.I (PFLB, MSFB i ALTA); cens
d’ocells aquàtics hivernants (N). Diverses
observacions la punta de cap de Creus:
600 exs. en pas el 12.IV (OCVA); màxim
prenupcial (N). 1.843 exs. en pas, majo-
ritàriament cap al sud, al llarg de 6 hores
d’observació l’1.XI (PFLB, ACHA, JVSA, JLRA
i JVSB); màxim postnupcial (N). 1.118 exs.
en pas el 14.XII (PFLB i JVSA); (N).

BAIX CAMP

Cambrils 50 exs. al litoral el 6.I (RGBA i
ELXE); cens d’ocells aquàtics hivernants
(N).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 500-700 exs. al Trabuca-
dor el 2.II (JTOA, RSBB i CJMA); (N).

BAIX EMPORDÀ

Sant Feliu de GuíxolsUns 300 exs. davant
la punta de Garbí en 5 minuts d’observa-
ció el 3.V (CACB); (N).
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BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 124 exs. el 12.I (FLSA,
FSEB i ALTA); cens d’ocells aquàtics hiver-
nants (N). Uns 150 exs. davant la platja
del Prat el 2.II (XLBA); màxim anual (N).

MARESME

Arenys de Mar 456 exs. al port el 18.I
(PJMB, MBBB, JBXN, SBXE, AVXD i IJVA); cens
d’ocells aquàtics hivernants (N).

TARRAGONÈS

Salou 1.200 exs. al cap de Salou el 9.II
(PJAA); (N).
Tarragona 61 exs. al port el 6.I (ACTA, MPSA,
AMOB i ISAA); cens d’ocells aquàtics hiver-
nants (N).
Vila-seca 270 exs. a la Pineda el 6.I (ACTA
i ISAA); cens d’ocells aquàtics hivernants
(N).

Puffinus yelkouan
Baldriga mediterrània

Estatus Presència regular tot l’any, malgrat
que no cria a Catalunya. Força més escas-
sa que Puffinus mauretanicus. És més regu-
lar cap a la costa nord i a finals de prima-
vera.

L’espècie presenta un patró geogràfic que
fa palesa novament la seva freqüència al
nord del país, especialment al litoral empor-
danès, on és particularment abundant entre
octubre i maig, i on enguany s’hi han donat
concentracions rècord de més de 12.000
exemplars en una tarda de recompte. A
mesura que ens desplacem cap al sud, l’es-
pècie esdevé més escassa, per bé que en-
guany trobem concentracions, sobretot a
l’hivern, al litoral del Maresme. Cal desta-
car un dels primers registres per les comar-
ques interiors de Catalunya, en concret un
exemplar aparegut mort al riu Ter a Giro-
na, després d’uns dies de llevantades.- PFLB.

Aigües catalanes Present amb seguretat
a la franja litoral des de Barcelona cap al
nord amb abundàncies que oscil·len entre
més de 5 exs. a Barcelona l’1.VI i 30-35
exs. a la badia de Roses el 3.VI, durant el
decurs d’una campanya pesquera realit-
zada entre el 29.IV i el 4.VI des del sud
del delta de l’Ebre fins al cap de Creus
(PASA, JAPB i JPMA); (F, N).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus 493 exs.
els dies 12 i 20.I (PFLB, MSFB i ALTA); cens
d’ocells aquàtics hivernants (N). 2.400 exs.
en direcció a cap Gros des de la costa de
la Marenda el 17.X (MBFA); (N). Diverses
observacions a la punta de cap de Creus:
12.067 exs. en pas, majoritàriament cap
al sud, al llarg de 6 hores d’observació l’1.XI
(PFLB, ACHA, JVSA, JLRA i JVSB); 3.347 exs.
en pas el 14.XII (PFLB i JVSA); (N).

BAIX EMPORDÀ

Palamós 132 exs. el 12.I (MDSA); cens d’o-
cells aquàtics hivernants (N).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 4 exs. a la platja del
Prat el 14.VIII (RBVA); màxim anual (G).

GIRONÈS

Girona 1 ex. trobat mort al riu, probable-
ment arrossegat terra endins per la forta
llevantada de dies anteriors, el 12.V (ARVA,
JVLA i JBPC); (B, G).

MARESME

Pineda de Mar 810 exs. al port el 18.I
(XRCA, FMVA, EBMA, DCFA i XLBA); cens d’o-
cells aquàtics hivernants (N).

TARRAGONÈS

Salou 1 ex. a punta Cavalls el 6.I (ACTA i
ISAA); cens d’ocells aquàtics hivernants (N,
G). 1 ex. al cap de Salou el 4.V (ACTA i
MPSA); (G).
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Torredembarra 6 exs. als Salats i Munta-
nyans el 12.I (PASA, RFSA, XLBA, DMXB, AMXL,
EQXA, RSLA, AVDA i JVDA); cens d’ocells aquà-
tics hivernants (N, G).
Vila-seca 5 exs. a la Pineda el 6.I (ACTA i
ISAA); cens d’ocells aquàtics hivernants (N,
G).

Hydrobates pelagicus
Ocell de tempesta

Estatus Regular fora del període hivernal.
Comú a alta mar, però molt més rar a prop
de la costa, tot i que localment no és tan
rar a l’estiu (per ex. illes Formigues o illes
Medes). Rar a l’hivern.

Aigües catalanesDurant el transcurs d’u-
na campanya pesquera realitzada entre el
29.IV i el 4.VI des del sud del delta de l’E-
bre fins al cap de Creus, s’observen un
mínim de 2 exs. davant de Barcelona l’1.VI
i de 2 exs. al canó de Blanes el 2.VI (PASA);
(F, N).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus 1 ex. a l’est
de cap Norfeu el 20.IV (MRFB, JVLA i ALTA);
(E). 1 ex. als voltants de cap de Creus el
26.IV (JMAA, TMJA, ABRA, AOTA i ALTA); (E).
5 exs. a 3 milles nàutiques a l’est de cap de
Creus el 7.V (GGXB i ALXE); (E). 1 ex. en
pas per la punta de cap de Creus el 14.V
(PFLB); (E). 3 exs. a l’est de cap de Creus
el 20.V (GGXB i ALXE); (E). Es controlen les
20 caixes-niu col·locades l’any 2006 a l’En-
calladora, de les quals se’n recuperen només
9 sense cap indici de reproducció, i se’n
col·loquen 30 de noves el 5.XI (PFLB, TMJA,
RGBA, GGXB, ALXE i AOTA); (E, R).

BAIX EMPORDÀ

Begur 1 ex. en pas per davant cap sa Sal
el 10.V (ABRA); (E). Diverses observacions
davant la punta d’es Plom: 1 ex. el 5.VII

(ABRA); (E). 1 ex. el 4.X (AOTA, ABRA, PSGA,
AROA i BMBA); darrera citació postnupcial
(E, F).
Illes Medes 12 exs. anellats els dies 12 i
13.VI (RGBA, FLSA i ARMC); (E, N).
Palamós. 1 ex. en vol cap a NE davant la
punta del Molí l’11.IV (MDSA); primera
citació prenupcial (E, F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. des del mira-
dor de cal Francès el 2.V (MGVA); (E). 1
ex. davant de l’Arana el 5.VII (XLBA); (E).

BARCELONÈS

Sant Adrià de Besòs 1 ex. davant de la
desembocadura del Besòs el 31.V (XLBA);
(E).

MARESME

Arenys de Mar 20 exs. seguint un palan-
grer entre les 7:00 i les 12:00 h el 3.VII
(EBMA); (E, N).
El Masnou 1 ex. el 27.V (APSA); (E).
Malgrat de Mar 5 exs. al davant de la de-
sembocadura de la Tordera el 7.VI (FMVA);
(E).
Mataró 4 exs. a 3-4 milles nàutiques de la
costa el 29.VI (EBMA i EGXH); (E). 4 exs.
mudant les primàries internes al calador
de lluç el Filant el 25.VIII (EBMA); (E).

Morus bassanus
Mascarell

Estatus Comú en migració i a l’hivern.
Molt més rar entre juny i setembre, quan
alguns immadurs poden romandre a les
nostres costes.

Aigües catalanes 2 exs. de 2n any davant
de Tarragona el 30.V durant una campa-
nya pesquera realitzada entre el 29.IV i el
4.VI des del sud del delta de l’Ebre fins al
cap de Creus (PASA); (F, N).
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ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus 223 exs.
els dies 12 i 20.I (PFLB, MSFB i ALTA); cens
d’ocells aquàtics hivernants (N). Diverses
observacions a la punta de cap de Creus:
370 exs. en pas el 2.II (PFLB, OCVA, SOAA i
FMXD); màxim anual (N). 3 exs. a l’est el
14.VI (GBCA, PGGA, TLFA, DSBB, JPPE, DSSC i
ETXB); citació estival (F). 10 exs. de 1r i 2n
any el 5.VII (PFLB, PBXB, SOAA i SJJA); cita-
ció estival (F). 3 exs. el 2.VIII (MFRA, GDBA
i DFFC); citació estival (F).

BAIX EMPORDÀ

Baix Ter 3 exs. a la platja del Cul de les
Senyores l’1.VI (JPCA); citació estival (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 3 exs. des de la plat-
ja de ca l’Arana el 19.VI (FLSA); citació esti-
val (F). 9 exs. davant de l’Arana el 5.VII
(XLBA); màxim estival (N). 1 ex. des de la
platja del Prat el 6.VII (RBVA); citació esti-
val (F). 35 exs. aturats a la mateixa platja
el 9.XI (RBVA); (N, B).

BARCELONÈS

Barcelona 50 exs. al port entre l’11 i el
12.I (RGBA, EGPA, FLSA i XSPA); cens d’ocells
aquàtics hivernants (N).

GARRAF

Sitges 18 subadults en 3 hores d’obser-
vació davant el port de Garraf el 5.VII
(FMVA); citació estival (F, N).

MARESME

Malgrat de Mar Diverses observacions a
la desembocadura de la Tordera: 1 ex. el
26.V (EBMA); darrera citació prenupcial
(F). 1 ex. l’1.VIII (FMVA); citació estival (F).
Mataró 2 immadurs a alta mar el 29.VI
(EBMA); citació estival (F).
Pineda de Mar 40 exs. als entorns de l’e-
missari submarí el 22.I (EBMA); màxim pre-
nupcial (N).

TARRAGONÈS

Torredembarra Diverses observacions als
Salats i Muntanyans: 9 exs. el 12.I (PASA,
RFSA, XLBA, DMXB, AMXL, EQXA, , RSLA, AVDA
i JVDA); cens d’ocells aquàtics hivernants
(N). 1 ex. el 29.V (CGGA i XBGA); darrera
citació prenupcial (F).

Phalacrocorax carbo
Corb marí gros

Estatus P. c. carbo probablement acciden-
tal, tot i que calen més dades per a preci-
sar-ne l’estatus. Recentment algunes dades
a Osona indiquen que la seva presència
pot ser més freqüent del que se suposa.
Aquesta subespècie cria des de l’est del
Canadà i Groenlàndia fins a Islàndia, Norue-
ga i les Illes Britàniques. A l’hivern, arri-
ba fins a la costa nord de la península Ibè-
rica. P. c. sinensis comú en migració i a l’hi-
vern. Més rar a l’estiu, quan escassos
exemplars poden romandre en algunes
zones humides com els aiguamolls de l’Em-
pordà, o el delta de l’Ebre. Caldria una
revisió de les úniques dades de cria publi-
cades, de les illes Medes, doncs hi ha dub-
tes raonables que hagi nidificat en aquest
indret.

Hi ha una correcció de dades de 2007 a l’apèndix 1,
fe d’errates.

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal Diverses observa-
cions a l’embassament del Foix: 621 exs.
al dormidor el 18.I (PARA, CGGA, XPCA, PTEA
i JCRE); cens d’ocells aquàtics hivernants
(N). 2 exs. el 6.V (PTEA i JCRE); darrera cita-
ció prenupcial (F). 1 ex. els dies 3, 16 i
23.VI (PTEA); citacions estivals (F). 749
exs. el 17.XII (CGGA, XBGA i HSCA); màxim
anual (N).
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BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 3.623 exs. entre el 6 i el
16.I (PDEA); cens d’ocells aquàtics hiver-
nants (N).

BAIX EMPORDÀ

Sant Feliu de Guíxols 1 ex. anellat a Dina-
marca el 2001, s’observa a la zona per ter-
cer hivern consecutiu, el 10.II (CACB); (B).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 587 exs. el 12.I (FLSA,
FSEB i ALTA); cens d’ocells aquàtics hiver-
nants (N). 4 exs. a cal Tet el 9.V (FLSA);
darrera citació prenupcial (F). 2 exs. a ca
l’Arana durant el mes de juny (FLSA); indi-
vidus estiuejants (F).

OSONA

Manlleu 1 ex. el 30.VII (RPEA); primera
citació postnupcial (F).
Vilanova de Sau 2 immadurs ajocats a
l’embassament de Sau el 31.V (JAIA i GACA);
darrera citació prenupcial (F).

PLA DE L’ESTANY

Banyoles 1 ex. a l’estany el 7.VIII (DCFB);
primera citació postnupcial (F).

PLA D’URGELL

Estany d’Ivars i Vila-sana 1 ex. el 29.IV
(JEBA); darrera citació prenupcial (F). 1 ex.
el 22.VII (JEBA); primera citació postnup-
cial (F).

RIBERA D’EBRE

Ascó 1 ex. el 20.VI (PJAA); citació estival
(F). 2 exs. el 6.VIII (PJAA); primera cita-
ció postnupcial (F).
Flix 1.326 exs. a la Reserva Natural de
Sebes i Meandre de Flix el 12.I (PJMB, MBBB,
JBXN, SBXE, AVXD i IJVA); cens d’ocells aquà-
tics hivernants (N).
Riba-roja d’Ebre Un adult a l’embassa-
ment el 6 i el 9.VI (RBVA); citació estival
(F).

Phalacrocorax aristotelis
Corb marí emplomallat

Estatus Resident i nidificant en baix nom-
bre en algunes àrees del litoral: Alt i Baix
Empordà, Selva, Garraf i a parts de la cos-
ta tarragonina, on no hi nidifica però hi és
estiuejant. Fora de les àrees on pot nidifi-
car és escàs en el període migratori, i s’ob-
serva principalment quan els joves es
dispersen (a partir de juny).

ALT EMPORDÀ

Badia de Roses 3 exs. el 14.I (JMAA); cens
d’ocells aquàtics hivernants (N).
Parc Natural de Cap de Creus 2-3 pare-
lles nidificants (PFLB); (R). 15 exs. els
dies 12 i 20.I (PFLB i ALTA); cens d’ocells
aquàtics hivernants (N). 2 adults i 2 polls
de l’any al niu el 29.III (PFLB, ACHA, OCVA,
JAPB, JPPE, CSAA, JPMC, JBDA, JBCA i ALTA); pri-
mers polls de l’any (R). 96 exs., bona
part dels quals són joves, a l’ajocador de
l’illa Messina el 6.IX (PFLB, SOAA, JLRA i JVSA);
màxim històric documentat al parc natu-
ral (N).

BAIX CAMP

Cambrils 3 exs. a la punta Pixerota el 2.VII
(PJAA); (N).

BAIX EBRE

L’Ametlla de Mar 3 exs. el 20.VII (PJAA);
(G).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre Diverses observacions a
la punta de la Banya: un juvenil i un adult
el 22.V (JTOA i RSBB); primera citació post-
nupcial (F). 1 ex. a el Perelló el 7.VII (RGBA
i HAXA); darrera citació de l’any (F).

BAIX EMPORDÀ

28-29 parelles nidificants a la comarca
(RGBA); (R).
Sant Feliu de Guíxols Diverses observa-
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cions a la cala del Vigatà: aquest any no hi
ha criat (CACB); (R). 24 exs. el 8.IX ( CACB);
xifra rècord documentada a la zona (N).
Almenys un adult dins el niu el 27.XII
(CACB); (R).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a la platja de ca
l’Arana el 2.II (XLBA); primera citació de
l’any (F). 1 ex. de 1r estiu a la gola de la
riera de sant Climent l’11.VI (FLSA i FSEB);
primera citació postnupcial segura (F). 1
ex. davant de ca l’Arana l’1.XI (XLBA); dar-
rera citació de l’any (F).

BARCELONÈS

Sant Adrià de Besòs 2 exs. davant de la
desembocadura del Besòs el 24.XII (XLBA);
(G).

GARRAF

Sitges Màxim de 44 exs. als voltants del
port de Garraf el 18.V (FMVA); màxim anu-
al (N).

MARESME

Calella 22 exs. a Roca Grossa el 9.XI (EBMA);
(N).

TARRAGONÈS

Salou 6 exs. al cap de Salou el 12.VIII
(PJAA); màxim observat (N).

Pelecanus onocrotalus
Pelicà vulgar

Estatus Accidental. Algunes dades homo-
logades. La seva distribució, discontinua,
s’estén pel centre d’Euràsia i per l’Àfrica al
sud del Sàhara, així com en algunes loca-
litats al nord-est de l’Índia i al sud del Viet-
nam.

Les citacions que es publiquen correspo-
nen totes a un mateix exemplar que es va

anar observant en companyia de grups de
cigonyes migrants des d’Alemanya, Suis-
sa i França, fins a Catalunya on va passar
l’hivern.- MARC.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà Un adult als estanys del Matà i del
Cortalet del 13 al 29.IX (JBCA i ALTA); (G).
No tramesa al CAC.
Pedret i Marzà Un adult a l’abocador els
dies 18 i 22.IX (AOTA); (G). No tramesa
al CAC.

SEGRIÀ

Lleida Un adult a la bassa del CRFS de
Vallcalent el 10 (CSXD) i el 29.X (MGMA);
(G). No tramesa al CAC.
Montoliu de Lleida Un adult a l’aboca-
dor comarcal en companyia de grups de
cigonya blanca Ciconia ciconia del 15.X a
finals d’any (RGMB); (G). No tramesa al
CAC.

Botaurus stellaris
Bitó

Estatus Nidificant escassíssim i molt loca-
litzat als aiguamolls de l’Empordà i al del-
ta de l’Ebre. Hivernant regular en algunes
zones humides com el delta de l’Ebre i
els aiguamolls de l’Empordà, i molt més
escàs a altres zones humides, com el del-
ta del Llobregat. Irregular a la resta de
zones. En migració és regular, però escàs,
en zones amb hàbitat adequat (per ex.
aiguamolls de l’Empordà), i molt irregu-
lar a la resta.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 5 exs. el 8.I (JMAA, AOTA, TMJA, ECFA,
BMBA i ABRA); cens d’ocells aquàtics hiver-
nants (E, N). Un mascle cantant a l’estany
de Palau el 3.III (ABRA); primera dada de
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cant (E, R). 2 mascles defensant territori a
un canyissar del parc natural (ABRA); (E,
R).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 6 exs. entre el 6 i el 16.I
(PDEA); cens d’ocells aquàtics hivernants
(N). 1 ex. a Riet Vell entre el 12.I (AAXC) i
el 29.III (JBAB, ISSB i CJMA); (E). 1 ex. a
Canal Vell el 14.I (ISSB, YBSA, CDBA i CJMA);
(E). 1 ex. a l’Alfacada el 17.III (JBGC i OCVA);
(E). 2 exs. a Canal Vell el 22.III (JFBB); (E).
1 ex. a l’Alfacada l’1.IV (JBGC); darrera cita-
ció prenupcial (E, F). 1 ex. a Riet Vell el
19.X (CJMA); primera citació postnupcial
(E, F). 1 ex. a l’Encanyissada el 8 i el 9.XI
(JPCA); (E).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 2 exs. el 12.I (FLSA,
FSEB i ALTA); cens d’ocells aquàtics hiver-
nants (E, N). 1 ex. al canyissar del Remo-
lar l’11.II (PBGA); darrera citació prenup-
cial (E, F). 1 ex. a cal Roc el 29.IX (PEGA);
primera citació postnupcial (E, F). 1 ex.
sobre cal Tet el 5.X (JJMB); (E). 1 ex. al cos-
tat de l’estació biològica del Remolar el
20.X (PBGA); (E). 1 ex. als calaixos de depu-
ració el 12.XI (FLSA); (E). 1 ex. a cal Tet el
24.XI (FLSA); (E). 1 ex. a la maresma del
Remolar el 29.XI (MMXK i STXB); (E). 1
ex. a cal Tet el 3.XII (CFXB); (E).

BARCELONÈS

Sant Adrià de Besòs 1 ex. al Parc Fluvial
del Besòs el 19.XII (XLBA); (E, G).

RIBERA D’EBRE

Flix Diverses observacions a la llacuna de
la Reserva Natural de Sebes i Meandre de
Flix: 1 ex. el 12.I (PJMB, MBBB, JBXN, SBXE,
AVXD i IJVA); cens d’ocells aquàtics hiver-
nants (E, N). 1 ex. entre el 13.I i el 24.II
(PJMB); (E). 2 exs. el 20.III (PJMB); darrera
citació prenupcial (E, F). 1 ex. l’1.XI (PJMB);
primera citació postnupcial (E, F). A par-

tir d’aquesta data, observacions regulars d’1-
2 exs. fins a finals d’any (JBGC i PJMB); (E).

SELVA

Sils 1 ex. sentit als estanys el 17.V (ADGA);
(E).

Ixobrychus minutus
Martinet menut

Estatus Estival nidificant regular, espe-
cialment comú al delta de l’Ebre. Migra-
dor regular, però força rar a les zones on
no nidifica. Hivernant molt escàs.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà Un mascle amb l’ala trencada resta
als estanys del Matà durant el mes de gener
(JMAA); citació hivernal (F). Població nidi-
ficant avaluada en 7 parelles (JMAA); (R).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 2 exs. a Canal Vell el 22.III
(JFBB); primera citació prenupcial (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. el 12.I (FLSA,
FSEB i ALTA); cens d’ocells aquàtics hiver-
nants (N). 1 ex. als calaixos de depuració
el 13.III (FLSA i CFXB); possible primera
citació prenupcial (F). Mínim d’11 pare-
lles nidificants al conjunt del delta (FLSA);
(R). 1 ex. a la Vidala el 18.XI (FLSA); pos-
sible darrera citació postnupcial (F). 1 ex.
a la bassa dels Pollancres l’1.XII (ARMC);
citació hivernal (F).

BARCELONÈS

Sant Adrià de Besòs 1 ex. a la desembo-
cadura del Besòs el 18.V (XLBA); (G).

GIRONÈS

Girona 1 ex. a illa de Ter el 4.IV (CPVA);
primera citació prenupcial (F).
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OSONA

Les Masies de Voltregà 1 ex. a l’aigua-
barreig Ter-Sorreig el 17.V (MGBA); (G).

PLA D’URGELL

Estany d’Ivars i Vila-sana Una parella
nidificant (JEBA); (R, N).

RIBERA D’EBRE

Flix 1 ex. a la Reserva Natural de Sebes i
Meandre de Flix el 17.XI (JBGC); darrera
citació postnupcial (F).

VALLÈS OCCIDENTAL

Sabadell 1 ex. a la làmina d’aigua del Ripoll
al barri de can Puiggener el 20.IV (PMBE);
(G).

Nycticorax nycticorax
Martinet de nit

Estatus Estival nidificant regular, espe-
cialment comú al delta de l’Ebre, i amb
alguns nuclis petits tant en punts del lito-
ral (delta del Llobregat, irregular) o de l’in-
terior (per ex. Osona). Migrador regular.
Hivernant molt escàs.

Al 2008 cal destacar les dades de repro-
ducció a Sils que aporten una nova zona
de cria a Catalunya. Aquest nucli es coneix
des de 2006 (Delgado 2006), si bé, és el
primer any que se n’han rebut dades a l’a-
nuari.- MARC.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 13 exs. al riu Fluvià el 4.II (JMAA);
citació hivernal o primera citació prenup-
cial (F).

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal Presència regular
d’un adult durant els mesos de juliol i agost
al riu Foix, a l’entrada de l’Hort del Rec-

tor (PTEA, JCRE, FCFA i PARA); citació esti-
val (F). Un adult i un juvenil a l’embassa-
ment del Foix el 28.X (XPCA); darrera cita-
ció de l’any (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 363 exs. entre el 6 i el 16.I
(PDEA); cens d’ocells aquàtics hivernants
(N).

BAIX EMPORDÀ

Castell-Platja d’Aro Un immadur als
estanys de les Escoles el 17.V (CACB); darre-
ra citació prenupcial (F).
Illes Medes 146 nius a la colònia de la
Meda Gran (VPRA); cens d’ardeids de les
illes Medes (N, R).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 65 exs. el 12.I (FLSA,
FSEB i ALTA); cens d’ocells aquàtics hiver-
nants (N). Una possible parella nidificant
al Remolar (FLSA); (R).

BARCELONÈS

Santa Coloma de Gramenet 1 ex. al Parc
Fluvial del Besòs el 12.III (XLBA); primera
citació prenupcial (F).

OSONA

Gurb 1 ex. al Ter a Malars el 15.III (MRFA);
primera citació prenupcial (F).
Les Masies de Voltregà Un mínim de 98
parelles nidificants a la colònia d’ardeids
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del Ter (MRFA, JCRC, CMGA, JCSA, JEPB, JPRA,
RJNA i ALTA); cens d’ardeids reproductors
(N, R).

PALLARS SOBIRÀ

Tírvia 1 ex. a la Noguera de Cardós a
l’altura de Terveu el 15.IV (JGCC); (G).

PLA DE L’ESTANY

Cornellà de Terri 1 ex. vist des del cotxe
al pont de ses Serres al riu Terri, Ravós del
Terri, el 25.VII (APXE, IAXA i IPXA); prime-
ra citació postnupcial (F).

PLA D’URGELL

Estany d’Ivars i Vila-sana 1 ex. el 8.IV
(AVPA); primera citació prenupcial (F).

SELVA

Sils 2 adults i un jove a la llacuna perma-
nent, provinents dels 3 ponts on s’hi ha
reproduït, el 20.VI (ADGA i MGSA); nou qua-
drat UTM 10×10 de reproducció segura
(GR). 1 ex. el 4.X (TMXC); darrera citació
postnupcial (F).

VALLÈS ORIENTAL

Granollers Un juvenil o immatur en una
bassa el 17.VII (FMVA); primera citació post-
nupcial (F).

Ardeola ralloides
Martinet ros

Estatus Nidificant regular en bon nombre
al delta de l’Ebre, únic lloc de nidificació
regular a Catalunya. Molt més escàs o irre-
gular a altres colònies d’ardeids, com per
exemple a les illes Medes. Migrant escàs
fora dels llocs regulars de cria, especial-
ment a la primavera. Hivernant molt escàs.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. a l’estany del Cortalet el 3.IV

(ABRA i JMAA); primera citació prenupcial
(F).

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 1 ex. a la cua de l’em-
bassament del Foix el 12.V (PTEA i PARA);
darrera citació prenupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 5 exs. entre el 6 i el 16.I
(PDEA); cens d’ocells aquàtics hivernants
(N). 1 ex. al pont del Través, l’Encanyis-
sada, el 19.I (XTGA); citació hivernal (F).

BAIX EMPORDÀ

Illes MedesUn niu a la colònia de la Meda
Gran (VPRA); cens d’ardeids de les illes
Medes (N, R).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat Almenys 3 exs. no
reproductors al Remolar i a ca l’Arana
durant tot el mes de juny (FLSA); citacions
estivals (F). Diverses observacions a cal
Tet: 25 exs. el 3.IX (RBVA); màxim anual
(N). 1 ex. el 20.X (RBVA); darrera citació
postnupcial (F).

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. al parc de Diagonal Mar
l’1.VI (RRSB); citació estival (F).
Sant Adrià de Besòs 1 ex. a la desembo-
cadura del Besòs el 18.VI (XLBA, DMCA i
MCXE); citació estival (F).

MARESME

Malgrat de Mar Diverses observacions a
la desembocadura de la Tordera: 1 ex. el
10.IV (PABA); primera citació prenupcial
(F). 5 exs. l’1.VIII (FMVA); primera citació
postnupcial (F).

OSONA

LesMasies de Voltregà 1 ex. al Ter a Espa-
damala el 31.III (JCRC i MRFA); primera cita-
ció prenupcial (F).
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PLA DE L’ESTANY

Serinyà Un adult a la reserva de l’illa de
Fares el 19.V (SCIA); darrera citació pre-
nupcial (F).

PLA D’URGELL

Estany d’Ivars i Vila-sana 1 ex. l’1.VI
(DDDA, FHVA, EFCA, CLSA, MSGB, NGHA, MFSA,
AZCA, CPEA, PLDA, EMGC, JMVE i MBAA); dar-
rera citació prenupcial o citació estival (F).

SEGRIÀ

La Granja d’Escarp-Massalcoreig-Serós
3 nius a l’illa dels Martinets el 12.VI (MGTA,
JCMG, MGMA i JGGD); nou quadrat UTM
10×10 de cria segura (GR).
Lleida 1 ex. al riu Segre a la Mitjana el
13.IV (FMSA); primera citació prenupcial
(F).

SELVA

Sils 1 ex. a la llacuna permanent el 20.VI
(ADGA i MGSA); citació estival (F). 1 ex.
als estanys el 25.IX (TMXC); darrera cita-
ció postnupcial (F).

TARRAGONÈS

Torredembarra 5 exs. als Salats i Munta-
nyans el 20.VIII (AVDA i JVDA); primera
citació postnupcial (F, N).

VALLÈS OCCIDENTAL

Montcada i Reixac 1 ex. a la bassa del
Gurugú el 30.IV (XLBA); (G). 1 ex. a la bas-
sa de can Cabanyes el 3.V (CODA i RAPA);
(G).

VALLÈS ORIENTAL

GranollersUn juvenil al riu Besòs el 10.VIII
(FMVA); primera citació postnupcial (F, G).

Bubulcus ibis
Esplugabous

Estatus Resident i nidificant localment
abundant. Migrador i hivernant en àrees
on no nidifica. En expansió a l’actualitat,
amb observacions cada vegada més habi-
tuals en punts on fa anys era més rar.

Tendència població hivernant (SOCC)
Mitjana anual (2002-2008): -3% (ns, n=76).
Índex 2008=0,6

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 4.654 exs. entre el 6 i el
16.I (PDEA); cens d’ocells aquàtics hiver-
nants (N).

BAIX EMPORDÀ

Illes Medes 672 nius a la colònia de la
Meda Gran (VPRA); cens d’ardeids de les
illes Medes (N, R).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 921 exs. el 12.I (FLSA,
FSEB i ALTA); cens d’ocells aquàtics hiver-
nants (N).

BARCELONÈS

BarcelonaUn poll sortit de l’ou a la colonia
del parc zoològic el 15.III (JGGD); prime-
ra dada d’eclosió (R). 2 polls demanant
menjar al niu el 3.X (JGGD); citació tarda-
na de cria (R).

BERGUEDÀ

Bagà 1 ex. en uns camps a l’entrada de la
població el 7.IV (JGPB); (G).

GIRONÈS

Girona 1.098 exs. a Fontajau el 12.I (GDBA,
JFPB, HMPA, CPVA, JRBB, NRCA i ENEA); cens
d’ocells aquàtics hivernants (N).
Sant Gregori 1 ex. a Cartellà el 29.VIII
(PFLB i ARVA); primera citació postnupcial
(F).
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OSONA

Les Masies de Voltregà 14 parelles
nidificants a la colònia d’ardeids del Ter
(MRFA, JCRC, CMGA, JCSA, JEPB, JPRA, RJNA i
ALTA); nou quadrat UTM 10×10 de cria
segura (N, GR).

PLA DE L’ESTANY

Banyoles 1 ex. a la llacuna de Casa Nos-
tra el 16.V (CFQA i JBVB); darrera citació
prenupcial (F).

PLA D’URGELL

Estany d’Ivars i Vila-sana 1.400 exs. el
9.IX i el 4, 7 i 21.X (JEBA, VPRA, MLMB i
ERVA); màxim anual (N).

SEGRIÀ

Lleida 1.397 exs. al dormidor dels aigua-
molls de Rufea el 18.I (FMSA); (N).

Egretta gularis ×
Egretta garzetta
Martinet dels esculls × Martinet blanc

La citació del Remolar correspon proba-
blement al mateix exemplar localitzat pocs
dies abans a Barcelona (López 2008b) que
després es torna a observar a diferents
punts del riu Besòs i que, possiblement,
es va moure entre aquestes tres àrees.-
MARC.

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. als arrossars entre
Amposta i la Casa de Fusta el 8.I (ISSB,
MHHA, NSSB i CJMA); primera observació
de l’any (M). 1 ex. a les salines de Sant
Antoni el 29.XII (RBVA i SSXA); darrera
observació de l’any (M). No tramesa al
CAC.

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a la maresma
del Remolar entre el 20.VI (JBOL i PBGA) i

el 24.VIII (JCMC i SMXA); (M). No tramesa
al CAC.

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. que es mou entre la colò-
nia d’ardeids del parc zoològic i el parc de
Diagonal Mar entre el 15.V (JGGD) i el
12.VIII (RRSB); (M). Es torna a veure debi-
litat al parc zoològic el 29.VIII (JGGD); (M).
No tramesa al CAC.
Santa Coloma de Gramenet 1 ex., pro-
bablement el mateix de la citació anterior,
volant riu Besòs amunt el 18.VIII (XLBA);
(M). No tramesa al CAC.

VALLÈS ORIENTAL

Martorelles 1 ex. al riu Besòs entre el 15
i el 20.VIII (FMVA); (G). No tramesa al CAC.

Egretta garzetta
Martinet blanc

Estatus Resident i nidificant localment
abundant al delta de l’Ebre, i amb petits
nuclis a les illes Medes i el parc zoològic
de Barcelona, amb episodis de cria irre-
gulars en altres llocs. Migrador regular i
hivernant escàs en àrees on no nidifica.

Tendència població nidificant (SOCC)
Mitjana anual (2002-2008): -2% (ns, n=50).
Índex 2008=1,2

Tendència població hivernant (SOCC)
Mitjana anual (2002-2008): -8% (ns, n=24).
Índex 2008=0,7

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus 6 exs. en
pas per davant de cap de Creus el 5.IV
(GGXB i ALXE); primera citació prenupcial
(F). 7 exs. en pas cap al sud des de Grifeu
cap a la costa nord de cap de Creus el
19.VIII (PFLB, MSFB, PFSA, ARGC i CFLA); pri-
mera citació postnupcial (F).
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ALT URGELL

La Seu d’Urgell Diverses observacions al
riu Segre: 1 ex. el 12.III (JNVA); primera
citació prenupcial (F). 1 ex. el 5.V (JNVA);
darrera citació prenupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 3.312 exs. entre el 6 i el
16.I (PDEA); cens d’ocells aquàtics hiver-
nants (N).

BAIX EMPORDÀ

Illes Medes 36 nius a la colònia de la Meda
Gran (VPRA); cens d’ardeids de les illes
Medes (N, R).

BARCELONÈS

BarcelonaUn poll sortit de l’ou a la colonia
del parc zoològic el 6.III (JGGD); primera
dada d’eclosió (R).

BERGUEDÀ

Avià 1 ex. a l’estany de Graugés entre el
10 i el 31.XII (PABB); citació hivernal en
una comarca sense dades anteriors en aquest
període (F).

OSONA

Les Masies de Voltregà 15-17 parelles
nidificants a la colònia d’ardeids del Ter
(MRFA, JCRC, CMGA, JCSA, JEPB, JPRA, RJNA i
ALTA); cens d’ardeids reproductors (N, R).
Ajocador mixt amb esplugabous Bubulcus
ibis amb un mínim de 98 exs., els quals la
majoria són martinets blancs Egretta gar-
zetta, a Espadamala el 9.VIII (MRFA); màxim
anual (N).

PALLARS SOBIRÀ

La Guingueta d’Àneu 1 ex. a la mollera
d’Escalarre el 30.IV (JCBC); darrera citació
prenupcial (F).
Sort 1 ex. a la verneda de Montardit el
30.IV (JCBC); darrera citació prenupcial
(F).

PLA D’URGELL

Estany d’Ivars i Vila-sana 2 exs. el 8.IV
(JEBA); primera citació prenupcial (F). 1
ex. el 26.XI (JEBA); darrera citació post-
nupcial (F).

TARRAGONÈS

Torredembarra 42 exs. als Salats i Mun-
tanyans el 20.VIII (AVDA i JVDA); (N).

Casmerodius albus
Agró blanc

Estatus Nidificant recent amb una pobla-
ció incipient i petita al delta de l’Ebre.
Migrador i hivernant regular en baix nom-
bre al delta de l’Ebre. També és migrador
i hivernant, darrerament més regular, als
aiguamolls de l’Empordà, al delta del Llo-
bregat i a altres zones humides, tant lito-
rals com de l’interior.

Al 2008 s’han tornat a rebre moltíssimes
citacions d’agró blanc. Durant el període
hivernal les dades es concentren al delta
de l’Ebre, que torna a assolir el seu màxim
històric als censos d’ocells aquàtics hiver-
nants, així com al llarg dels principals cur-
sos fluvials, on s’ha citat al Ter, Fluvià,
Llobregat, Besòs, Francolí, Noguera Palla-
resa, Segre i Ebre. Els nombres màxims
als censos d’ocells aquàtics hivernants fora
del delta de l’Ebre s’han donat a l’aigua-
barreig Segre-Cinca i al Ter a Osona. Tam-
bé s’han produït força citacions estivals
d’entre les quals destaquen les dades de
cria probable a Flix i l’aiguabarreig Segre-
Cinca, possible a Utxesa i la presència
regular d’1-2 exs. a prop de la colònia d’ar-
deids d’Osona, fets que permeten supo-
sar que aviat es podria localitzar alguna
parella nidificant fora del delta de l’Ebre.-
MARC.
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ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 2 exs. el 8.I (JMAA, AOTA, TMJA, ECFA,
BMBA i ABRA); cens d’ocells aquàtics hiver-
nants (N).

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal Diverses observa-
cions a l’embassament del riu Foix: 2 exs.
posats en pins al marge dret davant de la
caseta d’en Segura el 2.V (PTEA); darrera
citació prenupcial (F). 2 exs. el 20.VII
(PTEA); primera citació postnupcial (F). 1
ex. el 20.X (XPCA); darrera citació post-
nupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 482 exs. entre el 6 i el 16.I
(PDEA); cens d’ocells aquàtics hivernants
(N).

BAIX EMPORDÀ

Pals 6 exs. als arrossars el 20.X (ABRA);
màxim anual (N).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 2 exs. a cal Tet el 12.III
(FLSA); primera citació prenupcial (F). 2
exs. a la maresma del Remolar i cal Tet
entre 13.IV (MMXK i IVXA) i el 28.VI (RBVA);
darrera citació prenupcial (F). 4 exs. a la
bassa dels Pollancres el 15.VII (RMXH); pri-
mera citació postnupcial (F). 6 exs. a la
maresma del Remolar el 30.VII (RMXH i
FPXA) i el 29.IX (MGVA); màxim anual (N).
2 exs. a cal Tet el 20.X (RBVA); darrera cita-
ció postnupcial (F). 2 exs. a cal Tet el 19.XII
(RBVA); citació hivernal (F).
Sant Andreu de la Barca 3 exs. al riu Llo-
bregat el 19.I (VSSA, JCRD, ECGC, MSAA, RAGA,
MLMB, XLBA, SSXC, JSZA i AGXJ); màxim anu-
al al riu i citació hivernal (N, F).

GARROTXA

Olot 4 exs. a la joca del Parc Nou el 19.III
(FTCA); màxim anual (N).

Sant Ferriol 4 exs. a l’illa de Fares el 19.I
(JNFE i RCXC); màxim anual (N).

OSONA

Les Masies de Voltregà Observacions
regulars d’entre 1 i 2 exs. al Ter a Gallifa,
les Gambires i Espadamala els mesos de
juny, juliol i agost (MRFA, JCRC, JPRA, RJNA,
JEPA, JAIA i MGBA); citacions estivals (F).
Manlleu 9 exs. a l’ajocador de la Devesa
l’11.I (MRFA); màxim prenupcial (F). 14
exs al Ter a l’embarcador el 15.XII (NSXC,
MORA i CGXH); record comarcal (N).

PALLARS JUSSÀ

Tremp 1 ex. al bosc de ribera de la Nogue-
ra Pallaresa a l’alçada de Vilamitjana el
10.XII (JCCD i MVEB); citació hivernal (F).

PLA DE L’ESTANY

Serinyà 1 ex. volant sobre el pla de Mar-
tís i Espolla direcció al Fluvià el 10.V (JBVB);
darrera citació prenupcial (F).

PLA D’URGELL

Estany d’Ivars i Vila-sana 2 exs. el 9.III
(MPOA); primera citació prenupcial (F). 1
ex. el 6.VI (JEBA); citació estival (F). 10 exs.
el 28.IX (ERVA); màxim anual (N).

RIBERA D’EBRE

Ascó 2-3 exs. entre l’aiguabarreig del Siu-
rana amb l’Ebre i el meandre de Flix entre
el 16.III i el 20.VI (PJAA i LJAA); (G, F).
Flix 2 exs. posant branques sobre d’un sal-
ze blanc Salix alba a la Reserva Natural de
Sebes i Meandre de Flix el 14.VI (PJMB); nou
quadrat UTM 10×10 de cria probable (GR).

SEGRIÀ

La Granja d’EscarpObservacions de para-
des nupcials i exs. juvenils durant la tem-
porada de cria a l’aiguabarreig Segre-Cin-
ca, sense que se’n pugui confirmar amb
seguretat la reproducció (JBGC); nou qua-
drat UTM 10×10 de cria probable (GR).
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Torres de Segre 20 exs. al riu Segre el 18-
19.I (CRSA); cens d’ocells aquàtics hiver-
nants (N). 2 exs. entre la colònia d’ardeids
de l’embassament d’Utxesa el 13.V (JGGD);
(F, R).

SELVA

Sils Diverses observacions als estanys: 1
ex. el 8.III (JVLA); primera citació prenup-
cial (F). Presència regular entre març i agost
amb un màxim de 8 exs. el 19.III (DCFB);
(N, F). 1 ex. el 25.X (TMXC); darrera cita-
ció postnupcial (F).

TARRAGONÈS

Constantí 1 ex. al riu Francolí el 22.XI
(VPRA); (G).
Vila-seca 1 ex. a la Torre d’en Dolça el
23.VIII (CAFA); primera citació postnup-
cial (F).

VALLÈS ORIENTAL

Granollers 1 ex. a can Riba de la Serra
Alta el 23.III (FMVA); (G, F).

Ardea cinerea
Bernat pescaire

Estatus Resident comú a tot el país al llarg
de tot l’any, amb migradors i hivernants
regulars. Nidificant regular, als deltes de
l’Ebre i del Llobregat i en algunes àrees de
l’interior com el Pallars Jussà, el Bages, el
Segrià i al recinte del parc zoològic de la
ciutat de Barcelona.

A falta de les dades de l’Encanyissada al
delta de l’Ebre (on es fan censos d’ar-
dèids cada quatre anys), el creixement
general de la població reproductora cata-
lana ha estat discret. S’ha constatat un incre-
ment a cinc colònies, especialment a Sant
Llorenç de Montgai que es recupera de la
davallada patida l’any 2007. Cal destacar
també el nucli reproductor de la punta de

la Banya que, de mantenir aquesta dinà-
mica, s’espera que es consolidi com a colò-
nia (segona pel delta de l’Ebre), i el Sot del
Fuster que es pot considerar de manera
segura la novena colònia establerta a Cata-
lunya. L’intent fallit de cria a Flix, amb un
hàbitat idoni, no deixa de ser, malgrat tot,
una bona noticia. La resta de dades feno-
lògiques es mantenen dins del patró típic
per a l’espècie a terres catalanes. Juntament
amb el delta de l’Ebre, Oliana es consoli-
da com a destacat centre d’hivernada.-
JGGD.

Tendència població nidificant (SOCC)
Mitjana anual (2002-2008): 5% (ns, n=91).
Índex 2008=1,2

Tendència població hivernant (SOCC)
Mitjana anual (2002-2008): 15% (*, n=56).
Índex 2008=2,2

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus 5 exs. en
pas cap al nord per la punta de cap de
Creus el 8.III (PFLB, MCME, SOAA i JVSA); pri-
mera citació prenupcial (F). 5 exs. en pas
cap al nord pel coll de Sant Genís el 4.IV
(PFLB, AOVA, MCME i JVSA); darrera citació
prenupcial (F). 1 ex. en pas de nit cap a la

Llista Sistemàtica 55



costa nord de cap de Creus des de Grifeu
el dia 16.VIII (PFLB, MSFS, PFSA, ARGC i CFLA);
primera citació postnupcial (F). 1 ex. a
Punta Falconera el 5.XI (PFLB, DXXA, TMJA,
RGBA, GGXB, ALXE i AOTA); darrera citació
postnupcial (F).
Rabós 3 exs. en direcció nord el 8.III (MBFA);
primera citació prenupcial (F).

ALT URGELL

Oliana 428 exs. a l’embassament el 18.I
(CRAA); cens d’ocells aquàtics hivernants
(N).

BAGES

El pont de Vilomara i Rocafort-Sant
Vicenç de Castellet Almenys 45-50 parelles
nidificants (MGMA i SAAA); (N, R)

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 4.738 exs. entre el 6 i el
16.I (PDEA); cens d’ocells aquàtics hiver-
nants (N). 4 parelles nidificants a la pun-
ta de la Banya (CDBA, FVEA/PDEA i JGGD);
(N, R).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 75 exs. el 12.I (FLSA,
FSEB i ALTA); cens d’ocells aquàtics hiver-
nants (N). 8 parelles segures i 2 possibles
al Remolar (FLSA i JGGD); (R).

BARCELONÈS

BarcelonaUn poll sortit de l’ou a la colonia
del parc zoològic el 14.II (JGGD); primera
dada d’eclosió (R). 120 parelles nidificants
(JGGD); (N, R).

NOGUERA

Sant Llorenç de Montgai 56 parelles nidi-
ficants a l’embassament (JBSA i JGGD); (N,
R).

OSONA

Les Masies de Voltregà 22 parelles nidi-
ficants a la colònia d’ardeids del Ter (MRFA,

JCRC, CMGA, JCSA, JEPB, JPRA, RJNA i ALTA);
cens d’ardeids reproductors (N, R).

PLA D’URGELL

Estany d’Ivars i Vila-sana Mínim de 75
exs. el 2.III (GBCA); màxim anual (N).

RIBERA D’EBRE

Flix Troballa d’un niu en un arbre sec a la
Reserva Natural de Sebes i Meandre de Flix
el 8.VI que s’abandona el 23.VI (PJMB); (R).

SEGRIÀ

Torres de Segre 93 parelles nidificants a
l’embassament d’Utxesa (JBSA i JGGD); (N,
R).
Vilanova de la Barca 11 parelles nidifi-
cants al Sot del Fuster (JBSA, JEBA i JGGD);
(N, R).

Ardea purpurea
Agró roig

Estatus Estival i nidificant localitzat en les
principals zones humides, especialment
comú al delta de l’Ebre. Migrador regular
però escàs, amb ocasionals exemplars esti-
uejants no reproductors en alguns casos,
a la resta del territori. Hivernant molt rar.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà Població nidificant avaluada en 37
parelles (JMAA); (R, N).

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 1 ex. a la cua de l’em-
bassament del Foix l’11.VI (XPCA); prime-
ra citació postnupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 2 exs. entre el 6 i el 16.I
(PDEA); cens d’ocells aquàtics hivernants
(N).
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BAIX EMPORDÀ

Castell-Platja d’Aro 1 ex. als estanys de
les Escoles el 24.V (CACB); darrera citació
prenupcial (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del LlobregatDiverses observacions
als calaixos de depuració: 1 ex. el 16.I
(FLSA); citació hivernal (F). 1 ex. el 26.XI
i el 10.XII (FLSA); citacions hivernals (F).

BARCELONÈS

Sant Adrià de Besòs 1 ex. al Parc Fluvial
del Besòs el 17.XI (MCVA); darrera citació
postnupcial (F).

GARROTXA

Tortellà 1 ex. el 18.III (SCIA); primera cita-
ció prenupcial (F).

GIRONÈS

Girona 7 exs. en migració activa cap al
nord el 17.IX (PFLB, PFSA i MSFB); (N, B).

OSONA

LesMasies de Voltregà 1 ex. al Ter a Espa-
damala el 4.IV (PVXD); primera citació pre-
nupcial (F).
Torelló 1 ex. al Ter el 20.VI (RACA); pri-
mera citació postnupcial (F).

PALLARS SOBIRÀ

La Guingueta d’Àneu 1 ex. pescant gra-
notes a la mollera d’Escalarre el 5.V (EVAA);
darrera citació prenupcial (F).

PLA D’URGELL

Estany d’Ivars i Vila-sana 2-3 parelles
nidificants (JEBA); (R, N).

RIBERA D’EBRE

Ascó 1 ex. el 8.III (PJAA); primera citació
prenupcial (F).
Flix Diverses observacions a la Reserva
Natural de Sebes i Meandre de Flix: nidi-
ficació de 25-30 parelles (PJMB); (R, N). 1

ex. el 20.X (JBGC); darrera citació post-
nupcial (F).
Ginestar Nova localitat de cria en un ca-
nyissar amb 2-3 parelles; els nius es per-
den a causa de la pluja i la crescuda del
nivell de l’aigua (PJMB); (R).

SEGRIÀ

Lleida 3 exs. volant sobre el CRFS de Vall-
calent el 16.III (CPBA); primera citació pre-
nupcial (F).
Torres de Segre Diverses observacions a
l’embassament d’Utxesa: 1 ex. el 16.III
(AGXG); primera citació prenupcial (F). 70
parelles nidificants (JGGD); (R, N).

SELVA

Sils 1 ex. als estanys el 26.IX (FRRA); dar-
rera citació postnupcial (F).

VALLÈS ORIENTAL

Les Franqueses del Vallès 1 ex. a l’espai
Riberes del Congost el 15.III (JMOB); pri-
mera citació prenupcial (F).

Ciconia nigra
Cigonya negra

Estatus Migrador regular però escàs, més
comú al pas de tardor que al primaveral.
Hivernant excepcional.

Al 2008 s’ha rebut un total de 56 citacions
repartides en 20 comarques que compta-
bilitzen un total de 68 exemplars. Totes elles
s’han produït durant els pasos migratoris.
Curiosament les primeres i darreres cita-
cions en ambdós passos han resultat força
extremes amb dades al mes de febrer,
juny, juliol i novembre, mesos poc habitu-
als en la migració de la cigonya negra a Cata-
lunya (Ferrer et al. 1986). Cal destacar tam-
bé la citació de la Segarra amb 9 exemplars
junts, que constitueix el grup més gran
documentat en l’Anuari d’Ornitologia de
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Catalunya i, possiblement el major que s’ha-
gi vist mai al nostre país.- MARC.

ALT EMPORDÀ

Albanyà 1 ex. a Lliurona el 24.II (GJPA i
ILXB); (F).
Cantallops 1 ex. el 28.VI (ACJA); proba-
ble darrera citació prenupcial (G, F).
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà Un juvenil a l’estany del Cortalet el
19.VIII (MAXH, PCXE i JMAA); primera cita-
ció postnupcial (F).
Pedret i Marzà 1 ex. a l’abocador el 31.VIII
(JGXL); (B).

BAIX EMPORDÀ

Bellcaire d’Empordà Diverses observa-
cions a Sobrestany: 1 ex. el 27.V (ABRA);
darrera citació prenupcial (F). 1 ex. del
26.X (JPCA) al 13.XI (JCXB); darrera citació
postnupcial (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 2 exs. sobre cal Tet
el 6.III (CFXB); primera citació prenupcial
(F).
Sant Feliu de Llobregat 1 ex. en pas pel
puig d’Olorda el 31.VII (DDDA); primera
citació postnupcial (F).

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. en migració sobre Nou
Barris el 27.X i el 14 i el 19.XI (XLBA); dar-
rera citació prenupcial (G, F).

MONTSIÀ

Freginals 1 ex. el 21.V (ISSB); darrera cita-
ció prenupcial (F).

RIPOLLÈS

Molló 1 ex. al coll d’Ares el 16.III (FGPA i
AFAA); primera citació prenupcial (F).

SEGARRA

Massoteres 9 exs. remuntant sobre Talte-
üll el 25.III (FSVA); (N).

SEGRIÀ

Lleida Un juvenil sobre el CRFS de Vall-
calent el 29.IX (CBXD i STXA); darrera
citació postnupcial (F).
Montoliu de Lleida 1 ex. a l’abocador
comarcal entre un grup de cigonya blan-
ca Ciconia ciconia entre el 19 (JPXC i JIXB) i
el 24.II (MBXL); primera citació prenupcial
(F, B).

SELVA

Maçanet de la Selva 1 ex en pas l’1.V (JAPB,
IOSA, JPMC, CSAA i MRCA); darrera citació
prenupcial (F).
Sils Un adult als estanys entre el 8 (JTTA)
i el 20.VII (MVCA i JVCB); primera citació
prenupcial (F).

SOLSONÈS

Olius 2 exs. en vol sobre Brics el 24.II
(RBVA); primera citació prenupcial (F).

Ciconia ciconia
Cigonya blanca

Estatus Resident i estival nidificant a les
comarques de Ponent, i als aiguamolls de
l’Empordà, on ha estat reintroduïda. Regu-
lar en migració per tot el territori, més
comuna al pas de tardor. Darrerament,
regular a l’hivern a les zones de cria i irre-
gular a altres zones, fenomen que sem-
bla en augment.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 205 exs. als dormidors el 10.I (JMAA
i MRMB); cens d’ocells aquàtics hivernants
(N). Població nidificant avaluada en 46
parelles, amb 61 joves envolats (JMAA); (R).
278 exs. als estanys del Matà el 3.IX (JMAA);
màxim anual (N).
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ALT PENEDÈS

Olèrdola 79 exs. en migració al turó dels
Tres Partions el 23.VIII (CGGA, XBGA i HSCA);
primera citació postnupcial (F, N).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 16 exs. entre el 6 i el 16.I
(PDEA); cens d’ocells aquàtics hivernants
(N).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. al riu entre el
Prat i Sant Boi del 17.VI (SBXC i TRXD) al
12.VII (RBVA); individu estiuejant (F).
Sant Andreu de la Barca 1 ex. sobre l’au-
tovia A-2 el 9.II (MNPA); primera citació
prenupcial (F).

GARROTXA

Sant Joan les Fonts 146 exs. en migració
entre el 25.VIII i el 25.IX, dins l’horari
estàndard de 10:00 a 14:00 h durant la 7a
campanya de seguiment de la migració de
rapinyaires al Parc Natural de la Zona Vol-
cànica de la Garrotxa amb un màxim de
130 exs. el 4.IX. Dates extremes: 4.IX i
17.IX (FTCA); (N, F).

GIRONÈS

Girona 1 ex. en vol sobre la Devesa en
direcció a Montjuïc el 23.I (GDBA); possi-
ble primera citació prenupcial o citació
hivernal (F).

MARESME

Arenys de Munt 2 exs. sobrevolen la zona
agroforestal i continuen amunt en sentit
nord-est el 17.II (PABA); primera citació
prenupcial (F).
Vilassar de Dalt 1 ex. sobrevolant la C-
31 el 4.VIII (LTBB); primera citació post-
nupcial (F).

OSONA

Gurb Uns 40 exs. el 18.VIII (JBCB); pri-
mera citació postnupcial (F).

Les Masies de Voltregà 1 ex. sobre la Gle-
va el 17.I (OPXB); possible primera citació
prenupcial o citació hivernal (F).
Manlleu 297 exs. en 3 grups de 135, 97
i 65 exs. el vespre del 28.VIII (AGRB, SAXD
i JPRA); màxim anual (N). 1 ex. sobre la
Devesa el 17.XII (NRXB); citació hivernal
(F).
Sant Hipòlit de Voltregà 15-20 exs. sobre
el Ter l’1.VII (JRXH); possible darrera cita-
ció prenupcial (F).

PALLARS JUSSÀ

Tremp 1 ex. a Palau de Noguera el 24.II
(JSNA); primera citació prenupcial (F). Una
parella que no arriba a criar s’observa pel
municipi entre el 26.IV i finals de maig
(JCCD i MVEB); (G, F).

RIBERA D’EBRE

Flix Es reprodueixen 13 parelles de les
que en sobreviuen 13 polls de 7 nius a la
Reserva Natural de Sebes i Meandre de Flix
el 12.I (PJMB); (R, N).

SEGRIÀ

Montoliu de Lleida 250 exs. a l’abocador
comarcal el 19.I (ALXB i TRXE); cens d’o-
cells aquàtics hivernants (N).

Plegadis falcinellus
Capó reial

Estatus Nidificant resident al delta de l’E-
bre, on es troba en augment (més de 300
ocells presents de forma regular). A la res-
ta del país es comporta com un migrador
escàs, un hivernant rar i amb presència
molt ocasional d’estiuejants alguns anys
en algun dels nuclis on no nidifica.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 38 exs. a l’estany d’en Pericus l’1 i
el 2.III (PSGA); màxim anual (N). 1 ex. a
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l’estany del Cortalet el 3.V (RBBC, DOOA,
RAAA, JAAB, PBBC, JBBC, BAAB, CAAB, DBBA,
SHHA i FHHA); darrera citació prenupcial
(F). 2 exs. adults als estanys del Matà el
20.VI (JMAA); possible primera citació post-
nupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 893 exs. entre el 6 i el 16.I
(PDEA); cens d’ocells aquàtics hivernants
(N).

BAIX EMPORDÀ

Pals Diverses observacions als arrossars
de Pals: 1 ex. el 5.IX (AOTA); (G). 1 ex. a
l’aeroclub del 6 al 14.IX (JPCA); (G). 2 exs.
del 10.IX al 20.X, un dels quals resta fins
el 13.XII (AOTA i ABRA); (G).

BAIX LLOBREGAT

Delta del LlobregatDiverses observacions
a la maresma del Remolar: 1 ex. del 4 (PBGA)
al 29.II (FLSA); primera citació prenup-
cial (F). 7 exs. el 26.III (AVDA) i 7 exs. a
cal Tet el 19.IV (FLSA i SBXC); màxim pre-
nupcial (N). 1 ex. a la maresma del Remo-
lar el 12.V (RMXH); darrera citació pre-
nupcial (F). 1 ex. a cal Tet el 5.VII (RBVA);
primera citació postnupcial (F). 12 exs. a
la maresma el 19.VIII (RMXH); màxim anu-
al i darrera citació postnupcial (F, N).

MARESME

Malgrat de Mar 1 ex. a la desembocadu-
ra de la Tordera el 8.IV (EBMA); (G).

Platalea leucorodia
Becplaner

Estatus Regular en migració, especialment
pel litoral i les zones humides, més comú
al pas de tardor que al de primavera. Hiver-
nant escàs. Al delta de l’Ebre presència
regular tot l’any.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. a l’estany del Cortalet el 17.III
(GDBA); primera citació prenupcial (F).
Observacions regulars entre març i juny
amb un màxim de 5 exs. a l’estany del Cor-
talet el 14.VI i 2 exs. del 2 al 4.VII (JMAA);
(F, N).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 67 exs. entre el 6 i el 16.I
(PDEA); cens d’ocells aquàtics hivernants
(N). 43 exs. a la Bombita l’11.I (CJMA, ISSB,
YBSA i MCBB); (N). 31 exs. a la punta de la
Banya el 29.X (RGBA); (N).

BAIX EMPORDÀ

Pals 2 exs. als arrossars el 24.X (AOTA);
(G).
Torroella de Montgrí 2 exs. sobrevolen
la platja a prop de la desembocadura del
rec del Molí i baixen a les basses d’en Coll
el 19.X (JPCA); (G).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 3 exs. el 12.I (FLSA,
FSEB i ALTA); cens d’ocells aquàtics hiver-
nants (N). Es continuen observant fins el
17.II (STVB); (F). Diverses observacions a
la maresma del Remolar: 1 ex. entre el
19.IV (FLSA) i el 13.V (PBGA); (F). 3 exs. el
20 i 21.V (RMXH i VSXA); (F). 2 exs. durant
el mes de juny (FLSA i RMXH); (F). 6 exs.
el 23.VI (RMXH i PBGA); (F). 1 ex. a la bas-
sa dels Pollancres el 29.VIII (MMXK); (F).
3 exs. a la mateixa localitat el 8.IX (PBGA);
(F). 17 exs. en pas per la platja del Remo-
lar el 17.IX (JCMC i RMXH); màxim anual
(N). De nou diverses observacions a la
maresma del Remolar: 4 exs. del 7 (RMXH)
al 29.X (STXB); (F). 1 ex. del 14.XI (FLSA i
SBXC) fins l’1.XII (PBGA); (F).
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OSONA

Les Masies de Voltregà Un adult a les
Rocasses el 7.IV (JCRC); (G). 1 ex. sobre
la Gleva el 2.VII (RPEA); (G).
Sant Quirze de Besora 2 exs. sobre el
meandre de l’Illa, dels quals probablement
un és el mateix de la citació anterior, el
3.VII (JBCB i CMGA); (G). 1 ex. sobre el nucli
urbà el 19.VII (JEPB); (G).

RIPOLLÈS

Ripoll 1 ex. sobre la Farga de Bebiè, pro-
bablement el mateix de la citació de la Gle-
va, el 3.VII (JEPB); (G).

Phoenicopterus roseus
Flamenc

Estatus Resident comú tot l’any al delta
de l’Ebre, on nidifica de forma regular.
Migrant regular al litoral i alguns punts del
prelitoral. Hivernant escàs en les altres
zones humides.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus 180 exs,
en pas cap al nord per davant de Punta
Falconera el 29.III (PFLB, ACHA, OCVA, JAPB,
JPPE, CSAA, JPMC, JBDA, JBCA i ALTA); màxim
anual (N). 30 exs. aturats a la badia de
Portlligat, a causa de la forta tramuntana
el 16.IV (JTGC); (B).
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 34 exs. el 8.I (JMAA, AOTA, TMJA, ECFA,
BMBA i ABRA); cens d’ocells aquàtics hiver-
nants (N). Uns 100 exs. en vol davant la gola
del Fluvià (AOTA i JGIA); (N). 158 exs. a l’es-
tany del Cortalet i d’en Túries el 4.IV (AOTA,
CGXD i JMAA); (N). Mínim de 240 exs. en pas
per l’estany de Palau el 7.IV (SSAA); (N).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 8.646 exs. entre el 6 i el
16.I (PDEA); cens d’ocells aquàtics hiver-
nants (N).

BAIX EMPORDÀ

Palamós 54 exs. en vol sobre el port el
20.IV (MDSA); (N, G).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 5 exs. a la platja de
ca l’Arana 1’1.III (XLBA); primera citació
de l’any (F). Estol de 56 exs. sobre la plat-
ja de ca l’Arana el 19.III (FLSA); màxim
anual (N). 2 exs. a la maresma el 20.XII
(PBGA i JBOL); darrera citació de l’any (F).

BARCELONÈS

Sant Adrià de Besòs 1 ex. al Parc Fluvial
del Besòs el 7 i 8.III (PGXG); (G).

GARRAF

Sitges 5 adults en vol sud al davant del
port de Garraf l’1.III (FMVA); (G).

GIRONÈS

Girona 150 exs. a les Pedreres cap a les
11 de la nit en un gran grup en formació
en direcció al nord el 18.I (ACHA); (N,
G).

MARESME

Santa Susanna 37 exs. en vol nord per
sobre del mar el 28.III (FMVA); (N, G).

PLA D’URGELL

Estany d’Ivars i Vila-sana 1 ex. el 22.VII
(JEBA); primera citació postnupcial (F).
Mínim de 355 exs. el 26.XI (JEBA); màxim
anual (N).

TARRAGONÈS

Vila-seca Un juvenil a la torre d’en Dolça
el 25.X (EGTA); (G).
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Pernis apivorus
Aligot vesper

Estatus Estival nidificant escàs i localitzat,
especialment a la Catalunya humida. Comú
en migració per tot el territori.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 4 exs. a les closes del Cortalet el 13.III
(BMBA); primera citació prenupcial (F).

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 1 ex. en migració
sobre el turó de les Tortes el 27.X (PTEA i
FCFA); darrera citació postnupcial (F).
Santa Margarida i els Monjos 1 ex. al
parc del Foix el 23.VIII (CGGA, XBGA i HSCA);
primera citació postnupcial (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a la platja de ca
l’Arana el 12.VI (FLSA); darrera citació pre-
nupcial (F).
Sant Feliu de Llobregat 2 adults i un juve-
nil en pas pel puig d’Olorda el 29.VII
(DDDA); primera citació postnupcial (F).

BERGUEDÀ

Berga Diverses observacions a l’embassa-
ment de la Baells: 30 exs. el 16.VIII (MBVA);
primera citació postnupcial (F). 150 exs.
el 28.VIII (MBVA); màxim postnupcial (N).

GARROTXA

Sant Joan les Fonts 290 exs. en migració
entre el 25.VIII i el 25.IX, dins l’horari
estàndard de 10:00 a 14:00 h durant la 7a
campanya de seguiment de la migració de
rapinyaires al Parc Natural de la Zona Vol-
cànica de la Garrotxa amb un màxim de
65 exs. el 13.IX (FTCA); (N, F).

GIRONÈS

Sant Julià de Ramis 1 ex. al torrent de la
Garriga el 16.VI (PFLB i GVXC); darrera cita-

ció prenupcial o citació estival en un qua-
drat UTM 10×10 sense dades de cria segu-
ra (F).
Sarrià de Ter 1 ex. el 19.VIII (PFLB, PFSA
i MSFA); primera citació postnupcial (F).

MARESME

Alella 1 ex. recollit amb una ala fractura-
da, segurament per col·lisió amb cables
d’alta tensió, al coll de Font Cera el 9.VI
(JPSA); (B).
Dosrius 1 ex. a l’estació PERNIS 55, turó
de Sant Sebastià, el 20.X (JSPC); darrera
citació postnupcial (F).

PLA DE L’ESTANY

Porqueres 1 ex. pujant al puig Clarà el
19.X (JBVB i PVXC); darrera citació post-
nupcial (F).

PLA D’URGELL

Estany d’Ivars i Vila-sana 1 ex. el 14.III
(AVPA); primera citació prenupcial (F).

RIBERA D’EBRE

Flix 12 exs. el 23.III (PJAA); primera cita-
ció prenupcial (F).
Riba-roja d’Ebre 1 ex. sobrevolant la pre-
sa de l’embassament el 9.VI (RBVA); darre-
ra citació prenupcial (F).

RIPOLLÈS

Sant Pau de Segúries Uns 700 exs. en
migració entre les 18:00 i les 19:00 h al
coll del Sitjar el 16.V (JVNA); (N).

VAL D’ARAN

Bossost 36 exs. en migració direcció sud
el 20.VIII (JRCD i SMMD); primera citació
postnupcial (F).

VALLÈS OCCIDENTAL

Santa Perpètua de la Mogoda 4 exs.
remuntant una tèrmica a l’alçada del CIM
Vallès el 21.III (FMVA); primera citació pre-
nupcial (F).
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Elanus caeruleus
Esparver d’espatlles negres

Estatus Nidificant regular, tot i que enca-
ra en molt baix nombre, a l’interior de Cata-
lunya que probablement també ho hagi fet
a l’Alt Empordà. Accidental, amb dades
recents de divagants (que poden roman-
dre durant un temps), en diferents punts
del territori. Sembla confirmar-se una len-
ta consolidació de la població nidificant.
La seva àrea de distribució s’estén pel cen-
tre i el sud-oest de la península Ibèrica,
l’Àfrica (excepte el Sàhara) i des del Pakis-
tan fins a Nova Guinea.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. als prats de can Comes el 28.IV
(LSLB, CAUA i ALTA); (G). No tramesa al CAC.

NOGUERA

La Sentiu de Sió 1 ex. aturat en un pal
d’alta tensió durant el SOCC 341, la Sen-
tiu de Sió-Camarasa, el 22.I (JEBA); (G).
No tramesa al CAC.

OSONA

Manlleu 1 ex. al pla de l’Aire, sobre Fer-
vosa, el 29.III (AGRB); (G). No tramesa al
CAC.

Milvus migrans
Milà negre

Estatus Nidificant estival regular en comar-
ques de la Catalunya occidental. Comú en
migració per tot el territori. Hivernant
excepcional.

Les observacions prenupcials de 2008 van
des de l’1.III (Segrià) fins l’1.VI (Segrià) i
les postnupcials del 23.VII (Cerdanya),
data força primerenca, fins al 27.X (Alt
Penedès). Més interessants son les dades

d’exemplars hivernants a les comarques
de l’Alt i Baix Empordà, l’Alt Urgell i el
Ripollès que es produeixen després d’anys
sense citacions durant aquest període. Cal
destacar les poques dades que fan refe-
rència al pas postnupcial i les que fan refe-
rència a la possibilitat de cria en noves
UTM 10×10 no registrades fins ara.- PJAA.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 2 parelles nidificants al parc, de les
quals s’envolen 2 i un poll respectivament
(AOTA); nou quadrat UTM 10×10 de cria
segura (GR).
Pedret i Marzà Diverses observacions a
l’abocador de Pedret: 1 ex. de 1r any el
29.XI (AOTA, ACTA i MPSB); citació hivernal
(F). Un adult el 4.XII (AOTA); citació hiver-
nal (F). 1 ex. el 7.XII (OPPB); citació hiver-
nal (F).
RabósDiverses observacions a coll de Pla-
ja: 1 ex. en direcció nord el 2.III (MBFA);
primera citació prenupcial (F). 160 exs.
en direcció nord el 21.III (MBFA); màxim
prenupcial (F).

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 2 exs. en migració
al turó de les Tres Partions el 27.X (RJRA);
darrera citació postnupcial (F).

ALT URGELL

Montferrer i Castellbó 1 ex. entre un
nombrós grup de milans reials Milvus mil-
vus a les rodalies de l’abocador comarcal
el 24.I (JNVA); citació hivernal (F).

BAIX EMPORDÀ

Fontanilles 1 ex. l’1 i el 13.I (JEJA i VEDA);
citacions hivernals (F).

BARCELONÈS

Sant Adrià de Besòs 1 ex. a la desembo-
cadura del Besòs el 7.VIII (XLBA); prime-
ra citació postnupcial (F).
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CERDANYA

Meranges 1 ex. volant a 2.800 m el 23.VII
(JPCA i JCMF); primera citació postnupcial
(F).

CONCA DE BARBERÀ

Pontils 1 ex. a mas Tous el 19.X (JMFC i
MSXF); darrera citació postnupcial (F).

GIRONÈS

Llagostera Diverses observacions a l’abo-
cador de Solius: 1 ex. portant branques a
arbres propers a l’abocador el 26.IV i el
14.VI (CACB); nou quadrat UTM 10×10 de
cria probable (GR). Establiment d’un ajo-
cador dins de l’abocador entre l’abril i el
juny amb un màxim de 35 exs. el 27.IV
(CACB); (N, B).

PALLARS SOBIRÀ

La Guingueta d’Àneu Uns 200 exs. en
pas a Llavorre entre les 14:00 i les 14:30
h el 3.IV (JGXJ); (N).
Llavorsí 5 exs. en vol coincidint amb una
nevada el 4.III (JPPE i RPXD); primera cita-
ció prenupcial (F).

PLA DE L’ESTANY

Serinyà 150 exs al dormidor de corbs
marins Phalacrocorax carbo de la resclosa
de Serinyà el 20.III (SCIA); (N).

PRIORAT

Capçanes Un niu en un pi blanc Pinus
halepensis a la cua del pantà de Guiamets
el 7.V. El 18.V ja es veuen els polls (TMPB);
nou quadrat UTM 10×10 de cria segura
(GR).

RIBERA D’EBRE

Flix 1 ex. al meandre de l’Ebre el 4.III
(PJAA); primera citació prenupcial (F).

RIPOLLÈS

Ripoll 1 ex. sobrevolant la zona de la Bar-
ricona l’1.XII (OPPB); citació hivernal (F).

SEGRIÀ

Alfés 38 exs. migrant cap al nord l’1.VI
(FATA); darrera citació prenupcial (F).
Montoliu de Lleida 14 exs. a l’abocador
comarcal l’1.III (OLGA); primera citació
prenupcial (F).

Milvus milvus
Milà reial

Estatus Migrant i hivernant rar i escàs a la
Catalunya litoral i oriental, més regular i
comú a la part occidental i, especialment,
a les comarques pirinenques occidentals
on nidifica de forma escassa i es pot veu-
re tot l’any.

Hi ha una correcció de dades de 2007 a l’apèndix 1,
fe d’errates.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus 2 exs. en
vol per sobre de Quermançó el 6.XII (PFLB,
PFSA i MSFB); citació hivernal (F).
Rabós 1 ex. a mas Fils el 23.II (MBFA i
ECFA); primera citació prenupcial o cita-
ció hivernal (F).

ALT PENEDÈS

Sant Cugat Sesgarrigues 1 ex. en migra-
ció al torrent de les Gunyoles el 4.XI (MPMB);
darrera citació postnupcial (F).

ALT URGELL

Montferrer i Castellbó Diverses obser-
vacions al dormidor de l’abocador de Balles-
tà: 121 exs. el 4.I (JNVA i JDAB); (N). 156
exs. el 24.I (JNVA i JDAB); màxim anual (N).
109 exs. el 29.XII (JNVA i JDAB); (N). 119
exs. el 30.XII (JNVA i JDAB); (N).

BAIX EBRE

L’Ametlla de Mar 1 ex. a la plana de Sant
Jordi el 27.IX (ACTA i MPSA); primera cita-
ció postnupcial (F).
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BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. sobre els arrossars
entre Amposta i Deltebre el 31.X (MHHA,
ISSB, NSSB i CJMA); darrera citació post-
nupcial (F).

GIRONÈS

Bescanó 1 ex. al puig de Rigau, vora la plan-
ta potabilitzadora de Montfullà el 24.II (MFRA
i MCBC); primera citació prenupcial (F).
Girona 1 ex. el 10.VII (TMXC); citació esti-
val en un quadrat UTM 10×10 sense dades
de cria (F).

NOGUERA

Balaguer 6 exs. a l’abocador el 18.XII
(CGGA, MCMF i XBGA); (N).

OSONA

Manlleu 1 ex. a can Baldiri el 4.XII (RPEA);
citació hivernal (F).
Orís 1 ex. a l’abocador el 12 (RJNA) i el
19.I (JEPB); citacions hivernals (F).
Sant Julià de Vilatorta 1 ex sobre la Quin-
tana (MRFA i RJNA) i 1 ex., possiblement el
mateix, a Sant Marc el 28.IX (RPEA); pri-
mera citació postnupcial (F).
Sant Quirze de Besora 1 ex. sobre el nucli
urbà el 8.V (JEPB); darrera citació pre-
nupcial (F).

PALLARS JUSSÀ

Tremp 28 exs. a l’abocador comarcal el
19.XII (JSNA); (N).

PALLARS SOBIRÀ

Alt Àneu 1 ex. a Planes de Son el 14.V
(CNPA); darrera citació prenupcial (F).
Sort 1 ex. als Vinyers cercant aliment de
forma activa el 25.IX (EMFA); primera cita-
ció postnupcial (F).

PLA DE L’ESTANY

Palol de Revardit 1 ex. el 18.XI (JBXH);
darrera citació postnupcial o citació hiver-
nal (F).

SOLSONÈS

Clariana de Cardener 1 ex. a l’embassa-
ment de Sant Ponç el 10.III (RBVA); pri-
mera citació prenupcial (F).

VAL D’ARAN

Naut Aran 1 ex. en vol a Salardú el 15.III
(MAMA); primera citació prenupcial (F).

VALLÈS ORIENTAL

Martorelles 2 exs. al Besòs el 24.IX (XLBA);
primera citació prenupcial (G).

Gypaetus barbatus
Trencalòs

Estatus Resident localitzat escàs a les ser-
res pirinenques i prepirinenques, amb el
nucli principal a la part occidental de la
seva àrea de distribució a Catalunya. A la
resta del territori és accidental.

ALT EMPORDÀ

Albanyà 3 exs. a la serra de Corsavell el
6.II (GHXB i CDXC); (G).

GARROTXA

Montagut Un adult, marcat de poll a l’A-
ragó l’any 2000, al solell de Comanegra el
26.X (PABA); (G).



Neophron percnopterus
Aufrany

Estatus Nidifica regularment al Pirineu i
Prepirineu occidental. Actualment és un
nidificant molt localitzat en alguns punts
allunyats del nucli principal, com per exem-
ple a Osona. Migrador escàs i irregular,
més comú a la zona de Lleida i a les ser-
res prepirinenques i pirinenques occiden-
tals. Divagant des de o cap a les zones de
cria, a la façana litoral, i a la part oriental
del territori. No hi ha dades d’hivernants.

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. sobre la Bunyo-
la el 27.III (MSSB); (G, F).

CONCA DE BARBERÀ

Sarral 1 ex. al coll de les Deogràcies el 7.II
(JMFC i MSXF); primera citació prenupcial
(F).

OSONA

Manlleu 1 ex. sobre la Comella el 6.III
(RPEA); primera citació prenupcial (F).
Santa Maria de Besora Un adult portant
una presa viva pinçada al bec, del tipus i
mida d’una merla o semblant, a Llaers el
24.VI (JRCD i SMMD); (B).
Tavertet 1 ex. a l’Avenc el 6.III (GCXD);
primera citació prenupcial (F).

PALLARS JUSSÀ

Conca de Dalt Un adult a la Roca Santa
el 23.II (XGPB); primera citació prenupcial
(F).
Tremp Fins a 30 exs. alimentant-se simul-
tàniament al punt d’alimentació suple-
mentària de la serra de Lleràs durant tot
l’estiu (JCCD i MVEB); (N).

RIPOLLÈS

Gombrèn Una parella aconsegueix criar
amb èxit (FGPA, AFAA i JGMA); nou qua-
drat UTM 10×10 de cria segura (GR).

SELVA

Santa Coloma de Farners 1 ex. sobrevo-
lant l’antic abocador el 24.VII (ADGA); pri-
mera citació postnupcial (F).

VAL D’ARAN

Naut AranUn adult a Salardú el 9.V (MAMA);
citació estival en un quadrat UTM 10×10
sense dades de cria (G).

Gyps fulvus
Voltor comú

Estatus Nidificant regular, localitzat i escàs,
majoritàriament al Prepirineu, i als Ports
de Beseit. A la resta del territori es pot veu-
re durant tot l’any, especialment al Pirineu
i Prepirineu, on cada vegada és més comú
però encara sense nidificar. Darrerament
hi ha casos de parelles reproductores allu-
nyades del nucli tradicional, com ara el
Berguedà i el Solsonès. A la resta del ter-
ritori és un visitant irregular.

L’any 2008 s’han rebut 30 citacions fora
de les àrees habituals de cria que comp-
tabilitzen 130 exs. De la mateixa manera
que el 2007 (Anton 2008) el 80% d’elles
es concentren al període que va de gener
a juny amb màxims entre març i maig, en
plena època de nidificació de l’espècie, i
es concentren majoritàriament al sector
nord-oriental del Principat. Molt proba-
blement aquests moviments els realitzen
exemplars juvenils o immadurs en dis-
persió. Per aquest motiu seria molt inte-
ressant conèixer detalls d’aquestes cita-
cions per poder determinar les causes d’a-
quests desplaçaments que semblen habituals.
D’altra banda, la dada de cria al Ripollès
és la primera des dels anys 70 del segle
passat.- MARC.
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ALT EMPORDÀ

Albanyà 2 exs. prop de l´Hostal de la Muga
el 15.III (BMBA, TMMA, EUXA, PSGA, IMXA,
MBFA, ECFA, SNXC i AOTA); primera citació
de l’any (G, F). 1 ex. al Bassegoda el 3
(MBFA) i el 19.V (SCIA); (G).
Maçanet de Cabrenys 3 exs. a roc de
Fraussa el 13.IV (MBXH i EPMC); (G).
Parc Natural de Cap de Creus 3 exs.
sobrevolant la Roca Miralles, entre un grup
d’arpelles Circus aeruginosus el 22.III (PFLB,
ACHA, HPMA i DSBB); (G).
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. a Vilaüt el 3.VI (JGIA); (G, F).
Un juvenil a Empuriabrava del 3 al 5.IX
(CREA, BMBA i AOTA); (G, F).
Rabós 2 exs. a coll de Plaja el 16.III (MBFA
i BMBA); (G). 5 exs. a Delfià el 26.IV (SEOB);
(G).

ANOIA

Cabrera d’Igualada 1 ex. a can Feixes el
21.I (XBGA); (G).
El Bruc 2 exs. prop del refugi Vicenç Bar-
bé de Montserrat el 13.III (XSPA); (G). 1
ex. sobrevolant el Vermell del Xincarro el
15.III (FCTA); (G).

BAGES

Marganell 3 exs. a Montserrat a la zona
de Frares el 29.IV (XSPA); (G).

BAIX EMPORDÀ

Massís del Montgrí 8 exs. el 6.V (JCXJ,
PPFA i AMXC); (G).

BAIX LLOBREGAT

Abrera 1 ex. volant a baixa alçada a la Pla-
na el 14.XI (JGXF); (G).
Collbató 1 ex. sobre la Santa Cova el 4.III
(MLMB); (G). 1 ex. sobrevolant les coves de
Salnitre el 23.XII (JCGF i GLAA); (G).

BAIX PENEDÈS

La Bisbal de Penedès 1 ex. sobre la ser-
ra de Bonastre el 30.IV (XPCA); (G).

CONCA DE BARBERÀ

Savallà del Comtat 1 ex. a les Serres el
13.V (XBGA); (G).

GIRONÈS

Bescanó 1 ex. a l’Estanyol el 13.IX (XSMA);
(G).
Sant Gregori 1 ex. a Sant Grau el 14.IV
(QBCA); (G).
Sant Martí de Llémena 1 ex. al collet de
Bastarra el 5.IV (ACHA); (G).

OSONA

Orís 248 exs. ajocats prop de l’abocador
el 30.V (JEPB); (N).

PLA DE L’ESTANY

Banyoles 1 ex. a l’abocador de Puigpalter
18.V (SCIA); (G, B).

RIBERA D’EBRE

Ascó 7 exs. el 23.IV (PJAA); màxim anual
(N).

RIPOLLÈS

Gombrèn Una parella cria amb èxit un
poll (FGPA, AFAA i JGMA); nou quadrat UTM
10×10 de cria segura (GR).

SEGRIÀ

Alfés 4 exs. en vol baix sobre l’aeròdrom
l’1.V (RBBC, DOOA, RAAA, JAAB, PBBC, JBBC,
BAAB, CAAB, DBBA, SHHA i FHHA); (G).

SELVA

Sant Hilari Sacalm 1 ex. sobre el pla de
les Arenes l’1.V (ADGA i MGSA); (G).
Sils 1 ex. sobrevola els estanys el 4.V (JCXT,
JMXT i MOXC); (G).

VALLÈS ORIENTAL

Castellbisbal 1 ex. en vol en direcció sud-
oest el 24.I (JPSA); (G).
Llinars del Vallès 1 ex. sobrevolant la pla-
na del Vallès el 14.IX (JSPC); (G).
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Aegypius monachus
Voltor negre

Estatus Accidental a Catalunya. Algunes
dades homologades pel CAC. Hi ha una
població introduïda a la muntanya d’Ali-
nyà i a la Reserva Nacional de Caça de Bou-
mort, que pot ser que s’estableixi com a
resident de forma autosostenible.

Al llarg de 2008 les observacions de vol-
tors negres a Catalunya han augmentat
com a conseqüència de dos factors: 1) el
projecte de reintroducció al Prepirineu
català (Boumort i Alinyà), i 2) el pas natu-
ral de Puigcerdà que funciona com a
corredor que uneix les poblacions ibèri-
ques i franceses, aquestes darreres en aug-
ment. En aquest sentit l’àrea de reintro-
ducció es troba en un punt entremig on
es sedimenten temporalment exemplars
francesos i ibèrics. Pel que fa als voltors
alliberats fins al 2008, el 50% (n=7), es
troben fixats a l’àrea de reintroducció. Tot
i això han visitat nombrosos indrets de
Catalunya (observacions directes i loca-
litzacions GPS i ràdiotraking) que com-
prenen, com a mínim, les següents comar-
ques: Alt Urgell, Pallars Jussà, Pallars Sobi-
rà, Noguera, Cerdanya, Val d’Aran, Alta
Ribagorça, Segrià, Segarra, Garrigues, Alt
Camp, Alt Penedès, Conca de Barberà, i
Priorat. Cal esperar que les observacions
continuïn en augment els propers anys.-
MGMA.

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 1 ex. amb una ane-
lla groga a la pota dreta procedent del pro-
jecte de reintroducció de l’espècie a la Reser-
va Nacional de Caça de Boumort, posat en
un tronc sobre l’aigua a la cua de l’em-
bassament del Foix el 5.V (PTEA, JCRE i
XPCA); (G).

ALT URGELL

Montferrer i Castellbó 1 ex. no marcat
a Aravell menjant restes en una granja de
pollastres el 25.I (ABRA); (G). No tramesa
al CAC.

ALT URGELL/PALLARS JUSSÀ

Reserva Nacional de Caça de Boumort
Un subadult sense cap mena de marca sedi-
mentat entre el 15.IV i el 13.V (MAXG, BBBA,
MGMA, MJXD i JRXB); (G). Homologada pel
CAC. Un juvenil de l’any, nascut en lli-
bertat i anellat a França els dies 22.XI i 3
i 11.XII (MAXG, BBBA, MGMA, MJXD i JRXB);
(G). Un subadult, anellat a França en el
marc dels projectes de reintroducció de
l’espècie entre els dies 1 i 19.XII (MAXG,
BBBA, MGMA, MJXD i JRXB); (G). No trame-
ses al CAC.

PALLARS JUSSÀ

Isona i Conca Dellà 1 ex. sense marcar
al roc de Benavent el 27.V (JSNA); (G). No
tramesa al CAC.

PALLARS SOBIRÀ

Baix Pallars 1 ex. sense marques alimen-
tant-se en un canyet a Buseu el 14.XI (JCBC);
(G). No tramesa al CAC.
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Sort Observat 1 ex. a Llaverri durant el
mostreig de l’atles d’hivern el 25.I (APSA);
(G). No tramesa al CAC.

Circaetus gallicus
Àguila marcenca

Estatus Estival nidificant regular i ben dis-
tribuït per tot el territori. Comú en migra-
ció per tot el territori amb algunes dades
molt puntuals de migrants tardans en dates
que podrien suggerir algun intent d’hi-
vernada.

Hi ha una correcció de dades de 2007 a l’apèndix 1,
fe d’errates.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus 1 ex. bara-
llant-se amb una àguila cuabarrada Hie-
raaetus fasciatus al Pujolar el 25.IV (PFLB,
ACHA i JGCB); (B). 2 adults i un juvenil al
puig de sa Cruïlla el 2.VIII (JTGC); prime-
ra dada de juvenils de l’any (R).
Pont de Molins 1 ex. el 17.II (BMBA);
primera citació prenupcial (F).

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 1 ex. al parc del Foix
el 10.X (CGGA, XBGA i HSCA): darrera cita-
ció postnupcial (F).

GARROTXA

Sant Joan les Fonts 82 exs. en migració
entre el 25.VIII i el 25.IX, dins l’horari
estàndard de 10:00 a 14:00 h durant la
7a campanya de seguiment de la migra-
ció de rapinyaires al Parc Natural de la
Zona Volcànica de la Garrotxa amb un
màxim de 65 exs. els dies 12 i 13.IX (FTCA);
(N, F).

GIRONÈS

Cassà de la Selva 1ex. a can Canyet el
15.II (ADGA); primera citació prenupcial
(F).

MONTSIÀ

Mas de Barberans 36 exs. a l’estació PER-
NIS 42, Mirador dels Tossals, entre el 15.VIII
i el 18.X (CBCB); màxim al projecte (N).

NOGUERA

La Sentiu de Sió 1 ex. entre Montgai i la
Sentiu el 6.III (RBVA); primera citació
prenupcial (F).

OSONA

OrísDiverses observacions al Collet de les
Gargantes: 90 exs. en 90 minuts el 8.III
(JCRC i JEPB); (N). 26 exs. en 90 minuts el
16.III (JEPB i MMSC); (N).
Taradell 1 ex. a l’estació PERNIS 8, l’En-
clusa, l’11.X (JPEA); darrera citació post-
nupcial (F).

PALLARS SOBIRÀ

Alins 1 ex. el 12.III (EVAA); primera cita-
ció prenupcial (F).
Vall de Cardós 1 ex. volant sobre el bosc
a la borda de Bernardina el 6.X (RPXB); dar-
rera citació postnupcial (F).

PRIORAT

El Masroig 1 ex. el 8.II (RSBA); primera
citació prenupcial (F).

RIBERA D’EBRE

Flix 1 ex. a la Reserva Natural de Sebes i
Meandre de Flix el 8.X (JBGC); darrera cita-
ció postnupcial (F).

RIPOLLÈS

Molló 27 exs. en pas pel coll d’Ares el 16.III
(FGPA i AFAA); (N).

URGELL

Els Omells de na Gaia Una parella tira
endavant un poll (TBSA i ADSA); nou qua-
drat UTM 10×10 de cria segura (GR).
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Circus aeruginosus
Arpella vulgar

Estatus Nidificant localitzat, regularment,
als aiguamolls de l’Empordà i a les zones
humides de l’interior, com per exemple a
Utxesa, el pantà de Cellers o l’embassa-
ment de Flix. Cal destacar l’absència com
a nidificant al delta de l’Ebre. Nidificant
irregular a altres àrees, com per exemple
el delta del Llobregat, tot i que els darrers
anys sembla fer-ho més regularment. Esti-
uejant irregular a les zones on no es repro-
dueix. Migrador regular i comú, més nom-
brós a la façana litoral que a l’interior, i
hivernant comú a les zones humides, tant
de l’interior com del litoral.

A tota Catalunya es censen 63 parelles nidi-
ficants: 6 a Girona, 53 a Lleida i 3 a Tar-
ragona. Continua l’increment poblacional
dels últims anys, sobretot a Lleida on nidi-
fica als canyissars de les basses de reg. Cal
destacar el nombre molt alt d’hivernants
al delta de l’Ebre.- MPCB i JBFA.

ALT EMPORDÀ

Capmany Un mascle en direcció nord a
l’estany de la Cardonera el 23.II (MBFA i
ECFA); primera citació prenupcial (F).
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà Població nidificant avaluada en 4
parelles de les quals només s’observen polls
volanders en una (JMAA, AOTA i SRDA); (R).
Rabós 60 exs. en direcció nord a coll de
Plaja el 22.III (MBFA i BMBA); màxim pre-
nupcial (N).

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 1 ex. sobre les viny-
es del corral d’en Rafeques el 6.VIII (FCFA);
primera citació postnupcial (F).

ANOIA

Castellfollit de RiubregósObservacions
regulars d’una femella durant tot el mes

de maig i juny a la zona de Millars (XSPA);
citació estival (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 440 exs. entre el 6 i el 16.I
(PDEA); cens d’ocells aquàtics hivernants
(N).

BAIX EMPORDÀ

Es localitzen 2 nius a la comarca (ABRA i
RFRA); (R).

BAIX LLOBREGAT

Sant Feliu de Llobregat 1 ex. de 1r any
en pas pel puig d’Olorda el 3.VIII (DDDA);
primera citació postnupcial (F).

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. en migració sobre Nou
Barris el 27.X (XLBA); darrera citació post-
nupcial (F).

GARROTXA

Sant Joan les Fonts 102 exs. en migració
entre el 25.VIII i el 25.IX, dins l’horari
estàndard de 10:00 a 14:00 h durant la 7a
campanya de seguiment de la migració de
rapinyaires al Parc Natural de la Zona Vol-
cànica de la Garrotxa (FTCA); (N).

GIRONÈS

Cassà de la Selva Una femella a Serinyà
el 9.III (ADGA i MGSA).; primera citació pre-
nupcial (F). Una femella a Sangosta el 18.V
(ACHA i HPMA); darrera citació prenupcial
(F).
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Girona Una femella o juvenil a les hortes
de Santa Eugenia el 7.X (ACHA i RJXA); dar-
rera citació postnupcial (F).

MARESME

Tiana Una femella en migració a la Con-
reria el 18.V (MGVA); darrera citació pre-
nupcial (F).

NOGUERA

S’ha censat 3 nius amb posta segura en 3
localitats: un niu al pantà de Sant Llorenç
de Montgai, un al partidor de Gerb i un
en una petit canyissar. Aquesta darrera
localitat és nova per l’espècie. S’han comp-
tabilitzat un total de 5 polls volanders (AVPA,
FPTA i JBSA); (R).

OSONA

Gurb 1 ex. a la Cabra el 15.V (RPEA); dar-
rera citació prenupcial (F).
Taradell 1 ex. a l’Enclusa el 19.X (JPEA);
darrera citació postnupcial (F).
Torelló 1 ex. a Madiroles el 4.III (MMSC);
primera citació prenupcial (F).

PALLARS JUSSÀ

S’han censat 3 nius amb posta segura que
van fracassar al pantà de Cellers (AVPA, FPTA
i JBSA); (R).

PLA D’URGELL

S’han censat 2 nius amb posta segura que
van fracassar a l’estany d’Ivars i Vila-sana
(AVPA, FPTA i JBSA); (R).
Estany d’Ivars i Vila-sana 32 exs. el 17 i
19.I (JEBA, GBCA, TCXB, RGXF, AVPA, CMXA i
JBSA); cens d’ocells aquàtics hivernants
(N).

RIBERA D’EBRE

Es localitzen 3 parelles a la Reserva Natu-
ral de Sebes i Meandre de Flix, de les quals
van volar 6 polls (PJMB); (R).

SEGARRA

S’han censat 2 parelles amb posta segura
en 2 localitats, una d’elles nova per l’es-
pècie. S’han comptabilitzat un total de 5
polls volanders (AVPA, FPTA i JBSA); (R).

SEGRIÀ

S’han censat 40 nius amb posta segura en
19 localitats. 20 postes han fracassat i s’han
comptabilitzat un total de 42 polls volan-
ders. D’aquests nius, 19 estaven a l’em-
bassament d’Utxesa amb 17 polls volan-
ders, un a la part catalana de l’aiguabar-
reig Segre-Cinca i 20 en 17 petites basses
de rec i altres petits canyissars. Dues d’a-
questes darreres localitats són noves per
l’espècie (LCBB, AVPA, FPTA i JBSA); (R).
Lleida 56 exs. als embassaments de Sucs
el 15 i 19.I (MGMA, RGXF, JAXB, JBSA, CMXA,
i FFCA); cens d’ocells aquàtics hivernants
(N).
Torres de Segre 41 exs. a l’embassament
d’Utxesa el 18-19.I (MGMA, RGXF, QGXA,
MTXB, CSXD, LCBB, JBSA, CMXA, BIPA i JCMG);
cens d’ocells aquàtics hivernants (N).

TARRAGONÈS

Vila-secaUna femella adulta a la torre d’en
Dolça el 8.II (ACTA, AMOA i ISAA); cens d’o-
cells aquàtics hivernants (N).

URGELL

S’han censat 3 parelles amb posta segura
en 2 localitats, una d’elles nova per l’es-
pècie. Un niu ha fracassat i s’han comp-
tabilitzat un total de 6 polls volanders (AVPA,
FPTA i JBSA); (R).

Circus cyaneus
Arpella pàl·lida

Estatus Nidificant molt escàs, al Pirineu i
Prepirineu, on es desconeix amb precisió
el nombre d’efectius, que deuen ser molt
reduïts. Sembla que aquesta població ha
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patit una davallada en les últimes dècades,
aspecte que s’hauria de confirmar. El 1997,
per primer cop, va criar en un secà cerea-
lista de la plana de Lleida, on posterior-
ment sembla que s’ha anat consolidant una
petita població. Migrador i hivernant regu-
lar, més abundant a l’interior.

El 2008 es van localitzar 4 parelles nidifi-
cants al nord-est de la plana de Lleida. La
situació d’aquesta espècie a Catalunya con-
tinua en estat critic i, novament, no es va
detectar cap parella nidificant al Pirineu,
tot i que la citació de la Val d’Aran en un
hàbitat favorable podria indicar que n’hi
ha criat alguna.- MPCB

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 4 exs. als dormidors el 7.I (JMAA);
cens d’ocells hivernants (N).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 3 exs. entre el 6 i el 16.I
(PDEA); cens d’ocells aquàtics hivernants
(N). 1 ex. en migració al port del Fangar el
18.III (XBGA); darrera citació prenupcial (F).
Un juvenil vora Amposta el 31.X (ISSB, CJMA
i ALTA); primera citació postnupcial (F).

BAIX LLOBREGAT

Abrera 1 ex. sobre el Llobregat el 18.IX
(XLBA, JPMC, PMBE, IJXA, JPXL i RGLA); pri-
mera citació postnupcial (F).
Delta del Llobregat 1 ex. a la platja de ca
l’Arana el 8.IV (FLSA); darrera citació pre-
nupcial (F).

GARROTXA

Sant Joan les Fonts 4 exs. en migració
entre el 25.VIII i el 25.IX, dins l’horari
estàndard de 10:00 a 14:00 h durant la 7a
campanya de seguiment de la migració de
rapinyaires al Parc Natural de la Zona Vol-
cànica de la Garrotxa. Dates extremes: 13.IX
i 23.IX (FTCA); (N, F).

NOGUERA

Es localitzen 3 nius, 2 en camps de civa-
da i un en un camp d’ordi. Dos dels nius
són predats i de l’altre s’envolen 2 polls.
També es localitza una altra parella for-
mada per exemplars joves que no sembla
que acabi criant (JBSA, FPTA, AVPA i CRNA);
(R).

OSONA

Santa Cecília de Voltregà 1 ex. al pla de
Sant Gil el 24.VIII (CMGA); primera cita-
ció postnupcial (F).

PLA D’URGELL

Estany d’Ivars i Vila-sana 3 exs. el 17 i
19.I (JEBA, GBCA, TCXB, RGXF, AVPA, CMXA i
JBSA); cens d’ocells aquàtics hivernants (N).
Una femella o juvenil el 24.IV (AVPA); dar-
rera citació prenupcial (F).

SEGARRA

Es localitza un niu del qual s’envolen 4
polls en un canyissar. En aquest indret ja
hi va nidificar una parella el 2006, es van
trobar indicis de cria el 2007 i el 2008, a
més a més, hi nidifica una parella d’arpe-
lla vulgar Circus aeruginosus i dues d’es-
parver cendrós Circus pygargus (JBSA, FPTA,
AVPA i CRSC); (R).

SEGRIÀ

Torres de Segre 3 exs. a l’embassament
d’Utxesa el 18-19.I (MGMA, RGXF, QGXA,
MTXB, CSXD, LCBB, JBSA, CMXA, BIPA i JCMG);
cens d’ocells aquàtics hivernants (N).

SELVA

Sils 1 ex. als estanys el 6.IV (DCFB); dar-
rera citació prenupcial (F).

VAL D’ARAN

Vielha e Mijaran Una femella caçant a les
landes alpines entre el pic de Montpius i
el tuc de Letassi a 2.000-2.100 m d’alti-
tud l’11.V (LTBB); (R).
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Circus macrourus
Arpella pàl·lida russa

Estatus Accidental. Diverses dades homo-
logades. Cria a les estepes, des del mar
Negre fins al centre d’Àsia. Hiverna prin-
cipalment a l’Àfrica al sud del Sàhara, l’Ín-
dia i el sud de la Xina; també en alguns
punts de la costa est del Mediterrani i a
Tunísia.

ALT EMPORDÀ

Garriguella 1 ex. als camps de can Cos-
toja el 21.III (JBRC); (G). No tramesa al
CAC.
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà Un mascle de 3r any de calendari i
una femella d’almenys 3r any de calenda-
ri a l’Estanyol el 2.IV (AOTA); (G). Homo-
logada pel CAC.

BAIX EMPORDÀ

Baix Ter Un mascle de 1r any de calen-
dari als conreus del mas Pla, Pals, del 8 al
10.XI (AOTA i ABRA); (G). Homologada pel
CAC.

Circus pygargus
Esparver cendrós

Estatus Estival nidificant localitzat, molt
escàs, repartit entre el Baix i Alt Empordà,
la Noguera, l’Urgell, el Pla d’Urgell, la Segar-
ra, el Segrià i el Montsià. Havia nidificat al
Bages fins a l’any 1999, comarca que podria
colonitzar en un futur. Migrador regular
però escàs.

A Catalunya el 2008 es localitzen un
total de 71 parelles nidificants i s’envolen
102 polls. Aquestes dades signifiquen un
lleuger augment respecte l’any anterior,
A més, es troben 14 parelles, de les quals
no es localitza el niu o no acaben realit-
zant cap posta. Del conjunt de nius, 28

son en vegetació natural (garriga o cany-
issar) i 43 en camps de conreu. D’aquests
últims, 28 estan ubicats en regadiu i 15 en
secà. Es protegeixen 22 nius indemnitzant
als propietaris per l’endarreriment o la pèr-
dua de la collita. Tal com ha passat durant
els darrers anys, la baixíssima pluviome-
tria a l’inici del creixement del cereal en
els camps de secà, ha provocat que aquest
no hagi assolit prou alçada ni densitat sufi-
cient per garantir la protecció dels nius.
Per tant, la majoria de parelles han esco-
llit per criar camps de regadiu, tant de
cereal com de farratgeres. Per contra, les
pluges tardanes i abundoses han permès
que, en quasi un 20% dels nius en conreu
a Lleida, els polls poguessin volar abans
de la sega.- MPCB i JBFA.

ALT EMPORDÀ

Aquest any es localitzen a la comarca un
total de 7 nius, 2 en vegetació natural (gar-
riga) i 5 en camps de cereal, d’on s’envo-
len un total de 17 polls (RFRA); (R).
Armentera Un mascle el 3.III (MIXA); pri-
mera citació prenupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre Un juvenil al Clot el 4.X
(CJMA); darrera citació postnupcial (F).
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BAIX EMPORDÀ

Torroella deMontgríUn juvenil amb mar-
ques a les ales en uns camps a mas Pla el
18.X (JPCA); darrera citació postnupcial (F).

BAIX LLOBREGAT

Sant Feliu de Llobregat Un juvenil en
pas pel puig d’Olorda el 7.VII (DDDA); pri-
mera citació postnupcial (F).

CONCA DE BARBERÀ

Les Piles 1 ex. el 17.III (JMFC i MSXF); pri-
mera citació prenupcial (F).

GARROTXA

Sant Joan les Fonts 4 exs. en migració
entre el 25.VIII i el 25.IX, dins l’horari
estàndard de 10:00 a 14:00 h durant la 7a
campanya de seguiment de la migració de
rapinyaires al Parc Natural de la Zona Vol-
cànica de la Garrotxa. Dates extremes:
28.VIII i 8.IX (FTCA); (N, F).

GIRONÈS

Cassà de la Selva Un mascle a la Gotar-
ra el 20.VIII (XVGA); primera citació post-
nupcial (F).

MONTSIÀ

Aquest any es localitzen a la comarca un
total de 21 nius situats tots en vegetació
natural (garriga) dels quals s’envolen 40
polls (DMMC, CMSB, ESTA, CBCB, JMQA i MSSA);
(R).

NOGUERA

Aquest any es localitzen a la comarca un
total de 10 nius, 9 en camps de farratge i
un en cereal. Se’n protegeixen 7 i s’envo-
len 12 polls (JBSA, FPTA, AVPA i CRNA); (R).

OSONA

Taradell 1 ex al Colomer l’1.V (JBCB); dar-
rera citació prenupcial (F).
Tavèrnoles 1 ex. a Savassona el 2.IV (JCSA);
primera citació prenupcial (F).

PALLARS SOBIRÀ

Soriguera 2 exs. a Arcalís el 27.VIII (JRSB);
primera citació postnupcial (F).

PLA D’URGELL

Aquest any es localitzen a la comarca un
total de 3 nius, 2 en camps de farratge i
un en cereal, que són protegits. Els 3
nius fracassen (JBSA, FPTA, AVPA i CRPB).

SEGARRA

Aquest any es localitzen a la comarca 5
nius en vegetació natural (canyissar) ubi-
cats en dues localitats diferents, dels quals
s’envolen 9 polls (JBSA, FPTA, AVPA i CRSC);
(R).

SEGRIÀ

Aquest any es localitzen a la comarca un
total de 4 nius situats en camps de cereal,
3 dels quals són protegits. Tots els nius fra-
cassen (JBSA, FPTA, AVPA i CRSA); (R).

URGELL

Aquest any es localitzen a la comarca un
total de 21 nius, 15 en camps de farratge
i 6 en camps de cereal. Se’n protegeixen
14 i s’envolen 24 polls (JBSA, FPTA, AVPA i
CRUA); (R).

Accipiter gentilis
Astor

Estatus Resident nidificant en bon nom-
bre a les comarques interiors de la depres-
sió Central, al Prepirineu, i al sector sep-
tentrional de la serralada Prelitoral. Més
escàs en altres zones com el litoral, o la
depressió de l’Ebre. Migrador i hivernant
escàs a les zones on no nidifica.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de CreusUna feme-
lla al puig Alt Gros el 5.IV (PFLB, AOVA,
MCME i JVSA); darrera citació prenupcial

Anuari d’Ornitologia de Catalunya 200874



(F). 1 ex. a Montjoi el dia 18.X (MFRA i
JBCD); primera citació postnupcial (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. el 12.I (FLSA,
FSEB i ALTA); cens d’ocells aquàtics hiver-
nants (N). 1 ex. a la maresma del Remo-
lar el 3.V (MGVA); darrera citació prenup-
cial (F). 1 ex. a cal Tet el 2.X (FLSA, ARMC
i SBXC); primera citació postnupcial (F).

GIRONÈS

Llagostera Dos atacs reeixits a gavians
argentats Larus michahellis joves el 22.XI.
Podrien ser dos individus diferents per-
què la tàctica de caça no té res a veure l’un
amb l’altre. El primer es llença des de bona
alçada sobre l’estol embogit de gavians,
mentre que el segon és clàssic, a baixa alça-
da i per sorpresa (CACB); (B).

PLA DE L’ESTANY

Banyoles 1 ex. a l’abocador de Puigpalter
l’1.II (JMGD); (B).

SELVA

Sils 1 ex. als estanys el 24.III (DCFB); (G).

VALLÈS ORIENTAL

Vallromanes 1 ex. a can Cirera amb una
garsa Pica pica a les urpes el 8.IV (HFSA);
(B).

Accipiter nisus
Esparver vulgar

Estatus Resident nidificant comú arreu de
Catalunya. Migrador i hivernant comú. Hi
ha un pas apreciable pel litoral d’indivi-
dus centre i nord-europeus, tot i que pot
migrar per tot el territori en bon nombre.

Tendència població nidificant (SOCC)
Mitjana anual (2002-2008): 10% (ns, n=77).
Índex 2008=2,8

Tendència població hivernant (SOCC)
Mitjana anual (2002-2008): 6% (ns, n=190).
Índex 2008=1,9

ALT PENEDÈS

Olèrdola 106 exs. al turó dels Tres Par-
tions durant el seguiment de la migració
postnupcial entre el 16.VIII i el 15.X (CGGA,
MPMB, HSCA, XPCA i XBGA); (N).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. als calaixos de
depuració el 26.III (FLSA i EDBB); darrera
citació prenupcial (F). 1 ex. a l’aeroport
l’1.IX (RBVA); primera citació postnupcial
(F).

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. en migració sobre Nou
Barris el 18.XI (XLBA); darrera citació post-
nupcial (F).

GARROTXA

Sant Joan les Fonts 84 exs. en migració
entre el 25.VIII i el 25.IX, dins l’horari
estàndard de 10:00 a 14:00 h durant la 7a
campanya de seguiment de la migració de
rapinyaires al Parc Natural de la Zona Vol-
cànica de la Garrotxa (FTCA); (N, F).

PALLARS SOBIRÀ

Rialp 1 ex. atropellat a la C-13 a uns 500
m del nucli urbà el 13.X (NEXA i JFXE); (B).
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Buteo buteo
Aligot comú

Estatus Resident nidificant comú a tot el
territori. Migrador i hivernant comú i
àmpliament distribuït. Les poblacions hiver-
nants centre i nord-europees es distribu-
eixen àmpliament, tot i que són més evi-
dents en les zones on no nidifica com algu-
nes zones humides litorals i sectors
desforestats de la plana de Lleida.

De les dades de 2008 en destaquen l’alt
nombre de migrants el 19 de novembre al
Barcelonès, que representa la xifra més alta
publicada en un anuari, així com la dada
de pas prenupcial el 2 de març a l’Alt Empor-
dà.- PJAA.

Tendència població nidificant (SOCC)
Mitjana anual (2002-2008): 1% (ns, n=161).
Índex 2008=1,1

Tendència població hivernant (SOCC)
Mitjana anual (2002-2008): 4% (*, n=297).
Índex 2008=1,5

ALT EMPORDÀ

La Jonquera 2 exs. en direcció sud el 8.IX
(MBFA); primera citació postnupcial (F).
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà Població nidificant avaluada en 4
parelles (JMAA); (R).
Rabós 10 exs. en direcció nord el 2.III
(MBFA); primera citació prenupcial (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del LlobregatDiverses observacions
a cal Tet: 1 ex. el 19.IV (STVB); darrera cita-
ció prenupcial (F).1 ex. el 9.IX (FLSA); pri-
mera citació postnupcial (F).

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. al parc de la Ciutadella
l’11.XII (JGGD); (G). 56 exs. en migració
sobre Nou Barris el 19.XI (XLBA); (N).

GARROTXA

Olot 2 polls amb plumó en un niu a Roca-
bruna el 13.V (FTCA); primera citació de
juvenils de l’any (R).
Sant Joan les Fonts 53 exs. en migració
entre el 25.VIII i el 25.IX, dins l’horari
estàndard de 10:00 a 14:00 h durant la 7a
campanya de seguiment de la migració de
rapinyaires al Parc Natural de la Zona Vol-
cànica de la Garrotxa (FTCA); (N, F).

GIRONÈS

Llagostera 12 exs. durant un recorregut
de 60 km per la plana de la Selva el 8.XI
(PFLB, MRXA, XVFA i AAXD); (N).

Aquila clanga
Àguila cridanera

Estatus Accidental. Diverses homologa-
cions a Catalunya pel CR/SEO, alguna d’e-
lles d’exemplars hivernants. Es distribu-
eix per una franja que va des de l’est d’Eu-
ropa fins a l’est d’Àsia. Com a hivernant,
s’observa a la Camarga (França), i també
al sud-est d’Europa, al nord-est d’Àfrica,
d’Aràbia, i del Pakistan fins al sud i l’est
de la Xina i Indoxina.

Curiosa citació d’un exemplar que va
creuar el nostre país entre el 16 i el 18 de
novembre sense ser vist per cap observa-
dor i que només s’ha conegut gràcies al
radioseguiment (www.looduskalender.ee/
en/node/2219).- MARC.

GARRAF

Vilanova i la Geltrú Un jove passa la nit
del 17 al 18.XI (USSA); (G). No tramesa al
CAC.

OSONA

Gurb 1 ex., el mateix que l’anterior, pas-
sa per sobre Puigllong el 16.XI i passa la
nit al pla de Sant Roc. Marxa de la zona
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passant prop de Muntanyola el matí del
17.XI (USSA); (G). No tramesa al CAC.

VALLÉS OCCIDENTAL

Vacarisses 1 ex., el mateix que l’anterior
el 17.XI (USSA); (G). No tramesa al CAC.

Aquila chrysaetos
Àguila daurada

Estatus A. c. chrysaetos resident nidificant,
més nombrós a les serres prepirinenques
i pirinenques, i molt més escàs a l’àrea d’in-
fluència mediterrània. Migrador regular,
però escàs, detectat en zones on no nidi-
fica, i hivernant en zones de la depressió
Central, on es poden veure regularment
subadults. A. c. homeyeri resident nidifi-
cant en baix nombre a l’àrea d’influència
mediterrània. Migrador regular, però escàs,
detectat en zones on no nidifica, i hiver-
nant en zones de la depressió Central, on
es poden veure regularment subadults.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural del Cap de Creus 1 ex. en
vol sobre el cap Norfeu el 20.III (ACBA i
ALTA); (G). Un subadult a la vall de Mont-
joi el 22.IV (LSLB, PPXE i PGXA); (G).

BAIX LLOBREGAT

Sant Andreu de la Barca 1 ex. sobrevo-
lant el bosc de can Canals l’11.IV (VSSA);
(G):

OSONA

Gurb Un jove o immadur sobre Grano-
llers de la Plana el 27.IX (DCXC); (G).
Orís 1 ex. al coll de les Gargantes l’1 (JEPB)
i el 15.III (JCRB); (G).
Tavèrnoles 1 ex. a Fussimanya el 12.I
(JAIA); (G).
Vilanova de Sau Un immadur al camí de
Vallclara el 27.I (ADGA); (G).

SELVA

Sant Hilari Sacalm Un subadult prop de
les Arenes el 27.I (ADGA i MGSA); (G).

URGELL

Els Omells de na Gaia Una parella tira
endavant un poll en un niu situat en un
pi blanc Pinus halepensis (TBSA i ADSA); nou
quadrat UTM 10×10 de cria segura (GR).

VAL D’ARAN

Vielha e Mijaran Un adult alimentant el
poll en un niu a la vall d’Horno. El 23.VIII,
el poll ja vola (MAMA); (R).

Hieraaetus pennatus
Àguila calçada

Estatus Estival nidificant escàs, especial-
ment al Prepirineu occidental i a l’interior
de Catalunya (Bages, Solsonès...). Actu-
alment està expandint la seva àrea de repro-
ducció cap a l’interior de Catalunya. Migra-
dor regular, però escàs. Hivernant regu-
lar però localitzat, especialment a les zones
humides litorals.

Les citacions aportades datades en època
reproductora semblen indicar que conti-
nua l’expansió de l’espècie en quadrats
propers a les zones amb poblacions con-
solidades. D’altra banda, cal destacar les
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citacions de Vallromanes, Santa Coloma
de Gramenet i Montroig del Camp, que
apuntarien a la possibilitat de que l’espè-
cie ja estigués colonitzant zones costane-
res d’on mancava completament en el perío-
de de prospecció de l’Atles dels ocells nidi-
ficants de Catalunya 1999-2002 (Estrada
et al. 2004). El 2008 s’han rebut moltes
citacions hivernals que permeten supo-
sar que es consolida un petit contingent
hivernant confinat a zones palustres de
l’interior (Banyoles, Utxesa, Ivars, etc) i,
especialment, de la costa (aiguamolls de
l’Empordà, delta de l’Ebre, etc), així com
també a les conques de rius importants
com l’Ebre, el Segre, el Fluvià i el Ter, zones
que augmenten les seves possibilitats trò-
fiques donada la major productivitat i bio-
diversitat d’aquests ambients en l’època
desfavorable.- JBPB.

ALT EMPORDÀ

L’Escala 1 ex. a Riells el 17.V (GDDB); dar-
rera citació prenupcial (F).
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. als estanys del Matà el 9.VIII
(AOTA i BMBA); primera citació postnupcial
(F).
Pedret i Marzà 1 ex. l’abocador el 6.XII
(ACTA, AOTA i MPSA); citació hivernal (F).

ALT URGELL

Oliana Diverses observacions al tossal de
Carissols: 1 ex. de fase fosca el 19.VI i 1
ex. de fase clara el 20.VI (FSVA); citacions
estivals en un quadrat UTM 10×10 sense
dades de cria (G).

BAIX CAMP

Montroig del Camp 1 ex. de fase clara en
vol direcció sud el 3.VI (FMVA); citació esti-
val en un quadrat UTM 10×10 sense dades
de cria (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 6 exs. entre el 6 i el 16.I

(PDEA); cens d’ocells aquàtics hivernants
(N).

BAIX EMPORDÀ

Fontanilles 1 ex. el 23.II (JEJA, MJXE i VEDA);
primera citació prenupcial (F).

BAIX PENEDÈS

La Bisbal de Penedès 1 ex. de fase clara
el 16.II (CODA); primera citació prenup-
cial (F).

BARCELONÈS

Barcelona 8 exs. en migració sobre Nou
Barris entre el 5 i el 19.XI (XLBA); darrera
citació postnupcial (N, F).
Santa Coloma de Gramenet 1 ex. caçant
al monestir de la Murtra el 3.VI (RGLA);
citació estival en un quadrat UTM 10×10
sense dades de cria (F).

GARROTXA

Maià de Montcal 1 ex. de fase clara a Dos-
quers l’1.XI (FTCA); darrera citació post-
nupcial (F).
Sales de Llierca 1 ex. a can Puig el 18.VIII
(RCFA); primera citació postnupcial (F).
Sant Joan les Fonts 9 exs. en migració
entre el 25.VIII i el 25.IX, dins l’horari
estàndard de 10:00 a 14:00 h durant la 7a
campanya de seguiment de la migració de
rapinyaires al Parc Natural de la Zona Vol-
cànica de la Garrotxa. Dates extremes:
25.VIII i 12.IX (FTCA); (N, F).

GIRONÈS

Girona 1 ex. al pont de Pedra el 7.VI (ACHA),
1 ex. a sant Daniel el 23.VI (MFRA), 1 ex.
a les Pedreres el 24.VI (MFRA) i 1 ex. a la
pujada als Àngels el 2.VII (PFLB); citacions
estivals en un quadrat UTM 10×10 sense
dades de cria (F).

NOGUERA

Balaguer 1 ex. al secà el 15.II (GBCA); pri-
mera citació prenupcial (F).
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Bellmunt d’Urgell 1 ex. de fase fosca i 1
ex. de fase clara a la serra de les Quadres
l’1.VI (DDDA, FHVA, EFCA, CLSA, MSGB, NGHA,
MFSA, AZCA, CPEA, PLDA, EMGC, JMVE i MBAA);
darrera citació prenupcial o citació estival
en un quadrat UTM 10×10 sense dades
de cria (F).

OSONA

Sant Quirze de Besora 1 ex. el 12.V (JEPB);
darrera citació prenupcial (F).
Taradell 1 ex. a l’Enclusa el 24.VIII (JPEA);
primera citació postnupcial (F).

PALLARS SOBIRÀ

Sort 2 adults i un poll a un niu sobre un
trèmol Populus tremula el 10.IX (XRMA);
nou quadrat UTM 10×10 de cria segura
(GR).

PLA DE L’ESTANY

Banyoles 1 ex. volant sobre la punta Frei-
xenet el 17.VII (ICPA, MCLA i MLLA); citació
estival en un quadrat UTM 10×10 sense
dades de cria (F).
Sant Martí de Campmajor 1 ex. de fase
clara observat dues vegades a poca alçada
sobre la fageda des del cim de Golany, Roca-
corba, el 12 (XVPA) i el 27.VII (CFQA); cita-
ció estival en un quadrat UTM 10×10 sen-
se dades de cria (F).
Serinyà 1 ex. de fase clara al pla de Mar-
tís l’1.XII (FTCA); citació hivernal (F).

PLA D’URGELL

Estany d’Ivars i Vila-sana 1 ex. l’1.XII
(FMSA); citació hivernal (F).

RIBERA D’EBRE

La Torre de l’Espanyol 1 ex. en actitud
de caça a les crestes de la muntanya l’11.II
(RGLA); primera citació prenupcial o cita-
ció hivernal (F).

SEGRIÀ

Alfés 1 ex. al secà d’Alfés-Mas de Melons

el 5.II (DGJA); primera citació postnup-
cial o citació hivernal (F).

TARRAGONÈS

Tarragona 1 ex. de fase clara menjant una
gavina capnegra Larus melanocephalus adul-
ta al port el 2.II (ACTA); citació hivernal (F,
B).

VALLÈS ORIENTAL

Vallromanes 1 ex. volant sobre el castell
i el turó de Sant Miquel el 7.VI (JPSA); dar-
rera citació prenupcial tardana o citació
estival en un quadrat UTM 10×10 sense
dades de cria (F).

Hieraaetus fasciatus
Àguila cuabarrada

Estival Resident nidificant no gaire nom-
brós i localitzat a les serres d’àmbit medi-
terrani del litoral i prelitoral. Més escàs a
les serres prepirinenques de Lleida. Migra-
dor molt escàs que es pot veure arreu del
territori, sobretot en la dispersió dels joves,
i hivernant irregular o accidental en zones
litorals, alguns anys en aiguamolls (sobre-
tot exemplars juvenils i subadults).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus 2 parelles
crien amb èxit un total de 3 polls (PFLB);
(R). Un adult i un poll al niu el 9.IV (PFLB,
OCVA, GGXB i ALXE); primers polls de l’any
(R).
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. de 1r any calendari a les clo-
ses de Mornau el 3.XI (AOTA i JGIA); pri-
mera citació postnupcial (F, G).
Serra de l’Albera Diverses observacions
d’exs. diferents dels de la parella habitual
entrant als nius de la zona sense que hi
hagi indicis de reproducció: un immadur
el 6.III i un adult o subadult el 26.IV (XVPA);
(B).

Llista Sistemàtica 79



GIRONÈS

Llagostera Un immadur a l’abocador de
Solius els dies 19.VII i 23.VIII (CACB); (G).

PLA D’URGELL

Estany d’Ivars i Vila-sana Un juvenil fent
atacs a tudons Columba palumbus l’1.XII
(FMSA); (G).

TARRAGONÈS

Vila-seca Un adult el 10.XI (PJAA); (G).

VALLÈS OCCIDENTAL

Mollet del Vallès Diverses observacions
a Gallecs: un adult el 24.IV (FMVA); (G).
Un juvenil depredant un colom domèstic
Columba livia el 14.IX (FMVA); (G).
Palau-Solità i de Plegamans Un adult
sobrevolant una bassa amb ànecs al parc
de l’Hostal del Fum el 19.IV (FMVA); (G).

Pandion haliaetus
Àguila pescadora

Estatus Migrador regular, no gaire nom-
brós, tant pel litoral com pels cursos flu-
vials de l’interior. Hivernant molt localit-
zat, encara que darrerament sembla regu-
lar a les zones humides del litoral,
especialment al delta de l’Ebre. Esti-
uejant ocasional.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. hiverna al tram baix del riu
Fluvià durant el mes de gener (JMAA); (F).
1 ex. als arrossars de la Gallinera el 30.VI
(EMMA); citació estival (F).

ALT URGELL

Oliana 1 ex. a l’embassament el 30.VIII
(DDDA, FHVA, MSGB, MMRB, OGPA i CCVA);
(G).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 4 exs. entre el 6 i el 16.I
(PDEA); cens d’ocells aquàtics hivernants
(N). Diverses observacions a la badia del
Fangar: 1 ex. el 22.V (CJMA, ISSB i ALTA);
darrera citació prenupcial (F). 7 exs. a la
badia del Fangar el 22.X (ISSB i ALTA); (N).

BAIX EMPORDÀ

Torroella de Montgrí 1 ex. a mas Pla el
18.X (JPCA); darrera citació postnupcial
(F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a la platja de ca
l’Arana el 16.III (RBVA); primera citació pre-
nupcial (F). 1 ex. que s’observa entre aques-
ta mateixa localitat i la maresma del Remo-
lar de l’1.IV (FLSA) al 26.V (RMXH); darre-
ra citació prenupcial (F). 1 ex. a la maresma
del Remolar el 22.VIII (RMXH); primera
citació postnupcial (F).

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. en migració sobre Nou
Barris el 29.X (XLBA); darrera citació post-
nupcial (F).

GARROTXA

Sant Joan les Fonts 12 exs. en migració
entre el 25.VIII i el 25.IX, dins l’horari
estàndard de 10:00 a 14:00 h durant la 7a
campanya de seguiment de la migració de
rapinyaires al Parc Natural de la Zona Vol-
cànica de la Garrotxa. Dates extremes: 3.IX
i 21.IX (FTCA); (N, F).

GIRONÈS

Sant Gregori 1 ex. al riu Ter el 19.III (MPSC);
única citació prenupcial (G, F).

MARESME

Mataró 1 ex. posat en una torre elèctrica
al costat de la C-31el 5.VII (LTBB); citació
estival (F).
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PALLARS SOBIRÀ

La Guingueta d’Àneu Diverses observa-
cions a la mollera d’Escalarre: 2 exs. el
12.III (MPXJ); primera citació prenupcial
(F). 1 ex. el 17.V (RMOA); darrera citació
prenupcial (F).

PLA DE L’ESTANY

Banyoles 1 ex. volant sobre el puig de Sant
Martirià el 19.XI (JBXH i JVLA); darrera cita-
ció postnupcial o citació hivernal (F). 1
ex. a l’ Abocador de Puigpalter l’1.XII
(ECXD); citació hivernal (F).
Serinyà 1 ex. a la reserva de l’illa de Fares
el 9.IX (SCIA); primera citació postnupcial
(F).

PLA D’URGELL

Estany d’Ivars i Vila-sana 1 ex. el 12.III
(SSAA); primera citació prenupcial (F). 1
ex. el 21.VI (ERVA) i 1 ex. el 22.VII (JEBA);
citacions estivals (F).

RIBERA D’EBRE

Flix 1 ex. a la Reserva Natural de Sebes i
Meandre de Flix el 23 i el 24.VII (PJMB);
citacions estivals (F).

Falco naumanni
Xoriguer petit

Estatus Reintroduït com a estival nidifi-
cant en alguns punts de la depressió
Central i de l’Alt Empordà, on actualment
sembla que la colonització encara s’està
consolidant. Migrador molt rar.

El 2008 ha estat un any molt dolent per a
la nidificació del xoriguer petit a Catalu-
nya. El nombre de parelles nidificants ha
sofert una important davallada, compta-
bilitzant-se un total de 87 parelles, xifra
que representa un 25% menys que l’any
2007. A més, s’han constatat casos de depre-
dació en algunes colònies importants i l’è-

xit reproductor ha estat dels mes baixos
des que es monitoritza l’espècie, volant
uns 150 polls amb una mitjana de 1,7 polls
/niu. La situació ha resultat especialment
greu a l’Alt Empordà, comarca en la qual
les dues principals colònies han estat pre-
dades o abandonades, de manera que el
percentatge de fracassos s’ha situat en un
52%. D’altra banda, cal destacar que per
primera vegada no s’ha alliberat cap nou
exemplar a Lleida.- MPCB, JBSA i FCBA.

Hi ha una correcció de dades de 2007 a l’apèndix 1,
fe d’errates.

ALT EMPORDÀ

Es localitzen 42 parelles nidificants en 8
colònies al conjunt de la comarca, d’on
s’envolen un total de més de 46 polls (3
nius són inaccessibles i desconeixem el
nombre de polls volats). Cal destacar la
depredació de tots els nius de la colònia
amb major nombre de parelles i l’aban-
donament a mitja posta de la majoria de
parelles del cap de Creus, possiblement a
causa de condicions atmosfèriques adver-
ses durant el període de posta. Aquest any
es reintrodueixen a la comarca 45 polls
(42 per hacking i 3 per fostering) criats en
captivitat al Centre de Recuperació de Fau-
na Salvatge de Torreferrussa (FCBA i GMCB);
(R).
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Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 28 exs. en un dormider a Vilaüt el
9.VII (ABRA); (N).
Rabós 3 exs. a Delfià el 8.III (BMBA); pri-
mera citació prenupcial (F).

ANOIA

Castellfollit de Riubregós Un mascle en
un pal de llum a Millars el 2.IX (XSPA); dar-
rera citació postnupcial (G, F).

GARRIGUES

Es localitza una parella en una cabana al
terme de Castelldans, que envola 3 polls.
És el primer cop que es té constància de
la nidificació de l’espècie a la comarca
(MGMA, FPTA i JBSA); (R).

MARESME

Argentona 5 juvenils capturant llagostes
a l’Espinal entre el 15 i el 21.IX (JGMA); (G,
F).

NOGUERA

Es localitzen 32 parelles nidificants en 8
colònies al conjunt de la comarca, d’on
s’envolen un total de 81 polls (FPTA, JBSA i
AVPA); (R).
Balaguer 2 exs. al secà el 8.III (EFGA); pri-
mera citació prenupcial (F).

SEGRIÀ

Es localitzen 8 parelles nidificants en una
colònia al conjunt de la comarca, d’on s’en-
volen un total de 10 polls (FPTA, JBSA i AVPA);
(R).

URGELL

Es localitzen 4 parelles nidificants en una
colònia al conjunt de la comarca, d’on s’en-
volen un total de 6 polls (FPTA, JBSA i AVPA);
(R).

Falco tinnunculus
Xoriguer comú

Estival Resident i nidificant comú, en tot
tipus d’ambients, des del nivell del mar
fins a l’alta muntanya. Migrant i hivernant
molt comú a tot el territori.

Tendència població nidificant (SOCC)
Mitjana anual (2002-2008): -1% (ns, n=105).
Índex 2008=0,8

Tendència població hivernant (SOCC)
Mitjana anual (2002-2008): -1% (ns, n=240).
Índex 2008=1,3

ALT EMPORDÀ

Parc Natural del Cap de CreusUna feme-
lla en pas cap al nord per la punta de cap
de Creus el 8.III (PFLB, MCME, SOAA i JVSA);
primera citació en pas prenupcial (F).

ALT PENEDÈS

Olèrdola 139 exs. al turó dels Tres Par-
tions durant el seguiment de la migració
postnupcial entre el 16.VIII i el 15.X (CGGA,
MPMB, HSCA, XPCA i XBGA); (N).

MARESME

Arenys de Mar 1 ex. captura 4 canaris
Serinus canaria d’una terrassa del casc antic
el 23.X (PABA); (B).
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Mataró Una parella fa niu en una grua de
construcció al nucli urbà i fracassa la posta
al desmuntar-se la grua abans que finalit-
zi la reproducció (HFSA); (R). Un niu amb
6 polls a l’ampit d’una finestra el 13.V
(HFSA); (R).

VAL D’ARAN

Naut Aran 1 ex. al pui d’Unha el 19.III
(MAMA); primera citació prenupcial (F).

Falco vespertinus
Falcó cama-roig

Estatus Migrador regular, però escàs i loca-
litzat, molt més comú al pas prenupcial,
quan és especialment observat a l’Alt Empor-
dà i a les comarques de la plana de Llei-
da, i més rar al postnupcial.

El pas prenupcial del falcó cama-roig
durant l’any 2008 va ser inusualment
intens. En aquest marc s’han rebut un
total de 122 citacions en pas prenupcial
entre març i juny que es distribueixen en
23 citacions de 53 exemplars a l’abril, 86
citacions de 449 exemplars al maig i 13
citacions de 56 exemplars al juny. Afec-
ten a 27 comarques, entre les quals des-
taquen l’Alt Empordà amb 44 registres de
276 exemplars i les comarques de Ponent.
Algunes observacions corresponen a grups
sedimentats durant alguns dies, fet habi-
tual en aquesta espècie (Legendre 2005).
L’excepcionalitat del pas també es va detec-
tar per la façana oriental de la península
Ibèrica (www.rarebirdspain.net) i, molt
probablement, deuria estar associat a les
peculiaritats meteorològiques de la pri-
mavera del 2008. De fet, aquest fenomen
també va afectar a altres espècies amb vies
migratòries orientals com la bosqueta icte-
rina Hippolais icterina o el mosquiter xiu-
laire Phylloscopus sibilatrix. Es publica un
resum de les citacions més destacades i

les poques observacions fora del període
esmentat.- MARC.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà Una femella als Tres Ponts el 22.VI
(ACXI, RJNA i MRFB); darrera citació pre-
nupcial (F).
Rabós 1 ex. a coll de Plaja el 5.IV (MBFA);
primera citació prenupcial (F). 44 exs.
entre Delfià i Mollet de Peralada el 6.V
(MBRA, EMSA i ECFA); (N).

ALT PENEDÈS

Sant Martí Sarroca Un mascle de 2n any
el 17.V (MNPA); (G).

ALT URGELL

Organyà 1 ex. al SOCC 320, Forn i Cafer-
na, el 15.V (AMSC); (G).

ANOIA

Castellfollit de Riubregós Un mascle a
la zona de Millars el 21.V (XSPA); (G).

BAIX CAMP

Reus 2 mascles, un d’ells de 2n any a l’ae-
roport el 15.V (ABBB); (G).

BAIX EBRE

TortosaUn mascle vora Jesús el 25.V (ISSB);
(G).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre Un mascle sobre Deltebre
el 26.IV (ACHA, OCVA, PFLB, JSVA, JGCB, XLBA,
RGBA, SSAA i ARMC); primera citació pre-
nupcial (F). Un mascle i una femella als
erms de la Tancada el 17.V (JTOA i RSBB);
darrera citació prenupcial (F).

BAIX EMPORDÀ

Palau-Sator 2 exs. a Fontclara el 14.VI
(PFLB i MSFB); darrera citació prenupcial
(F).
Torroella de Montgrí Una femella adul-
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ta a mas Pla el 19.IV (JPCA); primera cita-
ció prenupcial (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a can Dimoni
el 6.V (XLBA, JMXU i FSJA); primera citació
prenupcial (F). 1 ex. a la platja de ca l’A-
rana el 20.V (FLSA); darrera citació pre-
nupcial (F).

BERGUEDÀ

Avià Un mascle i 2 femelles a l’estany de
Graugés el 24.V (PABB i JSPB); (G). 2 feme-
lles, un mascle adult i un mascle de 2n any
el 26.V (PABB); (G).

CERDANYA

Llívia 4 exs. al SOCC 220, Llívia, el 14.VI
(XRPA); (G).

GARRIGUES

Castelldans 2 exs. a Mas de Melons el
10.VI (FSVA); (G).

GARROTXA

OlotUna femella caçant als prats de Coma-
negra el 13.V (FTCA); (G).

GIRONÈS

Campllong 1 ex. als camps de la Gotarra
el 4.IX (TMXC); citació postnupcial (F).
Cassà de la Selva Un mascle a can Sacot
el 6.V (ADGA i MGSA); primera citació pre-
nupcial (F). 1 ex. recollit ferit i portat al
CRFS de Torreferrussa el 9.VI (JVLA); dar-
rera citació prenupcial (F).

MARESME

Palafolls Un juvenil el 19.VII (XRCA); dar-
rera citació prenupcial molt tardana o cita-
ció estival (F).

NOGUERA

Bellmunt d’Urgell 3 exs. al secà el 17.VI
(CBCA); darrera citació prenupcial (F).
La Sentiu de Sió 1 ex. al SOCC 341, la

Sentiu de Sió-Camarasa, el 30.IV (JEBA);
primera citació prenupcial (F).
Montgai 10 mascles i 4 femelles al secà
l’1.VI (DDDA, FHVA, EFCA, CLSA, MSGB, NGHA,
MFSA, AZCA, CPEA, PLDA, EMGC, JMVE i MBAA);
(N).

OSONA

Tavèrnoles Un mascle de 2n any al Re-
guer el 7.VI (RPEA); darrera citació pre-
nupcial (F).
Viladrau Un mascle a l’urbanització de
la Guineu el 29.IV (JPFB, APPA i EPPB); pri-
mera citació prenupcial (F).

PLA DE L’ESTANY

Esponellà-Serinyà Diverses observacions
al pla de Martís: 5 exs. en un camp segat
ple de talpons el 10.V (JBVB); primera cita-
ció prenupcial (F). 17 exs. el 13.V (HMPA);
(N). 2 exs. el 23.V (ACHA); darrera citació
prenupcial (F). 3 exs. el 22.IX (ECXD i JBXH);
citació postnupcial (F).

PLA D’URGELL

Linyola 2 femelles el 29.IV (OLGA); (G).

RIBERA D’EBRE

Miravet 3 exs. menjant formigues alades
en uns camps prop del límit amb el terme
municipal amb el Pinell de Brai el 19.X
(RACC); citació postnupcial (F).

RIPOLLÈS

Sant Pau de SegúriesDues femelles caçant
insectes als voltants de can Mariner el 15.V
(FTCA); (G).

SEGARRA

Els Plans de Sió 15 exs. en un guaret prop
de la localitat el 31.V (CGFA); (N).

SEGRIÀ

Alcarràs 2 exs. al SOCC 428, Torres de
Segre, el 8.VI (LPBA); darrera citació pre-
nupcial (F).
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Almenar 15 exs. al clot de la Unilla el 15.V
(FSVA i PGXF); (N).
Aspa 1 ex. el 7.IV (MBXL); primera cita-
ció prenupcial (E, F).

TARRAGONÈS

El Morell Un mascle adult al Francolí el
27.IV (RACC); (G).

URGELL

Tàrrega 15 mascles, 13 femelles i un juve-
nil en un guaret vora Riudovelles el 28.V
(MPOB); (N).

VALLÈS OCCIDENTAL

Montcada i Reixac Una femella a la vall
de Sant Pere de Reixac el 5.V (FMVA); (G).

VALLÈS ORIENTAL

Mollet del Vallès Una femella a Gallecs
el 24.V (OBDA); darrera citació prenupcial
(F).
Tagamanent Una femella adulta al pla de
la Calma prop de ca l’Agustí l’1.V (EBMA i
EGXH); primera citació prenupcial (F).

Falco columbarius
Esmerla

Estatus Migrant i hivernant regular, no
gaire nombrós, però ben distribuït espe-
cialment pels ambients de la depressió Cen-
tral i la Catalunya interior (sobretot a l’al-
tiplà del Bages), i més localitzat i escàs al
litoral, on és més normal trobar-lo a prop
de zones planes i extenses, com per exem-
ple les zones humides.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. el 19.IV (ABBB); darrera cita-
ció prenupcial (F). 1-2 exs. als camps entre
el Cortalet i l’estany Europa el 29.IX (RBVA);
primera citació postnupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 13 exs. entre el 6 i el 16.I
(PDEA); cens d’ocells aquàtics hivernants
(N). 1 ex. a l’illa de Buda i 1 ex. a Riet
Vell el 23.IX (JBAB, MGTA i ALTA); primera
citació postnupcial (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. el 12.I (FLSA,
FSEB i ALTA); cens d’ocells aquàtics hiver-
nants (N). 1 ex. a cal Nani el 12.X (XLBA,
MGVA i JPMC); primera citació postnupcial
(F).

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. sobre el pont de Saraje-
vo al barri de Sant Martí el 13.I (RRSB); (G).

OSONA

Tona 1 ex. a l’Estabanell el 14.IV (PBCA);
darrera citació prenupcial (F).

PALLARS SOBIRÀ

Baix Pallars 1 ex. a Buseu el 21.III (JCBC);
(G).

PLA D’URGELL

Estany d’Ivars i Vila-sana 1 ex. l’11.IV
(SSAA); darrera citació prenupcial (F).

SEGRIÀ

Almatret 1 ex. el 28.IX (PJAA); primera
citació postnupcial (F).
Lleida 1 ex. a Torreribera el 14.IV (DGJA);
darrera citació prenupcial (F).

Falco subbuteo
Falcó mostatxut

Estatus Estival nidificant ben distribuït
per tot el territori, tot i que es reprodueix
localment. Migrant regular a tot el terri-
tori.
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ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. a l’estany de Mornau el 5.IV
(MOVA); primera citació prenupcial (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta de Llobregat 1 ex. a cal Nani el 28.V
(FLSA, FSEB i SBXC); darrera citació prenupcial
(F). 1 ex. al camí de València el 22.IX (RBVA);
primera citació postnupcial (F). 1 ex. sobre
cal Tet el 19.X (PBGA i JBOL); darrera cita-
ció postnupcial (F).

GARROTXA

Olot 2 exs. caçant al Parc Nou el 13.X
(FTCA); darrera citació postnupcial (N, F).

RIBERA D’EBRE

Flix 1 ex. el 8.IV (PJAA); primera citació
prenupcial (F).

RIPOLLÈS

Camprodon 1 ex. a can França el 12.IV
(FTCA); primera citació prenupcial (F).

SEGRIÀ

Lleida 1 ex. el 14.IV (DGJA); primera cita-
ció prenupcial (F).

SELVA

Vilobí d’Onyar 1 ex. als plans de Vilobí
el 4.XI (ADGA); darrera citació postnupcial
(F).

VALLÈS OCCIDENTAL

Montcada i Reixac 1 ex. sobrevolant el
Parc Fluvial del Besòs el 4.VI (XLBA); dar-
rera citació prenupcial (F).

Falco eleonorae
Falcó de la reina

Estatus Regular durant els períodes migra-
toris (maig-juny, setembre-octubre) i l’èpo-
ca prereproductora (juny-juliol), sobretot al

litoral. Presència més irregular d’individus
estiuejants, la major part dels quals deuen
ser no reproductors, entre la segona meitat
de juliol i la primera de setembre.

Enguany són remarcables la primera i últi-
ma data d’observació (10 d’abril i 11 de
novembre), extremes per a la fenologia de
l’espècie. La major part d’observacions cor-
responen al pas prenupcial i al període
prereproductor (en especial juny), època
en què l’espècie també apareix més sovint
en zones interiors. L’única dada de 2008
que sembla clarament atribuïble a grups
d’individus no reproductors estiuejants és
la d’agost al Pallars Jussà. No s’observen
concentracions durant períodes llargs en
determinades zones, com les detectades la
segona meitat dels anys 1990 al Bergue-
dà (Copete 1998, Copete 2000) i la pri-
mera dels 2000 al Solsonès (Aymí & Her-
rando 2003, Aymí & Herrando 2005, Sales
2006), degudes a l’alta disponibilitat tem-
poral d’aliment (insectes xilòfags) deriva-
da de dos grans incendis forestals. Les
dades de setembre es concentren prop del
litoral i són d’interpretació incerta, ja que
tant podrien correspondre a estiuejants
com a desplaçaments cinegètics de repro-
ductors balears o a primers migrants.- PABB.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus 1 ex. a 3
milles nàutiques a l’est de cap Norfeu el
28.VI (PFLB, MSFB, PFSA, OCVA, ALXE, MLCA,
XVXB, GGXB, LFXB, ACHA i QXSA); (B).
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. a Sant Joan Sescloses el 3.V
(ABRA); primera citació de l’any (F). 1 ex.
de fase clara al sector del Matà el 19.X
(GDBA); darrera citació de l’any (F).

BAIX CAMP

Colldejou 1 ex. de fase clara al cim de la
Miranda, serra de Llaberia, el 26.VI (XPVA,
JRXD i RBXD); (G).
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Reus 1 ex. prop de l’aeroport el 20.VII
(PJAA); (G).

BAIX EMPORDÀ

Torroella de Montgrí 1 ex. de fase clara
a mas Pla el 31.V (JPCA); primera citació
de l’any (F).
Verges 1 ex. el 2.VIII (RJNA i MRFB); dar-
rera citació de l’any (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. de fase clara a
cal Tet el 12.V (CODA); primera citació de
l’any (F). 2 exs. a la maresma del Remolar
el 27.IX (CCTA); darrera citació de l’any (F).

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. descansant sobre el turó
del Putxet l’11.XI (RRSB); darrera citació
de l’any a Catalunya molt tardana (F).

GARRAF

Sitges 1 ex. volant cap al sud sobre la cos-
ta a prop del Castellet el 17.VII (RGLA);
(G).

GARROTXA

Olot Un jove o femella a Sant Miquel del
Mont el 23.VI (FTCA); (G).

GIRONÈS

Cassà de la Selva Diverses observacions
a Serinyà: 1 ex. de fase fosca el 10.VI (RMGA);
primera citació de l’any (F). 4 exs. al casc
urbà el 23.IX (ADGA i MGSA); darrera cita-
ció de l’any (F, N).

MARESME

Sant Iscle de Vallalta 1 ex. el 23.IX (DCFA);
darrera citació de l’any (F).
Sant Pol de Mar 1 ex. el 12.VI (JCXO); pri-
mera citació de l’any (F).

MONTSIÀ

Freginals 1 ex. al Montsià el 26.VI (CJMA
i ISBB); (G).

NOGUERA

Balaguer 1 ex. de fase clara caçant insec-
tes en vol en un guaret al secà 21.V (JEBA);
(G).

PALLARS SOBIRÀ

Baix Pallars Mínim de 14 exs. a Buseu el
21.VIII (JCBC, EBMA, MIXA i TBTA); (G, N).

PLA DE L’ESTANY

Sant Miquel de Campmajor Una feme-
lla o jove a Campmajor el 24.VI (FTCA);
(G).

RIBERA D’EBRE

Flix 1 ex. de fase fosca a la Reserva Natu-
ral de Sebes i Meandre de Flix el 10.IV
(PJAA); primera citació de l’any a Catalu-
nya molt primerenca (F).

SELVA

Fogars de Tordera 1 ex. el 17.X (DCFA);
(F).

SOLSONÈS

Olius 1 ex. a la Torregassa el 24.VII (GBCA);
(G).

VALLÈS ORIENTAL

Santa Maria de Martorelles 2 exs. al turó
de Galzeran el 8.IX (FMVA); (G).

Falco peregrinus
Falcó pelegrí

Estatus F. p. brookei resident que nidifica a
tot el territori, en ambients rupícoles, des
dels penya-segats marins a l’alta muntanya.
Migrador i hivernant regular, però escàs
fora de les zones on no nidifica. F. p. cali-
dus migrador i hivernant probablement
regular, però escàs. F. p. peregrinus resident
al nord (i potser al vessant sud) dels Piri-
neus, que nidifica localment en ambients
rupícoles, distribuït per tot el territori des

Llista Sistemàtica 87



dels penya-segats marins fins a l’alta mun-
tanya, de forma més aviat localitzada. Migrant
i hivernant regular, especialment en zones
humides i estepàries.

La citació de Sant Pere de Ribes d’un cas
de poligínia, fenomen molt rar en aques-
ta espècie, és molt interessant. Cramp 1980,
només cita dos casos reportats al Paleàr-
tic.- MARC.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus 1 ex.,
probablement de la subespècie nòrdica cali-
dus, identificat en base a fotografia per part
de DFFB i FMVA, a la punta dels Forallons el
20.I (PFLB, MSFB, ALXE, JSVA, ASLB, LMPA i
MCXM); (T). 2 joves i un adult als penya-
segats litorals de Sa Planassa l’11.VI (PFLB);
primers juvenils de l’any (R). Estimació d’un
mínim de 4 parelles reproductores en l’àm-
bit del parc natural (PFLB i ALTA); (R, N).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 16 exs. entre el 6 i el 16.I
(PDEA); cens d’ocells aquàtics hivernants
(N). Un juvenil de la subespècie calidus el
4.X (CJMA); (T).

BAIX EMPORDÀ

Torroella de Montgrí 1 ex. amb caràcters
de la subespècie calidus el 4.X (JPCA); (T).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 2 exs. el 12.I (FLSA,
FSEB i ALTA); cens d’ocells aquàtics hiver-
nants (N).

GARRAF

Sant Pere de RibesNucli reproductor for-
mat per un mascle i 2 femelles a la matei-
xa penya (RGLA); (R, B).

MARESME

Argentona 1 ex. intenta en diverses oca-
sions capturar sense èxit un xoriguer Fal-

co tinnunculus que caça llagostes, a l’Espi-
nal, el 17.IX (JGMA); (B).

PLA D’URGELL

Bell-lloc d’Urgell 1 ex. fent fins a 6 atacs
consecutius a una fredeluga Vanellus vane-
llus al pla de Vencilló el 12.XII (FMSA); (B).

SEGRIÀ

Lleida 1 ex. sobre el castell el 23.V (FMSA);
(G).

SOLSONÈS

Riner Un adult sobrevolant Su el 20.VI i
1 ex. al pantà de l’Alzina el 22.VI (RBVA);
citacions estivals en un sector sense dades
de cria (G).

Rallus aquaticus
Rascló

Estatus Resident i nidificant comú, en totes
les zones humides sempre que trobi prou
cobertura vegetal per instal·lar-s’hi. Migrant
i hivernant regular, no excessivament nom-
brós, que pot aperèixer en zones on no
nidifica. En aquestes és també perceptible
l’entrada d’individus transpirinencs a l’hi-
vern, així com moviments de caire local
segons la cruesa de l’hivern.

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal Diverses observa-
cions a l’embassament del Foix: 2 exs. a la
cua el 9.IV (PTEA); darrera citació prenupcial
(F). 1 ex. sentit el 31.X (XPCA); primera
citació postnupcial (F).

ALT URGELL

La Seu d’Urgell 2 exs. al riu Segre entre
el pont de la Palanca i el riu de Cerc el 18.I
(JNVA); citació hivernal (F).

BAIX LLOBREGAT

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

MARESME

Malgrat de Mar 1 ex. a la riba esquerra
de la desembocadura de la Tordera el 27.II
(PABA); primera citació prenupcial (F).

OSONA

Gurb 4 exs. al Ter a Malars el 10.X (MRFA);
(N).

PLA D’URGELL

Estany d’Ivars i Vila-sana 8-10 parelles
nidificants (JEBA); (R, N).

VALLÈS ORIENTAL

Bigues i Riells 1 ex. el 19.I (VPRA); (G).

Porzana porzana
Polla pintada

Estatus Migrant regular als dos passos,
més nombrós al prenupcial. Hivernant rar.
No hi ha dades recents de la seva nidifi-
cació.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. als estanys del Matà el 10.III
(EDDB i IDDB); primera citació prenupcial
(F). Un mínim de 10 exs. durant tota la
migració prenupcial (PAEB); (N). 1 ex. ane-
llat a l’estany de Palau el 22.IV (SSAA); dar-
rera citació prenupcial (F). 1 ex. als es-
tanys del Matà el 12.VIII (JMAA i AOTA);
primera citació postnupcial (F). 1 ex. a
l’estany de Palau el 27.XI (SSAA); darrera
citació postnupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. a Riet Vell el 23.III
(ACTA); primera citació prenupcial (F). Un
mínim de 10 exs. més a l’Alfacada, la Tan-
cada i Canal Vell durant la migració pre-

nupcial (JBGC, JXXB, PGXF, CDBA i OCVA); (N).
1 ex. a l’Alfacada el 20.IV (JBGC i OCVA);
darrera citació prenupcial (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. al canyissar de
la maresma el 22.II (JCMC); primera cita-
ció prenupcial (F). 1 ex. al camp de fut-
bol el 3.IV (RMXH); (F). 1 ex. a la mares-
ma del Remolar el 10.IV (RMXH); darrera
citació prenupcial (F).
Torrelles de Llobregat 1 ex. a la riera el
21 i 22.III (VRVA i JMXC); (G).

BARCELONÈS

Santa Coloma de Gramenet 1 ex. al Parc
Fluvial del Besòs el 31.III (XLBA); (G).
Sant Adrià de Besòs 1 ex. a la desembo-
cadura del Besòs el 9 (FMVA) i l’11.III (XLBA);
(G).

MARESME

Malgrat de Mar 1 ex. a la desembocadu-
ra de la Tordera el 8 i el 15.IV (EBMA); (G).

TARRAGONÈS

Torredembarra Diverses observacions als
Salats i Muntanyans: 2 exs. el 8.II (PABA);
(G). 1 ex. el 8.III (AVDA i JVDA); (G).

Porzana parva
Rascletó

Estatus Regular en migració, però escàs,
més conspicu al pas prenupcial. Hi ha
hagut casos d’exemplars estiuejants a la
dècada dels 80 al delta del Llobregat, on
ha nidificat excepcionalment els darrers
anys. No existeixen evidències de la seva
hivernada recent.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà Un mascle a les cel·les de l’es-
tany Europa el 7.III (AOTA i ABRA); pri-
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mera citació prenupcial (E, F). Un total
de 4 exs. en tota la migració prenupcial
(PAEB); (E, N). Una femella a la closa d’en
Puig el 6.V (AOTA); darrera citació pre-
nupcial (E, F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre Diverses observacions a
Riet Vell: 2 mascles el 7 (PHXA, JBAB, LEEA
i IRXA) i el 9.III (ISSB, JBAB, JFOB, ECRA i ALTA);
primera citació prenupcial (E, F). Un mínim
de 4 mascles i 2 femelles durant la migra-
ció prenupcial (JFOB, JBAB, CJMA, VPXB, NPXC,
LPXJ, JTXG, EHXA, MGXJ, JTOA, RSBB, LEEA, REEA,
RGBA, AGGC i MVVA); (E, N). Una femella
l’1.V (RGBA, HAXA, GGAB i AGAC); darrera
citació prenupcial (E, F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat Un mascle a la Vida-
la, capturat posteriorment per a l’anella-
ment l’11.III (MGTA i JCMC); (E).

MARESME

Malgrat de Mar Un mascle a la desem-
bocadura de la Tordera el 26.III (XRCA);
(E).

PLA D’URGELL

Estany d’Ivars i Vila-sana 1 ex. el 17 i el
19.IV (PGXF); (E). Una femella el 29.IV
(SBXC, CCXD, FLSA, NUTA, EDBB, PFXD i ATXD);
(E).

SELVA

Sils 1 ex. als estanys del 10 (AGRB i JMOB)
al 20.IV (MCXE); (E).

Porzana pusilla
Rasclet

Estatus Nidificant molt rar i irregular.
No hi ha evidències recents ni de la seva
reproducció ni de la hivernada. Migrant
regular, però molt escàs, més nombrós al

pas prenupcial, amb algunes dades homo-
logades pel CAC.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. al Cortalet el 21.IV (AOSA);
(G). 1 ex. a la closa del Puig l’11.VII (MJXC);
(G). No trameses al CAC.

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. a Riet Vell el 26 (JBAB
i PGXF) i el 27.IV (JBAB, RGBA, AGGC i ALTA);
(G). 2 exs. a l’Alfacada entre el 10 i el 19.IV
(JBGC); (G). No trameses al CAC.

BAIX LLOBREGAT

Sant Joan Despí 1 ex. al riu Llobregat el
2.IV (FARB); (G). No tramesa al CAC.

Crex crex
Guatlla maresa

Estatus Migrador molt rar i hivernant
excepcional. Hi ha diverses dades homo-
logades. Es reprodueix des del nord-oest
d’Europa fins al nord-est de la Xina i el
centre de Sibèria, i hiverna al sud-est de
l’Àfrica.

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. a la platja dels Euca-
liptus el 26.IV (JTOA i RSBB); (G). No tra-
mesa al CAC.

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. creua la passe-
ra del sabogal el 26.VI (JFOD); (G). No tra-
mesa al CAC.

MARESME

Mataró Un mascle ingressa al CRFS de
Torreferrussa provinent del parc de can
Marchal el 16.IV. Presenta fractures irre-
cuperables i mor al poc temps (APVB); (G).
No tramesa al CAC.
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Gallinula chloropus
Polla d’aigua

Estatus Resident i nidificant molt comú
arreu del territori, que pot fer moviments
de diversa consideració segons els nivells
d’aigua on habita. Migrador i hivernant
regular, tot i que és difícil que es detecti
entre el nombrós contingent sedentari.

Tendència població nidificant (SOCC)
Mitjana anual (2002-2008): 7% (*, n=76).
Índex 2008=1,2

Tendència població hivernant (SOCC)
Mitjana anual (2002-2008): 4% (ns, n=83).
Índex 2008=1,2

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 112 exs. el 7.I (JMAA); cens d’ocells
aquàtics hivernants (N).

PLA DE L’ESTANY

Banyoles Pollets a la bassa de la Draga el
14.V (CFQA); primera dada de polls de
l’any (R).

PLA D’URGELL

Estany d’Ivars i Vila-sana 15-20 parelles
nidificants (JEBA); (R, N).

SEGRIÀ

Lleida 161 exs. al riu Segre el 18 i 19.I
(ESMA, EFSA, JPXM, RRJB i CRSA); cens d’o-
cells aquàtics hivernants (N).

VALLÈS OCCIDENTAL

Montcada i Reixac 127 exs. a l’aiguabar-
reig Besòs-Ripoll l’11.I (PARA, CGGA, XPCA,
PTEA i JCRE); cens d’ocells aquàtics hiver-
nants (N).

Porphyrio porphyrio
Polla blava

Estatus Població resident, inicialment intro-
duïda a l’Alt Empordà, que s’ha anat expan-
dint i fins i tot ha produït moviments cap
a França, tot i que després ha patit una
contracció, essent en l’actualitat molt escas-
sa. Al delta de l’Ebre hi ha també una pobla-
ció resident que ha colonitzat recentment
la zona de forma natural, probablement
per exemplars provinents del sud i que ha
augmentat de forma espectacular, amb cen-
tenars d’ocells presents avui dia; molt més
localitzat i escàs al delta del Llobregat, on
és regular.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà Mínim de 9 exs. el 8.I (JMAA, AOTA,
TMJA, ECFA, BMBA i ABRA); cens d’ocells aquà-
tics hivernants (N). Població nidificant esti-
mada en 17 parelles (JMAA); (R, N).

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 1 ex. a la cua de l’em-
bassament del Foix del 27.V (CGGA, PTEA,
FCFA i XPCA) fins a finals d’any (CGGA, XBGA
i HSCA); (G).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre Uns 230 exs. en 3 camps
a Riet Vell el 29.XII (RBVA); (N).

BAIX EMPORDÀ

Pals Alguns exs. observats al golf Serres de
Pals durant tot l’any (CBLA); nou quadrat
UTM 10×10 de reproducció possible (GR).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 20 exs. el 12.I (FLSA,
FSEB i ALTA); cens d’ocells aquàtics hiver-
nants (N). 1 ex. amb 2 polls d’unes dues
setmanes als calaixos de depuració el 20.III
(FLSA); primers polls de l’any (R). 6 parelles
nidificants (FLSA); (R, N).
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PLA D’URGELL

Estany d’Ivars i Vila-sana 6 exs. el 17 i
19.I (JEBA, GBCA, TCXB, RGXF, AVPA, CMXA i
JBSA); cens d’ocells aquàtics hivernants (N).
3-5 parelles nidificants (JEBA); (R, N).

RIBERA D’EBRE

Flix Diverses observacions a la Reserva
Natural de Sebes i Meandre de Flix: 3 exs.
al meandre el 14.I (PJMB); primera citació
de l’any (F). 1 ex. a la llacuna el 25.IV
(PJMB); darrera citació de l’any (F).

SEGRIÀ

Torres de Segre 1-2 exs. a l’embassament
d’Utxesa entre els mesos de març i juny
(JGGD); (G).

TARRAGONÈS

Vila-seca Diverses observacions a la tor-
re d’en Dolça: 1 ex. el 6.I (ACTA, AMOA i
ISAA); cens d’ocells aquàtics hivernants (N).
1 ex el 4.V (ACTA i MPSA); darrera citació
prenupcial (F).

Porphyrio alleni
Polla blava d’Allen

D’homologar-se aquesta citació, seria la
primera per a Catalunya.- MARC.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà Un juvenil als estanys del Matà del
12 al 24.VIII (JMAA, AOTA i ALTA); (G). No
tramesa al CAC.

Fulica atra
Fotja vulgar

Estatus Resident i nidificant comú a
totes les zones humides catalanes, encara
que siguin de dimensions reduïdes. Migrant
i hivernant comú a totes les zones humi-

des del territori, amb el principal contin-
gent al delta de l’Ebre.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus 1 ex. a la
desembocadura de la riera de Rubiés, Port
de la Selva, del 16.III al 16.IV (PFLB); (G).
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 191 exs. el 8.I (JMAA, AOTA, TMJA,
ECFA, BMBA i ABRA); cens d’ocells aquàtics
hivernants (N). Població nidificant ava-
luada en 38 parelles (JMAA); (R).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 30.960 exs. entre el 6 i el
16.I (PDEA); cens d’ocells aquàtics hiver-
nants (N).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 605 exs. el 12.I (FLSA,
FSEB i ALTA); cens d’ocells aquàtics hiver-
nants (N). 2 parelles amb pollets als calai-
xos de depuració el 12.III (FLSA); primera
dada de polls de l’any (R). 71 parelles nidi-
ficants (FLSA); (R, N).

OSONA

Gurb Un jove o 1r hivern al Reixac, riu
Gurri, el 7 (RJNA) i el 8.VIII (RJNA i MRFA);
primera citació postnupcial (F).

PLA DE L’ESTANY

Banyoles 325 exs. a l’estany el 13.I (CFQA,
JBVB, JSXJ, MCLA i PCSA); cens d’ocells aquà-
tics hivernants (N).
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PLA D’URGELL

Estany d’Ivars i Vila-sana 30-50 parelles
nidificants (JEBA); (R, N).

VALLÈS ORIENTAL

Martorelles 1 ex. als entorns del riu Besòs
entre el 5 i l’11.V (FMVA); darrera citació
prenupcial (F).

Fulica cristata
Fotja banyuda

Estatus Visitant ocasional al delta de l’E-
bre. Va ser introduït al delta del Llobregat
l’any 2003 i hi va arribar a nidificar de for-
ma accidental. Actualment manté obser-
vacions regulars dels exemplars introdu-
ïts, sense que hi nidifiquin. També hi ha
dades en altres zones, inclosa el delta de
l’Ebre, de la presència d’exemplars intro-
duïts a les comarques valencianes.

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. a l’Encanyisada entre
el 4 (CJMA, JTTE i ALTA) i el 12.I (PGXF i JXXA);
(G). 1 ex. a Canal Vell entre el 9.III (JTOA
i RSBB) i el 20.IV (JBAB, LEEA i FRXD); (G).
1 ex. a la Tancada el 3.V (JLGA); (G). 1 ex.
sense marques al Clot entre el 7 (JTOA i
RSBB) i el 24.V (ISSB, CJMA i ALTA); (G). No
tramesa al CAC. 1 ex. amb collar al Clot
el 23.IX (MGTA, JBAB i ALTA); (G). 1 ex. amb
collar a Canal Vell el 13.X (PJAA i CJMA);
(G).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat Es continua obser-
vant als calaixos de depuració entre l’1.II
i el 30.VI 1 ex. amb collar blanc i codi
UT on fins i tot arriba a fer un parell de
nius (RSPA, JCPA, FLSA i DMMB); (G). 1 ex.
sense collar a la Vidala des del 17.VII (JLGA)
fins el 2.XII (FLSA); (G). No tramesa al CAC.

Grus grus
Grua

Estatus Migrador regular, tot i que escàs,
més comú al pas postnupcial. Hivernant
ocasional.

El 2008 s’han rebut 70 citacions corres-
ponents a 1.501-1.506 exemplars, dels
quals 1.173 van ser detectats durant el pas
prenupcial en un total de 47 citacions i la
resta al pas postnupcial. Aquests nombre
i els que es van obtenir l’any 2007 (Anton
2008) indiquen que l’hivern 2007-2008
es va comptabilitzar un dels majors nom-
bres de grues que s’han documentat els
darrers anys al nostre país durant aquest
període de l’any.- MARC.

Hi ha una correcció de dades de 2007 a l’apèndix 1,
fe d’errates.

ALT EMPORDÀ

La Jonquera 11 exs. sobrevolant el puig
de Calmelles el 8.XI (JBRC); primera cita-
ció postnupcial (F).
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 2 exs. el 8.I (JMAA, AOTA, TMJA, ECFA,
BMBA i ABRA); cens d’ocells aquàtics hiver-
nants (N). Mínim de 288 exs. en pas a la
RNI II el 4.III (BMBA, ECFA, AOTA i JMAA);
(N). 7 adults i 2 juvenils a Tres Ponts el
4.IV (RBBC, DOOA, RAAA, JAAB, PBBC, JBBC,
BAAB, CAAB, DBBA, SHHA i FHHA); darrera
citació prenupcial (F).
Rabós 135 exs. a coll de Plaja el 21.III
(MBFA); màxim prenupcial (N).

ALT URGELL

Oliana 13 exs. al tossal de Carissols el
12.VII (FSVA); primera citació postnupcial
(F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 2 exs. entre el 6 i el 16.I
(PDEA); cens d’ocells aquàtics hivernants
(N). 9 exs. a l’Alfacada (JBGC) i 8 exs. a la
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gola de Migjorn el 24.III (VPXB, NPXC i CJMA);
darrera citació prenupcial (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a la bassa dels
pollancres el 23.III (JCMC); darrera citació
prenupcial (F).

GARROTXA

Olot 94-96 exs. sobrevolant el volcà Cros-
cat el 30.VIII (MNPA); primera citació post-
nupcial (F, N).

OSONA

Malla 66 exs. prop de Torrellebreta el 4.III
(JBCB); (N).

PALLARS SOBIRÀ

Esterri d’Àneu 1 ex. aturat en un prat de
dall a la mollera d’Escalarre i el prat de
Santa Maria entre el 4 i el 5.IV (EVAA); dar-
rera citació prenupcial (F).

PLA D’URGELL

Estany d’Ivars i Vila-sana 4 exs. el 15.IX
(ERVA); primera citació postnupcial (F).

SEGRIÀ

Torres de Segre 3 exs. a l’embassament
d’Utxesa el 18-19.I (MGMA, RGXF, QGXA,
MTXB, CSXD, LCBB, JBSA, CMXA, BIPA i JCMG);
cens d’ocells aquàtics hivernants (N).

VAL D’ARAN

Naut Aran Un estol d’uns 40 exs. volant
sobre Salardú en formació en V, dels quals
2 exs. es posen en un prat a la sortida del
poble de Gesa el 26.III (XNPA); darrera cita-
ció prenupcial (F).

Tetrax tetrax
Sisó

Estatus Resident nidificant localment comú
a la depressió de l’Ebre, amb moviments

hivernals dins de l’àrea que el porten a sec-
tors on no nidifica. Rar a la resta del ter-
ritori com a hivernant i en migració.

Al 2008 sorprèn la quantitat de citacions
fora de l’àrea de cria habitual de l’espècie.
Les corresponents als mesos de març, abril,
octubre i, possiblement, la de novembre,
cal considerar-les d’exemplars migrants,
probablement originaris de la població
francesa (Cramp 1980, García de la More-
na et al. 2006). La del mes de juny a l’Em-
pordà és de difícil interpretació, mentre
que el mascle d’Osona al juliol es situa-
ria en el període de dispersió postnupcial.
Cal destacar que al parc del Foix es regis-
tra la primera observació des del 1972
(Bayer et al. 2009) i que a l’Anoia, mal-
grat les observacions continuades durant
el període de nidificació en un hàbitat ade-
quat, no es pot assegurar la reproducció
i, possiblement, es tracta d’un mascle ter-
ritorial que no ha tingut accés a cap feme-
lla.- MARC.

Tendència població nidificant (SOCC)
Mitjana anual (2002-2008): 3% (ns, n=17).
ndex 2008=1,2

Tendència població hivernant (SOCC)
Mitjana anual (2002-2008): -32% (*, n=13).
Índex 2008=0,4

ALT EMPORDÀ

Fortià 1 ex. en uns guarets el 25.VI (RFRA);
(G).
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 2 mascles en vol als estanys del Matà
el 13.IV (AOTA, TMJA, ACJA, MBFA i JMAA);
(G). Un mascle als conreus del mas Belles-
guard el 25.IV (AOTA); (G). 1 ex. a l’estany
Pallejà el 22.X (GDBA, JBCD, GBXA i RDXB);
(G). 1 ex. a la platja de can Comes el 12.XI
(GSSA); (G).

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 1 ex. en vol sobre la
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cua de l’embassament del Foix el 9.III
(MPMB); (G).

ANOIA

Castellfollit de RiubregósDiverses obser-
vacions a Millars: una parella a mitjans del
mes de maig. Un mascle que semblava
mantenir un territori la resta d’aquest mes
i tot el mes de juny (XSPA i CRAB); nou qua-
drat UTM 10×10 de cria possible (GR).

BAIX CAMP

Reus Un mascle cantant a l’aeroport el
13.IV (ABBB); (G).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a la maresma
del Remolar el 16.X (MGVA i MRFB); (G).

OSONA

Folgueroles Un mascle a can Paiàs l’11.VII
(SBXD); (G).

PLA D’URGELL

Linyola 866 exs. a Linyola el 30.I (XLBA);
(N).

URGELL

Preixens 33 exs. al SOCC 92, secà de
Montgai, el 22.IV (JEBA); (N).

Otis tarda
Pioc salvatge

Estatus Accidental. Alguna dada homolo-
gada pel CAC. Es distribueix pel nord del
Marroc, part de la península Ibèrica, Ale-
manya, Hongria i el sud d’Ucraïna.

MONTSIÀ

Ulldecona Es troben les restes d’un ex.
mort a sota d’una línia elèctrica d’alta ten-
sió a la ZEPA de la serra de Godall el 25.VI
(LPXI i MCBB); (G, B). Homologada pel CAC.

Haematopus ostralegus
Garsa de mar

Estatus Estival nidificant escàs al delta
de l’Ebre, única localitat on es pot veure
regularment tot l’any. Recentment intents
de nidificació al delta del Llobregat, on
encara no ha consolidat la cria. Regular en
migració, però escàs, al litoral. Hivernant
irregular i rar a les zones on no nidifica.

La cria al delta del Llobregat constitueix
la primera dada de cria en aquest espai
(López 2008b) i representa el primer indi-
ci de nidificació segura d’aquesta espècie
fora del delta de l’Ebre, única localitat de
cria segura que es coneix al conjunt de
Catalunya (Estrada et al. 2004).- MARC.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus 1 ex. en
pas cap al nord per la punta de cap de
Creus el 8.III (PFLB, MCME, SOAA i JVSA);
(G).
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. a l’illa de Caramany el 17.II
(JSVA i ASLB); primera citació prenupcial
(F). 1 ex. a la platja de Sant Pere Pesca-
dor el 2.VI (AOTA i JGIA); darrera citació
prenupcial (F). 1 ex. a l’estany del Corta-
let el 19.VIII (JMAA); primera citació post-
nupcial (F). 3 exs. en vol per la platja de
can Comes el 29.IX (RBVA i SSXC); darrera
citació postnupcial (F).
Roses 1 ex. a l’espigó de Santa Margarida
el 31.III (JCXB i AGXD); (G).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 13 exs. entre el 6 i el 16.I
(PDEA); cens d’ocells aquàtics hivernants
(N).

BAIX EMPORDÀ

Baix Ter 2 exs. a la Platera el 8.III (ABRA i
JCXJ); primera citació prenupcial (F).

Llista Sistemàtica 95



BAIX LLOBREGAT

Delta del LlobregatDiverses observacions
a la platja de ca l’Arana: 1 ex. l’1.III (CFXB
i XLBA); primera citació prenupcial (F). Un
adult covant en un niu que segurament és
depredat per gavines, entre el 20 i el
22.V (FLSA); primera dada històrica de
reproducció en aquest espai natural (R). 1
ex. el 4.X (XLBA); darrera citació post-
nupcial (F).

MARESME

Malgrat de Mar 1 ex. volant ran de costa
en direcció nord-est el 20.II (PABA i EBMA);
(G, F).

TARRAGONÈS

Vila-seca 2 exs. a la platja dels Prats el
12.V (ACTA i CAFA); (G, F).

Himantopus himantopus
Cames llargues

Estival Nidificant estival regular, molt
nombrós al delta de l’Ebre, moderat als
aiguamolls de l’Empordà i delta del Llo-
bregat i escàs a la resta de zones humides,
tant de l’interior com del litoral. Migrant
regular i nombrós per totes les zones humi-
des del territori. Hivernant escàs.

Dins el període de migració prenupcial cal
destacar la primera observació força pri-
merenca al febrer, la concentració al pla
d’Urgell i l’allargament del pas fins la pri-
mera meitat del juny, tal i com indiquen els
exemplars de Flix. Les observacions a sec-
tors on no nidifica durant la segona meitat
del juny s’emmarcarien més en un patró de
dispersió posterior a la reproducció. Res-
pecte a la migració postnupcial, és remar-
cable la dada d’Alella, atès que les darreres
citacions es recullen habitualment al delta
del Llobregat i de l’Ebre. Continua la hiver-
nada en baix nombre al delta de l’Ebre, i

també la reproducció a l’estany d’Ivars i Vila-
sana i a la conca del Besòs, amb una apor-
tació simbòlica dins el global de parelles
nidificants a Catalunya, però que confirma
tímidament el procés d’expansió areal de
l’espècie (Estrada et al. 2004).- FMVA.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà Població nidificant avaluada en 60
parelles (JMAA); (R).

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal Diverses observa-
cions a la cua de l’embassament del Foix:
3 exs. el 15.VI (PTEA); citació estival (F).
5 exs. el 22.VII (CGGA); primera citació
postnupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 8 exs. entre el 6 i el 16.I
(PDEA); cens d’ocells aquàtics hivernants
(N, F). 1 ex. a l’illa de Buda el 29.XII (RBVA
i SSXA); citació hivernal (F).

BAIX EMPORDÀ

Sant Feliu de Guíxols 1 ex. a la platja
l’1.III (PFLB); primera citació prenupcial
(F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 3 exs. a la maresma
del Remolar el 23.II (IIRB); primera citació
prenupcial (F). 74 parelles nidificants (FLSA);
(R). 1 ex. a la maresma del Remolar el 25.X
(RBVA); darrera citació postnupcial (F).

MARESME

Alella 1 ex. sobrevolant el nucli urbà a la
1:00 el 22.XI (SGRA); darrera citació post-
nupcial (F).

PLA DE L’ESTANY

Banyoles 9 exs. a la llacuna de Casa
Nostra el 13.III (CFQA, JBVB, MVXB i RCXA);
primera citació prenupcial (F).
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Porqueres 7 exs. a la llacuna de can Mar-
garit el 26.VI (CFQA); primera citació post-
nupcial primerenca (F).

PLA D’URGELL

Estany d’Ivars i Vila-sana Una parella
nidificant (JEBA); (R, N). 199 exs. l’11.IV
(SSAA); màxim anual (N).

RIBERA D’EBRE

Flix 5 adults remuntant el riu Ebre el 9.VI
(RBVA); darrera citació prenupcial (F).

SEGRIÀ

Lleida 3 exs. als aiguamolls de Torreribe-
ra el 13.III (MGMA); primera citació pre-
nupcial (F).

VALLÈS ORIENTAL

Granollers-Montmeló Un màxim de 13
parelles amb comportament reproductor,
de les quals 9 arriben a posar ous i única-
ment 2 tenen èxit reproductor amb una
llocada d’un i dos polls respectivament. La
resta fracassa per molèsties humanes (FMVA);
(R).
Martorelles 4 parelles amb comportament
reproductor al riu Besòs que no arriben a
nidificar a causa de l’eliminació de l’àrea
de cria de l’any anterior per les obres de
l’AVE (FMVA); (R).

Recurvirostra avosetta
Bec d’alena

Estatus Resident i nidificant relativament
abundant al delta de l’Ebre, on roman tot
l’any i hi ha una població hivernant con-
siderable. Nidificant recent i escàs al del-
ta del Llobregat. Migrant escàs, però regu-
lar, a les zones humides on no nidifica, al
litoral, i més rarament als aiguamolls de
l’interior. Hivernant regular escàs als aigua-
molls de l’Empordà, i molt rar i irregular
en la resta d’àrees. Alguns hiverns varia el

nombre segons la cruesa de les tempera-
tures.

La cria al delta del Llobregat constitueix
la primera dada de cria en aquest espai
(López 2008b) i representa el primer indi-
ci de nidificació segura d’aquesta espècie
fora del delta de l’Ebre, única localitat de
cria segura que es coneix al conjunt de
Catalunya (Estrada et al. 2004).- MARC.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. a l’estany d’en Pericus el 8.III
(JMAA); primera citació prenupcial (F). 8
exs. als arrossars de la Gallinera el 14.VI
(GDBA); darrera citació prenupcial (F). 1
ex. a l’estany del Cortalet el 31.VII (JMAA);
primera citació postnupcial (F). 13 exs. a
la Massona el 9.IX (AOTA); màxim anual i
darrera citació postnupcial (N, F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1.223 exs. entre el 6 i el
16.I (PDEA); cens d’ocells aquàtics hiver-
nants (N).

BAIX EMPORDÀ

Pals 8 exs. a la platja el 7.VI (CBLA); (G).

BAIX LLOBREGAT

Delta del LlobregatDiverses observacions
a la maresma del Remolar: 3 exs. el 9.III
(RBVA); primera citació prenupcial (F). 13
exs. el 27.VI (FLSA); màxim prenupcial (N).
Una parella covant al niu el 13.V (ARMC i
SBXC); primera dada històrica de repro-
ducció en aquest espai natural (R). 3 pare-
lles amb polls el 18.VI (FLSA); primers polls
detectats (R). 3 parelles nidificants segu-
res i una parella possible (FLSA); (R). 13
exs. el 3.IX (RMXH); màxim postnupcial
(N). 2 exs. sobre el mar en direcció sud a
la platja del Prat el 4.XII (RBVA); darrera
citació postnupcial (F).
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BARCELONÈS

Sant Adrià de Besòs 1 ex. al Parc Fluvial
del Besòs el 3.X (XLBA); (G).

TARRAGONÈS

Salou 7 exs. en vol direcció nord al cap
de Salou el 2.VIII (ACTA i ISAA); (G, F).
Torredembarra Diverses observacions als
Salats i Muntanyans: 1 ex. el 20.VIII (AVDA,
EBRC i JVDA); (G). 1 ex. el 17.IX (ACTA);
(G).

Burhinus oedicnemus
Torlit

Estatus Resident nidificant a la depressió
Central i rodalies, a l’Empordà i a un petit
nucli a la Cerdanya compost per unes
poques parelles. Pot comportar-se com a
migrador parcial. Migrador i hivernant, de
forma local al litoral, i més àmpliament
distribuït a l’interior.

Tendència població nidificant (SOCC)
Mitjana anual (2002-2008): -4% (ns, n=27).
Índex 2008=0,7

ALT EMPORDÀ

Garriguella 318 exs. a les vinyes de mas
Hortús el 15.I (ECFA); (N).

ALT PENEDÈS

Vilafranca del Penedès 6 exs. en un camp
llaurat al costat del polígon de Roca el 31.X
(RJRA); (G, F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 147 exs. entre el 6 i el 16.I
(PDEA); cens d’ocells aquàtics hivernants
(N). 3 exs. prop d’Amposta el 25.X (ISSD
i CJMA); primera citació postnupcial (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 6 exs. el 12.I (FLSA,
FSEB i ALTA); cens d’ocells aquàtics hiver-

nants (N). Es detecten, com a mínim,
fins el 4.III (EPXE i FLSA); darrera citació
prenupcial (F). 1 ex. a la Bunyola el 24.IX
(RBVA); primera citació postnupcial (F).

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. durant la nit al parc zoo-
lògic el 5.IV (JGGD); (G, F).

GIRONÈS

Cassà de la Selva 2 exs., un d’ells covant
ous a Mosqueroles el 12.IV en un camp
que es va llaurar més tard perdent-se un
mínim de 2 ous (ADGA); (R). 3 exs. a San-
gosta el 28.IX (ADGA i MGSA); darrera cita-
ció postnupcial (F).

OSONA

Orís 1 ex. al coll de les Gargantes el 16.III
(JEPB i MMSC); darrera citació prenupcial
(F).
Torelló 3 exs. als camps al sud de Roca-
prevera el 26.II (RACA); primera citació pre-
nupcial (F).

RIPOLLÈS

Sant Pau de Segúries 4 exs. a les planes
del Mariner el 19.X (JVNA); (G, F).

SELVA

Caldes de Malavella Una parella amb un
poll als plans de Caldes el 31.VII (ADGA);
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nou quadrat UTM 10×10 de cria segura
(GR).
Vilobí d’Onyar Una parella amb un poll
de poques setmanes el 15.VII (ADGA); nou
quadrat UTM 10×10 de cria segura (GR).

VALLÈS ORIENTAL

Mollet del Vallès 6 exs. a Gallecs el 3.XI
(FMVA); màxim anual (N).
Montcada i Reixac 1 ex. el 3.V (FMVA);
darrera citació prenupcial (F).
Sant Esteve de Palautordera 1 ex. volant
sobre el castell de Montclús el 13.III (RGLA);
primera citació prenupcial (F).

Glareola pratincola
Perdiu de mar

Estatus Migrador escàs, sobretot al litoral,
i més rara a l’interior. Actualment estival
nidificant regular només al delta de l’Ebre,
on encara nidifica colonialment de forma
localitzada, tot i que amb un contingent
no gaire nombrós. Nidificant irregular al
delta del Llobregat.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà Diverses observacions als estanys
del Matà: 3 exs. el 9.IV (AOTA, PFLB, OCVA,
RSSC i AFXF); primera citació prenupcial (F).
13 exs. el 22.IV (LSLB, PPXE, PGXA i JMAA);
màxim prenupcial (N). 1 ex. el 10.VI (TSXB);
possible darrera citació prenupcial (F). 4
exs. el 27.VI (AOTA i JMAA); possible pri-
mera citació postnupcial (F). 1 ex. el 31.VII
(AOTA); darrera citació postnupcial (F).

BAIX CAMP

Reus 2 exs. en migració direcció nord el
15.V a l’aeroport (ABBB); (G).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. al Garxal el 2.IV (JBAB
i ABBG); primera citació prenupcial (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del LlobregatDiverses observacions
a la maresma del Remolar: 1 ex. el 6.IV
(MGVA); primera citació prenupcial (F). 30
exs. el 2.V (VSXA); màxim anual (N). Una
parella amb un niu amb 2 ous el 16.VI
(FLSA i STVB); primera dada de reproduc-
ció de l’any (R). 2 parelles nidificants (FLSA);
(R).

GIRONÈS

Cassà de la Selva 1 ex. al Remei, veïnat
de Sangosta, el 12.IV (ADGA); (G).

MARESME

Malgrat de Mar Un adult aturat a la bar-
ra de sorra de la desembocadura de la Tor-
dera el 22.IV (PABA); (G).

PLA D’URGELL

Estany d’Ivars i Vila-sana 1 ex. l’11.IV
(SSAA); primera citació prenupcial (F). 6
exs. el 30.IV (GBCA, EMFA i JFXE); màxim
anual (N). 4 exs. el 2.VI (ERVA); darrera
citació prenupcial (F).

SELVA

SilsDiverses observacions als estanys: 1 ex.
el 10.IV (AGRB, LMMA, JMOB i CSPA); (G). 1
ex. el 24.IV (AGRB, LMMA, JOMB i CSPA); (G).

TARRAGONÈS

Vila-seca 1 ex. a la Pineda el 10 i el 12.IV
(ACTA, CAFA i MPSA); (G).

Charadrius dubius
Corriol petit

Estatus Estival nidificant a zones humides
i cursos fluvials, tot i que no repartit de
forma homogènia per tota Catalunya. Migra-
dor regular i comú per tot el territori. Hiver-
nant escàs en zones humides de la depres-
sió Central, al delta de l’Ebre i puntual-
ment en alguns punts del litoral.
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ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà Continuen els 2 exs. detectats el
13.XII.07 als estanys del Matà com a mínim
fins el 13.II (PBGA i JBOL); citació hivernal
(F). Població nidificant avaluada en 12
parelles (AOTA, JGIA, XCSA i JMAA); (R, N).

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal No s’ha comprovat
la seva nidificació a la cua de l’embassa-
ment del Foix, segurament a causa de les
molèsties humanes (CGGA, XBGA i HSCA);
(R).

BAIX CAMP

Cambrils 1 ex. al port el 25.II (ACTA); pri-
mera citació prenupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 4 exs. entre el 6 i el 16.I
(PDEA); cens d’ocells aquàtics hivernants
(N).

BAIX EMPORDÀ

Baix Ter 4 exs. a l’estany de Pals el 6.I
(ABRA i JCXJ); citació hivernal (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 2 exs. el 12.I (FLSA,
FSEB i ALTA); cens d’ocells aquàtics hiver-
nants (N). Uns 35 exs. a la maresma del
Remolar el 29.II (FLSA); primera citació
prenupcial (F). 63 exs. a la platja de ca l’A-
rana el 21.VIII (FLSA); màxim anual (N).

BARCELONÈS

Barcelona Una parella cria a la platja del
Camp de la Bota (RRSB); (R).

GARROTXA

Les Preses 1 ex. en un solar industrial el
6.IV (FTCA); (F).

MARESME

Malgrat de Mar 4 exs. a la desemboca-

dura de la Tordera el 23.V (EBMA); darre-
ra citació prenupcial (F).

PLA DE L’ESTANY

Cornellà de Terri Una parella criant amb
3 pollets de 2 o 3 dies en una zona de con-
reus i boscos amb moviments de terres per
les obres del tren d’alta velocitat l’11.VII
(PFLB); (R).
Porqueres 1 ex. a la llacuna d’en Marga-
rit el 27.II (JBVB); primera citació prenup-
cial (F).

PLA D’URGELL

Estany d’Ivars i Vila-sana 38 exs. el 28.III
(AVPA); màxim anual (N).

SEGRIÀ

Soses 3 exs. al pantà del pla de les Trotes
el 19.II (MGMA); primera citació prenup-
cial (F).

SELVA

Sils Diverses observacions als estanys: 1
ex. el 28.II (JVLA); primera citació pre-
nupcial (F). 25 exs. el 4.V (DCFB i XRCA);
màxim anual (N). 1 ex. el 17.V (ADGA);
darrera citació prenupcial (F). 1 ex. el 2.X
(TMXC); darrera citació postnupcial (F).

TARRAGONÈS

Vila-seca 1 ex. a la platja dels Prats el 25.X
(EGTA); darrera citació postnupcial (F).

VALLÈS OCCIDENTAL

Montcada i Reixac 1 ex. al Parc Fluvial
del Besòs el 7.I (XLBA); citació hivernal (F).

VALLÈS ORIENTAL

Martorelles 1 ex. al riu Besòs l’1.XI (FMVA);
darrera citació postnupcial (F).
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Charadrius hiaticula
Corriol gros

Estatus Migrador regular i força comú a
les zones humides del litoral, especialment
al pas prenupcial, i més escàs a les de
l’interior. Hivernant variable, però regu-
lar, al delta de l’Ebre, i més rar o ocasio-
nal a altres zones humides. Va criar al del-
ta de l’Ebre el 1994.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 5 exs. el 9.I (JMAA, TMJA i AOTA); cens
d’ocells aquàtics hivernants (N). 2 exs. a
les closes de Sant Joan el 17.VII (AOTA);
primera citació postnupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 308 exs. entre el 6 i el 16.I
(PDEA); cens d’ocells aquàtics hivernants
(N).

BAIX EMPORDÀ

Torroella de Montgrí Diverses observa-
cions al mas de la Pagesa: un mínim de 70
exs. el 2.V (JPCA); (N). 1 ex. el 21.VI (JPCA);
darrera citació prenupcial (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 2 exs. a ca l’Arana
l’1.III (RBVA); primera citació prenupcial
(F). 160 exs. a la maresma del Remolar el
2.V (MGVA); màxim anual (N). Diverses
observacions a la platja de ca l’Arana: 1 ex.
el 16.VI (FLSA); darrera citació prenup-
cial (F). 1 ex. el 18.VII (RBVA); primera cita-
ció postnupcial (F). 4 exs. el 29.X (FLSA);
darrera citació postnupcial (F).

MARESME

Premià de Mar Un juvenil a la platja el
5.X (JSPC i CPMB); darrera citació post-
nupcial (F).

PLA DE L’ESTANY

Banyoles 2 exs. a la llacuna de Casa Nos-
tra el 10.III (CGPC); primera citació pre-
nupcial (F).

PLA D’URGELL

Estany d’Ivars i Vila-sana 1 ex. el 21.III
(GBCA); primera citació prenupcial (F). 22
exs. l’11.V (EFSA); màxim anual (F, N).

RIBERA D’EBRE

Flix 1 ex. al meandre el 23.IV (PJAA);
(G).

SEGRIÀ

Aitona 5 exs. als arrossars del Fondo de
la Llitera el 19.I (MBRB i RGXF); (N).

TARRAGONÈS

Tarragona 1 ex. al port el 22.VII (ACTA);
primera citació postnupcial (F).
Vila-seca 3 exs. a la platja dels Prats el
31.V (ACTA); darrera citació prenupcial (F).

Charadrius alexandrinus
Corriol camanegre

Estatus Resident nidificant local en algu-
nes zones litorals. Al delta de l’Ebre és un
nidificant molt comú, on manté la prin-
cipal població ibèrica. Així mateix, és un
migrador regular i comú pel litoral, amb
presència d’estols hivernants, regularment
de forma local, i molt més nombrós al del-
ta de l’Ebre. Ocasional a l’interior, durant
els passos.

Hi ha una correcció de dades de 2007 a l’apèndix 2,
mancances.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 16 exs. el 9.I (JMAA, TMJA i AOTA);
cens d’ocells aquàtics hivernants (N). Pobla-
ció nidificant avaluada en 26-28 parelles
(AOTA, JGIA, XCSA i JMAA); (R). Un niu amb
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posta completa a la Rubina el 31.III (AOTA
i JGIA); data de posta molt primerenca (R).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 468 exs. entre el 6 i el 16.I
(PDEA); cens d’ocells aquàtics hivernants
(N).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 3 exs. el 12.I (FLSA,
FSEB i ALTA); cens d’ocells aquàtics hiver-
nants (N). Diverses observacions a la plat-
ja de ca l’Arana: 9 exs. el 5.III (FLSA); pri-
mera citació prenupcial segura (F). 22 pare-
lles nidificants segures més 6 parelles
probables (TMPA); cens de nidificants de
l’espècie (R).

BARCELONÈS

Sant Adrià de Besòs 1 ex. a la desembo-
cadura del Besòs el 22.IX (XLBA); (G).

MARESME

Malgrat de Mar 1 ex. a la desembocadu-
ra de la Tordera el 8.IV (PABA); primera
citació prenupcial (F).
Premià de Mar 1 ex. a la platja el 5.X (JSPC
i CPMB); darrera citació postnupcial (F).

PLA D’URGELL

Estany d’Ivars i Vila-sana 1 ex. el 16.IV
(JEBA); (G, F).

TARRAGONÈS

Tarragona 1 ex. al port el 12.IV (ACTA i
MPSA); primera citació prenupcial (F).
Torredembarra 2-3 parelles nidificants als
Salats i Muntanyans el 20.VIII (AVDA); (N,
R).

Charadrius morinellus
Corriol pit-roig

Estatus Estival nidificant, molt escàs i loca-
litzat, en alguns massissos pirinencs, enca-

ra que regular sempre que l’excés de neu
no impedeixi la nidificació. Migrador molt
escàs però regular, que es pot veure de for-
ma local en algunes àrees adients, que sem-
blen tradicionals per a aquesta espècie,
especialment al pas postnupcial. Hiver-
nant molt rar i irregular a l’interior de Cata-
lunya.

BAIX CAMP

Reus 2 joves i 5 adults a l’aeroport el 27.VIII
(ABBB); primera citació postnupcial (E, F).

BAIX EMPORDÀ

Bellcaire d’Empordà Diverses observa-
cions a Sobrestany: Un mínim de 8 exs.
sedimentats el 6.IX (JPCA); (E). 2 juvenils
l’11.IX (JPCA); (E).
Torroella de Montgrí 1 ex. al mas de la
Rajoleria el 30.VIII (JPCA); (E).

BAIX LLOBREGAT

Delta del LlobregatDiverses observacions
als camps de la Ricarda: 9 exs. el 3.IX (RBVA);
(E). 7 exs. el 4.IX (FLSA i ARMC); (E). 3 exs.
el 24.IX (RBVA); (E). 1 ex. el 29.X (RBVA);
(E).

CERDANYA

Meranges 2 adults, 2 juvenils i 1 ex. d’e-
dat indeterminada al Puigpedrós el 28.VIII
(LTBB); (E).

GIRONÈS

Cassà de la Selva 1 ex., probablement
femella, a Serinyà els dies 10 (ADGA i MGSA)
i 11.VIII (JGPA i GDBA); primera citació post-
nupcial a Catalunya (E, F).

NOGUERA

Balaguer 24 exs. al secà el 26.VIII (MPOA);
(E, N).

OSONA

El Brull 1 ex. als ginebrars del Matagalls
el 13.IX (MCSB); (E).
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RIPOLLÈS

Queralbs 1 ex. al Puigmal el 2.V (ERRB);
primera citació prenupcial (E, F).
Setcases 2 adults al pic de la Dona el 31.VIII
(JPMC i JBDA); (E).

SEGRIÀ

Alfés Continuen un mínim de 8 exs., dels
13 detectats el 2.XII.2007, fins el 2.IV
(MGMA); darrera citació prenupcial (E, F,
N). 20 exs. el 3.IX (PPXD); (E, N). 18 exs.
el 24.IX (JBGA); (E, N). Un juvenil a la
timoneda el 28.IX (ASPA); (E). 4 exs. el
22.XI (MVCA, DDDA, FHXA, CLXA, EGXI i JRGB);
darrera citació postnupcial a Catalunya
(E, F).

VALLÈS ORIENTAL

Mollet del Vallès Diverses observacions
a Gallecs: 2 exs. el 18 i el 22.VIII (FMVA);
(E). 2 juvenils el 28.VIII (FMVA); (E). 2
adults i 2 juvenils el 30.VIII (JBDA); (E). 2
juvenils l’11 i el 13.IX (FMVA); (E).

Pluvialis apricaria
Daurada grossa

Estatus Hivernant regular i nombrós local-
ment, que també es pot veure en migra-
ció en àrees on no hiverna. Més comú a
les planes litorals, com l’Empordà, delta
del Llobregat i delta de l’Ebre, i més escàs
a la depressió de l’Ebre.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 126 exs. el 9.I (JMAA, TMJA i AOTA);
cens d’ocells aquàtics hivernants (N).

BAIX CAMP

Reus 1 ex. a l’aeroport el 14.III (ABBB); dar-
rera citació prenupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 3.086 exs. entre el 6 i el

16.I (PDEA); cens d’ocells aquàtics hiver-
nants (N). 1 ex. a l’Alfacada el 24.III (JBCG);
darrera citació prenupcial (F).

BAIX EMPORDÀ

Baix Ter 986 exs. el 13.I (ABRA, JCXJ i DBRA);
cens d’ocells aquàtics hivernants (N).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 220 exs. el 12.I (FLSA,
FSEB i ALTA); cens d’ocells aquàtics hiver-
nants (N). 1 ex. a cal Roc el 28.III (FLSA);
darrera citació prenupcial (F). 2 exs. a la
platja de ca l’Arana el 26.IX (FLSA); pri-
mera citació postnupcial (F).

GIRONÈS

Sant Andreu de Salou 1ex. al veïnat de
Baix el 14.XII (ACHA); (G).

SEGRIÀ

Alcarràs-Alpicat 260 exs. als pantans del
plans del Xama i de Lleida el 19.I (FFCA,
CMXA i JBSA); cens d’ocells aquàtics hiver-
nants (N).

SELVA

Sils 1 ex. als estanys el 20.I (SEOB); (G).

VALLÈS ORIENTAL

La Roca del Vallès 1 ex. als camps de San-
ta Agnès de Malanyanes els dies 29 i 30.XI
(JMOB); (G).

Pluvialis squatarola
Pigre gris

Estatus Migrador regular, tot i que no espe-
cialment comú, sobretot al litoral, i molt
més escàs a l’interior. Hivernant comú al
delta de l’Ebre, principal àrea de Catalu-
nya, regular però escàs als aiguamolls de
l’Empordà, i ocasional a les zones humi-
des de la depressió de l’Ebre. Al delta de
l’Ebre hi ha també individus estiuejants en
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nombre reduït, la qual cosa fa que es pugui
veure pràcticament tot l’any.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 15 exs. el 9.I (JMAA, TMJA i AOTA);
cens d’ocells aquàtics hivernants (N).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 953 exs. entre el 6 i el 16.I
(PDEA); cens d’ocells aquàtics hivernants
(N).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 5 exs. el 12.I (FLSA,
FSEB i ALTA); cens d’ocells aquàtics hiver-
nants (N). Diverses observacions a la plat-
ja de ca l’Arana: 13 exs. el 28.IV i el 27 i
29.V (FLSA); màxims anuals (N). 3 exs.
l’11.VI (FLSA); darrera citació prenupcial
(F). 1 ex. el 18.VII (RBVA); primera cita-
ció postnupcial (F).

BARCELONÈS

Sant Adrià de Besòs 1 ex. al Parc Fluvial
del Besòs el 18.IX i el 3.X (XLBA); (G).

MARESME

Malgrat de Mar 1 ex. a la desembocadu-
ra de la Tordera el 30.IX (XRCA); (G).

PLA D’URGELL

Estany d’Ivars i Vila-sana 1 ex. el 30.IV
(GBCA, EMFA i JFXE); (G).

TARRAGONÈS

Vila-seca 1 ex. a la platja dels Prats el 6.XI
(CAFA); (G).

Vanellus gregarius
Fredeluga gregària

Estatus Accidental a l’hivern. Diverses
dades homologades. Es pot trobar com a
reproductor al sud de Rússia i al Kazakh-

tan, i com a hivernant al Sudan i Eritrea,
Israel, Aràbia, Pakistan, i el nord-oest de
l’Índia.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. a l’estany del Cortalet el 19.X
(GDBA); (G). No tramesa al CAC.

BAIX EMPORDÀ

Pals Diverses observacions als arrossars:
1 ex. del 25.X al 31.XII (JPCA i JCMF); (G).
Un segon ex. en companyia de l’anterior
del 8 al 10.XI (ABRA i AOTA); (G). No tra-
meses al CAC.

Vanellus vanellus
Fredeluga

Estatus Nidificant puntual i en molt baix
nombre a Catalunya. Migrador i hivernant
comú a les planes agrícoles de tot el terri-
tori. Presència d’individus estiuejants irre-
gularment en algunes zones humides, sen-
se que arribin a nidificar, i d’exemplars a
l’estiu, potser en dispersió després de la
nidificació, abans de l’entrada general dels
hivernants, en zones concretes de la depres-
sió Central o els aiguamolls de l’Empordà,
on sembla que arriben per mudar.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 5.627 exs. el 9.I (JMAA, TMJA i AOTA);
cens d’ocells aquàtics hivernants (N). Pobla-
ció nidificant avaluada en 2-3 parelles (JMAA
i AOTA); (R).

BAGES

Cardona 1 ex. a la Coromina el 20.VI (RBVA
i DGCA); primera citació prenupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 15.946 exs. entre el 6 i el
16.I (PDEA); cens d’ocells aquàtics hiver-
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nants (N). 1 ex. a la finca la Palma el 4.VII
(CJMA i ISBB); primera citació postnupcial
(F).

BAIX EMPORDÀ

Baix Ter 7.782 exs. el 13.I (ABRA, JCXJ i
DBRA); cens d’ocells aquàtics hivernants
(E, N).
Torroella de Montgrí A finals de maig i
començaments de juny s’observen vols ter-
ritorials al mas de la Pagesa amb un màxim
de 6 exs. el 7.VI. Posteriorment es regis-
tren 2 adults i dos pollets de dies el 14.VI,
5 adults i un pollet de dies el 21.VI i 4
adults i un pollet de dies el 22.VI (JPCA);
nou quadrat UTM 10×10 de cria segura
(GR).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 2 exs. a cal Tet el 10.IV
(FLSA); possible darrera citació prenupcial
(F). 1 ex. coix a cal Tet i ca l’Ayola entre
els mesos de juny i setembre (FLSA); indi-
vidu estiuejant (F).

OSONA

Gurb 1 ex. al Reixac, riu Gurri, el 7.VIII
(RJNA); primera citació postnupcial (F).
Manlleu 1 ex. al Ter a la zona esportiva el
13.IV (AGRB); darrera citació prenupcial (F).

PALLARS JUSSÀ

Tremp 1 ex. als camps d’Escarlà el 5.XI
(JSNA); (G).

PALLARS SOBIRÀ

La Guingueta d’Àneu 1 ex. a la mollera
d’Escalarre el 29.VIII (PABB); primera cita-
ció postnupcial (G, F).

PLA D’URGELL

Estany d’Ivars i Vila-sana 2.000 exs. entre
el 17 i el 19.I (JEBA, GBCA, TCXB, RGXF, AVPA,
CMXA i JBSA); cens d’ocells aquàtics hiver-
nants (N). Una parella nidificant (JEBA);
(R, N).

SEGRIÀ

Lleida 2.250 exs. als embassaments de
Sucs el 15 i 19.I (MGMA, RGXF, JAXB, JBSA,
CMXA, i FFCA); cens d’ocells aquàtics hiver-
nants (N).

SELVA

Sils Diverses observacions als estanys: 1
ex. el 12.IV (MVCA); darrera citació pre-
nupcial (F). 1 ex. el 5.VII (MVCA i FHVA);
primera citació postnupcial (F).

Calidris canutus
Territ gros

Estatus Migrador regular, però escàs, al
litoral, i molt més escàs a l’interior. Més
freqüent al pas prenupcial. Hivernant oca-
sional al delta de l’Ebre, en baix nombre.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà Diverses observacions a la platja de
can Comes: 1 ex. el 14.V (AOTA i JGIA); pri-
mera citació prenupcial (F). 3 exs. el 19.V
(AOTA, JGIA i JMAA); màxim prenupcial (F).
1 ex. el 30.V (AOTA i JGIA); darrera citació
prenupcial (F). 1 ex. als estanys del Matà
el 9.IX (GDBA); primera citació postnup-
cial (F). Un juvenil a la Rogera el 22.IX
(JMAA); possible darrera citació postnup-
cial (F). 1 ex. de 1r hivern a la Rogera des
de l’11.XI (ABRA, AOTA, JVLA, BMBA, ECFA,
JGMD i JMAA) a l’1.XII (JMAA); possible dar-
rera citació postnupcial o citació hivernal
(F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 7 exs. entre el 6 i el 16.I
(PDEA); cens d’ocells aquàtics hivernants
(N).

BAIX LLOBREGAT

Delta del LlobregatDiverses observacions
a la platja de ca l’Arana: 2 exs. el 28.IV
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(FLSA); primera citació prenupcial (F). 14
exs. l’11.V (XLBA); màxim prenupcial (N).
1 ex. el 3.VI (FLSA); darrera citació pre-
nupcial (F). 1 ex. des del 18.VIII fins el
25.VIII (FLSA); única citació postnupcial
(F).

TARRAGONÈS

Torredembarra 1 ex. als Salats i Munta-
nyans el 8.III (AVDA i JVDA); (G).
Vila-seca 1 ex. a la platja dels Prats el l’11
i el 12.V (ACTA i CAFA); (G).

Calidris alba
Territ tresdits

Estatus Migrador freqüent i regular pel
litoral, especialment al pas prenupcial.
Hivernant regular al delta de l’Ebre, i hiver-
nant irregular en altres localitats del lito-
ral. Accidental, o molt rar, a l’interior.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 5 exs. el 9.I (JMAA, TMJA i AOTA); cens
d’ocells aquàtics hivernants (N). 1 ex. a la
platja de can Comes l’11.VI (AOTA i JGIA);
darrera citació prenupcial (F). Un juvenil
a la Massona l’11.IX (AOTA); primera cita-
ció postnupcial (F). 6 exs. a la platja de
can Comes el 14.XII (AOTA); màxim anu-
al (N).

BAIX CAMP

Cambrils 1 ex. a la platja el 9.I (PJAA); (G).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 651 exs. entre el 6 i el 16.I
(PDEA); cens d’ocells aquàtics hivernants
(N).

BAIX EMPORDÀ

Torroella de Montgrí 3 exs. a la platja del
Cul de les Senyores el 31.V (JPCA); (F, G).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 4 exs. el 12.I (FLSA,
FSEB i ALTA); cens d’ocells aquàtics hiver-
nants (N). Diverses observacions a la plat-
ja de ca l’Arana: màxim de 70 exs. l’11.V
(XLBA); màxim anual (N). 4 exs. el 4.VI
(FLSA i FSEB); darrera citació prenupcial
(F). 1 ex. el 18.VII (RBVA); primera cita-
ció postnupcial (F).

BAIX PENEDÈS

El Vendrell 1 ex. a la platja de Sant Sal-
vador el 22.XII (FMVA); (G).

GARRAF

Vilanova i la Geltrú 7 exs. a la platja de
Ribes Roges el 19.IV i el 10.V (VPRA);
(G).

MARESME

Malgrat de Mar 10 exs. a la desemboca-
dura de la Tordera el 12.V (EBMA); (G).
Premià de Mar 1 ex. a la platja el 5.X (JSPC
i CPMB); (G).

PLA D’URGELL

Estany d’Ivars i Vila-sana 1 ex. el 30.IV
(GBCA, EMFA i JFXE); (G).

TARRAGONÈS

Tarragona 1 ex. al port el 12.IV (ACTA i
MPSA); (G).

Calidris minuta
Territ menut

Estatus Migrant regular i comú per tot el
territori. Hivernant regular i nombrós al
delta de l’Ebre, on manté una de les prin-
cipals poblacions hivernals europees, i molt
més escàs o irregular en altres zones humi-
des.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
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pordà 12 exs. el 9.I (JMAA, TMJA i AOTA);
cens d’ocells aquàtics hivernants (N).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 6.346 exs. entre el 6 i el
16.I (PDEA); cens d’ocells aquàtics hiver-
nants (N). 1 ex. al Trabucador el 13.VII
(RGBA, HAXA, GGAB i AGAC); primera citació
postnupcial (F).

BAIX EMPORDÀ

Pals 7 exs. a la bassa del golf Serres de Pals
el 6.VIII (CBLA); primera citació postnup-
cial (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del LlobregatDiverses observacions
a la platja de ca l’Arana: 2 exs. el 6.II (SGBB);
primera citació prenupcial (F). Màxim de
100 exs. l’11.V (XLBA); màxim anual (N).
2 exs. el 16.VI (FLSA); darrera citació pre-
nupcial (F). 3 exs. el 25.VII (FSEB i JGMB);
primera citació postnupcial (F). 2 exs. a
can Dimoni el 2.XII (RBVA); darrera cita-
ció postnupcial (F).
Sant Vicenç dels Horts 3 exs. al riu Llo-
bregat el 16.I (SSAA); citació hivernal (F).

BARCELONÈS

Sant Adrià de Besòs 1 ex. a la desembo-
cadura del Besòs el 8.I (XLBA); citació hiver-
nal (F).

PLA D’URGELL

Estany d’Ivars i Vila-sana 1 ex. el 17.III
(SSAA); primera citació prenupcial (F). 3
exs. el 12.V (JEBA); darrera citació pre-
nupcial (F).

SELVA

Sils Diverses observacions als estanys: 1
ex. el 19.III (DCFB); única citació prenup-
cial (F). 3 exs. el 29.VII (TMXC); primera
citació postnupcial (F).

TARRAGONÈS

Tarragona Diverses observacions al port:
1 ex. el 27.VII (ACTA); primera citació post-
nupcial (F). 1 ex. el 18.X (ACTA); darrera
citació postnupcial (F).
Vila-seca 1 ex. a la platja dels Prats el 31.V
(ACTA); darrera citació prenupcial (F).

Calidris temminckii
Territ de Temminck

Estatus Migrador regular, però escàs, per
les zones humides tant del litoral com de
l’interior. Hivernant molt escàs, però dar-
rerament regular, al Segrià i al delta de l’E-
bre.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà Diverses observacions als estanys
del Matà: 1 ex. el 4.IV (JMAA); primera cita-
ció prenupcial (F). 21 exs. el 4.V (AOTA,
MLMB i ABRA); màxim anual (N). 1 ex. el
18.V (JMAA i TMJA); darrera citació pre-
nupcial (F). Un adult el 20.VII (JMAA); pri-
mera citació postnupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 4 exs. entre el 6 i el 16.I
(PDEA); cens d’ocells aquàtics hivernants
(N). 1 ex. als arrossars de l’Illa de Riu el
14.V (CJMA, ISSB, CSSB i CSSC); darrera cita-
ció prenupcial (F). 4 exs. als arrossars de
Riet Vell el 26.VII (RRXD); primera citació
postnupcial (F).

BAIX EMPORDÀ

Fontanilles 1 ex. en un camp inundat el
21.IX (JPCA); (G).
Pals 2 exs. als aiguamolls de Boada l’1.V
(JPCA); (G). Diverses observacions als arros-
sars: 1 ex. l’11.V (JPCA); (G). 2 juvenils el
19 i 20.IX (AOTA i ABRA); (G). Un juvenil
el 23.IX (AOTA); darrera citació postnup-
cial (F).
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BAIX LLOBREGAT

Abrera 1 ex. al riu Llobregat l’11.VIII (XLBA,
FSJA i LPXE); (G).
Delta del LlobregatDiverses observacions
a la maresma del Remolar: 4 exs. el 26.II
(PBGA, JBOL i FLSA); primera citació pre-
nupcial (F). 9 exs. l’1.V (JCMC); màxim
anual (N). 1 ex. a cal Roc el 17.V (RBVA);
darrera citació prenupcial (F). 2 exs. a la
platja de ca l’Arana el 16.VII (RBVA); pri-
mera citació postnupcial (F). 3 exs. a la
maresma del Remolar el 22.XII (RBVA); dar-
rera citació de l’any (F).

BARCELONÈS

Sant Adrià de Besòs 1 ex. al Parc Fluvial
del Besòs el 7.VIII (XLBA); (G).

MARESME

Malgrat de Mar 1 ex. a la desembocadu-
ra de la Tordera el 7.V (EBMA); (G).

PLA D’URGELL

Estany d’Ivars i Vila-sana 1 ex. el 4.IV
(MPLA, SSAA i EMXC); primera citació pre-
nupcial (F). 1 ex. el 12.V (RBVA i OLGA);
darrera citació prenupcial (F). Un adult el
16.XI (RBVA); única citació postnupcial (F).

TARRAGONÈS

Vila-seca 1 ex. a la platja dels Prats el 16.V
(ACTA i CAFA); (G).

Calidris melanotos
Territ pectoral

Estatus Accidental que gairebé és regular
anualment. Diverses citacions homologa-
des. La seva distribució s’estén pel nord
de Sibèria, d’Alaska i del Canadà, i com a
hivernant al sud d’Amèrica del Sud, Nova
Zelanda i el sud-est d’Austràlia.

L’observació de diferents exemplars al PNAE
i en diferents localitzacions dins del parc,

fa que com a mínim es puguin diferenciar
els anteriorment esmentats per diferències
estructurals o de coloració, però és més
que probable que alguns individus dife-
rents/nous, hagin quedat exclosos per no
ser fiable la seva separació.- PNAE.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. als estanys del Matà de l’1 al
4.V (JFOB, JAGB, AOTA, PSGA, TMJA i ALTA);
(G). 3 juvenils als estanys del Matà del 7
al 25.IX (JMAA, AOTA i ALTA); (G). 3 juve-
nils als prats d’en Senillosa els dies 12 i
13.IX i posteriorment als estanys del Matà
del 16 al 25.IX (PSGA i ALTA); (G). Un juve-
nil als estanys del Matà del 15 al 19.X (JMAA,
RGBA i ALTA); (G). No trameses al CAC.

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. entre el 6 i el 16.I
(PDEA); cens d’ocells aquàtics hivernants
(N). 1 ex. als arrossars del mas de la Coman-
danta del 5 (JAGB) al 7.I (APXK, AGXF i CJMA);
(G). Entre 1 i 2 exs. a la badia dels Fan-
gar del 9 (MLMB) al 18.II (JFBB); (G). 1 ex.
en un arrossar vora el bar els Bascos el 20.II
(RGBA); (G). 1 ex. a l’Alfacada el 20 i el
26.IV (JBGC); (G). Diverses observacions
a Riet Vell: 1 ex. entre el 26.VII (RRXD) i
el 12.VIII (JTOA i RSSB); (G). 2 exs. el 13
(JTOA i RSSB) i el 14.VIII (CJMA i JCXN); (G).
1 ex. el 15.VIII (CJMA); (G). 2 juvenils el
6.IX (MGTA, MTBA, JBCG, JBXO, DOCA i VETA);
(G). 4 exs. el 13.IX (MRFA, EYYA i ISSB); (G).
1 ex. a un arrossar vora Sant Jaume d’En-
veja el 23.IX (RLLB, ISSB, JCMG i ALTA); (G).
4 exs. en un arrossar vora l’Alfacada el
29.IX (CJMA i ISSB); (G). No trameses al
CAC.

BAIX EMPORDÀ

Torroella de Montgrí 2 exs. el 18.V (JPCA);
(G). No tramesa al CAC.
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BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a la maresma
del Remolar el 25.III (JCMC); (G). No tra-
mesa al CAC. 1 ex. a la platja de ca l’Ara-
na des del 13.VII (RBVA) fins el 18.VIII
(FLSA); (G). Homologada pel CAC. 1 ex.
en companyia de Fredelugues Vanellus vane-
llus a la platja de ca l’Arana el 15.XI (RRSB
i JJMB); (G). No tramesa al CAC.

Calidris ferruginea
Territ becllarg

Estatus Migrador regular per tot el terri-
tori, tot i que no molt nombrós, excepte
al delta de l’Ebre, on és comú, especial-
ment al pas de tardor. Hivernant molt rar
al mateix delta de l’Ebre.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà Diverses observacions als estanys
del Matà: 1 ex. el 12.IV (AOTA); primera
citació prenupcial (F). 48 exs. el 10.V
(AOTA); màxim prenupcial (F). 1 ex. el
29.V (JMAA); darrera citació prenupcial
(F). Un mascle adult el 20.VII (JMAA); pri-
mera citació postnupcial (F). 4 exs. el 7.X
(AOTA i JMAA); darrera citació postnupcial
(F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 10 exs. entre el 6 i el 16.I
(PDEA); cens d’ocells aquàtics hivernants
(N). 2 exs. a la gola de Migjorn el 30.VI
(RGBA); darrera citació prenupcial (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del LlobregatDiverses observacions
a la platja de ca l’Arana: 1 ex. el 26.III
(FLSA); primera citació prenupcial (F). 3
exs. el 26.V (FLSA); darrera citació pre-
nupcial (F). 5 exs. el 17.VII (FSEB i JGMB);
primera citació postnupcial (F). 160 exs.
el 30.VII (XLBA); màxim anual (N). 20 exs.

el 24.IX (FLSA); darrera citació postnup-
cial (F).

MARESME

Malgrat de Mar 1ex. a la desembocadu-
ra de la Tordera el 15.IV (EBMA); primera
citació prenupcial (F).

OSONA

Manlleu Un jove al Ter, a la zona esporti-
va, entre el 28 (RJNA, JEPB, OCVA i MRFA) i
el 30.IX (RPEA i GMCC); darrera citació post-
nupcial (F).

PLA D’URGELL

Estany d’Ivars i Vila-sana 1 ex. l’11.IV
(SSAA); primera citació prenupcial (F). 9
exs. el 24.IV (JEBA); màxim prenupcial (N).
2 exs. el 12.V (RBVA i OLGA); darrera cita-
ció postnupcial (F).

TARRAGONÈS

Tarragona 1 ex. al port el 27.VII (ACTA);
primera citació postnupcial (F).
Vila-seca 6 exs. a la platja dels Prats el
12.V (ACTA i CAFA); darrera citació pre-
nupcial (F).

Calidris alpina
Territ variant

Estatus C. a. alpina migrador regular i
comú, especialment pel litoral. Hiver-
nant regular i molt comú al delta de l’E-
bre, i molt més escàs a la resta de zones
humides, especialment als aiguamolls de
l’Empordà, al delta del Llobregat i als
arrossars del Segrià. C. a. schinzii migra-
dor i/o hivernant escàs. Cal clarificar l’es-
tatus real d’aquesta subespècie que nidi-
fica de forma molt local al Bàltic, SE de
Groenlàndia, Islàndia i les Illes Britàni-
ques.
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ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 74 exs. el 9.I (JMAA, TMJA i AOTA);
cens d’ocells aquàtics hivernants (N). Un
adult als estanys del Matà el 31.VII (AOTA);
primera citació postnupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 27.153 exs. entre el 6 i el
16.I (PDEA); cens d’ocells aquàtics hiver-
nants (N).

BAIX EMPORDÀ

Torroella de Montgrí 2 exs. a mas Pla el
8.XII (JPCA i JCMF); citació hivernal (F). 2
exs. al mas de la Pagesa el 31.XII (JPCA);
citació hivernal (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 15 exs. 12.I (FLSA,
FSEB i ALTA); cens d’ocells aquàtics hiver-
nants (N). Diverses observacions a la plat-
ja de ca l’Arana: 13 exs. el 4.III (FLSA); pos-
sible primera citació prenupcial (F). 1 ex.
el 7.VI (XLBA); darrera citació prenupcial
(F). 1 ex. el 25.VII (FSEB i JGMB); primera
citació postnupcial (F). 28 exs. el 22.IX
(FLSA); màxim anual (N).

BARCELONÈS

Sant Adrià de Besòs Diverses observa-
cions a la desembocadura del Besòs: 1
ex. el 26.VIII (XLBA); primera citació post-
nupcial (F). 3 exs. el 3.X (XLBA); darrera
citació postnupcial (F).

MARESME

Premià de Mar Un juvenil a la platja el
5.X (JSPC i CPMB); darrera citació post-
nupcial (F).

PLA D’URGELL

Estany d’Ivars i Vila-sana 5 exs. el 28.III
(JMPOA); primera citació prenupcial (F).

SELVA

Sils 1 ex. als estanys el 12.VIII (DCFB); pri-
mera citació postnupcial (F).

TARRAGONÈS

Vila-seca Diverses observacions a la plat-
ja dels Prats: 1 ex. l’11.V (ACTA); darrera
citació prenupcial (F). 6 exs. el 6.XI (CAFA);
darrera citació postnupcial (F).

Limicola falcinellus
Territ becadell

Estatus Accidental. Diverses dades homo-
logades. La subespècie falcinellus, que és
la que arriba a Catalunya, es distribueix
per Escandinàvia i el nord de Rússia, hiver-
nant des del sud i l’est d’Àfrica a través
d’Aràbia fins al sud de l’Índia.

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre Diverses observacions al
Goleró: 1 ex. el 14.IV (SWWA); (G). 1 ex.
entre el 2 (JTOA i RSBB) i el 16.V (JFFB); (G).
No trameses al CAC.

Tryngites subruficollis
Territ rogenc

Estatus Accidental. Diverses citacions
homologades. Cria al nord d’Alaska, del
Canadà i a l’extrem nord-est de Sibèria.
Hiverna a Amèrica del Sud.

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 3 exs. en una propietat
privada entre el 19 (DBCA, JFBB, JFXE i ISSB)
i el 29.IX (CJMA); (G). No tramesa al CAC.
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Philomachus pugnax
Batallaire

Estatus Migrador regular i comú, tant al
litoral com a l’interior, sobretot al pas pre-
nupcial. Hivernant regular localment comú
al delta de l’Ebre, i menys abundant als
aiguamolls de l’Empordà i al Segrià, on
sembla que la població hivernant es con-
solida, i més irregular en altres zones humi-
des.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 2 exs. el 9.I (JMAA, TMJA i AOTA); cens
d’ocells aquàtics hivernants (N). Un adult
als estanys del Matà el 15.VII (AOTA); pri-
mera citació postnupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 475 exs. entre el 6 i el 16.I
(PDEA); cens d’ocells aquàtics hivernants
(N). 3 exs. al Fangar el 15.VII (CLLA, ISSB
i CJMA); primera citació postnupcial (F).

BAIX EMPORDÀ

Pals 10 exs. a les basses d’en Coll l’11.III
(CBLA); primera citació prenupcial (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 6 exs. el 12.I (FLSA,
FSEB i ALTA); cens d’ocells aquàtics hiver-
nants (N). 7 exs. a la bassa dels Pollancres
el 3.III (FLSA); primera citació prenupcial
(F). Uns 50 exs. a la mateixa localitat el
5.IV (MGVA); màxim anual (N).Un adult
amb plomatge quasi nupcial el 28.VI (RBVA);
darrera citació prenupcial (F). 1 ex. a la
platja de ca l’Arana el 25.VIII (FLSA); pri-
mera citació postnupcial (F).

BARCELONÈS

Sant Adrià de Besòs 1 ex. al Parc Fluvial
del Besòs el 14.X (XLBA); darrera citació
postnupcial (F).

GIRONÈS

Campllong 1 ex. a les Ferreries el 10.V
(JRBB); darrera citació prenupcial (F).

PLA D’URGELL

Estany d’Ivars i Vila-sana 8 exs. el 2.III
(MPLA); primera citació prenupcial (F).
Mínim de 90 exs. el 29.IV (JEBA); màxim
anual (N). 7 exs. l’11.V (EFSA); darrera cita-
ció prenupcial (F). 1 ex. el 21.X (JEBA, VPRA
i MLMB); darrera citació postnupcial (F).

SELVA

Sils Diverses observacions als estanys: 4
exs. el 9.III (DCFB, MVCA i JVLA); primera
citació prenupcial (F). 1 ex. el 9.X (TMXC);
darrera citació postnupcial (F).

VALLÈS ORIENTAL

Granollers 1 ex. al riu Congost el 23.III
(JMOB, FMVA i EFXA); primera citació pre-
nupcial (F).

Lymnocryptes minimus
Becadell sord

Estatus Migrador i hivernant escàs, però
regular, arreu del territori.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 2 exs. el 9.I (JMAA, TMJA i AOTA);
cens d’ocells aquàtics hivernants (N). Diver-
ses observacions als estanys del Matà: 6
exs. l’1.II (AOTA); (N). 1 ex. el 4.V (MFRA
i GJPA); darrera citació prenupcial (F).

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 1 ex. alça el vol a la
cua de l’embassament del Foix el 28.III
(CGGA, XBGA i HSCA); (G).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. a l’Alfacada l’1.IV
(JBGC); darrera citació prenupcial (F). 1 ex.
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en un arrossar vora l’Illa de Riu el 17.X
(CJMA); primera citació postnupcial (F).

BAIX EMPORDÀ

Castell-Platja d’AroDiverses observacions
als estanys de les Escoles: 1 ex. el 2.II
(CACB); (G). 1 ex. el 8.XI (CACB); (G).

BAIX LLOBREGAT

Delta del LlobregatDiverses observacions
a la maresma del Remolar: 1 ex. el 28.III
(MGTA, JCMC i MSSB); darrera citació pre-
nupcial (F). 1 ex. el 29.IX (MGVA); prime-
ra citació postnupcial (F).

BARCELONÈS

Santa Coloma de Gramenet 1 ex. al Parc
Fluvial del Besòs el 24.I (XLBA); (G).

OSONA

Manlleu 1 ex. al Ter a l’embarcador el 19.III
(AGRB); darrera citació prenupcial (F).
Santa Maria de Corcó 1 ex. en un camp
inundat prop del mas Corominas el 16.XI
(AGRB); primera citació postnupcial (F).

TARRAGONÈS

Torredembarra 2 exs. als Salats i Munta-
nyans el 8.II (PABA); (G).

VALLÈS OCCIDENTAL

Montcada i Reixac Diverses observacions
al Parc Fluvial del Besòs: 4 exs. el 21.I
(XLBA); màxim prenupcial (N). 1 ex. el
31.III (XLBA); darrera citació prenupcial
(F). 1 ex. el 8.X (FMVA); primera citació
postnupcial (F).

VALLÈS ORIENTAL

Granollers 1 ex. al riu Congost al seu pas
pel nucli urbà el 8.XI (FMVA); (G).

Gallinago gallinago
Becadell comú

Estatus Migrador i hivernant comú tant al
litoral com a l’interior en tota mena d’am-
bients palustres, arribant a les valls piri-
nenques on troba ambients adequats.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 237 exs. el 9.I (JMAA, TMJA i AOTA);
cens d’ocells aquàtics hivernants (N). 1 ex.
a l’estany de Mornau el 4.V (MOVA); dar-
rera citació prenupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 2.797 exs. entre el 6 i el
16.I (PDEA); cens d’ocells aquàtics hiver-
nants (N). 1 ex. a l’Alfacada el 8.V (JBGC);
darrera citació prenupcial (F). 1 ex. a la
gola de Migjorn el 15.VII (CLLA, ISSB i CJMA);
primera citació postnupcial (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del LlobregatDiverses observacions
a la platja de ca l’Arana: 1 ex. el 6.V (FLSA
i SBXC); darrera citació prenupcial (F). 1
ex. el 20.VIII (RBVA); primera citació post-
nupcial (F).

OSONA

Orís 1 ex. a la bassa de l’abocador el 9.VIII
(JEPB); primera citació postnupcial (F).

PALLARS SOBIRÀ

Alins 2 exs. alimentant-se a 2.454 m en
una zona de prats humits a l’entorn de l’es-
tany del Port Vell l’1.IX (DSXC); (F, G).
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La Guingueta d’Àneu 5 exs. a l’embassa-
ment de la Torrassa el 15 (JCBC) i el 16.I
(EVAA); (G).

PLA D’URGELL

Estany d’Ivars i Vila-sana 13 exs. el 27.VIII
(SSAA); primera citació postnupcial (F).

SELVA

Sils 1 ex. als estanys el 30.VII (DCFB); pri-
mera citació postnupcial (F).

Gallinago media
Becadell gros

Estatus Accidental. Diverses dades homo-
logades, essent els aiguamolls de l’Em-
pordà la zona amb més dades. La seva
àrea de reproducció s’estén per Escandi-
nàvia, Polònia, els països Bàltics, i l’oest
de Rússia. Hiverna a l’Àfrica al sud del
Sàhara.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. a l’estany de Palau els dies 7
i 8.IV (SSAA, JMAA i AOTA); (G). 1 ex. a l’es-
tany del Cortalet el 10.IV (RSSC i AFFB);
(G). Diverses observacions als estanys
del Matà: 1 ex. del 27.IV a l’1.V (JMAA, LSLB,
TMJA, MBXD i ALTA); (G). Un segon ex. del
29.IV al 2.V (JMAA, LSLB, CAUA i ALTA); (G).
Un tercer ex. del 30.IV al 4.V (LSLB i ALTA);
(G) Un quart i darrer ex. del 30.IV al 4.V
(MFRA i ALTA); (G). 1 ex. de 2n any de
calendari a l’estany de Palau, capturat per
a l’anellament durant el primer dia d’ob-
servació, els dies 13 i 14.V (SSAA i ALTA);
(G). No trameses al CAC.

GIRONÈS

Campllong 1 ex. a les Ferreries els dies
11 (JRBB) i 12.V (GDBA); (G). No tramesa
al CAC.

Scolopax rusticola
Becada

Estatus Nidificant escàs al Pirineu, Prepi-
rineu i part de la Catalunya humida, on
nidifica regularment una minsa població,
molt mal coneguda. Migrador i hivernant
freqüent per tot el territori, però més comú
a la Catalunya humida.

ALT CAMP

El Pont d’Armentera 1 ex. a les Sorts, riu
Gaià, el 18.XI (CGGA i MCMF); (G).
Vila-rodona 1 ex. a la Farga, riu Gaià, el
18.XI (CGGA i MCMF); (G).

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 1 ex. a l’embassa-
ment del Foix el 17.XI (CGGA, HSCA i XBGA);
primera citació postnupcial (F).

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. a Sant Andreu el 19.XI
(JCCA); primera citació postnupcial (F).

GARRAF

Olivella 1 ex. al Fondo de Jafre el 27.XI
(RGLA); (G).

GIRONÈS

Cervià de Ter 1 ex. sobre el nucli urbà el
8.IV (LBXB); darrera citació prenupcial (F).

OSONA

Vilanova de Sau 1 ex. el 15.X (PVPA); pri-
mera citació postnupcial (F).

PALLARS JUSSÀ

Tremp 1 ex. a la font dels Capellans el 8.III
(JSNA); darrera citació prenupcial (F).

PALLARS SOBIRÀ

Alins Diverses observacions al bosc de
Virós: 1 ex. cantant a les 4:00 h el 4.VI
(MBXI i XGPB); (R). 1 ex. cantant el 9.VI
(RLXA i XGPB); (R).

Llista Sistemàtica 113



La Guingueta d’Àneu 1 ex. en prats aban-
donats a Estaron en un dia amb climato-
logia molt adversa el 31.X (MBXK); possi-
ble primera citació postnupcial (F).

RIPOLLÈS

Camprodon 1 ex. al coll d’Alablau el 12.XI
(PLSA); primera citació prenupcial (F). 4
exs. a Freixenet el 30.XI (PLSA); (N).

Limosa limosa
Tètol cuanegre

Estatus Migrador i hivernant comú, espe-
cialment al delta de l’Ebre, on ateny grans
quantitats a l’hivern; a la resta de zones
humides és més escàs, o ocasional, com a
hivernant. Més comú al litoral que a l’in-
terior, on és més rar. Estiuejant al delta de
l’Ebre, on es pot veure tot l’any.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 2 exs. a l’estany d’en Pericus el 5.II
(AOTA i JMAA); primera citació prenupcial
(F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 4.413 exs. entre el 6 i el
16.I (PDEA); cens d’ocells aquàtics hiver-
nants (N).

BAIX LLOBREGAT

Delta del LlobregatDiverses observacions
a la maresma del Remolar: 1 ex. el 4.II
(PBGA i JBOL); primera citació prenupcial
(F). 15 exs. el 13.II (PBGA i JBOL); màxim
prenupcial (N). 1 ex. el 26.VI (PBGA i JBOL);
darrera citació prenupcial (F). 1 ex. el 2.VII
(PBGA i JBOL); primera citació postnupcial
(F). 4 exs. el 20.IX (RBVA); darrera citació
postnupcial (F).

PLA D’URGELL

Estany d’Ivars i Vila-sana 3 exs. el 12.II

(JEBA); primera citació prenupcial (F). 42
exs. el 5.III (SSAA); màxim prenupcial (N).
3 exs. el 24.IV (AVPA); darrera citació pre-
nupcial (F).

SELVA

Sils 1 ex. als estanys entre el 9 (JVLA i ALAA)
i el 24.III (TMXC); (G).

Limosa lapponica
Tètol cuabarrat

Estatus Migrador regular, però poc fre-
qüent, especialment al litoral, i molt més
escàs a l’interior. Hivernant localitzat sobre-
tot al delta de l’Ebre, on hi ha una pobla-
ció petita però regular en aquesta estació.
Així mateix, la presència d’exemplars esti-
uejants fa que també es pugui veure pràc-
ticament tot l’any al delta de l’Ebre.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. a la Massona el 2.IX (AOTA);
primera citació postnupcial (F). 1 ex. a la
Rogera el 16.X (RGBA i JMAA); darrera cita-
ció postnupcial (F). 1 ex. a la platja de can
Comes el 13.XII (GDBA); citació hivernal
(F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 32 exs. entre el 6 i el 16.I
(PDEA); cens d’ocells aquàtics hivernants
(N).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 2 exs. a la platja de
ca l’Arana l’11.V (XLBA); única citació pre-
nupcial (F). 2 exs. a la platja del Prat el
14.IX (RBVA); primera citació postnupcial
(F) 3 exs. el 22 i el 24.IX (FLSA); màxim
anual (N). 2 exs. a la platja de ca l’Arana
el 8.X (FLSA); darrera citació postnupcial
(F).
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MARESME

Premià de Mar 1 ex. a la platja el 14.IX
(JSPC i CPMB); (G).

Numenius phaeopus
Polit cantaire

Estatus Migrador regular, però poc comú,
per tot el territori. Ocasionalment, amb
circumstàncies meteorològiques determi-
nades, es poden veure grans estols pel lito-
ral. Hivernant molt rar, amb alguns casos
darrerament al delta de l’Ebre.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 2 exs. a l’estany Europa el 29.III
(MRFB i OCVA); primera citació prenupcial
(F). 7 exs. als prats de can Comes el 6 i el
9.IV (JMAA i AOTA); màxim anual (N). 2
exs. a la gola del Fluvià el 23.IV (JRRF); dar-
rera citació prenupcial (F). 4 exs. als
estanys del Matà l’1.VIII (AOTA i JMAA); pri-
mera citació postnupcial (F). 1 ex. a la
Rogera el 23.VIII (AOTA); darrera citació
postnupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. a l’Alfacada el
17.III (JBCG i OCVA); primera citació pre-
nupcial (F). 1 ex. al Goleró el 5.VII (JTOA
i RSBB); primera citació postnupcial (F).

BAIX EMPORDÀ

Torroella de Montgrí 1 ex. al mas de la
Pagesa el 21.VIII (JPCA); (G).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a la platja del
Remolar el 15.III (CCTA); primera citació
prenupcial (F). Diverses observacions a la
platja de ca l’Arana: 79 exs. el 15.IV (FLSA);
màxim anual (N). 2 exs. el 18.V (XLBA);
darrera citació prenupcial (F). 6 exs. el
5.VII (XLBA); primera citació postnupcial

(F). 1 ex. a la platja de ca l’Arana el
12.IX (FLSA); darrera citació postnupcial
(F).

BARCELONÈS

Sant Adrià de Besòs 1 ex. a la desembo-
cadura del Besòs entre el 24.IV i el 6.V
(XLBA i MCVA); (G).

OSONA

Manlleu 1 ex. al Ter el 9 (RPEA, DCXC i
GMCC) i el 10.IV (APFA i GMCC); (G).

PLA D’URGELL

Estany d’Ivars i Vila-sana 1 ex. el 27.IV
(LTBB); (G).

SEGRIÀ

Alfés 1 ex. a la timoneda el 12.IV (PGXF);
(G).

TARRAGONÈS

Torredembarra 1 ex. als Salats i Munta-
nyans el 23.VIII (JVDA); (G).

Numenius arquata
Becut

Estatus Migrador regular i freqüent per tot
el territori, amb bons contingents al delta
de l’Ebre. Hivernant més localitzat, com
per exemple al delta de l’Ebre, on manté
el principal nucli, i als aiguamolls de l’Em-
pordà. A la resta de zones humides és un
hivernant molt escàs. Estiuejant escàs.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 69 exs. el 9.I (JMAA, TMJA i AOTA);
cens d’ocells aquàtics hivernants (N).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 371 exs. entre el 6 i el 16.I
(PDEA); cens d’ocells aquàtics hivernants
(N). 14 exs. al Goleró el 12.VII (NNXA,
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MCXM, RGXC, AGXI i CJMA); primera citació
postnupcial (F).

BAIX EMPORDÀ

Pals 24 exs. a l’estany de Pals el 31.X (CBLA);
(N).
Torroella de Montgrí 1 ex. a mas Pla el
20.VIII (JPCA); primera citació postnupcial
(F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 2 exs. a la platja del
Remolar el 15.III (CCTA); primera citació
prenupcial (F). 1 ex. a la platja de ca l’A-
rana entre el 3.IV (FLSA i DBRA) i el 12.VI
(FLSA); darrera citació prenupcial (F). 1 ex.
a la mateixa localitat el 28.VI (RBVA); pri-
mera citació postnupcial (F). 1 ex. a la
maresma del 22.XI (STXB) fins a finals d’a-
ny (FLSA); citació hivernal (F).

MARESME

Malgrat de Mar 1 ex. a la desembocadu-
ra de la Tordera el 27.XII (EBMA); citació
hivernal (G, F).

TARRAGONÈS

Torredembarra 1 ex. als Salats i Munta-
nyans el 24.VIII (AVDA i JVDA); (G).

Tringa erythropus
Gamba roja pintada

Estatus Migrador regular i freqüent a les
zones humides d’aigua dolça, tant pel lito-
ral com de l’interior. Hivernant localitzat
al delta de l’Ebre, on hi ha la major part
de la població del territori, en menor nom-
bre als aiguamolls de l’Empordà, i més tes-
timonialment a d’altres zones, com a la
depressió Central.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 11 exs. el 9.I (JMAA, TMJA i AOTA);

cens d’ocells aquàtics hivernants (N). 2
exs. adults a l’estany del Cortalet el 29.VI
(JMAA); primera citació postnupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 421 exs. entre el 6 i el 16.I
(PDEA); cens d’ocells aquàtics hivernants
(N).

BAIX EMPORDÀ

Pals 1 ex. al golf Serres de Pals el 26.III
(CBLA); (G).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 2 exs. el 12.I (FLSA,
FSEB i ALTA); cens d’ocells aquàtics hiver-
nants (N). 4 exs. a la bassa dels Pollancres
el 21.II (FLSA i NUTA); primera citació pre-
nupcial (F). 18 exs. a cal Tet el 6.IV (RBVA);
màxim anual (N). 1 ex. a la platja de ca
l’Arana el 19.VI (FLSA); darrera citació pre-
nupcial (F). 2 exs. a la maresma del Remo-
lar el 2.VII (RMXH); primera citació post-
nupcial (F).

BARCELONÈS

Sant Adrià de Besòs 1 ex. a la desembo-
cadura del Besòs el 9.IV (XLBA); (G).

MARESME

Malgrat de Mar 1 ex. a la desembocadu-
ra de la Tordera el 15 (EBMA) i el 16.IV
(PABA); (G).

PLA DE L’ESTANY

Banyoles 1 ex. a la nova llacuna de Casa
Nostra del 8 al 10.III (CFQA i CGPC); (G).
Porqueres 1 ex. a la llacuna d’en Marga-
rit des del 27 (HMPA) fins el 29.IV (CGPC);
(G).

PLA D’URGELL

Estany d’Ivars i Vila-sana 1 ex. el 21.III
(GBCA); primera citació prenupcial (F). 1
ex. el 12.V (RBVA i OLGA); darrera citació
prenupcial (F).
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SELVA

Sils Diverses observacions als estanys: 2
exs. el 27.III (AGRB, LMMA, JOMB i CSPA); pri-
mera citació prenupcial (F). 4 exs. el 19.IV
(AAGA); darrera citació prenupcial (F). 1
ex. el 12.VII (DCFB); única citació post-
nupcial (F).

Tringa totanus
Gamba roja vulgar

Estatus Nidificant regular, tot i que no
gaire comú, al delta de l’Ebre. Migrador
comú i regular arreu del territori. Hiver-
nant molt localitzat al delta de l’Ebre, on
es troben la majoria dels individus hiver-
nants, i més testimonialment a la resta de
zones humides.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. el 9.I (JMAA, TMJA i AOTA); cens
d’ocells aquàtics hivernants (N). 2 exs. a
la Rogera el 27.II (JMAA i AOTA); primera
citació prenupcial (F).

ALT URGELL

Basella 1 ex. a l’embassament de Rialb el
14.II (RBVA); primera citació prenupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 859 exs. entre el 6 i el 16.I
(PDEA); cens d’ocells aquàtics hivernants
(N).

BAIX LLOBREGAT

Delta del LlobregatDiverses observacions
a la platja de ca l’Arana: 123 exs. el 12.V
(JJMB); màxim anual (N). 1 ex. el 8.VIII
(FLSA); possible primera citació postnup-
cial (F).

BARCELONÈS

Sant Adrià de Besòs Diverses observa-
cions a la desembocadura del Besòs: 1

ex. el 31.V (XLBA); darrera citació prenupcial
(F). 1 ex. mort per botulisme el 24.VII
(XLBA); primera citació postnupcial (F, B).

MARESME

Malgrat de Mar Diverses observacions a
la desembocadura de la Tordera: 5 exs. el
2.II (EBMA); primera citació prenupcial (F).
1 ex. el 26.V (EBMA); darrera citació pre-
nupcial (F).

PLA D’URGELL

Estany d’Ivars i Vila-sana 1 ex. el 5.III
(SSAA); primera citació prenupcial (F). 6
exs. el 21.V (JEBA i ERVA); darrera citació
prenupcial (F).

SEGRIÀ

Lleida 1 ex. al riu Segre el 18 i 19.I (ESMA,
EFSA, JPXM, RRJB i CRSA); cens d’ocells aquà-
tics hivernants (N).

SELVA

Sils 1 ex. als estanys el 14.II (JVLA, TMXC,
TSCA, MGXA, ACPA i RNVA); primera citació
prenupcial (F).

TARRAGONÈS

Vila-seca Entre 200 i 220 exs. a la platja
dels Prats el 12.V (ACTA i CAFA); màxim
nombre comptabilitzat a la zona (N). 1 ex.
a la mateixa localitat el 31.V (ACTA); dar-
rera citació prenupcial (F).

Tringa stagnatilis
Siseta

Estatus Migrador regular, però escàs, que
els darrers anys sembla cada cop més nom-
brós al pas de tardor, especialment al del-
ta de l’Ebre. Hivernant excepcional.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà Diverses observacions als estanys
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del Matà: 1 ex. el 4.IV (JMAA); primera cita-
ció prenupcial (E, F). 1 ex. el 30.IV (JMAA
i LSLB); darrera citació prenupcial (E, F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 2 exs. a l’Alfacada el 19.III
(JBCG); (E, F); primera citació prenupcial
(F). Posteriorment 3 citacions correspo-
nents a 5 exs. en període prenupcial al Gar-
xal i la Tancada (JBAB, ABBG, LEEA, JTOA i
RSBB); (E, F, N). 2 exs. al Garxal el 20.IV
(JBAB, LEEA i FRXD); darrera citació pre-
nupcial (E, F). 3 exs. al Goleró el 16.VI
(CJMA, JMXS i ITXB); primera citació post-
nupcial (E, F). Posteriorment 6 citacions
corresponents a 8 exs. en període post-
nupcial (CJMA, JMXS, ITXB, ISSB, MRFA, JTOA,
RSBB i ALTA); (E, F, N). 1 ex. a la Tancada i
1 ex. a Riet Vell el 25.X (JFFD, AFFC, MZZA
i ACTA); darrera citació postnupcial (E, F).

BAIX EMPORDÀ

Palau-sator 2 exs. a l’estany de Boada del
6 (ABRA) al 8.IV (RFRA); (E).

BAIX LLOBREGAT

Delta del LlobregatDiverses observacions
a la maresma del Remolar: 1 ex. el 3.IV
(FLSA); primera citació prenupcial (E, F).
4 exs. entre el 4.IV (MGVA i RBVA) i el 7.IV
(FLSA i JCMC); màxim anual (E, N). 1 ex. a
la bassa dels Pollancres el 7.X (ARMC); (E).

PLA D’URGELL

Estany d’Ivars i Vila-sana 1 ex. el 6.IV
(MPLA i MPOA); (E).

Tringa nebularia
Gamba verda

Estatus Migrador comú per tot el territo-
ri, tot i que més comú al litoral. Hivernant
escàs al delta de l’Ebre i molt més escàs als
aiguamolls de l’Empordà, on sembla que
hiverna recentment de manera regular. A

la resta del territori és un hivernant molt
rar o ocasional. Estiuejant molt rar o oca-
sional.

ALT EMPORDÀ

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

ALT PENEDÈS

Santa Margarida i els Monjos 1 ex. a les
basses de la pedrera de la Uniland el 27
(PTEA i PARA) i el 31.VIII (PTEA i JCRE); pri-
mera citació postnupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 347 exs. entre el 6 i el 16.I
(PDEA); cens d’ocells aquàtics hivernants
(N).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 3 exs. el 12.I (FLSA,
FSEB i ALTA); cens d’ocells aquàtics hiver-
nants (N). 40 exs. a la platja de ca l’Arana
el 19.IV (RBVA); màxim anual (N). Diver-
ses observacions a la platja de ca l’Arana:
1 ex. el 6.VI (FLSA); darrera citació pre-
nupcial (F). 1 ex. a la platja de ca l’Arana
el 13.VII (RBVA); primera citació postnup-
cial (F).
Sant Joan Despí 1 ex. al riu Llobregat
l’1.IV (SSAA); primera citació prenupcial
(F).

BARCELONÈS

Sant Adrià de Besòs 1 ex. al Parc Fluvial
del Besòs el 7.X (XLBA); darrera citació post-
nupcial (F).

PLA D’URGELL

Estany d’Ivars i Vila-sana 1 ex. el 29.III
(MPOA); primera citació prenupcial (F). 1
ex. el 29.IV (JEBA); darrera citació pre-
nupcial (F). 1 ex. el 14.X (JEBA); única cita-
ció postnupcial (F).
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SELVA

Sils Diverses observacions als estanys: 1
ex. el 31.III (JVLA); primera citació pre-
nupcial (F). 1 ex. el 20.V (TMXC); darrera
citació prenupcial (F). 1 ex. el 10.VII (TMXC);
primera citació postnupcial (F). 1 ex. el
2.X (TMXC); darrera citació postnupcial
(F).

SOLSONÈS

Riner 1 ex. a l’embassament de l’alzina el
9.IV (RBVA); (G).

TARRAGONÈS

Vila-seca 2 exs. a la platja dels Prats el
12.V (ACTA i CAFA); darrera citació pre-
nupcial (F).

VALLÈS ORIENTAL

Martorelles 1 ex. al riu Besòs l’1.IV (FMVA);
primera citació prenupcial (F).

Tringa flavipes
Gamba groga petita

Estatus Accidental. Algunes dades homo-
logades. Cria a Alaska i el sud del Cana-
dà. Hiverna des del sud dels Estats Units
fins a l’extrem sud d’Amèrica.

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 2 exs. al Garxal els dies 3
i 4.IV (JHHA i TRRA); (G). No tramesa al
CAC.

Tringa ochropus
Xivita

Estatus Migrador freqüent i regular per tot
el territori, on pot ocupar molts ambients
d’aigua dolça. Es pot veure pràcticament
tot l’any a determinades localitats, per la
presència d’exemplars estiuejants, i el sola-
pament entre aquests i els migrants i hiver-

nants. Més escàs com a hivernant, tot i que
regular, tant al delta de l’Ebre i aiguamolls
de l’Empordà, com al Segrià.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 4 exs. el 9.I (JMAA, TMJA i AOTA); cens
d’ocells aquàtics hivernants (N).

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal Diverses observa-
cions a la cua de l’embassament del Foix:
2 exs. el 12.III (PTEA i FCFA); primera cita-
ció prenupcial (F). 7 exs. el 26.IV (PTEA);
darrera citació prenupcial (F). 3 exs. el
13.XII (PTEA); darrera citació de l’any (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 248 exs. entre el 6 i el 16.I
(PDEA); cens d’ocells aquàtics hivernants
(N). 2 exs. a el Goleró el 18.VI (CJMA, ISSC,
MMMC i CMMB); primera citació postnup-
cial (F).

BAIX EMPORDÀ

Torroella de Montgrí 1 ex. al mas de la
Pagesa el 14.VI (JPCA); primera citació post-
nupcial (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 14 exs. el 12.I (FLSA,
FSEB i ALTA); cens d’ocells aquàtics hiver-
nants (N). 3 exs. a la platja de ca l’Arana
el 6.II (FLSA); possible primera citació pre-
nupcial (F).

BARCELONÈS

Santa Coloma de Gramenet 1 ex. al Parc
Fluvial del Besòs el 4.VI (XLBA); primera
citació postnupcial (F).

GIRONÈS

Campllong 1 ex. a les Ferreries el 13.V
(PFLB); darrera citació prenupcial (F).
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OSONA

Gurb 1 ex. a la palanca del Reixac (MRFA)
i 1 ex. al molí d’en Valls el 27.VI (MRFA);
primera citació postnupcial (F).

PALLARS JUSSÀ

La Torre de Capdella 1 ex. en una bassa
sota el port de Filià a uns 2.000 m d’alti-
tud el 23.VII (JCBC); (B).

PALLARS SOBIRÀ

Alt Àneu 1 ex. a l’estany del Ras a 2.300
m d’altitud, capçalera del torrent de Lla-
çanes, el 17.VII (PABB); (B).
La Guingueta d’Àneu 2 exs. a la mollera
d’Escalarre el 14.V (MGLA, XGPB i JPXK); dar-
rera citació prenupcial (F).

PLA DE L’ESTANY

Porqueres 1 ex. a la llacuna d’en Marga-
rit el 14.VI (XVPA); primera citació post-
nupcial (F).

PLA D’URGELL

Estany d’Ivars i Vila-sana Mínim de 19
exs. el 15.IV (AVPA); màxim anual (N). 1
ex. el 30.IV (ERFA); darrera citació pre-
nupcial (F).

SELVA

Sils 25 exs als estanys. el 22.III (DCFB i
XRCA); primera citació prenupcial i màxim
anual (F, N).

Tringa glareola
Valona

Estatus Migrador comú per tot el territo-
ri. Darrerament hivernant regular, però
escàs, tant al litoral com a les basses del
Segrià encara que varia considerable-
ment en nombre segons els hiverns i fins
i tot pot haver-hi anys sense gens d’hiver-
nada.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. el 9.I (JMAA, TMJA i AOTA); cens
d’ocells aquàtics hivernants (N). Diverses
observacions als estanys del Matà: 3 exs.
el 31.I (JMAA i TMJA); citació hivernal (F).
4 exs. el 14.II (JMAA i AOTA); citació hiver-
nal (F). 1 ex. a l’estany del Cortalet el 21.XII
(RBVA); citació hivernal (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 199 exs. entre el 6 i el 16.I
(PDEA); cens d’ocells aquàtics hivernants
(N). 1 ex. a el Goleró el 16.VI (CJMA, JMXS
i ITXB); primera citació postnupcial (F).

BAIX EMPORDÀ

Pals 4 exs. a l’estany de Pals el 13.I (ABRA,
JCXT i DBRA); citació hivernal (F).
Torroella de Montgrí 1 ex. al mas de la
Pagesa el 14.VI (JPCA); primera citació post-
nupcial (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. 12.I (FLSA, FSEB
i ALTA); cens d’ocells aquàtics hivernants
(N). 2 exs. a la maresma del Remolar el
28.VI (RBVA); possible primera citació post-
nupcial (F). 1 ex. a can Dimoni el 23.XI
(RBVA); darrera citació postnupcial (F).
Sant Joan Despí 1 ex. el 9.I (JCCA); cita-
ció hivernal (F).

BARCELONÈS

Sant Adrià de Besòs 1 ex. al Parc Fluvial
del Besòs a Sant Adrià el 26.III (XLBA); pri-
mera citació prenupcial (F).

OSONA

Torelló 1 ex. al Ter a les Gambires el 10.V
(MRFA i RJNA); darrera citació prenupcial
(F).

PLA DE L’ESTANY

Porqueres 13 exs. a la llacuna d’en Mar-
garit el 27.IV (HMPA); màxim anual (F).
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PLA D’URGELL

Estany d’Ivars i Vila-sana 1 ex. el 17.III
(SSAA); primera citació prenupcial (F). 38
exs. l’11.IV (SSAA); màxim anual (N). 1 ex.
el 30.IV (GBCA, EMFA i JFXE); darrera cita-
ció prenupcial (F). 1 ex. el 14.X (JEBA);
darrera citació postnupcial (F).

SELVA

Sils Diverses observacions als estanys: 1
ex. el 26.III (JVCB); primera citació pre-
nupcial (F). 51 exs. el 4.V (DCFB); màxim
anual (N). 2 exs. el 13.V (TMXC); darrera
citació prenupcial (F).

Actitis hypoleucos
Xivitona

Estatus Nidificant escàs als cursos fluvials
interiors de Catalunya entre els 500 i 1.700
m d’altitud. La presència d’exemplars esti-
uejants fa que en moltes àrees no es cone-
gui bé si nidifica o només s’hi troba tem-
poralment. Migrador comú tant a la cos-
ta com als cursos fluvials de l’interior, i a
totes les zones humides del territori. Hiver-
nant escàs als aiguamolls litorals, també
als cursos fluvials interiors, a les basses del
Segrià i a la resta de comarques interiors.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 4 exs. el 9.I (JMAA, TMJA i AOTA); cens
d’ocells aquàtics hivernants (N).

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 1 ex. al riu Foix-Hort
del Rector el 23.V (PTEA i FCFA); darrera
citació prenupcial (F). Diverses observa-
cions a l’embassament del Foix: 1 ex. l’11.VII
(CGGA, XBGA i HSCA); primera citació post-
nupcial (F). 1 ex. el 12.IX (CGGA, XBGA i
HSCA); darrera citació postnupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 60 exs. entre el 6 i el 16.I
(PDEA); cens d’ocells aquàtics hivernants
(N).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 2 exs. el 12.I (FLSA,
FSEB i ALTA); cens d’ocells aquàtics hiver-
nants (N). Uns 50 exs. a la platja de ca l’A-
rana el 2.VIII (XLBA); màxim anual (N).

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. al parc de Diagonal Mar
el 24.V (RRSB); darrera citació prenupcial
(F).

OSONA

Gurb 1 ex. a la palanca del Reixac el 29.VI
(MRFA i RJNA); primera citació postnupcial
(F).

PALLARS SOBIRÀ

La Guingueta d’Àneu 1 ex. a la mollera
d’Escalarre a l’alçada del pont de Poldo el
19.IX (JFXE); primera citació postnupcial
(F).
Soriguera 1 ex. a Baro el 16.III (JRSB); pri-
mera citació prenupcial (F).

PLA DE L’ESTANY

Banyoles 1 ex. als desmais sobre un tronc
el 9.VI (CFQA); primera citació postnup-
cial (F).
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PLA D’URGELL

Estany d’Ivars i Vila-sana 1 ex. el 2.III
(GBCA); primera citació prenupcial (F). 3
exs. el 12.V (RBVA i OLGA); darrera citació
prenupcial (F). 2 exs. el 6.VII (JEBA); pri-
mera citació postnupcial (F). 1 ex. el 9.IX
(JEBA i ERVA); darrera citació postnupcial
(F).

SELVA

Sils 1 ex. als estanys el 26.IX (FRRA); dar-
rera citació postnupcial (F).

VALLÈS OCCIDENTAL

Montcada i Reixac 1 ex. al riu Ripoll el
23.VI (XLBA); primera citació postnupcial
(F).

Arenaria interpres
Remena-rocs

Estatus Migrador regular, però escàs al
litoral, i molt més rar a l’interior. Hiver-
nant regular en baix nombre al delta de
l’Ebre i a alguns punts del litoral, i més rar
en altres zones humides.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus 1 ex. sedi-
mentat a les roques arran d’aigua a la cala
de ses Ielles el 8.XII (PCXE); citació hiver-
nal (F).
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà Diverses observacions als estanys
del Matà: 1 ex. el 30.IV (JMAA i LSLB); pri-
mera citació prenupcial (F). 1 ex. el 7.V
(MRSA i TMJA); darrera citació prenupcial
(F). 3 exs. el 16.IX (JMAA); primera citació
postnupcial (F). 1 ex. a la Rogera el 6.X
(JMAA i JGMD); darrera citació postnupcial
(F). 1 ex. a la platja de can Comes el 29.XII
(AOTA); citació hivernal (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 121 exs. entre el 6 i el 16.I

(PDEA); cens d’ocells aquàtics hivernants
(N).

BAIX EMPORDÀ

Torroella deMontgrí 1 ex. a les illes Medes
el 31.VIII (CBLA); (G, F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 2 exs. el 12.I (FLSA,
FSEB i ALTA); cens d’ocells aquàtics hiver-
nants (N). Diverses observacions a la plat-
ja de ca l’Arana: 1 ex. el 23.IV (FLSA); pri-
mera citació prenupcial (F). 5 exs. l’11.V
(XLBA); màxim anual (F). 1 ex. el 7.VI
(XLBA); darrera citació prenupcial (F). 1
ex. el 7.VIII (FLSA i SBXC); primera citació
postnupcial (F). 1 ex. davant l’aguait del
Sabogal el 13 (PBGA, MVCA, MGTA i OLGA) i
el 15.XII (FLSA); citació hivernal (F). 1 ex.
a la platja de ca l’Arana el 17.XII (FLSA);
citació hivernal (F).

GARRAF

Vilanova i la Geltrú 2 exs. a la platja de
Ribes Roges el 10.V (VPRA); (G).

MARESME

Premià de Mar 1 ex. a l’interior del port
del 30.XI a finals d’any (MCVA); citació
hivernal (F).

PLA D’URGELL

Estany d’Ivars i Vila-sana 3 exs. l’11.V
(EFSA); (G). 4 exs. el 12.V (RBVA i OLGA); (G).

TARRAGONÈS

Vila-seca 1 ex. a la platja dels Prats el 9 i
l’11.V (ACTA); (G).

Phalaropus tricolor
Escuraflascons de Wilson

Estatus Accidental. Una dada homologa-
da pel CR/SEO i alguna dada més encara
no homologada.
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BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. de 1r hivern a cal
Tet observat des de l’aguait del Sabogal, pre-
sent del 19 (PBGA, MVSA i JFXF) al 22.X (JLGA
i ALTA); (G) Homologada pel CAC.

Phalaropus lobatus
Escuraflascons bec-fi

Estatus Migrador regular, però escàs, al
delta de l’Ebre. A la resta del territori és
molt rar o ocasional, i a l’interior excep-
cional. Hivernant excepcional al delta de
l’Ebre.

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. a Riet Vell els dies
29 (IRXA) i 30.IX (CJMA, SRSA, ISSB i LEEA);
(G). No tramesa al CAC.

PLA D’URGELL

Estany d’Ivars i Vila-sana 1 ex. de l’11
(SSAA) al 15.IV (SWWA); (G). No tramesa
al CAC.

Stercorarius pomarinus
Paràsit cuaample

Estatus Regular en baix nombre al litoral,
especialment mar endins, durant el pas
prenupcial. Més escàs durant el pas post-
nupcial, i excepcionalment a l’hivern.

El gruix d’observacions es donen al mes
d’abril i maig, amb registres més prime-
rencs enguany, fins i tot de primers de març
al Baix Empordà. Cal destacar especial-
ment l’observació d’un estol de 14 exs. al
delta de l’Ebre i l’absència de dades en pas
postnupcial, quan l’espècie és molt escas-
sa al litoral català.- PFLB.

Aigües catalanes 1 ex. de fase clara empai-
tant gavines corses Larus audouinii davant

el delta de l’Ebre el 29.V durant el trans-
curs d’una campanya pesquera realitzada
entre el 29.IV i el 4.VI des del sud del del-
ta de l’Ebre fins al cap de Creus (PASA, JAPB
i JPMA); (E, F, N).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus 2 exs. cap
al sud per la punta de cap de Creus (PFLB,
AOVA, MCME i JVSA) i 1 ex. a 6 milles nàu-
tiques de cap de Creus el 5.IV (GGXB i ALXE);
primera citació prenupcial (E, F). 4 exs.
en pas per davant de la punta de cap de
Creus el 12.IV (OCVA); (E). 1 ex. a 3 milles
nàutiques de cap de Creus el 12.IV (GGXB
i ALXE); (E). 1 ex. de fase clara a la punta
de cap de Creus (CGXB) i 2 exs. a 5 milles
nàutiques de cap de Creus el 13.IV (GGXB
i ALXE); (E). 1 ex. a l’est de cap Norfeu el
19.IV (ABRA i ALTA); (E). 2 exs. a l’est de
cap Norfeu el 20.IV (MRFB, JVLA i ALTA);
(E). 1 ex. a 5 milles nàutiques de cap de
Creus el 23.IV (GGXB i ALXE); (E). 1 ex.
en pas per la punta de cap de Creus el
25.IV (ACXG i ANXA); (E). 1 ex. a 2 milles
nàutiques a l’est de cap de Creus el 3.V
(GGXB i ALXE); darrera citació prenupcial
(E, F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 14 exs. davant de la
punta del Fangar el 26.IV (XLBA, RGBA, SSAA
i ARMC); (E, N).

BAIX EMPORDÀ

Begur 2 exs. en pas per davant la punta
d’es Plom l’1.III (ABRA); primera citació
prenupcial a Catalunya (E, F).
Palamós 1 ex. de fase fosca davant la punta
del Molí el 6.IV (MDSA); (E).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. des del mira-
dor de cal Francès el 2.V (MGVA); (E). 1
ex. de fase clara en vol cap al nord el 3.V
(RBVA); (E). 2 exs. des de la platja de ca l’A-
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rana el 18.V (XLBA); darrera citació pre-
nupcial a Catalunya (E).

BARCELONÈS

Sant Adrià de Besòs Diverses observa-
cions davant de la desembocadura del
Besòs: 1 ex. el 20.IV (XLBA); (E). 1 ex. l’11.V
(MGVA); (E).

MARESME

Malgrat de Mar 2 exs. a la desemboca-
dura de la Tordera el 5.IV (FMVA); (E).

Stercorarius parasiticus
Paràsit cuapunxegut

Estatus Migrador regular per tot el lito-
ral tant al pas prenupcial, quan és més
comú, com al postnupcial. Més fàcil d’ob-
servar des de la costa que Stercorarius
pomarinus. Hivernant escàs i molt loca-
litzat, però regular, especialment en zones
on hi ha bones poblacions de gavines,
com per exemple el delta del Llobregat i
el delta de l’Ebre.

Observacions dins el patró habitual pri-
maverenc, amb alguna dada tardana del
mes de juliol al litoral barceloní i al Baix
Empordà. Novament sobta el fet que la
gran majoria d’exemplars observats al lito-
ral empordanès migren en direcció sud a
la primavera, a diferència del gruix d’e-
xemplars observats en pas actiu al centre
i sud de país. Enguany es compta amb
nombrosos registres hivernals al litoral
empordanès, tarragoní i al Maresme.- PFLB.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus 1 ex. el
12.I (PFLB i ALTA); cens d’ocells aquàtics
hivernants (N). 5 exs., tots ells cap al sud,
per a la punta de cap de Creus el 5.IV (PFLB,
AOVA, MCME i JVSA); (N). 7 exs. en pas per
davant de la punta de cap de Creus el 12.IV

(OCVA); (N). 4 exs. a l’est de cap Norfeu el
20.IV (MRFB, JVLA i ALTA); (N). 1 ex. de fase
clara en pas per la punta de cap de Creus
el 3.V (MFRA, JBCD i EPMC); darrera citació
prenupcial (F). 1 ex. de fase fosca en pas
cap al sud per la punta de cap de Creus
el 6.IX (PFLB, SOAA, JLRA i JVSA); única cita-
ció postnupcial (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 2 exs. des de la plat-
ja de ca l’Arana el 18.V (XLBA); darrera cita-
ció prenupcial (F). 1 ex. el 7.VI (XLBA);
citació estival (F). 1 ex. el 5.VII (XLBA);
citació estival (F). 1 ex. des de la platja del
Prat el 18.X (RBVA); primera citació post-
nupcial (F).

BAIX EMPORDÀ

Pals 2 exs. des de la platja de Pals el 7.VI
(CBLA); citació estival (F, G).

MARESME

Arenys de Mar Diverses observacions a
Punta Vella: 1 ex. el 19.I (EBMA); (G). 1 ex.
el 5.II (EBMA); (G). 1 ex. el 10.II (EBMA); (G).
Malgrat de Mar Diverses observacions
davant la desembocadura de la Tordera: 1
ex. el 2.II (FMVA); (G). 6 exs. en vol sud
entre les 20:00 i les 20:15 el 5.IV (FMVA);
(N, B).
Premià de Mar 1 ex. en vol direcció nord
el 10.II (JSPC); (G, B). 1 ex. de fase fosca
en vol direcció nord el 24.II (JSPC); (G, B).

TARRAGONÈS

Salou 1 ex. al cap de Salou el 4.V (ACTA i
MPSA); (G, F).
Tarragona 2 exs. al port el 18.XII (ACTA i
MPSA); (G).
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Stercorarius skua
Paràsit gros

Estatus Presència regular durant l’hivern
i durant els passos, més comú mar endins.
A l’estiu, alguns ocells no reproductors
també romanen a les nostres aigües.

Les dades mostren que l’espècie, com en
d’altres anys, es presenta de forma regular
al llarg del litoral en baix nombre, amb un
patró habitual primaverenc i amb exem-
plars estiuejants durant el mes de juny,
juliol i agost. El 2008 es detecta un pas
postnupcial molt tímid, mentre que l’hi-
vernada és l’habitual, escassa i dispersa
arreu del litoral català.- PFLB.

Aigües catalanes 1 ex. davant de Vila-
nova i la Geltrú el 31.V, 1 ex. davant de
Barcelona l’1.VI i un tercer ex. a la badia
de Roses el 3.VI durant el transcurs d’u-
na campanya pesquera realitzada entre el
29.IV i el 4.VI des del sud del delta de l’E-
bre fins al cap de Creus (PASA, JAPB i JPMA);
(F, N).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus Diverses
observacions a la punta de cap de Creus:
4 exs., tots ells en pas cap a sud, el 2.II
(PFLB, OCVA, SOAA i FMXD); (N). 1 ex. per-
seguint un mascarell Morus bassanus a la
costa nord, vist des de Grifeu, el 15.III
(PFLB, MSFB, DCFB, PFSA, MCME, JBXJ, ACBD,
MSXG, MPXF i AOVA); (B). 6 exs., tots ells
cap al sud, el 5.IV (PFLB, AOVA, MCME i JVSA);
(N, B). 7 exs. en pas el 12.IV (OCVA); màxim
anual (N). 1 ex. a 3 milles nàutiques a l’est
de cap Norfeu el 26.IV (PFLB, ACHA, JSVA,
OCVA i JGCB); darrera citació prenupcial
(F). 1 ex. en pas per la punta de cap de
Creus el 7.VI (PFLB, SOAA i JVSA); primera
citació postnupcial (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. el 12.I (FLSA,
FSEB i ALTA); cens d’ocells aquàtics hiver-
nants (N). 1 ex. des de la platja de ca l’A-
rana el 18.V (XLBA); darrera citació pre-
nupcial (F). 2 exs. a la platja del Prat el
14.VIII (RBVA); primera citació postnup-
cial (F).

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. de fase fosca a la platja de
la Mar Bella el 23.II (RRSB); (G).

GARRAF

SitgesDiverses observacions davant el port
de Garraf: 1 ex. en vol l’1.III (FMVA); dar-
rera citació prenupcial (F). 1 ex. el 13.XII
(FMVA); primera citació postnupcial (F).

MARESME

Arenys de Mar 2 exs., un dels quals per-
segueix un gavià argentat Larus michahe-
llis amb èxit a Punta Vella, l’11.I (EBMA);
(B).
Malgrat de Mar 1 ex. a la desembocadu-
ra de la Tordera el 7.IV (EBMA i FMVA); dar-
rera citació prenupcial (F).
Mataró 1 ex. al calador del Filant el 25.VIII
(EBMA); citació estival (F).

Larus melanocephalus
Gavina capnegra

Estatus Nidificant irregular des de 1987
al delta de l’Ebre, on 1-2 parelles han nidi-
ficat, i a l’estany d’Ivars i Vila-sana, on
l’any 2007 hi va criar una parella. Present
durant les migracions, i a l’hivern, de for-
ma nombrosa a la meitat sud del litoral, i
més escassa a la meitat nord, essent regu-
lar però més rara a l’extrem nord (Alt Empor-
dà). També present, tot i que de forma molt
més escassa, entre les migracions, a l’es-
tiu. Accidental a l’interior.
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L’espècie es confirma com a nidificant a
l’interior del país i es mantenen els elevats
nombres de principis de gener al sud del
golf de Sant Jordi. És igualment remarca-
ble el pas nombrós en direcció nord obser-
vat al cap de Creus a principis d’abril.-
ACTA.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus 2.000 exs.
en pas cap al nord per davant de la pun-
ta de cap de Creus el 12.IV (OCVA); màxim
anual (N). 15 exs. en pas per la punta de
cap de Creus el 14.V (PFLB); darrera cita-
ció prenupcial (F). 15 exs. adults a 3 milles
nàutiques a l’est de cap Norfeu el 28.VI
(PFLB, MSFB, PFSA, OCVA, ALXE, MLCA, XVXC,
GGXB, LFXB, ACHA i QXSA); citació estival
(F). 8 exs. a la punta de cap de Creus el
2.VIII (MFRA, GDBA i DFFC); primera cita-
ció postnupcial (F).

BAIX CAMP

Cambrils Un juvenil el 3.VIII (PJAA); pri-
mera citació postnupcial segura (F).

BAIX EBRE

L’Ametlla de Mar-L’Ampolla 16.390 exs.
el gener (ACTA, RMXI, IBSA i JFBB); cens d’o-
cells aquàtics hivernants (N).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 477 exs. entre el 6 i el 16.I
(PDEA); cens d’ocells aquàtics hivernants
(N).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1.892 exs. el 12.I
(FLSA, FSEB i ALTA); cens d’ocells aquàtics
hivernants (N). Uns 4.100 exs. a la platja
de ca l’Arana el 6.II (FLSA); màxim pre-
nupcial (N). Uns 1.700 exs. aturats a la
platja de ca l’Arana l’1.XII (FLSA); màxim
postnupcial (F).

BAIX PENEDÈS

Banyeres del Penedès Més de 100 exs.
caçant formigues alades a les masies de
Sant Miquel el 25.X (CGGA); (B).

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. al parc de Diagonal Mar
el 17.VII (RRSB); citació estival (F).

MARESME

Malgrat deMar 1 ex. de 2n any a la desem-
bocadura de la Tordera el 7.VI (FMVA); cita-
ció estival (F).

PLA D’URGELL

Estany d’Ivars i Vila-sana 3-5 parelles
nidificants (JEBA); (R, N).

Larus atricilla
Gavina capnegra americana

Estatus Accidental. Diverses dades homo-
logades, algunes de les quals fan referèn-
cia a un mateix individu hivernant a Bla-
nes. Cria a les costes d’Amèrica central, a
la costa est d’Amèrica del Nord i a les Anti-
lles. Hiverna a Amèrica central i al sud fins
al Perú i el nord del Brasil.

És interessant comprovar que l’individu
de Blanes segueix visitant l’àrea un any més
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(Sales 2005, Anton & Estrada 2005, Anton
2008). Representa un bon exemple de l’al-
ta fidelitat de les gavines a les àrees d’hi-
vernada (Spear 1988, Bengtsson 2001).-
ACTA.

MARESME

Arenys de Mar S’observa al port el mateix
ex. de la citació de Blanes entre el 14.II
(FMVA) i el 14.III (JCTB); (G). Homologa-
da pel CAC.

SELVA

Blanes Es torna a observar el mateix ex.
que en anys anteriors al port fins el 14.II
(EBMA); (G). Homologada pel CAC.

Larus minutus
Gavina menuda

Estatus Migrant regular al litoral, més
nombrosa mar endins, però normalment
poc abundant. Més comuna al pas de pri-
mavera quan pot produir concentra-
cions importants de forma local, com per
exemple al litoral de Barcelona. Ocasio-
nal a l’interior. Hivernant escàs, que pot
variar sensiblement en nombre segons els
hiverns.

Aquest any es tornen a produir citacions
a l’interior. De seguir així, la seva presèn-
cia deixarà de ser remarcable, principal-
ment gràcies a l’estany d’Ivars i Vila-sana.
Per la resta, les dades aportades coinci-
deixen en el patró normal de l’espècie, tot
i que cal destacar el gran nombre d’exem-
plars observats a Palamós.- ACTA.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus Més de
200 exs. davant de cap Norfeu el 19.IV
(GGXB i ALXE); (N). 40 exs. a 5 milles
nàutiques de cap de Creus el 23.IV (GGXB
i ALXE); (N).

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. a l’estany del Cortalet del 22.II
(JMAA); primera citació prenupcial (F). 1
ex. als estanys del Matà el 15.VI (JMAA i
TMJA); darrera citació prenupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. entre el 6 i el 16.I
(PDEA); cens d’ocells aquàtics hivernants
(N). 1 ex. al Ranxo Gran el 23.II (ISSB, NRRA,
LEEA i CJMA); darrera citació prenupcial (F).

BAIX EMPORDÀ

Palamós 1.487 exs. en pas davant la punta
de Canyers el 5.IV (MDSA); (N).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 2 exs. el 12.I (FLSA,
FSEB i ALTA); cens d’ocells aquàtics hiver-
nants (N). 1 ex. a la platja de ca l’Arana
del 7.IV fins el 5.V (FLSA); darrera citació
prenupcial (F). 1 ex. als calaixos de depu-
ració el 7.VIII (RBVA); primera citació post-
nupcial (F).

MARESME

Malgrat de Mar 90 exs. al mar davant la
desembocadura de la Tordera el 5.IV (FMVA);
(N).

PLA D’URGELL

Estany d’Ivars i Vila-sana 2 exs. el 5.III
(SSAA) i 1 ex. el 12.III (MGMA); úniques
citacions prenupcials (F). 2 exs. el 10.VII
(MCXE, RBVA i DMCA); primera citació post-
nupcial (F).

TARRAGONÈS

TorredembarraUn juvenil als Salats i Mun-
tanyans el 15.IX (ABBB); (G).

VALLÈS OCCIDENTAL

Montcada i Reixac 1 ex. al Besòs el 29.IV
(XLBA); (G).
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Larus sabini
Gavineta cuaforcada

Estatus Accidental. Algunes dades homo-
logades pel CR/SEO. La seva àrea de cria
s’estén per l’Àrtic, des del Nord d’Amèri-
ca del Nord al nord-est de Sibèria. Hiver-
na al litoral occidental d’Àfrica des de l’e-
quador fins a l’extrem sud del continent,
i al litoral occidental d’Amèrica des del sud
de Panamà fins al tròpic de Capricorn.

MARESME

Arenys de Mar 1 ex. al calador de la
Carrana el 3.VII (EBMA); (G). No tramesa
al CAC.

Larus ridibundus
Gavina vulgar

Estatus Nidificant localitzat al delta de l’E-
bre, on manté un contingent de més de
2.000 parelles, i en menor nombre a l’es-
tany d’Ivars i Vila-sana. Migrador i hiver-
nant abundant. Es pot veure pràcticament
tot l’any, tot i que és durant les migracions
i a l’hivern quan té el màxim.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus Diverses
observacions en pas per la punta de cap
de Creus: 3.183 exs. el 5.IV (PFLB, AOVA,
MCME i JVSA); màxim anual (N). Centenars
d’exs. el 13.IV (JBCD i MRXD); darrera
citació prenupcial (F).
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 3 juvenils a l’estany del Cortalet el
27.VI (JMAA); primera citació postnupcial
(F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 41.833 exs. entre el 6 i el
16.I (PDEA); cens d’ocells aquàtics hiver-
nants (N).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat Un juvenil a la plat-
ja de ca l’Arana el 23.VI (FLSA); primera
citació postnupcial segura (F).

BARCELONÈS

Barcelona 8.108 exs. al port entre l’11 i
el 12.I (RGBA, EGPA, FLSA i XSPA); cens d’o-
cells aquàtics hivernants (N).

OSONA

Gurb Un adult al Terrer de la Teuleria el
15.VII (MRFA); primera citació postnupcial
(F).
Vilanova de Sau 5 exs. de 1r estiu a l’em-
bassament de Sau el 30.IV (MRFA); darre-
ra citació prenupcial (F).

PLA D’URGELL

Estany d’Ivars i Vila-sana 250-300 pare-
lles nidificants (JEBA); (R, N). 1.800 exs. el
31.VII (JEBA); màxim anual (N).

RIBERA D’EBRE

La Palma d’Ebre Un adult a l’embassa-
ment dels Montblanquets el 28.XII (RACC);
primera citació documentada en aquesta
localitat (G).

SEGRIÀ

Lleida 953 exs. al riu Segre el 18-19.I
(ESMA, EFSA, JPXM, ICXF, JIXA i RRJB); cens d’o-
cells aquàtics hivernants (N).

SOLSONÈS

Clariana de Cardener 9 exs. a l’embas-
sament de Sant Ponç el 14.III (RBVA); (G).

TARRAGONÈS

Tarragona 1.996 exs. al port el 12.I (ACTA,
MPSA, AMOB i ISAA); cens d’ocells aquàtics
hivernants (N).
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Larus genei
Gavina capblanca

Estatus Nidificant localitzat al delta de l’E-
bre, on hi crien uns quants centenars de
parelles. A l’hivern a les zones de cria hi
romanen unes quantes desenes d’exem-
plars. És un visitant regular, però escàs,
durant el període migratori en les zones
humides del litoral, i molt escàs o ocasio-
nal a la resta del territori.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. a l’estany Europa el 29.III
(MRFB); primera citació prenupcial (F). 6
exs. a l’estany del Matà el 21.V i el 12.VI
(JMAA); màxim anual (N). 1 ex. a l’estany
del Cortalet el 4.VII (JMAA); darrera cita-
ció prenupcial (F). Un juvenil a l’estany
del Cortalet el 19.VIII (AOTA); primera cita-
ció postnupcial (F). Un juvenil a la Mas-
sona el 7.IX (JMAA i AOTA); darrera citació
postnupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 353 exs. entre el 6 i el 16.I
(PDEA); cens d’ocells aquàtics hivernants
(N).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a cal Tet el 2.IV
(FLSA); primera citació prenupcial (F).
Diverses observacions a la platja de ca l’A-
rana: 10 exs. el 12.VI (FLSA); màxim pre-
nupcial (N). 1 ex. el 14.VI (RBVA); darre-
ra citació prenupcial (F).

GARRAF

Vilanova i la Geltrú 2 exs. a la platja de
Ribes Roges el 7.IV (VPRA, SCBC i SVSA); (G).

Larus audouinii
Gavina corsa

Estatus Nidificant abundant al delta de
l’Ebre, on existeix una important colònia
de diversos milers d’exemplars. A la resta
del territori és present de forma regular
tant a les migracions com al període esti-
val, cada vegada més nombrosa, en paral·lel
amb l’increment de les colònies repro-
ductores. Hivernant escàs, sobretot al del-
ta de l’Ebre, i altres exemplars més irre-
gularment disseminats pel litoral. Molt rara
a l’interior.

Tot i que aquest any no s’han rebut dades
d’hivernada de l’espècie tant al nord com
l’any anterior (desembocadura de la Tor-
dera), se n’han tornat a rebre d’altres punts
del Maresme. Pel que fa a l’època de cria,
al 2008 s’han produït moltes observacions
fora de les àrees típiques i en nombres prou
elevats, com és el cas del litoral de Giro-
na. A més, al Baix Llobregat s’ha assolit el
màxim històric el 16.VI. Aquest increment
dels exemplars vistos fora del delta de l’E-
bre podria estar relacionat, entre d’altres
factors, amb les fortes tempestes que es
van produir durant tota la primavera i amb
els canvis en les vedes de pesca dutes a ter-
me al delta de l’Ebre. Aquests dos fets com-
binats (i possiblement també altres) podrien
haver causat l’important fracàs de la pobla-
ció reproductora (Oró et al. 2008). La flo-
ta de Sant Carles de la Ràpita ha dut a ter-
me la veda d’arrossegament els mesos de
maig i juny en comptes de juliol i agost
com havia succeït els darrers anys (Ordre
AAR/239/2008, de 20 de maig, DOGC
núm. 5138).- ACTA.

Aigües catalanesDurant el transcurs d’u-
na campanya pesquera realitzada entre el
29.IV i el 4.VI des del sud del delta de l’E-
bre fins al cap de Creus, esdevé abundant
al sud de Barcelona amb una màxima con-
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centració de 120 exs. a Torredembarra, i
pràcticament absent al nord de Barcelona
on només s’observa un adult davant de
Blanes el 2.VI (PASA); (F, N).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus Es recu-
llen 5 citacions prenupcials que compta-
bilitzen 9 exs. entre el 12.IV i el 28.VI
(PFLB) amb un màxim de 3 exs, dos d’ells
aturats a l’Encalladora, a la punta de cap
de Creus, el 3.V (MFRA, JBCD i EPMC); (F,
N). Un juvenil en pas cap al sud des de
Grifeu cap a la costa nord de cap de Creus
el dia 19.VIII (PFLB, MSFS, PFSA, ARGC i CFLA);
única citació postnupcial (F).
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. a la platja de can Comes el
16.II (GDBA); primera citació prenupcial
(F). 13 exs. a la platja de can Comes el 6.VI
(AOTA, JGXL i XCSA); màxim prenupcial (N).
1 ex. a l’estany del Cortalet el 4.VII (JMAA);
darrera citació prenupcial (F). Un juvenil
a l’estany del Cortalet el 19.VIII (AOTA);
primera citació postnupcial (F). 2 exs. a la
Rogera el 9.IX (JMAA, GDBA i AOTA); darre-
ra citació postnupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 200 exs. entre el 6 i el 16.I
(PDEA); cens d’ocells aquàtics hivernants
(N). Fracàs reproductor gairebé total i sen-
se precedents, principalment a causa de
les condicions meteorològiques adverses
(pluges fortes en plena època de cria). L’alt
èxit reproductor estimat en una mitjana
de 0,58 polls/parella en els darrers anys,
va caure en picat, de manera que dels més
de 10.000 polls que cada any hi ha a la
colònia de la Punta de la Banya al final de
la temporada de cria de 2008 no arriba-
ven als 150 (IMEA/PDEA); (R).

BAIX EMPORDÀ

Palamós 21 exs. a la platja Gran de Pala-
mós el 14.IV (MDSA); (N).

Pals 64 exs. als arrossars el 15.VI (ABRA);
màxim anual (N).
Torroella de Montgrí 51 exs. als arrossars
de l’aeròdrom l’11.V (DBRA); (N).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 3 exs. el 12.I (FLSA,
FSEB i ALTA); cens d’ocells aquàtics hiver-
nants (N). 2.437 exs. a la platja de ca l’A-
rana el 6.VI (FLSA); màxim anual i record
històric en aquest espai (N). 1 ex. a la gola
del riu i la platja de ca l’Arana de l’11.XI
a finals d’any (FLSA i SBXC); darrera citació
de l’any (F).

BARCELONÈS

Barcelona Observacions regulars durant
tot l’any en vol direcció al port del Fòrum,
sobre el parc de Diagonal Mar, amb un
màxim d’uns 80 exs. el 15.VI (RRSB); (N,
G, F).
Sant Adrià de BesòsDiverses observacions
a la desembocadura del Besòs: 1 ex. el 4.II
(XLBA); primera citació prenupcial (F). Uns
300 exs. el 31.V (XLBA); màxim anual (N).

GARRAF

Sitges Presència regular d’entre 2 i 7 exs.
davant de l’hotel Miramar del 13.X al 17.XII
(RBVA); citació hivernal (F). Diverses obser-
vacions al port de Garraf: 3 exs. el 13.XII
(FMVA); citació hivernal (F). Un adult i
un subadult el 17.XII (RBVA); citació hiver-
nal (F).
Vilanova i la Geltrú Mínim de 800 exs.
al port el 8.VI (VPRA); (N).

GIRONÈS

Llagostera 1 ex. de 2n estiu a l’abocador
de Solius el 21.VI (CACB); (G, B).

MARESME

Arenys de Mar Diverses observacions al
port: 1 ex. el 6.I (EBDA); primera citació de
l’any (F). 250 exs. a la platja el 26.V (EBDA);
màxim anual i darrera citació prenupcial
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(N, F). 1 ex. entre el 21 i el 29.XII (EBDA);
citació hivernal (F).
Malgrat de Mar 7 exs. a la desemboca-
dura de la Tordera l’11.III (PABA); prime-
ra citació prenupcial (F).
Montgat 1 ex. el 28.I (XLBA i JMXU); cita-
ció hivernal (F).

RIBERA D’EBRE

Flix Un adult baixant per l’Ebre al cap-
vespre el 8.VI (RBVA); (G).

Larus canus
Gavina cendrosa

Estatus Rar com a hivernant i en migra-
ció, però regular. Accidental a les comar-
ques de l’interior.

Com l’any passat (Anton 2008), totes les
observacions d’aquesta espècie s’han
produït a la franja litoral i seguint el
patró temporal descrit per l’espècie (Fer-
rer et al. 1986, Clavell 2002). Igualment
ha continuat l’increment espectacular del
nombre de citacions.- CACB.

ALT EMPORDÀ

Badia de Roses Diverses observacions al
port de Roses: 1 ex. de 1r hivern el 17.I
(AOTA); (E). 1 ex. de 1r hivern el 28.I (AOTA
i TMJA); (E). 1 ex. de 1r hivern el 29.XI
(AOTA, ACTA i MPSB); (E). Un adult el 29.XII
(AOTA); (E).
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. als estanys del Matà el 24.IV
(LSLB); (E). 1 ex. a la platja de can Comes
el 13.XII (GDBA); (E). 1 ex. de 1r hivern a
la gola de la Muga el 18.XII (JMAA); (E).

BAIX CAMP

Cambrils Diverses observacions al port:
2 adults i 2 exs. de 1r hivern el 9.I (PJAA);
màxim anual (E, N). Un adult i 1 ex. de
1r hivern el 29.I (PJAA); (E). 2 exs. de 1r

hivern i 1 ex. de 2n hivern el 15.II (ACTA);
(E). 1 ex. de 1r hivern el 25.III (RRXD); (E).
Riudecanyes Un adult i 1 ex. de 1r hivern
a l’embassament el 28.II (ACTA i PJAA); (E).

BAIX EBRE

L’Ametlla de Mar 2 exs. el 17.I (ACTA);
(E).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 2 exs. entre el 6 i el 16.I
(PDEA); cens d’ocells aquàtics hivernants
(N). 1 ex. al Fangar el 7.I (APXK, AGXF i
CJMA); (E). Un adult a la platja de les Olles
el 12.I (JCPB, ESLA i RRSB); (E). 1 ex. al Gar-
xal el 14.I (CJMA i YBSA); (E). 1 ex. de 1r
hivern al Ranxo Gran el 17.I (DBCA i ACTA);
(E). 1 ex. de 1r hivern a la badia dels Alfacs
el 21.I (CJMA i JBAB); (E). 1 ex. de 1r hivern
en un arrossar a prop del mas de Masos
l’1.V (ACTA); (E).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. de 1r estiu a la
platja de ca l’Arana des del 7 al 9.IV (FLSA);
(E). 1 ex. a la maresma del Remolar el 3.V
(MGVA); (E). 1 ex. a la platja de ca l’Arana
des del 12 al 17.VI (FLSA); darrera citació
prenupcial a Catalunya (E, F).

BARCELONÈS

Santa Coloma de Gramenet-Sant Adrià
de Besòs 1 ex. de 1r hivern al Parc Flu-
vial del Besòs de primers d’any fins el 17.III
(JTOA); (E).
Sant Adrià de Besòs 1 ex. de 2n any de
calendari a la desembocadura del Besòs el
3.XI (MCVA); (E).

GARRAF

Sitges 1 ex. de 2n any al port de Garraf
el 6.IX (FMVA); primera citació postnup-
cial a Catalunya (E).
Vilanova i la Geltrú Diverses observa-
cions a la platja de Ribes Roges: un adult
el 10.I (MOVA); (E). 1 ex. de 2n any el 8.IV
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(VPRA); (E). 1 ex. de 1r hivern el 30.XII
(VPRA); (E).

GIRONÈS

Llagostera Diverses observacions a l’abo-
cador de Solius: un adult el 27.IV (CACB);
(E). 1 ex. de 1r hivern el 26.X (CACB); (E).
1 ex. de 1r hivern el 7.XII (CACB); (E).

MARESME

Arenys de Mar 1 ex. a la platja de l’11.III
(EBMA) al 14.IV (JCTB); (E).
Premià de Mar 1 ex. de 1r hivern l’11.II
(MCVA); (E).

TARRAGONÈS

Tarragona Diverses observacions al port:
1 ex. de 1r hivern l’11.II (ACTA); (E). 1 ex.
de 1r hivern el 30.III (ACTA); darrera cita-
ció prenupcial (E, F). 1 ex. de 1r hivern el
28.IX (ACTA i MPSA); (E). 1 ex. de 1r hivern
el 14.XII (ACTA, MPSA i JFOD); (E).

Larus fuscus
Gavià fosc

Estatus L. f. graellsii nidificant localitzat al
delta de l’Ebre, on hi crien més de 100
parelles. Migrador i hivernant comú, espe-
cialment al litoral al sud del delta del Llo-
bregat, i més escàs al litoral nord. Es pot
veure pràcticament tot l’any pel litoral, tot
i que de forma molt escassa a l’estiu entre
les migracions. Present de forma regular i
en increment també a l’interior, tot i ser
més aviat escassa però localment freqüent
en alguns abocadors. L. f. intermedius hiver-
nant i migrador, probablement arreu del
territori, tot i que més comú al litoral. Calen
dades per determinar amb precisió el seu
estatus.

D’entre totes les observacions rebudes cal
destacar una bona representació de dades
de l’interior del país, on normalment s’hi

recullen poques citacions. Per la resta cal
destacar l’observació molt primerenca d’un
jove a l’Alt Empordà.- ACTA.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus 1 ex. en
pas per la punta de cap de Creus el 14.V
(PFLB); darrera citació prenupcial (F).
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà Un juvenil als conreus de mas Llo-
bet el 13.VII (AOTA); primera citació post-
nupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 2.559 exs. entre el 6 i el
16.I (PDEA); cens d’ocells aquàtics hiver-
nants (N).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 140 exs. a la platja
de ca l’Arana el 8.III (RBVA); màxim pre-
nupcial (N).

BARCELONÈS

Sant Adrià de Besòs 1 ex. davant de la
desembocadura del Besòs el 12.VI (XLBA);
citació estival (F).

GIRONÈS

Llagostera 14 exs. a l’abocador de Solius
el 12.IV (CACB); màxim anual (G).

MARESME

Malgrat de Mar 10 exs. el 14.IV (EBMA);
darrera citació prenupcial (F).
Mataró 10 exs. al calador del Filant el
25.VIII (EBMA); primera citació postnup-
cial (F).

OSONA

Manlleu Diverses observacions a les teu-
lades de la General Cable: 13 exs., 6 adults,
un de 2n hivern i 6 de 1r hivern el 8.II
(MRFA, RPEA, GMCC, DCXC i AGRB); màxim
anual (N). 2 exs, un de 2n hivern i un de
1r hivern el 12.IV (MRFA); darrera citació
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prenupcial (F). 2 exs., un adult i un de 1r
estiu, al mas Bruguera el 10.VII (RJNA i
MRFA); primera citació postnupcial (F).

PLA D’URGELL

Estany d’Ivars i Vila-sana 1 ex. el 3.VI
(JEBA); citació estival (F). 1 ex. el 7.X (JEBA);
primera citació postnupcial (F). 18 exs. el
21.XI (SSAA); màxim anual (N).

SOLSONÈS

Clariana de Cardener Un adult a l’em-
bassament de Sant Ponç el 14.III (RBVA);
(G).

TARRAGONÈS

Tarragona 2.250 exs. al port el 12.I (ACTA,
MPSA, AMOB i ISAA); cens d’ocells aquàtics
hivernants (N).

VALLÈS ORIENTAL

Granollers Diverses observacions al nucli
urbà: 1 ex. de 2n any el 8.III (FMVA); (G).
Un adult, 1 ex. de 2n any i 1 ex. de 3r o
4t any el 23.III (FMVA); (G).

Larus argentatus
Gavià argentat de potes roses

Estatus L. a. argentatus accidental. Una
dada homologada pel CAC. Es reprodu-
eix a Dinamarca i Escandinàvia, i hiverna
al nord i l’oest d’Europa. L. a. argenteus
accidental. Diverses dades que es poden
atribuir a aquest taxó homologades pel
CAC. El seguiment fet en alguns llocs, espe-
cialment al port de Tarragona, indica
presència regular en molt baix nombre. Es
distribueix per Islàndia, les Illes Feroes,
les illes Britàniques, i de l’oest de França
a l’oest d’Alemanya, i a l’hivern fins al nord
de la península Ibèrica.

Aquest any el nombre de dades i de loca-
litats en les que s’observa és major que en

els anys anteriors, possiblement per un
augment en l’esforç d’observació. Es detec-
ta un pas migratori de l’espècie a Catalu-
nya, principalment a la primavera, tot i
que també s’observa en baix nombre
com a hivernant. L’enviament de les obser-
vacions al CAC podria permetre establir-
ne un estatus més acurat.- ACTA.

ALT EMPORDÀ

Pedret i Marzà 2 exs., un de 2n any de
calendari i un de 3r any de calendari a l’a-
bocador de Pedret el 12.III (AOTA); (G).
Homologada pel CAC.

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat Un jove de l’any a la
planta de Transvasament de Viladecans el
8.XI (RBVA); (G). 1 ex. de 2n hivern a la
maresma del Remolar el 22.XII (RBVA); (G).
No trameses al CAC.

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. de 1r hivern al port pes-
quer el 4.III (JFOD); (G). 1 ex. al parc de
Diagonal Mar l’11.XI (RRSB); (G). No tra-
mesa al CAC.

GIRONÈS

Llagostera Diverses observacions a l’abo-
cador de Solius: un adult el 12.IV (CACB);
(G). Un adult el 9.XI (CACB); (G). Homo-
logades pel CAC.

OSONA

Manlleu Diverses observacions a les teu-
lades de la General del Cable: 1 ex. de 1r
hivern del 2 (MRFA i RJNA) al 17.II (MRFA);
(G). 1 ex. de 1r hivern del 3.II (MRFA i
AGRB) al 22.III (MRFA); (G). No trameses
al CAC.

TARRAGONÈS

Tarragona Diverses observacions al port:
1 ex. de 2n hivern el 17.I (ACTA); (G). Con-
tinua l’adult, present des del 25.VIII.07,
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fins el 10.II (ACTA); (G). Un adult el 10.II
(ACTA i JFOD); (G). 1 ex. de 1r hivern del
16.II al 2.III (ACTA); (G). 1 ex. de 1r hivern
els dies 8 i 9.III (ACTA i CAFA); (G). Conti-
nua l’ex. de 1r hivern, present des del
16.XII.07 fins el 9.III (ACTA i MPSA); (G).
1 ex. de 2n hivern del 16.II al 9.III (ACTA);
(G). 1 ex. de 3r hivern els dies 27 i 28.IX
(ACTA i MPSA); (G). Un adult del 28.IX fins
a finals d’any (ACTA); (G). 1 ex. de 1r hivern
el 19.X (ACTA i MPSA); (G). 1 ex. de 1r hivern
del 15.XI fins a finals d’any (JFOD i MPSA);
(G). 1 ex. de 1r hivern del 6.XII fins a finals
d’any (ACTA); (G). Homologades pel CAC.

Larus michahellis
Gavià argentat

Estatus Resident molt comú i en incre-
ment, tant al litoral com a l’interior. Tam-
bé és un migrador regular, tot i que és difí-
cil de detectar els moviments amb els nom-
brosos residents al llarg de tot el territori.
Les principals colònies de parelles repro-
ductores es troben a les illes Medes i al del-
ta de l’Ebre. A la resta del territori nidifi-
ca de forma més localitzada, i en menor
nombre, tant a l’interior, com al litoral, on
ho fa regularment en àrees urbanes.

La colònia del delta de l’Ebre, amb el major
nombre de parelles reproductores del país,
ha experimentat un creixement anual molt
elevat (20,2%), amb 1.965 parelles més
que al 2007. L’augment notable dels efec-
tius ja ve succeint en anys anteriors, de
manera que el nombre de parelles gairebé
s’ha duplicat des del 2004. A les illes Medes
el creixement és moderat (5,6%), per sobre
del 3,3% dels darrers 11 anys. La pobla-
ció hivernant ha variat poc respecte 2008
en indrets com ara Banyoles o el mateix
delta de l’Ebre (Anton 2008); destaquen
els 1.190 exemplars de Manlleu, a 50 km
de la costa. Pel que fa a l’alimentació cal

destacar la captura a Barcelona ciutat d’un
xoriguer, però es desconeix com es va pro-
duir i si la presa estava viva en ser captu-
rada; la manca de bibliografia sobre depre-
dació de làrids a xoriguers fa pensar que
possiblement estigués mort.- MBMA.

Aigües catalanes Observat a tota la cos-
ta catalana en una campanya pesquera
realitzada entre el 29.IV i el 4.VI des del
sud del delta de l’Ebre fins al cap de Creus.
Presenta abundàncies màximes de 20-30
exs. a la costa central i sud i mínimes d’1-
5 exs. al nord de Barcelona (PASA); (F, N).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus 2.010 exs.
els dies 12 i 20.I (PFLB); cens d’ocells aquà-
tics hivernants (N).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 22.092 exs. entre el 6 i el
16.I (PDEA); cens d’ocells aquàtics hiver-
nants (N). 11.709 parelles nidificants (PDEA);
(R, N).

BAIX EMPORDÀ

Illes Medes 13.459 exs. el 17.I (RGBA, ELXE
i QAXA); cens d’ocells aquàtics hivernants
(N). 7.700 parelles nidificants a les illes
Medes (MBMA); (R).

BARCELONÈS

Barcelona 2.145 exs. al port entre l’11 i
el 12.I (RGBA, EGPA, FLSA i XSPA); cens d’o-
cells aquàtics hivernants (N). 1 ex. a la cru-
ïlla passeig de Gràcia amb Diagonal que
porta un xoriguer Falco tinnunculus al bec
el 2.III (SHOA); (B).

OSONA

Manlleu 1.190 exs. ajocats a les teulades
de la General Cable el 10.I (MRFA); cens
d’ocells aquàtics hivernants (N).
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PLA DE L’ESTANY

Banyoles 2.491 exs. a l’estany el 16.IX
(CFQA); màxim anual (N).

Larus cachinnans
Gavià caspi

Estatus Accidental. Les citacions a Cata-
lunya no han estat homologades.

Malgrat que el CR/SEO encara no ha fet
pública cap homologació a nivell d’estat
espanyol, doncs n’està revisant els crite-
ris d’identificació (de Juana et al. 2007,
Dies et al. 2008), el CAC sí ha començat
a homologar-ne. En el cas que s’homolo-
guin noves citacions, podria confirmar-se
que la situació d’aquesta espècie a Cata-
lunya respon a una presència regular com
a hivernant i en migració, encara que en
nombre molt escàs. Com els altres anys,
la immensa majoria dels exemplars detec-
tats són joves en el seu primer any de vida.
Seria interessant saber si això respon a la
realitat o si és perquè la identificació d’a-
questa espècie en plomatge de primer hivern
és menys complicada que en plomatges
d’edats més avançades.- CACB.

ALT EMPORDÀ

Pedret i Marzà 1 ex. de 2n any de calen-
dari a l’abocador de Pedret el 8.III (AOTA);
(G). No tramesa al CAC.

BAIX CAMP

Riudecanyes 1 ex. a l’embassament el 2.III
(ACTA, JFOB, PJAA i MPSA); (G). Homologa-
da pel CAC.

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. de 1r hivern al port pes-
quer el 4.III (JFOB); (G). No tramesa pel
CAC.

OSONA

Manlleu Diverses observacions a les teu-
lades de la General del Cable: continua
l’ex. de 1r hivern localitzat el 22.XII.2007
fins el 2.II (MRFA, RJNA i AGRB); (G). 1 ex
de 2n hivern el 3.II (MRFA i RJNA); (G). 1
ex de 1r hivern el 10.II (MRFA, DCXC i GMCC);
(G). No trameses al CAC.

TARRAGONÈS

Tarragona Diverses observacions al port:
1 ex. de 1r hivern el 9.II (ACTA i MGTA);
(G). 1 ex. el 17.II (ACTA); (G). Homolo-
gades pel CAC.

Larus marinus
Gavinot

Estatus Accidental. Algunes dades homo-
logades pel CAC. La seva distribució s’es-
tén per la costa est d’Amèrica del Nord i
per les costes atlàntiques d’Europa.

Tot i que aquesta és una espècie amb molts
pocs registres homologats a Catalunya,
aquest és el quart any consecutiu amb
dades enviades a l’anuari. Possiblement,
aquest fet és conseqüència d’un augment
en l’esforç d’observació, tot i que caldrà
estar atents a l’evolució que es pugui dur
a terme els pròxims anys.- ACTA.

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. de 1r hivern a
la platja de ca l’Arana el 16.I (FLSA, SBXC i
ARMC); (G). Homologada pel CAC.

Rissa tridactyla
Gavineta de tres dits

Estatus Regular com a hivernant i en migra-
ció, en abundància variable segons els anys,
generalment escàs. Molt més comú mar
endins que a la costa. Accidental a l’inte-
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rior, excepte en anys excepcionals d’arri-
bada massiva.

L’any 2008 totes les observacions arreu del
litoral català són de pocs individus i sem-
pre entre gener i febrer, a excepció de cap
de Creus, on s’observen nombrosos exem-
plars, -fins a 16 en un sol dia- entre
gener i març. Les darreres citacions pre-
nupcials s’han enregistrat al mes d’abril,
patró habitual de l’espècie a les zones més
pelàgiques de l’Empordà i al conjunt del
país. Les primeres observacions postnup-
cials són a primers d’octubre, registre prou
primerenc respecte anys anteriors.- PFLB.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus 16 exs.
adults entre el 12 i el 20.I (PFLB i ALTA);
cens d’ocells aquàtics hivernants (E, N). 2
exs., un d’ells jove i l’altre adult a la pun-
ta de cap de Creus el 2.II (PFLB, OCVA, SOAA
i FMXD); (E). 14 exs., 12 d’ells joves en pas
cap al sud a la mateixa localitat el 8.III
(PFLB, MCME, SOAA i JVSA); (E). 1 ex. al llarg
d’una sortida en barca per la costa nord de
cap de Creus el 29.III (MRFB, JMMA, ABRA,
RFRA, JVLA, MBFA, BMBA, TMJA, ECFA i ALTA);
(E). 2 joves en pas per la punta de cap de
Creus el 5.IV (PFLB, AOVA, MCME i JVSA);
(E). Un jove entrant des del far de Roses
fins a l’interior del port el 9.IV (PFLB, OCVA,
GGXB i ALXE); darrera citació prenupcial
(E, F). 2 exs., un d’ells jove i l’altre adult
en pas per la punta de cap de Creus el 3.X
(PFLB); primera citació postnupcial (E, F).

BAIX CAMP

Cambrils 1 ex. de 1r hivern el 9.I (PJAA);
(E).

BAIX EBRE

L’Ametlla de Mar 1 ex. el 17.I (ACTA); (E).

BAIX EMPORDÀ

Begur 5 exs. en pas per la punta d’es Plom
el 12.I (ABRA); (E).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a la costa de
Gavà el 14.I (LTBB); (E).

GARRAF

Vilanova i la Geltrú 1 ex. de 1r hivern
entre el 10 (MOVA) i el 12.I (VPRA, PARA i
PTEA); (E).

TARRAGONÈS

Tarragona Un adult dins del port el 10.II
(ACTA i JFOD); (E).

Sterna nilotica
Curroc

Estatus Estival nidificant localitzat al del-
ta de l’Ebre, on hi ha més de 300 pare-
lles, sembla que en augment. A la resta del
territori és un migrant escàs, però regular,
al litoral, i més ocasional a l’interior. Hiver-
nant excepcional.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. als estanys del Matà el 9.IV
(RSSC i AFXF); primera citació prenupcial
(F). 11 exs. als arrossars de la Gallinera el
15.VI (JMAA i TMJA); màxim anual (N).

BAIX CAMP

Cambrils 1 ex. a la desembocadura de la
riera de Riudecanyes el 16.VII (PJAA); (G).
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BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 2 exs. a Canal Vell el 30.IV
(JFBB); primera citació prenupcial (F).

BAIX EMPORDÀ

Pals 12 exs. a l’aeroclub Empordà l’11.V
(JPCA); màxim anual (N).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 3 exs. a la platja de
ca l’Arana el 9.IV (FLSA); primera citació
prenupcial (F). 14 exs. a la mateixa loca-
litat, més 1 ex. a la maresma del Remolar
el 27.VI (FLSA); màxim anual (N).

BARCELONÈS

Sant Adrià de Besòs Diverses observa-
cions a la desembocadura del Besòs: 1
ex. el 9.IV (XLBA); (G. F). 1 ex. el 5 i el
12.VI (XLBA); (G, F).

OSONA

Vilanova de Sau 1 ex. a l’embassament de
Sau el 19.VIII (RJNA i MRFA); (G).

PLA D’URGELL

Estany d’Ivars i Vila-sana 1 ex. el 12.V
(RBVA i OLGA); primera citació prenupcial
(F). Mínim de 2 exs. el 22.VII (JEBA); dar-
rera citació postnupcial (F).

RIBERA D’EBRE

Flix 3 exs. sobre l’embassament l’11.VI
(MGTA i JCMG); (G).

SELVA

Sils 1 ex. als estanys el 29.VIII (ADGA i
MGSA); (G).

Sterna caspia
Xatrac gros

Estatus Estival reproductor excepcional al
delta de l’Ebre. Migrador regular al litoral,
molt escàs excepte al delta de l’Ebre. El

pas postnupcial és més conspicu que el
prenupcial. Hivernant ocasional al delta
de l’Ebre.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. a la gola del Fluvià el 18.III
(AOTA i JGIA); primera citació prenupcial
(F, G). 1 ex. als estanys del Matà el 5.IV
(JMAA, TMJA i PCXE). (G). 1 ex. a can Mar-
tinet el 14.IV (AOTA); (G). 1 ex. a la Mas-
sona el 12.VI (JMAA); (G). Un adult en
vol pels conreus del Cortalet el 3.IX (RGBA);
darrera citació postnupcial (F, G).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. entre el 6 i el 16.I
(PDEA); cens d’ocells aquàtics hivernants
(N). 16 exs. a la badia del Fangar i les Olles
el 21.III (JBAB, JMXH, MVCA i ALTA); (N). 1
ex. a la badia del Fangar el 31.XII (RBVA,
SSXA, JBXL i VFXA); darrera citació de l’any
(F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 3 exs. a la maresma
del Remolar el 4.IV (MGVA); primera cita-
ció prenupcial (F). 21 exs. a la mateixa
localitat el 6.IV (MGVA i STVB); màxim pre-
nupcial (N). 1 ex. a la platja de ca l’Arana
entre el 9.IV (FLSA, SBXC i ARMC) i el 23.V
(FLSA); darrera citació prenupcial (F). Diver-
ses observacions a la maresma del Remo-
lar: 2 exs. el 30.VIII (STVB); primera cita-
ció postnupcial (F). 2 exs. a la Vidala el
6.X (STXB); darrera citació postnupcial (F).

Sterna bengalensis ×
Sterna sandvicensis
Xatrac bengalí × Xatrac becllarg

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. sense cap ane-
lla a la platja de ca l’Arana del 16 (CFXB)
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al 23.V (FLSA i FSEB); (M). 1 ex. aturat a la
platja de ca l’Arana amb anella de PVC de
color groc a la pota dreta del 29.V (XLBA,
DBRA i ABRA) al 7.VI (XLBA); (M). 1 ex. a la
platja de ca l’Arana l’11 i el 12.VIII (FLSA);
(M). No tramesa al CAC.

Sterna sandvicensis
Xatrac becllarg

Estatus Nidificant localitzat al delta de l’E-
bre, on es reprodueixen prop de 2.000 pare-
lles. Present tot l’any pel litoral, especial-
ment durant les migracions i a l’hivern. Acci-
dental, amb algunes citacions a l’interior.

Aigües catalanes Present només entre el
delta de l’Ebre i Tarragona amb un màxim
de 3 exs. davant el delta el 29.V durant el
transcurs d’una campanya pesquera realit-
zada entre el 29.IV i el 4.VI des del sud
del delta de l’Ebre fins al cap de Creus
(PASA); (F, N).

ALT EMPORDÀ

Badia de Roses 19 exs. el 9.I (JMAA); cens
d’ocells aquàtics hivernants (N).
Parc Natural de Cap de Creus Diverses
observacions en pas per la punta de cap
de Creus: 14 exs. el 14.V (PFLB); darrera
citació prenupcial (F). 8 exs. el 5.VII (PFLB,
PBXB, SOAA i SJJA); primera citació post-
nupcial (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 35 exs. 12.I (FLSA,
FSEB i ALTA); cens d’ocells aquàtics hiver-
nants (N). 452 exs. a la platja de ca l’Ara-
na el 21.V (FLSA i FSEB); màxim anual (N).

BARCELONÈS

Sant Adrià de Besòs Uns 200 exs. davant
de la desembocadura del Besòs el 8.X (XLBA);
màxim anual (N).

MARESME

Malgrat de Mar 4 exs. en vol direcció
nord-est el 10.IV (PABA); darrera citació
prenupcial (F).

PLA D’URGELL

Estany d’Ivars i Vila-sana 1 ex. el 12.V
(RBVA i OLGA); (G).

Sterna hirundo
Xatrac comú

Estatus Nidificant localitzat al delta de l’E-
bre, on es reprodueixen diversos milers de
parelles. Present durant les migracions i
l’estiu per tot el litoral. Rar a l’interior.
Hivernant excepcional.

Aigües catalanes Present només entre el
delta de l’Ebre i Tarragona amb nombres
d’entre 1-3 exs. durant el transcurs d’una
campanya pesquera realitzada entre el 29.IV
i el 4.VI des del sud del delta de l’Ebre fins
al cap de Creus (PASA); (F, N).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus Diverses
observacions en pas per la punta de cap
de Creus: 1 ex. el 5.IV (PFLB, AOVA, MCME
i JVSA); (F). 7 exs. el 12.IV (OCVA); (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 2 exs. a Canal Vell el 29.III
(JFBB); primera citació prenupcial (F).

BAIX EMPORDÀ

Begur 2 exs. per la punta d’es Plom el 5.IV
(ABRA); primera citació prenupcial (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del LlobregatDiverses observacions
a la platja de ca l’Arana: 1 ex. el 5.IV (XLBA);
primera citació prenupcial (F). 25 exs. el
21.V (FLSA i FSEB); màxim anual (N).
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BARCELONÈS

Sant Adrià de Besòs Observacions regu-
lars al llarg del mes de juny davant de la
desembocadura del Besòs amb un màxim
de 7 exs. el 14.VI (XLBA); (N).

MARESME

Arenys de Mar 1 ex. a la Carrana el
3.VII (EBMA); (G).

TARRAGONÈS

Tarragona Diverses observacions al port:
1 ex. el 6.I (ACTA i MPSA); citació hivernal
(F). 1 ex. el 18.X (ACTA); darrera citació
postnupcial (F).

Sterna anaethetus
Xatrac embridat

D’homologar-se aquesta citació, seria la
primera per a Catalunya.- MARC.

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. a la punta de la Banya
el 18.VI (DBCA, JPVF, YBSA, MGTA i JCMG);
(G). No tramesa al CAC.

Sterna albifrons
Xatrac menut

Estatus Nidificant estival localitzat al del-
ta de l’Ebre, on crien uns quants cente-
nars de parelles, entre 300 i 500, i molt
recentment al delta del Llobregat, on un
petit nucli ha començat a nidificar, però
cal veure si es consolida. Present durant
les migracions al litoral, tot i que de for-
ma escassa.

La cria al delta del Llobregat constitueix
la primera dada de cria en aquest espai
(López 2008b) i representa el primer indi-
ci de nidificació segura d’aquesta espècie
fora del delta de l’Ebre des que va deixar

de criar a l’Empordà a la dècada dels 70
(Muntaner et al. 1984).- MARC.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus 2 exs. a
11 milles nàutiques de cap de Creus el 3.V
(GGXB i ALXE); (G, F).
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. als estanys del Matà el 23.IV
(JMAA); primera citació prenupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 12 exs a les salines de Sant
Antoni el 17.IV (JBAB); primera citació pre-
nupcial (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del LlobregatDiverses observacions
a la platja de ca l’Arana: 10 exs. el 12.IV
(FLSA, PBGA i ALTA); primera citació pre-
nupcial (F). Una parella covant el 26.VI
(FLSA); primera dada de reproducció segu-
ra en aquest espai (R). 7 parelles nidifi-
cants segures i 2 parelles possibles (FLSA);
(R).

GARRAF

Sitges 2 exs. en vol pel mar observats
des del port de Garraf el 18.V (FMVA); (G).

TARRAGONÈS

Tarragona 1 ex. volant en direcció nord a
la platja del Miracle el 15.VI (ACTA i MPSA);
(G).

Chlidonias hybrida
Fumarell carablanc

Estatus Nidificant localitzat al delta de l’E-
bre, on és comú. Migrador comú, espe-
cialment pel litoral, i més conspicu en el
pas prenupcial. Hivernant regular, amb
alguns centenars d’exemplars al delta de
l’Ebre.
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ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 2 exs. als estanys del Matà el 26.III
(JMAA); primera citació prenupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 89 exs. entre el 6 i el 16.I
(PDEA); cens d’ocells aquàtics hivernants (N).

BAIX EMPORDÀ

Pals 3 exs. a la bassa del golf Serres de Pals
el 26.III (CBLA); primera citació prenup-
cial (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del LlobregatDiverses observacions
a la maresma del Remolar: 3 exs. el 4.IV
(RBVA, MGVA i LOXA); primera citació pre-
nupcial (F). Fins a 147 exs. el 17.IV (ARMC);
màxim anual (N). 1 ex. a la platja de ca
l’Arana el 7.VIII (FLSA i SBXC); primera cita-
ció postnupcial (F). 1 ex. a cal Tet el 5.X
(RBVA); darrera citació postnupcial (F).

MARESME

Malgrat de Mar Un adult a la desembo-
cadura de la Tordera el 22.IV (PABA i EBMA);
(G).

PLA D’URGELL

Estany d’Ivars i Vila-sana 5 exs. el 5.IV
(MPLA i MPOA); primera citació prenupcial
(F). Mínim de 30 exs. el 16.IV (JEBA); màxim
anual (N).

RIBERA D’EBRE

Ascó 1 ex. al riu el 23.IV (PJAA); (G).

SELVA

Sils Diverses observacions als estanys: 1
ex. el 7.IV (JRRA); primera citació prenup-
cial (F). 1 ex. el 8.V (EDBB); darrera cita-
ció prenupcial (F). 15 exs. el 20.VII (MVCA);
primera citació postnupcial (F). 1 ex. el
27.IX (XRCA i SRXB); darrera citació post-
nupcial (F).

TARRAGONÈS

Vila-seca Diverses observacions a la Pine-
da: 60 exs. el 10.IV (CAFA); màxim anual
i primera citació prenupcial (N, F). 2 exs.
el 12.V (CAFA); darrera citació prenupcial
(F). Un juvenil el 25.VII (ACTA): única cita-
ció postnupcial (F).

Chlidonias niger
Fumarell negre

Estatus Migrador comú, especialment pel
litoral, més conspicu en el pas prenupcial.
Estiuejant regular al delta de l’Ebre, però
sense evidències de nidificació actualment.
Hivernant rar.

Aigües catalanes Observat 1 ex. l’1.VI
davant de Barcelona durant una campa-
nya pesquera realitzada entre el 29.IV i el
4.VI des del sud del delta de l’Ebre fins al
cap de Creus (PASA); (F, N).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. als prats de can Comes el
25.IV (AOTA), primera citació prenup-
cial (F). 1 ex. a la gola del Fluvià el 6.VI
(AOTA i JGIA); darrera citació prenupcial
(F). Un juvenil als estanys del Matà el
17.IX (JMAA i AOTA); darrera citació post-
nupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. a l’Alfacada el 15.IV
(JBGC); primera citació prenupcial (F).

BAIX EMPORDÀ

Torroella de Montgrí 1 ex. a la gola del
Ter el 28.IX (JPCA); (G).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 9 exs. des del mira-
dor de cal Francès el 2.V (MGVA); prime-
ra citació prenupcial (F). 1 ex. a la platja
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de ca l’Arana el 21.V (FLSA i FSEB); darre-
ra citació prenupcial (F).

MARESME

Mataró 1 ex. a el calador del Filant el
25.VIII (EBDA); (G. F).

OSONA

Vilanova de Sau Diverses observacions a
l’embassament de Sau: un adult en plo-
matge nupcial el 7.IV (MRFA); primera cita-
ció prenupcial (F, G). Un adult en plomatge
nupcial el 4.V (MRFA); (G).

PLA DE L’ESTANY

Banyoles 2 exs. a la zona nord de l’esta-
ny el 30.IV (CFQA); primera citació pre-
nupcial (F).

PLA D’URGELL

Estany d’Ivars i Vila-sana 1 ex. el 8.IV
(AVPA); primera citació prenupcial (F).
Mínim de 15 exs. el 28.IV (RBVA); màxim
anual (N). 1 ex. el 7.X (JEBA); darrera cita-
ció postnupcial (F).

SELVA

Sils Diverses observacions als estanys: 1
ex. el 26.VIII (TMXC); primera citació post-
nupcial (F). 1 ex. el 18.IX (TMXC); darre-
ra citació postnupcial (F).

TARRAGONÈS

Salou Alguns exs. al cap de Salou el 4.V
(ACTA i MPSA): (G).

Chlidonias leucopterus
Fumarell alablanc

Estatus Migrador regular, però escàs, al
litoral. Més comú al pas prenupcial, pot-
ser per ser més fàcilment identificable en
aquesta època. Hivernant molt rar.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà. 1 ex. a l’estany Europa el 28 (LSLB
i CAUA) i el 29.IV (JRRF); primera citació
prenupcial (F). 3 exs. sobrevolant el mar
el 18.V (JSPC i CPMB); darrera citació pre-
nupcial (F).

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 1 ex. a la cua de l’em-
bassament del Foix el 19.IX (XPCA); primera
citació documentada en aquest espai (G).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre Diverses observacions a
l’Alfacada: 3 exs. el 19.IV (JBGC); primera
citació prenupcial (F). 1 ex. el 16.V (OCVA
i MLCA); darrera citació postnupcial (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a la maresma
del Remolar del 26.IV (SMXA i JCMC) al 3.V
(MGVA); primera citació prenupcial (F). 8
exs. a la platja de ca l’Arana l’11.V (XLBA);
màxim prenupcial (N). Diverses observa-
cions a cal Tet: 2 exs. el 4.IX (FLSA i ARMC);
primera citació postnupcial (F). 3 exs. el
6.IX (AOTA i MLMB); (F). 2 exs. el 9.IX (FLSA);
darrera citació postnupcial (F).

MARESME

Malgrat de Mar 1 ex. a la desembocadu-
ra de la Tordera el 2 i el 16.V (DCFA i EBMA);
(G).

PLA D’URGELL

Estany d’Ivars i Vila-sana 3 exs. el 27.IV
(SBXC, CCXD, FLSA, NUTA, EDBB, PFXD i ATXD);
primera citació prenupcial (F). 1 ex. el
12.V (RBVA i OLGA); darrera citació pre-
nupcial (F).

TARRAGONÈS

Vila-seca Diverses observacions a la Pine-
da: 1 ex. el 16.IV (CAFA); (G). 1 ex. el 12.V
(ACTA i CAFA); (G).
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Uria aalge
Somorgollaire

Estatus Accidental. Diverses citacions a
Catalunya homologades pel CAC. La sub-
espècie albionis, que és la que es detecta a
Catalunya, es distribueix per Irlanda, el
sud d’Anglaterra, Helgoland, la Bretanya i
l’oest de la península Ibèrica. Possiblement
hiverna, entre d’altres llocs, al mar Medi-
terrani.

BAIX EMPORDÀ

Begur 1 ex. en pas per la punta d’es
Plom el 5.IV (ABRA); (G). Homologada pel
CAC.

Alca torda
Gavot

Estatus Present regularment i en bon nom-
bre durant les migracions, així com a l’hi-
vern, quan es troba més localitzat. Molt
més ocasional a finals de primavera i prin-
cipis d’estiu (de maig a juliol).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus 4 exs. entre
el 12 i el 20.I (PFLB i ALTA); cens d’ocells
aquàtics hivernants (N). 9 exs. a la punta
de cap de Creus el 2.II (PFLB, OCVA, SOAA i
FMXD); màxim anual (N). 1 ex. a la costa
nord de cap de Creus el 9.II (RFRA, JMAA,
AOTA i ALTA); darrera citació prenupcial
(F). 1 ex. a Sa Planassa el 5.XII (PFLB); pri-
mera citació postnupcial (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 5 exs. el 12.I (FLSA,
FSEB i ALTA); cens d’ocells aquàtics hiver-
nants (N). 2 exs. a la platja del Prat el 31.XII
(XLBA i MGVA); primera citació postnupcial
(F).

Fratercula arctica
Fraret

Estatus Regular en baix nombre mar endins,
entre mitjans d’hivern i finals de prima-
vera, amb observacions més escasses fins
a principis d’estiu, i rarament a la tardor i
principis de l’hivern.

ALT EMPORDÀ

ParcNatural de Cap deCreus 1 ex. davant
de Cadaqués el 16.III (GGXB i ALXE); (E). 2
exs. en pas cap al sud per la punta de cap
de Creus el 5.IV (PFLB, AOVA, MCME i JVSA);
(E). 1 ex. davant de cap Norfeu el 9.IV (PFLB,
OCVA, GGXB i ALXE); (E). 1 ex. a la punta de
cap de Creus el 13.IV (JBCD i MRXD); (E). 1
exs. a 15 milles nàutiques de cap de Creus,
enmig d’un grup de dofins llistats Stenella
coeruleoalba el 3.V (GGXB i ALXE); darrera
citació prenupcial (E, F). 1 ex. en pas per
la punta de cap de Creus el 3.X (PFLB); pri-
mera citació postnupcial (E, F).

BAIX EMPORDÀ

Begur 1 ex. en pas per la punta d’es
Plom el 5.IV (ABRA); (E).

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. a 20 milles nàutiques
davant la ciutat el 16.III (TASA i HBXA); (E).

Pterocles orientalis
Xurra

Estatus Resident nidificant molt localitzat
i escàs en alguns secans de la Noguera i
el Segrià.

El nombre d’exemplars detectats en el cens
simultani hivernal és el més elevat des de
l’any 2000. Aquest increment en el nom-
bre d’exemplars respecte anys anteriors
podria ser atribuïble a les mesures de ges-
tió de l’hàbitat aplicades al secà de Bala-
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guer la primavera anterior i a unes condi-
ciones meteorològiques favorables durant
el període reproductor. El secà d’Alguai-
re-Almenar continua sent la zona d’hiver-
nada més important per l’espècie.- ABBB.

NOGUERA

Balaguer 5 exs. al secà el 6.X (MLMB); (G).

NOGUERA/SEGRIÀ

S’estima la població en 29-37 exs. a par-
tir de les dades del cens simultani de febrer
(DGJA, GBCA, JSZA, OLGA, MPOB, MLMB, FPTA
i IRXD); (N).

SEGRIÀ

Alguaire 25 exs. al pla de Vilanova el 12.II
(FGPA); (N).

Pterocles alchata
Ganga

Estatus Resident nidificant molt localitzat
i escàs en alguns secans de les Garrigues i
el Segrià. Visitant molt rar en algun punt
de Catalunya fora de les comarques on no
nidifica.

Els resultats obtinguts en el cens simulta-
ni hivernal mostren un increment de la
població hivernal de ganga respecte l’any
anterior, i se situa en nivells similars als
hiverns de fa 2 i 3 anys. L’observació d’un
exemplar a la Noguera és destacable ja que
és la primera citació en aquesta comarca
des de l’any 1996 (Copete 1998).- ABBB.

GARRIGUES/SEGRIÀ

S’estima la població en 107-109 exs. a partir
de les dadesdel cens simultani de febrer (DGJA,
GBCA, JSZA, MPLA, JBSA, MGMA i FPTA); (N).

NOGUERA

Balaguer Un mínim d’1 ex. al secà el 6.II
(JEBA); (G).

Columba livia
Colom roquer

Estatus Resident nidificant comú arreu
del territori. La majoria són d’origen domès-
tic, però també hi ha poblacions salvat-
ges a les comarques interiors i al litoral
en cingleres de l’Empordà i el Garraf. El
colom de ciutat (var. domestica) prové de
coloms roquers domesticats i modificats
per selecció artificial que s’han escapat o
han estat alliberats i han establert pobla-
cions salvatges pròximes als assentaments
humans.

Tendència població nidificant (SOCC)
Mitjana anual (2002-2008): 17% (*, n=69).
Índex 2008=3,1

Tendència població hivernant (SOCC)
Mitjana anual (2002-2008): 15% (*, n=87).
Índex 2008=2,3

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus 30 exs.
purs a l’illa Encalladora el 8.X (ACHA i
GDBA); màxim anual (N).

Columba oenas
Xixella

Estatus Resident nidificant no gaire nom-
brós, distribuït de forma més continua a
les comarques de l’interior, i molt més escàs
o absent en les comarques litorals. En aques-
tes és més un hivernant regular, localment
comú.

Tendència població nidificant (SOCC)
Mitjana anual (2002-2008): 0% (ns, n=38).
Índex 2008=0,9

Tendència població hivernant (SOCC)
Mitjana anual (2002-2008): 1% (ns, n=37).
Índex 2008=6,9

Llista Sistemàtica 143



ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 80 exs. al SOCC 328, el Cortalet,
el 4.XII (JMAA); (N). 1 ex. als estanys del
Matà el 20.IX (PFLB i ALTA); primera cita-
ció postnupcial (F).
Rabós 80 exs. en migració a coll de Plaja
el 16.III (ABRA); (N).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. a l’illa de Buda el 17.X
(CJMA); primera citació postnupcial (F).

BAIX EMPORDÂ

Torroella de Montgrí 1 ex. en uns camps
propers a l’Estartit a finals de maig (DBRA);
nou quadrat UTM 10×10 de cria possi-
ble (GR).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a la pineda de
ca l’Arana el 7.II (EPXE); primera citació
prenupcial (F). 15 exs. a can Dimoni el
9.III (RBVA); (N). 1 ex. a Reguerons el 20.X
(RBVA); darrera citació postnupcial (F).

GARROTXA

Sales de Llierca 1 ex. a can Serola l’11.I
(SCIA); (G).

MARESME

Malgrat de Mar 1 ex. a la desembocadu-
ra de la Tordera el 24.XI (XRCA); (G).

Columba palumbus
Tudó

Estatus Resident nidificant comú per tot
el territori. Regular en migració arreu de
Catalunya on pot comportar-se com a esti-
val, i especialment com a hivernant, segons
la zona.

Tendència població nidificant (SOCC)
Mitjana anual (2002-2008): 6% (*, n=151).
Índex 2008=1,2

Tendència població hivernant (SOCC)
Mitjana anual (2002-2008): -5% (*, n=162).
Índex 2008=0,9

BARCELONÈS

Barcelona 755 exs. en migració a Sant Pere
Màrtir en 20 dies de seguiment de la migra-
ció entre les 8:00 i les 10:30 h entre els
dies 3.IX i el 12.XI (MGVA); (N, F).

PLA D’URGELL

Estany d’Ivars i Vila-sana 965 exs. al
SOCC 224, estany d’Ivars Nord, el 9.XII
(JEBA); (N).

SEGRIÀ

Vilanova de la Barca 2.840 exs. al SOCC
200, Sot del Fuster, el 9.I (SWWA); (N).

VALLÈS OCCIDENTAL

Montcada i Reixac 50 exs. en vol direc-
ció sud pel riu Besòs el 27.IX (FMVA); pri-
mera citació en pas postnupcial (F).

Streptopelia decaocto
Tórtora turca

Estatus Resident nidificant arreu del ter-
ritori, localment comú tant al litoral com
a l’interior, i actualment en expansió. Va
colonitzar Catalunya als anys 70.

Cal destacar les citacions en pas pel cap
de Creus en una espècie en la que estan
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mal coneguts els moviments a llarga dis-
tancia. Les poques dades que es coneixen
corresponen a desplaçaments realitzats per
juvenils en dispersió (Cramp 1985, Wern-
ham et al. 2002), cas al que es pot atribu-
ir la dada de juny, si en coneguéssim l’e-
dat de l’individu. Les dades de març i abril
no es situen en aquest marc i resulten enca-
ra més sorprenents. Cal estar atents i afi-
nar les observacions per determinar si es
tracta de moviments regulars o observa-
cions purament anecdòtiques.- MARC.

Tendència població nidificant (SOCC)
Mitjana anual (2002-2008): 7% (*, n=155).
Índex 2008=1,3

Tendència població hivernant (SOCC)
Mitjana anual (2002-2008): -4% (ns, n=175).
Índex 2008=0,7

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus 3 exs. en
pas al puig Culip, prop de la punta de cap
de Creus el 8.III (FLSB); (B). Diverses obser-
vacions en pas per la punta de cap de Creus:
1 ex. el 6.IV (MPGB); (B). 1 ex. en pas actiu
cap al sud el 7.VI (PFLB, SOAA i JVSA); (B).

RIBERA D’EBRE

Miravet Almenys 120 exs. als afores del
poble el 8.XII (RACC); (N).

VALLÈS ORIENTAL

Cardedeu Un niu amb restes d’ous apa-
rentment depredats el 4.I (OGVA); dada pri-
merenca de cria (R).

Streptopelia turtur
Tórtora

Estatus Estival nidificant de forma regu-
lar i estès per tot el territori. Comú en
migració. Hivernant excepcional.

Tendència població nidificant (SOCC)
Mitjana anual (2002-2008): 3% (ns, n=192).
Índex 2008=1,2

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. a l’estany de Mornau l’11.IV
(MOVA); primera citació prenupcial (F). Un
juvenil al Cortalet el 29.IX (RBVA i SSXA);
darrera citació postnupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. a Canal Vell l’11.IV
(JFBB); primera citació prenupcial (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. dins l’aeroport
el 26.II (ABBB); primera citació prenupcial
molt primerenca (F).

BARCELONÈS

Sant Adrià de Besòs 1 ex. al parc del Besòs
el 22.V (XLBA); darrera citació prenupcial
(F).

PLA D’URGELL

Estany d’Ivars i Vila-sana 1 ex. l’1.IV (JEBA
i AVPA); primera citació prenupcial (F).

RIBERA D’EBRE

Flix 2 exs. a la Reserva Natural de Sebes
i Meandre de Flix el 31.X (JBGC); darrera
citació postnupcial (F).

SELVA

Vilobí d’Onyar 1 ex. al pont de les Cla-
risses el 13.X (ADGA); darrera citació post-
nupcial (F).

SOLSONÈS

Riner 1 ex. al pantà de l’Alzina el 16.IV
(RBVA); primera citació prenupcial (F).
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Psittacula krameri
Cotorra de Kramer

Estatus Introduïda. Resident localitzat tra-
dicionalment en alguns nuclis urbans del
litoral, tot i que recentment també es coneix
d’algun punt de l’interior. Sembla en expan-
sió, tot i que el nombre d’exemplars és
encara petit. La seva àrea de distribució
natural s’estén per l’Àfrica en una franja al
sud del Sàhara i també per l’Índia, el nord-
est del Pakistan, Myanmar, i el sud-est de
la Xina.

Tendència població hivernant (SOCC)
Mitjana anual (2002-2008): 17% (ns, n=16).
Índex 2008=1,2

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 3 exs. a l’estany Europa el 29.IX
(RBVA i SSXA); (G).

BAIX LLOBREGAT

Cornellà de Llobregat 11 exs., alguns dels
quals són juvenils, al parc de can Merca-
der l’11.VIII (RGLA); (N).
Delta del LlobregatDiverses observacions
al camí de València: 14 exs. el 14.IX (RBVA);
màxim anual (N). 12 exs. el 24.IX (RBVA);
(N).
Molins de Rei Una parella nidificant en
un plataner Platanus × hispanica a la pla-
ça de l’església el 13.VI (CFMA); (R).
Sant Joan Despí 9 exs. el 21.I (JCCA); (N).

BARCELONÈS

Badalona 1 ex. als jardins de l’hospital de
Sant Pau l’11.III (XTGA); (G). Un grup d’un
mínim de 30 exs. al barri del Gorg el 16.XI
(ADSA); (N). 34 exs. al parc de Diagonal
Mar l’1.IV (RRSB); (N).

GARROTXA

Besalú 2 exs. el 25.II (MLLA); (G).

GIRONÈS

Girona 2 exs. entrant al niu en una pal-
mera a la residència sacerdotal “Bisbe Sivi-
lla” el 30.IV (CPVA); (R). Presència regular
al llarg de l’any en diferents punts de la
ciutat amb un màxim de 15 exs. junts el
5.VII (PFLB, AAXD i MRXA); (N).

OSONA

Gurb 1 ex. entre el 16 i el 23.VII (RJNA);
(G). 1 ex. el 4, el 5 i el 15.VIII (RJNA); (G).

Myiopsitta monachus
Cotorreta de pit gris

Estatus Introduïda. Resident i nidificant,
localment abundant, sobretot en alguns
nuclis urbans del litoral, i amb presència
més recent en nuclis de l’interior. En expan-
sió. La seva àrea de distribució natural és
a l’Amèrica del Sud, des del sud de Bolí-
via fins al centre d’Argentina. Ha estat intro-
duïda als Estats Units i en diversos països
d’Europa.

Continua l’expansió d’aquesta espècie a
Catalunya amb noves localitats a diverses
comarques i una nova citació de cria segu-
ra a la Garrotxa. Està present ja a com a
mínim 29 comarques. Entre les comarques
en que manquen citacions figuren les vuit
amb menys població humana, una relació
que sembla mantenir-se en el temps (Domè-
nech et al 2003). El nombre d’individus
també augmenta tal com apunten les ten-
dències i l’índex de canvi obtinguts pel
SOCC des del 2002. A la ciutat de Barce-
lona la població de cotorres ha passat dels
1.441 individus l’any 2001 als 1.990 exem-
plars del 2006 (Carillo 2008). Cal pensar
que l’expansió territorial i l’augment pobla-
cional continuarà vistes les estimacions per
Barcelona (Carillo 2008) que apunten a
una productivitat de 4 polls per parella
reproductora l’any 2003, superior a la de
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la seva àrea de distribució natural, i una
alta taxa de supervivència (80%, l’any
2006).- JDGA.

Tendència població nidificant (SOCC)
Mitjana anual (2002-2008): 6% (ns, n=31).
Índex 2008=1,5

Tendència població hivernant (SOCC)
Mitjana anual (2002-2008): 9% (*, n=34).
Índex 2008=1,6

ALT PENEDÈS

Mediona 1 ex. a Sant Pere Sacarrera el 28.I
(XBGA); (G).

BAIX CAMP

Reus 1 ex. a l’aeroport el 14.III (ABBB); (G).

BAIX LLOBREGAT

Olesa de Montserrat 20 exs. a l’Areny del
Molí el 15.III (ACXK i JCRD); (N).

BARCELONÈS

Barcelona 104 exs. al SOCC 55, passeig
de Sant Joan, el 14.XII (DMVB); (N).

GARROTXA

Olot 1 ex. arreglant un niu als plàtans Pla-
tanus × hispanica del pont de Ferro el 2.IV

(FTCA); nou quadrat UTM 10×10 de cria
segura (GR).

PLA D’URGELL

Torregrossa 1 ex. dalt d’un xop Populus
nigra el 12.XII (FMSA); (G).

TARRAGONÈS

Torredembarra 38 exs. als Salats i Mun-
tanyans el 12.I (AVDA); cens d’ocells aquà-
tics hivernants (N).

Clamator glandarius
Cucut reial

Estatus Estival nidificant escàs, més fre-
qüent a la depressió de l’Ebre, encara que
localitzat, i distribuït de forma més dis-
contínua a la resta del país, sobretot al lito-
ral, on és molt més escàs. En migració és
regular però escàs. Hivernant ocasional.

Hi ha una correcció de dades de 2007 a l’apèndix 1,
fe d’errates.

Tendència població nidificant (SOCC)
Mitjana anual (2002-2008): 4% (ns, n=35).
Índex 2008=1,6

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà.1 ex. a la closa salobrosa el 14.I (AOTA);
primera citació prenupcial (F). 1 ex. a l’es-
tany de Palau el 15.I (SSAA i FSJA); (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a la bassa dels
Pollancres el 16.II (LOXA); primera citació
prenupcial (F). Un juvenil a la Murtra el
21.VIII (RBVA); darrera citació postnupcial
(F).

MARESME

Tiana 1 ex. anellat a can Giró el 21.II
(RCAA); primera citació prenupcial (F).
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SEGRIÀ

Artesa de Lleida 1 ex. a la carretera Arte-
sa-Aspa el 21.II (JVLA); primera citació pre-
nupcial (F).

VALLÈS OCCIDENTAL

Rubí Un jove fora del niu atès per una
parella de garses Pica pica a la bassa dels
Alous del 18.VI al 10.VII (JRCD i SMMD);
nou quadrat UTM 10×10 de cria segura
(GR).

VALLÈS ORIENTAL

Mollet del Vallès Més de 10 exs. juve-
nils als camps de la Torre d’en Malla el
17.VII (OBDA); concentració postnupcial
destacable (N).

Cuculus canorus
Cucut

Estatus C. c. bangsi estival nidificant comú
a tot el territori. Comú també en migra-
ció. C. c. canorus comú en migració.

Tendència població nidificant (SOCC)
Mitjana anual (2002-2008): 0% (ns, n=261).
Índex 2008=0,9

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 1 ex. al parc del Foix
el 12.IX (CGGA, XBGA i HSCA); darrera cita-
ció postnupcial (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a la bassa dels
Pollancres el 14.III (FLSA); primera citació
prenupcial (F). Un juvenil a can Camins
el 14.VIII (RBVA); darrera citació postnup-
cial (F).

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. de fase gris al parc del
Guinardó l’11.V (MGVA); (G, F).

OSONA

Sant Martí d’Albars 1 ex. a la Blava el
22.III (JCCA); primera citació prenupcial
(F).

PALLARS SOBIRÀ

Alt Àneu 1 ex. a Saurí, Sorpe, el 28.III
(EVAA); primera citació prenupcial (F).

SOLSONÈS

Clariana de Cardener 1 ex. a l’embassa-
ment de Sant Ponç el 29.III (DGJA. LBAA i
GBCA); primera citació prenupcial (F).

Tyto alba
Òliba

Estatus T. a. alba és resident nidificant
comú a tot el territori, tot i que és absent
a les zones de muntanya, especialment als
Prepirineus i Pirineus. Hivernant regular,
amb l’arribada d’exemplars centreeuro-
peus, tal com s’ha comprovat amb les recu-
peracions d’ocells anellats. T. a. gutata te
un estatus pendent de clarificar, ja que hi
ha citacions a les terres de Lleida on enca-
ra no se sap si són variacions de coloració
individuals o si es tracta realment d’una
extensió de l’àrea de distribució d’aques-
ta subespècie.

BAIX EMPORDÀ

Torroella de Montgrí 5 exs. al mas de la
Pagesa el 28.XI (JPCA); (N).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 3 exs. als voltants
de cal Tet el 23.I (CFXB); (N).

GIRONÈS

Llambilles 1 ex. atropellat a la carretera
direcció Cassà de la Selva el 17.XII (PFLB);
(B).
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RIBERA D’EBRE

Ascó Es constata la desaparició d’un ter-
ritori ocupat el 2007, que al 2008 és ocu-
pat pel gamarús Strix aluco (PJAA); (B).

SELVA

Vilobí d’Onyar 2 exs. morts a l’eix trans-
versal, un el 3.XI i l’altre el 17.XI (ADGA);
(B).

Otus scops
Xot

Estatus O. s. mallorcae estival nidificant,
comú arreu del territori, però absent a les
zones subalpines i d’alta muntanya als Pre-
pirineus i al Pirineu. Comú en migració.
Hivernant regular, però molt escàs, en algu-
nes zones humides del litoral, més comú
com més al sud. O. s. scops probablement
comú en migració arreu, tot i que no hi ha
cap recuperació que ho confirmi.

ALT EMPORDÀ

Figueres 1 ex. sentit l’11.III (AROA); pri-
mera citació prenupcial (F).

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 1 ex. al riu Foix-
Hort del Rector el 13.X (FCFA); darrera cita-
ció postnupcial (F).

ALT URGELL

Cabó 1 ex. cantant als plans de l’Oliva el
15.III (FMVA); primera citació prenupcial
(F).

BAIX EMPORDÀ

Torroella de Montgrí 1 ex. cantant a mas
Pinell el 27.IX (JPCA); darrera citació post-
nupcial (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 2 exs. a l’estació bio-
lògica del Remolar el 2.III (JCMC i JIXA);
primera citació prenupcial (F).

MARESME

Mataró 1 ex. respon al reclam del mussol
comú Athene noctua el 6.X (HFSA); darre-
ra citació postnupcial (F).

OSONA

Les Masies de Roda 1 ex. a Salou el 16.III
(MGBA); primera citació prenupcial (F).

SEGARRA

Cervera 1 ex. a Sant Pere el Gros el 14.III
(FSVA); primera citació prenupcial (F).

Bubo bubo
Duc

Estatus Resident comú i ben distribuït
arreu del territori, més comú en ambients
mediterranis, i molt més rar i escàs en
ambients d’alta muntanya i boscos subal-
pins, als Prepirineus i Pirineus. És absent
a la plana de Lleida i a zones del litoral.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus Entre 6 i
10 parelles reproductores (PFLB i ALTA);
(R). 1 ex. mort sota la línia elèctrica del
puig de Bufadors el 30.VII (JTGC); (B). 1
ex. trobat mort atropellat a Vilajuïga i por-
tat als Agents Rurals el 12.XI (JVSA); (B).
Serra de l’Albera 12 parelles nidificants
localitzades durant el primer cens realit-
zat en aquest espai (MBFA); (R).

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal Es localitza un ter-
ritori nou de cria al parc del Foix (CGGA,
XBGA i HSCA); (R).
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MARESME

De 7 territoris coneguts a la comarca, 5
estan ocupats, hi ha niu en 4 i treuen polls
únicament en 3 casos. La productivitat
dels nius amb èxit és de 2,66 polls/niu.
Els dos nius en els quals no cria, molt pro-
bablement sigui a causa de la mort dels
adults, ja que s’han localitzat dos adults
electrocutats: un a la primavera i un altre
a la tardor. En el cas de l’ex. localitzat a la
tardor, als 15 dies hi havia un altre mas-
cle amb la femella del territori (HAPA i
JGMA); (R).

PALLARS SOBIRÀ

Vall de Cardós 1 ex. vist, posat i volant,
a Ribera de Cardós el 16.VIII (JSVA, ASLB i
FRXC); (G).

SEGRIÀ

Aspa Un mascle cantant al cementiri el
12.II (RGLA); nou quadrat UTM 10×10 de
cria possible (GR).

Athene noctua
Mussol comú

Estatus Resident nidificant comú per tot
el territori, tot i que és absent en àmplies
zones dels Pirineus i en ambients munta-
nyencs. Algunes observacions puntuals
suggereixen una entrada d’ocells hiver-
nants que s’afegeixen a la població resi-
dent, o potser exemplars en dispersió des
de nuclis no llunyans, aspecte encara mal
conegut.

Tendència població nidificant (SOCC)
Mitjana anual (2002-2008): 6% (ns, n=54).
Índex 2008=1,7

Tendència població hivernant (SOCC)
Mitjana anual (2002-2008): 7% (ns, n=54).
Índex 2008=2,1

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 1 ex. atropellat al
km 3,1 de la carretera BV-2115 el 16.III
(PTEA); (B).

GIRONÈS

Sant Andreu de Salou 1 ex. atropellat a
la carretera de Caldes a Cassà de la Selva
el 18.IX (PFLB); (B).

VALLÈS OCCIDENTAL

Montcada i Reixac Densitats màximes de
14 i 16 parelles/km2 (FMVA); (N, R).

Strix aluco
Gamarús

Estatus Resident nidificant comú arreu del
territori en tota mena d’ambients forestals.
Absent només en les zones menys bosco-
ses del país (bona part de l’Empordà i la
depressió Central, i el delta de l’Ebre).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus 1 ex. tro-
bat mort al peu d’uns dels finestrals del
monestir de Sant Pere de Rodes l’11.VIII
(ETXB i ALTA); (G, B).
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BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. cantant al castell de Mont-
juic el 6.XI (JBCC); (G).

GIRONÈS

Girona 4 polls volanders posats en uns
plàtans a la Devesa el 26.II (HMPA); pri-
mers polls de l’any (R).

RIBERA D’EBRE

Ascó Una parella establerta en un territo-
ri que l’any anterior estava ocupat per l’ò-
liba Tyto alba (PJAA); (B, R).

Asio otus
Mussol banyut

Estatus Resident nidificant escàs distribuït
de forma irregular, i que ocupa tant zones
forestals de muntanya com ambients de
terra baixa, especialment bosquets entre
camps de cultiu. Hivernant regular, sobre-
tot a l’interior, en especial a la depressió
Central i en algunes zones humides lito-
rals.

Són especialment interessants les dades
sobre joques hivernals repartides per dife-
rents àmbits biogeogràfics. També són
remarcables les dades de cria a nous qua-
drats, tal i com va passar el darrer any
(Anton 2008), tot i que no es pot saber
amb claredat si es deuen a dinàmiques
expansives locals, a redistribucions espa-
cials o a un augment extensiu de l’esforç
de prospecció nocturn. En aquest darrer
sentit, la citació de Cànoves es realitza
durant les tasques de camp de l’atles de
rapinyaires nocturns del Montseny. La dada
del delta del Llobregat és d’interès per la
data en què es produeix i s’haurien de con-
siderar diverses possibilitats a l’hora de
valorar-la; podria tractar-se d’un exemplar
pertanyent a la població flotant, un nou
reproductor a la zona, o bé un migrant tar-

dà ja que a Europa occidental es poden
veure exemplars en migració activa fins al
juny (Wernham et al. 2002).- FMVA.

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a la pineda de
ca l’Arana anellat el 14.V (FSEB i EDBB); (G).

GIRONÈS

Cassà de la Selva Polls sentits a Sant Vi-
cenç de l’Esclet el 17.V (JRBB); nou qua-
drat UTM 10×10 de cria segura (GR).
Sant Gregori 2 polls a Cartellà el 17.V
(PFLB i ACHA); nou quadrat UTM 10×10
de cria segura (GR).

PALLARS JUSSÀ

Tremp 1 ex. a la roureda del Castellet el
25.IX (JCCD i MVEB); (G).

PLA D’URGELL

Estany d’Ivars i Vila-sana Mínim de 4
exs. en un dormidor el 19.I (JEBA i GBCA);
(B, N).

RIBERA D’EBRE

La Torre de l’Espanyol 3 exs. vistos i sen-
tits en uns camps de fruiters vora el poble
l’11.II (RGLA); (G).

RIPOLLÈS

Llanars Un dormidor de 9-10 exs. al llin-
dar del bosc amb prats de pastura al veïnat
d’Espinalba el 13.I (PIPA i MDCA); (B, N).

URGELL

Bellpuig d’Urgell 3 polls volanders al
cementiri el 7.V (RBVA i OLGA); primera
dada de juvenils de l’any (R).

VALLÈS OCCIDENTAL/VALLÈS ORIENTAL

Diverses observacions en una joca al sector
meridional del Vallès Occidental: 10 exs. el
23.I, 12 exs. el 4.XI i 16 exs. l’1.XII (FMVA);
(B, N). 12 parelles a la plana vallesana de
les quals se’n fa el seguiment i es compro-
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va l’èxit reproductor en 7. Per primera vega-
da es troba un niu al terra (FMVA); (R).

VALLÈS ORIENTAL

Cànoves i SamalúsUn mascle i una feme-
lla territorials i en festeig el 2.IV (RGLA);
nou quadrat UTM 10×10 de cria proba-
ble (GR).

Asio flammeus
Mussol emigrant

Estatus Migrador i hivernant regular, que
es pot observar arreu del territori, però
sobretot a les comarques litorals. També
pot aprofitar l’abundància puntual de recur-
sos tròfics i criar excepcionalment i rara
en àrees on no és habitual, cas de la depres-
sió Central, per exemple, o al delta de l’E-
bre el 1962.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus 1 ex. en
pas per la punta de cap de Creus el 25.IV
(ACXG i ANXA); (E).
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. a l’estany de Mornau el 26.IV
(MFRA); darrera citació prenupcial a Cata-
lunya (E, F). 1 ex. a l’estany de Palau el
2.X (SSAA); primera citació postnupcial (E,
F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. a l’Encanyissada l’1.XI
(ISSB, MHHA i NSSB); (E).

BAIX EMPORDÀ

Pals 1 ex. el 16.XI (JLGA i ASSA); (E).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. dins l’aeroport
el 30.X (ABRA); (E). 1 ex. a la platja del
Remolar el 27.XI (FLSA); (E). 1 ex. a la plat-
ja de ca l’Arana el 18.XII (RBVA); (G).

NOGUERA

Bellmunt d’Urgell 1 ex. al secà el 16.XII
(JEBB); (E).

SEGRIÀ

Alfés 1 ex. a la timoneda el 21.IX (AGXG);
primera citació postnupcial a Catalunya
(E, F).

PLA D’URGELL

Estany d’Ivars i Vila-sana 1 ex. entre el
12.II (JEBB) i el 5.III (SSAA); (E).

Aegolius funereus
Mussol pirinenc

Estatus Resident nidificant als boscos sub-
alpins del Prepirineu i Pirineu, distribuït
de forma regular en aquesta àrea, espe-
cialment als dominis del pi negre Pinus
uncinata i el pi roig Pinus sylvestris. Hi arri-
ben exemplars de forma regular, possi-
blement dispersius, des del Pirineu ara-
gonès (un individu anellat a Osca) i la
població centreeuropea segons dades genè-
tiques.

De les dades d’aquest any destaca per segon
any consecutiu, la dada de la Garrotxa
(Anton, 2008), en un lloc i hàbitat no típic
per l’espècie, que pot tractar-se d’un
individu en dispersió. Cal, però, una pros-
pecció més exhaustiva per aclarir la natu-
ra d’aquestes citacions. Per altra banda, les
dades de reproducció publicades indiquen
una reducció del nombre d’ous per posta
respecte a les dades excepcionals del 2007
(Anton, 2008), tot i que són similars a les
de 2006 (Estrada & Anton, 2007). El nom-
bre de polls que volen per niu és dramà-
ticament baix, només comparable al regis-
trat l’any 2005 (Bonada et al. 2005). L’alt
fracàs de la reproducció s’explica per l’e-
levat abandonament de postes (un 50%),
fenomen observat per primer cop i causat
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segurament per les nevades tardanes i les
pluges persistents durant el període de
cria. La gran variació de l’èxit reproductiu
en el mussol pirinenc ja ha estat descrit a
la península escandinava i es relaciona amb
la disponibilitat d’aliment (Löfgren et al.
1986).- EBMA.

ALT URGELL

Montferrer i Castellbò Un mascle can-
tant a mig matí a Sant Joan de l’Erm a
uns 1.800 m. el 14.III (PFXA); (E).

ALT URGELL/CERDANYA/RIPOLLÈS

En la present temporada de cria, les feme-
lles controlades han post 3 ous de mitja-
na (n=7), han eclosionat 0,62 ous per
niu (n=8), han volat 0,5 polls per niu (n=8),
han estat depredats un 25% dels nius (n=8)
i s’han abandonat el 50% dels nius (n=8)
(EBMA, ALNA, DPXE i ABGA); (E, R).

CERDANYA

Guils de Cerdanya Observat al Bac de la
Comella durant el mostreig de l’atles d’hi-
vern el 9.II (DOAA); (E).

GARROTXA

Olot Un mascle cantant en una pineda de
pi roig Pinus sylvestris a 750 m d’altitud el
3.IV (BGCA); (E, G).

PALLARS SOBIRÀ

Alt Àneu 1 ex. a les Planes de Son el 24.III
(CNPA); (E).
Esterri de Cardós 1 ex. menjant una malle-
renga emplomallada Parus cristatus recent
capturada el 19.IX (RMOA i JCBC); (E, B).
Llavorsí 1 ex. al SOCC 284, Port-Ainé, el
19.I (JRSB); (E).
Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany
de Sant Maurici Fins a 7 mascles territo-
rials al forest d’Esterri la nit del 28 al 29.IV
(JCBC); cens nocturn (E, N, R).

Caprimulgus europaeus
Enganyapastors

Estatus C. e. europaeusmigrador comú arreu
del territori. C. e. meridionalis estival nidifi-
cant, i migrador comú arreu del territori,
però amb presència discontínua com a nidi-
ficant, defugint les àrees d’alta muntanya.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus 1 ex. atro-
pellat al trencant de Rabassers de Baix el
22.V (FPTB i PFLB); (B).
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. a l’estany de Mornau el 18.IV
(MOVA); primera citació prenupcial (F).

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 1 ex. atropellat al
km 7,3 de la carretera BV-2115 el 5.V
(PTEA); (B).

BARCELONÈS

Barcelona 4 exs. en migració a Sant Pere
Màrtir a darrera hora del 4.X (MGVA); dar-
rera citació postnupcial (F).

GIRONÈS

Girona 1 ex. a sant Daniel el 5.IX (ARVA);
darrera citació postnupcial (F).

NOGUERA

Ivars de Noguera 1 ex. a l’embassament
de Santa Anna el 16.IV (JBSA); primera cita-
ció prenupcial (F).

RIPOLLÈS

Sant Joan de les Abadesses 1 ex. sobre-
volant la Coromina del Bac el 22.IV (OPPB);
primera citació prenupcial (F).
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Caprimulgus ruficollis
Siboc

Estatus Estival nidificant i migrador, més
comú a la meitat sud de Catalunya, i molt
més rar i localitzat cap al nord. Absent a
les comarques pirinenques i prepirinen-
ques.

BAIX CAMP

Reus 1 ex. atropellat a la T-11, prop del
nucli urbà el 8.VI (FMSA); (B).

ALT PENEDÈS

Banyeres del Penedès 1 ex. cantant a les
masies de Sant Miquel el 26.IV (CGGA);
primera citació prenupcial (F).

GARRIGUES

Castelldans 1 ex. a mas de Melons el 25.IV
(OLGA); primera citació prenupcial (F).

OSONA

Roda de Ter 1 ex. cantant el 17.IV (JAIA);
primera citació prenupcial (F).

SELVA

Vilobí d’Onyar 1 ex. atropellat a l’entra-
da sud el 15.VI (ADGA i MGSA); (B).

SOLSONÈS

Riner Un mascle cantant a Anglarill
entre Su i Freixenet el 10.VII (RBVA); nou
quadrat UTM 10×10 de cria probable (GR).

VALLÈS OCCIDENTAL

Montcada i Reixac 3 mascles cantant el
15.IV (FMVA); primera citació prenupcial
(F).

Apus melba
Ballester

Estatus Nidificant estival i migrador, comú
arreu del territori encara que no distribu-

ït uniformement com a nidificant, que es
pot observar tant en àrees muntanyenques
com litorals. En augment com a nidificant
als nuclis urbans.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. als estanys del Matà el 16.III
(MPSC, JVLA i ALTA); primera citació pre-
nupcial (F).

BAIX EMPORDÀ

CorçàUns 300 exs. a la carretera en direc-
ció Monells el 14.IX (MLUA); concentració
destacable (N).

BAIX LLOBREGAT

El Prat del Llobregat 8 exs. a la Vidala el
10.III (JCMC); primera citació prenupcial
(F). 4 exs. sobre cal Nani el 3.XI (RBVA);
darrera citació postnupcial (F).

MARESME

Premià de Dalt 1 ex. a Sant Mateu el 4.XI
(RBVA); darrera citació postnupcial (F).
Premià de Mar 8 exs. el 4.XI (ABBB); dar-
rera citació postnupcial (F).

OSONA

Taradell 1 ex. al Vivet el 17.III (JPEA); pri-
mera citació prenupcial (F).

PLA D’URGELL

Bellvís 15 exs. volant sobre lo Tossal Roig
el 16.V (FMSA); presència estival en un qua-
drat UTM 10×10 sense dades de cria (F).

SEGRIÀ

Torres de Segre Mínim de 10 exs. a l’em-
bassament d’Utxesa el 16.III (MGMA); pri-
mera citació prenupcial (F).

VALLÈS ORIENTAL

Cardedeu Alguns exs. a la serra de ca l’Es-
tragués el 16.III (JMOB); primera citació
prenupcial (F).
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Montornés del Vallès 350 exs. en migra-
ció al coll Mercader el 3.IX (JPSA); (N).
Vilanova del Vallès 9 exs. en migració
activa el 6.XI (JFOB); darrera citació post-
nupcial (F).

Apus apus
Falciot negre

Estatus Nidificant estival i migrador, molt
comú arreu del territori, especialment lli-
gat als nuclis urbans. Accidental a l’hivern.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus 2 exs. a
la Valleta el 22.III (PFLB, ACHA, HPMA i DSBB);
primera citació prenupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. a les salines de Sant
Antoni el 17.III (JBAB); primera citació pre-
nupcial (F). Més de 10.000 exs. en fort pas
migratori d’uns 2.400 exs. per hora als
Eucaliptus el 13.VII (RGBA); (N).

BAIX LLOBREGAT

Esparraguera 1 ex. sobrevolant la bassa
de can Cardús el 8.III (FSJA); primera cita-
ció prenupcial (F).

OSONA

Centelles Alguns exs. criant el 17.VII (ENSA
i RRSB); data tardana de cria (R).
Gurb Uns 2.500 exs. sobre Puigllong l’1.V
(MRFA); màxim anual (N).

SEGRIÀ

Lleida Alguns exs. a l’interior del nucli
urbà el 31.III (ESMA); primera citació pre-
nupcial (F).

Apus pallidus
Falciot pàl·lid

Estatus Nidificant estival localitzat espe-
cialment en zones litorals o de marcat
ambient mediterrani, sobretot en penya-
segats marins, però també en nuclis urbans.
Migrador regular pel litoral tot i que en
baix nombre comparat amb Apus apus.

Les dades rebudes al 2008 indiquen que
els primers exemplars s’han vist a princi-
pis de febrer, i els darrers a principis de
desembre, fenologia habitual en aquesta
espècie (Ferrer et al. 1996). A l’època de
nidificació, destaca la cria segura a l’inte-
rior de l’Alt Empordà en una població
(Albanyà) allunyada més de 30 km de la
costa. A destacar la presència en època
nupcial al Segrià a 80 km de la costa en
una quadrícula propera d’on criava de
manera segura al Baix Cinca a primers dels
80 (Ferrer et al. 1986, Sampietro et al.
1998) i possible al Segrià al 1990 (Calvet
et al. 2000). Caldria estudiar el paper dels
cursos fluvials com a patró d’expansió fora
del litoral donat que aquestes dues darre-
res citacions es produeixen seguint el curs
dels rius Fluvià-Muga i Segre, respectiva-
ment i a l’Aragó es cita criant a Saragossa
sobre l’Ebre (Sampietro et al. 1998). RFSA.

ALT EMPORDÀ

Albanyà Uns 15 exs. nidificant als cingles
de Rocapastora el 7.VII (FTCA); nou qua-
drat UTM 10×10 de cria segura (GR).
Parc Natural de Cap de Creus 1 ex. al
coll de Sant Genís el 23.III (PFLB, PFSA i
MSFB); primera citació prenupcial (F). 2
exs. joves de l’any a cap Norfeu el 28.VI
(PFLB, MSFB, PFSA, OCVA, ALXE, MLCA, XVXB,
GGXB, LFXB, ACHA i QXSA); primers juvenils
de l’any (R). 8 exs. a la punta de cap de
Creus i 2 exs. a s’Alqueria l’1.XI (PFLB, ACHA,
JVSA, JLRA i JVSB); darrera citació postnup-
cial (F).
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BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 3 exs. sobre ca l’Ara-
na el 28.III (FLSA); primera citació pre-
nupcial (F). 1 ex. sobre la pineda del Remo-
lar el 3.XII (RBVA i SSXA); darrera citació
postnupcial o citació hivernal (F).

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. en migració a Sant Pere
Màrtir el 5.XI (MGVA); darrera citació post-
nupcial (F).

SEGRIÀ

Serós Almenys 2 exs. a l’església de la loca-
litat el 29.V (MGMA); (G).

TARRAGONÈS

Torredembarra 1 ex. als Salats i Munta-
nyans el 5.II (AVDA i JVDA); primera cita-
ció prenupcial (F).

Alcedo atthis
Blauet

Estatus A. a. atthis resident nidificant que
ocupa els cursos fluvials permanents des
del nivell del mar (si la qualitat de l’aigua
i les condicions de l’hàbitat ho permeten)
fins als 1.000 m d’altitud. Defuig els Piri-
neus axials i les zones més altes dels Pre-
pirineus, penetrant per les valls però evi-
tant els vessants més alts. Migrador i hiver-
nant especialment comú als cursos fluvials
i a les zones humides, tot i que es pot tro-
bar puntualment en zones allunyades de
l’aigua. A. a. ispida desconegut, tot i que
probablement migrador. Tres citacions a
Catalunya.

Tendència població hivernant (SOCC)
Mitjana anual (2002-2008): 1% (ns, n=64).
Índex 2008=1,5

Tendència productivitat (SYLVIA)
Mitjana anual (2002-2008): 7% (*, n=18).
Índex 2008=1,4

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 1 ex. a la cua de l’em-
bassament del Foix el 3.IV (XPCA i PTEA);
primera citació prenupcial (F). 1 ex. al riu
Foix-Hort del Rector el 20.VII (PTEA); pri-
mera citació postnupcial (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 6 exs. el 12.I (FLSA,
FSEB i ALTA); cens d’ocells aquàtics hiver-
nants (N). 1 ex. al Remolar el 4.V (MGVA);
darrera citació prenupcial (F). 1 ex. a la
maresma del Remolar el 23.VII (RMXH);
primera citació postnupcial (F).

BARCELONÉS

Barcelona 1 ex. pescant a l’estany del Turo
Parc el 29.XI (LAMB); (G).
Sant Adrià de Besòs 1 ex. a la desembo-
cadura del Besòs el 26.III (XLBA); darrera
citació prenupcial (F).

VALLÈS OCCIDENTAL

Montcada i Reixac 1 ex. al Besòs el 21.VII
(XLBA); primera citació postnupcial (F).

Merops apiaster
Abellerol

Estatus Nidificant estival, comú de forma
local, però restringit als ambients mediter-
ranis. Migrador comú arreu del territori.

Hi ha una correcció de dades de 2007 a l’apèndix 1,
fe d’errates.
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Tendència població nidificant (SOCC)
Mitjana anual (2002-2008): 11% (*, n=95).
Índex 2008=2

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus 33 exs. en
pas cap al nord per sobre de Rabassers de
Baix el 14.V (PFLB); darrera citació en pas
prenupcial (F) 14 exs. en pas actiu cap al
sud a es Jonquet el dia 18.VIII (PFLB, MSFB,
PFSA, ARGC i CFLA); primera citació en pas
postnupcial (F).
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. als estanys del Matà el 4.IV
(JMAA); primera citació prenupcial (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a la pineda del
Remolar el 29.III (DHXA i STVB); primera
citació prenupcial (F).

GARROTXA

Santa Pau 1 ex. als estanys d’en Jordà el
5.X (JIVA); darrera citació postnupcial (F).

PLA D’URGELL

Estany d’Ivars i Vila-sana 1 ex. el 7.X
(DMVB); darrera citació postnupcial (F).

SEGRIÀ

Aspa 6 exs. al secà el 30.III (USSB i FRXE);
primera citació prenupcial (F).

SOLSONÈS

Riner 1 ex. a l’embassament de l’Alzina el
3.IV (RBVA); primera citació prenupcial (F).

Coracias garrulus
Gaig blau

Estatus Estival nidificant escàs, distribuït
de forma local a la depressió Central, l’Em-
pordà, algunes comarques de Tarragona,
i més irregularment per altres punts. Migra-
dor regular, però escàs, que es pot detec-

tar fora de les àrees de cria, especialment
al pas prenupcial.

Al 2008 es documenta per primer cop la
nidificació al Bages i a la Selva i sembla
que hauria pogut criar al Gironès. D’altra
banda, continua l’augment del nombre de
parelles detectades a l’Empordà (Anton
2008) i les dades del SOCC confirmen una
tendència positiva malgrat que no sigui
significativa, fet que cal atribuir al petit
tamany de la mostra. El conjunt de totes
aquestes dades, semblen indicar un incre-
ment d’efectius i una expansió geogràfica
que cal anar confirmant any rere any.- MARC.

Hi ha una correcció de dades de 2007 a l’apèndix 1,
fe d’errates.

Tendència població nidificant (SOCC)
Mitjana anual (2002-2008): 4% (ns, n=20).
Índex 2008=1,5

ALT EMPORDÀ

27-30 parelles nidificants estimades (ABRA
i ECFA); (N, R).
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. a Vilaüt el 25.IV (JRRF); pri-
mera citació prenupcial (F). Població nidi-
ficant avaluada en 26 parelles (ABRA); (R).

ALT PENEDÈS

L’Arboç 1 ex. posat en un cable als camps
entre la fàbrica Omya Clariana i l’Arboç el
14.VI (PTEA); darrera citació prenupcial (F).
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BAGES

SantpedorDiverses observacions a les Pla-
nes: 1 ex. el 12.V, un niu en una biga
metàl·lica en un cobert de palla el 3.VI i
2 polls al niu el 2.VIII (XBXD i XGRA); nou
quadrat UTM 10×10 de cria segura (GR).

BAIX CAMP

Reus 1 ex. a l’aeroport el 12.VI (ABBB); dar-
rera citació prenupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre Un juvenil als erms de la
Tancada el 25.IX (XTGA i RACC); darrera
citació postnupcial (F).

BAIX EMPORDÀ

3-4 parelles nidificants estimades (ABRA);
(N, R).
Torroella de Montgrí 2 exs. al mas de la
Pagesa el 14.VI (JPCA); darrera citació pre-
nupcial (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 2 exs. als camps de
la Ricarda el 6.III (XLBA); primera citació
prenupcial (F). 1 ex. als camps de la Ricar-
da i 1 ex. al camí de València el 14.VI (RBVA);
darrera citació prenupcial (F). 1 ex. al camí
de València del 18.VIII al 5.IX (RBVA); pri-
mera citació postnupcial (F). Un juvenil a
les pistes de l’aeroport l’11.IX (LTBB); dar-
rera citació postnupcial (F).

GARROTXA

Santa Pau 1 ex. a la Ranella el 5.VI (FTCA);
darrera citació prenupcial (F).

GIRONÈS

Cassà de la Selva Diverses observacions
a Esclet: una parella realitzant vols
nupcials el 21.V (ADGA i MGSA), 1 ex. el
19.VI (TMXC) i 3 exs. el 22.VI (XVGA);
nou quadrat UTM 10×10 de cria proba-
ble (GR).

Sant Martí Vell 1 ex. a la carretera de
Madremanya a Sant Martí Vell el 21.IX
(PECA); darrera citació postnupcial (F).

NOGUERA

Bellmunt d’Urgell 1 ex. al secà el 25.IV
(SWWA); primera citació prenupcial (F).

OSONA

Malla Un adult prop de la mancomunitat
la Plana el 18.VII (JBCB); citació estival (F).

PALLARS SOBIRÀ

Baix Pallars Un mínim de 2 exs. sedi-
mentats entre Vilesa i Buseu del 23.VIII al
7.IX (JCBC); (G).

PLA DE L’ESTANY

Cornellà de Terri 1 ex. a Sant Mer el 6.VIII
(ECXD); primera citació postnupcial (F).

SELVA

Vilobí d’Onyar Es confirma la reproduc-
ció en un niu de picot verd Picus viridis a
les Fonts, Salitja (ADGA i LMCA); nou qua-
drat UTM 10×10 de cria segura (GR).

URGELL

Tàrrega Una parella als voltants d’Altet
el 8.III (ADSA); primera citació prenupcial
(F).

Upupa epops
Puput

Estatus Estival nidificant arreu del terri-
tori, més comú als ambients d’influència
mediterrània. Defuig l’alta muntanya i les
zones muntanyenques de bona part de la
Catalunya humida. Presència durant l’hi-
vern, de manera regular, en moltes zones
humides tant de l’interior com al litoral,
que poden correspondre tant a ocells seden-
taris com a hivernants procedents d’al-
tres zones.
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La presència d’exemplars hivernants per
tot el territori es constata amb les dades
del SOCC, on es detecta una tendència a
l’alça clarament significativa durant aquest
període, fet que ens indica que probable-
ment es queden molts més individus que
uns anys enrere. Aquest fet emmascara l’i-
nici de la migració prenupcial i fa molt
difícil separar els individus migrants dels
residents. D’aquí que les dades de prime-
res arribades siguin clarament tardanes en
relació a la fenologia de l’espècie (Ferrer
et al. 1986) ja que només es poden asse-
gurar en un baix nombre de localitats.-
MARC.

Tendència població nidificant (SOCC)
Mitjana anual (2002-2008): 2% (ns, n=216).
Índex 2008=1,1

Tendència població hivernant (SOCC)
Mitjana anual (2002-2008): 19% (*, n=120).
Índex 2008=2,5

Tendència productivitat (SYLVIA)
Mitjana anual (2002-2008): -6% (ns, n=14).
Índex 2008=0,6

ALT EMPORDÀ

La Jonquera 1 ex. observat dalt d’un arbre
a l’interior de la fageda del solell del Puig-
neulós el 30.III (PABA); (F, B).

Parc Natural de Cap de Creus 1 ex. al
puig Culip, prop de la punta de cap de
Creus el 8.III (FLSB) i 1 ex. al mas Rabas-
sers el 8.III (PFLB, MCMB, SOAA i JVSA); pri-
meres citacions prenupcials (F). 1 ex. en
vol de mar cap a terra en direcció a la pun-
ta de la Figuera el 9.IV (PFLB, OCVA, GGXB
i ALXE); (B).

BERGUEDÀ

L’Espunyola 1 ex. covant 7 ous en una
caixa niu el 29.III (MBVA); (R).

GARROTXA

La Vall d’en Bas 1 ex. al Terrés el 27.XII
(JFPC); citació hivernal (F).
Olot 1 ex. a Batet el 18.XII (FTCA); cita-
ció hivernal (F).

PALLARS JUSSÀ

Talarn 1 ex. a la partida de les Ínsules el
27.II (JCCD i MVEB); primera citació pre-
nupcial en una comarca sense dades hiver-
nals (F).

PALLARS SOBIRÀ

La Guingueta d’Àneu 1 ex. a Escaló el
31.III (XGPB); primera citació prenupcial
en una comarca sense dades hivernals
(F).

RIBERA D’EBRE

La Palma d’Ebre Un jove de l’any ja volan-
der al SOCC 23, la Palma d’Ebre, el 15.V
(RACC); primera dada de juvenils de l’any
(R).

Jynx torquilla
Colltort

Estatus Nidificant estival distribuït de for-
ma irregular. Migrador regular, en baix
nombre, i hivernant localitzat especial-
ment al litoral.
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Tendència població nidificant (SOCC)
Mitjana anual (2002-2008): 5% (ns, n=90).
Índex 2008=1,9

Tendència productivitat (SYLVIA)
Mitjana anual (2002-2008): 6% (ns, n=7).
Índex 2008=1,3

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. anellat a l’estany de Mornau
el 21.III (MFRA); primera citació prenup-
cial (F).

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 1 ex. al parc del Foix
el 23.XII (XBGA, CGGA i HSCA); citació hiver-
nal (F).

BARCELONÈS

Barcelona 1-2 exs. hivernen al parc zoo-
lògic a finals d’any (JGGD); citació hiver-
nal (F, G).
Sant Adrià de Besòs 1 ex. hivernant al
parc del Besòs fins el 25.IV (MGVA); dar-
rera citació prenupcial (F). 1 ex. al Parc
Fluvial del Besòs a Sant Adrià el 20.X (XLBA);
darrera citació postnupcial (F).

BAIX EMPORDÀ

Verges Un mascle cantant el 8.VI (JPCA);
nou quadrat UTM 10×10 de cria proba-
ble (GR).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a can Dimoni
l’11.V (RBVA); darrera citació prenupcial
(F). 1 ex. a cal Tet el 29.VIII (EPXE); pri-
mera citació postnupcial (F).

GARROTXA

Santa Pau 1 ex. a can Batet, la fageda d’en
Jordà, el 28.III (FTCA); primera citació pre-
nupcial (F).

NOGUERA

Ós de Balaguer 1 ex. al partidor de Gerb
el 3.IV (JBSA); primera citació prenupcial
(F).

RIBERA D’EBRE

Miravet 1 ex. al mas de Xesa el 21.III (CGGA,
MCMF i XBGA); primera citació prenupcial
(F).

SOLSONÈS

Olius 1 ex. al torrent d’Aiguesvives, Brics,
el 3.IV (RBVA); primera citació prenupcial
(F).

Picus viridis
Picot verd

Estatus Resident comú arreu del territori.
Absent només en àrees molt localitzades,
com per exemple el delta de l’Ebre.

Tendència població nidificant (SOCC)
Mitjana anual (2002-2008): -2% (ns, n=236).
Índex 2008=0,9

Tendència població hivernant (SOCC)
Mitjana anual (2002-2008): -1% (ns, n=324).
Índex 2008=0,9

Tendència productivitat (SYLVIA)
Mitjana anual (2002-2008): -9% (ns, n=21).
Índex 2008=0,5

BARCELONÈS

Barcelona Un mascle cantant al parc del
Guinardó l’11.V (MGVA); (G).
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Dryocopus martius
Picot negre

Estatus Resident nidificant als boscos del
Prepirineu i Pirineu, als dominis dels bos-
cos subalpins, i per sota d’aquests en ave-
toses i fagedes als Pirineus més occiden-
tals, a rouredes i bosquets de valls, a vega-
des a prop de pobles o en ambients riparis
i d’influència mediterrània al peu de les
muntanyes. Aquests últims anys ha expe-
rimentat una expansió cap al sud i l’est de
la seva àrea inicial de distribució.

Les dades aconseguides al 2008 indiquen
que la població catalana de picot negre en
àrees colonitzades durant la dècada dels
90, continua en expansió amb una ten-
dència positiva com es pot comprovar en
l’observació de Granera al Vallès Oriental
i en les del Gironès. A més, es mantenen
ocupats territoris descoberts els darrers
anys a l’Alt Empordà (Agullana o Maçanet
de Cabrenys) (Anton 2008). La resta cor-
respon probablement a ocells en disper-
sió o a divagants que cerquen àrees de qua-
litat per establir-se. Concretament, les dades
de finals de març i juny són d’ocells en ter-
ritoris de cria, amb possibilitats de repro-
duir-se amb èxit si estan establerts en mas-
ses forestals madures. Ara bé, s’han de
prendre amb cautela si no es confirma la
seva reproducció, ja que en moltes oca-
sions podria tractar-se d’exemplars en
ambients subòptims a causa de la frag-
mentació i la desconnexió geogràfica de la
població sedentària. – JRRC i JPCA.

Tendència població nidificant (SOCC)
Mitjana anual (2002-2008): 7% (ns, n=33).
Índex 2008=1,9

Tendència població hivernant (SOCC)
Mitjana anual (2002-2008): 15% (ns, n=48).
Índex 2008=2,9

ALT EMPORDÀ

Agullana 1 ex. a Santa Eugènia el 16.II
(BMBA) i el 26.IV (TMJA i MSDC); (G).
Albanyà 1 ex. a la vall del Pincaró el 15.III
(BMBA, TMMA, EUXA, PSGA, IMXA, MBFA, ECFA,
SNXC i AOTA); (G). 1 ex. a Bassegoda el 3.V
(MBFA); nou quadrat UTM 10×10 de cria
possible (GR).
Maçanet de Cabrenys 1 ex. al clot dels
Vilars el 8.VI (BMBA); nou quadrat UTM
10×10 de cria possible (GR). 2 exs. a la
serra de Bac de Grillera el 9.VI (FTCA); (G).

GIRONÈS

Canet d’Adri 1ex. a Puigsou el 6.XII (ABRA);
(G).
Sant Martí de Llémena 1 ex. al collet de
Bastarra el 5 (ACHA) i el 20.IV (PFLB, ACHA
i HPMA); (G).

VALLÈS OCCIDENTAL

Matadepera 1 ex. al sud del coll d’Este-
nalles, Parc Natural de Sant Llorenç del
Munt i l’Obac, el 10.II (JBDA); (G).

VALLÈS ORIENTAL

GraneraUn mascle cantant i tamborinant
el 22.I (FMVA); (G).
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Dendrocopos major
Picot garser gros

Estatus Resident nidificant distribuït de
forma regular pels ambients forestals de la
Catalunya humida, els Prepirineus i Piri-
neus, i més irregularment pels ambients
mediterranis o de la Catalunya més seca.
Pot presentar-se irregularment a l’hivern
en zones de plana on no és present.

Tendència població nidificant (SOCC)
Mitjana anual (2002-2008): 5% (*, n=205).
Índex 2008=1,6

Tendència població hivernant (SOCC)
Mitjana anual (2002-2008): 4% (ns, n=116).
Índex 2008=1,2

Tendència productivitat (SYLVIA)
Mitjana anual (2002-2008): 10% (ns, n=16).
Índex 2008=1,8

RIBERA D’EBRE

Riba-roja d’Ebre 1 ex. a Santa Madrona
en una zona cremada el 7.VI (RBVA); cita-
ció estival en un quadrat UTM 10×10 sen-
se dades de cria (G).

VALLÈS ORIENTAL

Gualba Una femella portant al niu un car-
gol blanc i petit a la Batlloria el 26.V (JRCD
i SMMD); (R).

Dendrocopos medius
Picot garser mitjà

Estatus Resident localitzat i en baix
nombre a la Val d’Aran, on nidifica en rou-
redes pures o mixtes.

Els anys 2007-2008, el Centre Tecnològic
Forestal de Catalunya amb la participació
de la guarderia de medi ambient del Con-
selh Generau d’Aran, ha realitzat el cens
de la població aranesa en el marc d’un pro-
jecte sobre ecologia dels picots a l’Aran

promogut pel Conselh. La pobla-
ció es concentra a les roure-
des de roure pènol del Baish
Aran, entre el sector d’Es Bòr-

des al sud i Val de Toran, al
nord. S’han localitzat un total
de 50-104 individus diferents

en el període pre-reproductor
(època de zel). S’estima la pre-

sència d’un total de 31-52 terri-
toris. La densitat estimada és
de 0,14-0,21 territoris/10 ha si
es considera la totalitat de l’hàbi-

tat potencial que augmenta a 0,36-0,63
territoris/10 ha en l’àrea ocupada pel picot.
Les densitats màximes s’emplacen als sec-
tors de Les i Es Bòrdes, amb una mitjana
de 0,61-0,68 territoris/10 ha respectiva-
ment, seguits de Bossòst i Bausen amb 0,41
territoris/10 ha, i finalment Toran amb 0,37
territoris/10ha.- JCSA, JFCB i JSZA.

VAL D’ARAN

Vielha e Mijaran 1 ex. a Bèussa i 2 exs. a
Pans de Trapa el 2.II (CGGA i MCMF); (E).

Dendrocopos minor
Picot garser petit

Estatus Resident localitzat en determinats
cursos fluvials amb bosc de ribera de la
Catalunya humida (cas de la Muga i el Flu-
vià), o en plantacions forestals (cas de la
Selva), i altres àrees amb presència de cadu-
cifolis de tipus centreeuropeu, com per
exemple la Val d’Aran o la Cerdanya.

Bon nombre d’observacions en boscos de
ribera, hàbitat preferent de l’espècie al Prin-
cipat. Són destacables les citacions del Baix
Ebre i Ribera d’Ebre, nous indrets colo-
nitzats molt lluny dels nuclis reproductors
coneguts. Les del Baix Empordà, Osona,
Vallès i Alt Penedès confirmen l’expansió
de l’espècie. Alguns, com el de Santa Cris-
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tina d’Aro es mantenen ocupats els darrers
anys (Estrada & Anton 2006, Anton 2007).
La citació d’una parella a Sant Quirze del
Vallès, és interessant i caldria comprovar
la seva reproducció, ja que podria produ-
ir joves en un àrea buida de territoris repro-
ductors que beneficiarien en un futur la
connexió amb indrets de qualitat meri-
dionals. A la població de la Tordera des-
taquen els baixos valors de productivitat i
d’èxit reproductor en comparació als anys
2001 (Aymí & Herrando 2005) i 2007
(Anton 2008), segurament producte de la
mala meteorologia primaveral, a part, de
la mala qualitat d’hàbitat.- JRRC i JPCA.

Hi ha una correcció de dades de 2007 a l’apèndix 1,
fe d’errates.

Tendència població hivernant (SOCC)
Mitjana anual (2002-2008): 13% (ns, n=26).
Índex 2008=1,3

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal Diverses observa-
cions al parc del Foix: un mascle que s’ha
instal·lat en un territori de cria i que el
defensa tot cantant intensament enfront
de possibles intrusos el 26.II (XBGA, CGGA
i HSCA); nou quadrat UTM 10×10 de cria
probable (GR). Una altra parella amb el
mateix comportament el 3.III (XBGA, CGGA
i HSCA); (R).

BAIX EBRE

Tortosa 1 ex. a l’illa d’Audí el 6.XI (CBCB);
(G).

BAIX EMPORDÀ

CalongeDiverses observacions a la vall de
Molins: mínim 2 exs. el 15.I, 1 ex. el 28.I
i 1 ex. sentit el 14.VI (XIPA i JEXD); (G).
Santa Cristina d’Aro 1 ex. a can Proven-
sal els dies 27.I, 24.II, 3.III, 13.X i 25.XII
(CACB); (G).

MARESME/SELVA/VALLÈS ORIENTAL

Conca Fluvial de la Tordera 15 mascles
i 15 femelles en una superfície d’uns 150
km

2
, comptabilitzant un total de 12 pare-

lles, 2 trios i 3 territoris amb un individu
solitari. Es troben 12 nius i es comprova
la nidificació amb èxit en 4 parelles. El pro-
mig de polls nascuts al niu ha estat de 2,25
polls (n=4). L’èxit reproductor de 1,12
(n=8) i la productivitat de 0,64 (n=14);
(JRRC, JPCA i SMMD); (R).

OSONA

Les Masies de Voltregà 1 ex. al riu Ter a
Gallifa el 27.IV (ABBB); (G).

RIBERA D’EBRE

Flix Un mascle a la Reserva Natural de
Sebes i Meandre de Flix el 25.IV (DMCA i
FVXA); (G).

VALLÈS OCCIDENTAL

Sant Quirze del Vallès Diverses obser-
vacions al bosc de ribera del torrent de la
Betzuca: una femella el 8.II (JSZA i MPMC);
(G). Una parella el 16.II (JSZA i MPMC); (G).
Terrassa Un mascle picant l’escorça d’un
arbre al torrent de la Grípia tocant la C-58
el 23.II (XMCA); (G).

VALLÈS ORIENTAL

Bigues i Riells Un mascle el 19.I (VPRA);
(G).
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Melanocorypha calandra
Calàndria

Estatus Resident nidificant comú a la depres-
sió Central de Catalunya i més localitzat a
les comarques interiors dels Ports cap al
sud. Excepcional a l’hivern a les comar-
ques on no és present.

L’hàbitat de la calàndria ha sofert una dràs-
tica transformació en els darrers anys pro-
vocant una tendència poblacional regres-
siva, que va portar a que en l’Atles dels ocells
nidificants de Catalunya 1999-2002 es con-
siderés el seu estatus com proper a l’ame-
naça (NT). Així, doncs, tenint en compte
que és el primer any que les tendències
poblacionals SOCC són positives (ICO
2009), malgrat no siguin significatives en
cap dels dos períodes tinguts en compte,
són dades esperançadores. Caldrà seguir
l’evolució de l’espècie.- MRSA.

Tendència població nidificant (SOCC)
Mitjana anual (2002-2008): 1% (ns, n=10).
Índex 2008=1,1

Tendència població hivernant (SOCC)
Mitjana anual (2002-2008): 41% (ns, n=15).
Índex 2008=18,8

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. a l’estany del Cortalet el 22.VII
(AOTA); (G).

Santa Llogaia d’Alguema 1 ex. a l’aerò-
drom el 2.V (ERRB); (G).

CONCA DE BARBERÀ

Santa Coloma de Queralt 1 ex. a Tossal
Rodó el 6.X (XBGA); (G).

NOGUERA

Balaguer Diverses observacions al SOCC
27, secà de Balaguer: 137 exs. el 28.I, 230
exs. el 14.V, 150 exs. el 16.VI i 463 exs. el
28.XII (JEBA); 4 màximes xifres del pro-
jecte (N).

Calandrella brachydactyla
Terrerola vulgar

Estatus Nidificant estival d’àmbit local en
àrees litorals, i més àmpliament distribu-
ïda a la depressió Central i altres comar-
ques de l’interior, tot i que és comuna
només de forma local. Espècie en regres-
sió a Catalunya.

L’any 2008 continua la tendència negati-
va de l’espècie en el conjunt de Catalu-
nya. En aquest marc, les dades del SOCC
apunten que l’espècie pot haver perdut
quasi el 60% dels efectius nidificants que
presentava el 2002 (ICO 2009), i al cap
de Creus només s’ha registrat una obser-
vació en un indret on anys enrere es cal-
culava la seva població en més de 10 pare-
lles (Feliu 2009). Malgrat això hem de
destacar la primera dada de cria a la Sel-
va, comarca on havia desaparegut com a
nidificant (Estrada et al. 2004) i el bon
nombre de citacions rebudes, la majoria
d’ocells migrants.- MARC.

Tendència població nidificant (SOCC)
Mitjana anual (2002-2008): -18% (*, n=13).
Índex 2008=0,4
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ALT EMPORDÀ

Garriguella 7 mascles al sector de mas
Hortús (AOTA); (R).
Mollet de Perelada 19 mascles al princi-
pal nucli reproductor de la província de
Girona (AOTA); (R).
Parc Natural de Cap de Creus Un mas-
cle cantant al pla de les Gates el 23.IV (PFLB);
primera i única citació de l’any (F).

BAIX CAMP

Reus 19 exs. a l’aeroport el 13.IV (ABBB);
primera citació prenupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 8 exs. a l’itinerari SOCC
262, erms de la Tancada, el 14.V i 5 exs.
el 13.VI (ACMA); (G).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a la platja dels
militars el 2.IV (FSEB); primera citació pre-
nupcial (F). 27 exs., alguns d’ells mascles
cantant, a l’aeroport el 25.IV (ABBB); màxim
prenupcial (N, R).
Sant Joan Despí 1 ex. en un camp de frui-
ters el 26.V (AAMA, MPLA i SSAA); (G).

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. en migració activa cap al
sud el 23.VIII (CODA); (G, F).
Sant Adrià de Besòs 1 ex. a la desembo-
cadura del Besòs el 25.IV (XLBA); (G, F).

SEGRIÀ

Alfés 1 ex. a la timoneda el 19.III (OCVA i
MRFB); primera citació prenupcial (F). Diver-
ses observacions al secà d’Alfés: 3 còpules
el 16.IV, un adult duent becada el 21.VI i
un volander el 26.VI (JFGE); (R). 4 exs. a
l’itinerari SOCC 142, timoneda d’Alfés, el
31.V (JCGA); (F).

SELVA

Vilobí d’Onyar Un adult peixant un jove
volander als plans de Vilobí l’1.VII (ADGA);

nou quadrat UTM 10×10 de cria segura
(GR).

VALLÈS OCCIDENTAL

Mollet del Vallès Diverses observacions
a Gallecs: 2 exs. l’11.IV (FMVA); primera
citació prenupcial (F). 1 ex. el 27.V (FMVA);
darrera citació prenupcial (F). 1 ex. el
22.VIII (FMVA); primera citació postnup-
cial (F).

Calandrella rufescens
Terrerola rogenca

Estatus Resident nidificant localitzat en
determinats punts com el delta de l’Ebre
i en alguns llocs de la depressió de l’Ebre.
Fora d’aquestes àrees és molt rar o irregu-
lar com a divagant o potser en migració.

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre Diverses observacions a
l’itinerari SOCC 255, l’Alfacada: 1 ex. el
14.I, 4 exs. el 25.IV i 5 exs. el 30.V (OCVA);
(E). Diverses observacions a l’itinerari SOCC
262, erms de la Tancada: 11 exs. el 14.V,
9 exs. el 13.VI i 2 exs. el 29.XII (ACMA);
(E). 30 exs. a l’Alfacada entre el 17 i el
19.III (JBCG); (E, N). Entre 2 i 6 exs. a l’Al-
facada del 22.III al 15.V (JBCG); (E, F).

Galerida cristata
Cogullada vulgar

Estatus Resident nidificant comú a tot el
territori, absent només al Pirineu i Prepi-
rineu.

Tendència població nidificant (SOCC)
Mitjana anual (2002-2008): 5% (*, n=129).
Índex 2008=1,4

Tendència població hivernant (SOCC)
Mitjana anual (2002-2008): 3% (ns, n=89).
Índex 2008=1,3

Llista Sistemàtica 165



ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus 4 exs.,
com a mínim un dels quals és un jove de
l’any, al pla de les Gates el 9.VI (PFLB); pri-
mera dada de juvenils de l’any (R).

Galerida theklae
Cogullada fosca

Estatus Resident nidificant distribuït de
forma irregular, tot i que és localment comú.
Defuig la Catalunya humida i l’àrea d’in-
fluència pirinenca, i és més freqüent als
ambients de caire mediterrani sec.

Tendència població nidificant (SOCC)
Mitjana anual (2002-2008): -8% (ns, n=21).
Índex 2008=0,4

Tendència població hivernant (SOCC)
Mitjana anual (2002-2008): -7% (ns, n=32).
Índex 2008=0,8

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus 15 exs.,
alguns dels quals són joves de l’any, al pla
de les Gates el 9.VI (PFLB); primera dada
de juvenils de l’any (R).

Lullula arborea
Cotoliu

Estatus L. a. arborea resident nidificant
que té una població no gaire nombrosa,
distribuïda de forma irregular a Catalunya
des del nivell del mar (on no és abundant)
fins a l’alta muntanya, als boscos de pi
negre Pinus uncinata. Les màximes abun-
dàncies s’assoleixen, però, a l’estatge mon-
tà. Migrador i hivernant no gaire abun-
dant, però regular. L. a. pallida resident
que té una població no gaire nombrosa,
distribuïda de forma irregular al sud de
Catalunya.

Tendència població nidificant (SOCC)
Mitjana anual (2002-2008): 5% (*, n=142).
Índex 2008=1,6

Tendència població hivernant (SOCC)
Mitjana anual (2002-2008): 12% (*, n=239).
Índex 2008=2

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus 3 exs. al
pla de les Gates el 23.III (PFLB, PFSA i MSFB);
darrera citació prenupcial en un indret on
no hi cria (F). 1 ex. al pla de Tudela el
8.X (ACHA i GDBA); primera citació post-
nupcial en un indret on no hi cria (F).

BARCELONÈS

Barcelona 19 exs. en migració a Sant Pere
Màrtir en 20 dies de seguiment de la migra-
ció entre les 8:00 i les 10:30 h entre els
dies 3.IX i 12.XI amb un màxim de 9 exs.
el 3.XI (MGVA); (N, F).

Alauda arvensis
Alosa vulgar

Estatus A. a. cantarella resident nidificant
distribuïda de forma més regular als Piri-
neus i la Catalunya humida, i de manera
més irregular pels ambients més secs o
mediterranis, tant de la terra baixa al lito-
ral, on es pot trobar localment, com a l’in-
terior. Migrador molt comú i hivernant
abundant. A. a. arvensis migrador molt
comú i hivernant abundant.
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Les poblacions més nòrdiques d’aquesta
espècie a l’hivern migren cap al sud i oest
del continent europeu, essent França i
Espanya zones importants per la seva hiver-
nada (Donald 2004). Per segon any con-
secutiu s’ha registrat una tendència de
població hivernant (SOCC) significativa-
ment positiva, assolint novament el valor
màxim respecte els hiverns anteriors (ICO
2009).- MRSA.

Tendència població nidificant (SOCC)
Mitjana anual (2002-2008): 1% (ns, n=49).
Índex 2008=1

Tendència població hivernant (SOCC)
Mitjana anual (2002-2008): 23% (*, n=81).
Índex 2008=4,8

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal Alguns exs. al parc
del Foix l’11.X (XBGA, CGGA i HSCA); pri-
mera citació postnupcial (F).

BAIX CAMP

Reus 1 ex. a l’aeroport el 13.IV (ABBB); dar-
rera citació prenupcial (F).

BARCELONÈS

Sant Adrià de Besòs 1 ex. a la desembo-
cadura del Besòs el 9.IV (XLBA); darrera
citació prenupcial (F).

GIRONÈS

Llagostera 1 ex. a la bassa de can Boada
el 6.IV (PFLB, PFSA i MSFA); darrera citació
prenupcial (F).

OSONA

Vic 1 ex. cantant al puig dels Jueus el 28.IX
(OCVA i MRFA); primera citació postnup-
cial (F).

PLA D’URGELL

Estany d’Ivars i Vila-sana 1 ex. el 5.X
(JEBA); primera citació postnupcial (F).

URGELL

Preixens 1.013 exs. al SOCC 92, secà de
Montgai, el 16.XII (JEBA); (N).

VALLÈS OCCIDENTAL

Mollet del Vallès 4 exs. a Gallecs el 28.IX
(FMVA); primera citació postnupcial (F).

Riparia riparia
Oreneta de ribera

Estatus Nidificant estival molt localitzat,
especialment a les planes al·luvials de l’E-
bre i el Segre. Migrador regular i comú
arreu del territori.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus 10 exs. en
pas cap al nord per la punta de cap de
Creus el 7.VI (PFLB, SOAA i JVSA); darrera
citació prenupcial (F).
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. a l’estany del Cortalet el 28.II
(JMAA i TMJA); primera citació prenupcial
(F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a can Dimoni
més 2 exs. a Reguerons l’11.VI (RBVA); dar-
rera citació prenupcial (F). 2 exs. a cal Tet
el 20.VIII (RBVA); primera citació post-
nupcial (F). Uns 100 exs. a la Murtra el
8.IX (RBVA); (N).
Sant Joan Despí 1 ex. al riu Llobregat el
7.III (SSAA); primera citació prenupcial (F).

BARCELONÈS

Santa Coloma de Gramenet 1 ex. al Parc
Fluvial del Besòs el 6.X (XLBA); darrera cita-
ció postnupcial (F).
Sant Adrià de Besòs 1 ex. a la desembo-
cadura del Besòs el 30.VI (XLBA); primera
citació postnupcial (F).
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MARESME

Malgrat de Mar 70 exs. a la desemboca-
dura de la Tordera el 7.IV (PABA i EBMA);
(N).

OSONA

ManlleuMés de 50 exs. al Ter el 7 i el 8.IV
(MRFA i RPEA); (N).

PLA D’URGELL

Estany d’Ivars i Vila-sana 10 exs. el 4.III
(JEBA); primera citació prenupcial (F).
Mínim de 50 exs. el 8.IV (AVPA); màxim
anual (N).

RIBERA D’EBRE

Flix 4 exs. al meandre el 5.III (PJAA); pri-
mera citació prenupcial (F).

SELVA

Sils Alguns exs. als estanys el 2.X (TMXC);
darrera citació postnupcial (F).

Ptyonoprogne rupestris
Roquerol

Estatus Resident nidificant en tota mena
d’ambients rupícoles o urbans des del nivell
del mar fins a l’alta muntanya, on pot ser
estival només. Migrador i hivernant més
localitzat, lligat molt sovint a zones humi-
des litorals, en àrees on no hi és a l’estiu.

Tendència població nidificant (SOCC)
Mitjana anual (2002-2008): 8% (ns, n=75).
Índex 2008=1,4

Tendència població hivernant (SOCC)
Mitjana anual (2002-2008): 8% (ns, n=83).
Índex 2008=1,9

ALT EMPORDÀ

Sant Llorenç de laMuga 300 exs. al SOCC
290, Sant Llorenç de la Muga, el 13.I (JCTB);
(N).

BAIX LLOBREGAT

Molins de Rei 35 exs. sobre can Bosquet,
la Rierada, el 12.X (JRRC); primera citació
postnupcial (F).

BARCELONÈS

Barcelona 54 exs. en migració directa cap
al sud al turó Blau el 12.X (CODA); prime-
ra citació postnupcial (F, N).

GARRAF

Sitges Uns 20 exs. a l’hotel Miramar el
13.X (RBVA); primera citació postnupcial
(F). Un mínim de 60 exs. aturats a l’es-
glésia mentre plovia el 12.XI (RBVA); (N).

GIRONÈS

Girona 21 exs. a l’hospital Josep Trueta el
19.III (CPVA); darrera citació prenupcial
(F).

OSONA

Manlleu Uns 40-50 exs. sobre Puigrodon
el 13.III (CMGA); darrera citació prenup-
cial (F).

PALLARS JUSSÀ

Pobla de Segur 110 exs. al SOCC 83, con-
gost de Collegats, el 3.V (DMVB); (N).

TARRAGONÈS

Tarragona 3 exs. al balcó del Mediterra-
ni el 6.X (ACTA); primera citació postnup-
cial (F).
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VAL D’ARAN

Bossòst 1 ex. el 18.XII (CGGA, MCMF i XBGA);
citació hivernal (F).
Vielha e Mijaran 4 exs. a Vielha el 4.I
(CGGA i XBGA); citació hivernal (F).

VALLÈS OCCIDENTAL

Montcada i Reixac 70-80 exs. pels vol-
tants de la desembocadura de la Riera Seca
el 6.III (FMVA); (N). 3 exs. al Parc Fluvial
del Besòs el 14.IV (XLBA); darrera citació
prenupcial (F).

VALLÈS ORIENTAL

Llinars del VallèsUn niu amb 4 polls situ-
at a la sortida de la cinta transportadora
de la màquina de triturar granit de la pedre-
ra de can Collet el 3.VII (HAPA i JGMA); nou
quadrat UTM 10×10 de cria segura (GR).

Hirundo rustica
Oreneta vulgar

Estatus Nidificant estival, comú arreu del
territori. Migrador molt comú arreu del
país. Hivernant regular, però molt escàs,
en algunes zones humides litorals.

Tendència població nidificant (SOCC)
Mitjana anual (2002-2008): 9% (*, n=125).
Índex 2008=1,5

Tendència productivitat (SYLVIA)
Mitjana anual (2002-2008): -9% (*, n=23).
Índex 2008=0,4

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. a Riet Vell el 17.II
(CJMA); primera citació prenupcial (F).

BAIX EMPORDÀ

Calonge Uns 15 exs. a la vall de Molins el
20.XII (XIPA i JEXD); citació hivernal (F).
Pals 1 ex. als arrossars el 13.XI (XIPA i JEXD);
darrera citació postnupcial (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. al riu el 4.I (FLSA);
citació hivernal (F). 3 exs. a la maresma
del Remolar el 19.II (FLSA i SBXB); prime-
ra citació prenupcial (F). 4 exs. a cal Tet
(CGGA i XBGA) i 1 ex. a l’aeroport el 9.XI
(RBVA); darrera citació postnupcial (F).
Alguns exs. sobre ca l’Arana el 6.XII (JJMB,
RRSB, JLDA i PTEA); citació hivernal (F).

BARCELONÈS

Badalona 1 ex. en direcció nord a la plat-
ja el 31.XII (LCPA); citació hivernal (F).
Barcelona 1 ex. sobrevolant el parc zoo-
lògic el 9.XI (JCJA); darrera citació post-
nupcial (F). 4 exs. en vol a Sant Andreu el
6.XII (JCCA); citació hivernal (F).

GIRONÈS

Girona Un mínim de 10.000 exs. en un
dormidor vora el pavelló de Fontajau el
2.IX (HMPA); (N).

MONTSIÀ

Amposta 1 ex. entre un grup de roque-
rols Ptyonoprogne rupestris el 30.I (ABBA);
citació hivernal (F).

PLA D’URGELL

Estany d’Ivars i Vila-sana Uns 10.000
exs. el 22.IX (JBSA) i el 4.X (JEBA); (N).

SEGRIÀ

La Granja d’Escarp 1 ex. a l’aiguabarreig
Segre-Cinca el 23.II (JBGC); primera cita-
ció prenupcial (F).

SELVA

Sils 1 ex. als estanys el 20.II (DCFB i XRCA);
primera citació prenupcial (F).

TARRAGONÈS

Vila-seca 2 exs. a la platja dels Prats el 8.XI
(EGTA); darrera citació postnupcial (F).
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Hirundo daurica
Oreneta cua-rogenca

Estatus Nidificant estival, localitzat i no
gaire abundant, distribuït de forma irre-
gular per ambients de caire mediterrani.
Migrador regular, però escàs, arreu del ter-
ritori, detectat més sovint al pas prenup-
cial. Hivernant excepcional.

L’espècie segueix una tendència a l’alça,
ja sigui amb la colonització de nous terri-
toris com en zones de l’Urgell, Tarragonès
i Maresme, o augmentant la densitat de
parelles nidificants a indrets habituals de
cria, com indiquen els censos anuals realit-
zats a cap de Creus. Les observacions de
2008 mostren una fenologia habitual, des
de primers de març a primers de novem-
bre, on destaquen algunes dades de pos-
sible pas prenupcial tardà al mes de juny
al delta de l’Ebre i al Besòs.- PFLB.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus Durant
els censos de reproductors es visiten tots
els ponts i búnquers del parc natural
amb un resultat de 29 nius ocupats i 3 nius
amb nidificació probable (PFLB); (R).

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 1 ex. al parc del Foix
el 7.III (XBGA, CGGA i HSCA); primera cita-
ció prenupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. a la platja de la Mar-
quesa l’1.VI (JTOA i RSBB); possible darre-
ra citació prenupcial tardana (F).

BAIX EMPORDÀ

Baix Ter 3 exs. a la gola del Ter l’1.XI
(ABRA); darrera citació postnupcial (F).

BARCELONÈS

Santa Coloma de Gramenet 1 ex. al Parc
Fluvial del Besòs el 4.VI (XLBA); darrera
citació prenupcial (F).

GARRAF

Sitges 2 exs. a Plana Novella el 26.X (RGLA);
darrera citació postnupcial (F).

GARRIGUES

El Cogul 2 exs. l’1.III (SWWA); primera
citació prenupcial (F).

MARESME

Sant Andreu de Llavaneres 4 exs. als afo-
res el 7.VII (ARHA); citació estival en un
quadrat UTM 10×10 sense dades de cria
(F).

OSONA

Santa Eulàlia de Puigoriol 2 exs. des-
cansant en uns cables elèctrics a l’interior
del poble l’11.XI (ABBB, OSFA i RTLA); dar-
rera citació postnupcial (F).

RIBERA D’EBRE

Ascó 1 ex. el 7.III (PJAA); primera citació
prenupcial (F).

TARRAGONÈS

Tarragona 1 ex. a Ferran el 28.VI (ACTA);
citació estival en un quadrat UTM 10×10
sense dades de cria (F).
Vila-seca 1 ex. a la Pineda el 8.III (ACTA);
primera citació prenupcial (F).
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URGELL

Belianes 2 exs. agafant fang i portant-lo
dins una cabana per fer niu el 22.V (FPTA
i JBSA); nou quadrat UTM 10×10 de cria
probable (GR).

Delichon urbicum
Oreneta cuablanca

Estatus Nidificant estival molt comú arreu
del territori. Migrador regular i molt comú
per tot el territori. Hivernant excepcional.

Tot i mostrar una tendència del SOCC
força fluctuant al llarg del període 2002-
2008, si bé no és significativa, mostra un
lleuger augment del 30% respecte la pobla-
ció del 2002. Destaca però, la davallada
del 10% respecte el 2007 (Índex 2007=1,4),
sent un exemple més dels mals resultats
generalitzats de la reproducció degut pos-
siblement a les pluges del 2008. D’altra
banda, cal subratllar la citació dels 5.000
exemplars observats en migració post-
nupcial a Olèrdola, màxima concentra-
ció d’individus publicada a l’anuari. Al
2008 s’han rebut dades des del febrer
(20.II, Aiguamolls de l’Empordà) fins al
novembre (23.XI, Lleida) dins el patró
conegut de migració de l’espècie. Desta-
quen les dades de nidificació que apor-
ta el projecte Orenetes. La colònia mit-
jana calculada a partir dels nius censats
pel projecte Orenetes el 2008 (n=36.215)
és de 5,2 nius, estant molt per sobre la
colònia situada a Sant Andreu de Llava-
neres.- ADGC.

Tendència població nidificant (SOCC)
Mitjana anual (2002-2008): 1% (ns, n=71).
Índex 2008=1,3

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus 3 exs. en
pas actiu prenupcial cap al nord a Sa Pla-

nassa l’11.VI (PFLB i GVXC); darrera cita-
ció en migració prenupcial (F).
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 2 exs. a l’estany del Cortalet el 20.II
(JMAA); primera citació prenupcial (F).

ALT PENEDÈS

Olèrdola Més de 5.000 exs. en migració
en poc més de 2 hores sobre el turó dels
Tres Partions el 29.IX (XBGA, CGGA i HSCA);
(N).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 2 exs. a la Vidala el
25.II (FLSA i SBXB); primera citació pre-
nupcial (F).

CERDANYA

Alp 106 nius a 1.264 m (JCPB); major alti-
tud documentada al projecte Orenetes
(R).

GARRAF

Sitges 1 ex. a l’església el 12.XI (RBVA);
darrera citació postnupcial (F).

MARESME

Sant Andreu de Llavaneres 618 nius ac-
tius a tot el municipi (ARHA); major nom-
bre documentat al projecte Orenetes (R).
230 nius a la façana del patí interior d’a-
vinguda Sant Andreu de Llavaneres s/n
(ARHA); façana amb major nombre de nius
al projecte Orenetes (R).

MONTSIÀ

Freginals 3 exs. al Montsià el 6.III (ISSB);
primera citació prenupcial (F).

PALLARS JUSSÀ

Talarn 1 ex. el 15.III (JCCD i MVEB); pri-
mera citació prenupcial (F).

SEGRIÀ

Lleida 2 exs. a la Seu Nova el 23.II (RBXA);
primera citació prenupcial (F). Un grup
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força nombrós a la plaça d’Espanya el 18.XI
(ESMA); darrera citació postnupcial (F).

TARRAGONÈS

Torredembarra 1 ex. als Salats i Munta-
nyans el 4.XI (JVDA); darrera citació post-
nupcial (F).

VAL D’ARAN

Naut Aran 1 ex. a l’estany Llong de Colo-
mers a 2.200 m el 21.X (XNPA); darrera
citació postnupcial (F).

Anthus richardi
Piula grossa

Estatus Accidental, que s’ha convertit en
hivernant regular, però amb molt pocs
ocells, molt localitzats en zones planes lito-
rals. Diverses citacions homologades. Es
distribueix des del centre d’Àsia fins al mar
d’Okhotsk. Com a hivernant arriba fins a
l’oest d’Europa, inclosos alguns punts de
la península Ibèrica i Balears.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. als prats de can Comes el 16.II
(JMAA); (G). 1 ex. als prats de Vilaüt el 8.IV
(RSSC i AFFB); darrera citació prenupcial
(G, F). 3 exs. als prats de can Comes el 8.X
(AOTA, JGIA i ALTA), dels quals 2 exs. resten
als prats del mas Trencat el 19.X (ABRA i
AOTA) primera citació postnupcial (G, F).
1 ex. al mas Trencat el 6.XI (AOTA i JMAA)
i 1 ex. a les salsures a tocar la Riereta el
26.XI (AOTA); (G). 1 ex. a l’estany de Palau
el 31.X (SSAA); (G). 1 ex. a les dunes de la
Rubina el 26.XI (AOTA); (G). 1 ex. a les sal-
sures a tocar la Riereta l’1.XII (AOTA); (G).
No trameses al CAC.

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre Fins a 4 exs. al mas de la
Comandanta entre el 2.I (JTOA i RSBB) i el

12.II (CJMA); (G, F). Homologada pel CAC.
4 exs. a la Platjola, 3 exs. a l’Alfacada i 4
exs. als erms de la Tancada el 7.I (DBCA);
(G). 1 ex. a l’Illa de Riu entre el 27.I (ACHA,
PFLB, HPMA, JTOA, RSBB i MSFB) i el 12.II
(CJMA); (G). 1 ex. de 1r hivern a l’Alfaca-
da el 13.III (OCVA, JFBB i MLCA); (G). 1-2
exs. a l’Alfacada entre el 23.III (JBCG) i el
26.IV (ACHA, PFLB, OCVA, JSVA i JGCB); dar-
rera citació prenupcial (G, F). Fins a 1
ex. a l’Illa de Riu del 16.XI a finals d’any
(JTOA i RSBB); (G, F). 4 exs. a la Tancada
el 29.XI (JFOD); (G). No trameses al CAC.

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. de 1r hivern a
la maresma del Remolar l’1.X (PBGA, JBOL
i FRRA); primera citació postnupcial (G, F).
Homologada pel CAC. 1 ex. a l’aeroport
l’11.XII (ABBB); (G). No tramesa al CAC.

BARCELONÈS

Sant Adrià de Besòs 1 ex. a la desembo-
cadura del Besòs l’11.IV (MCVA); (G).

Anthus campestris
Trobat

Estatus Nidificant estival, distribuït de
manera irregular especialment pels ambients
secs de la terra baixa, o al nivell del mar,
en alguns punts del litoral de forma
local, a la depressió Central i àrees pro-
peres, i en petits nuclis dispersos per la
demarcació de Tarragona. En general,
defuig la Catalunya humida i l’àrea piri-
nenca, tot i que es pot trobar també a l’al-
ta muntanya, molt puntualment. Migra-
dor regular escàs, més conspicu al pas pre-
nupcial.

L’any 2008 s’ha rebut una interessant mos-
tra de noves localitats de cria que es donen
en indrets on no s’han produït incendis
forestals en els darrers anys, àrees que el
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trobat colonitza fàcilment de manera opor-
tunista (Estrada et al. 2004). Aquest fet fa
pensar que poden ser poblacions viables
a llarg termini. Destaca especialment la
dada del Pallars Sobirà ja que les dades de
cria a l’alta muntanya són escasses (Estra-
da et al. 2004). D’altra banda l’índex de
2008 al SOCC és el major des de 2003,
tot i que la tendència global en el període
2002-2008 continua sent negativa.- MARC.

Tendència població nidificant (SOCC)
Mitjana anual (2002-2008): -6% (ns, n=38).
Índex 2008=0,7

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus 2 exs. al
pla de les Gates el 5.IV (PFLB, AOVA, MCMB
i JVSA); primera citació prenupcial (F).

BAIX EMPORDÀ

Torroella de Montgrí 1 ex. a Sobrestany
el 4.IV (ABRA); primera citació prenupcial
(F).

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 1 ex. en migració
sobre el turó dels Tres Partions el 27.IX
(XBGA, CGGA i HSCA); darrera citació post-
nupcial (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a can Dimoni
el 21.IX (XLBA, PMBE, RBVA, LPXE i RSLA); dar-
rera citació postnupcial (F).

GARROTXA

Sant Joan les Fonts 1 ex. observat durant
la 7a campanya de migració de rapinyai-
res al Parc Natural de la Zona Volcànica de
la Garrotxa els dies 21 i 23.IX (FTCA); dar-
rera citació postnupcial (F).

OSONA

Manlleu 1 ex. prop del pla de l’Aire el 12.IV
(RPEA); primera citació prenupcial (F).
Manlleu-Santa Maria de Corcó 2 exs. a
la zona de Puigagut del 10.V al 14.VI (AGRA);
nou quadrat UTM 10×10 de cria possi-
ble (F).
Torelló 1 ex. a Espadamala el 20.IX (JEPB);
darrera citació postnupcial (F).

PALLARS SOBIRÀ

Soriguera 2 mascles cantant a la Portella,
Comes de Rubió, a 2.300 m. el 13.VII
(MLLA); nou quadrat UTM 10×10 de cria
probable (GR).

SEGRIÀ

Vilanova de la Barca 7 exs. al Sot del Fus-
ter el 6.IV (EFSA); primera citació prenup-
cial (F).

SELVA

Vilobí d’Onyar Una parella criant en un
camp de regadiu reconvertit a pastura l’1.VII
(ADGA); nou quadrat UTM 10×10 de cria
segura (GR).

SOLSONÈS

Olius Un mascle cantant a Brics el 22.VI
(RBVA); nou quadrat UTM 10×10 de cria
probable (GR).

Anthus trivialis
Piula dels arbres

Estatus Nidificant estival limitat a la Cata-
lunya humida i les zones muntanyen-
ques com el Pirineu i Prepirineu, on pot
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ser abundant localment, i molt més loca-
litzat en altres nuclis muntanyencs del sud,
com ara la serra de Prades. Migrador regu-
lar i comú arreu del territori.

Tendència població nidificant (SOCC)
Mitjana anual (2002-2008): -8% (ns, n=39).
Índex 2008=0,6

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus 1 ex. sedi-
mentat a l’embassament de mas de Rabas-
sers de Baix el 14.V (PFLB); darrera cita-
ció prenupcial (F). 4 exs. a Montjoi el dia
18.X (MFRA i JBCD); darrera citació post-
nupcial (F).
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà. 1 ex. en pas per l’estany de Palau
el 27.III (SSAA i AROA); primera citació pre-
nupcial (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del LlobregatDiverses observacions
a la maresma del Remolar: 1 ex. el 18.VIII
(FLSA); primera citació postnupcial (F). 2
exs. a la platja de ca l’Arana el 31.X (FLSA);
darrera citació postnupcial (F).
Torrelles de Llobregat 1 ex. a la zona de
can Coll el 9.III (JMXC); primera citació
prenupcial (F).

BARCELONÈS

Barcelona 52 exs. en migració a Sant Pere
Màrtir en 20 dies de seguiment de la migra-
ció entre les 8:00 i les 10:30 h entre els
dies 3.IX i 12.XI amb un màxim de 30 exs.
el 4.X (MGVA); (N, F).
Santa Coloma de Gramenet 1 ex. al Parc
Fluvial del Besòs a el 20.V (XLBA); darre-
ra citació prenupcial (F).

MONTSIÀ

Freginals 1 ex. a la serra del Montsià el
20.III (ISSB); primera citació prenupcial
(F).

OSONA

Manlleu 5 exs. al pla de l’Aire el 27.VIII
(AGRB); primera citació postnupcial (F).

PLA D’URGELL

Estany d’Ivars i Vila-sana 1 ex. el 13.III
(SSAA); primera citació prenupcial (F). 1
ex. el 10.VIII (SSAA); primera citació post-
nupcial (F). 1 ex. el 5.X (JEBA); darrera cita-
ció postnupcial (F).

RIBERA D’EBRE

Flix 2 exs. a la Reserva Natural de Sebes
i Meandre de Flix el 6.X (JBGC); darrera
citació prenupcial (F).

SELVA

Sils 1 ex. als estanys el 4.V (DCFB i XRCA);
darrera citació prenupcial (F).

Anthus pratensis
Titella

Estatus Migrador i hivernant molt comú
per tot el territori, especialment als ambients
de plana i més escàs als de muntanya.

Tendència població hivernant (SOCC)
Mitjana anual (2002-2008): 3% (ns, n=139).
Índex 2008=1,4

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus 1 ex. a sa
Planassa el 23.IV (PFLB); darrera citació
prenupcial (F).

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 1 ex. al parc del Foix
el 4.X (XBGA, CGGA i HSCA); primera cita-
ció postnupcial (F).

BAIX EMPORDÀ

Bellcaire d’Empordà 1 ex. als arrossars
de Sobrestany el 4.X (ABRA i NPXB); pri-
mera citació postnupcial (F).
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BARCELONÈS

Barcelona 810 exs. en migració a Sant Pere
Màrtir en 20 dies de seguiment de la migra-
ció entre les 8:00 i les 10:30 h entre els
dies 3.IX i 12.XI (MGVA); (N, F). 1 ex. al
parc de Diagonal Mar el 27.IX (RRSB); pri-
mera citació postnupcial (F).
Santa Coloma de Gramenet 2 exs. al Parc
Fluvial del Besòs el 14.IV (XLBA); darrera
citació prenupcial (F).

OSONA

Folgueroles 1 ex. als Focs el 19.IV (MRFA);
darrera citació prenupcial (F).
Tona 2 exs. als camps prop la Mancomu-
nitat el 4.X (JBCB); primera citació post-
nupcial (F).

PLA D’URGELL

Estany d’Ivars i Vila-sana 1 ex. el 5.X
(JEBA); primera citació postnupcial (F). 101
exs. al SOCC 224, estany d’Ivars Sud, el
9.XII (JEBA); (N).

SOLSONÈS

Olius 1 ex. al pla d’Olius el 13.IV (RBVA);
darrera citació prenupcial (F).

Anthus cervinus
Piula gola-roja

Estatus Migrador regular, encara que escàs,
detectat de forma localitzada especialment
en alguns punts del litoral i prelitoral, com
per exemple el delta del Llobregat, els aigua-
molls de l’Empordà i a comarques com el
Vallès Oriental. Més conspicu en el pas
prenupcial que en el postnupcial.

ALT EMPORDÀ

Bàscara 2 exs. el 10.IX (PFLB); citació post-
nupcial (E, F).
Parc Natural del Cap de Creus 1 ex. al
pla de les Gates el 25.IV (PFLB, ACHA i JGCB);
(E).

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. als estanys del Matà el 9.IV
(RSSC i AFXF); primera citació prenupcial
(E, F). Mínim de 30 exs. als estanys del
Matà el 5.V (ABRA, RAJB, AOTA i FTCA); màxim
prenupcial (E, N). 1 ex. als prats de can
Comes el 14.V (AOTA i JGIA); darrera cita-
ció prenupcial (E, F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre Diverses observacions a
la Noria: 7-8 exs. el 26.IV (JFOB i CGGB);
primera citació prenupcial (E, F, N). 3
exs. el 27.IV (LEEA, REEA i AAXC); (E). 10
exs. el 30.IV (JFOB i PHHD). 1 ex. anellat
a l’Alfacada el 2.V (JBGC); (E). 1 ex. a l’Al-
facada el 3.V (JBCG); darrera citació pre-
nupcial (E, F). 1 ex. als arrossars de Riet
Vell el 13.IX (EYYA); citació postnupcial
(E, F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a can Dimoni
el 25.IV (RBVA); primera citació prenup-
cial (E, F). 1 ex. al camp de futbol el 2.V
(MGVA); (E). 2 exs. a la maresma del Remo-
lar el 3.V (MGVA); darrera citació prenup-
cial (E, F).

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. en migració a Sant Pere
Màrtir el 22.IX (MGVA); citació postnup-
cial (E, F).

SELVA

Sils Diverses observacions als estanys: 1
ex. el 3.V (DCFB); (E). Una femella el 4.V
(DCFB i XRCA); (E).

URGELL

Belianes 2 exs. al secà el 8.IV (MCVA); (E).
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Anthus spinoletta
Grasset de muntanya

Estatus Nidificant estival comú a l’alta
muntanya pirinenca. Migrador regular però
no especialment nombrós a la resta del ter-
ritori, tot i que localment pot ser molt comú
en algunes zones humides, i hivernant
regular i ben distribuït per les zones humi-
des tant del litoral com de l’interior.

Tendència població hivernant (SOCC)
Mitjana anual (2002-2008): 5% (ns, n=60).
Índex 2008=3,4

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus 1 ex. en
ple plomatge nupcial al mas d’en Caussa
el 25.IV (PFLB, ACHA i JGCB); darrera cita-
ció prenupcial (F).
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 4 exs. als estanys del Matà el 14.X
(JMAA); primera citació postnupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. vora el Poble Nou
el 18.X (CJMA); primera citació postnup-
cial (F).

BAIX EMPORDÀ

Pals 2 exs. als arrossars el 14.X (AOTA i
ABRA); primera citació postnupcial (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 2 exs. a cal Tet el 16.IV
(FLSA); darrera citació prenupcial (F).

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. a Sant Pere Màrtir el 9.X
(MGVA); primera citació postnupcial (F).

OSONA

Les Masies de Voltregà 1 ex. a Espada-
mala el 19.IV (MRFA); darrera citació pre-
nupcial (F).

PALLARS SOBIRÀ

Lladorre 207 exs. al SOCC 359, Llador-
re, el 9.XII (APSA); (N).

PLA D’URGELL

Estany d’Ivars i Vila-sana 111 exs. ane-
llats durant les campanyes de primavera,
estiu i tardor (SSAA, MPLA, JFGE, GBCA i MLMB);
(N). 1 ex. anellat l’11.IV (SSAA); darrera
citació prenupcial (F). 1 ex. el 7.X (JEBA);
primera citació postnupcial (F).

Anthus petrosus
Grasset de costa

Estatus Accidental. Diverses citacions
homologades pel CAC. Es reprodueix a les
costes d’Escandinàvia, les Illes Britàniques
i l’oest de França. Hiverna al mar del Nord,
al litoral atlàntic d’Europa i a les costes del
Marroc i Tunísia.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. a la Rubina els dies 20 i 21.XII
(JMAA i AOTA); (G). No tramesa al CAC.

Motacilla flava
Cuereta groga

Estatus M. f. cinereocapilla nidificant oca-
sional i localitzat a Catalunya, anual en els
darrers anys i possiblement en expansió.
Migrador escàs arreu del territori. M. f. fel-
degg accidental. Algunes dades homolo-
gades. La seva àrea de distribució s’estén
pel sud i l’oest de Iugoslàvia, Bulgària, sud
d’Ucraïna, Crimea, costa oest del mar Cas-
pi, Iran, Afganistan i al sud de Grècia a
Irak. M. f. flava migrador regular i molt
comú arreu del territori. M. f. flavissima
migrador regular i comú arreu del territo-
ri, amb un major predomini a la migració
de primavera. M. f. iberiae estival nidifi-
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cant, distribuït de forma irregular per alguns
cursos fluvials i zones humides, encara que
també és present en alguns prats de mun-
tanya. Migrador regular i comú arreu del
territori, especialment abundant al pas
postnupcial a la conca de l’Ebre. Hiver-
nant molt escàs, però darrerament regu-
lar, en zones humides del litoral com el
delta del Llobregat o el delta de l’Ebre. M.
f. thunbergi migrador regular arreu del ter-
ritori.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà Un mascle a l’estany del Cortalet el
4.III (JMAA); primera citació prenupcial
(F). 2 exs. juvenils als estanys del Matà el
20.VI (JMAA); primera citació de juvenils
de l’any (R).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. al Goleró l’11.III
(CGGA, MCMF i XBGA); primera citació pre-
nupcial (F). 1 ex. a la bassa de les Olles el
7.XII (OBDA); citació hivernal (F).

BAIX EMPORDÀ

Baix Ter Un adult als prats de la gola del
Ter el 8.XI (AOTA i ABRA); darrera citació
postnupcial (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. dins l’aeroport
el 26.II (ABBB); primera citació prenupcial
(F). Uns 500 exs. a cal Tet el 3.IX (RBVA);
concentració destacable (N).

BARCELONÈS

Sant Adrià de Besòs Diverses observa-
cions al Parc Fluvial del Besòs: 1 ex. el 22.V
(XLBA); darrera citació prenupcial (F). 1
ex. el 10.VIII (FMVA); primera citació post-
nupcial (F). 1 ex. el 30.X (XLBA); darrera
citació postnupcial (F).

MARESME

Malgrat de Mar 3 exs. a la desemboca-
dura de la Tordera el 12.V (EBMA); darre-
ra citació prenupcial (F).

PALLARS SOBIRÀ

Sort 1 ex. a Saurí el 30.III (JRSB); primera
citació prenupcial (F).

PLA D’URGELL

Estany d’Ivars i Vila-sana 1 ex. el 13.III
(SSAA); primera citació prenupcial (F). 1
ex. el 26.VIII (DGCA); primera citació post-
nupcial (F).

RIBERA D’EBRE

Flix 2 exs. a la Reserva Natural de Sebes
i Meandre de Flix el 15.X (JBGC); darrera
citació postnupcial (F).

Motacilla citreola
Cuereta citrina

Estatus Accidental. Algunes dades homo-
logades. La seva distribució s’estén pel nord
i el centre d’Àsia, fins a Iran, Afganistan i
Rússia europea. En expansió cap a l’oest.
Hiverna principalment a l’Índia i el sud-
est d’Àsia.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà Un mascle als estanys del Matà el
2.IV (JMAA i TMJA); (G). No tramesa al CAC.

BAIX EMPORDÀ

Gualta 1 ex. de 1r hivern en un camp inun-
dat el 21.IX (JPCA i XGMA); (G). No tramesa
al CAC. Un adult en un camp inundat el
14.X (AOTA); (G). Homologada pel CAC.

PLA D’URGELL

Estany d’Ivars i Vila-sana 1 ex. el 21.XI
(SSAA); (G). No tramesa al CAC.
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Motacilla cinerea
Cuereta torrentera

Estatus Resident nidificant distribuït per
tot el territori sempre que trobi ambients
adequats. Migrador i hivernant regular,
arreu del país.

Tendència població nidificant (SOCC)
Mitjana anual (2002-2008): -8% (*, n=69).
Índex 2008=0,6

Tendència població hivernant (SOCC)
Mitjana anual (2002-2008): -4% (ns, n=166).
Índex 2008=0,9

Tendència productivitat (SYLVIA)
Mitjana anual (2002-2008): -12% (ns, n=6).
Índex 2008=2,8

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus 2 exs. a
la vall de Santa Creu el 16.III (PFLB, PFSA i
MSFB); darrera citació prenupcial (F). 10
exs. a l’embassament del Club Med i roda-
lies del pla de Tudela el 8.X (ACHA i GDBA);
primera citació postnupcial (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a can Dimoni
el 4.IX (XLBA); primera citació postnupcial
(F).

Motacilla alba
Cuereta blanca

Estatus Resident nidificant comú arreu del
territori, excepte les zones litorals del
sud de Catalunya, on és més ocasional.
Migrador i hivernant comú que augmen-
ta sensiblement el nombre d’exemplars a
l’hivern.

Tendència població nidificant (SOCC)
Mitjana anual (2002-2008): 0% (ns, n=93).
Índex 2008=0,9

Tendència població hivernant (SOCC)
Mitjana anual (2002-2008): 2% (ns, n=349).
Índex 2008=1,1

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus 2 exs. arri-
bant de mar a la punta de cap de Creus el
5.IV (PFLB, AOVA, MCMB i JVSA); (B). 2 exs.
al pla de Tudela el 8.X (ACHA i GDBA); pri-
mera citació postnupcial (F).
Rabós 9 exs. en direcció nord el 22.III
(MBFA i BMBA); primera citació prenupcial
(F).

ALT PENEDÈS

Santa Margarida i els Monjos Uns 80
exs. a la joca de l’embassament del Foix el
18.I (XBGA, CGGA i HSCA); (N).

BARCELONÈS

BarcelonaUn adult amb 2 polls volanders
al parc central de Nou Barris el 10.V (JCJA);
primera dada de juvenils de l’any (R).

Motacilla alba yarrellii
Cuereta blanca endolada

Estatus Accidental. Algunes dades homo-
logades pel CAC. Aquesta subespècie es
distribueix per les Illes Britàniques i la cos-
ta de l’Europa continental. La seva princi-
pal àrea d’hivernada s’estén per la Breta-
nya, l’oest de la península Ibèrica i el Mar-
roc.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà Diverses observacions als conreus
propers al mas Avinyó: 1 ex., probable-
ment un mascle de 2n any, els dies 6 i 7.III
(AOTA i ALTA); (T). Homologada pel CAC.
1 ex. probablement una femella adulta,
el 7.III (AOTA i ABRA); (T). No tramesa al
CAC.
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BAIX LLOBREGAT

Abrera Una femella adulta anellada a can
Morral el 22.IV (MGVA); (T). No tramesa
al CAC.

Cinclus cinclus
Merla d’aigua

Estatus C. c. aquaticus resident nidificant
als cursos fluvials de la Catalunya humi-
da, especialment, i més localitzat en els
cursos més mediterranis. Hivernant local
en trams de rius on no nidifica, a on arri-
ba de parts més altes de les muntanyes. C.
c. cinclus resident nidificant als cursos flu-
vials dels Pirineus. Hivernant local en trams
de rius on no nidifica, on arriba des de les
parts més altes de les muntanyes.

GARROTXA

Besalú Un adult alimentant dos polls a la
sortida del túnel de l’aigua de la sèquia
dels Horts el 9.IV (MLLA); nou quadrat
UTM 10×10 de cria segura (GR).

GIRONÈS

Girona 1 ex. a illa de Ter el 12.I (CPVA);
darrera citació prenupcial en una localitat
on no hi cria (F).
Salt 1ex. al riu Ter el 12.I (IBGA); darrera
citació prenupcial en una localitat on no
hi cria (F).

PALLARS JUSSÀ

Conca de Dalt 1 ex. al salt d’aigua de Vilert
el 6.XII (JCCD i MVEB); (G).
Pobla de Segur 23 exs. al SOCC 83, con-
gost de Collegats, el 2.I i 18 exs. l’1.XII
(JCBD); (N).

VALLÈS ORIENTAL

Fogars de Montclús 1 ex. a l’embassa-
ment de Santa Fe de Montseny el 24.XI
(RBVA); (G).

Troglodytes troglodytes
Cargolet

Estatus T. t. kabylorum resident nidificant
comú al sud dels Pirineus. Manca a bona
part de la plana de Lleida. Migrador i hiver-
nant regular a la plana i especialment al
litoral, tot i que es desconeix si es tracta
d’exemplars transpirinencs o moviments
altitudinals dels individus residents al Piri-
neu, Prepirineu o altres zones properes a
les zones on només hiverna. T. t. troglody-
tes resident nidificant comú al Pirineu i
possiblement en altres àrees de Catalunya.
Es desconeix si fa moviments altitudinals.

Tendència població nidificant (SOCC)
Mitjana anual (2002-2008): 0% (ns, n=243).
Índex 2008=1,1

Tendència població hivernant (SOCC)
Mitjana anual (2002-2008): -5% (*, n=356).
Índex 2008=0,7

Tendència productivitat (SYLVIA)
Mitjana anual (2002-2008): -2% (ns, n=35).
Índex 2008=0,8

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal Un niu amb polls al
parc del Foix el 10.VI (XBGA, CGGA i HSCA);
primera dada de juvenils de l’any (R).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 3 exs. a la pineda de
la Murtra el 8.III (RBVA); darrera citació pre-
nupcial (F). 1 ex. anellat al Remolar el 20.X
(JCMC); primera citació postnupcial (F).

BARCELONÈS

Sant Adrià de Besòs 1 ex. al parc del Besòs
el 26.III (XLBA); darrera citació prenupcial
(F).

VALLÈS OCCIDENTAL

Montcada i Reixac 1 ex. al riu Besòs el
25.IX (FMVA); primera citació postnupcial
(F).
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Prunella modularis
Pardal de bardissa

Estatus P. m. mabotti resident comú a la
Catalunya humida. Estival nidificant als
boscos subalpins i als rasos alpins del Piri-
neu i Prepirineu i també de forma molt
localitzada als Ports. P. m. modularis migra-
dor i hivernant comú als ambients més
mediterranis i de plana, i en general arreu
del territori.

Tendència població nidificant (SOCC)
Mitjana anual (2002-2008): 0% (ns, n=63).
Índex 2008=1,2

Tendència població hivernant (SOCC)
Mitjana anual (2002-2008): 8% (*, n=122).
Índex 2008=1,9

Tendència productivitat (SYLVIA)
Mitjana anual (2002-2008): -5% (ns, n=5).
Índex 2008=0,8

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. anellat a l’estany de Mornau
el 6.IV (MFRA); darrera citació prenupcial
(F). 1 ex. a l’estany de Palau el 17.X (SSAA);
primera citació postnupcial (F).

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 1 ex. al parc del Foix
l’11.X (XBGA, CGGA i HSCA); primera cita-
ció postnupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. a l’Alfacada el
13.IV (JBCG); darrera citació prenupcial
(F).

BARCELONÈS

Barcelona 2 exs. el 16.X (MGVA); primera
citació postnupcial (F). 32 exs. en migra-
ció a Sant Pere Màrtir en 20 dies de segui-
ment de la migració entre les 8:00 i les
10:30 h entre els dies 3.IX i 12.XI. (MGVA);
(N).

OSONA

Vic 1 ex. al puig dels Jueus el 26.X (MRFA);
primera citació postnupcial (F).

Prunella collaris
Cercavores

Estatus Resident a l’alta muntanya piri-
nenca i prepirinenca, en ambients rupí-
coles. En aquesta àrea de nidificació es pot
trobar tot l’any, però també hi ha una
part de la població que fa moviments alti-
tudinals a l’hivern que els fan arribar al
nivell del mar, sempre que trobin ambients
adequats. Hivernant, per tant, regular però
localitzat, a la plana i al litoral, i a les comar-
ques del sud.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus 7 exs. entre
Sant Salvador i Sant Pere de Rodes el 7.I
(PFLB, PFSA i MSFB); (N).

BAIX LLOBREGAT

Olesa de Montserrat 2 exs. a l’ermita de
Sant Salvador de les Espases el 2.IV (MLMB);
darrera citació prenupcial (F).

BAIX PENEDÈS

El Montmell 3 exs. al puig de la Cova el
9.I (CGGA); (G).

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. descansa durant uns minuts
i segueix la migració en direcció sud a Sant
Pere Màrtir el 30.X (MGVA); (G).

BERGUEDÀ

Castellar de n’Hug 42 exs. al SOCC 43,
pla del Rus, el 8.XII (PABA); (N).

GARROTXA

La Vall de Bianya 12 exs. al cim del puig
d’Ou el 22.XII (FTCA); (N).
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Olot 10 exs. a Comanegra el 15.IV (FTCA);
darrera citació prenupcial (F).

MARESME

Cabrera de Mar 1 ex. al castell de Burriac
el 20.III (JPSA); darrera citació prenupcial
(F).

NOGUERA

Camarasa 7 exs. a l’ermita de Sant Jordi
el 16.XI (RBVA, TASA i ALAA); (G, N).

OSONA

El Brull 4 exs. al Matagalls el 27.III (JPRA
i JPFB); darrera citació prenupcial (F).
Tavertet 1 ex. al pla Boixer el 22.X (JPRA);
primera citació postnupcial (F).

PALLARS SOBIRÀ

Baix Pallars 19 exs. al SOCC 195, Buseu,
el 12.I (JCBD); (N).
Llavorsí Diverses observacions al nucli
urbà: 1 ex. al carrer de la Riba, després
d’una intensa nevada a cotes mitjanes i
altes, entre el 21 i el 22.IV (JPPE, AEXB i
MGLA); (B). 1 ex. al mateix carrer durant
un intens temporal de neu el 31.X (JFXE);
(B).
Rialp 18 exs. al SOCC 144, Llesuí, el 19.IV
(IOSA); (N).

PRIORAT

Cornudella de Montsant 12 exs. junt al
refugi de Siurana el 20.II (JPSA); (N).

TERRA ALTA

Horta de Sant Joan Diverses observacions
als Ports: 1 ex. el 6.II (AWWA i CJMA); (G).
1 ex. el 26.XI (MTTB, LWWA i CJMA); (G).

VALLÈS ORIENTAL

Fogars de Montclús 25 exs. al turó de
l’Home el 12.XII (EBMA); màxim anual (N).

Erithacus rubecula
Pit-roig

Estatus Resident nidificant comú a la Cata-
lunya humida i als ambients montans del
país, i a les valls més humides de l’àrea
d’influència mediterrània. Al sud de Cata-
lunya només apareix a les diferents serra-
lades. Als boscos subalpins és estival, pos-
siblement efectuant moviments només alti-
tudinals. Migrador i hivernant molt comú
arreu del territori.

Tendència població nidificant (SOCC)
Mitjana anual (2002-2008): -3% (*, n=258).
Índex 2008=1

Tendència població hivernant (SOCC)
Mitjana anual (2002-2008): 0% (ns, n=445).
Índex 2008=1

Tendència productivitat (SYLVIA)
Mitjana anual (2002-2008): -4% (*, n=38).
Índex 2008=1

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus 1 ex. a la
vall de l’Infern de Vilajuïga el 6.V (MFRA);
darrera citació prenupcial (F). 1 ex. als
Carrions el 3.X (PFLB); primera citació post-
nupcial (F).
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BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. a l’Alfacada el 8.V
(JBCG); darrera citació prenupcial (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del LlobregatDiverses observacions
a la pineda de ca l’Arana: 1 ex. el 19.IV
(FLSA); darrera citació prenupcial (F). 1 ex.
al Prat del Llobregat el 21.IX (PEGA); pri-
mera citació postnupcial (F).

VALLÈS OCCIDENTAL

La Llagosta 1 ex. al riu Besòs el 25.IX
(FMVA); primera citació postnupcial (F).

Luscinia megarhynchos
Rossinyol comú

Estatus Nidificant estival a tot el país, defu-
gint només les grans altituds als Pirineus
i Prepirineus, i alguna zona concreta defo-
restada. Comú en migració, especialment
pels ambients de terra baixa.

Tendència població nidificant (SOCC)
Mitjana anual (2002-2008): 2% (*, n=251).
Índex 2008=1,2

Tendència productivitat (SYLVIA)
Mitjana anual (2002-2008): -8% (*, n=46).
Índex 2008=0,6

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. anellat a l’illa de Buda
el 21.III (DBCA); primera citació prenup-
cial (F). 1 ex. anellat a Canal Vell el 27.IX
(JFBB); darrera citació postnupcial (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. anellat al Remo-
lar el 31.III (JCMC i VSXA); primera citació
prenupcial (F).

PALLARS SOBIRÀ

Llavorsí 1 ex. al nucli urbà l’11.IV (JGCC);
primera citació prenupcial (F).

PLA DE L’ESTANY

Serinyà 1 ex. a Fares el 12.III (SCIA); pri-
mera citació prenupcial (F).

SELVA

La Cellera del Ter 1 ex. anellat al Paste-
ral el 27.IX (GJPA); darrera citació post-
nupcial (F).

SEGRIÀ

Vilanova de la Barca 2 exs. al Sot del Fus-
ter el 6.IV (EFSA); primera citació prenup-
cial (F).

VALLÈS OCCIDENTAL

Montcada i Reixac 1 ex. al Parc Fluvial
del Besòs el 6.X (XLBA); darrera citació post-
nupcial (F).

Luscinia svecica
Cotxa blava

Estatus L. s. cyanecula és un migrador regu-
lar tant a les zones humides del litoral com
de l’interior, i hivernant més escàs. Hi ha
diverses citacions a Catalunya de L. s. sve-
cica no homologades pel CR/SEO.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. anellat a l’estany de Mornau
el 15.IV (MOVA); darrera citació prenup-
cial (F). 1 ex. a l’itinerari de la Massona el
10.IX (PLSA); primera citació postnupcial
(F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. anellat a l’Alfacada
el 14.IV (JBCG); darrera citació prenupcial
(F). 1 ex. anellat a Canal Vell el 20.VIII
(JFBB); primera citació postnupcial (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 4 exs. el 12.I (FLSA,
FSEB i ALTA); cens d’ocells aquàtics hiver-
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nants (N). 1 ex. anellat al Remolar el 7.IV
(JCMC); darrera citació prenupcial (F).1 ex.
a can Dimoni el 4.IX (XLBA, JPXL i IJXA); pri-
mera citació postnupcial (F).

OSONA

Gurb Un mascle a Malars el 18.III (MRFA);
primera citació prenupcial (F).
Manlleu Una femella a la zona esportiva
del Ter el 9.IV (MRFA); darrera citació pre-
nupcial (F).

PALLARS JUSSÀ

Tremp 1 ex. anellat a l’embasament de
Cellers el 13.VIII (MGMA); primera cita-
ció postnupcial (F).

PLA D’URGELL

Estany d’Ivars i Vila-sana 3 exs. anellats
l’11.IV (SSAA); darrera citació prenupcial
(F). 2 exs. anellats el 21.VIII (GBCA); pri-
mera citació postnupcial (F).

SELVA

Sils Diverses observacions als estanys: 1
ex. el 8.III (JVLA); primera citació prenup-
cial (F). 1 ex. el 26.X (XRCA); darrera cita-
ció postnupcial (F).

Phoenicurus ochruros
Cotxa fumada

Estatus Espècie nidificant a les zones d’al-
ta muntanya del Pirineu i Prepirineu, on
marxen quan arriba l’hivern ja que es com-
porten com a veritables migradors; a la res-
ta del territori és un resident ben distri-
buït on trobi ambients adequats. Migra-
dor i hivernant comú, especialment a la
terra baixa mediterrània.

Tendència població nidificant (SOCC)
Mitjana anual (2002-2008): 0% (ns, n=136).
Índex 2008=1

Tendència població hivernant (SOCC)
Mitjana anual (2002-2008): 1% (ns, n=345).
Índex 2008=1

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 1 ex. a Casa Alta el
10.X (PTEA); primera citació postnupcial
(F).

BAIX LLOBREGAT

Sant Andreu de la Barca Una femella o
mascle jove davant el cementiri municipal
el 17.X (VSSA); primera citació postnup-
cial (F).

BARCELONÈS

Sant Adrià de Besòs 1 ex. al Parc del Besòs
el 9.IV (XLBA); darrera citació prenupcial
(F).

MARESME

Cabrils Un mascle de 2n any cantant a les
teulades dels voltants de l’església (SGRA);
nou quadrat UTM 10×10 de cria proba-
ble (GR).

PLA DE L’ESTANY

Banyoles 5 polls en un niu en una casa
en obres de mas Palau a Banyoles que volen
el 21.V (PPXB); primera dada de juvenils
de l’any (R).

SELVA

Tossa de Mar Un niu amb 3 polls en un
forat de la muralla vella el 15.VI (HFSA);
nou quadrat UTM 10×10 de cria segura
(GR).

TARRAGONÈS

Tarragona 3 exs. a l’amfiteatre el 15.X
(ACTA); primera citació postnupcial (F).

VAL D’ARAN

Naut Aran 1 ex. en uns prats a Unha el
12.III (XNPA); primera citació prenupcial
(F).
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VALLÈS ORIENTAL

MartorellesUn mascle al riu Besòs el 21.IV
(FMVA); darrera citació prenupcial (F).

Phoenicurus phoenicurus
Cotxa cua-roja

Estatus Nidificant estival molt rar i loca-
litzat. Migrador comú arreu del territori.
Hivernant excepcional.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. anellat a l’estany de Mornau
el 17.III (MOVA); primera citació prenup-
cial (F). 2 exs. anellats el 21.V (MOVA); dar-
rera citació prenupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. anellat a l’illa de Buda
el 17.III (DBCA); primera citació prenup-
cial (F). Diverses observacions a Canal Vell:
1 ex. anellat el 16.V (JFBB); darrera citació
prenupcial (F). 2 exs. anellats el 13.X (JFBB);
darrera citació postnupcial (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del LlobregatDiverses observacions
al Remolar: 1 ex. anellat el 30.V (FLSA);
darrera citació prenupcial (F). 1 ex. ane-
llat el 24.X (JCMC); darrera citació post-
nupcial (F).
Sant Andreu de la Barca 1 ex al riu Llo-
bregat el 14.III (VSSA); primera citació pre-
nupcial (F).

GARROTXA

Santa Pau 2 exs. als estanys d’en Jordà
el 19.X (JIVA); darrera citació postnup-
cial (F).

OSONA

Les Masies de Roda Una femella o jove
a Còdol el 7.VIII (RJNA); primera citació
postnupcial (F).

Viladrau Un mascle cantant a l’urbanit-
zació la Guineu almenys fins el 24.VI (JPFB);
nou quadrat UTM 10×10 de cria possi-
ble (GR).

PALLARS JUSSÀ

Conca de Dalt 2 exs., un d’ells mascle, a
Pessonada el 4.X (CODA); darrera citació
postnupcial (F).

PALLARS SOBIRÀ

La Guingueta d’Àneu 1 ex. al camí que
uneix Escalarre i la Guingueta el 20.III
(MPXJ i JGCC); primera citació prenupcial
(F).

RIBERA D’EBRE

La Palma d’Ebre Una femella o jove a l’O-
livera el 31.VII (JRAA); primera citació post-
nupcial (F).

SEGRIÀ

Alfés 1 ex. al secà el 14.III (JVLA); prime-
ra citació prenupcial (F).

VALLÈS ORIENTAL

Santa Perpètua de la Mogoda 1 ex. ane-
llat a la Figuera el 25.VIII (VCGA); prime-
ra citació postnupcial (F).
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Saxicola rubetra
Bitxac rogenc

Estatus Nidificant estival als Pirineus i Pre-
pirineus, i a la seva àrea d’influència. Migra-
dor arreu del país, més conspicu en el pas
prenupcial. Accidental com a hivernant.

Tendència població nidificant (SOCC)
Mitjana anual (2002-2008): -14% (ns, n=11).
Índex 2008=0,8

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. a les vinyes properes a l’estany
de Palau el 7.IV (SSAA); primera citació pre-
nupcial (F). 2 exs. a l’estany de Palau el
9.IX (SSAA i NRPA); primera citació post-
nupcial (F).

BAIX EMPORDÀ

Baix Ter Una femella anellada al Ter Vell
el 15.VI (DBRA); darrera citació prenupcial
molt tardana (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a Reguerons el
7.IV (FLSA); primera citació prenupcial (F).
4 exs. a can Dimoni el 15.V (RBVA); dar-
rera citació prenupcial (F). 1 ex. al camí
de València el 23.VIII (RBVA); primera cita-
ció postnupcial (F).

BARCELONÈS

BarcelonaUna femella en migració al turó
Blau el 12.X (CODA); darrera citació post-
nupcial (F).

OSONA

Tavertet 1 ex. a l’Avenc el 31.VIII (PBCB i
JBCA); primera citació postnupcial (F).

PALLARS SOBIRÀ

Sort 1 ex. a Sorre el 9.IV (JRSB); primera
citació prenupcial (F).

PLA DE L’ESTANY

Porqueres 1 ex. a la llacuna d’en Marga-
rit el 12.III (CGPC); primera citació pre-
nupcial (F).

RIBERA D’EBRE

Flix 1 ex. a la Reserva Natural de Sebes i
Meandre de Flix el 14.X (JBGC); darrera
citació postnupcial (F).

RIPOLLÈS

Planoles Un jove de l’any al refugi Cortal
Blanc el 24.VII (MGVA); (R).

SEGRIÀ

Alfés 1 ex. al secà el 14.III (JVLA); prime-
ra citació prenupcial (F).

Saxicola torquatus
Bitxac comú

Estatus S. t. hibernans és migrador i hiver-
nant, tot i que no se’n coneix bé l’abun-
dància i la distribució. S. t. rubicola és un
resident distribuït àmpliament per tot el
territori, tot i que no es troba en les zones
de major altitud. Migrador i hivernant
comú en tota mena d’ambients, però espe-
cialment als ambients de terra baixa.

Tendència població nidificant (SOCC)
Mitjana anual (2002-2008): -7% (*, n=198).
Índex 2008=0,7

Tendència població hivernant (SOCC)
Mitjana anual (2002-2008): -3% (*, n=253).
Índex 2008=0,9

Tendència productivitat (SYLVIA)
Mitjana anual (2002-2008): -9% (ns, n=19).
Índex 2008=0,7

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus 7 exs., 2
dels quals són joves de l’any, al llarg del
SOCC 399, Sant Pere de Rodes, el 23.V
(PFLB); primera dada de juvenils de l’any (R).
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VAL D’ARAN

Naut Aran 1 ex. a l’estany Obago de Colo-
mers a 2.300 m el 21.X (XNPA); darrera
citació postnupcial (F).

Oenanthe oenanthe
Còlit gris

Estatus O. o. libanotica estival nidificant a
Catalunya, més propi dels ambients de
muntanya, encara que manté nuclis regu-
lars en ambients de plana. Migrador comú
arreu del territori. O. o. oenanthe migrador
comú arreu del territori.

Tendència població nidificant (SOCC)
Mitjana anual (2002-2008): 8% (*, n=29).
Índex 2008=1,6

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus 1 ex. al
pla de Tudela el 14.V (PFLB); darrera cita-
ció prenupcial (F).
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 4 exs. als prats de can Comes el
28.III (JMAA); primera citació prenupcial
(F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 2 exs. a l’Alfacada el 7.V
(JBCG); darrera citació prenupcial (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. dins l’aeroport
el 18.III (ABBB); primera citació prenup-
cial (F). 1 ex. al camí de València el 20.X
(RBVA); darrera citació postnupcial (F).
Sant Feliu de Llobregat Un juvenil en
pas pel puig d’Olorda el 7.VII (DDDA); pri-
mera citació postnupcial (F).

BARCELONÈS

Sant Adrià de Besòs 2 exs. al Parc Flu-
vial del Besòs el 22.V (XLBA); darrera cita-
ció prenupcial (F).

GIRONÈS

Cassà de la Selva 1 ex. a Serinyà l’11.VIII
(ACHA i HPMA); primera citació postnup-
cial (F).

RIBERA D’EBRE

Flix 1 ex. a la Reserva Natural de Sebes i
Meandre de Flix el 31.X (JBGC); darrera
citació postnupcial (F).

SEGRIÀ

Alfés 1 ex. al secà el 15.III (OLGA, MVCA i
DFXA); primera citació prenupcial (F).

SELVA

Sils 1 ex. als estanys l’11.X (TMXC); dar-
rera citació postnupcial (F).

VAL D’ARAN

Vielha e Migaran 1 ex. a la collada de Var-
radós a uns 2.000 m el 22.X (XNPA); dar-
rera citació postnupcial (F).

Oenanthe hispanica
Còlit ros

Estatus Nidificant estival lligat als ambients
mediterranis que evita en bona part la Cata-
lunya humida, i és absent al Pirineu i
Prepirineu, tot i que no es distribueix con-
tínuament sinó de forma més o menys
local. Migrador regular, tot i que no gaire
abundant, especialment pels ambients més
mediterranis.

Es publica l’única citació de l’any al parc
del Foix. Es tracta d’una zona molt fre-
qüentada per ornitòlegs en la qual el còlit
ros hi era tradicionalment abundant i ja
no hi va ser observat el 2007 (Bayer et al.
2009). Caldrà seguir aquesta població en
un futur.- MARC.

Tendència població nidificant (SOCC)
Mitjana anual (2002-2008): -4% (ns, n=40).
Índex 2008=0,8
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ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus Un mas-
cle cantant al pont d’en Giraculs el 4.IV
(PFLB, AOVA, MCME i JVSA); primera citació
prenupcial (F). Un mascle cantant a la pun-
ta de cap de Creus imitant Serinus seri-
nus, Sylvia melanocephala Motacilla alba i
Motacilla flava el 22.V (MRFB); (B). 2 exs.
al mas de Rabassers de Dalt i 2 exs. més a
Rabassers de Baix el 19.VIII (MNPA); dar-
rera citació postnupcial (F).

ALT PENEDÈS

Santa Margarida i els Monjos 1 ex. a la
pedrera de la Uniland el 29.VI (PTEA, PARA
i JCRE); única citació de l’any (G).

GARRIGUES

Castelldans 1 ex. a mas de Melons-Mat-
xerri el 20.III (MGMA); primera citació pre-
nupcial (F).

PALLARS JUSSÀ

Tremp 1 ex. entre Fígols i Claret el 16.III
(JPPE); primera citació prenupcial (F).

RIBERA D’EBRE

Ascó 1 ex. el 8.III (PJAA); primera citació
prenupcial (F).

Oenanthe leucura
Còlit negre

Estatus Resident nidificant escàs, distri-
buït de forma localitzada a Catalunya entre
algunes serres litorals (Garraf), prelito-
rals (Montserrat), amb alguns nuclis a la
depressió de l’Ebre i sectors solells d’al-
gunes serres interiors, i part de les serres
tarragonines.

Espècie amb poca informació disponible
però amb clara tendència negativa al nord
de l’àrea de distribució catalana. Desapa-
reguda com nidificant al sud de França
(R. Prodon com. pers.) i l’Empordà (CAE
2008), al 2008 no hi ha citacions a les
comarques gironines i poca informació a
la resta de comarques. Les poblacions nidi-
ficants de les serres litorals i prelitorals
centrals representarien el límit nord-est
de la seva distribució europea, però resul-
ten escasses, fragmentades i molt fràgils
com ho demostren estudis recents (Cer-
deira et al. 2008). L’espècie colonitza àrees
cremades que li ofereixen l’hàbitat àrid
que necessita (citacions de Talamanca,
Calaf, Pobla de Massaluca i Riba-roja) però
en desapareix quan es recupera la vege-
tació arbustiva densa. La citació a l’Alt
Penedès pot correspondre a la connexió
entre les poblacions del sud i les altament
amenaçades de l’est. Calen més estudis
que permetin situar l’estat de les pobla-
cions reproductores, determinar amb exac-
titud la seva distribució hivernal i revisar
la categoria d’amenaça..- FATA, JCRD, MLMB
i MNPA.

Hi ha una correcció de dades de 2007 a l’apèndix 2,
mancances.

ALT CAMP

La Riba 2 exs. el 18.X (PJAA); (E).
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ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 1 ex. a les vinyes
properes a Torrelletes el 12.VI (XPVA); (E,
G).

ANOIA

Calaf 1 ex. trobat mort al turó de Farrera
el 18.VIII (CGGA); (E).

BAGES

Talamanca Una parella en una zona cre-
mada a la masia de la Vila l’1 i el 13.VI
(RBVA); nou quadrat UTM 10×10 de cria
possible (E, GR).

BAGES/BAIX LLOBREGAT

Collbató-Monistrol de Montserrat-Ole-
sa de Montserrat-Esparreguera S’avalua
la població nidificant dels 4 municipis en
3-4 parelles, de les quals han volat 3, 1, 3
i 0 polls. Els nius s’ubiquen a una altitud
compresa entre els 180 i els 450 m amb
una orientació vers al sud i al sud-est. Dels
3 nius localitzats, 2 dels nius estan situ-
ats en cingles i un altre en una cabana de
pedra seca (FATA, JCRD, MLMB i MNPA); (E,
R).

BAIX CAMP

Vandellós i l’Hospitalet de l’Infant Una
parella en parada nupcial al Molló Punta-
ire el 3.V (APVA); (E, R). 1 ex. durant un
recorregut de 3-4 km per les muntanyes
de Vandellòs i Tivissa el 3.VIII (APVA); (E).

BAIX EBRE

Tortosa 1 ex. al SOCC 253, coll de l’Al-
ba, el 13.I (VCPA); (E).

GARRIGUES

El Cogul 1 ex. al congost del riu Set el 3.V
(OBDA); (E).

NOGUERA

Les Avellanes i Santa Linya 1 ex. a la Pala
Alta del Mont-roig el 29.XII (FCTA); (E).

PALLARS JUSSÀ

Sant Esteve de la Sarga 1 ex. al SOCC
203, Mont-rebei, el 12.V (ANCA); (E).

PRIORAT

La Figuera 3 exs. caçant insectes el 4.IV
(PJAA); (E).
Margalef 1 ex. al SOCC 193, la Serra Major,
el 3.V i el 13.VI (JPEB); (E).

RIBERA D’EBRE

Garcia 2 exs. a l’ermita el 2.X (PJAA); (E).
Riba-roja d’Ebre Un mascle cantant en
una zona cremada al sud de l’embassament
de Riba-roja el 6.VI (RBVA); (E, R).
Torre de l’Espanyol 3 grups en diferents
zones del terme municipal el 22.IX (PJAA);
(E, N).

SEGRIÀ

Aspa Un adult al mas de Matxerri el 3.V
(OBDA); (E). 1 ex. vora el poble el 29.V
(FCTA); (E). Un mascle i una femella a les
Tallades el 22.XI (DDDA, CLSA, FHVA, JRGB,
EGGD, CMPA, MBAA, MVCA, MFSA, RMMB, JCRH,
ROOA i FMSC); (E).

TERRA ALTA

La Pobla de Massaluca Un mascle can-
tant en una zona cremada el 4.VI (RBVA);
(E, R).

Monticola saxatilis
Merla roquera

Estatus Nidificant estival, present per un
costat a l’alta muntanya dels Pirineus i Pre-
pirineus, i per una altra en algunes mun-
tanyes mediterrànies, i a l’interior com a
les Guilleries o el Montseny. Migrador escàs.

Tendència població nidificant (SOCC)
Mitjana anual (2002-2008): -3% (ns, n=26).
Índex 2008=0,5
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ALT EMPORDÀ

Maçanet de Cabrenys 1 ex. a Roc de Frau-
sa el 13.IV (MBXH i EPMC); primera citació
prenupcial (F).
Parc Natural de Cap de Creus 1 ex. al
mas d’en Caussa i 1 ex. a Santa Helena el
9.VIII (MNPA); darreres citacions post-
nupcials (F).
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà Una. femella en un guaret a tocar
a l’estany de Palau el 5.VI (JMAA); darrera
citació prenupcial (F).

BAGES

Talamanca Una parella, amb la femella
que du material al bec per construir el niu
en una zona cremada l’1.VI (RBVA); nou
quadrat UTM 10×10 de cria probable (GR).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre Un mascle als erms de la
Tancada el 24.IV (REEA, LEEA, JBAB i ISSB);
(G, F).

NOGUERA

Camarasa 1 ex. a la serra del Montroig el
25.IV (SWWA); primera citació prenup-
cial (F).

PALLARS SOBIRÀ

Alt Àneu Una femella, alimentant-se de
libèl·lules tenerals emergents, a l’estany de
baix del Port a 2.072 m. el 7.VII (MLLA);
(B).
La Guingueta d’Àneu Un mascle cantant
al nucli urbà d’Estaron el 26.IV (NEXA i
MBXK); primera citació prenupcial (F).

TERRA ALTA

La Pobla de Massaluca 2 mascles en una
zona cremada el 4.VI (RBVA); nou qua-
drat UTM 10×10 de cria possible (GR).

Monticola solitarius
Merla blava

Estatus Resident nidificant de distribu-
ció irregular d’àmbit mediterrani, lligat als
hàbitats secs i rocallosos, i en general per
on trobi aquest tipus d’ambients a l’inte-
rior, tant a la depressió Central com al nord
d’aquesta, evitant, però, el Pirineu axial.
Ocasional en nuclis urbans. Rar a l’hivern
i durant les migracions fora de les zones
on cria.

Tendència població nidificant (SOCC)
Mitjana anual (2002-2008): 8% (ns, n=47).
Índex 2008=2,1

Tendència població hivernant (SOCC)
Mitjana anual (2002-2008): 4% (ns, n=45).
Índex 2008=1,1

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal Un juvenil de l’any
al parc del Foix el 9.VI (XBGA, CGGA i HSCA);
primer juvenil de l’any (R).

BAIX LLOBREGAT

Castelldefels Un mascle a l’espigó exte-
rior de Port Ginesta el 17.XII (RBVA); (B).

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. a les teulades de la can-
tonada del carrer Bruc amb avinguda Dia-
gonal el 21.II (CODA); (G).

MARESME

Arenys de Mar 1 ex. a l’espigó del port
l’11.II (JSPC); (B).

Turdus torquatus
Merla de pit blanc

Estatus T. t. alpestris és un nidificant esti-
val als boscos subalpins dels Pirineus i Pre-
pirineus, on pot restar, però, una part peti-
ta de la població segons els hiverns. Migra-
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dor regular, en baix nombre, detectat espe-
cialment a les comarques muntanyenques
de Tarragona. Exemplars aïllats resten a
l’hivern a les àrees on crien, en canvi, a la
resta del territori és excepcional com a
hivernant. T. t. torquatus és un migrador
regular, en baix nombre, detectat espe-
cialment a les comarques muntanyenques
de Tarragona, i al litoral, però també als
Prepirineus i Pirineus. Probable hivernant
excepcional, tot i que encara no hi ha dades
confirmades.

Tendència població nidificant (SOCC)
Mitjana anual (2002-2008): 0% (ns, n=27).
Índex 2008=1,2

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus 2 mascles
i una femella sedimentats a l’inici de l’is-
tme de cap Norfeu el 20.X (JVSA); prime-
ra citació postnupcial (F, G).
Rabós 1 ex. en pas per coll de Plaja el 8.III
(MBFA i BMBA); primera citació prenupcial
(F).

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 1 ex. sedimentat a
la cua de l’embassament del Foix el 3.XI
(XBGA, CGGA i HSCA); darrera citació post-
nupcial (F).
Olèrdola 1 ex. en migració al turó dels
Tres Partions el 4.X (XBGA, CGGA i HSCA);
primera citació postnupcial (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. anellat a cal Tet
el 13.IV (JFOD); (G, F).

BARCELONÈS

Barcelona 2 exs. al parc zoològic el 2.I
(JGGD); citació hivernal (F, G). Diverses
observacions en migració a Sant Pere Màr-
tir: 1 ex. el 22.X (MGVA); primera citació
postnupcial (F). 18 exs. en 20 dies de segui-
ment entre les 8:00 i les 10:30 h entre els

dies 3.IX i 12.XI amb un màxim de 13 exs.
el 25.X (MGVA); (N).

MARESME

Palafolls 1 ex al riu Tordera el 27.IV (JBDA,
JAPB, AHMA, JPMC i OTMA); darrera citació
prenupcial (F, G).

NOGUERA

Montgai 1 ex. al secà el 9.III (SWWA); pri-
mera citació prenupcial (F).

OSONA

El Brull 10 exs. al Matagalls el 13.XI (JPRA);
màxim anual (N).

PALLARS SOBIRÀ

Alt Àneu 1 ex. al bosc de la Mina el 9.II
(ABRA); (G). Un mascle al port de la Bonai-
gua alimentant-se de libèl·lules tenerals
emergents, a l’estany de baix del Port a
2.072 m el 7.VII (MLLA); (B). 1 ex. a Pla-
nes de Son el 2.XI (CNPA); darrera citació
postnupcial (F).
Llavorsí 12 exs. al SOCC 284, Port-Ainé,
el 30.V (JRSB); (N).

PLA D’URGELL

Bellvís Un mascle en migració el 17.IV
(FMSA); (G, F).

RIBERA D’EBRE

Flix 1 ex. el 27.IV (PJAA); darrera citació
prenupcial (F. G).

RIPOLLÈS

Vilallonga de Ter 1 ex. a Tregurà el 16.III
(PLSA); primera citació prenupcial (F).

SELVA

Susqueda 1 ex. al turó del Mal Sopar el
12.I (JBCB i LJSA); citació hivernal (F, G).

VALLÈS ORIENTAL

Fogars de Montclús 1 ex. a les Agudes el
22.XI (JMOB); citació hivernal (F, G).
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Turdus merula
Merla

Estatus Resident i nidificant comú arreu
del territori. Migrador i hivernant regular.

Tendència població nidificant (SOCC)
Mitjana anual (2002-2008): 0% (ns, n=311).
Índex 2008=1

Tendència població hivernant (SOCC)
Mitjana anual (2002-2008): -1% (ns, n=448).
Índex 2008=1,1

Tendència productivitat (SYLVIA)
Mitjana anual (2002-2008): -11% (*, n=52).
Índex 2008=0,4

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus 1 ex. par-
cialment albí a sa Planassa l’11.VI (PFLB i
GVXC); (M).

Turdus pilaris
Griva cerdana

Estatus Migrador i hivernant regular, més
comú a la Catalunya humida i a l’interior,
i molt més escàs al litoral i al sud. El seu
nombre fluctua molt segons els anys. Hi
ha una dada de possible cria al Pirineu.

Tendència població hivernant (SOCC)
Mitjana anual (2002-2008): 11% (ns, n=52).
Índex 2008=1,8

ALT CAMP

Aiguamúrcia 2 exs. a Santes Creus el 24.XII
(CGGA); (G).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. a les Torroelles el 18.II (PFLB);
darrera citació prenupcial (F).

ALT PENEDÈS

Pontons 56 exs. a l’itinerari SOCC 89,
Aiguamúrcia, el 26.I (FATA); (N).

ANOIA

El Bruc 2 exs. al cim de Sant Jeroni, Mont-
serrat, el 10.II (XSPA); darrera citació pre-
nupcial (F).

BAIX EMPORDÀ

Baix Ter Mínim 30 exs. a l’illa de Canet
el 16.II (EPMC i MBXH); darrera citació pre-
nupcial (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a cal Tet el 3.II
(LGSB); (G).

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. al parc de Diagonal Mar
l’11 i el 12.XII (RRSB); primera citació post-
nupcial (F).

CERDANYA

Ger 5 exs. prop de Grèixer el 12.XII (JNVA);
primera citació postnupcial (F).

GARRIGUES

Arbeca 81 exs. al SOCC 79, Golmés, l’1.II
(JBSA); (N).

MARESME

Dosrius 1 ex. a les feixes de ca l’Arenes en
companyia de grives Turdus viscivorus el
20.XII (HAPA); (G).

OSONA

El Brull Diverses observacions al Mata-
galls: 3 exs. el 8.XI (RJNA); primera citació
postnupcial (F).

PALLARS JUSSÀ

Senterada Més de 500 exs. ajocant-se al
bosc de Colldeberri el 23.I (FMSA); (N).
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PALLARS SOBIRÀ

Alins 59 exs. al SOCC 283, Virós alt, el
20.I (JRSB); (N).

SOLSONÈS

Pinós 1 ex. a Sant Just d’Ardèvol el 9.II
(CODA); darrera citació prenupcial (F).

VALLÈS ORIENTAL

Fogars de Montclús 4-5 exs. a la fageda
de Santa Fe de Montseny el 15.XI (RBVA i
MVCA); primera citació postnupcial (F).

Turdus philomelos
Tord comú

Estatus Resident nidificant distribuït de for-
ma regular, però no especialment nombro-
sa, per la Catalunya humida, els Prepirineus
i Pirineus, i més irregularment a la resta del
territori, on ocupa alguns sectors munta-
nyencs de comarques de caire mediterrani
de l’interior i del sud, i puntualment en
ambients de plana i terra baixa de forma
més localitzada o més escàs. Als Pirineus
axials i les zones de major altitud es com-
porta com a estival. Migrador i hivernant
regular i molt comú arreu del territori.

Tendència població nidificant (SOCC)
Mitjana anual (2002-2008): 1% (ns, n=171).
Índex 2008=1,1

Tendència població hivernant (SOCC)
Mitjana anual (2002-2008): 11% (*, n=163).
Índex 2008=1,9

Tendència productivitat (SYLVIA)
Mitjana anual (2002-2008): -17% (*, n=25).
Índex 2008=0,3

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus 1 ex. a la
vall de l’Infern de Vilajuïga el 6.V (MFRA);
darrera citació prenupcial (F). 5 exs. al pla
de Tudela el 8.X (ACHA i GDBA); primera
citació postnupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. a l’Alfacada el 6.V
(JBCG); darrera citació prenupcial (F).

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. al parc de Diagonal Mar
el 19.IV (RRSB); darrera citació prenupcial
(F). 749 exs. en migració a Sant Pere Màr-
tir en 20 dies de seguiment de la migració
entre les 8:00 i les 10:30 h entre els dies
3.IX i 12.XI (MGVA); (N).
Santa Coloma de Gramenet 1 ex. al Parc
Fluvial del Besòs a el 25.IX (XLBA); primera
citació postnupcial (F).

OSONA

Vic 3 exs. al puig dels Jueus el 28.IX (OCVA
i MRFA); primera citació postnupcial (F).

VALLÈS ORIENTAL

La Llagosta 2 exs. posats a can Pere Gil
el 18.IV (FMVA); darrera citació prenupcial
(F).
Martorelles 6 exs. al riu Besòs el 28.IX
(FMVA); primera citació postnupcial (F).

Turdus iliacus
Tord ala-roig

Estatus Migrador i hivernant regular, més
comú al nord i a la Catalunya humida i
interior, i més escàs com més al sud. La
seva presència varia considerablement en
nombre segons els hiverns.

Tendència població hivernant (SOCC)
Mitjana anual (2002-2008): -9% (ns, n=126).
Índex 2008=2,3

ALT CAMP

Montferri Uns 150 exs. a la joca del Gaià
el 31.XII (CGGA); (N).
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ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. en pas per l’estany de Palau el
30.X (SSAA); primera citació postnupcial
(F).
Rabós 1 ex. a coll de Plaja el 8.III (MBFA);
darrera citació postnupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 2 exs. anellats a l’illa de
Buda el 18.III (DBCA); darrera citació pre-
nupcial (F).

BAIX LLOBREGAT

Abrera Diverses observacions a can Mor-
ral: 25 exs. el 9.I (XLBA, JPMC, FSJA i RGLA);
(N). 1 ex. anellat a can Morral el 22.II
(XLBA); darrera citació prenupcial (F).
Delta del Llobregat 1 ex. a l’estació bio-
lògica del Remolar el 18.X (JCMC); prime-
ra citació postnupcial (F).

BARCELONÈS

Barcelona 52 exs. en migració a Sant Pere
Màrtir en 20 dies de seguiment de la migra-
ció entre les 8:00 i les 10:30 h entre els
dies 3.IX i 12.XI amb un màxim de 26 exs.
el 7.XI (MGVA); (N).

GARROTXA

Mieres 100-125 exs. a el Torn el 17.XII
(PLSA); (N).

GIRONÈS

Sant Gregori 20 exs. l’11.I (GDBA); màxim
anual (N).

OSONA

El Brull 4 exs. prop del Matagalls el 8.XI
(RJNA); primera citació postnupcial (F).
Sant Boi de Lluçanès Més de 10 exs. a
l’obaga dels Munts el 8.XI (JBCB); primera
citació postnupcial (F).
Sant Julià de Villatorta Detectat al Llo-
pard el 8.XI (MGBA); primera citació post-
nupcial (F).

PLA DE L’ESTANY

Banyoles 20 exs. en els prats de la llacu-
na de Casa Nostra seca als aiguamolls de
la Puda el 20.I (CFQA); (N).

PLA D’URGELL

Estany d’Ivars i Vila-sana 1 ex. el 21.XI
(SSAA); primera citació prenupcial (F).

RIBERA D’EBRE

Ascó 1 ex. el 10.III (PJAA); darrera citació
prenupcial (F).
Flix 1 ex. a la Reserva Natural de Sebes i
Meandre de Flix el 26.X (JBGC); primera
citació postnupcial (F).

Turdus viscivorus
Griva

Estatus Resident nidificant que apareix
distribuït en bona part del territori, des
del nivell del mar fins als boscos subal-
pins, on pot ser localment abundant. Migra-
dor i hivernant regular arreu del territori,
tot i que de difícil detecció si no és en les
zones on no nidifica.

Tendència població nidificant (SOCC)
Mitjana anual (2002-2008): 1% (ns, n=176).
Índex 2008=1,1

Tendència població hivernant (SOCC)
Mitjana anual (2002-2008): -3% (ns, n=342).
Índex 2008=0,8

Tendència productivitat (SYLVIA)
Mitjana anual (2002-2008): 10% (ns, n=12).
Índex 2008=1,9

ALT EMPORDÀ

Parc Natural del Cap de Creus 1 ex. al
pla de les Gates el 5.IV (PFLB, AOVA, MCMB
i JVSA); darrera citació prenupcial en una
localitat on no hi cria (G).
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Cettia cetti
Rossinyol bord

Estatus Resident nidificant comú arreu del
territori, tot i que defuig en general les
àrees de muntanya i les zones més àrides
i eixutes. Migrador i hivernant comú, espe-
cialment en zones litorals, com per exem-
ple el delta de l’Ebre.

Tendència població nidificant (SOCC)
Mitjana anual (2002-2008): 7% (*, n=129).
Índex 2008=1,7

Tendència població hivernant (SOCC)
Mitjana anual (2002-2008): 3% (ns, n=54).
Índex 2008=1,1

Tendència productivitat (SYLVIA)
Mitjana anual (2002-2008): 1% (ns, n=28).
Índex 2008=1,2

Cisticola juncidis
Trist

Estatus Resident nidificant comú a l’àrea
d’influència mediterrània de Catalunya,
que pot presentar poblacions localitzades
en sectors muntanyencs de l’interior o dels
Prepirineus. A l’hivern desapareix d’algu-
nes zones fredes; el caire i magnitud d’a-
quests moviments, però, són força desco-
neguts encara.

Tendència població nidificant (SOCC)
Mitjana anual (2002-2008): 6% (*, n=52).
Índex 2008=1,8

Tendència població hivernant (SOCC)
Mitjana anual (2002-2008): -2% (ns, n=101).
Índex 2008=0,8

Tendència productivitat (SYLVIA)
Mitjana anual (2002-2008): -11% (ns, n=10).
Índex 2008=0,4

OSONA

Gurb 1 ex. a Dacs el 2.II (MRFA i RJNA);
citació hivernal (F).

Tona 1 ex. als canyissars de la depurado-
ra el 27.I (RJNA); citació hivernal (F).

SOLSONÈS

Solsona 1 ex. en uns camps vora la ciu-
tat el 18.I (RBVA); (G, F). Encara present
l’1.IV (RBVA); nou quadrat UTM 10×10 de
cria possible (GR).

Locustella naevia
Boscaler pintat gros

Estatus Migrador regular, tot i que escàs,
detectat sovint en zones humides i vora
cursos d’aigua. Tot i això, pot ser trobat en
tota mena d’ambients, a excepció, però
dels boscos subalpins i l’alta muntanya.
Els seus efectius poden variar molt segons
els anys.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. cantant a l’estany de Palau el
8.IV (SSAA i AOTA); primera citació pre-
nupcial (F). 1 ex. anellat a l’estany de Mor-
nau el 21.V (MOVA); darrera citació pre-
nupcial (F).

ALT URGELL

La Seu d’Urgell 1 ex. anellat al bosc de
Ribera el 22.IV (JDAB); primera citació pre-
nupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex, anellat a l’illa de Buda
el 2.IV (DBCA); primera citació prenupcial
(F). 1 ex. anellat a Canal Vell el 15.V (MOVA);
darrera citació prenupcial (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. anellat al Remo-
lar el 29.III (JCMC i DHXA); primera citació
prenupcial (F).
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GARROTXA

Sales de Llierca 1 ex. al Pasallís del Bor-
ró el 29.V (RCFA); darrera citació prenup-
cial (F).

OSONA

Les Masies de Voltregà 1 ex. al Ter entre
Gallifa i Espadamala el 20.IV (MRFA, RJNA
i AJXA); primera citació prenupcial (F).
Manlleu 1 ex. al Ter a la zona esportiva
el 16.VIII (MRFA); primera citació post-
nupcial (F).

PALLARS JUSSÀ

Castell de Mur-Llimiana 1 ex. anellat a
l’embassament de Cellers el 18.VIII (MGMA);
primera citació postnupcial (F).
Guardia de Tremp 2 exs. en un camí prop
de Cellers el 21.IV (AVPA i JBSA); primera
citació prenupcial (F).

RIBERA D’EBRE

Flix 7 exs. anellats a la Reserva Natural de
Sebes i Meandre de Flix entre el 15.VIII i
el 9.X (JBGC); (N, F).

VALLÈS ORIENTAL

Martorelles Un mascle cantant breument
a la bassa dels cabussets l’1.XI (FMVA); dar-
rera citació postnupcial (F).

Locustella luscinioides
Boscaler comú

Estatus Nidificant estival regular, però molt
localitzat, en diferents zones: el delta de
l’Ebre, principal zona a Catalunya, i els
aiguamolls de l’Empordà i les basses de la
plana de Lleida, on és, però, molt més
escassa. A la resta del territori és present
en migració en molt baix nombre en les
zones amb hàbitat adequat.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà Població nidificant avaluada en un
mínim de 6 parelles (JMAA i SSAA); (R). Diver-
ses observacions a l’estany de Palau: 1 ex.
anellat el 26.III (SSAA i AROA); primera cita-
ció prenupcial (F). 1 ex. anellat el 9.IX (SSAA
i NRPA); darrera citació postnupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. anellat a Riet Vell
l’1.III (JFOD); primera citació prenupcial
(F). 51 exs. anellats a Canal Vell entre el
24.VIII i l’1.X (JFBB); (N). 1 ex. anellat a
Canal Vell l’1.X (JFBB); darrera citació post-
nupcial (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del LlobregatDiverses observacions
al Remolar: 1 ex. anellat el 12.IV (JCMC);
primera citació prenupcial (F). 1 ex. ane-
llat el 20.X (JCMC); darrera citació post-
nupcial (F).

BARCELONÈS

Santa Coloma de Gramenet 1 ex. al Parc
Fluvial del Besòs el 4.VIII (XLBA); (G).

GIRONÈS

Salt 1 ex. anellat als aiguamolls del Veïnat
el 20.IX (CPVA, JVCB, OCBA, MBMB, MFRA, JBCB,
IBGA, IAXB, JVLA i JPVD); (G).

OSONA

Les Masies de Voltregà 1 ex. a Espada-
mala el 21.III (MRFA); (G).
Sant Julià de Vilatorta 1 ex. a la bassa de
la Quintana el 27.IX (RJNA i MRFA); (G).

SEGRIÀ

Torres de Segre 1 ex. a l’embassament
d’Utxesa el 29.III (SWWA); primera citació
prenupcial (F).
Vilanova de la Barca 1 ex. anellat al Sot
del Fuster el 7.X (MLMB); darrera citació
postnupcial (F).
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PLA D’URGELL

Estany d’Ivars i Vila-sana 42 exs. ane-
llats durant les campanyes d’estiu i tar-
dor (SSAA, MPLA, JFGE, GBCA i MLMB); (N). 1
ex. anellat el 17.VII (SSAA); primera cita-
ció postnupcial (F). 1 ex. anellat el 25.IX
(SSAA); darrera citació postnupcial (F).

RIBERA D’EBRE

Flix 10 exs. anellats a la Reserva Natural
de Sebes i Meandre de Flix durant la cam-
panya de migració postnupcial entre el
4.VIII i l’11.X (JBGC); (N).

Acrocephalus melanopogon
Boscarla mostatxuda

Estatus Resident nidificant, de forma molt
localitzada i escassa al delta de l’Ebre, i
molt localitzat o puntual en altres zones
com l’embassament d’Utxesa, els aigua-
molls de l’Empordà o el delta del Llobre-
gat. Migrador i hivernant regular i relati-
vament abundant localment, especialment
a les zones humides litorals.

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 7 exs. el 12.I (FLSA,
FSEB i ALTA); cens d’ocells aquàtics hiver-
nants (N). Entre 6 i 8 exs. cantant als calai-
xos de depuració el 13.II (FLSA); primera
dada de cant (R).

BARCELONÈS

Santa Coloma de Gramenet 1 ex. al Parc
Fluvial del Besòs entre el 24.I i el 26.II
(XLBA); (G).

GIRONÈS

Girona 1 ex. anellat a l’Illa de Ter el 23.II
(CPVA, JRBB i HMPA); (G).

MARESME

Malgrat de Mar Un mascle cantant a la
desembocadura de la Tordera el 16 i el

23.V (EBMA); nou quadrat UTM 10×10 de
cria possible (GR).

PLA D’URGELL

Estany d’Ivars i Vila-sana 8 exs. anellats
durant les campanyes d’estiu i tardor entre
el 17.VII (SSAA) i el 26.X (JFGE); (F, N).

RIBERA D’EBRE

Flix 3 exs. anellats a la Reserva Natural de
Sebes i Meandre de Flix durant la campa-
nya de migració postnupcial entre el 4.VIII
i l’11.X (JBGC); (N).

VALLÈS OCCIDENTAL

Montcada i Reixac Un mascle cantant al
riu Besòs el 18.II (FMVA); (G).

VALLÈS ORIENTAL

Martorelles 1 ex. als entorns del riu Besòs
el 7.XII (FMVA); (G).

Acrocephalus paludicola
Boscarla d’aigua

Estatus Molt escàs en migració, però regu-
lar, detectat només en algunes zones humi-
des del litoral. Més freqüent en el pas pre-
nupcial.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. a l’estany de Palau el 8.IV (SSAA
i AOTA); (G). 1 ex. als prats de Vilaüt el
15.IV (AOTA); (G). 2 exs. a l’estany de Palau
el 18 (ABRA i JGME) i el 22.IV (SSAA); (G).
2 exs. a l’estany d’en Massot el 22.IV (ABRA);
(G). No trameses al CAC.

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. anellat a Canal Vell
el 5.IV (JFBB); (G). 1 ex. anellat a l’Alfaca-
da el 16.IV (JBGC); (G). 1 ex. a les salines
de Sant Antoni el 25.IV (JBAB, LEEA i REEA);
(G). No trameses al CAC.
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Acrocephalus schoenobaenus
Boscarla dels joncs

Estatus Migrador regular, en baix nom-
bre, detectat sobretot a les zones humides
d’arreu del territori, especialment al lito-
ral.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. anellat a l’estany de Palau el
10.III (SSAA); primera citació prenupcial
(F). 1 ex. anellat a l’estany de Mornau el
13.V (MOVA); darrera citació prenupcial
(F). 1 ex. a la Massona el 17.VII (AOTA i
JMAA); primera citació postnupcial (F).

ALT URGELL

La Seu d’Urgell 1 ex. anellat al bosc de
ribera el 10.IV (JDAB); (G).

BAGES

Santpedor 1 ex. als aiguamolls de la Bòbi-
la el 20.IV (TASA); (G).

BAIX EBRE/MONTSIA

Delta de l’Ebre Diverses observacions a
Canal Vell: 1 ex. el 23.III (JFBB); primera
citació prenupcial (F). 1 ex. anellat el 14.V
(JFBB); darrera citació prenupcial (F).1 ex.
anellat a l’Alfacada el 17.VII (JFBB); pri-
mera citació postnupcial (F). 1 ex. anellat
a Amposta el 19.X (CJMA); darrera citació
postnupcial (F).

BAIX EMPORDÀ

Bellcaire d’Empordà 1 ex. a Sobrestany
el 19.X (JPCA); darrera citació postnupcial
(F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. anellat al Remo-
lar el 15.V (JCMC); darrera citació prenupcial
(F).

BARCELONÈS

Santa Coloma de Gramenet 1 ex. al Parc
Fluvial del Besòs el 31.III (XLBA); primera
citació prenupcial (F).

GIRONÈS

Girona 1 ex. anellat a illa de Ter el 10.X
(JBLA); (G).

OSONA

Manlleu 1 ex. al Ter a la zona esportiva
el 13.V (JPRA i JPFB); darrera citació pre-
nupcial (F).

PALLARS JUSSÀ

Castell de Mur-Llimiana 3 exs. a l’em-
bassament de Cellers el 17.VII (MGMA);
primera citació postnupcial (F).

PLA D’URGELL

Estany d’Ivars i Vila-sana 1 ex. el 2.III
(MPLA); primera citació prenupcial (F). 1
ex. anellat el 13.V (SSAA); darrera citació
prenupcial (F). 6 exs. anellats el 17.VII
(SSAA); primera citació postnupcial (F).

RIBERA D’EBRE

Flix 1 ex. anellat a la Reserva Natural de
Sebes i Meandre de Flix el 14.X (JBGC);
darrera citació postnupcial (F).

TARRAGONÈS

Vila-seca 2 exs. a la bassa de la Sèquia
Major el 12.IV (ACTA, MPSA i CAFA); (G).

Acrocephalus scirpaceus
Boscarla de canyar

Estatus Nidificant estival distribuït arreu
del territori de manera irregular, segons
trobi ambients adequats per nidificar (lla-
cunes, estanys litorals, marges de riu, aigua-
molls amb bona cobertura vegetal...). Local-
ment comú en algunes zones humides,
especialment al delta de l’Ebre. Migrador
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comú per tot el territori. Hivernant excep-
cional.

Tendència població nidificant (SOCC)
Mitjana anual (2002-2008): -3% (ns, n=45).
Índex 2008=0,8

Tendència productivitat (SYLVIA)
Mitjana anual (2002-2008): -6% (*, n=15).
Índex 2008=1

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. anellat a l’illa de Buda
el 26.III (DBCA); primera citació prenup-
cial (F). 1 ex. anellat a Canal Vell el 12.XI
(JFBB); darrera citació postnupcial (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del LlobregatDiverses observacions
als calaixos de depuració: 1 ex. l’1.IV (FLSA);
primera citació prenupcial (F). 1 ex. el
19.XI (FLSA); darrera citació postnupcial
(F).

BARCELONÈS

Sant Adrià de Besòs 1 ex. al Parc del Besòs
el 5.VI (XLBA); darrera citació prenupcial
(F).

OSONA

Manlleu Diverses observacions al Ter a la
zona esportiva: 2 exs. el 9.IV (MRFA i RPEA);
primera citació prenupcial (F). 1 ex. el 7.VIII
(MRFA); primera citació postnupcial (F).

PLA D’URGELL

Estany d’Ivars i Vila-sana Mínim de 40
parelles nidificants (JEBA); (R, N). 10 exs.
anellats el 10.IV (SSAA); primera citació
prenupcial (F). 2 exs. anellats el 4.XI (SSAA);
darrera citació postnupcial (F).

RIBERA D’EBRE

Flix 1 ex. anellat a la Reserva Natural de
Sebes i Meandre de Flix el 24.XI (JBGC);
darrera citació postnupcial (F).

SELVA

Sils 1 ex. als estanys l’1.IV (AGRB, LMMA,
JOMB i CSPA); primera citació prenupcial
(F).

VALLÈS OCCIDENTAL

Palau-solità i de Plegamans 1 ex. a l’hos-
tal del Fum i un altra a la riera de Caldes
el 7.VII (FMVA); citacions estivals en un
quadrat UTM 10×10 sense dades de cria
(F).

VALLÈS ORIENTAL

Martorelles 1 ex. al riu Besòs el 15.XI
(FMVA); darrera citació postnupcial (F).

Acrocephalus arundinaceus
Balquer

Estatus Nidificant estival distribuït arreu
del territori de manera irregular, segons
trobi ambients adequats per nidificar (zones
humides amb canyís o canyes). Localment
comú en algunes zones humides, espe-
cialment al delta de l’Ebre. Migrador comú
per tot el territori.

Tendència població nidificant (SOCC)
Mitjana anual (2002-2008): 1% (ns, n=20).
Índex 2008=1,1

Tendència productivitat (SYLVIA)
Mitjana anual (2002-2008): -15% (*, n=12).
Índex 2008=0,4
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ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà Població nidificant avaluada en un
mínim de 43 parelles (JMAA); (R). Un. mas-
cle cantant a l’estany de Palau el 8.IV (SSAA);
primera citació prenupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre Diverses observacions a
Canal Vell: 2 exs. el 27.III (JFBB); primera
citació prenupcial (F). 1 ex. anellat el 20.XI
(JFBB); darrera citació postnupcial (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del LlobregatDiverses observacions
al Remolar: 1 ex. anellat el 3.IV (JCMC);
primera citació prenupcial (F). 1 ex. ane-
llat el 16.X (JCMC); darrera citació post-
nupcial (F).

GIRONÈS

Bordils 4 mascles cantant des de les bal-
ques Typha latifolia el 5.VI i 3 el 23.VI (JRBB);
nou quadrat UTM 10×10 de cria proba-
ble (GR).

OSONA

Manlleu 1 ex. al Ter a, a la zona esporti-
va el 10.IV (RPEA); primera citació pre-
nupcial (F).

PLA D’URGELL

Estany d’Ivars i Vila-sana Mínim de 50
parelles nidificants (JEBA); (R, N). 3 exs.
anellats el 10.IV (SSAA); primera citació
prenupcial (F). 1 ex. anellat el 6.X (SSAA);
darrera citació postnupcial (F).

RIBERA D’EBRE

Flix 1 ex. anellat a la Reserva Natural de
Sebes i Meandre de Flix l’1.X (JBGC); dar-
rera citació postnupcial (F).

Hippolais opaca
Bosqueta pàl·lida occidental

Estatus Accidental. Algunes dades homo-
logades pel CAC.

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. anellat a Sant Car-
les de la Ràpita el 5.X (JAJA, CPXB, HSSB,
OVXA, AAXE i EAXC); (G). No tramesa al
CAC.

Hippolais icterina
Bosqueta icterina

Estatus Migrador escàs, però regular, detec-
tat exclusivament per la banda oriental del
territori, en especial pel litoral, i princi-
palment en el pas prenupcial.

El pas prenupcial de 2008 ha estat el més
notori que mai no s’ha registrat a casa nos-
tra, amb 96 exemplars recollits, mentre
que el màxim anterior va ser de 22 indi-
vidus el 2002 (Sales 2006). De la mateixa
manera a la base de dades de la OCA s’han
registrat 75 exemplars anellats, quan la
mitjana del període 2003-2007 va ser d’11
captures anuals. S’ha vist entre el 28.IV
(delta de l’Ebre) i el 23.V (a la mateixa loca-
litat i al cap de Creus), amb un màxim de
9 anellaments al delta del Llobregat el 12.V.
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Aquesta petita “invasió” ha estat provoca-
da segurament per les llevantades que van
ocórrer especialment a mitjans de maig i
que també afectaren a altres espècies escas-
ses o que tenen el pic migratori en aques-
tes dates. Com és habitual el litoral ha aglu-
tinat gairebé totes les dades, amb l’excep-
ció de les citacions de Sant Celoni i La
Selva. Al pas postnupcial s’han detectat 7
exemplars entre el 31.VIII (aiguamolls de
l’Empordà) i el 23.IX (deltes de l’Ebre i
Llobregat).- XLBA.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus 1 ex. al
coll del Mosquit el 23.V (PFLB); (E).
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 22 exs. anellats i 2 observats entre
el 3 i el 20.V, amb un màxim de 8 exs. ane-
llats el 12.V (ABRA, MOVA, JIVA, AROA i AOTA);
(E, F, N). Un juvenil anellat a l’estany de
Palau el 31.VIII (SSAA); única citació post-
nupcial (E, F).
Sant Climent Sescebes 1 ex. a Vilartolí i
1 ex. a Requesens el 13.V (ABRA); (E).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. anellat a l’illa de Buda
el 28.IV (DBCA); primera citació prenup-
cial (E, F). 19 exs. anellats a tot el delta
entre el 28.IV i el 13.V (DBCA, JBGC i
JFBB); (E, N). 2 exs. als Eucaliptus el 9.V
(SSAA); (E). 1 ex. prop de la Platjola el 14.V
(ISSB, CJMA, CSSB i CSSC); (E). 1 ex. al Tra-
bucador el 15.V (JCMG i MGTA); (E). 1 ex.
a la punta de la Banya el 23.V (RGBA i CDBA);
darrera citació prenupcial (E, F). 3 exs.
anellats a Canal Vell entre el 21 i el 23.IX
(JFBB); úniques citacions postnupcials (E,
F).

BAIX EMPORDÀ

Torroella de Montgrí 2 exs. al Ter Vell el
10 (ABRA) i l’11.V (DBRA); (E). 1 ex. a l’Es-
tartit el 15.V (JRBB); (E).

BAIX LLOBREGAT

Delta del LlobregatDiverses observacions
al Remolar: 36 exs. anellats entre el 27.IV
i el 17.V, amb un màxim de 9 exs. el 12.V
(JCMC); (E, F, N). 1 ex. anellat el 21 i el
23.IX (JCMC); (E, F).
La Palma de Cervelló 1 ex. anellat el 5.IX
(MPLA); (E).

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. al parc del Guinardó l’11.V
(MGVA); (E). 1 ex. al parc de Diagonal Mar
el 12.V (RRSB); (E).
Sant Adrià de Besòs 1 ex. a la desembo-
cadura del Besòs el 13.V (XLBA); (E).

MARESME

Malgrat de Mar 1 ex. a la desembocadu-
ra de la Tordera el 10.V (XRCA i DCFA); (E).
Tiana 1 ex. anellat a la Conreria l’11.V
(MGVA); (E).

SELVA

Fogars de Tordera 1 ex. anellat l’11.IX
(HAPA, JMGC, AAXG i ACSA); (E).

VALLÈS ORIENTAL

Sant Celoni 1 ex. als aiguamolls de les
Llobateres el 5.V (DCFA); (E).

Hippolais polyglotta
Bosqueta vulgar

Estatus Nidificant estival, comú arreu del
territori, defugint només les zones de major
altitud al Pirineu i Prepirineu i els boscos
subalpins, així com les àrees forestals mas-
sa denses. Migrador regular a les zones
mediterrànies especialment, tot i que es
pot trobar en qualsevol punt del territori
tret dels Pirineus.

Tendència població nidificant (SOCC)
Mitjana anual (2002-2008): 6% (*, n=181).
Índex 2008=1,2
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Tendència productivitat (SYLVIA)
Mitjana anual (2002-2008): -13% (*, n=31).
Índex 2008=0,3

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. als prats de Vilaüt el 15.IV
(AOTA); primera citació prenupcial (F).

ALT URGELL

La Seu d’Urgell 2 exs. anellats al bosc de
ribera l’11.IV (JDAB); primera citació pre-
nupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. anellat a l’Alfacada
el 8.IV (JBGC); primera citació prenupcial
(F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del LlobregatDiverses observacions
al Remolar: 1 ex. anellat el 9.IV (JCMC);
primera citació prenupcial (F). 1 ex. ane-
llat el 23.IX (JCMC); darrera citació post-
nupcial (F).

BARCELONÈS

Santa Coloma de Gramenet 2 exs. al Parc
Fluvial del Besòs el 21.VII (XLBA); prime-
ra citació postnupcial (F).

OSONA

Malla Un mascle cantant l’11.IV (JBCB);
primera citació prenupcial (F).

Vic 4 exs. al puig dels Jueus l’11.VIII (MRFA);
primera citació postnupcial (F).

RIBERA D’EBRE

Flix 1 ex. anellat a la Reserva Natural de
Sebes i Meandre de Flix el 24.IX (JBGC);
darrera citació postnupcial (F).

VALLÈS ORIENTAL

Sant Fost de Campsentelles 1 ex. ane-
llat a Sant Cebrià el 26.IX (AERA); darrera
citació postnupcial (F).

Sylvia atricapilla
Tallarol de casquet

Estatus S. a. atricapilla resident nidificant
distribuït per tot el Pirineu. Migrador i
hivernant molt comú arreu del territori.
Té poblacions que són estivals, potser fent
només moviments altitudinals. S. a. hei-
neken resident nidificant distribuït per
tot el territori al sud dels Pirineus, tot i que
és més comú a la Catalunya humida, i
menys abundant a les zones de terra bai-
xa de caire mediterrani, on penetra pels
indrets més ombrívols. Absent en les zones
més seques, com el sud de Tarragona i part
de la depressió Central. Migrador i hiver-
nant molt comú arreu del territori.

Tendència població nidificant (SOCC)
Mitjana anual (2002-2008): -4% (*, n=268).
Índex 2008=0,9

Tendència població hivernant (SOCC)
Mitjana anual (2002-2008): -3% (ns, n=132).
Índex 2008=0,7

Tendència productivitat (SYLVIA)
Mitjana anual (2002-2008): -6% (*, n=43).
Índex 2008=0,6

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 2 exs. a l’Alfacada el 13.V
(JBGC); darrera citació prenupcial (F).
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BARCELONÈS

Sant Adrià de Besòs 1 ex. al Parc del Besòs
el 22.V (XLBA); darrera citació prenupcial
(F). 1 ex. a la desembocadura del Besòs
el 18.IX (XLBA); primera citació postnup-
cial (F).

VAL D’ARAN

Naut Aran 1 ex. en un jardí a Salardú el
27.III (XNPA); primera citació prenupcial
(F).

Sylvia borin
Tallarol gros

Estatus Nidificant estival, distribuït de for-
ma regular per la Catalunya humida i les
seves zones muntanyenques, així com pels
Pirineus i Prepirineus. Més localitzada i de
distribució més irregular pels ambients
més secs i mediterranis, pot nidificar en
punts muntanyencs de Tarragona i Barce-
lona, així com en altres àrees interiors, sem-
pre en les zones més humides. Migrador
comú arreu del territori.

Tendència població nidificant (SOCC)
Mitjana anual (2002-2008): 2% (ns, n=94).
Índex 2008=0,9

Tendència productivitat (SYLVIA)
Mitjana anual (2002-2008): -15% (*, n=11).
Índex 2008=0,3

ALT URGELL

La Seu d’Urgell 1 ex. anellat al bosc de
ribera l’11.IV (JDAB); primera citació pre-
nupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. anellat a l’illa de Buda
el 8.IV (DBCA); primera citació prenupcial
(F). 1 ex. anellat a Canal Vell el 15.XI (JFBB);
darrera citació postnupcial (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del LlobregatDiverses observacions
al Remolar: 1 ex. anellat el 10.IV (JCMC i
VSXA); primera citació prenupcial (F). 1
ex. anellat el 13.X (JCMC); darrera citació
postnupcial (F).

BARCELONÈS

Barcelona 11 exs. al parc del Guinardó el
7.IX (MGVA); (N).
Sant Adrià de Besòs 1 ex. al Parc del Besòs
el 5.VI (XLBA); darrera citació prenupcial
(F). 1 ex. al Parc Fluvial del Besòs el 26.VIII
(XLBA); primera citació postnupcial (F).

GARROTXA

Santa Pau 1 ex. als estanys d’en Jordà l’1.X
(JIVA); darrera citació postnupcial (F).

RIBERA D’EBRE

Flix 1 ex. anellat a la Reserva Natural de
Sebes i Meandre de Flix el 30.X (JBGC);
darrera citació postnupcial (F).

RIPOLLÈS

Camprodon 1 ex. anellat a la depurado-
ra el 5.IV (JVNA); primera citació prenup-
cial (F).

Sylvia curruca
Tallarol xerraire

Estatus Accidental. Algunes dades homo-
logades. Es distribueix pel centre, nord i
est d’Europa; també per Turquia, Sibèria i
Àsia central. Hiverna a les regions àrides
de l’Àfrica al sud del Sàhara i també a Egip-
te i Aràbia.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordàUn juvenil anellat a l’estany de Palau
el 31.VIII (SSAA i ALTA); (G).
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BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. observat a l’iti-
nerari de l’aguait de la maresma del Remo-
lar el 2.X (FLSA) i capturat posteriorment
per a l’anellament al Remolar el 6.X (JCMC);
(G). Homologada pel CAC.

Sylvia hortensis
Tallarol emmascarat

Estatus Nidificant estival, local i escàs, per
les zones mediterrànies forestals més seques
i termòfiles. Migrador molt escàs.

Tendència població nidificant (SOCC)
Mitjana anual (2002-2008): 0% (ns, n=44).
Índex 2008=0,7

Tendència productivitat (SYLVIA)
Mitjana anual (2002-2008): -1% (ns, n=4).
Índex 2008=1,5

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus 1 ex. a la
Vinya del Rei el 9.IV (PFLB); primera cita-
ció prenupcial (F). 15 exs. anellats, molts
dels quals són joves, a l’estació SYLVIA de
Vilajuïga el 8.VII (MFRA); primera dada de
juvenils de l’any (N, R).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. a l’Alfacada el 8.IV
(JBGC); primera citació prenupcial (F). Un
mascle als erms de la Tancada el 26.IV
(JFOB i CGGB); darrera citació prenupcial
(F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del LlobregatDiverses observacions
al Remolar: 1 ex. anellat l’11.IV (JCMC, LOXA
i FLSA); (G). 1 ex. el 14.IV (JCMC); (G). 1
ex. a la llera nova del Llobregat el 24.IX
(LTBB); (G, F).

OSONA

Orís 1 ex. a l’abocador el 3.V (JEPB); (G).

PALLARS JUSSÀ

Sant Esteve de la Sarga 1 ex. a Mont-
rebei el 12.IV (ANCA); primera citació pre-
nupcial (F).

Sylvia communis
Tallareta vulgar

Estatus Nidificant estival, distribuïda de
manera més regular pels ambients mon-
tans, i molt més localment pels de terra
baixa i de caràcter més mediterrani. Migra-
dor comú arreu del territori, més conspi-
cu en el pas prenupcial.

Tendència població nidificant (SOCC)
Mitjana anual (2002-2008): -11% (*, n=23).
Índex 2008=0,6

ALT EMPORDÀ

Mollet de Peralada 1 ex. el 26.III (AOTA);
primera citació prenupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. anellat a l’Alfacada
el 19.III (JBCG); primera citació prenup-
cial (F). 1 ex. anellat a Canal Vell el 20.X
(JFBB); darrera citació postnupcial (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a can Dimoni el
15.V (RBVA); darrera citació prenupcial (F).
Sant Joan Despí 1 ex. l’1.IV (SSAA); pri-
mera citació prenupcial (F).

BARCELONÈS

Santa Coloma de Gramenet 1 ex. al Parc
Fluvial del Besòs el 6.X (XLBA); darrera cita-
ció postnupcial (F).
Sant Adrià de Besòs 1 ex. al Parc Fluvial
del Besòs el 24.VII (XLBA); primera citació
postnupcial (F).
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GIRONÈS

GironaUn mascle cantant al parc del Mig-
dia el 26.V (PFLB); darrera citació prenup-
cial (F).

OSONA

Vic 1 ex. al puig dels Jueus l’11.VIII (MRFA);
primera citació postnupcial (F).

PLA D’URGELL

Estany d’Ivars i Vila-sana 1 ex. el 6.IV
(MPLA); primera citació prenupcial (F).

Sylvia conspicillata
Tallarol trencamates

Estatus Nidificant estival, molt localitzat
i escàs, en comarques del litoral com, el
Garraf, l’Alt Camp, l’Alt Empordà, i en
zones de l’interior, a la depressió Central
o al Pallars Jussà. Migrador molt escàs pels
ambients més termòfils. Hivernant rar.

Interessants observacions al Vallès, delta
de l’Ebre i Barcelona a finals de maig i fins
i tot inicis de juny, moment en què la pobla-
ció nidificant d’altres punts del país (com
al cap de Creus, on la població continua
tenint nuclis amb elevades densitats), es
troba en plena reproducció, sovint ja amb
polls volanders. Enguany no es compta
amb registres hivernals, com succeeix alguns
anys, però sí que l’espècie ja és present als
indrets de cria des de març fins a mitjans
novembre.- PFLB.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus 2 mascles
a la font de la Vic el 23.III (PFLB, PFSA i
MSFB); primera citació prenupcial (F). 8
exs., 2 dels quals són joves de l’any, al llarg
del SOCC 400, Sa Planassa l’11.VI (PFLB i
GVXB); primera dada de juvenils de l’any
(R). Una femella covant al niu, amb el mas-
cle fent crits d’alarma al voltant i 3 polls

volanders per la zona, pel qual és proba-
ble que es tractés d’una segona posta, al
sector del Pení, el 15.VI (MFRA i GDBA); (R).
1 ex. a cap Norfeu el 14.XI (MRXF); darre-
ra citació postnupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre Un mascle als erms de la
Tancada el 14.V (CJMA, ISBB, ISSC, CSSB i
CSSC); (G, F). 1 ex. al Trabucador el 24.V
(CJMA, ISSB i ALTA); (G, F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a l’aeroport el
18.IX (ABBB); (G, F).

BARCELONÈS

Barcelona Un mascle al parc del Guinar-
dó l’11.V (MGVA); (G, F).

SEGRIÀ

Alfés 1 ex. al secà el 4.IV (SSAA); primera
citació prenupcial (F).

VALLÈS OCCIDENTAL

Palau-solità i de Plegamans Un mascle
cantant a l’Hostal del Fum l’11.VI (FMVA);
citació estival en un quadrat UTM 10×10
sense dades de cria (F).

Sylvia undata
Tallareta cuallarga

Estatus Resident nidificant arreu del ter-
ritori, especialment lligat als ambients asso-
lellats i mediterranis, tot i que pot pujar
en altitud al Pirineu, i arribar als 1.700 m
de forma localitzada a les solanes. Migra-
dor i hivernant local, pot presentar-se en
zones on no nidifica de manera regular,
com passa al litoral i a zones de la plana.

Tendència població nidificant (SOCC)
Mitjana anual (2002-2008): 3% (ns, n=80).
Índex 2008=1,6
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Tendència població hivernant (SOCC)
Mitjana anual (2002-2008): -2% (ns, n=163).
Índex 2008=0,9

Tendència productivitat (SYLVIA)
Mitjana anual (2002-2008): -19% (*, n=11).
Índex 2008=0,3

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus 3 exs., un
dels quals és un jove de l’any, al pla de les
Gates el 9.VI (PFLB); primera dada de juve-
nils de l’any (R).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 2 exs. el 12.I (FLSA,
FSEB i ALTA); cens d’ocells aquàtics hiver-
nants (N). 1 ex. anellat al Remolar el 16.III
(FLSA); darrera citació prenupcial (F). 1 ex.
a Reguerons el 20.X (RBVA); primera cita-
ció postnupcial (F).

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. al parc de Diagonal Mar
el 12.V (RRSB); (G).

GIRONÈS

Girona 2 juvenils a can Venda el 10.VIII
(MFRA); nou quadrat UTM 10×10 de cria
segura (GR).

OSONA

El Brull 1 ex. a uns 1.550 m d’altitud
durant la pujada al Matagalls el 20.XII
(RBVA i MVCA); (G).

Sylvia cantillans
Tallarol de garriga

Estatus Nidificant estival, més comú als
ambients de muntanya mitjana i als de
caire forestal mediterrani, i de distribució
més irregular en ambients més secs i del
litoral, sempre que trobi hàbitat forestal i
de brolles adequat. Migrador regular arreu
del territori.

Tendència població nidificant (SOCC)
Mitjana anual (2002-2008): 4% (*, n=159).
Índex 2008=1,4

Tendència productivitat (SYLVIA)
Mitjana anual (2002-2008): -5% (*, n=26).
Índex 2008=0,4

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. anellat a l’estany de Mornau
el 16.III (MOVA); primera citació prenup-
cial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre Un mascle a Riet Vell el
13.III (JBAB); primera citació prenupcial
(F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. anellat al Remo-
lar el 15.X (JCMC); darrera citació post-
nupcial (F).

BARCELONÈS

Santa Coloma de Gramenet 1 ex. al Parc
Fluvial del Besòs el 24.X (XLBA); darrera
citació postnupcial (F).
Sant Adrià de Besòs 1 ex. al parc del Besòs
el 5.VI (XLBA); darrera citació prenupcial
(F). 1 ex. a la desembocadura del Besòs
el 29.VII (XLBA); primera citació postnup-
cial (F).

OSONA

Orís 1 ex. a l’abocador el 18.III (JCBC); pri-
mera citació prenupcial (F).

PALLARS JUSSÀ

Sant Esteve de la Sarga 1 ex. al congost
de Mont-rebei el 30.III (CGGA); primera
citació prenupcial (F).
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Sylvia cantillans moltonii
Tallarol de garriga balear

Estatus Accidental. Diverses dades homo-
logades pel CAC

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. anellat al Remo-
lar el 29.V (JCMC i FLSA); (T). No tramesa
al CAC.

BARCELONÈS

Sant Adrià de Besòs 1 ex. a la desembo-
cadura del Besòs el 25.IV (XLBA); (T). No
tramesa al CAC.

TARRAGONÈS

Tarragona Almenys un mascle en migra-
ció menjant en plantes ruderals al riu Fran-
colí, prop de la desembocadura el 13.IV
(RACC); (T). Homologada pel CAC.

Sylvia cantillans albistriata
Tallarol de garriga

D’homologar-se aquesta citació, seria la
primera per a Catalunya.- MARC.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà Un mascle adult anellat a l’estany
de Mornau el 23.IV (MFRA); (T). No tra-
mesa al CAC.

Sylvia melanocephala
Tallarol capnegre

Estatus Resident nidificant comú arreu del
territori, en major nombre a les zones medi-
terrànies litorals, i absent a les zones de
més altitud al Prepirineu i Pirineu. Migra-
dor i hivernant molt rar de forma local
en zones on no és present al llarg de
l’any. Fa moviments com a migrador par-

cial, dels quals es desconeix actualment la
magnitud.

Tendència població nidificant (SOCC)
Mitjana anual (2002-2008): 0% (ns, n=198).
Índex 2008=1,3

Tendència població hivernant (SOCC)
Mitjana anual (2002-2008): -3% (*, n=313).
Índex 2008=0,9

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus 118 exs.
al llarg del SOCC 90, Montjoi, el 18.I
(PFLB); màxim al projecte (N). 33 exs.,
alguns dels quals són joves de l’any, al
llarg del SOCC 399, Sant Pere de Rodes
el 23.V (PFLB); primera dada de juvenils
de l’any (R).

BAIX EBRE

L’Ampolla 106 exs. al llarg de SOCC 434,
bassa d’Enmig, el 5.I (AMVB); (N).

Phylloscopus inornatus
Mosquiter de doble ratlla

Estatus Accidental. Algunes dades homo-
logades pel CR/SEO. Es distribueix pel
nord i l’est de Sibèria i per l’Àsia central.
Hiverna al sud-est asiàtic.

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre Diverses observacions a
Sant Carles de la Ràpita: 1 ex. anellat el
5.X (JAJA, CPXB, HSSB, OVXA, AAXE i EAXC);
(G). 1 ex. anellat el 21.X (SSAA, MPLA, DAXB
i MAXI); (G). 1 ex. al Garxal el 25.X (CJMA);
(G). No trameses al CAC.

GARROTXA

Santa Pau 1 ex. de 1r hivern anellat als
estanys d’en Jordà el 30.IX (RSGA i ADGC);
(G). Homologada pel CAC.
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RIBERA D’EBRE

Móra d’Ebre 1 ex. a l’Aubadera el 18.X
(EPFA); (G). No tramesa al CAC.

Phylloscopus bonelli
Mosquiter pàl·lid

Estatus Nidificant estival que es pot tro-
bar arreu del territori, des del nivell del mar
fins als boscos de mitja muntanya (aquí més
infreqüent), defugint només els més eixuts
i les planes deforestades. Migrador regular,
en baix nombre, per tot el territori.

Tendència població nidificant (SOCC)
Mitjana anual (2002-2008): 6% (*, n=207). Índex
2008=1,5

Tendència productivitat (SYLVIA)
Mitjana anual (2002-2008): -10% (ns, n=22).
Índex 2008=0,3

ALT EMPORDÀ

Bàscara 1 ex. el 2.IV (PFLB); primera cita-
ció prenupcial (F).

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 1 ex. al parc del Foix
el 6.VIII (XBGA, CGGA i HSCA); darrera cita-
ció postnupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. anellat a l’illa de Buda
el 17.III (DBCA); primera citació prenup-
cial (F).

BAIX LLOBREGAT

Castellví de Rosanes 1 ex. el 20.III (PMBE);
primera citació prenupcial (F).
Delta del Llobregat 2 exs. a cal Tet el
9.VIII (RBVA); darrera citació postnupcial
(F).

PLA D’URGELL

Estany d’Ivars i Vila-sana 1 ex. el 30.III
(JEBA i FSVA); primera citació prenupcial (F).

SOLSONÈS

Clariana de Cardener 1 ex. a l’embassa-
ment de Sant Ponç el 30.III (RBVA); pri-
mera citació prenupcial (F).

Phylloscopus sibilatrix
Mosquiter xiulaire

Estatus Migrador regular, tot i que escàs,
molt més conspicu en el pas prenupcial i
més escàs en el postnupcial.

Enguany ha estat l’any amb major nom-
bre de captures registrades a Catalunya
(113 exemplars), probablement fruit de
les condicions meteorològiques adverses
que van donar-se al maig. De fet, en el
període 1975-2007 el total de captures era
de 272 individus (ICO 2009). L’11.V fou
un dels dies amb més sedimentació, amb
el màxim de captures al delta del Llobre-
gat (13 exemplars) i 29 individus obser-
vats al parc del Guinardó. S’ha citat entre
el 20.III (dada més primerenca que s’ha
publicat als anuaris) i el 19.V (ambdues
cites dels aiguamolls de l’Empordà). Al pas
postnupcial no s’ha recollit cap dada.- XLBA.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. al sector del Matà el 20.III
(AOTA); primera citació prenupcial (F). 21
exs. anellats a l’estany de Mornau entre el
18.IV i el 19.V (MOVA i MFRA); (N). 1 ex.
anellat a l’estany de Mornau el 19.V (SSAA);
darrera citació prenupcial (F).

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 1 ex. al parc del Foix
el 12.V (XBGA); (F, G).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. anellat a l’illa de Buda
el 16.IV (DBCA); primera citació prenup-
cial (F, G). 63 exs. anellats en diferents esta-
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cions entre el 16.IV i el 16.V (DBCA, JFBB i
JBGC); (N). 2 exs. anellats a Canal Vell el
16.V (JBGC); darrera citació prenupcial (F).

BAIX EMPORDÀ

Torroella de Montgrí 1 ex. a la gola del
Ter el 6.IV (ABRA); (G).

BAIX LLOBREGAT

Delta del LlobregatDiverses observacions
al Remolar: 26 exs. anellats entre el 25.IV
i 13.V amb un màxim de 13 exs. anellats
l’11.V (JCMC i MGTA); (N). 1 ex. en un jar-
dí del Prat de Llobregat el 20.V (PEGA);
darrera citació postnupcial (F).
Molins de Rei 1 ex. als aiguamolls el 12.IV
(SSAA); primera citació prenupcial (F).

BARCELONÈS

Barcelona Uns 29 exs. al parc del Gui-
nardó l’11.V (MGVA); (N).

GIRONÈS

Salt 1 ex. anellat a l’illa de Ter el 26.IV
(MLUA, HMPA, CPVA, JRBB i XVGA); (G).

MARESME

Malgrat de Mar 1 ex. a la desembocadu-
ra de la Tordera el 12.V (EBMA); (G).

OSONA

Torelló 4 exs. a les Gambires el 12.IV
(MRFA); primera citació prenupcial (F, G).

PALLARS JUSSÀ

Tremp 1 ex. al SOCC 173, la Terreta, el
7.V (EMDA); (G).

TARRAGONÈS

Vila-seca 1 o 2 exs. a la Pineda el 12.V
(ACTA i CAFA); (G).

VALLÈS OCCIDENTAL

Montcada i Reixac 7 exs., 3 d’ells mas-
cles cantant, a la serralada de Marina el
5.V (FMVA); (N).

VALLÈS ORIENTAL

Martorelles 3 mascles cantant al riu Besòs
el 26.IV (FMVA); (G).

Phylloscopus ibericus
Mosquiter ibèric

Estatus Accidental, amb algunes dades
homologades pel CAC. La seva àrea de dis-
tribució s’estén pel sud-oest de França i el
nord i l’oest de la península Ibèrica, i tam-
bé pel nord-oest de l’Àfrica. Hiverna al sud
del Sahel.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. anellat a l’estany de Palau el
7.IV (SSAA i ALTA); (G). No tramesa al CAC.

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. anellat a l’Alfacada
el 25.III (OCVA i MLCA); (G). 2 exs. anellats
a Canal Vell el 20.IV (JFBB); (G). No tra-
meses al CAC.

BAIX LLOBREGAT

Delta del LlobregatDiverses observacions
al Remolar: 1 ex. anellat el 14.III (JCMC);
primera citació prenupcial (G, F). 1 ex.
anellat el 27.III (JCMC i MGTA); (G). 1 ex.
anellat el 28.III (JCMC i MGTA); (G). 1 ex.
anellat el 31.III (JCMC); (G). No trameses
al CAC. 1 ex. cantant a la Vidala el 3.IV
(JCPA i RSPA); (G). Homologada pel CAC.
1 ex. cantant a l’estació biològica el 4.IV
(MGVA); (G). Homologada pel CAC. 1 ex.
anellat el 6.IV (MGVA); (G). 1 ex. anellat el
9.IV (JCMC); (G). No trameses al CAC.

OSONA

Les Masies de Voltregà 1 ex. a Espada-
mala el 21.III (MRFA); (G). Homologada
pel CAC.
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PLA D’URGELL

Estany d’Ivars i Vila-sana 1 ex. anellat el
26.VIII (GBCA); (G). No tramesa al CAC.

VALLÈS OCCIDENTAL

Montcada i ReixacDiverses observacions
al riu Besòs: 3 exs. el 10 i 2 exs. el 23.IV
(FMVA); (G). No trameses al CAC.

VALLÈS ORIENTAL

Martorelles Un mascle cantant insistent-
ment vora el Besòs el 31.III (FMVA); (G).
No tramesa al CAC.

Phylloscopus collybita
Mosquiter comú

Estatus P. c. abietinus migrador i hivernant
molt escàs arreu del territori. Cal precisar-
ne l’estatus real. P. c. collybita resident nidi-
ficant comú a la Catalunya humida, i més
irregular en la Catalunya més mediterrà-
nia, on es troba localitzat a les valls més
humides. Migrador i hivernant molt comú
arreu del territori.

Tendència població nidificant (SOCC)
Mitjana anual (2002-2008): -11% (*, n=192).
Índex 2008=0,6

Tendència població hivernant (SOCC)
Mitjana anual (2002-2008): -7% (*, n=362).
Índex 2008=0,6

Tendència productivitat (SYLVIA)
Mitjana anual (2002-2008): -21% (*, n=13).
Índex 2008=0,3

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 1 ex. sentit al fon-
do de l’Alzina el 2.V (PTEA); darrera cita-
ció prenupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. a l’Alfacada el 12.V
(JBGC); darrera citació prenupcial (F).

OSONA

Manlleu 1 ex. cantant a l’embarcador l’1.V
(MRFA i APFA); darrera citació prenupcial
(F).

PALLARS SOBIRÀ

La Guingueta d’Àneu Un mascle cantant
en una zona de ribera a la mollera d’Esca-
larre el 19.IX (JFXE); darrera citació post-
nupcial (F).

PLA D’URGELL

Estany d’Ivars i Vila-sana 1 ex. el 24.IV
(AVPA); darrera citació prenupcial (F). 3
exs. anellats el 28.IX (MPLA); primera cita-
ció postnupcial (F).

SELVA

Sils 1 ex. als estanys el 7.VIII (TMXC); pri-
mera citació postnupcial (F).

VALLÈS ORIENTAL

Martorelles 2 exs. al riu Besòs el 14.IX
(FMVA); primera citació postnupcial (F).
Montcada i Reixac 253 exs. al SOCC 226,
Parc Fluvial del Besòs, el 7.I (XLBA); (N).

Phylloscopus collybita tristis
Mosquiter comú siberià

Estatus Accidental. Algunes dades homo-
logades. Cria a Sibèria. Hiverna al sud d’À-
sia, entre l’Irak i l’Índia.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. anellat a l’estany de Mornau
el 28.IV (MFRA); (G). No tramesa al CAC.

Phylloscopus trochilus
Mosquiter de passa

Estatus P. t. acredula migrador, probable-
ment molt escàs. P. t. trochilus migrador
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regular i molt comú tant al pas prenupcial
com al postnupcial, arreu del territori, des
del nivell del mar fins a l’alta muntanya.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus 1 ex. al
pla de Tudela el 8.X (ACHA i GDBA); darre-
ra citació postnupcial (F).
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà. 1 ex. anellat a l’estany de Mornau
el 12.III (JVCB); primera citació prenupcial
(F). 1 ex. anellat a l’estany de Palau el 4.VI
(SSAA); darrera citació prenupcial (F).

ALT URGELL

Fígols i Alinyà 1 ex. anellat a l’estació SYL-
VIA de coll de Déu el 20.V (RSBA); darre-
ra citació prenupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 2 exs. a Riet Vell el 15.III
(JBAB i CJMA); primera citació prenupcial
(F). Diverses observacions a Canal Vell: 1
ex. anellat el 16.V (JFBB); darrera citació
prenupcial (F). 1 ex. anellat l’11.X (JFBB);
darrera citació postnupcial (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del LlobregatDiverses observacions
al Remolar: 3 exs. anellats el 16.III (MLMB);
primera citació prenupcial (F). 1 ex. ane-
llat el 9.X (JCMC); darrera citació post-
nupcial (F).

BARCELONÈS

Sant Adrià de Besòs 1 ex. al Parc del Besòs
el 5.VI (XLBA); darrera citació prenupcial
(F).

OSONA

Gurb 1 ex. a Malars el 18.III (MRFA); pri-
mera citació prenupcial (F).
Manlleu 1 ex. al Ter el 18.III (MRFA); pri-
mera citació prenupcial (F).

PLA D’URGELL

Estany d’Ivars i Vila-sana 6 exs. anellats
el 18.III (SSAA); primera citació prenup-
cial (F). 2 exs. anellats el 14.V (MLMB); dar-
rera citació prenupcial (F). 3 exs. anellats
el 8.VII (SSAA); primera citació postnup-
cial (F).

RIBERA D’EBRE

Flix 1 ex. a la Reserva Natural de Sebes i
Meandre de Flix l’11.X (JBGC); darrera cita-
ció postnupcial (F).

RIPOLLÈS

Sant Joan de les Abadesses 1 ex. anellat
a la Coromina del Bac el 19.X (OPPB); dar-
rera citació postnupcial (F).

SOLSONÈS

La Coma i la Pedra 2 exs. anellats a la
Bòfia el 31.VII (JCOA); primera citació post-
nupcial (F).

VALLÈS OCCIDENTAL

Sentmenat 1 ex. anellat el 20.VII (CFMA);
primera citació postnupcial (F).

Regulus regulus
Reietó

Estatus Resident nidificant distribuït de
forma regular pels boscos subalpins i
altimontans pirinencs i prepirinencs, amb
petits nuclis de nidificants aïllats al Mont-
seny i les Guilleries. Migrador i hivernant
regular, però en nombre irregular segons
els hiverns, que arriba a les zones de pla-
na i litoral.

Tendència població nidificant (SOCC)
Mitjana anual (2002-2008): -9% (*, n=38).
Índex 2008=0,5

Tendència població hivernant (SOCC)
Mitjana anual (2002-2008): 20% (*, n=224).
Índex 2008=4,6
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ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus 1 ex. al
puig de l’Àguila el 5.IV (PFLB, AOVA, MCMB
i JVSA); darrera citació prenupcial (F). 1
ex. al pla de Tudela el 8.X (ACHA i GDBA);
primera citació postnupcial (F). 6 exs. a la
Mallereta el 5.XII (PFLB); (N).

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 1 ex. al parc del Foix
el 14.XI (XBGA, CGGA i HSCA); (G).

BAIX CAMP

Vandellós i l’Hospitalet de l’Infant 1 ex.
en una pineda de la platja de la punta de
Riu el 31.XII (APVA); (G).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 5 exs. a l’Alfacada el 17.III
(JBCG); (G, F).

BAIX EMPORDÀ

Torroella de Montgrí 2 exs. a la desem-
bocadura del Ter el 21.X (JBLA); (G, F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 7 exs. a la pineda de
ca l’Arana el 3.I (FLSA); (N). 1 ex. anellat
al Remolar el 9.IV (JCMC i MGTA); darrera
citació prenupcial (F). 1 ex. anellat al Remo-
lar el 13.X (JCMC); primera citació post-
nupcial (F).

BARCELONÈS

L’Hospitalet de Llobregat 1 ex. ingressa
al CRFS de Torreferrussa el 24.X (APVB);
primera citació postnupcial (F).
Sant Adrià de Besòs 1 ex. al Parc del Besòs
el 9.IV (XLBA); darrera citació prenupcial
(F).

GARRAF

Vilanova i la Geltrú 1 ex. a l’interior del
nucli urbà en un pi de l’escola Pompeu
Fabra el 24.XI (VPRA); (G).

GIRONÈS

Girona 1 ex. al carrer del Carme el 5.II
(PFLB); (G).
Llagostera 1 ex. a l’abocador de Solius el
8.XII (CACB); (G).

RIBERA D’EBRE

Flix 1 ex. a la Reserva Natural de Sebes i
Meandre de Flix el 13.XI (JBGC); (G, F).

VALLÈS OCCIDENTAL

Sant Llorenç Savall 1 ex. a la vall d’Hor-
ta el 7.XI (CGGA i XBGA); (G).

VALLÈS ORIENTAL

Cardedeu 1 ex. a l’interior del nucli urbà
el 24.XII (RRSB); (G).

Regulus ignicapilla
Bruel

Estatus Resident distribuït de forma ben
àmplia per tot el territori nidificant en qual-
sevol massa forestal, des del nivell del mar
fins a l’alta muntanya. Només és absent en
les planes de l’interior o el delta de l’E-
bre. Migrador i hivernant escàs que apa-
reix regularment a la terra baixa i a la mun-
tanya mitjana arreu del territori.

Tendència població nidificant (SOCC)
Mitjana anual (2002-2008): 11% (*, n=202).
Índex 2008=2
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Tendència població hivernant (SOCC)
Mitjana anual (2002-2008): 5% (*, n=318).
Índex 2008=1,1

Tendència productivitat (SYLVIA)
Mitjana anual (2002-2008): 5% (ns, n=29).
Índex 2008=1,1

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a la pineda de
ca l’Arana el 16.III (RBVA); darrera citació
prenupcial (F). 2 exs. a la pineda de cal
Tet el 26.IX (RBVA); primera citació post-
nupcial (F).

Muscicapa striata
Papamosques gris

Estatus Nidificant estival, tot i que escàs,
d’àmplia distribució per tot el territori, man-
ca només a les zones altes dels Pirineus.
Migrador regular arreu del territori.

Tendència població nidificant (SOCC)
Mitjana anual (2002-2008): -2% (ns, n=113).
Índex 2008=0,9

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus 3 exs. sedi-
mentats a l’embassament de mas de Rabas-
sers de Baix el 14.V (PFLB); darrera cita-
ció prenupcial (F).
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. anellat a l’estany de Mornau
el 25.IV (MFRA); primera citació prenup-
cial (F).

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 1 ex. a la pineda de
la Marina el 10.X (PTEA); darrera citació
postnupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. anellat a l’illa de Buda
el 18.IV (DBCA); primera citació prenup-
cial (F).

BAIX EMPORDÀ

Torroella de Montgrí 1 ex. a la gola del
Ter el 5.X (JPCA); darrera citació postnup-
cial (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. al Remolar el
19.IV (MGVA); primera citació prenupcial
(F). 5 exs. a can Dimoni el 15.V (RBVA);
darrera citació prenupcial (F). 2 exs. a la
Murtra el 21.VIII (RBVA); possible prime-
ra citació postnupcial (F). 1 ex. anellat al
Remolar l’11.X (JCMC); darrera citació post-
nupcial (F).

BARCELONÈS

Barcelona Uns 70 exs. al parc del Gui-
nardó l’11.V (MGVA); (N).
Santa Coloma de Gramenet 1 ex. al Parc
Fluvial del Besòs el 18.VIII (XLBA); primera
citació postnupcial (F).

GARROTXA

Santa Pau 1 ex. anellat als estanys d’en
Jordà el 3.X (MFRA); darrera citació post-
nupcial (F).

OSONA

LesMasies de Voltregà 1 ex. al Ter a Galli-
fa el 21.IV (JCBC); primera citació pre-
nupcial (F).

SEGARRA

Hostafrancs 1 ex. el 20.IV (CGFA); primera
citació prenupcial (F).

TARRAGONÈS

Tarragona Forta entrada de migrants des-
prés de les pluges dels dies anteriors amb
un mínim de 8-10 exs. sedimentats al cos-
tat del riu Francolí l’11.V (RACC); (F).

VALLÈS ORIENTAL

Palau-Solità i de Plegamans 2 exs. ane-
llats a l’Hostal del Fum el 5.X (CLVA); dar-
rera citació postnupcial (F).
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Muscicapa striata balearica
Papamosques gris balear

Estatus Accidental. Diverses dades homo-
logades pel CAC, d’ocells capturats en cam-
panyes d’anellament primaverals

BAIX LLOBREGAT

Delta del LlobregatDiverses observacions
al Remolar: 1 ex. anellat el 30.IV (JCMC);
primera citació documentada en aquest
espai (T). 1 ex. anellat el 10.V (JCMC i MGTA);
(T). No trameses al CAC.

Ficedula parva
Papamosques menut

Estatus Accidental. Alguna dada homolo-
gada. Cria a Europa central i oriental i a
Àsia. Hiverna al sud d’Àsia, des del Pakis-
tan fins a la península de Malacca (Malài-
sia).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. al Canal Vell el 2.XI
(DBCA, JPVF, IBXB i QCXB); (G). No tramesa
al CAC.

BARCELONÈS

Sant Adrià de Besòs 1 ex. a la desembo-
cadura del Besòs el 2.XI (MCVA); (G). No
tramesa al CAC.

Ficedula albicollis
Papamosques de collar

Estatus Accidental, tot i que els últims anys
és d’aparició anual. Algunes dades homo-
logades pel CR/SEO. Es reprodueix a Euro-
pa central i oriental i per parts de Turquia,
el Caucas i l’Iran. Hiverna a l’Àfrica, entre
l’equador i el tròpic de Capricorn.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus Un mas-
cle sedimentat prop del far de la punta de
cap de Creus el 27.IV (OBBB, BAAA i BCCA);
(G). No tramesa al CAC.

BARCELONÈS

Sant Adrià de Besòs Un mascle al parc
del Besòs el 25.IV (XLBA, MCVA i MGVA); (G).
No tramesa al CAC.

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat Una femella anella-
da al Remolar el 7.V (JCMC, VSXA i ALTA);
(G). No tramesa al CAC.

Ficedula hypoleuca
Mastegatatxes

Estatus F. h. hypoleuca és un migrador comú
per tot el territori. F. h. iberiae nidificant
estival molt rar i molt localitzat, no hi ha
cap zona de Catalunya on nidifiqui de
manera regular. Migrador segurament molt
escàs.

El patró migratori és molt similar al dels
anys anteriors (Sales 2006, Estrada & Anton
2007, Anton 2008). En canvi, són molt
interessants les observacions en període
de cria: dos nous quadrats UTM 10×10 de
reproducció possible a Cassà de la Selva i
a Horta de Sant Joan i les citacions de Llí-
via i de Sant Esteve de la Sarga, en les quals
es detecten exemplars en els dos censos
SOCC i, per tan es pot suposar que es trac-
ta de zones possibles de reproducció. A
més, la darrera es produeix en un, hàbi-
tat molt semblant al que utilitza al Siste-
ma Ibèric (Roman et al. 1996). Tot i això,
cal tenir present que és una espècie amb
un dilatat pas migratori prenupcial que
finalitza a mitjans de juny i que els mas-
cles defensen territoris d’alimentació durant
la sedimentació migratòria (Estrada et al.
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2004), fet que dificulta establir amb cer-
tesa nous territoris de cria.- APFA.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus 25 exs. a
la serra Verdera el 25.IV (PFLB, ACHA i JGCB);
(N).
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà Diverses observacions a l’estany de
Mornau: 1 ex. anellat el 6.IV (MFRA); pri-
mera citació prenupcial (F). 1 ex. anellat
el 21.V (MFRA); darrera citació prenup-
cial (F).

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal Un mascle a la rie-
ra de Marmellar el 3.VI (PTEA); darrera cita-
ció prenupcial (F).
Santa Margarida i els Monjos 1 ex. a prop
de mas Bellestar el 27.VIII (PTEA i PARA);
primera citació postnupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. al SOCC 10, Sant
Jaume d’Enveja, el 7.VI (JTOA); darrera cita-
ció postnupcial (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. als itineraris del
Remolar el 31.III (JCMC); primera citació
prenupcial (F). 1 ex. al Sabogal el 9.VIII
(RBVA); primera citació postnupcial (F).

BARCELONÈS

Barcelona Uns 30 exs. al parc del Gui-
nardó l’11.V (MGVA); (N). Diverses obser-
vacions al parc de Diagonal Mar: 1 ex. el
21.V (RRSB); darrera citació prenupcial (F).
1 ex. l’11.X (RRSB); darrera citació post-
nupcial (F).

CERDANYA

Llívia 1 ex. al SOCC 220, Llívia, el 14.VI
(XRPA); darrera citació prenupcial molt tar-
dana o citació estival (F).

GARROTXA

Argelaguer1 ex. al riu Fluvià l’1.IV (SCIA);
primera citació prenupcial (F).

GIRONÈS

Cassà de la SelvaUna femella duent beca-
da a can Vilallonga el 8.VI (ADGA); nou
quadrat UTM 10×10 de cria probable (GR).
Girona 1 ex. a les hortes de Santa Eugè-
nia el 6.X (ACHA); darrera citació post-
nupcial (F).

OSONA

Les Masies de Voltregà 2 exs. a Gallifa el
15.VIII (RJNA); primera citació postnup-
cial (F).

PALLARS JUSSÀ

Sant Esteve de la Sarga 1 ex. al SOCC
203, congost de Mont-rebei, el 9.VI (ANCA);
darrera citació prenupcial o citació estival
(F).

PALLARS SOBIRÀ

La Guingueta d’Àneu Un mascle a Sant
Pere de Brugal, en un prat montà amb
arbres dispersos, el 5.IV (JPPE i NEXA); pri-
mera citació prenupcial (F).

RIBERA D’EBRE

Flix 1 ex. a la Reserva Natural de Sebes i
Meandre de Flix el 13.X (JBGC); darrera
citació postnupcial (F).

SELVA

Sils 1 ex. als estanys el 6.X (TMXC); dar-
rera citació postnupcial (F).

TERRA ALTA

Horta de Sant Joan Un mascle al salt de
Sotorres el 21.VI (JTOA i JWWA); nou qua-
drat UTM 10×10 de cria possible (GR).

VAL D’ARAN

Naut Aran 1 ex. a Salardú el 22.VIII (MAMA);
primera citació postnupcial (F).
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Panurus biarmicus
Mallerenga de bigotis

Estatus Resident molt localitzat i molt escàs
com a nidificant, al delta de l’Ebre, on res-
ten només unes quantes parelles, i a
l’embassament d’Utxesa. Migrador molt
escàs i localitzat a les zones humides del
litoral o l’interior. Hivernant escàs, més
regular als aiguamolls de l’Empordà on
sembla que part de la població en aques-
ta estació pot ser forània, i més irregular
a la resta de zones humides.

La minsa informació rebuda no fa més que
constatar la delicada i preocupant situació
de l’espècie a Catalunya. Es troben a fal-
tar dades habituals en anteriors anuaris,
dels aiguamolls de l’Empordà i el delta de
l’Ebre. La bona notícia és la constatació
per segon any consecutiu de la presència
d’almenys 2 parelles establertes a l’em-
bassament d’Utxesa; on es va detectar, per
primera vegada l’any 2000 (Aymí & Her-
rando 2003). L’observació a Banyoles s’a-
tribueix a un exemplar erràtic o en pas pre-
nupcial tardà. A finals d’abril i maig l’es-
pècie ja ha retornat a les localitats de cria
(Cramp & Perrins 1993).- JGGD.

PLA DE L’ESTANY

Banyoles 1 ex. al canyissar de Lió el 15.IV
(JPXE); (E).

SEGRIÀ

Torres de Segre Diverses observacions a
l’embassament d’Utxesa: un mínim de 2
parelles el 3.IV (AVPA, JGGD i DFXA); (E). Un
mínim de 2 parelles el 27.V (JGGD, MGMA,
MGTA i JCMG); (E). 2 mascles i una feme-
lla (JCMG, MGTA, MGMA i JGGD) i 2 exs. en
un sector diferent al de la resta d’obser-
vacions anteriors l’11.VI (JGGD, MGTA i
JCMG); (E).

Leiothrix lutea
Rossinyol del Japó

Estatus Procedent de captivitat. Alguns
nuclis establerts a Collserola des de 1993,
i en zones properes a aquesta serralada. Es
considera nidificant segur. Es distribueix
per l’Himàlaia, Burma i el sud de la Xina.

L’any 2008 cal destacar l’alt nombre d’e-
xemplars anellats a can Balasc en el marc
del projecte SYLVIA i l’expansió geogràfi-
ca en dues direccions: cap al nord-est on
es detecta a Teià per primer cop, i cap al
sud-oest per les serralades del marge esquer-
ra del Llobregat on ja s’hi detectà el 2007
(Anton 2008) i on, al 2008, es confirma
la seva reproducció a Corbera de Llobre-
gat. En conjunt, es pot afirmar que cria de
manera consolidada a Collserola i a la ser-
ralada de Marina i que està expandint la
seva distribució geogràfica.- CFMA.

BAIX LLOBREGAT

Corbera de Llobregat 5 exs, 3 dels quals
són juvenils, al serrat del Vent el 28.VII
(CFMA); (R).
El Papiol 5 exs. anellats a les Escletxes el
27.IX (CFMA); (N).
Molins de Rei 2 exs. anellats als camps
del Martí del Rec (CFMA); (N).

BARCELONÈS

Barcelona 53 exs. anellats a l’estació SYL-
VIA 2, can Balasc, amb un màxim d’11 exs.
l’11.VI (SSAA); (N).

MARESME

Teià 2 exs. a l’estació SYLVIA 12, els Gar-
rofers, el 8.V (MLMB); (G).

VALLÈS ORIENTAL

Sant Fost de Campsentelles 1 ex. ane-
llat el 22.VII (EGGA i PBGA); (G). 5 exs. ane-
llats a Sant Cebrià el 26.IX (PARU); (N). 2
exs. anellats el 18.X (EGGA i PBGA); (G). 20
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exs. al SOCC 218, Sant Fost de Camp-
sentelles, el 5.XII (MLMB); (N).

Aegithalos caudatus
Mallerenga cuallarga

Estatus Resident nidificant comú pràcti-
cament a tot el territori, manca només en
zones molt eixutes o deforestades, i a parts
de la franja més seca del litoral. Migrador
i hivernant regular que es detecta més
sovint al litoral, tot i que és difícil dife-
renciar els moviments de deambulació que
fan els estols de la vertadera migració.

Tendència població nidificant (SOCC)
Mitjana anual (2002-2008): 5% (*, n=234).
Índex 2008=1,6

Tendència població hivernant (SOCC)
Mitjana anual (2002-2008): 5% (*, n=356).
Índex 2008=1,2

Tendència productivitat (SYLVIA)
Mitjana anual (2002-2008): 7% (*, n=41).
Índex 2008=0,9

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal Alguns juvenils al
parc del Foix el 9.VI (HSCA, CGGA i XBGA);
primera dada de juvenils de l’any (R).

Parus palustris
Mallerenga d’aigua

Estatus Resident nidificant distribuït de for-
ma regular per la Catalunya humida, arri-
ba per la part oriental dels Pirineus a l’Alt
Empordà i pel sud a la comarca d’Osona.

Tendència població nidificant (SOCC)
Mitjana anual (2002-2008): -8% (ns, n=20).
Índex 2008=0,5

Tendència població hivernant (SOCC)
Mitjana anual (2002-2008): 3% (ns, n=37).
Índex 2008=1,1

GIRONÈS

Bescanó 1 ex. cantant a Montfullà el 4.IV
(MFRA); (G).

PLA DE L’ESTANY

Crespià 1 ex. a la Salida, bosc de ribera
del riu Fluvià, el 6.XII (CFQA); (G).
Serinyà Diverses observacions a l’illa de
Fares: 2 exs. anellats el 24.II (CFQA i JBVB);
(G). 1 ex. anellat el 7.XII (CFQA, JBVB, MFXD,
SFXB i XVPA); (G).

Parus cristatus
Mallerenga emplomallada

Estatus Resident nidificant distribuït per
tot el territori on hi hagi masses forestals,
tot i que és més comú a les coníferes. Man-
ca només en les zones deforestades de la
depressió de l’Ebre i en alguns punts
amb menys cobertura forestal o del lito-
ral.

Tendència població nidificant (SOCC)
Mitjana anual (2002-2008): 1% (ns, n=228).
Índex 2008=1,1

Tendència població hivernant (SOCC)
Mitjana anual (2002-2008): -1% (ns, n=148).
Índex 2008=0,9

Tendència productivitat (SYLVIA)
Mitjana anual (2002-2008): -10% (*, n=24).
Índex 2008=0,4

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a la Murtra el
18.X (RBVA); (G).

Parus ater
Mallerenga petita

Estatus Resident nidificant comú arreu de
les masses forestals, especialment de coníferes.
Manca només en les zones deforestades de
la depressió de l’Ebre i les parts més eixutes
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o sense cobertura forestal del litoral, tot i
que es troba en expansió. Migrador i
hivernant regular que pot aparèixer en
nombre variable en zones de terra baixa,
on no hi és present com a resident.

Tendència població nidificant (SOCC)
Mitjana anual (2002-2008): 6% (*, n=162).
Índex 2008=1,5

Tendència població hivernant (SOCC)
Mitjana anual (2002-2008): 3% (ns, n=118).
Índex 2008=0,9

Tendència productivitat (SYLVIA)
Mitjana anual (2002-2008): -8% (*, n=12).
Índex 2008=0,5

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal Un grup juvenil al
parc del Foix el 22.V (XBGA, CGGA i HSCA);
primera dada de juvenils de l’any (R).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a l’aparcament
del Remolar l’1.III (EPXE); darrera citació
prenupcial (F). 1 ex. a la capçalera de la
Vidala el 6.VII (RBVA); primera citació
postnupcial (F).

PALLARS SOBIRÀ

Alins 216 exs. al SOCC 283, Virós, el
13.XII (JRSB); (N).

Parus caeruleus
Mallerenga blava

Estatus Resident nidificant comú, distri-
buït per tot el territori, llevat de les zones
més deforestades, on és molt més local i
dels boscos subalpins de coníferes, on pràc-
ticament no penetra enlloc. Migrador i
hivernant regular, que arriba en nombre
variable a zones de terra baixa on és pre-
sent en baixa densitat com a resident, o no
és present del tot (per exemple algunes
zones humides com el delta del Llobre-
gat).

Tendència població nidificant (SOCC)
Mitjana anual (2002-2008): 0% (ns, n=121).
Índex 2008=1

Tendència població hivernant (SOCC)
Mitjana anual (2002-2008): 4% (*, n=391).
Índex 2008=1

Tendència productivitat (SYLVIA)
Mitjana anual (2002-2008): -9% (*, n=40).
Índex 2008=0,7

ALT EMPORDÀ

Parc Natural del Cap de Creus 1 ex. al
mas de Rabassers de Baix l’1.XI (PFLB, ACHA,
JVSA, JLRA i JVSB); primera citació postnupcial
(F).

TARRAGONÈS

Tarragona 1 ex agafant pèl de corder (lla-
na) pel niu prop del riu Francolí, a l’al-
çada de Sant Salvador el 27.IV (RACC);
nou quadrat UTM 10×10 de cria proba-
ble (GR).

Parus major
Mallerenga carbonera

Estatus Resident nidificant comú arreu del
territori, llevat dels boscos subalpins del
Pirineu, on és absent en bona part i només
penetra de forma local, i de les zones més
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deforestades, on no s’hi troba per manca
d’hàbitat.

Tendència població nidificant (SOCC)
Mitjana anual (2002-2008): 2% (*, n=298).
Índex 2008=1,2

Tendència població hivernant (SOCC)
Mitjana anual (2002-2008): 2% (*, n=444).
Índex 2008=0,9

Tendència productivitat (SYLVIA)
Mitjana anual (2002-2008): -9% (*, n=52).
Índex 2008=0,6

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus 3 polls
volanders a Santa Creu el 29.VI (PFLB);
primera dada de juvenils de l’any (R).

Sitta europaea
Pica-soques blau

Estatus S. e. caesia resident nidificant local-
ment comú als boscos pirinencs de Cata-
lunya. S. e. hispaniensis resident nidificant
localitzat i escàs a les zones muntanyen-
ques de Catalunya fora del Pirineu.

Tendència població nidificant (SOCC)
Mitjana anual (2002-2008): 1% (ns, n=96).
Índex 2008=0,8

Tendència població
hivernant (SOCC)
Mitjana anual
(2002-2008): 7%
(*, n=134).
Índex 2008=1,1

Tichodroma muraria
Pela-roques

Estatus Nidificant als Pirineus i Prepiri-
neus, tot i que de forma molt local i escas-
sa. Migrador i hivernant regular, en baix
nombre, en ambients rupícoles des del
nivell del mar fins a l’alta muntanya, tot i
que de forma localitzada.

Com ja és habitual en els anuaris, la major
part de dades corresponen a zones d’hi-
vernada i en dates habituals (octubre-
abril), cosa que posa de manifest –una
vegada més- la prospecció deficient de
l’alta muntanya pirinenca. En aquest con-
text resulta lloable l’esforç que s’està realit-
zant els darrers anys des del Parc Nacio-
nal d’Aigüestortes i Estany de Sant Mau-
rici per a conèixer millor la població
nidificant de pela-roques, com a resultat
del qual enguany s’aporten noves dades
de cria, encara que es troba a faltar una
mínima precisió geogràfica en les obser-
vacions. Pel que fa a la fenologia és remar-
cable la citació tan primerenca (9 de setem-
bre) en una zona baixa de la Catalunya
oriental, ja que en aquesta època gairebé
no hi ha observacions apartades de l’àm-
bit pirinenc. També té un cert interès, tot
i que no és gens excepcional, l’observa-
ció hivernal d’un individu en edificis a
Bossòst.- PABB.

ALTA RIBAGORÇA/PALLARS JUSSÀ/

PALLARS SOBIRÀ/VAL D’ARAN

Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany
de Sant Maurici 6 parelles reproductores
localitzades durant un estudi específic de
seguiment de l’espècie. En 4 d’elles es con-
firma amb seguretat la cria i en 2 casos se
n’observa la sortida del niu (JRSB); (R).

BAIX LLOBREGAT

Collbató 1 ex. a la miranda dels Aurons
el 19.IV (FCTA i ALTA); darrera citació pre-
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nupcial (F). 2 exs. al camí de Sant Jeroni
el 30.XI (LHPB); primera citació postnup-
cial (F).

NOGUERA

Àger 1 ex. al congost de Mont-rebei l’1.III
(MBRA); darrera citació prenupcial (F).
Camarasa 3 exs. junts volant per la cin-
glera a la serra de Mont-roig el 8.XI (DDDA,
EFTA, EGGD, JRGB, FHVA, MFSA, NGHA, MBAA,
DARA, SBGA, MFSB, FMSC, EMGC, OGPA, MMRB
i JCRH); primera citació postnupcial (F).

OSONA

Collsuspina 1 ex. present a Palafolls fins
el 15.III (PVPA); darrera citació prenupcial
(F).

TERRA ALTA

Horta de Sant Joan 1 ex. el 6.II (AWWA i
CJMA); darrera citació prenupcial (F). 1 ex.
als Ports el 26.XI (MTTB, LWWA i CJMA); pri-
mera citació postnupcial (F).

VAL D’ARAN

Bossòst 1 ex. a les parets de les cases del
poble el 19.XII (XBGA); (B).

VALLÈS OCCIDENTAL

Matadepera 1 ex. a la Castellasa de can
Torre, Parc Natural de Sant Llorenç del
Munt, el 24.XI (MLMB); (G).

VALLÈS ORIENTAL

Santa Maria de Palautordera 1 ex. al via-
ducte de l’AVE sobre el riu Tordera el 7.IX
(XRCA); (F, G, B).

Certhia brachydactyla
Raspinell comú

Estatus Resident nidificant comú arreu del
territori en tota mena de masses forestals,
grans o petites (per exemple jardins), des
de nivells del mar fins a l’alta muntanya.

Tendència població nidificant (SOCC)
Mitjana anual (2002-2008): 3% (*, n=246).
Índex 2008=1,2

Tendència població hivernant (SOCC)
Mitjana anual (2002-2008): 3% (*, n=330).
Índex 2008=1

Tendència productivitat (SYLVIA)
Mitjana anual (2002-2008): 9% (*, n=44).
Índex 2008=1,5

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal Alguns juvenils sor-
tits del niu fa poc al parc del Foix el 7.VI
(MLBA); primera dada de juvenils de l’any
(R).

Remiz pendulinus
Teixidor

Estatus Resident nidificant de distribu-
ció irregular i localitzada per certes con-
ques fluvials i zones humides de caire medi-
terrani (Muga, Llobregat i Fluvià, espe-
cialment), i de forma més regular per la
vall de l’Ebre i l’àrea d’influència de la
depressió de l’Ebre. En regressió a Cata-
lunya. Migrador i hivernant comú que arri-
ba en bon nombre a les zones humides,
especialment les del litoral.

En aquest recull d’escasses dades s’ha de
destacar les observacions de Rubí al Vallès
Occidental (primera citació de cria segu-
ra), ja detectada en aquest indret com a
colonitzadora l’any 2006. Aquesta espècie
comença molt aviat el seu cicle reproduc-
tor i cap a finals de febrer es poden veure
als mascles enfeinats en la construcció del
niu (Estrada & Anton 2006, obs. pers.).
Per tant, les observacions aconseguides a
la comarca del Vallès Oriental podrien ser
incloses com a probables nidificants, o
estar molt a prop d’alguna àrea d’influèn-
cia on cria. La resta de dades s’han de pren-
dre amb cautela ja que podrien tractar-se
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d’ocells en migració o en moviments de
dispersió postnupcial.- JRRC i SMMD.

Tendència població nidificant (SOCC)
Mitjana anual (2002-2008): -9% (*, n=21).
Índex 2008=0,6

Tendència població hivernant (SOCC)
Mitjana anual (2002-2008): -5% (ns, n=31).
Índex 2008=0,5

Tendència productivitat (SYLVIA)
Mitjana anual (2002-2008): -15% (*, n=7).
Índex 2008=0,4

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal Diverses observa-
cions a l’embassament del Foix: 4 exs. el
19.I (PARA, CGGA, XPCA, PTEA i JCRE); cens
d’ocells aquàtics hivernants (N). Alguns
exs. el 7.III (XBGA, CGGA i HSCA); darrera
citació prenupcial (F). Alguns exs. el 26.VIII
(XBGA, CGGA i HSCA); primera citació post-
nupcial (F).

OSONA

Gurb 1 ex. al Gurri prop el Vidal el 19.III
(AGRB); (G).

VALLÈS OCCIDENTAL

Rubí Diverses observacions a la bassa dels
Alous: joves en grups familiars durant del
maig i el juny. A l’hivern nius vells de qua-
tre territoris ocupats la primavera de 2008
amb 2, 2, 2 i un niu respectivament en

dues zones de bosc de ribera de Populus
alba fragmentat (JRCD i SMMD); nou qua-
drat UTM 10×10 de cria segura (GR).

VALLÈS ORIENTAL

Martorelles 1 ex. al riu Besòs el 7.V i un
juvenil el 29.VI (FMVA); nou quadrat UTM
10×10 de cria possible (G).

Oriolus oriolus
Oriol

Estatus Nidificant estival comú arreu del
territori, lligat especialment a les arbredes
de ribera, tot i que es pot trobar en altres
tipus de bosc, especialment en caducifo-
lis i en plantacions de fruiters. Defuig l’al-
ta muntanya subalpina i bona part de la
Catalunya humida, especialment a les zones
muntanyenques. Migrador regular, espe-
cialment per les zones de terra baixa.

Tendència població nidificant (SOCC)
Mitjana anual (2002-2008): 3% (*, n=217).
Índex 2008=1,2

ALT EMPORDÀ

Agullana 3 mascles a Santa Eugènia el
14.IV (MSDC i TMJA); primera citació pre-
nupcial (F).

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 1 ex. al parc del Foix
el 26.VIII (XBGA, CGGA i HSCA); darrera cita-
ció postnupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. a Canal Vell el 13.IV
(JFBB); primera citació prenupcial (F).

BAIX LLOBREGAT

Abrera 1 ex. al riu Llobregat el 18.IX (XLBA,
JPMC, PMBE, IJXA, JPXL i RGLA); darrera cita-
ció postnupcial (F).
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GIRONÈS

Quart Una femella en vol el 9.IX (ADGA);
darrera citació postnupcial (F).

OSONA

Roda de Ter 1 ex a Sorralta el 30.III (JPFB);
primera citació prenupcial (F).

SEGRIÀ

Lleida 1 ex. a Raïmat el 6.IV (FFCA); pri-
mera citació prenupcial (F).

SELVA

Sils 1 ex. als estanys el 13.IV (TMXC);
primera citació prenupcial (F).

Lanius collurio
Escorxador

Estatus Nidificant estival distribuït regu-
larment per la Catalunya humida i pels
ambients altimontans i subalpins als dos
vessants dels Pirineus i Prepirineus. Migra-
dor escàs per la resta del territori.

De l’any 2008 en destaquen les dades feno-
lògiques, força extremes: s’ha registrat la
citació prenupcial més tardana, el 14.VI,
i dues citacions postnupcials, 24.X, i 18.X,
que són la segona i la cinquena més tar-
danes respectivament, des de l’edició del
primer anuari, el 1996.- FTCA.

Tendència població nidificant (SOCC)
Mitjana anual (2002-2008): -2% (ns, n=46).
Índex 2008=0,8

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus Un mas-
cle a la vall de Santa Creu el 14.VI (GBCA,
PGGA, TLFA, DSBB, JPPE, DSSC i ETXB); darre-
ra citació prenupcial (F). Un jove a Mont-
joi el 18.X (MFRA i JBCD); darrera citació
postnupcial (F).
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà Un juvenil als prats de can Comes
el 21.VIII (AOTA); primera citació post-
nupcial (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. caçant a Regue-
rons el 13.V (RGLA); única citació prenupcial
(F, G).

BAIX EMPORDÀ

Bellcaire d’Empordà Diverses observa-
cions a Sobrestany: 1 ex. el 26.VIII (JPCA);
primera citació postnupcial (F). 1 ex. el
5.X (JPCA); darrera citació postnupcial (F).

BARCELONÈS

Santa Coloma de Gramenet 1 ex. al Parc
Fluvial del Besòs el 8.IX i el 24.X (XLBA);
(G).

GIRONÈS

Sant Julià de Ramis 1 ex. a la desembo-
cadura del Terri el 26.IV (NRCA); primera
citació prenupcial (F).
Sant Martí de Llémena 1 ex. a Granollers
de Rocacorba el 30.VI (PFLB); darrera cita-
ció prenupcial (F).

OSONA

Santa Maria de Corcó Un mascle al tren-
cant del Collell el 6.V (RPEA); primera cita-
ció prenupcial (F).
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PALLARS JUSSÀ

Tremp 1 ex. a les vinyes de Sant Miquel
el 5.V (JCCD i MVEB); primera citació pre-
nupcial (F).

PLA DE L’ESTANY

Esponellà-Serinyà Un juvenil al pla de
Martís el 23.IX (CFQA); darrera citació post-
nupcial (F).

PLA D’URGELL

Estany d’Ivars i Vila-sana Un juvenil el
26.VIII (DGCA); (F, G).

Lanius minor
Trenca

Estatus Nidificant estival molt localitzat i
escàs al Segrià-Garrigues. A la resta del ter-
ritori és un migrant molt rar.

Continua el descens poblacional dels dar-
rers anys, enguany encara més acusat (major
del 50%). L’extinció de l’espècie a Catalu-
nya pràcticament és un fet i pot ser només
una qüestió de temps. El descens entre el
2007 i 2008 es pot atribuir, en gran part,
a un menor retorn del nombre de mascles
a les àrees de cria que en anys anteriors.
L’explicació més plausible seria una mor-
talitat inusual dels mascles durant el perío-
de no reproductor, per motius descone-
guts. No es poden descartar també pro-
blemes relacionats amb una situació
meteorològica desfavorable la segona mei-
tat del mes de maig al mediterrani occi-
dental, amb pluja i fred durant força dies
consecutius, que podria haver dificultat la
localització de les àrees de cria. Aquest fet
podria explicar la presència tardana (juny)
d’un mascle solitari al Prat del Llobregat.
L’observació del maig al PNAE coincideix
amb l’arribada dels exemplars i probable-
ment correspon a un ocell a punt d’arri-
bar a l’àrea de cria de Lleida.- DGJA.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. als prats de Vilaüt l’11.V (AOTA);
(G).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. al costat del
cementiri del Prat l’11.VI (DBRA); (G). 1
ex. a cal Nani, possiblement el mateix que
l’anterior el 26.VI (FLSA); (G).

SEGRIÀ

Només es localitzen 4 parelles reproduc-
tores, les úniques de Catalunya, que crien
totes amb èxit i s’envolen 19 polls (DGJA,
MLMB i MPLA); (R). 1 ex. el 14.V (GBCA);
primera citació prenupcial (F).

Lanius meridionalis
Botxí meridional

Estatus Resident nidificant no gaire abun-
dant distribuït de forma irregular per tot
el territori, defugint de forma clara els Piri-
neus i Prepirineus a partir dels 1.200-1.400
m d’altitud i el sud de Catalunya. Migra-
dor i hivernant regular, però en baix nom-
bre, que pot aparèixer en zones on no hi
ha cap població resident.

La població reproductora de botxí a Cata-
lunya es troba en un acusat i preocupant
declivi mostrant un descens de la pobla-
ció d’un 57% respecte a 2002, amb una
tendència mitjana anual de caire negatiu
del 15%, que només era del 9% al 2007
(ICO 2009). La població hivernant es tro-
ba també en descens mostrant una ten-
dència considerada com incerta. Aquest
axiomàtic declivi es posa en evidència en
l’absència de citacions de reproducció en
comarques com Osona, on a l’Atles dels
Ocells Nidificants de Catalunya (Estrada
et al. 2004) es registraven fins a quatre qua-
drats amb reproducció segura i possible
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en altres tres. Per contra, les observa-
cions mostren una certa estabilitat a la
comarca del Penedès. En canvi a la Gar-
rotxa, Montsià i Selva s’han obtingut nous
casos de reproducció. Realitza dispersions
cap a la costa en època hivernal. A la res-
ta d’Espanya, l’espècie també presenta
aquest acusat declivi, amb una important
regressió tant de la seva població com de
l’hàbitat que ocupa (Hernández & Infan-
te 2004).- OIXA.

Tendència població nidificant (SOCC)
Mitjana anual (2002-2008): -15% (*, n=23).
Índex 2008=0,4

Tendència població hivernant (SOCC)
Mitjana anual (2002-2008): -5% (ns, n=109).
Índex 2008=0,8

ALTA RIBAGORÇA

El Pont de Suert 1 ex. al coll de la Creu
de Perves el 20.XII (CGGA, MCMF i XBGA);
(G).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. als prats de can Túries el 18.VIII
(AOTA); primera citació postnupcial (F).

ALT PENEDÈS

L’Arboç 1 ex. als camps entre la fàbrica
Omya Clariana i l’Arboç el 16.VI (XPCA);
(R).
Castellet i la Gornal 1 ex. posat en un
cable al costat de la carretera de Torrelle-
tes el 21.VI (RJRA); (R).

GARROTXA

Besalú 1 ex. entre el 10.VI i el 9.VII (SCIA);
citació estival en un quadrat UTM 10×10
sense dades de cria (G).
Sant Ferriol 1 ex. al pla de la Canova entre
el 14 i el 23.VIII (SCIA); citació estival en
un quadrat UTM 10×10 sense dades de
cria (G).

MONTSIÀ

Freginals 1 ex. al Montsià el 6.VI (CJMA,
ISSB, FNNA i JAAC); citació estival en un qua-
drat UTM 10×10 sense dades de cria (F).

OSONA

No es troba cap citació que pugui indicar
la cria a la comarca i de fet no hi va haver
cap observació durant el període entremig
a les dues que es publiquen.
Santa Maria del Corcó 1 ex. a la recta
de Roda i el Colom Gros el 26.VII (RPEA);
possible primera citació de dispersió post-
nupcial (F).
Vic 1 ex. al Baró a la Guixa del 4 al 20.III
(RPEA); darrera citació postnupcial (F).

PALLARS JUSSÀ

Conca de Dalt 1 ex. en uns ametllers a
Aramunt el 30.I (FMSA); (G).

PLA DE L’ESTANY

Esponellà-Serinyà 1 ex. al Pla de Martís
el 13.IX (CFQA); primera citació postnup-
cial (F).

SELVA

Vilobí d’Onyar 1 ex. a les Fonts, Salitja,
duent becada el 6.VI (ADGA); nou quadrat
UTM 10×10 de cria probable (R).

SOLSONÈS

Olius 1 ex. a la zona de Brics el 22.VI
(RBVA); (R).

Lanius senator
Capsigrany

Estatus L. s. rutilans nidificant estival dis-
tribuït regularment pel territori al sud dels
Pirineus, però més nombrós a les zones
més termòfiles i mediterrànies. Migrador
comú. L. s. senator nidificant estival dis-
tribuït per zones dels Pirineus. Migrador
comú arreu del territori.
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Tendència població nidificant (SOCC)
Mitjana anual (2002-2008): 0% (ns, n=121).
Índex 2008=1,1

Tendència productivitat (SYLVIA)
Mitjana anual (2002-2008): 7% (ns, n=6).
Índex 2008=1

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus 1 ex. al
cap de Vol el 29.III (ACJA) primera citació
prenupcial (F). 3 exs. joves a la pujada
entre Sant Pere de Rodes i Vilajuïga el 29.VI
(PFLB); primera dada de juvenils de l’any
(R).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. anellat a l’illa de Buda
(DBCA) i 1 ex. a la vora la Tancada el 20.III
(JBAB, JTOA i RSBB); primera citació pre-
nupcial (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del LlobregatDiverses observacions
a cal Tet: 1 ex. el 7.IV (ARMC i SBXC); pri-
mera citació prenupcial (F). 1 ex. el 28.V
(FLSA); darrera citació prenupcial (F). Un
juvenil al Remolar el 24.IX (FMVA); darre-
ra citació postnupcial (F).

BARCELONÈS

Santa Coloma de Gramenet 1 ex. al Parc
Fluvial del Besòs el 6.X (XLBA); darrera cita-
ció postnupcial (F).
Sant Adrià de Besòs 1 ex. al Parc del Besòs
el 13.V (XLBA); darrera citació prenupcial
(F).

OSONA

Gurb 1 ex. al camí del mas Puigllong l’11.IV
(RPEA); primera citació prenupcial (F).
Malla 2 exs. l’11.IV (JBCB); primera cita-
ció prenupcial (F).

SEGRIÀ

Lleida 1 ex. el 15.IV (MGMA); primera cita-
ció prenupcial (F).

VALLÈS ORIENTAL

Mollet del Vallès 1 ex. a Gallecs el 26.V
(FMVA); darrera citació prenupcial (F).

Lanius senator badius
Capsigrany balear

Estatus Accidental. Algunes dades homo-
logades pel CAC.

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat Fins a 7 exs. ane-
llats al Remolar entre el 16.IV (JCMC i VSXA)
i l’11.V (JCMC); (T). No trameses al CAC.

Garrulus glandarius
Gaig

Estatus G. g. fasciatus resident nidificant
distribuït de forma regular per les zones
forestals de Catalunya, manca de forma
local només en els espais desforestats (a la
depressió de l’Ebre i zones de l’Alt Empor-
dà, per exemple). Migrador i hivernant
regular, en baix nombre, amb exemplars
transpirinencs que possiblement s’afegei-
xen a la població resident. G. g. glandari-
us resident nidificant als Pirineus. Possi-
blement migrador i hivernant regular, en
baix nombre, amb exemplars transpiri-
nencs que s’afegeixen a la població resi-
dent.

Tendència població nidificant (SOCC)
Mitjana anual (2002-2008): 1% (ns, n=262).
Índex 2008=1,1

Tendència població hivernant (SOCC)
Mitjana anual (2002-2008): 1% (ns, n=349).
Índex 2008=1,1

Tendència productivitat (SYLVIA)
Mitjana anual (2002-2008): -10% (ns, n=26).
Índex 2008=0,6
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Pica pica
Garsa

Estatus Resident nidificant comú per tot
el territori, a excepció de les cotes més altes
pirinenques i prepirinenques, i al sud del
territori de forma local.

Tendència població nidificant (SOCC)
Mitjana anual (2002-2008): -3% (*, n=180).
Índex 2008=0,9

Tendència població hivernant (SOCC)
Mitjana anual (2002-2008): -1% (ns, n=274).
Índex 2008=1

BAIX CAMP

La Selva del Camp 100 exs. al SOCC 398,
la Selva del Camp, el 30.I (PJAA); (N).

PLA DE L’ESTANY

Porqueres 100 exs. a l’entorn del riu
Terri a Mata, probablement formant un
dormidor, el 14.I (JMGD); (B).

SEGRIÀ

Lleida 1 ex. depredant polls i adults als
nius d’oreneta cuablanca Delichon urbicum
a la catedral el 6 i el 16.V (FMSA); (B).

VALLÈS ORIENTAL

Parets del Vallès 1 ex. amb el blanc del
plomatge de color cendra al polígon indus-
trial de can Volart el 17.VII (RRSB); (M).

Pyrrhocorax graculus
Gralla de bec groc

Estatus Resident nidificant localment comú
a l’alta muntanya pirinenca i prepirinen-
ca, que fa moviments de caire altitudinal
que la pot portar a l’hivern a cotes més bai-
xes per les mateixes comarques on viu,
sempre en l’àrea d’influència pirinenca.
Accidental a la resta de zones, especial-
ment al litoral.

Tendència població nidificant (SOCC)
Mitjana anual (2002-2008): -19% (*, n=16).
Índex 2008=0,4

PALLARS SOBIRÀ

Alins 207 exs. a la borda Bartomico el
18.XII (JFXE); (N).
La Guingueta d’Àneu 70-80 exs. en un
estol mixt amb gralla de bec vermell Pyrr-
hocorax pyrrhocorax al pic de la coma del
Forn el 26.VIII (JFXE); (N).
Sort Estol mixt amb gralla de bec ver-
mell Pyrrhocorax pyrrhocorax d’entre 240-
250 exs. a les bordes de Llesuí en zona
de prats a 1.500 m. el 19.IV (IOSA i CSAA);
(N). Estol de més de 235 exs. a la matei-
xa zona el 13.XII (IOSA i CSAA); (N).

SOLSONÈS

La Coma i la Pedra 50-100 exs. al port
del Compte el 9.II (ARSA); (N).

Pyrrhocorax pyrrhocorax
Gralla de bec vermell

Estatus Resident nidificant localment comú,
distribuït regularment pel Pirineu i Prepi-
rineu, i zones muntanyenques del nord de
Catalunya, generalment per sobre dels
1.000 m d’altitud, sempre que hi hagi cin-
gleres. Així mateix, present al sud de Llei-
da i a les muntanyes de l’interior de Tar-
ragona de forma més localitzada. Fa movi-
ments de caire altitudinal a l’hivern que la
poden portar a zones veïnes de menor alti-
tud, i al litoral, on és molt rara o ocasio-
nal.

Tendència població nidificant (SOCC)
Mitjana anual (2002-2008): 3% (ns, n=56).
Índex 2008=0,9

Tendència població hivernant (SOCC)
Mitjana anual (2002-2008): -1% (ns, n=70).
Índex 2008=1,1
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NOGUERA

BalaguerUns 200 exs. a Torre de Noguers
el 18.XII (CGGA, MCMF i XBGA); (N).

PALLARS SOBIRÀ

Sort Estol mixt amb gralla de bec groc
Pyrrhocorax graculus d’entre 240-250 exs.
a les bordes de Llesuí en zona de prats a
1.500 m. el 19.IV (IOSA i CSAA); (N).

SEGRIÀ

Sarroca de Lleida 207 exs. al SOCC 385,
vall del Secà, el 4.XII (JBGC); (N).

URGELL

Montgai 214 exs. al SOCC 92, secà de
Montgai, el 16.XII (JEBA); (N).

Corvus monedula
Gralla

Estatus Resident nidificant comú de for-
ma irregular i més o menys localment, per
tot el territori, especialment pels ambients
de caire mediterrani, i és absent o molt rar
als altimontans. Defuig la muntanya piri-
nenca i prepirinenca, i les zones forestals
denses. En regressió a Catalunya. Migra-
dor i hivernant regular, hi ha possiblement
una entrada d’exemplars transpirinencs,
com ho suggereixen les observacions hiver-
nals on zones on no és present. Els indi-
vidus residents poden fer també altres
moviments després de la cria, no gaire
coneguts.

Tendència població nidificant (SOCC)
Mitjana anual (2002-2008): -1% (ns, n=34).
Índex 2008=0,9

Tendència població hivernant (SOCC)
Mitjana anual (2002-2008): -1% (ns, n=27).
Índex 2008=0,7

ALT EMPORDÀ

Masarac 23 exs. a Vilarnadal el 20.XI (JBRC);
(N).
Parc Natural de Cap de Creus 1 ex. a la
punta de cap de Creus el 6.IV (MPGB); (G).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 2 exs. a la platja de
ca l’Arana el 23.V (FLSA); (G). 2 exs. a la
maresma del Remolar l’1.VI (STVB); (G). 1
ex. al Sabogal el 4.XI (FLSA); (G).
Molins de Rei 13 exs. al dormidor dels
aiguamolls el 19.I (IJXA, NRPA i SSAA); màxim
prenupcial (N). 22 exs. el 18.XII (SSAA i
MPLA); màxim anual (N).

BARCELONÈS

BarcelonaMitjana de 65 exs. a la joca del
parc zoològic amb un màxim de 130 exs.
el desembre i un mínim de 30 exs. l’abril
(JGGD); (N). Un niu a l’edifici del parla-
ment el 10.VI (JGGD); (R). Un niu amb 2
polls en un plàtan Platanus × hispanica el
15.VI (JGGD); (R).

GIRONÈS

Girona 28 exs. el a l’ajocador d’espluga-
bous Bubulcus ibis de Fontajau el 12.I (JFPB,
HMPA, CPVA, JRBB, NRCA i ENEA); (N).

MARESME

Arenys de Mar 1 ex. sobre el nucli urbà
en vol direcció Caldes el 25.III (EBMA); (G).

PLA D’URGELL

Estany d’Ivars i Vila-sanaMínim de 1.000
exs. a la joca el 12.II, l’11.X i el 3.XII (JEBA);
(N).

SELVA

Vidreres 4 exs. sobrevolant el nucli urbà
el 12.I (ADGA); escàs a la comarca (G).
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VALLÈS OCCIDENTAL

Montcada i Reixac 2 parelles van del parc
de les Aigües al riu Besòs a alimentar-se a
la llera del riu l’1.II (PABA); (G).

VALLÈS ORIENTAL

Granollers 9 exs. a can Cabanyes el 15.XI
(JMOB); màxim anual (N).

Corvus corone
Cornella

Estatus Resident nidificant de distribu-
ció regular a tot el territori, excepte les
comarques litorals, on s’hi pot presentar
de manera local.

Tendència població nidificant (SOCC)
Mitjana anual (2002-2008): 6% (*, n=91).
Índex 2008=1,6

Tendència població hivernant (SOCC)
Mitjana anual (2002-2008): 11% (*, n=105).
Índex 2008=1,7

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. sobre l’estació
biològica el 5.IV (STVB); (G).

CERDANYA

Llívia 76 exs. al SOCC 220, Llívia, el 27.I
(XRPA); (N).

PLA DE L’ESTANY

Serinyà 54 exs. volant riu Fluvià avall a
l’illa de Fares el 19.IV (CFQA i JBVB); con-
centració destacable (N).

Corvus corone cornix
Cornella emmantellada

Estatus Accidental. Diverses citacions
homologades. Es distribueix per Irlanda,
Escòcia, Dinamarca i Escandinàvia; a l’est
fins la vall del Ienisei; al sud per part de

l’est d’Alemanya, Txèquia, Eslovàquia,
Hongria, el nord-est de Romania, el nord
de Iugoslàvia, el nord d’Itàlia, i Còrsega, i
cap a l’est fins als 49ºN a Rússia.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex., possiblement el mateix pre-
sent al Baix Empordà, entre l’Armentera i
Cinclaus el 30.V (RFRA); (G). No tramesa
al CAC.

BAIX EMPORDÀ

Sobrestany 1 ex. als arrossars del 21.V
(RFRA) al 27.XI (ABRA i AFXF); (G). No tra-
mesa al CAC.

OSONA

Santa Maria de Corcó 1 ex. prop les Coro-
mines el 13.VII (AGRB); (G). No tramesa al
CAC.

Corvus corax
Corb

Estatus C. c. corax resident nidificant a les
zones muntanyenques dels Pirineus. C. c.
hispanus resident nidificant, de distribu-
ció irregular, i de presència localitzada.
Absent a pràcticament tot el litoral, i en
general a les zones de plana. Fa moviments
a la tardor-hivern que produeixen con-
centracions hivernals a determinades àrees.
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Tendència població nidificant (SOCC)
Mitjana anual (2002-2008): -5% (ns, n=89).
Índex 2008=0,7

Tendència població hivernant (SOCC)
Mitjana anual (2002-2008): 4% (ns, n=251).
Índex 2008=1,4

ALT PENEDÈS

Castellet i la GornalUna parella amb acti-
tuds de zel al parc del Foix el 7.III i una
altra parella en un altre sector del parc el
12.III (XBGA, CGGA i HSCA); citacions en un
espai on hi criava fa alguns anys i sembla
recolonitzar (R).

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. sobre Nou Barris el 17.XI
(XLBA); (G).

GARROTXA

Beuda 72 exs. a la Mare de Déu del Mont
el 14.IX (PFLB, MSFB i PFSA); (N).

OSONA

Viladrau Uns 700 exs. en un dormidor al
peu del Matagalls observat des de coll de
Bordriol el 27.I (PCPA); (N, B).

SELVA

Blanes 2 exs. al jardí botànic Mar i Mur-
tra el 12.III (EBMA); (G).

SOLSONÈS

Lladurs Un mínim de 150 exs. formant
un preajocador en un turonet al costat del
nucli urbà el 8.II (RBVA); (N).

Sturnus vulgaris
Estornell vulgar

Estatus Resident nidificant abundant a la
major part de Catalunya, només manca en
algunes zones de Tarragona. Migrador i
hivernant comú arreu del territori.

Tendència població nidificant (SOCC)
Mitjana anual (2002-2008): -5% (*, n=202).
Índex 2008=0,7

Tendència població hivernant (SOCC)
Mitjana anual (2002-2008): 43% (*, n=128).
Índex 2008=5,7

Tendència productivitat (SYLVIA)
Mitjana anual (2002-2008): 4% (ns, n=9).
Índex 2008=1,1

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus 5 exs. en
pas cap al nord a 2 milles nàutiques al sud
de cap Norfeu el 29.III (PFLB, ACHA, OCVA,
JAPB, JPPE, CSAA, JPMC, JBDA, JBCA i ALTA); (B).
Més de 5.000 exs. a s’Alqueria l’1.XI (PFLB,
ACHA, JVSA, JLRA i JVSB); destacable con-
centració postnupcial (N).

BAIX EBRE

L’Ampolla 7.500 exs. al SOCC 434, bas-
sa d’Enmig, el 2.XII (MSBB); (N).

PALLARS SOBIRÀ

Lladorre 3 exs. al nucli urbà de Boldís
Sobirà el 2.III (JPPE); (G).

Sturnus unicolor
Estornell negre

Estatus Resident nidificant distribuït de
forma regular i comuna pel sud i la por-
ció occidental de Catalunya (depressió
Central, comarques de Tarragona), i de
manera més irregular per la resta del ter-
ritori. Actualment present en pràcticament
tota l’àrea, incloses les comarques piri-
nenques i prepirinenques. La distribució
exacta a hores d’ara és mal coneguda a cau-
sa de la dificultat de separar ambdues espè-
cies d’estornells.

Tendència població nidificant (SOCC)
Mitjana anual (2002-2008): 0% (ns, n=91).
Índex 2008=1,2
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Tendència població hivernant (SOCC)
Mitjana anual (2002-2008): -6% (ns, n=59).
Índex 2008=1

ALT EMPORDÀ

Parc Natural del Cap de Creus. 2 exs.
aturats entre un grup de Sturnus vulgaris a
Rabassers de Dalt el 14.XII (PFLB i JVSA);
(G).

SEGRIÀ

Almacelles 1.583 exs. al SOCC 377, Alma-
celles, el 27.XII (JBSA); (N).

Passer domesticus
Pardal comú

Estatus Resident nidificant comú arreu del
territori, especialment lligat a nuclis urbans.

Tendència població nidificant (SOCC)
Mitjana anual (2002-2008): -1% (ns, n=250).
Índex 2008=1,1

Tendència població hivernant (SOCC)
Mitjana anual (2002-2008): -5% (*, n=144).
Índex 2008=0,8

Tendència productivitat (SYLVIA)
Mitjana anual (2002-2008): -4% (*, n=30).
Índex 2008=0,3

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus 24 exs.,
alguns dels quals són joves de l’any nas-

cuts als nius del monestir, al llarg del SOCC
399, Sant Pere de Rodes, el 23.V (PFLB);
primera dada de juvenils de l’any (R).

ANOIA

Vilanova del Camí 1 ex. albí al parc flu-
vial el 24.IX (TECA); (M).

GIRONÈS

GironaUns 600 exs. a l’ajocador de la pla-
ça poeta Marquina el 31.VII (ACHA); (N).

PALLARS SOBIRÀ

Sort 7 exs. alimentant-se de brots tendres
de Prunus a Saurí el 23.III (JRSB); (B).

Passer montanus
Pardal xarrec

Estatus Resident nidificant comú a la major
part del territori, on prefereix els terrenys
agrícoles i suburbans.

Tendència població nidificant (SOCC)
Mitjana anual (2002-2008): 5% (ns, n=71).
Índex 2008=1,3

Tendència població hivernant (SOCC)
Mitjana anual (2002-2008): -1% (ns, n=176).
Índex 2008=0,8

Tendència productivitat (SYLVIA)
Mitjana anual (2002-2008): -19% (*, n=16).
Índex 2008=0,2

NOGUERA

La Sentiu de Sió 125 exs. al SOCC 341,
la Sentiu de Sió, el 22.I (JEBA); (N).

VALLÈS ORIENTAL

Cardedeu Un grup d’uns 300 exs. en un
parell de pins al marge de l’antic camp d’a-
viació el 25.XII (OGVA); (N).
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Petronia petronia
Pardal roquer

Estatus Resident nidificant escàs de dis-
tribució localitzada i irregular, tant en
ambients rupícoles com urbans i subur-
bans. Migrador i hivernant escàs, o rar,
que apareix en zones on no cria, tant de
l’interior com del litoral, on pot aparèixer
lligat als estols de fringíl·lids migradors.

Tendència població nidificant (SOCC)
Mitjana anual (2002-2008): 0% (ns, n=42).
Índex 2008=1,4

Tendència població hivernant (SOCC)
Mitjana anual (2002-2008): 25% (ns, n=61).
Índex 2008=6,6

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus 6 exs.,
alguns dels quals són probablement joves
de l’any, al llarg del SOCC 400, Sa Pla-
nassa, l’11.VI (PFLB i GVXB); primera dada
de juvenils de l’any (R).
Rabós 310 exs. el 15.I (ECFA); (N).

GARROTXA

Castellfollit de la Roca Un mascle can-
tant en una torre d’electricitat a la N-260
el 4.VI (FTCA); nou quadrat UTM 10×10
de cria probable (GR).

GIRONÈS

Sant Jordi Desvalls 2 exs. al pla de Sobrà-
nigues a la zona d’extracció de sorra, on
hi ha nius d’abellerol Merops apiaster, el
28.VI (ACHA); nou quadrat UTM 10×10
de cria possible (GR).

NOGUERA

La Sentiu de Sió 62 exs. al SOCC 341, la
Sentiu de Sió, el 22.I (JEBA); (N).

OSONA

Gurb Uns 80 exs. al Serí el 16.IX (RPEA);
(N).

Montifringilla nivalis
Pardal d’ala blanca

Estatus Nidificant molt rar als Pirineus,
on només hi ha la confirmació de la seva
reproducció al Pallars Sobirà, i es distri-
bueix molt irregularment pels cims piri-
nencs més alts. Més comú com a hiver-
nant, quan es pot observar pràcticament
arreu de la zona pirinenca i prepirinenca,
tot i que amb concentracions importants
només de forma localitzada. A la terra bai-
xa i al litoral és present de forma ocasio-
nal.

A diferència de l’hivern 2007/2008, quan
l’hivernada d’aquesta espècie al Pirineu
oriental català va ser reduïda, a finals d’any
s’han rebut dades de diverses localitats piri-
nenques, prepirinenques i d’alguns dels
cims més alts de la Serralada Prelitoral.
Aquest fet segurament és degut, en gran
part, al fred i nivós hivern que hem tin-
gut. A la zona tradicional d’hivernada de
la collada de Toses s’han observat grups
màxims d’uns 150 exs., grups que, cap al
gener i febrer, solen fer-se més grans (Fer-
nández-Ordóñez 2009). La forta inniva-
ció i les baixes temperatures a les cotes
més altes han propiciat que, a més de les
observacions prelitorals catalanes, també
s’hagin detectat alguns exemplars a les pro-
víncies de Castelló (Alamán 2008) i Terol
(Polo & Cabo 2008), i també a l’illa de
Mallorca (Manchado 2008).- JFOB.

BERGUEDÀ

Bagà Un mínim de 100 exs. a coll de Pal
el 16.II (TASA); (E, N). Un estol de 140-
160 exs. al vessant sud de la Tossa d’Alp
el 24.XII (PABB); (E, N).
Castellar de n’Hug Entre 500 i 600 exs.
en un estol al sud del coll de la Creueta i
un altre estol d’uns 400 exs., potser el
mateix a dalt del coll el 6.XII (MBVA); (E,
N).
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OSONA

El Brull 1 ex. al Matagalls el 9.XI (XIPA i
JEXD); primera citació postnupcial (E, F,
G).
Tavertet 1 ex. al pla Boixer el 14 (JEPB) i
el 15.XI (RJNA); (E, G).

PALLARS SOBIRÀ

Alt Àneu 1 ex. al SOCC 272, port de la
Bonaigua, el 15.I (JCBD); (E). Mínim d’1
ex. al pic de Muntanyol el 8.II (ABRA); (E).
Un mascle, una femella, un poll volander
i 2 exs. més d’edat i sexe indeterminat al
tuc de Barbeguer el 19.IX (JRSB i FCTA); 5e
any consecutiu de cria comprovada en
aquest sector (E, R).
Espot 2 exs. al SOCC 405, Teso, el 21.I
(JGCC); (E).

RIPOLLÈS

Toses Diverses observacions a prop de la
collada: Uns 150 exs. el 20.XII (PARU); (E,
N). 4 exs. anellats el 27.XII (PARU); (E).

VAL D’ARAN

Naut Aran Una parella sobrevolant els
vessants a l’estany de Montoliu el 17.VII
(JRSB); (E, R). Un adult a la carretera de
Baqueira al pla de Beret el 27.XI (XNPA);
(E).

VALLÈS ORIENTAL

El Brull 1 ex. al Matagalls el 9.XI (JEXD i
XIPA); (E, G).
Fogars de Montclús Diverses observa-
cions al turó de l’Home: 2 exs. a l’aparca-

ment el 15.XI (RBVA i MVCA); (E, G). 2 exs.
en plomatge d’hivern el 21.XII (ARHA); (E,
G).

Estrilda astrild
Bec de corall senegalès

Estatus Resident introduït, procedent de
captivitat, que manté petites poblacions
naturals de forma molt localitzada en algu-
nes comarques (Baix Llobregat, Barcelo-
nès, Vallès Oriental, per exemple). Es dis-
tribueix per Àfrica al sud del Sàhara.

Les noves dades de Bigues i Riells (pri-
meres per al municipi) confirmen l’ex-
pansió d’aquest estríldid seguint el riu
Tenes, curs secundari de la conca del Besòs,
una de les principals vies de colonització
d’aquesta espècie a Catalunya (Estrada et
al. 2004). Aquest fet ja s’ha constatat ante-
riorment en altres rius i rieres del Vallès
(Congost, Ripoll i riera de Caldes). Tam-
bé està ampliant la seva distribució per rie-
res i altres zones agrícoles del Maresme,
amb o sense aigua. Les encara petites pobla-
cions que hi ha al riu Francolí (Tarrago-
nès) i al pantà del Foix (Alt Penedès) sem-
bla que es mantenen, tot i que en baix
nombre. A la comarca de la Selva, on s’ha
comprovat la cria als estanys de Sils, tam-
bé s’està constatant una expansió de l’es-
pècie resseguint el curs de la Tordera, pobla-
ció que sembla connectada amb les del riu
Mogent (Vallès Oriental).- JFOB.

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 8 exs. el 12.IX (CGGA,
XBGA i HSCA); (G).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 15 exs. a cal Tet el
10.I (PBGA i JBOL); (N). 12 exs. a la Vidala
el 12.VIII (RBVA); (N). Uns 40 exs. a cal
Lluquer el 15.VIII (RBVA); (N). 14 exs. a
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Reguerons l’11.X (RBVA); (N). Uns 30
exs. al camí de València el 20.X (RBVA);
(N).
Molins de Rei 10 exs. als aiguamolls el
22.VIII (CFMA i RDSA); (N).
Olesa de Montserrat 38 exs. a l’Areny de
Vilapou el 16.III (JCRD); (N).
Sant Boi de LlobregatUn grup d’un mínim
de 50 exs. entre el 17 i el 22.XII (JGMF);
(N).

MARESME

Cabrera de Mar 10 exs. alimentant-se
en un rostoll junt amb els pardals comuns
Passer domesticus als vivers de can Barrau
el 23.VIII (JPSA); (B).
Dosrius 12 exs. a la llera de la riera el
24.VIII (CFMA i RDSA); (N).
Mataró 58 exs. al SOCC 143, Sant Andreu
de Llavaneres-Mataró, el 12.I (ACSA);
(N).
Premià de Mar Estol de 40 exs. a la plat-
ja del port el 24.II (JSPC); (N).

SELVA

Fogars de la Selva Alguns exs. juvenils
anellats a l’església de Sant Cebrià el 8.XI
(HAPA i JGMA); nou quadrat UTM 10×10
de cria segura (GR).
Sils Presència regular als estanys des del
19.III (TMXC) amb un màxim de 125 exs.
el 5.XII (XRCA); (N). Una femella amb pla-
ca incubatriu anellada el 7 i el 26.VII (JVLA);
nou quadrat UTM 10×10 de cria segura
(GR).

TARRAGONÈS

Tarragona Alguns exs. a la presa del Fran-
colí el 26.I (ACTA); (G).

VALLÈS ORIENTAL

Bigues i Riells 2 exs. el 19.I (VPRA); (G).
Montornès del Vallès Uns 15 exs. al riu
Congost el 12.I (CFMA i AERA); (N).

Fringilla coelebs
Pinsà comú

Estatus F. c. balearica resident nidificant
comú a la Catalunya humida i a les zones
muntanyenques de tot el territori al sud
dels Pirineus, més escàs pels ambients fores-
tals més mediterranis. Manca només a les
zones més deforestades i termòfiles. F. c.
coelebs resident nidificant comú als Piri-
neus i Prepirineus. Migrador i hivernant
molt comú arreu del territori. Als boscos
subalpins pirinencs es comporta com a
estival.

Tendència població nidificant (SOCC)
Mitjana anual (2002-2008): 5% (*, n=227).
Índex 2008=1,4

Tendència població hivernant (SOCC)
Mitjana anual (2002-2008): 5% (*, n=208).
Índex 2008=1,4

Tendència productivitat (SYLVIA)
Mitjana anual (2002-2008): 22% (ns, n=20).
Índex 2008=2,4

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus 11 exs. al
mas de la Pallera el 15.IX (PFLB i JVSA); pri-
mera citació postnupcial (F).

ALT PENEDÈS

Castellet i la GornalUna parella a la pine-
da de Sant Semison el 23.IV (PTEA); dar-
rera citació prenupcial (F). Alguns exs. al
parc del Foix el 4.X (CGGA, XBGA i HSCA);
primera citació postnupcial (F).

BAIX CAMP

AlforjaMés de 3.000 exs. travessant el coll
d’Alforja el 8.XII (CGGA i XBGA); (N).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a ca l’Arana el
19.IV (JCXA); darrera citació prenupcial
(F). 1 ex. a cal Tet el 14.X (FLSA); prime-
ra citació postnupcial (F).
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BARCELONÈS

Barcelona 18.425 exs. en migració a Sant
Pere Màrtir en 20 dies de seguiment de la
migració entre les 8:00 i les 10:30 h entre
els dies 3.IX i 12.XI amb un màxim de
5.193 exs. el 5.XI (MGVA); (N, F).
Santa Coloma de Gramenet Una feme-
lla al Parc Fluvial del Besòs el 7.V (XLBA);
darrera citació prenupcial (F).

MARESME

Tiana 1 ex. volant en direcció nord a la
Conreria el 18.V (MGVA); darrera citació
prenupcial (F).

NOGUERA

La Sentiu de Sió 1.367 exs. al SOCC 341,
la Sentiu de Sió, el 22.I (JEBA); (N).

Fringilla montifringilla
Pinsà mec

Estatus Migrador i hivernant regular, local-
ment comú però en general més aviat escàs,
de presència més comuna a la Catalunya
humida, i més escàs o rar a la meitat sud.

El 2008 s’ha rebut un allau de citacions,
tant de principi com de final d’any, tot i
que han estat molt més abundants en aquest
darrer període. D’aquesta manera, de gener
a abril s’han recollit 25 citacions corres-
ponents a 93 exemplars, mentre que entre
octubre i desembre el nombre de citacions
ha pujat a 39 que fan referència a un total
de 737 exemplars. Aquestes diferències són
habituals en una espècie que fluctua molt
segons els anys (Ferrer et al. 1998).- MARC.

Tendència població hivernant (SOCC)
Mitjana anual (2002-2008): -11% (ns, n=36).
Índex 2008=0,7

ALT CAMP

Aiguamúrcia 1 ex. al riu Gaià el 30.XII
(CGGA); (G).

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 1 ex. en un camp a
prop de cal Bladet l’11.XI (PTEA); (G). 1
ex. capturat en un parany prop de la Tim-
ba el 5.XII (MCMF); (G).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex anellat a l’illa de Buda
el 29.III (DBCA); darrera citació prenupcial
(F).

BAIX EMPORDÀ

Torroella de Montgrí Una femella adul-
ta a mas Pinells el 29.III (JPCA); darrera
citació prenupcial (F).

BAIX LLOBREGAT

Abrera 1 ex. a la finca de can Morral el
21.III (JSZA); (G).
Delta del Llobregat 1 ex. als itineraris del
Remolar el 17.III (EGXF); (G).

BARCELONÈS

Barcelona Diverses observacions a Sant
Pere Màrtir: 2 exs. el 22.X (MGVA); pri-
mera citació postnupcial (F). 81 exs. en
migració durant 20 dies de seguiment realit-
zat entre les 8:00 i les 10:30 h entre el 3.IX
i 12.XI amb un màxim de 29 exs. el 5.XI
(MGVA); (N).

GARROTXA

Les Preses Uns 50 exs. a Pocafarina el
19.II (FTCA); (N).

MARESME

Premià de Dalt Un mascle amb un grup
de pinsans comuns Fringilla coelebs a prop
de l’ermita de Sant Mateu el 5.IV (JPSA);
darrera citació prenupcial (F).
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NOGUERA

La Sentiu de Sió 1 ex. al SOCC 341, la
Sentiu de Sió-Camarasa el 22.I (JEBA); (G).

OSONA

Gurb Uns 500 exs. prop de Quadres el
14.XII (RJNA); (N).
Torelló 1 ex. prop del nucli urbà el 18.X
(JBCB); primera citació postnupcial (F).

PLA DE L’ESTANY

Camós 32 exs. en uns camps al riu Mata-
mors el 30.XII (CFQA); (N).

PLA D’URGELL

El PoalUn mínim de 4 exs. menjant entre
pardals Passer domesticus, pinsans comuns
Fringilla coelebs i verdums Carduelis chlo-
ris en un hort el 21.II (JEBA); (G).

RIBERA D’EBRE

Flix 1 ex. a la Reserva Natural de Sebes i
Meandre de Flix l’1.XI (JBGC); primera cita-
ció postnupcial (F). 22 exs. al SOCC 384,
vall de Sant Joan, el 15.XII (JBGC); (N).

RIPOLLÈS

Sant Pau de Segúries 1 ex. anellat al molí
de Matalatosca el 15.X (OPPB); primera cita-
ció postnupcial (F).

SEGARRA

Hostafrancs 1 ex. al SOCC 18, Hosta-
francs, el 30.XI (CGFA); (G).

SEGRIÀ

Sarroca de Lleida 25 exs. al SOCC 385,
vall del Secà, el 4.XII (JBGC); (N).

SOLSONÈS

La Coma i la Pedra 2 exs. anellats a la
Bòfia l’11.X (JCOA); primera citació post-
nupcial (F).
Olius 2 exs. al pla d’Olius el 27.III (RBVA);
darrera citació prenupcial (F).

VAL D’ARAN

Naut AranUna parella en un jardí a Salar-
dú el 23.III (XNPA); darrera citació pre-
nupcial (F).

VALLÈS ORIENTAL

Castellterçol 1 ex. al SOCC 419, Castell-
cir, el 13.XII (BIPA); (G).

Serinus serinus
Gafarró

Estatus Resident nidificant comú arreu del
territori, des del nivell del mar fins a l’al-
ta muntanya, tot i que és molt més abun-
dant al litoral i a les zones de terra baixa
de caire mediterrani. Migrador i hivernant
comú arreu del territori, especialment al
litoral. Part de la població resident es com-
porta com a estival, tant les parelles que
nidifiquen a les muntanyes prepirinenques
i pirinenques com les que ho fan al lito-
ral.

Tendència població nidificant (SOCC)
Mitjana anual (2002-2008): -3% (*, n=144).
Índex 2008=1

Tendència població hivernant (SOCC)
Mitjana anual (2002-2008): -5% (*, n=143).
Índex 2008=0,9

Tendència productivitat (SYLVIA)
Mitjana anual (2002-2008): -20% (*, n=36).
Índex 2008=0,3
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ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus 1 ex. arri-
bant del mar a la punta de cap de Creus
el 5.IV (PFLB, AOVA, MCMB i JVSA); (B).

BARCELONÈS

BarcelonaUna femella adulta amb 2 polls
de l’any al parc central de Nou Barris el
12.IV (JCJA); primera dada de juvenils de
l’any (R). 246 exs. en migració a Sant Pere
Màrtir en 20 dies de seguiment de la migra-
ció entre les 8:00 i les 10:30 h entre els
dies 3.IX i 12.XI amb un màxim de 93 exs.
el 5.XI (MGVA); (N, F).

Serinus citrinella
Llucareta

Estatus Nidificant, generalment estival, als
boscos subalpins pirinencs i prepirinencs.
Migrador i hivernant per les comarques
properes a l’àrea de nidificació en zones
de menor altitud, on pot nidificar irregu-
larment segons la producció de recursos
tròfics. Ocasional o rar al litoral.

Tendència població nidificant (SOCC)
Mitjana anual (2002-2008): -2% (ns, n=39).
Índex 2008=0,7

Tendència població hivernant (SOCC)
Mitjana anual (2002-2008): 5% (ns, n=51).
Índex 2008=0,8

ALT EMPORDÀ

Colera 4 exs. entre el coll dels Empedrats
i el puig dels Taravaus el 13.XII (ABRA); (G).
La Jonquera 1 ex. en una pinassa Pinus
nigra al Roc dels tres Termes el 9.VI (JBRC);
(G).
Maçanet de Cabrenys 1 ex. al Roc de
Frausa el 3.V (BMBA i ABRA); (G).

GARROTXA

Sales de Llierca 3 exs. a el coll de Faja el
27.I (MLLA); (G).

OSONA

Alpens Un mascle i una femella a Sant
Pere de Serrallonga el 17.V (JCRC); (G).

SOLSONÈS

Olius Uns 40 exs. al pla d’Olius el 21.II
(RBVA); (N).

Carduelis chloris
Verdum

Estatus C. c. aurantiiventris resident nidi-
ficant comú arreu del territori, defugint
només les zones de major altitud dels Piri-
neus i Prepirineus. Pot realitzar alguns
moviments encara no prou coneguts. C. c.
chloris migrador i hivernant regular, en
major nombre quan els hiverns són més
rigorosos a l’àrea d’origen (nord i centre
d’Europa).

Tendència població nidificant (SOCC)
Mitjana anual (2002-2008): -4% (*, n=252).
Índex 2008=0,8

Tendència població hivernant (SOCC)
Mitjana anual (2002-2008): 2% (ns, n=335).
Índex 2008=1,1

Tendència productivitat (SYLVIA)
Mitjana anual (2002-2008): -9% (*, n=25).
Índex 2008=0,7

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus 25 exs.,
alguns dels quals són joves de l’any a
Montjoi i un poll volander a Falconera el
9.VI (PFLB); primeres dades de juvenils
de l’any (R).

BARCELONÈS

Barcelona 27 exs. en migració a Sant Pere
Màrtir en 20 dies de seguiment de la migra-
ció entre les 8:00 i les 10:30 h entre els
dies 3.IX i 12.XI (MGVA); (N, F).
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Carduelis carduelis
Cadernera

Estatus C. c. caniceps subespècie asiàtica
procedent de captivitat. C. c. carduelismigra-
dor i hivernat comú arreu del país. C. c.
parva resident nidificant comú distribuït
regularment arreu del territori, que es pot
observar des del nivell del mar fins a l’al-
ta muntanya pirinenca, tot i que és més
abundant en les zones més termòfiles i
de caire mediterrani.

Tendència població nidificant (SOCC)
Mitjana anual (2002-2008): -3% (*, n=259).
Índex 2008=0,9

Tendència població hivernant (SOCC)
Mitjana anual (2002-2008): -2% (ns, n=182).
Índex 2008=1

Tendència productivitat (SYLVIA)
Mitjana anual (2002-2008): -17% (*, n=27).
Índex 2008=0,3

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus 31 exs.,
alguns dels quals són joves de l’any a Mont-
joi el 9.VI (PFLB); primera dada de juve-
nils de l’any (R).

BARCELONÈS

Barcelona 53 exs. en migració a Sant Pere
Màrtir en 20 dies de seguiment de la migra-
ció entre les 8:00 i les 10:30 h entre els
dies 3.IX i 12.XI (MGVA); (N, F).

TARRAGONÈS

Tarragona Niu ja construït en un arbre
del jardí davant el col·legi Cèsar August el
6.IV. El 13.IV s’observa un adult covant
(RACC); (R).

Carduelis spinus
Lluer

Estatus Nidificant en nombre irregular i
escàs als boscos subalpins pirinencs i pre-
pirinencs, i molt més rar en altres zones
de menor altitud i fins i tot mediterrànies,
segons les irrupcions que ens arriben a l’hi-
vern. Migrador i hivernant regular arreu
del territori però en nombre molt varia-
ble.

El 2008 resulten molt curioses algunes
citacions estivals a terra baixa (Baix Llo-
bregat, Gironès i Vallès Oriental) d’indivi-
dus aïllats que poden ser atribuïdes a exem-
plars erràtics o, fins i tot, a possibles esca-
paments d’ocells captius.- MARC.

Tendència població hivernant (SOCC)
Mitjana anual (2002-2008): -10% (*, n=112).
Índex 2008=0,4

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 2 exs. a l’embassa-
ment del Foix el 28.III (CGGA); darrera cita-
ció prenupcial (F).
Olèrdola 2 exs. migrant al turó dels Tres
Partions l’11.X (CGGA, HSCA i XBGA); pri-
mera citació postnupcial (F).

ALT URGELL

La Seu d’Urgell Diversos exs. al riu Segre
el 14.IV (JNVA); darrera citació prenupcial
(F).

BAGES

Monistrol de Montserrat 1 ex. en pas pel
riu Llobregat el 12.X (JSZA, FSJA i JCRD); pri-
mera citació postnupcial (F).

BAIX EMPORDÀ

Torroella de Montgrí 25 exs. a mas Pinell
el 29.III (JPCA); darrera citació prenupcial
(F).
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BAIX LLOBREGAT

Sant Esteve Sesrovires 1 ex. a can Amat
el 12.V (SSAA); citació estival (F).

BARCELONÈS

Barcelona 372 exs. en migració a Sant Pere
Màrtir en 20 dies de seguiment de la migra-
ció entre les 8:00 i les 10:30 h entre els
dies 3.IX i 12.XI amb un màxim de 95 exs.
el 5.XI (MGVA); (N, F).

GARROTXA

MontagutUn mascle cantant i alguns exs.
sentits a can Bundància el 22.IV (FTCA);
darrera citació prenupcial (F).

GIRONÈS

Sant Gregori Uns 200 exs. a can Munta-
nya el 3.II (PFLB); (N). 1 ex. a Constantins
el 2.VI (MBMB); citació estival (F). 2 exs. a
can Muntanya l’11.X (MBMB); primera cita-
ció postnupcial (F).

OSONA

Gurb 1 ex. a Malars el 12.X (MRFA); pri-
mera citació postnupcial (F).
Sant Vicenç de Torelló 7 exs. entre Vila-
seca i Bordgonya el 12.IV (JCRC i JMXP);
darrera citació prenupcial (F).

PLA DE L’ESTANY

Banyoles Un total de 78 exs. en estols
petits a les vores de l’estany el 4.XII (CFQA);
(N).

RIBERA D’EBRE

Flix 1 ex. a la Reserva Natural de Sebes i
Meandre de Flix el 8.X (JBGC); primera cita-
ció postnupcial (F).

RIPOLLÈS

Sant Joan de les AbadessesUn estol d’uns
20 exs. al molí de Matalatosca el 12.X
(OPPB); primera citació postnupcial (F).

SELVA

Sant Hilari Sacalm Més de 70 exs. en
pinedes de pi roig Pinus sylvestris el 27.I
(ADGA i MGSA); (N).

TERRA ALTA

Prat del Comte 2 exs. a l’antiga estació
el 29.III (CGGA i XBGA); darrera citació pre-
nupcial (F).

VALLÈS ORIENTAL

CardedeuMés de 100 exs. a l’interior del
nucli urbà el 30.III (RRSB); (N).
Martorelles Una femella o juvenil al riu
Besòs el 23.VIII (FMVA); citació estival (F).

Carduelis cannabina
Passerell comú

Estatus C. c. cannabina migrador i hiver-
nant comú arreu de tot el territori. C. c.
mediterranea resident nidificant distribuït
per tota mena d’ambients oberts des del
nivell del mar fins a l’alta muntanya.

Tendència població nidificant (SOCC)
Mitjana anual (2002-2008): -2% (ns, n=146).
Índex 2008=0,9

Tendència població hivernant (SOCC)
Mitjana anual (2002-2008): 4% (ns, n=247).
Índex 2008=1,2

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus 16 exs.,
alguns dels quals són joves de l’any, al llarg
del SOCC 399, Sant Pere de Rodes, el 23.V
(PFLB); primera dada de juvenils de l’any
(R).

BARCELONÈS

Barcelona 387 exs. en migració a Sant Pere
Màrtir en 20 dies de seguiment de la migra-
ció entre les 8:00 i les 10:30 h entre els
dies 3.IX i 12.XI amb un màxim de 104
exs. el 27.X (MGVA); (N, F).
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Sant Adrià de Besòs 1 ex. a la desembo-
cadura del Besòs el 10.VII (XLBA); prime-
ra citació postnupcial (F).

MARESME

Tordera 500 exs. als camps al sud de For-
masa el 8.I (EBMA); (N).

NOGUERA

Balaguer 375 exs. al SOCC 27, secà de
Balaguer, el 28.I (ANCA); (N).

Carduelis flammea
Passerell golanegre

Primera citació homologada a Catalunya
d’aquesta subespècie que cria als Alps, la
Gran Bretanya, la costa del mar del Nord
entre el nord-oest de França i Dinamarca,
el sud d’Escandinàvia i les muntanyes del
centre d’Europa (Clavell 2002).- MARC.

SOLSONÈS

Clariana de Cardener 1 ex. de la subes-
pècie cabaret anellat a l’embassament de
Sant Ponç i recapturat diverses vegades
entre l’11.III (JCOA) i l l’1.IV (JCPA); (G).
Homologada pel CAC.

Loxia curvirostra
Trencapinyes

Estatus Resident nidificant distribuït regu-
larment pels boscos de coníferes pirinencs
i prepirinencs, i més irregularment per la
resta de zones forestals amb coníferes, on
és més aviat localitzat. El nombre dels efec-
tius reproductors pot variar molt d’un any
a l’altre. Migrador i hivernant regular, però
de nombre variable segons hi hagi o no
irrupcions, que pot aparèixer en totes les
zones forestals de coníferes del país.

Tendència població nidificant (SOCC)
Mitjana anual (2002-2008): -13% (*, n=56).
Índex 2008=0,3

Tendència població hivernant (SOCC)
Mitjana anual (2002-2008): -3% (ns, n=56).
Índex 2008=1,6

ALT EMPORDÀ

Capmany 2 exs. en vol als Castrells el 2.VI
(FMVA); (G).
Parc Natural de Cap de Creus 6 exs. a
les pinedes de pi blanc Pinus halepensis i
pinastre Pinus pinaster de l’extrem orien-
tal del turó de les Llaures, al cap Gros el
22.XI (ARVA); (G).

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 5 exs. anellats a l’em-
bassament del Foix el 15.XI (MBLA); (G).

BAIX LLOBREGAT

Molins de Rei Un grup familiar observat
a can Bosquets, la Rierada, serra de Coll-
serola el 19.VII (JRCD i SMMD); (G).

BARCELONÈS

Barcelona 7 exs. sedimentats al parc del
Guinardó el 7.IX (MGVA); (G, N). 60 exs.
en migració a Sant Pere Màrtir en 20 dies
de seguiment de la migració entre les 8:00
i les 10:30 h entre els dies 3.IX i 12.XI amb
un màxim de 14 exs. el 16.XI (MGVA);
(N, F).

GIRONÈS

Girona 7 exs. a la pujada dels Àngels el
19.VI (PFLB); (G).
Sant Julià de Ramis 4 exs. al torrent de
la Garriga el 24.X (PFLB); (G).

PLA DE L’ESTANY

Crespià 12 exs. al torrent que desembo-
ca al riu Fluvià a l’arbreda de la Salida, el
6.XII (CFQA); (G).
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VALLÈS OCCIDENTAL

Vacarisses 13 exs. al Puigventós el 24.VI
(OBJA); (F).

Pyrrhula pyrrhula
Pinsà borroner

Estatus Resident nidificant de distribu-
ció regular i comuna per la zona montana
a la Catalunya humida, i pels Pirineus i
Prepirineus. Hivernant escàs i molt loca-
litzat fora de l’àrea esmentada.

Tendència població nidificant (SOCC)
Mitjana anual (2002-2008): -1% (ns, n=28).
Índex 2008=0,6

Tendència població hivernant (SOCC)
Mitjana anual (2002-2008): -11% (*, n=51).
Índex 2008=1,1

ALT EMPORDÀ

Bàscara 1 ex. al riu Fluvià el 12.XI (PFLB);
(G).
La Jonquera 1 ex. al Puig Neulós el 24.I
(JBRC); (G).

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal Un mascle en una
zona arbrada propera a l’embassament del
Foix el 30.V (CGGA, XBGA i HSCA); (G).
Mediona 1 ex. el 6.II (XBGA); (G)

BARCELONÈS

Barcelona 2 exs. en migració a Sant Pere
Màrtir el 29.X i 1 ex. el 5.XI (MGVA); (F).

CONCA DE BARBERÀ

Les Piles 1 ex. al Molí Nou de Sant Gallard
el 3.II (JMFC i MSXF); (G).
Santa Perpètua de Gaià 3 exs. a Pontils
al riu l’11.II (FMVA); (G).

GIRONÈS

Canet d’Adri 13 exs. a Rocacorba el 6.XII
(ABRA); (N).

Girona Un mascle i 2 femelles a la puja-
da als Àngels el 2.II (JRBB i MCFA); darrera
citació prenupcial (F).

NOGUERA

Sant Esteve de la Sarga 1 ex. a les Tarte-
res el 12.I (DDDA); (G).

PLA DE L’ESTANY

Banyoles 1 ex. als amarradors el 18.XI
(CFQA); primera citació postnupcial (F).
Porqueres 1 ex. a l’estanyol nou de can
Cisó el 15.III (CFQA); darrera citació pre-
nupcial (F).

PRIORAT

La Figuera 1 ex. al riu Montsant el 13.II
(FMVA); (G).

Coccothraustes coccothraustes
Durbec

Estatus Nidificant molt rar de distribució
molt irregular i localitzada. Migrador i
hivernant més regular, tot i que de distri-
bució més aviat localitzada, i que pot variar
en nombre significativament segons els
anys.

Destaca el nombre de citacions que aug-
menten la distribució dels escassos regis-
tres de cria. Es detecta en un total de 8
quadrats nous de cria possible, situats en
6 comarques, la majoria al nord del país.
A l’Alt Empordà se’n registren 3 que s’a-
fegeixen a les noves zones localitzades dar-
rerament (Sales 2006, Estrada & Anton
2007, Anton 2008). Sembla que es con-
firma l’augment de la població reproduc-
tora en les zones favorables (Estrada et al.
2004). Pel que fa a les dades d’hivernada,
ja de per si molt fluctuants en funció de
l’any, aquest hivern s’han donat grans
oscil·lacions en funció del mes: al SOCC
de gener tan sols es van citar 7 exs, men-
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tre que al desembre, es van produir 39 cita-
cions amb un total de 172 exs. De la matei-
xa manera, la majoria de les observacions
publicades corresponen a finals d’any i
durant el pas postnupcial es registren alguns
estols força nombrosos.- FTCA.

Tendència població hivernant (SOCC)
Mitjana anual (2002-2008): 2% (ns, n=108).
Índex 2008=2

ALT EMPORDÀ

CantallopsUn grup familiar amb un mínim
de 2 juvenils en una sureda als afores del
poble el 4.VII (ACJA); nou quadrat UTM
10×10 de cria segura (GR). Mínim de 40
exs. en una arbreda de Bell-lloc el 29.XI
(ABRA); (N).
Capmany Mínim de 5 exs. al voltant dels
Castrells el 2.VI (FMVA); nou quadrat UTM
10×10 de cria possible (GR).
Sant Llorenç de la Muga 2 exs. el 19.VII
i 1 ex. el 2.VIII (JCTB); nou quadrat UTM
10×10 de cria possible (GR).

ALT PENEDÈS

Mediona 1 ex. a Ginoles el 21.I (XBGA);
(G).
Olèrdola 53 exs. en un grup migrant al
turó dels Tres Partions el 25.X (CGGA, XBGA
i HSCA); (N).

BARCELONÈS

Barcelona 184 exs. en migració a Sant Pere
Màrtir en 20 dies de seguiment de la migra-
ció entre les 8:00 i les 10:30 h entre els
dies 3.IX i 12.XI amb un màxim de 51 exs.
el 24.X (MGVA); (N, F).

CONCA DE BARBERÀ

Vilaverd 1 ex. a la part nord de la serra de
Guixeres i a menys de 500 m del riu Fran-
colí el 5.VI (FMVA); nou quadrat UTM 10×10
de cria possible (GR).

GIRONÈS

Bescanó 1 ex. cantant a la riera a Mont-
fullà el 29.V (MFRA); nou quadrat UTM
10×10 de cria probable (GR).

MONTSIÀ

Freginals 1 ex. l’1.X (CJMA); primera cita-
ció postnupcial (F).

OSONA

Gurb 1 ex. a Malars el 17.X (JPRA); pri-
mera citació postnupcial (F).
Orís 37 exs. a Tartera el 15.III (JCRC); dar-
rera citació prenupcial i màxim anual (F,
N).
Tavèrnoles 1 ex. a Fussimanya (RBCA) i 8
exs. entre Fussimanya i el parador de Sau
el 17.X (JPRA); primeres citacions post-
nupcials (F).

PALLARS SOBIRÀ

Rialp Es detecta l’espècie a Rodés l’11.VIII
(EVAA); nou quadrat UTM 10×10 de cria
possible (GR).

PLA DE L’ESTANY

Banyoles 1 ex. als horts dels voltants de
la ciutat el 12.IX (JMGD); primera citació
postnupcial primerenca (F).

RIPOLLÈS

CamprodonUna parella a la Quera l’11.VI
(FTCA); nou quadrat UTM 10×10 de cria
possible (GR).

SELVA

Massanes 2 exs. observats i escoltats en
un bosc de ribera a can Sordet el 24.IV i
1 ex. escoltat i observat a la mateixa el 12.V
(JCRD i SMMD); nou quadrat UTM 10×10
de cria possible (GR).

TERRA ALTA

El Pinell de Brai 3 exs. parats en uns pins
prop del poble el 19.X (RACC); primera
citació postnupcial (F, G).
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VAL D’ARAN

Vielha e Mijaran 45 exs. al SOCC 482,
Horno, el 19.XII (CGGA i MCMF); (N).

VALLÈS OCCIDENTAL

Montcada i Reixac 1 ex. en vol al restau-
rant el Palauet de la serralada de Marina
el 25.IX (FMVA); primera citació postnup-
cial (F).

VALLÈS ORIENTAL

Vallromanes 2 exs. a can Ràpia el 4.VII
(SGRA); nou quadrat UTM 10×10 de cria
possible (GR).

Plectrophenax nivalis
Sit blanc

Estatus Accidental, algunes dades homo-
logades pel CAC, especialment observat
al litoral en platges de zones humides, enca-
ra que també hi ha dades a zones d’alta
muntanya.

NOGUERA

Os de Balaguer Un mascle adult a Albe-
rola associat a un bàndol d’emberízids
l’11.XII (MGMA); (G). Homologada pel CAC.

MARESME

Arenys de Mar Continua l’ex. localitzat
el 30.XII.2007 a l’espigó de llevant fins el
5.II (DBRA, LHPB i EBMA); (G). Homologa-
da pel CAC.

Emberiza citrinella
Verderola

Estatus Resident nidificant a la Catalunya
humida i als Prepirineus i Pirineus, espe-
cialment en ambients altimontans. Migra-
dor i hivernant, més comú i regular a l’in-
terior i a les comarques properes a l’àrea de
nidificació, i molt més escàs o rar al litoral.

Tendència població nidificant (SOCC)
Mitjana anual (2002-2008): -2% (ns, n=29).
Índex 2008=0,9

Tendència població hivernant (SOCC)
Mitjana anual (2002-2008): 39% (*, n=42).
Índex 2008=5,4

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. de 1r hivern a l’Al-
facada el 16.II (CODA); (G).

BAIX EMPORDÀ

Sobrestany 2 exs. el 27.XI (ABRA i AFXF);
(G).

BAIX LLOBREGAT

Castelldefels Una femella a la platja el
17.XII (RBVA); (G).

BARCELONÈS

Barcelona Diverses observacions a Sant
Pere Màrtir: 1 ex. el 29.X (MGVA); prime-
ra citació postnupcial (F). 6 exs. en migra-
ció en 20 dies de seguiment de entre les
8:00 i les 10:30 h entre els dies 3.IX i 12.XI
amb un màxim de 2 exs. el 3.XI (MGVA);
(N).

GARROTXA

Sant Ferriol Un mascle canviant el plo-
matge a Fares el 2.IV (SCIA); darrera cita-
ció prenupcial (F).

GIRONÈS

Canet d’Adri 1 ex. a Montcal el 14.II (ABRA);
(G).

PALLARS JUSSÀ

Tremp 65 exs. al SOCC 173, la Terreta, el
29.I (EMDA); (N).

PALLARS SOBIRÀ

Alt Àneu 1 ex. cantant a Bonabé el 6.IV
(JPPE); primera dada de cant (R).
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RIBERA D’EBRE

Flix 1 ex. a la Reserva Natural de Sebes i
Meandre de Flix el 12.XI (JBGC); primera
citació postnupcial (F).

RIPOLLÈS

Prats de Molló 66 exs. al SOCC 326, Pla
Joan, el 6.XII (JCMA); (N).

SEGARRA

ToràMínim de 7 exs. al Fontanet el 13.XII
(CODA); (G).

SELVA

Sils 1 ex. als estanys el 19.I (JVCB); (G).

SOLSONÈS

Solsona Un mínim de 50 exs. a les roda-
lies del nucli urbà l’1.II (RBVA); (N).

VALLÈS ORIENTAL

Montseny Un mascle cantant a la Traüna
el 29.V (RGLA); darrera citació postnupcial
(F).

Emberiza cirlus
Gratapalles

Estatus Resident nidificant comú distri-
buït de forma regular per tot el territori a
excepció de les zones més muntanyenques
dels Pirineus i Prepirineus. Migrador i
hivernant regular en zones obertes arreu
del territori.

Tendència població nidificant (SOCC)
Mitjana anual (2002-2008): -4% (*, n=214).
Índex 2008=0,9

Tendència població hivernant (SOCC)
Mitjana anual (2002-2008): -7% (*, n=127).
Índex 2008=0,7

Tendència productivitat (SYLVIA)
Mitjana anual (2002-2008): -21% (*, n=17).
Índex 2008=0,4

BARCELONÈS

Barcelona 23 exs. en migració a Sant Pere
Màrtir en 20 dies de seguiment entre les
8:00 i les 10:30 h entre els dies 3.IX i el
12.XI amb un màxim de 5 exs. el 3 i el
5.XI (MGVA); (N, F).

VALLÈS ORIENTAL

Martorelles 1 ex. al riu Besòs el 31.VIII
(FMVA); primera citació postnupcial (F).

Emberiza cia
Sit negre

Estatus Resident nidificant distribuït regu-
larment pels ambients muntanyencs (gene-
ralment per sobre dels 400 m d’altitud),
tot i que en moltes zones és de presència
més aviat local. Migrador i hivernant regu-
lar, de presència en ambients de terra bai-
xa de l’interior i en zones del litoral on
no és present com a nidificant.

Tendència població nidificant (SOCC)
Mitjana anual (2002-2008): 0% (ns, n=132).
Índex 2008=1,2

Tendència població hivernant (SOCC)
Mitjana anual (2002-2008): -5% (*, n=232).
Índex 2008=0,9

Tendència productivitat (SYLVIA)
Mitjana anual (2002-2008): -6% (ns, n=9).
Índex 2008=0,2

BARCELONÈS

Barcelona 20 exs. en migració a Sant Pere
Màrtir en 20 dies de seguiment de la migra-
ció entre les 8:00 i les 10:30 h entre els
dies 3.IX i 12.XI amb un màxim de 5 exs.
el 3.XI (MGVA); (N, F).
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Emberiza hortulana
Hortolà

Estatus Nidificant estival escàs de pre-
sència molt irregular, i més aviat localit-
zada i escassa, tot i que en alguns llocs pot
tenir abundàncies relatives de forma
molt localitzada. Migrador regular, en baix
nombre, arreu del territori.

Tendència població nidificant (SOCC)
Mitjana anual (2002-2008): 0% (ns, n=31).
Índex 2008=0,8

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 3 exs. a les closes de Mornau el
15.IV (JQQA); primera citació prenupcial
(F).

BAGES

Talamanca Un mascle cantant a una zona
cremada el 22.V i, novament, 2 mascles
cantant el 28.V (RBVA); nou quadrat UTM
10×10 de cria probable (GR).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. a l’Alfacada el
18.IV (JBGC); primera citació prenupcial
(F).

BAIX LLOBREGAT

Sant Boi de Llobregat Un mascle cantant
a can Dimoni el 16.IV (SSAA i JCGC); pri-
mera citació prenupcial (F).

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. sedimentat a Sant Pere
Màrtir el 22.IX (MGVA); darrera citació post-
nupcial (F).

OSONA

Les Masies de Voltregà 1 ex. prop de les
Gambires el 19.IV (MRFA); primera citació
prenupcial (F).

SEGARRA

Sanaüja 1 ex. al riu Llobregós el 27.IV
(CGFA); primera citació prenupcial (F).

VALLÈS OCCIDENTAL

Montcada i Reixac 1 ex. al riu Besòs el
25.IX (FMVA); darrera citació postnupcial
(F).

Emberiza rustica
Repicatalons rústic

D’homologar-se aquesta citació, seria la
primera per a Catalunya.- MARC.

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre Una femella de 2n any
anellada a l’illa de Buda el 18.III (DBCA,
ACXI, JFBB, ALXG, YBSA, JBGC, ISSB, MCBB i
CJMA); (G). No tramesa al CAC.

Emberiza schoeniclus
Repicatalons

Estatus E. s. schoeniclus migrador i hiver-
nant molt comú en les zones humides, i
en conreus de plana d’arreu del territori,
absent en les zones muntanyenques i de
major altitud. E. s. witherbyi resident nidi-
ficant regularment de forma molt localit-
zada al delta de l’Ebre i a l’embassament
d’Utxesa.

Malgrat la tendència negativa mostrada pel
SOCC no és significativa, l’índex per l’hi-
vern 2008-2009 ha estat el més baix des
de l’inici del projecte el 2002 (ICO 2009).
Aquest fet és consistent amb el baix nom-
bre de migrants detectats al Barcelonès i
amb la manca de dades de dormidors o de
concentracions hivernals com les que habi-
tualment s’han publicat en anuaris ante-
riors (ie. Estrada & Anton 2007, Anton
2008). Tot plegat apunta que l’hivern 2008-
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2009 no ha estat bo per a la hivernada del
repicatalons a Catalunya, fet que podria
tenir alguna relació amb el descens de les
seves poblacions reproductores a nivell
europeu (EBCC 2009). Caldrà seguir l’e-
volució d’aquesta espècie en un futur per
conèixer el seu estatus real.- MARC.

Tendència població hivernant (SOCC)
Mitjana anual (2002-2008): -5% (ns, n=101).
Índex 2008=0,6

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 2 exs. anellats a l’estany de Mornau
el 4.IV (MOVA); darrera citació prenupcial
(F). 1 ex. a l’estany de Palau el 8.X (SSAA);
primera citació postnupcial (F).

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 60 exs. a la cua de
l’embassament del Foix el 19.I (PARA, CGGA,
XPCA, PTEA i JCRE); cens d’ocells aquàtics
hivernants (N).

BAIX EMPORDÀ

Castell-Platja d’Aro 150 exs. el 12.I (CACB
i ALTA); cens d’ocells aquàtics hivernants
(N).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 71 exs. el 12.I (FLSA,
FSEB i ALTA); cens d’ocells aquàtics hiver-
nants (N). 2 exs. als calaixos de depura-
ció el 2.IV (FLSA); darrera citació prenup-
cial (F). 1 ex. a la bassa dels Pollancres el
5.X (FLSA i XSPA); primera citació post-
nupcial (F).

BARCELONÈS

Barcelona 27 exs. en migració a Sant Pere
Màrtir en 20 dies de seguiment de la migra-
ció entre les 8:00 i les 10:30 h entre els
dies 3.IX i 12.XI amb un màxim de 11 exs.
el 5.XI. (MGVA); (N).

MARESME

Malgrat de Mar 1 ex. a la desembocadu-
ra de la Tordera el 5.X (DCFB i XRCA); pri-
mera citació postnupcial (F).

OSONA

Tona 1 ex. al canyar de la depuradora el
10.X (MRFA); primera citació postnupcial
(F).

PLA DE L’ESTANY

Banyoles 101 exs. a l’estany el 13.I (CFQA
i ALTA); cens d’ocells aquàtics hivernants
(N).

PLA D’URGELL

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

RIBERA D’EBRE

Flix 1 ex. a la Reserva Natural de Sebes i
Meandre de Flix el 9.X (JBGC); primera cita-
ció postnupcial (F).

SELVA

Sils 1 ex. als estanys el 6.IV (DCFB); dar-
rera citació prenupcial (F).
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SOLSONÈS

Navès 2 exs. a l’embassament de la Llosa
del Cavall el 24.II (RBVA); (G).

TARRAGONÈS

Torredembarra 1 exs. als Salats i Munta-
nyans el 7.X (JVDA); primera citació post-
nupcial (F).

Emberiza melanocephala
Sit capnegre

Estatus Accidental. Diverses dades homo-
logades. Cria des d’Itàlia fins a la mar Càs-
pia, i al sud, fins a Israel i l’est de l’Iran.
Hiverna principalment a l’oest i el centre
de l’Índia.

VALLÈS OCCIDENTAL

Montcada i ReixacUn mascle al Parc Flu-
vial del Besòs del 8 (VPRA) al 20.V (XLBA,
FMVA, MGVA i JFOD); (G). No tramesa al
CAC.

Emberiza calandra
Cruixidell

Estatus Resident nidificant, comú arreu
del territori en espais oberts i en conreus,
a excepció de les zones més muntanyen-
ques i de major altitud. Migrador i hiver-
nant regular arreu del territori.

La població nidificant segueix amb una
tendència negativa; des del 2002 única-
ment la temporada del 2004 va mostrar
valors positius (ICO 2009). En canvi, les
dades hivernals del SOCC són d’augment,
fet que podria indicar que les poblacions
d’ambdós períodes no siguin les mateixes.
L’observació del maig correspon a la cua
del període de migració prenupcial, en la
línia d’altres anuaris (Copete 1998, Sales
2006). A destacar la xifra hivernal del SOCC

a Tàrrega, i el seguiment de la joca de Cas-
tellet i la Gornal.- FMVA.

Tendència població nidificant (SOCC)
Mitjana anual (2002-2008): -4% (*, n=79).
Índex 2008=0,9

Tendència població hivernant (SOCC)
Mitjana anual (2002-2008): 9% (*, n=64).
Índex 2008=1,9

ALT PENEDÈS

Castellet i la GornalUns 70 exs. a la joca
de l’embassament del Foix el 10.I (CGGA,
XBGA i HSCA); (N).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 5 exs. als calaixos
de depuració el 4.IV (FLSA); darrera cita-
ció prenupcial (F). 12 exs. a cal Dalia el
14.X (FLSA); primera citació postnupcial
(F).

BARCELONÈS

Barcelona 2 exs. en migració a Sant Pere
Màrtir el 5 i el 7.XI (MGVA); (F).

URGELL

Tàrrega 222 exs. al SOCC 73, plans del
Conill, el 5.XII (FPTA); (N).

VALLÈS ORIENTAL

Martorelles 1 ex. al riu Besòs el 7.V (FMVA);
darrera citació prenupcial (F).
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Ocells exòtics
(Categories D i E)

Cygnus atratus
Cigne negre

Estatus Escapats de captivitat. Diverses
citacions a Catalunya. Espècie australiana.

Els exemplars del delta del Llobregat i de
Molins de Rei probablement eren els matei-
xos (López 2008a).- MARC

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 2 exs. a la maresma
del 9.II (RMXH) fins el 2.III (STVB); (G). A
partir d’aquesta data s’observen 3 exs. fins
el 22.IV (FLSA); (G). Posteriorment es des-
placen els 3 exs. a la platja de ca l’Arana
entre el 21.V (FLSA i FSEB) i el 3.VI (FLSA);
(G). 1 ex. a la gola de la riera de sant Cli-
ment el 17.VI (RMXH); (G). 1 ex. al canal
de can Sabadell el 12.VII (STVB); (G). 2 exs.
al pont de Mercabarna el 13.VII (RBVA);
(G). 1 ex. a la maresma del Remolar el
29.VIII (STVB); (G). 1 ex. a la platja de ca
l’Arana el 30.VIII (RBVA) i l’1.IX (FLSA); (G).
1 ex. al riu a l’alçada del Prat del 17 (PEGA)
al 29.IX (FLSA); (G).
Molins de Rei Observacions regulars de
2 exs. al riu Llobregat entre el 24.I (SSAA)
i el 14.II (SSAA); (G). 3 exs. el 23.III (SSAA);
(G).

GARRAF

Cubelles 1 ex. a la desembocadura del
Foix el 7.IV (VPRA); (G).

TARRAGONÈS

Torredembarra 1 ex. als Salats i Munta-
nyans el 8.II (PABA) i el 2.III (XBGA); (G).

Alopochen aegyptiaca
Oca egípcia

Estatus Accidental, d’origen desconegut
que s’ha reproduït irregularment a Cata-
lunya. Hi ha més de 20 citacions, cap
d’elles homologada pel CAC o el CR/SEO.
La seva àrea de distribució s’estén per
l’Àfrica al sud del Sàhara. Introduïda a
diversos països europeus.

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 4 exs. a cal Tet el 23.VI
(FLSA, DRXD i MFXC); (G). Homologada pel
CAC.

GARROTXA

La Vall de Bianya 2 exs. en uns camps de
conreu estanyats per les pluges el 26.II
(PLSA); (G).

OSONA

Les Masies de Roda Diverses observa-
cions al Ter a Salou: 2 exs el 23.XI (JAIA);
(G). 1 ex. el 7.XII (JAIA); (G).
LesMasies de Voltregà 1 ex. al Ter a Espa-
damala entre el 12.I (RPSA i CMGA) i el 6.VIII
(RJNA); (G). 1 ex al Ter a Gallifa el 19 (RJNA)
i el 27.X (JPRB); (G). De nou 1 ex. al Ter a
Espadamala el 19.XII (RPEA); (G).
Manlleu Diverses observacions al Ter a
Manlleu: 1 ex. l’1.V (MRFA); primera cita-
ció de l’any (F, G). 4 exs a l’embarcador el
10.X (JPRB); màxim anual (N, G). 4 exs al
Ter a l’embarcador, el 25.XII (JGXK i GRXB);
darrera citació de l’any (F, G).
Santa Maria de Corcó 1 ex al mas Coro-
mines el 23.XII (JCRC); (G).

PLA DE L’ESTANY

Banyoles 2 exs. a l’estany el 13.I (CFQA,
JBVB, JSXJ, MCLA i PCSA); cens d’ocell aquà-
tics hivernants (G).

Anuari d’Ornitologia de Catalunya 2008246



TARRAGONÈS

Salou 2 exs. fent diferents passades volant
baix el 23.XI (JAIA); (G). 1 ex. parat sobre
una pedra, sota els corbs marins Phala-
crocorax sp. i cridant durant molta estona
(JAIA); (G).

Cairina moschata
Ànec mut

Estatus Procedent de captivitat; espècie
de l’Amèrica tropical.

BAIX LLOBREGAT

Olesa de Montserrat 4 exs. a l’Areny del
Molí el 27.IV (RAGA i JBXP); (G).

GIRONÈS

Girona 1ex. al riu Onyar el 12.I (PFLB);
(G).

Threskiornis aethiopicus
Ibis sagrat

Estatus Accidental. Un grup d’individus
procedents de captivitat ha mantingut
una població en llibertat al Zoo de Bar-
celona des de la dècada dels setanta
amb un màxim de 18 exs. entre 1983-
1985 i la desaparició de la colònia en lli-
bertat el 2001. Altres observacions en lli-
bertat s’han fet als deltes de l’Ebre i Llo-
bregat, i als aiguamolls de l’Empordà, però
s’ignora si són procedents de captivitat
o originàries del nucli reproductor fran-
cès (unes 200 parelles en llibertat als ini-
cis de la present dècada).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. de 1r hivern a la
Bombita l’11 (CJMA, ISSB, YBSA i MCBB) i el
12.I (PGXF i JXXA); (G). 1 ex. a l’Encanyis-
sada entre el 18.III i el 14.IV (CDBA); (G).
1 ex. a l’illa de Buda el 18.VII (RGBA, HAXA,

AGAC i GCAB); (G). 1 ex. a l’Alfacada el
27.VIII (RBVA); (G). 2 exs. a l’illa de Buda
el 29.IX (MGXE i AAXF); (G). 1 ex. al Clot
el 14.X (CJMA i LAXA); (G).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a cal Tet del 6
(MLMB i AOTA) al 8.IX (CFXB); (G).

Phoenicopterus minor
Flamenc menut

Estatus Accidental, d’origen desconegut.
Algunes dades sense homologar, tot i que
hi ha dades documentades. La seva dis-
tribució s’estén per la vall del Rift, amb
alguna altra localitat aïllada a l’Àfrica (per
exemple, entre Mauritània i el Senegal) i
l’Índia.

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 3 exs. entre el 6 i el 16.I
(PDEA); cens d’ocells aquàtics hivernants
(N). Diverses observacions a la punta de
la Banya: 1 ex. del 9 (FBXD) a l’11.II (MRXF);
(G). 1 ex. l’1.V (CDBA); (G). 2 exs. el 12.VII
(DBCA, JPVF i TKKA).

Phoenicopterus ruber
Flamenc del carib

Estatus Procedent de captivitat. Espècie
present al Carib.

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. a la punta de la Banya
el 29.X (RGBA); (G).
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Aix sponsa
Ànec carolí

Estatus Accidental. Espècie nord-ameri-
cana.

BERGUEDÀ

Berga Una parella a l’estany de Graugés el
10.XII (MBVA); (G).

Anas cyanoptera
Xarxet canyella

Estatus Procedent de captivitat. Espècie
que es distribueix pel centre i oest d’A-
mèrica del Nord, centre d’Amèrica i Amè-
rica del Sud.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà Un mascle es localitza als estanys
del Matà el 10.V (AOTA) i es continua obser-
vant al parc fins que es troba a l’estany del
Cortalet el 30.VI (JMAA); (G).

BAIX EMPORDÀ

Gualta Un mascle, amb tota seguretat el
mateix exemplar observat al PNAE, a les
basses del club de golf el 8.XI (AOTA i ABRA);
(G).

Streptopelia senegalensis
Tórtora del Senegal

Estatus Procedent de captivitat. Espècie
present a Orient Mitjà i Africa

ALT EMPORDÀ

Rabós Un mascle a mas Corbera l’1.VII
(ABRA); (G).

Nymphicus hollandicus
Cacatua de les nimfes

Estatus Procedent de captivitat. Espècie
australiana.

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a la Bunyola del
24 al 26.IX (RBVA); (G). 1 ex. a cal Tet el
2.X (RBVA). 1 ex. a l’aparcament de cal Tet
el 20.X (RBVA); (G).

GIRONÈS

Campllong 1 ex. aturat en un cable elèc-
tric el 23.VIII (TMXC); (G). 1 ex. a les Fer-
reries el 24.IX (ADGA); (G).

Psephotus haematonotus
Cotorra de dors roig

Estatus Procedent de captivitat. Espècie
d’Austràlia.

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. a Sant Andreu el 28.IV
(JCCA); (G).

Agapornis roseicollis
Agapornis de Namíbia

Estatus Procedent de captivitat. Es distri-
bueix pel sud-oest d’Àfrica.

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. al carrer Taulat vora la
rambla del Poblenou el 25.VI (XTGA); (G).
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Agapornis fischeri
Agapornis de Fischer

Estatus Procedent de captivitat. Espècie
de Tanzània.

BAIX LLOBREGAT

Molins de Rei 2 exs. al carrer Bruc el 28.VI
(CFMA i RDSA); (G).

Poicephalus senegalus
Lloro del Senegal

Estatus Procedent de captivitat. Espècie
procedent de l’oest de l’Àfrica i molt comú
com a ocell de gàbia a Catalunya. S’ha tro-
bat en llibertat en diverses ocasions. És
probable però la nidificació ocasional en
llibertat en alguna ocasió passada, present
o futura.

BARCELONÈS

Barcelona Una parella, i una altra possi-
ble, cria amb èxit al parc zoològic (JGGD);
(R).

Aratinga acuticaudata
Aratinga de cap blau

Estatus Resident localitzat al casc urbà de
Barcelona, on nidifiquen localment algu-
nes parelles. Espècie sud-americana.

BARCELONÈS

Barcelona 14 exs. a l’itinerari SOCC 55,
passeig de Sant Joan, el 13.I (DMVB); màxim
en el projecte (N). 15 exs. menjant fruits
d’un pebrer bord Schinusmolle el 19.I (SHVA);
(B). 20 exs. al parc de Diagonal Mar el
20.IV (RRSB); (N). 12 exs. el 14.XI (JCCA);
(N).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 3 exs. a la maresma
del Remolar l’1 (STVB) i el 12.III (FLSA i
PBGA); (G).

Aratinga mitrata
Aratinga mitrada

Estatus Procedent de captivitat. Origina-
ria de Perú, Bolívia i Argentina.

BARCELONÈS

Barcelona Una parella durant tot l’any als
jardins de l’hospital de Sant Pau (XTGA);
(G). 68 exs. al parc zoològic el 9.I (JGGD);
màxim anual (N). 28 exs. a l’itinerari SOCC
55, passeig de Sant Joan, el 14.XII (DMVB);
màxim en el projecte (N).

Aratinga jandaya
Aratinga jandaia

Estatus Procedent de captivitat. Origina-
ria del nord-est de Brasil.

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. a Sant Andreu el 25.X
(JCCA); (G).

Nandayus nenday
Aratinga nandai

Estatus Resident localitzat sobretot al nucli
urbà de Barcelona, tot i que hi ha dades
puntuals o regulars en altres àrees. Espè-
cie sud-americana

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. al parc zoològic el 5.IV i
6 exs. el 6.IV (JCCA); (G). 15 exs. al parc
zoològic el 15.VII (JGGD); màxim anual
(N). 11 exs. a un lledoner Celtis australis
al carrer de la Marina el 4.VIII (XTGA); (G).
12 exs. al parc zoològic el 14.IX (JCCA);
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(G). 10 exs. al parc de Diagonal Mar el
25.XI (RRSB); (N).

VALLÈS OCCIDENTAL

Montcada i Reixac 2 exs. en un cable elèc-
tric al costat de la carretera el 2.VI (RGLA);
(G).

Cyanoliseus patagonus
Cotorra de la Patagònia

Estatus Espècie sud-americana procedent
de captivitat i observada al delta del Llo-
bregat. Tot i que entre 1999 i 2003 no s’ha
observat com a reproductor a Catalunya
la seva plasticitat la possibilita per poder-
ho fer de forma natural en el futur.

PLA D’URGELL

Mollerussa 1 ex. volant a la perifèria del
nucli urbà el 13.X (FMSA); (G).

Gracula religiosa
Minà religiós

Estatus Procedent de captivitat. Es distri-
bueix a l’Índia, Malàisia i Indonèsia.

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a la pineda de
cal Tet el 24.IV (RBVA i APSA); (G).

Acridotheres tristis
Minà comú

Estatus Procedent de captivitat. Diverses
observacions al delta del Llobregat. Ori-
ginari de l’Índia i establert a Austràlia, Nova
Zelanda, sud de l’Àfrica, Rússia, Aràbia i
Tenerife.

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. al Remolar el
15.IV (PBGA i JBOL); (G). 1 ex. a la Ricar-
da el 24.IV (JCPA i RSPA); (G).

Lamprotornis superbus
Estornell superb

Estatus Procedent de captivitat. Espècie
africana.

BAIX LLOBREGAT

Collbató 1 ex., procedent de captivitat, al
nucli urbà els dies 8.X (JCGF), i 15 i 31.XII
(NFXA); (G).

Ploceus melanocephalus
Teixidor capnegre

Estatus Procedent de captivitat. Espècie
africana.

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat Un mascle a cal Tet
el 12.X (RBVA); (G).

Euplectes afer
Teixidor daurat

Estatus Procedent de captivitat. Es distri-
bueix per l’Àfrica al sud del Sàhara.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 3 polls volanders a l’estany Euro-
pa el 2.VII (JMAA); (R).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a la maresma
del Remolar del 17 (RBVA) al 31.VIII (STVB);
(G). Un mascle a cal Tet el 3.IX (RBVA); (G).
15 exs. a l’itinerari SOCC 257, els Regue-
rons, el 9.XII (RGLA); (G).
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MARESME

Malgrat de Mar 8 exs. a la desemboca-
dura de la Tordera el 6.IX (MGVA); (G).

Estrilda troglodytes
Bec de corall cuanegre

Estatus Resident introduït, procedent de
captivitat, que manté petites poblacions
naturals de forma molt localitzada en algu-
nes comarques (Baix Llobregat, Barcelo-
nès, Tarragonès, per exemple). Es distri-
bueix pel Sudan i Uganda.

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 2 exs. a l’aiguabar-
reig del riu Foix amb la riera de Marmellar
el 28.III (XPCA); (G). 4 exs. a les vinyes de
la cua de l’embassament del Foix el 29.V
(PTEA i JDCA); (G).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 47 exs. a l’itinerari
SOCC 215, Gavà, el 7.XII (DBMC); (G).

BARCELONÈS

Barcelona Observacions regulars al llarg
de tot l’any d’estols de fins a 30 exs. al parc
del Putxet (JCPB); (G, N).
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