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Presentació

L’Anuari d’Ornitologia de Catalunya 2009 és l’onzè volum editat i recull una selecció de 
totes les observacions més rellevants a les quals hem tingut accés. Després d’uns anys en 
què s’havia assolit la periodicitat desitjada, aquest volum apareix amb retard a causa d’un 
conjunt de circumstàncies que han coincidit en el temps: la publicació de l’Atles dels ocells 
de Catalunya a l’hivern 2006-2009, el portal ornitho.cat que es va posar en funcionament 
al març de 2009 i podem afegir el fet que encara s’han rebut moltes dades en diferents 
formats. La recopilació de les observacions a partir del portal ornitho.cat ha iniciat una 
nova etapa ja que aquest nou mètode permet obtenir un major volum d’informació que 
inclou, a més de les citacions més rellevants, moltes dades d’espècies comunes de les quals 
abans no disposàvem de gaire informació. Per poder garantir la periodicitat desitjada, la 
compilació de dades a partir d’aquest nou portal hauria de ser l’única via a través de la 
qual es trametin les observacions, a excepció dels projectes de seguiment de l’ICO que 
tenen les seves pròpies bases de dades.

Tot i el gran volum de dades rebudes, el nou mètode en línia potser no ha estat d’acceptació 
immediata i això ha provocat que s’hagin deixat de rebre observacions de molts col·laboradors. 
Així mateix, aquest volum presenta algunes mancances d’observacions que no s’han pogut 
recopilar per a la present edició i, per exemple, les dades del delta de l’Ebre són parcials. 
S’inclouen les tendències temporals i l’índex per al 2009 de les poblacions nidificants i 
hivernants d’espècies sobre les quals hi ha dades suficients a partir dels resultats del SOCC, 
així com també l’índex de la productivitat a partir de les dades del projecte SYLVIA. 

Es mantenen els estatus de les espècies amb algunes actualitzacions respecte l’anuari 
anterior tot i que, a causa dels avenços en taxonomia i en l’evolució d’algunes espècies a 
Catalunya, aquests estatus seguiran canviant. De la mateixa manera que en l’anuari anterior, 
s’han incorporat comentaris sobre algunes espècies.

També s’ha considerat oportú mantenir la llista de publicacions anuals que contenen 
citacions d’algun punt de la geografia catalana. Aquestes publicacions complementen amb 
dades d’interès local, sovint comarcal, les publicades al present anuari.

La selecció de dades d’aquest anuari ha comptat amb la col·laboració d’alguns dels més 
importants espais naturals protegits de Catalunya: Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany 
de Sant Maurici, Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà, Parc Natural de l’Alt Pirineu, 
Parc Natural del Cap de Creus, Parc Natural del Delta de l’Ebre, Parc Natural de la Zona 
Volcànica de la Garrotxa, Paratge Natural d’Interès Nacional de l’Albera i les Reserves del 
Delta del Llobregat, així com d’altres espais amb indubtable interès ornitològic: Reserva 
Natural de Sebes i Meandre de Flix, Estany d’Ivars i Vila-sana, Estanys de Sils, Parc del 
Foix i Parc Fluvial del Besòs. A més, altres selectors locals o comarcals (Alt i Baix Empordà, 
Osona i Pla de l’Estany) també han aportat els seus reculls d’observacions d’interès. Aquestes 
dades, sovint feixugues de compilar pel nombre i complexitat, han facilitat molt la nostra 
feina. Agraïm molt especialment aquesta tasca a tots els ornitòlegs implicats: Álvarez, C., 
Aymerich, P., Cerdeira, J.,  Bonfil, J., Bota, G., Canut, J., Curcó, A., Bayer, X., Garcia, E., 
Guasch, C., Estrada, J., Feliu, P., Feo, C., Jiménez, P. J., Larruy, X., López, F., Naspleda, J., 
Palau, J., Piccardo, J., Pomarol M., Ramos, R., Rodríguez, M., Ruhí, A., Sales, S., Torres, 
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P., Trabalon, F. i Ventura, J. així com a l’Ateneu juvenil, cultural i naturalista de Girona, 
al Comitè Avifaunístic de l’Empordà (CAE) i als grups COBIT i FREIXE. Finalment, s’ha 
tingut en compte la informació disponible en portals web, diversos noticiaris digitals i 
fòrums ornitològics: ReservoirBirds, Anuari d’Ornitologia Empordanès, Anuari ornitològic 
de la vall del Ridaura, Auscat, Butlletí Naturalístic de la Garrotxa, Parc de Diagonal Mar: 
Memòria de Fauna, NONAPO, Noticiari Faunístic del Pla de l’Estany, Noticiari Fenològic 
dels ocells del Delta del Llobregat, Noticiari Naturalístic del Gironès, Parc del Foix: Me-
mòria de Fauna, Parc del Foix: Memòria Ornitològica i Vistavui. 

Per acabar, cal agrair la col·laboració de tots els que heu participat enviant les vostres 
observacions, redactant comentaris d’espècies o cedint les fotografies i els dibuixos que 
aquí es mostren. Moltes gràcies a tots.

Oriol Clarabuch
Editor
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Introducció

L’Anuari d’Ornitologia de Catalunya és l’obra on es publiquen les observacions més 
destacades sobre l’avifauna catalana que es produeixen cada any. Enguany publiquem 
el volum 11 d’aquesta obra, el qual inclou les observacions més interessants registrades 
durant l’any 2009. 

On i com trametre dades per a l’anuari?

Les dades utilitzades per a l’elaboració de l’anuari s’extreuen del portal web Ornitho.cat. 
Per aquesta raó, és molt important tenir present què, sempre que no es tracti de dades 
dels projectes de seguiment de l’Institut Català d’Ornitologia (ICO), caldrà introduir les 
dades a www.ornitho.cat. Això permet, no només millorar la qualitat de la publicació 
final (major quantitat de dades per seleccionar i més homogèniament seleccionades), sinó 
també agrupar totes les observacions en una única base de dades d’accés fàcil, actualitzat 
i revisat constantment. 

A més, Ornitho.cat en sí mateix facilita enormement la selecció de dades en funció dels 
criteris habituals per a l’anuari, per la qual cosa ja no és necessari fer una selecció de dades 
a enviar, sinó que els seus editors podran extreure’n  fàcilment les que han de ser finalment 
publicades. Quan introduïm les observacions a Ornitho no cal fer cap selecció, el més 
convenient és, precisament, entrar tots els ocells detectats en forma de llistes completes, 
sense que això desmereixi l’interès inherent de les observacions puntuals destacades que 
es vulguin entrar. Les llistes completes permeten una anàlisi més profunda de les dades i 
ajuden a contextualitzar la resta d’observacions.

A més de les observacions disponibles a Ornitho, també s’inclouen, sense que s’hagin 
de trametre per separat, les dades dels diferents projectes de seguiment de l’ICO (Atles, 
SOCC, SYLVIA, MIGRACIO, PERNIS i Oficina Catalana d’Anellament), així com els reculls 
d’observacions en publicacions de caire més local. 

Criteris de selecció de l’anuari

Aquest sistema prioritari d’entrada de dades no fa variar els criteris de publicació 
d’observacions a l’anuari. En aquest anuari s’han considerat com a dades d’interès les que 
s’engloben en algun dels criteris que es detallen a continuació.

Geogràfic (G): totes aquelles dades que aportin informació sobre la presència d’un 
ocell fora de la seva àrea de distribució habitual. Aquí s’exceptuen les observacions que 
fan referència a noves evidències de reproducció en relació a les publicades a l’Atles dels 
ocells nidificants de Catalunya 1999-2002 i als anuaris 2002-2005, 2006, 2007 i 2008 les 
quals s’inclouen en el següent apartat.

Geogràfic i reproductiu (GR): observacions que suposin una modificació de l’àrea 
de nidificació coneguda per a l’espècie, prenent com a referència l’Atles dels ocells nidifi-

http://www.ornitho.cat
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cants de Catalunya 1999-2002 i els anuaris 2002-2005, 2006, 2007 i 2008 en els quals ja 
s’incorporaven actualitzacions de l’esmentat atles.

Fenològic (F): totes aquelles observacions per a les quals l’interès es troba en la data en 
què es produeixen, ja siguin primeres o darreres citacions per a ocells migrants, o presèn-
cies fora del període que es considera habitual per a l’espècie. Com a norma general, en 
aquest anuari la selecció de les primeres i darreres citacions s’ha fet de manera que, per a 
cada any, no n’hi ha més d’una per localitat, per donar cabuda a un major àmbit geogràfic. 
Així, per exemple, si la primera observació prenupcial d’oreneta vulgar Hirundo rustica a 
Catalunya es produeix el 2.II al delta del Llobregat, tot i que les següents es produeixin 
al mateix lloc només constaria a l’anuari la primera d’elles, i la resta de dades prenupcials 
que es considerarien serien les que arribessin des d’altres àrees geogràfiques més o menys 
allunyades. 

Numèric (N): observacions interessants perquè fan referència a concentracions o estols 
de mida inusual o a censos o estimacions poblacionals acurades. Cal no confondre els ve-
ritables censos amb recomptes ocasionals o senzillament amb citacions on es fa referència 
al nombre d’exemplars observats de manera puntual. És important que la diferència sigui 
clara, tot i que els recomptes ocasionals també poden aportar dades d’interès des del punt 
de vista poblacional.

Reproductiu (R): citacions de contingut sobre la biologia reproductiva de l’espècie. 
S’inclouen en aquest criteri, estimacions de poblacions reproductores, productivitat i èxit 
reproductor, dades relatives a la fenologia de cria (primers cants de mascles, primers polls, 
etc.) i comportaments reproductius.

Morfològic (M): observacions d’ocells amb formes o coloracions atípiques.
Taxonòmic (T): dades que aportin informació sobre subespècies, varietats o races poc 

conegudes.
Escasses (E): observacions d’espècies que, tot i no ser rareses, tenen poblacions molt 

petites o bé són molt difícils d’observar i, per tant, la documentació existent sobre elles 
és escassa. 

Biològic (B): totes aquelles dades que aportin informació nova o poc coneguda sobre 
qualsevol altre aspecte de la biologia de l’ocell que no s’inclou als altres criteris.

De la mateixa manera que en els anuaris anteriors, en aquest anuari es mostra, per a la 
majoria d’observacions, el criteri pel qual es considera l’interès mitjançant la inicial del 
criteri de selecció, que es mostra entre parèntesis; per exemple (F) o (N). Aquests criteris 
de selecció no són sempre fàcils d’aplicar i de vegades una sola observació es pot englo-
bar dins de diferents criteris; en aquests casos les inicials s’intenten mostrar per ordre 
d’importància; per exemple (F, N).

Tractament de les rareses

Cal recordar que les observacions de taxons rars haurien de ser trameses al Comitè Avi-
faunístic de Catalunya (CAC) per la seva homologació. Per conèixer quines espècies caldria 
tramitar al comitè i com cal fer-ho vegeu www.ornitologia.org/monitoratge/cac.htm. Sobre 
aquestes espècies, l’anuari es limita a publicar les observacions que arriben amb un mínim 
fonament sense emetre cap judici sobre la seva validesa. 

http://www.ornitologia.org/monitoratge/cac.htm
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Durant la selecció de dades de l’actual anuari, l’equip editorial ha tramès d’ofici totes 
les observacions de rareses al CAC per a què tingui constància de les citacions que es 
produeixen. Aquest fet no implica necessàriament que l’observació hagi entrat en procés 
d’homologació, ja que els comitès només tramiten les observacions que els hi arriben 
directament dels observadors.

Tendències de les poblacions nidificants a partir de les dades del SOCC i del SYLVIA

Com en els anuaris anteriors, per a les espècies de les quals es disposa d’informació prou 
fiable, enguany s’ha incorporat la tendència de la població nidificant obtinguda a partir 
del programa SOCC i de la tendència de productivitat (nombre de juvenils capturats) 
obtinguda en el SYLVIA. També s’ha afegit la tendència de la població hivernant al SOCC. 
Les dades que es mostren són: 1) la tendència mitjana anual experimentada per les po-
blacions d’aquestes espècies en el període 2002-2009 i 2) l’índex poblacional concret de 
l’any 2009. Atès que un any natural conté dos hiverns, és important deixar clar que les 
dades del SOCC fan referència a l’hivern 2008-2009.

A l’hora d’interpretar aquestes dades cal tenir present que la tendència mitjana anual 
representa l’increment o decrement anual mitjà experimentat per la població de l’espècie 
durant el període 2002-2009. A més, entre parèntesi es mostra la significació estadística 
d’aquesta tendència (*: significativa, ns: no significativa), i el nombre d’itineraris SOCC 
o estacions SYLVIA (n) analitzats. D’altra banda, l’índex 2009 expressa el valor relatiu 
obtingut respecte al primer any avaluat, el 2002 (valor 1). D’aquesta manera un valor de, 
per exemple, 0,4, indicaria que la població al 2009 ha disminuït un 60%; contràriament, 
si el valor fos 1,4 indicaria que ha augmentat un 40%. 

Podeu veure informació més detallada sobre els resultats d’ambdós projectes a http://
www.sioc.cat. 

http://www.sioc.cat
http://www.sioc.cat
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Llista Sistemàtica

Cygnus olor
Cigne mut

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

Es publiquen les citacions que corresponen 
a poblacions consolidades (PNAE i aigua-
barreig Segre-Cinca) i les que presenten 
indicis de tractar-se d’animals provinents 
de poblacions salvatges. La població de l’Alt 
Empordà va disminuint i, en canvi, la del 
Segrià segueix en augment.- OCVA

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà Presència durant tot l’any, amb un 
màxim de 3 exs. el 13.I al cens d’ocells 
aquàtics hivernants (JMAA, AOTA, TMJA, SSAA, 
JVLA i JGME); (N). Població nidificant ava-
luada en una parella i localitzada a l’estany 
Europa que finalment no prospera i no neix 
cap poll (JMAA i AOTA); (R).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre Diverses observacions a 
diferents indrets del delta possiblement 
del mateix exemplar: 1 ex. al Fangar el 6 
i el 17.VI (YBSA i ACMA). Un adult a Canal 
Vell del 18.IX a l’1.X (YBSA). Un adult a 
l’Encanyissada el 24.X (JPPE) i el 4.XI (DBCA, 
CRMB); i un adult a la badia del Fangar de l’1.
XI al 25.XII (MSBX); (G). No tramesa al CAC.

BAIX EMPORDÀ

Baix Ter Presència durant tot l’any, amb un 
màxim de 4 exs. a la desembocadura del Ter 
els dies 20.I (JVLA, JCJA, OBCA, MRXF, GHXB i 
BIPA), al cens d’ocells aquàtics hivernants, 
i el 28.X (OBCA); (G). No trameses al CAC.

PLA DE L’ESTANY

Banyoles 1 ex. a l’estany tot l’any (CFQA i 
ALTA); (G).

SEGRIÀ

La Granja d’Escarp 19 exs. el 18.III (JFOB); 
(N). 
Lleida 2 exs. al riu Segre els dies 16 i 17.I 
(ESMA, EFSA, JPXM, FMSA, PSXD i PCFA); cens 
d’ocells aquàtics hivernants (N).
Serós 34 exs. a l’aiguabarreig Segre-Cinca 
els dies 18 i 19.I (MTXA, MRXH, DSXE, MVXE, 
PPPC, JVXG i MCXO); cens d’ocells aquàtics 
hivernants (N).
Soses 2 exs. el 19.IV (MGMA); (G). 
Torres de Segre Diverses obervacions 
a l’embassament d’Utxesa: 4 exs. l’1.VII 
(RSBA); (G). 1 ex. el 27.IX (JDNA); (G); i 2 
exs. del 8.XII (AMLB i XPPA) al 28.XII (JDNA); 
(G). 

Cygnus columbianus
Cigne petit

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

SEGRIÀ

Soses 1 ex. la subespècie bewickii al riu 
Segre des del 17.I (EFSA i BIPA), fins el dia 
4.IV (TKKA); (G). No tramesa al CAC. 
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Anser fabalis
Oca pradenca

Estatus Accidental. Considerada una raresa 
local als anuaris de Catalunya. Dues cita-
cions a Catalunya, una d’elles homologada 
pel CAC. Es distribueix per la tundra, del 
nord de Rússia i Sibèria fins a la península 
de Taimir. Hiverna al centre d’Europa i, 
dins de la península Ibèrica, a Zamora, on 
és escassa i hi ha una progressiva reducció 
dels efectius.

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. a l’illa de Buda entre 
el 7 i el 23.I (PDEA); cens d’ocells hivernants 
de gener (G); i com a mínim fins el 9.II 
(DBCA, CRMB). No tramesa al CAC.

Anser albifrons
Oca riallera grossa

Estatus Accidental. Algunes dades ho-
mologades 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 el PN de Doñana.  

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. arriba des del mar i 
entra a la badia del Fangar el 17.X (JSVB, 
ACHA, PFLB, DSBB, JGCB i OCVA); (G). No tra-
mesa al CAC. 

Anser anser
Oca vulgar

Estatus A. a. anser és un hivernant regular, 
en baix nombre, encara que en augment 
darrerament en les principals zones humi-
des del litoral. Migrador regular a la resta 

del territori. A. a. rubirostris té un estatus 
desconegut i nomès s’ha citat com a hiver-
nant 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

L’Albera 25 exs. a Portbou el  9.II (MBFA); 
(F).
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 232 exs. el 13.I (JMAA, AOTA, TMJA, 
SSAA, JVLA i JGME); cens d’ocells aquàtics 
hivernants (N). 1 ex. a l’estany del Cortalet 
el 22.II (JSPC); darrera citació prenupcial 
(F). 1 ex. a l’estany Europa el 4.X (MJMA); 
primera citació postnupcial (F). 130 exs. a 
l´aguait dels Roncaires el 16.XI (XPPA); (N). 
Parc Natural de Cap de Creus Estol d’uns 
50 exs. volant molt lluny,  probablement en 
direcció nord, a la punta de Cap de Creus 
el 8.III (PFLB, MGMA, ACHA, JVSA i CGPC); (F). 
10 exs. en pas cap al nord-est per la punta 
de Cap de Creus el 7.XI (PFLB, JMDA, MPBA, 
JVSA i JFFB); (F). 25 exs. en pas cap al sud 
per sobre el Pení el 8.XI (MBFA); (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 133 exs. entre el 7 i el 23.I 
(PDEA); cens d’ocells aquàtics hivernants 
(N). Diverses observacions d’1 i 2 exs. entre 
el 26.II i el 31.VIII (DBCA, CRMB); citacions 
estivals (F). 79 exs. el 15.IX (DBCA, CRMB); 
primera citació postnupcial (F). 426 exs. 
el 17.XII (DBCA, CRMB); màxim anual (N).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 3 exs. el 12.I (FSEB, 
FLSA, ARMC i STXB); cens d’ocells aquàtics 
hivernants (N). 2 exs. a la maresma fins el 
dia 8.V (RMXH); darrera citació prenupcial 
(F). 1 ex. a cal Tet el 12 i 13.VIII (FLSA i 
OCVA). 13 exs. a la maresma més 2 exs. 
a cal Tet el 13.X (LOXA); primera citació 
postnupcial (F). 2 exs. a la maresma més 2 
exs. a cal Tet l’1.XI (JCMC i FLSA) fins acabar 
l’any. Cal indicar que a cal Tet, junt als dos 
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exemplars, hi ha un tercer individu d’origen 
domèstic (FLSA). 

BARCELONÈS

Barcelona 5 exs. sobrevolant l’hospital 
de Sant Pau l’1.III (XTGA). 8 exs. al Parc 
Zoològic de Barcelona el 16.X (AMLB); (F).

GARROTXA

Olot Un estol sentit en migració nocturna 
a les Tries el 15.II (OCVA); (F).

GIRONÈS

Girona 3 exs. en vol baix migrant cap al 
sud el 23.XI (JMGD); (F).

OSONA

Gurb 26 exs. en migració el 3.X (AGRB i 
JMOB); (F).

PLA D’URGELL

Estany d’Ivars i Vila-sana 7 exs. entre el 
15 i el 17.I (JEBA, AVPA, JBSA, MBRB i MBXL); 
cens d’ocells aquàtics hivernants (N). Els 
7 exs. presents com a mínim fins l’11.II 
(JEBA); (F). 2 exs. el 5.IV (MGMA) i el 13.VI 
(VSSA); citacions estivals (F). 6 exs. el 13.XII 
(FPTA); (N).

SEGRIÀ

Torres de Segre 1 ex. al riu Segre sota el 
pont el 16.I (FMSA); (G). 

SELVA

Sils 3 exs. als estanys el 10.I (JVLA, JVCB, 
ACPC, JBSB, TSCA i TMXC); cens d’ocells 
aquàtics hivernants (N). Com a mínim els 
3 exs. romanen  fins el 31.I (MVCA); (F).

VALLÈS ORIENTAL

Sant Celoni 1 ex. volant riu avall el 31.III 
(DCFB); (G, F).

Branta canadensis
Oca del Canadà

Estatus Accidental. Dues citacions a Ca-
talunya fins el 2002. La seva àrea de dis-
tribució és a Amèrica del Nord. Ha estat 
introduïda en alguns llocs d’Europa.

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. entre el 7 i el 23.I 
(PDEA); cens d’ocells aquàtics hivernants 
(G); i com a mínim fins el 9.II (DBCA, CRMB). 
No tramesa al CAC.

Branta leucopsis
Oca de galta blanca

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

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. a l’illa de Buda entre 
el 7 i el 23.I (PDEA); cens d’ocells aquàtics 
hivernants (G); i com a mínim fins el 9.II 
(DBCA, CRMB). No tramesa al CAC.

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex a la Roberta el 
7.II (CFXB). Aquest mateix exemplar es 
trasllada a cal Tet on hi està fins el 25.III 
(SBXC i OBXA); (G). 
Sant Feliu de Llobregat 2 exs. al riu Llo-
bregat del 29 al 31.XII (SSAA i JCGC); (G). 
No tramesa al CAC.
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Branta bernicla
Oca de collar

Estatus Accidental. Es disposa d’algunes 
dades homologades pel CAC, que inclouen 
exemplars hivernants al delta de l’Ebre. La 
subespècie bernicla, que és la que es detecta 
a Catalunya, es reprodueix a l’àrea central 
del nord de Sibèria, i hiverna a la Gran 
Bretanya i a la costa est del mar del Nord. 

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. a l’illa de Buda entre 
el 7 i el 23.I (PDEA); cens d’ocells aquàtics 
hivernants (G). 1 ex. al Fangar entre el 17.II 
(JFBB) i el 18.III (YBSA); (G). No tramesa 
al CAC. 

Tadorna ferruginea
Ànec canyella

Estatus Accidental. Hi ha dades homologa-
des. La seva àrea de distribució s’estén pel 
sud-est d’Europa cap a Mongòlia, i també 
pel nord-oest d’Àfrica.

ALT EMPORDÀ

Pedret i Marzà 4 exs. a la bassa de Marzà 
el 10.VIII (MRXF, GHXB); (G).
Aiguamolls de l’Empordà 4 exs., proba-
blement els mateixos de la citació anterior, 
a l’estany Europa el 18.VIII (GDBA) i a la 
depuradora d’Empúriabrava (GDBA i AOTA); 
(G). 1 ex. a la depuradora d’Empuriabrava 
el 6.IX (HMPA); (G). 1 ex. als estanys del 
Matà el 21.IX (JMAA); (G).
Pau 1 ex. als estanys de Pau el 18.VIII 
(AOTA); (G). Homologada pel CAC.

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. a l’illa de Buda, com 
a mínim del 4.X (MSBB) al 17.X (JSVB, ACHA, 
PFLB, DSBB, JGCB i OCVA); (G). No tramesa 
al CAC.

BAIX EMPORDÀ

Castell-Platja d’Aro 1 ex. juvenil als estanys 
de les Escoles del 8.VIII al 17.VIII (CACB); 
primera citació a la vall del Ridaura (G). 
Homologada pel CAC.

TARRAGONÈS

Tarragona 2 exs. entre el 13 i el 31.I (ACTA, 
CAFA i MPSB); cens d’ocells aquàtics hiver-
nants (G).

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 EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 39 exs. el 13.I (JMAA, AOTA, TMJA, 
SSAA, JVLA i JGME); cens d’ocells aquàtics 
hivernants (N). 26 ex. a l’estany del Cor-
talet el 12.II (OCVA); (N). Almenys 1 ex. a 
Castelló d’Empúries el 30.IV (CRRB); darrera 
citació prenupcial (F). 7 exs. l’aguait de les 
Gantes el 31.VII (RSBA); primera citació 
postnupcial (F).
Parc Natural de Cap de Creus 8 exs., un 
estol de 6 i un de 2, volant en direcció nord 
a la punta de Cap de Creus el 8.III (PFLB, 
ACHA, JVSA i CGPC); (G). 

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 2.142 exs. entre el 7 i el 
23.I (PDEA); cens d’ocells aquàtics hiver-
nants (N).

BAIX EMPORDÀ

Baix Ter 2 exs. al mas Pla el 31.I (JPCA); 
(G). 2 exs. a les basses d´en Coll el 7.III 
(ABRA); (G).
Castell-Platja d’Aro 1 ex. adult als estanys 
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de les Escoles del 25.IX al 27.IX (CACB); 
quarta citació a la vall del Ridaura. 1 femella 
a la desembocadura del Ridaura del 5.XII 
al 19.XII (CACB); 1 ex. als estanys de les 
Escoles el 25.XII (CACB); espècie molt rara 
a la vall del Ridaura (G).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 55 exs. el 12.I (FSEB, 
FLSA, ARMC i STXB); cens d’ocells aquàtics 
hivernants (N). 6 parelles nidificants en 
el conjunt del delta, encara que, possible-
ment, altres parelles hagin estat depreda-
des, sobretot a la platja de ca l’Arana, on 
s’observen diverses parelles formades però 
que finalment no s’han reproduït (FLSA); 
(R).Una parella amb pollets a la Vidala el 
25.IV (FLSA); primera dada de reproducció 
de l’any (R). Una parella amb 10 pollets a 
cal Tet el 6.V, una parella amb 8 pollets a la 
platja de ca l’Arana el 5.VI, una parella amb 
pollets a la bassa del Pollancres el 8.VI, una 
altre parella amb pollets d’una setmana a la 
capçalera de la Vidala el 16.VI i una darrera 
parella amb pollets a la platja de ca l’Arana 
el 16.VI (FLSA); (R). 

BARCELONÈS

Sant Adrià de Besòs 1 ex. cap al sud, 
davant de la desembocadura del Besòs el 
24.VIII (XLBA); primera citació postnupcial 
(F). 

MARESME

Malgrat de Mar Una femella a la desem-
bocadura de la Tordera el 2.I (PABA) i el 5.I 
(DCFB); (G).

PLA D’URGELL

Estany d’Ivars i Vila-sana 1 ex. el 5.IV 
(MGMA); darrera citació prenupcial (F). 
2 exs. del 2.XII (ATTA, GBCA i LPPB) i fins 
acabar l’any; (G).

PLA DE L’ESTANY

Banyoles 1 ex. a l’estany el 2 i 4.V (XVPA i 
CFQA); (G, F). 1 ex. el 12.VI (CFQA); (G, F).

SEGRIÀ

Alcarràs Una femella amb 11 pollets el 
2.VI (MGMA); (G, R).

SELVA

Sils 1 ex. als estanys el 25.I (DCFB), el 31.I 
(MVCA), el 30.IV (DCFB) i el 31.VIII (JVCB).

TARRAGONÈS

Tarragona 1 ex. al port que porta una ane-
lla de plàstic, potser escapat d’algun nucli 
zoològic, el 10.I (RACC) i l’11.I (ACTA); (G). 
2 exs. al port el 17 i 18.I (ACTA i MPSB); 
(G). 1 ex. en vol cap al nord a la platja del 
Miracle el 20.IV (ACTA); (F).
Torredembarra 1 ex. a l’estany del Saler 
del 26.VIII al 5.IX (JVDA); (G).
Salou 14 exs. en vol al cap de Salou el 
6.VII (ACTA); (F).

VALLÈS ORIENTAL

Sant Celoni 1 ex. a les Llobateres del 18 
al 22.V (DCFB i OBXB); (G).

Aix galericulata
Ànec mandarí

Estatus Hivernant molt escàs però quasi 
regular a les zones interiors del nord de 
Catalunya. Accidental a la resta del territori. 
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.
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ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal Una femella a 
l’embassament del Foix el 18.XII (XBGA); 
(G). No tramesa al CAC.

BAGES

Súria 1 ex. al riu Cardener el 17.I (TBXA, 
ABHA, JBPB, JCGF, XCCA i ELXF); (G). No tra-
mesa al CAC. 

BAIX CAMP

Reus Un mascle el 10.XII (AELA); (G). No 
tramesa al CAC. 

BERGUEDÀ

Avià Un mascle i una femella a la resclosa 
de cal Rosal el 9.III (MBVA); (G). Diverses 
observacions a l’estany de Graugés d’un 
mascle entre el 13.IX i el 5.XI (MBVA); (G). 
No trameses al CAC.
Cercs Un mascle del 12.XII a finals d’any 
(MBVA); exemplar diferent del d’Avià (G).  
No tramesa al CAC.
Olvan Un mascle el 6.XII (PABB); (G). No 
tramesa al CAC.

GARROTXA

Olot Un mascle a les Tries des del 16.XI a 
finals d’any (OCVA, MLCA i MLGA); (G). No 
tramesa al CAC.

NOGUERA

Penelles 1 ex. el 22.V (FVXA); (G). No 
tramesa al CAC. 

PLA DE L’ESTANY

Banyoles Un mascle a l’estanyol del Vilar 
el 28.XII (CFQA); (G). No tramesa al CAC.

SOLSONÈS

Clariana de Cardener  1 mascle a 
l’embassament de Sant Ponç el 16 i 17.I 
(DMCA, JCXU, MOXD i PNXB) i el 26.I (JDXB i 
MLXG); (G). No tramesa al CAC.

URGELL

Bellpuig d’Urgell 5 exs. (3 mascles i 2 
femelles) a la bassa del convent el 12.III 
(ADBA i JVMA). 3 exs. el 14.III (ADBA i JVMA); 
(G). 2 exs. fins el 10.V (FVXA); (G). Es con-
firma que són escapats d’una col.lecció del 
convent del costat (AGXG).

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.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 63 exs. el 13.I (JMAA, AOTA, TMJA, 
SSAA, JVLA i JGME); cens d’ocells aquàtics 
hivernants (N). 14 exs. a l’estany del Cor-
talet el 12.II (OCVA); (N). 1 ex. a l’estany 
del Cortalet el 25.IV (JGCB); darrera citació 
prenupcial (F). 11 exs. a l’aguait Quim 
Franch el 31.XII (MRXF); (N).
Sant Llorenç de la Muga 1 ex. el 12.IX 
(JCTB); primera citació postnupcial (F).

BAGES

Manresa Un mascle al parc de l’Agulla el 
20.XII (MIXB); (G). 
Santpedor 2 femelles als aiguamolls de la 
Bòbila del 13.XI al 4.XII (MIXB), i un mascle 
el 27 i el 31.XII (MIXB); (G). 

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 3.824 exs. entre el 7 i el 
23.I (PDEA); cens d’ocells aquàtics hiver-
nants (N).

BAIX EMPORDÀ

Baix Ter 5 exs. al Ter Vell  el 18.X (OBCA i 
RMXK) i 6 ex. el 24.XII (ABRA); (G). 2 exs. 
a les basses d’en Coll el 28.X (OBCA); (G).
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Castell-Platja d’Aro 1 mascle als estanys 
de les Escoles del 19.XII al 27.XII (CACB); 
espècie rara a la vall del Ridaura (G).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 74 exs. el 12.I (FSEB, 
FLSA, ARMC i STXB); cens d’ocells aquàtics 
hivernants (N). 1 ex. a la maresma el 11.IV 
(OBJA); darrera citació prenupcial (F). 1 
ex. a cal Tet el 9.X (LOXA); primera citació 
postnupcial (F).

PLA DE L’ESTANY

Serinyà Un mascle i una femella  a la resclo-
sa de Serinyà al riu Fluvià el 2.IV (SCIA); (G).
Banyoles 1 ex. a l’estany el 16.X (CFQA); 
(G).
Porqueres Un mascle a la llacuna de l’Artiga 
el 8.XI (XVPA); (G).

PLA D’URGELL

Estany d’Ivars i Vila-sana 18 exs. entre el 
15 i el 17.I (JEBA, AVPA, JBSA, MBRB i MBXL); 
cens d’ocells aquàtics hivernants (N). 30 
exs. el 17 i el 25.II (JEBA); màxim prenupcial 
(N). 2 exs. el 23.III (MGMA); darrera citació 
prenupcial (F). Un mínim de 50 exs. el 
8.XII (MCXE, DMCA i PSXB); (N).    
Torregrossa 1 ex. en una bassa entre Torre-
grossa i Bell-lloc el 21.I (FMSA); (G). 

SEGRIÀ

Alcarràs 1 ex. el 16.XII (MGMA); (G). 
Torres de Segre 38 exs. al riu Segre entre 
Torres de Segre i Seròs al gener (JIXA, JBXQ, 
MVXE, LGXE, BIPA, LPRA i EFSA); cens d’ocells 
aquàtics hivernants (N).  

SELVA

Blanes Diverses observacions a la desem-
bocadura de la Tordera: 3 exs. el 5.I (DCFB); 
(G). 1 ex. el 17.X (XRCA); primera citació 
postnupcial (F). 6 exs. el 22.XII (EBMA); 
màxim anual (N). 

SOLSONÈS

Clariana de Cardener 23 exs. al pantà de 
Sant Ponç el 28.III (JPPE); (G). 

VALLÈS ORIENTAL

La Garriga Una femella al Pitch & Putt el 
24.XII (JMOB); (G). 

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.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 40 exs. el 13.I (JMAA, AOTA, TMJA, 
SSAA, JVLA i JGME); cens d’ocells aquàtics 
hivernants (N). Població nidificant avaluada 
en 29 parelles (JMAA); (R). 20 exs. a l’estany 
del Corrtalet els dies 12.II (OCVA) i 25.IV 
(JMDA); (N). 12 ex. a l’aguait del Bruel el 
28.XI (AMLB); (N).

BAGES

Santpedor Una femella als aiguamolls de la 
Bòbila de l’11.IX (MIXB) al 18.X (RSPA); (G).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 4.346 exs. entre el 7 i el 
23.I (PDEA); cens d’ocells aquàtics hiver-
nants (N).

BAIX EMPORDÀ

Baix Ter 3 exs. al Ter Vell  el 18.X (OBCA i 
RMXK); (G). 6 exemplars a la badia del Ter, 
en vol cap al sud,  el 24.XII (ABRA i IBTA); (G).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 85 exs. el 12.I (FSEB, 
FLSA, ARMC i STXB); cens d’ocells aquàtics 
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hivernants (N). Entre 5 i 10 parelles nidi-
ficants (FLSA); (R). Una parella amb pollets 
a la maresma el 8.V (FLSA); primera dada 
de reproducción de l’any (R). Una femella 
amb 4 polls a la bassa del Pí el 21.V (JCMC), 
i dues femelles amb pollets a la maresma el 
16.VI (FLSA); (R). 

BERGUEDÀ

Avià Una femella a l’estany de Graugés el 
25.II (RBVA i MCXE), (G).

MARESME

Tordera 2 mascles a l’EIN illa del riu Tordera 
el 30.XII (DCFB); (G). 

PLA DE L’ESTANY

Serinyà Un mascle a la resclosa de Serinyà 
al riu Fluvià el 21, 25 i 27.XII (CFQA, XVPA 
i SCIA); (G).

PLA D’URGELL

Estany d’Ivars i Vila-sana 7 exs. entre el 15 
i el 17.I (JEBA, AVPA, JBSA, MBRB i MBXL); cens 
d’ocells aquàtics hivernants (N). Un mínim 
de 17 exs. l’11.II (JEBA); màxim anual (N). 
4 exs. el 19.IX (MGVA i JBDA); (F). 1 possible 
parella nidificant (JEBA); (R, N). 
 
SEGRIÀ

Torres de Segre 43 exs. a l’embassament 
d’Utxesa al gener (MGMA, MTXB, JBSA, PPPC, 
LPRA, BIPA i JVXG); cens d’ocells aquàtics hi-
vernants (N). Uns 30 exs. a l’embassament 
d’Utxesa el 22.XII (CPBA); (N).

SELVA

Blanes 2 exs. a la desembocadura de la 
Tordera el 5.IX i el 7.XI (MGVA); (G).
Sils 4 exs. el 31.I (MVCA); (G). Un mascle 
el 24.IX (AMSD, PGCA i MCPC); (G).

VALLÈS ORIENTAL

Sant Celoni Una femella a les Llobateres 
del 26 al 29.XII (DCFB); (G). 

Anas crecca
Xarxet comú

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

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 4.072 exs. el 13.I (JMAA, AOTA, TMJA, 
SSAA, JVLA i JGME); cens d’ocells aquàtics 
hivernants (N). Almenys 1 ex. al Matà el 
28.IV (FTCA); darrera citació prenupcial 
(F). 1 ex. a l’estany Europa el 6.VIII (OBJA); 
primera citació postnupcial (F). 800 ex. a 
l’aguait del Bruel el 6.XII (MGVA); (N).
Palau-sator 2 exs. el 2.IV (JCWA); (G).
L’Albera 4 exs. a l’estany dels Torlits el 8.IV 
(ACJA); xifra màxima (N).  

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 6 exs. al parc del Foix 
el 14.I (PTEA); (G). 2 exs. a l’embassament 
del Foix entre el 14.IX i el 9.X (CGGA, XBGA 
i HSCA); (G). 

ANOIA

Vilanova del Camí 1 ex. al parc Fluvial de 
l’Anoia el 25.XII (XBGA); (G).
 
ALTA RIBAGORÇA

Vall de Boi 5 exs. a l’embassament de Llesp 
l’11.XI (RSBA); (G).

BAGES

Santpedor 1 ex. a l’aiguamoll de la Bòbila el 
13.VIII (MIXB); primera citació postnupcial 
(F). 5 exs. el 18.XI (MIXB); màxim anual (N).  

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 31.199 exs. entre el 7 i el 
23.I (PDEA); cens d’ocells aquàtics hiver-
nants (N).
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BAIX EMPORDÀ

Castell-Platja d’Aro 1 ex. el 12.IX als es-
tanys de les Escoles i de 16 a 18 exs. del 
19.XII al 25.XII (CACB).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 761 exs. el 12.I (FSEB, 
FLSA, ARMC i STXB); cens d’ocells aquàtics 
hivernants (N). 2 exs. juvenils a la bassa dels 
Pollancres el 24.VII (FLSA); primera citació 
postnupcial (F). 21 exs. a can Dimoni el 
19.XII (RBVA); lloc poc habitual (G).

BAIX PENEDÈS

Bellvei 1 ex. el 18.III (RGRA); (G). 

BARCELONÈS

Barcelona 3 exs. al port el 26.X (MGVA); (G). 

GIRONÈS

Salt 1 ex. al pla dels Socs l’11 i el 21.I (APBE, 
JVCB i PFLB); (G). 

MARESME

Arenys de Mar 6 exs. al mar el 2.III (PABA); 
(G).

NOGUERA

Algerri 5 exs. el 17.XI (JBSA); (G).

OSONA

Gurb 4 mascles i 3 femelles, al Gurri a la 
Palanca del Reixac el 6.I (RJNA); màxim 
anual (N). Diverses observacions a la zona 
durant el gener i febrer (MRFB, RJNA i RPEA); 
(G). 2 exs al Gurri al Reixac l’1.III (RJNA i 
MRFB); darrera citació prenupcial (F). 9 exs. 
el 13.XII al Gurri al Reixac (MRFB); màxim 
postnupcial (N). 
Les Masies de Roda Un mascle al Ter a 
Salou el 17.I (RJNA); (G).
Manlleu 1 ex. al riu Ter a la zona esportiva el 
16.X (JEPB); primera citació postnupcial (F). 

PALLARS SOBIRÀ

La Guingueta d’Àneu 6 exs. el 25.III (JPPE); 
(G).

PLA DE L’ESTANY

Banyoles 1 ex. a l’estany el 15.IX (CFQA); 
(G).

PLA D’URGELL

Estany d’Ivars i Vila-sana 299 exs. el 17.I 
(JEBA, AVPA, JBSA, MBRB i MBXL); cens d’ocells 
aquàtics hivernants (N). Un mínim de 305 
exs. l’11.II (JEBA); (N). Uns 10 exs. l’11.III 
(JEBA); darrera citació prenupcial (F). 

RIBERA D’EBRE

Móra d’Ebre 2 exs. el 20.III (EPFA); darrera 
citació prenupcial (F). 3 exs. a l’illa del 
Galatxo el 22.XII (EPFA); (G).
Móra la Nova 1 ex. l’11.IX (EPFA); primera 
citació postnupcial (F). 

SEGRIÀ

Lleida 49 exs. al riu Segre el 16.I (ESMA, 
EFSA, JPXM, FMSA, PSXD i PCFA); cens d’ocells 
aquàtics hivernants (N). 
Torres de Segre 98 exs. al riu Segre al gener 
(JIXA, JBXQ, MVXE, LGXE, BIPA, LPRA i EFSA); cens 
d’ocells aquàtics hivernants (N). 

SELVA

Blanes 5 exs. a la desembocadura de la 
Tordera el 5.IX (MGVA); primera citació 
postnupcial (F). 
Sils 31 exs. als estanys el 10.I (JVLA, JVCB, 
ACPC, JBSB, TSCA i TMXC); cens d’ocells 
aquàtics hivernants (N). 2 exs. el 18.V 
(XRCA); darrera citació prenupcial (F). 45 
exs. l’11.XII (AMSD); màxim anual (N). 

TARRAGONÈS

Tarragona 35 exs. a la Universitat Laboral 
el 27.I (ACTA); (N).
Vila-Seca 1 ex. a la Torre d’en Dolça el 
24.VIII (AELA); primera citació postnup-
cial (F).
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VALLÈS ORIENTAL

Cardedeu 1 ex. al pla del Rieral l’1.XI 
(JMOB); (G). 
Granollers  8 exs. als aiguamolls de can 
Cabanyes el 25.VIII (RMXK); (G). 
Martorelles 14 exs. a la bassa del pla de 
can Fenosa el 25.XII (FMVA); (G).
Sant Celoni 2 exs. al riu el 3.IV (DCFB); 
(G). 1 ex. a les Llobateres de l’1 al 29.XII 
(DCFB); (G).

Anas platyrhynchos
Ànec collverd

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

Tendència població nidificant (SOCC) 
Mitjana anual (2002-2009): 10% (*, n=61). 
Índex 2009=1,7

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus 2 exs., mas-
cle i femella, a l’embassament de Rabassers 
de Baix el 28.III (PFLB, JMDA i MPBA); (G). 
Un mascle a mas Rabassers l’11.IV (ACHA i 
HPMA); (G). 3 exs. a la riera Valleta el 7.IV 
(PFLB, PFSA i MSFB); indrets de cria possible 
però, on enguany, a diferència de l’any passat, 
no s’ha constatat la seva reproducció (R). 
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 3.856 exs. el 13.I (JMAA, AOTA, TMJA, 
SSAA, JVLA i JGME); cens d’ocells aquàtics 
hivernants (N).
L’Albera 24 exs. a l’estany dels Torlits l’11.
II (JBRC); xifra màxima (N). 54 exs. al con-
junt dels estanys de l’Albera el 13.II (MBFA 
i BMBA); (N).

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 69 exs. al parc del 
Foix el 10.I (PARA, XPCA i PTEA); cens d’ocells 
aquàtics hivernants (N).

CERDANYA

Meranges Una femella amb 3 polls a l’estany 
de Malniu a 2.200 m d’altitud el 16.VIII 
(LTBB); es repeteix la cria de l’any passat (GR).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 38.660 exs. entre el 7 i el 
23.I (PDEA); cens d’ocells aquàtics hiver-
nants (N).

BAIX EMPORDÀ

Pals - Baix Ter 518 exs. del 19.I al 20.I 
(ABRA, CBLA JCWA i JRBB); cens d’ocells 
aquàtics hivernants (N). 250 exs. a les basses 
d’en Coll el 28.X (OBCA); (N).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 836 exs. el 12.I (FSEB, 
FLSA, ARMC i STXB); cens d’ocells aquàtics 
hivernants (N). 1 ex. femella amb pollets 
a la Bunyola el 29.III (RBVA); primers polls 
de l’any; (F). 
Sant Boi de Llobregat 160 exs. a can Di-
moni el 19.XII (RBVA); (N).

GARRAF

Sitges 44 exs. a la desembocadura de la 
riera de Ribes el 14.I (RBVA); (N). 

PLA DE L’ESTANY

Banyoles 109 exs. a l’estany l’11.I (CFQA, 
CGPA, CLXA, DFXA, FPXA, GFXA, JRGA, MFXB, 
MZNA i PBXA); cens d’ocells aquàtics hiver-
nants (N). 170 exs. a l’estanyol del Vilar el 
15.IX (CFQA); (N).
Porqueres Un adult amb 3 pollets a la lla-
cuna d’en Margarit de can Morgat el 29.III 
(CFQA); (R).
Serinyà 69 exs. a la reserva de l’illa de Fa-
res el 10.I (CFQA, JBVA i PBXB); cens d’ocells 
aquàtics hivernants (N).

PLA D’URGELL

Estany d’Ivars i Vila-sana 1.248 exs. el 
17.I (JEBA, AVPA, JBSA, MBRB i MBXL); cens 
d’ocells aquàtics hivernants (N). 
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VAL D’ARAN

Naut Aran Un mascle a Colomers a l’estany 
de Cabós el 27.VIII (MAMA); (G).

Anas platyrhunychos 
× Anas acuta
Ànec collverd × Ànec cuallarg 

PLA D’URGELL

Estany d’Ivars i Vila-sana 1 ex. a l’estany 
el 23.I (FMSA); (M).

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 de Cap de Creus Un mascle 
i una femella, volant en direcció nord a la 
punta de Cap de Creus el 8.III (PFLB, MGMA, 
ACHA, JVSA i CGPC).
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 9 exs. el 13.I (JMAA, AOTA, TMJA, 
SSAA, JVLA i JGME); cens d’ocells aquàtics 
hivernants (N). 1 ex. a Vilaüt l’1.V (JMOB); 
darrera citació prenupcial (F). 1 ex. juvenil 
a la Rogera el 16.IX (AOTA i JMAA); primera 
citació postnupcial (F). 5 exs. a l’aguait del 
Bruel el 21.XII (HMPA).

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 1 ex. al parc del Foix 
el 10.X (PTEA i NMSB).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 2.625 exs. entre el 7 i el 
23.I (PDEA); cens d’ocells aquàtics hiver-
nants (N).

BAIX EMPORDÀ

Baix Ter 13 exs. a les basses d’en Coll l’1.
IV (ABRA); (N).
Castell-Platja d’Aro Diverses observacions 
als estanys de les Escoles: 3 exs. del 25.IX 
al 18.X (CACB); 1 mascle del 7.XI al 26.XII 
(CACB); espècie rara a la vall del Ridaura (G).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a la maresma el 
2.V (MGVA); darrera citació prenupcial (F). 
1 ex. a cal Tet el 21.VIII (RBVA); (F). 2 exs. 
al Remolar el 10.X (MGVA); primera citació 
postnupcial (F). 4 exs. al Remolar el 25.X 
(MGVA i MGTA); màxim anual (N). 

BARCELONÈS

Barcelona 11 exs. al port el 26.X (MGVA); 
(G).

GARRIGUES

Castelldans 2 exs. a una bassa direcció 
Aspa el 10.X (RBVA, LOXA i MMXK).

OSONA

Manlleu Una femella al Ter, a la zona es-
portiva, el 6.I (AGRB); (G).

PLA D’URGELL

Estany d’Ivars i Vila-sana 3 exs. el 25.II 
(JEBA); màxim anual (N). 1 ex. l’11.III (JEBA); 
darrera citació prenupcial (F). 1 ex. el 8.X 
(MGMA); primera citació postnupcial (F).

SEGRIÀ

Torres de Segre 2 exs. el 16.X (MGMA); (G).  

TARRAGONÈS

Vila-seca 1 ex. a la Torre d’en Dolça el 28 
i 29.IX (CAFA); (G).

VALLÈS ORIENTAL

Martorelles 1 ex. a la bassa del pla de can 
Fenosa el 10.III (FMVA); (G).
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Anas querquedula
Xarrasclet

Estatus Nidificant molt localitzat i darrera-
ment més irregular i escàs. Migrador comú 
per tot el territori. Hivernant ocasional.

ALT EMPORDÀ

L’Albera 10 exs. a Delfià el 13.III (MBFA); 
(F).
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. el 13.I (JMAA, AOTA, TMJA, SSAA, 
JVLA i JGME); cens d’ocells aquàtics hiver-
nants (N); encara present el 14.II (JMAA); 
(F). 3 exs. a l’estany Europa el 30.IV (CRRB); 
darrera citació prenupcial (F). 1 ex. a la 
bassa del Bruel el 14.XI (AOTA, JFOD i MBFA); 
darrera citació postnupcial (F).

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 5 exs. al parc del Foix 
el 10.III (PTEA i NMSB); (G).

ANOIA

Sant Martí de Tous 12 exs. a l’embassament 
de Tous (JDXB); (G).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 2 mascles adults als arros-
sars de la Quartera el 16.II (DBCA, CRMB); 
primera citació prenupcial (F). Diverses 
observacions a l’illa de Buda tot l’any: 4 
exs. el 26.II (DBCA, CRMB). 52 exs. el 13.III 
i el 15.IV (DBCA, CRMB); màxim anual (N). 
24 exs. el 4.XI, 14 exs. el 4.XII i 9 exs. el 
17.XII (DBCA, CRMB). 3 exs. a Canal Vell 
el 18.IX (YBSA). 1 ex. a la Tancada el 16.X 
(DBCA, CRMB). 

BAIX EMPORDÀ

Baix Ter 1 ex. al golf de Gualta el 19.I (ABRA 
i JGME); citació hivernal (F).
Castell-Platja d’Aro 1 ex. als estanys de les 
Escoles el 2.VIII (CACB); primera citació 
postnupcial (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 4 exs. a cal Tet (SBXC), 
5 exs. a la bassa dels Pollancres (PBGA) i 7 
exs. a la maresma (JCMC i SMXA) el 9.III; 
primeres citacions prenupcials (F). 16 exs. 
al Remolar el 16.III (RGLA); màxim anual 
(N). Diverses observacions durant els mesos 
d’abril i maig. 2 exs. a cal Tet el 3.VI (RBVA) 
i 1 ex. el 22.VI (RBVA). 1 ex. a cal Tet el 
13.VIII (FLSA); primera citació postnupcial 
(F). 1 ex. l’11.IX (DCFB); darrera citació 
postnupcial (F).

GARROTXA

Olot 2 exs. a la creu del Triai el 17.III 
(AGHA); (G). 1 ex. el 26.IV (FTCA); (G). 

NOGUERA

Algerri Un mascle el 22.III (GPXE); (G). 

OSONA

Vilanova de Sau 41 mascles al pantà de Sau 
l’11.III (JPRB); primera citació prenupcial (F).
Les Masies de Voltregà 2 exs., 1 mascle 
i 1 femella, al Ter a Gallifa el 12.III (JPRB); 
(G, F). 

PALLARS SOBIRÀ

La Guingueta d’Àneu 2 exs. a la mollera 
d’Escalarre (cua de l’embassament de la 
Torrassa) el 22.IV (JPPE); (G).

PLA DE L’ESTANY

Banyoles 29 exs. a l’estany l’11.III (CFQA); 
primera citació prenupcial (F). 6 exs. a 
l’estany el 17.III (JVLA); (F).
Serinyà 2 exs. a la resclosa de Serinyà al 
riu Fluvià el 13.III (JVLA i PMXB); (F). 3 exs. 
el 27.III (SCIA); (F). 
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PLA D’URGELL

Estany d’Ivars i Vila-sana 12 exs. l’11.III 
(JEBA); màxim prenupcial (N). 

SELVA

Sils 2 mascles als estanys el 12.III (DBXA); 
primera citació prenupcial (F). 2 exs. el 
27.IV (JVLA); darrera citació prenupcial (F).

VALLÈS OCCIDENTAL

Montcada i Reixac 5 exs. al parc Fluvial 
del Besòs el 12.VIII (XLBA); (G, F).

VALLÈS ORIENTAL

Martorelles Una femella al riu Besòs el 
10.III (FMVA); primera citació prenupcial 
(F).
Sant Celoni 4 exs. a les Llobateres el 10.III 
(DCFB); primera citació prenupcial (F). 3 
exs. el 16.III (DCFB i ACHA); (G). 

Anas discors
Xarxet alablau

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

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre Un mascle de 1r hivern a 
l’illa de Buda el 10.XI (DBCA, CRMB); (G). 
No tramesa al CAC.

Anas clypeata
Ànec cullerot

Estatus Nidificant regular al delta de l’Ebre, 
tot i que en molt baix nombre, i irregular en 
altres àrees com el delta del Llobregat o els 
aiguamolls de l’Empordà. Estiuejant ocasio-

nal en altres àrees del territori continental. 
Migrador i hivernant comú a tot el territori, 
especialment a les zones humides litorals. 

ALT CAMP

Vilabella 3 exs. a l’embassament del Gaià 
l’1.IV (CGGA); (G).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 462 exs. el 13.I (JMAA, AOTA, TMJA, 
SSAA, JVLA i JGME); cens d’ocells aquàtics 
hivernants (N). 1 ex. a l’estany del Cortalet 
el 14.VI (DBMC); darrera citació prenupcial 
(F). 1 ex. al Matà el 9.VIII (ACHA); primera 
citació postnupcial (F).
Palau-sator 5 exs. l’1.IV (ABRA); 6 exs. el 
6.IV (ABRA i JCWA); 2 exs. (un mascle) el 
13.IV (ABRA); (G).
L’Albera 1 ex. a Sant Climent Sescebes el 
8.II (ACJA); (G).

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 2 exs a l’embassament 
del Foix el 25.I (CGGA, XBGA i JGGF); (G). 9 
exs. al parc del Foix el 30.III (PTEA); (N).

BAGES

Santpedor Un mascle el 8.V (MIXB); darrera 
citació prenupcial (F). 2 exs. a l’aiguamoll de 
la Bòbila el 29.VIII (JCXV); primera citació 
postnupcial (F). 

BAIX CAMP

Cambrils 2 exs. el 29.XII (PJAA i CAFA); (G).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 16.241 exs. entre el 7 i el 
23.I (PDEA); cens d’ocells aquàtics hiver-
nants (N).

BAIX EMPORDÀ

Pals - Baix Ter 74 exs. del 19.I al 20.I (ABRA, 
CBLA JCWA i JRBB); cens d’ocells aquàtics 
hivernants (N). 
Castell-Platja d’Aro 1 ex. als estanys de 
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les Escoles l’11.VIII (CACB) i un altre ex. el 
13.IX (CACB); espècie molt escassa a la vall 
del Ridaura (G).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 167 exs. el 12.I (FSEB, 
FLSA, ARMC i STXB); cens d’ocells aquàtics 
hivernants (N). Uns 60 exs. a Reguerons 
el 20.II (RBVA); (N). Diverses observacions 
durant els mesos de maig, juny, juliol i agost, 
tant a cal Tet com a la maresma del Remolar, 
d’exemplars estiuejants. Aquest any no s’ha 
detectat cap parella amb pollets (FLSA); (R).

BERGUEDÀ

Avià 1 ex. a l’estany de Graugés el 12.III 
(JDXB); (G)
Cercs 1 ex. el 9 i el 21.VIII (MBVA); (G).

GIRONÈS

Sant Julià de Ramis 1 ex. al congost del 
Ter el 6.III (NRCA); (G). 

MARESME

Malgrat de Mar 5 exs. migrant pel mar el 
7.IV (DCFB); (G). 

NOGUERA

Os de Balaguer 10 exs. al partidor de Gerb 
el 6.IV (JBSA); (G). 

PLA DE L’ESTANY

Banyoles 12 exs. a l’estany el 29.III  (CFQA); 
(N). 4 exs. a l’estany el 4.V (CFQA); (F).
Porqueres 2 exs. a la llacuna de l’Artiga 
a can Morgat el 22.VIII (CFQA); primera 
citació postnupcial (F). 
Serinyà Un mascle a la resclosa de Serinyà 
al riu Fluvià del 10.XII (SCIA) al 25.XII 
(XVPA); (G). 

PLA D’URGELL

Estany d’Ivars i Vila-sana 166 exs. el 17.I 
(JEBA, AVPA, JBSA, MBRB i MBXL); cens d’ocells 
aquàtics hivernants (N). Un mínim de 200 
exs. l’11.II (JEBA); màxim anual (N). 2 pa-

relles nidificants (JEBA); (R, N). Un mínim 
de 300 exs. el 24.XI (RSBA); màxim post-
nupcial (N).

RIBERA D’EBRE

Móra d’Ebre 13 exs. a l’illa del Galatxo el 
27.III (EPFA); (G). 2 exs. el 17.V (EPFA); (G).

SEGRIÀ 
Albatàrrec 2 exs. el 26.XII (JDNA); (G). 
Alcarràs 86 exs. a la bassa de l’Arròs del 
15.XII (MGMA) al 20.XII (OBCA, JSPC i JDNA); 
(N). 
Torres de Segre 3 exs. al tossal de Carras-
sumada el 19.IX (MGVA i JBDA); (G).

SELVA

Sils 4 exs. als estanys l’1.IV (JVLA); màxim 
anual (N). 1 ex. als estanys el 5.IV (JTXH); 
darrera citació prenupcial (F). 

TARRAGONÈS

Tarragona 10 exs. a la Universitat Laboral 
el 27.I (ACTA i CAFA); (G). 
Vila-seca 1 ex. a la Torre d’en Dolça el 
24.VIII (AELA); (G). 

VALLÈS ORIENTAL

Sant Celoni 5 exs. a les Llobateres el 6.IV 
(DCFB i JMOB); (G). 

Marmaronetta angustirostris
Xarxet marbrenc

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

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre Diverses observacions 
a l’illa de Buda durant tot l’any, amb un 
màxim de 7 exs. el 16.VI, el 18.XI i el 17.XII 
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(DBCA, CRMB). 2 adults i 4 polls a l’illa de 
Buda el 14.VI (DBCA, CRMB); (G, R). 1 ex. a 
l’Encanyissada el 4 i el 18.XI (DBCA, CRMB); 
(G). 2 exs. a Riet Vell el 31.III (LCBC); (G). 
No trameses al CAC.

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a cal Tet el 3.V 
(MVCA) i el dia 10.V a la maresma del Re-
molar (MMXK i STXB), fins el 15.V (FLSA); 
desè registre pel delta del Llobregat (G). 
No tramesa al CAC.

Netta rufina
Xibec

Estatus Resident al delta de l’Ebre, única 
localitat de cria regular amb un contingent 
important de reproductors i un bon nombre 
d’efectius durant tot l’any i una entrada 
significativa d’individus a l’hivern. A la resta 
de zones humides és un migrador i hiver-
nant escàs, o rar i irregular i un estiuejant 
i nidificant irregular, especialment al delta 
del Llobregat, on ha nidificat alguns anys.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. el 30.IV (CRRB); darrera citació 
prenupcial (F). 1 ex. a l’aguait de les Gantes 
el 7.XI (CFQA); primera citació postnupcial 
(F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 4.323 exs. entre el 7 i el 
23.I (PDEA); cens d’ocells aquàtics hiver-
nants (N).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 6 exs. el 12.I (FSEB, 
FLSA, ARMC i STXB); cens d’ocells aquàtics 
hivernants (N). 35 exs. a cal Tet el 26.II 
(PEGA); (N). Entre 10 i 15 parelles possibles 
nidificants. Dues parelles amb polls durant 

el mes de juny a cal Tet (FLSA); (R). Dades 
de reproducció força infravalorades (FLSA).

NOGUERA

Castelló de Farfanya 7 exs. el 4.III (JBSA); 
(G). 

PLA DE L’ESTANY

Banyoles Un mascle a l’estany el 21.V 
(CFQA); (F). 2 exs. a l’estany el 21.IX (CFQA); 
primera citació postnupcial (F). 3 exs. el 
21.XII (CFQA); màxim anual (N).

PLA D’URGELL

Estany d’Ivars i Vila-sana Una femella l’11.
II (JEBA); (G, F). 2 exs. l’11.III (JEBA); (G). 
2 exs. el 10.IV (MGMA); (G). 1-2 parelles 
nidificants (JEBA); (R, N). 2 mascles el 5.V 
(RBVA). Un mascle el 9.V (ADOA); (G). 3 exs. 
el 24.X (ATTA, LPPB i DEEA); (G).
Castelló de Farfanya 7 exs. als pantants 
de regulació del Algerri-Balaguer el 4.III 
(JBSA); (G).

SEGRIÀ

Alcarràs 1 ex. el 2.VI (MGMA); (G). 
Lleida 1 ex. el 15.IX (ATTA, LPPB i DEEA); (G).
Seròs Una femella el 19.IX (MGMA); (G). 

SELVA

Blanes 1 ex. a la desembocadura de la Tor-
dera el 15.IX (AGXK) i el 16.X (XRCA); (G). 
Sils 9 exs. als estanys el 12.VII (ANAA); (G). 

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 tant 
al delta de l’Ebre, com a les zones humides 
del Segrià, el delta del Llobregat i els aigua-
molls de l’Empordà. Migrador i hivernant 
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abundant a tot el territori on hi hagi masses 
d’aigua adients.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 15 exs. el 13.I (JMAA, AOTA, TMJA, 
SSAA, JVLA i JGME); cens d’ocells aquàtics 
hivernants (N). 2 ex. a l’aguait del Gall 
Marí el 16.XI (AMLB); primera citació post-
nupcial (F).
Pedret i Marzà 3 exs. a la bassa de Marzà 
(1 mascle) el 19.V (ABRA); darrera citació 
prenupcial (F). 2 exs. (1 mascle) el 21.VII 
(JVLA); (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1.150 exs. entre el 7 i el 
23.I (PDEA); cens d’ocells aquàtics hiver-
nants (N).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 177 exs. el 12.I (FSEB, 
FLSA, ARMC i STXB); cens d’ocells aquàtics 
hivernants (N). 3 parelles a la riera de Sant 
Climent durant el maig i juny (FSEB); (R). 1 
ex. femella amb pollets a Reguerons el 31.V 
(RBVA); única dada de reproducció segura 
d’aquest any (R).

NOGUERA

Camarassa 2 exs. al pantà de Sant Llorenç 
de Montgai el 14.VIII (OPPB i TECA); (G). 5 
exs. el 29.VIII (JCSC); (G). 

PLA DE L’ESTANY

Banyoles 16 exs. a l’estany l’11.I (CFQA, 
CGPA, CLXA, DFXA, FPXA, GFXA, JRGA, MFXB, 
MZNA i PBXA); cens d’ocells aquàtics hiver-
nants (N). Un mascle a l’estany el 4.IV 
(CFQA); darrera citació prenupcial (F). Un 
mascle a l’estany el 15.IX (CFQA); primera 
citació postnupcial (F). 14 exs. el 16.XI 
(CFQA); màxim postnupcial (N). 
 

PLA D’URGELL

Estany d’Ivars i Vila-sana 19 exs. el 13.I 
(JEBA); (N). 6 exs. entre el 17.I (JEBA, AVPA, 
JBSA, MBRB i MBXL); cens d’ocells aquàtics hi-
vernants (N). 30 exs. el 17.II (JEBA); màxim 
anual (N). 13 exs. el 13.VI (VSSA); (F). 1 
ex. l’1.XI (MGMA); (F). 
Bell-lloc d’Urgell  1 ex. en una bassa al pla 
de Vencilló el 5.I (FMSA); (G). 

SEGRIÀ

Alcarràs Un mascle, 3 femelles i 6 pollets 
el 2.VI (MGMA); (R). 101 exs. al pantà Gran 
el 15.XII (MGMA i JGXN); (N). 128 exs. el 
20.XII (JDNA, OBCA i JSPC); màxim anual (N). 
Torres de Segre 8 exs. a l’embassament 
d’Utxesa el 22.XII (CPBA), (G). 

SELVA

Sils 2 exs. als estanys el 9.III (AMSD); (G).
 
TARRAGONÈS

Vila-seca Diverses observacions a la Sèquia 
Major: 14 exs. el 10.IX (CAFA); 203 exs. el 
8.XII (CAFA i GGXC); màxim anual (N); 165 
exs. el 29.XII (PJAA i CAFA); (N). 

VALLÈS OCCIDENTAL

Sabadell Un mascle a la bassa artificial 
de rec de la finca de can Gambús el 2.IX 
(PMBA); (G).

VALLÈS ORIENTAL

Sant Celoni Un mascle el 10.III (DCFB); (G).

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

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a cal Tet el 7.II 
(RBVA); (M).
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Aythya nyroca
Morell xocolater

Estatus No nidifica a Catalunya tot i que da-
rrerament hi ha casos d’individus residents, 
que no arriben a nidificar, com ha passat 
al Segrià. Hivernant molt escàs, però regu-
lar els darrers anys, a les principals zones 
humides tant del litoral com de l’interior.

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. a l’Encanyissada el 
2.I (PDEA); (E). 1 ex. a Canal Vell el 4.VIII 
(JFBB); (E). 1 ex. a l’Encanyissada com a 
mínim del 4 al 18.XI (DBCA, CRMB); (E). 1 
ex. a l’illa de Buda el 9.II i el 15.IX (DBCA, 
CRMB); (E). 1 ex. a la badia del Fangar l’11.X 
(AMLB); (E). 3 exs. a l’illa de Buda entre el 
16.X i el 17.XII (DBCA, CRMB); (E). 

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. el 12.I (FSEB, 
FLSA, ARMC i STXB); cens d’ocells aquàtics 
hivernants (E). Un mascle a cal Tet el 10.IX 
(FLSA); (E). Un mascle a la Murtra el 18.X 
(RBVA) i 21.X (RBVA); (E). Un mascle al 
Remolar el 22.X (MGVA); (E). Un mascle 
als calaixos de depuració el 30.X (RBVA i 
SCCB); (E).

PLA D’URGELL

Estany d’Ivars i Vila-sana 1 ex. el 17.I 
(JEBA, AVPA, JBSA, MBRB i MBXL); cens d’ocells 
aquàtics hivernants (N). 2 exs. del 8.II 
(MLMB), a l’1.III (GBCA); (E). 5 exs. el 8.XII 
(MCXE, DMCA i PSXB); (E). 3 exs. el 19.XII 
(JGXN); (E).  

SEGRIÀ

Alcarràs 1 ex. al pantà Gran del 15.XII 
(MGMA i JGXN); al 20.XII (JDNA, OBCA i JSPC); 
(E). 
Torres de Segre 1 ex. el 19.IV (MGMA); 
(E). 1 ex. el 25.IV (MGMA, MRFB, MGVA, BIPA 
i JMXH); (E). 

SELVA

Sils 1 ex. a l’estany el 9.III (ESXD); (E).

TARRAGONÈS

Vila-seca Observacions a la Sèquia Major: 
1 ex. el 10.IX (CAFA); (E). 2 exs. el 29 i 
31.XII (PJAA i CAFA); (E).

Aythya fuligula
Morell de plomall

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

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà. 20 exs. el 13.I (JMAA, AOTA, TMJA, 
SSAA, JVLA i JGME); cens d’ocells aquàtics 
hivernants (N). 2 exs. (1 mascle) a l’estany 
del Cortalet l’1.IV (AGRB); darrera citació 
prenupcial (F). 1 ex. a l’aguait del Bruel el 
20.XI (APXM); primera citació postnupcial 
(F). 14 exs. a l’aguait del Bruel el 7.XII 
(JRXN); (N).

BAIX CAMP

Riudecanyes 1 ex. a l’embassament de 
Riudecanyes el 4.I (MDDB i CRBC); (G).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 5 exs. entre el 7 i el 23.I 
(PDEA); cens d’ocells aquàtics hivernants 
(N).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 2 exs. el 12.I (FSEB, 
FLSA, ARMC i STXB); cens d’ocells aquàtics 
hivernants (N). 2 mascles a la Vidala el 
4.X (STVB); primera citació postnupcial (F).

PLA DE L’ESTANY

Banyoles Una parella a la zona de can 
Morgat el 4.IV (CFQA); (G).
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SEGRIÀ

Alcarràs 1 ex. al pantà Gran el 17.XII 
(FMSA); (G).
Torres de Segre 1 ex. al pantà de Camelis 
el 4.I (ASPA); (G).  

TARRAGONÈS

Vila-seca 2 exs. el 31.XII (PJAA, CAFA i GLGA); 
(G).
 

Aythya marila
Morell buixot

Estatus Accidental. Migrador i hivernant 
molt escàs, amb almenys una dada homolo-
gada pel CAC, tot i que hi ha dades prèvies 
no homologades.

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. a l’Encanyissada el 
8.XII (SCCB); (G).

Aythya collaris
Morell de collar

Estatus Accidental. Alguna dada homo-
logada pel CR/SEO. Procedent d’Amèrica 
del Nord.

SEGRIÀ

Alcarràs 1 mascle al pantà Gran del 15.XII 
(MGMA i JGXN) fins a finals d’any; (G).

Somateria mollissima
Èider

Estatus Hivernant quasi regular a Cata-
lunya.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 2 mascles de 1r any  a la Rogera del 
6.IX al 17.IX. (AOTA i JMAA). (E).

BAIX CAMP

Cambrils 1 ex. al port del 3.X (RBBD) al 
21.X (MPSB); (E).  

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 4 exs. l’1.I (CJMA); (E). 2 exs. 
a la badia del Fangar el 18.XII (YBSA); (E). 
 
BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. el 12.I (FSEB, 
FLSA, ARMC i STXB); cens d’ocells aquàtics 
hivernants (E). Continua l’exemplar a la 
gola del riu fins el 8.III (PBGA); (E). 

MARESME

Arenys de Mar 1 ex. al port del 16.IX al 
21.IX (EBMA); (E).

SELVA

Blanes 6 exs. a la desembocadura de la 
Tordera el 17.X (XRCA); (E). 2 exs. el 7.XI 
(MGVA); (E). 

Melanitta nigra
Ànec negre

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

Destaca l’exemplar de la Guingueta d’Àneu 
ja que representa la primera citació d’interior 
lluny de la costa. Les dates coincideixen 
amb l’observació d’altres espècies marines 
també a l’interior com la gavineta de tres 
dits Rissa tridactyla i la calàbria grossa Gavia 
immer posteriors al temporal de gener.- OCVA
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ALT EMPORDÀ

Sant Pere Pescador 5 femelles de 1r hivern 
a la platja de can Comes el 4.XII (AOTA). 5 
exs. femelles a l’illa de Caramany del 4.XII 
al 5.XII (GHXB, MRXF, DVSA i JVLA); 4 exs. 
femelles el 14.XII (JVLA) i el 20.XII (MRFB). 2 
mascles al riu Fluvià el 7.XII (MJNA i CDXD). 
1 ex. a l’aguait del Gall Marí el 15.XII (JVLA, 
FTCA, JMAA, JGME, BMBA, SSAA, AOTA i TMJA). 1 
femella a l’aguait del Bruel del 20.XII (MRFB) 
al 30.XII (FVXA, YRXA, SOAA, PCXE i JPXP).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 119 exs. al Fangar el 18.XII 
(YBSA).
 
BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. el 12.I (FSEB, 
FLSA, ARMC i STXB); cens d’ocells aquàtics 
hivernants (E). Continua l’exemplar a la 
gola del riu fins el 25.III (FLSA). 4 exs. des 
de la platja de ca l’Arana el 9.XI (FLSA) i 
3 exs. davant el Semàfor el 26.XII (RBVA); 
exemplars hivernants (F). 

BARCELONÈS

Barcelona 4 femelles cap al sud des de 
l’Escullera el 4.XII (MGVA); (E).

PALLARS SOBIRÀ

Guingueta d’Àneu 1 ex. trobat mort a 
l’embassament de la Torrassa el 28.I (PBXE 
i JPXH); (G, 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.

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 5 exs. entre el 7 i el 23.I 
(PDEA); cens d’ocells aquàtics hivernants 
(N). Els 5 exs. presents al Fangar com a mí-
nim fins el 29.II i 2 exs. fins el 18.III (YBSA); 
(F). 4 exs. al Fangar el 18.XII (YBSA); (E).   

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. el 12.I (FSEB, 
FLSA, ARMC i STXB); cens d’ocells aquàtics 
hivernants (E). Continua l’exemplar a la 
platja de ca l’Arana fins el 8.III (RBVA); (E).

TARRAGONÈS

Salou 2 exs. al mar davant el cap de Salou 
el 18.I (GOXA) en un grup de 14 Melanitta 
no identificats a nivell d’espècie; (E).

Mergus serrator
Bec de serra mitjà

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

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus 1 ex. al far 
de s’Arenella el 2.I (ECFA, SOAA i PCXE); (E). 
1 ex. observat al cens d’hivernants el 17.I 
(PFLB, PCXE, ACHA, LMPA, SOAA i JVSA); (E). 1 
ex. al far de s’Arenella seguint un vaixell 
de pesca que anava cap a port el 6.I (SOAA, 
PCXE i ECFA); (E).
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. a la platja de can Comes el 
7.XI. (AOTA i JGME); (E).

BAIX CAMP

Cambrils Un mascle al port del 26.XII 
(PJAA) al 31.XII (AELA); (E). 
Mont-roig del Camp  1 ex. del 30.I (ACTA 
i MGMA) al 3.II (ACTA i MGTA); (E).
Vandellòs 4 exs. a l’Almadrava direcció 
sud el 7.XII (LGSB); (E).  
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BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 43 exs. entre el 7 i el 23.I 
(PDEA); cens d’ocells aquàtics hivernants 
(N).

BAIX EMPORDÀ

Badia del Ter 1 ex a la platja del Cul de 
les Senyores el 7.XI (JPCA); (E). 

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 2 exs. femella/1r hi-
verns davant la gola del riu el 18.XI (FLSA 
i OBCA); (E). 3 exs. a la platja de ca l’Arana 
el 6.XII (LOXA), fins el 9.XII (CFXB) i 1 ex. 
fins el 24.XII (FLSA); (E).

BARCELONÈS

Sant Adrià de Besòs 1 ex. a la desemboca-
dura del Besòs el 2.XII (XLBA); (G).

SELVA

Blanes 1 ex. a la desembocadura de la 
Tordera el 26.XII (XRCA); (E). 

Oxyura jamaicensis
Ànec de Jamaica

Estatus Accidental. Algunes dades homolo-
gades. Cria principalment a l’oest d’Amèrica 
del Nord, les Antilles i l’oest d’Amèrica del 
Sud. Ha estat introduït a la Gran Bretanya.

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. a l’Encanyissada el 
5.XII (MVCA); (G). No tramesa al CAC.

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a cal Tet el 7.I 
(RBVA i FLSA) i fins l’11.I (CFXB); (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.

ALTA RIBAGORÇA/PALLARS JUSSÀ/

PALLARS SOBIRÀ/VAL D’ARAN

Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de 
Sant Maurici Els resultats del seguiment 
de cant a la primavera han estat de 34-37 
mascles en 726 ha censades (densitat glo-
bal de 4,7 mascles/100 ha). Quant a l’èxit 
reproductor, 48 adults amb 16 joves de 4 
llocades (JCBC); (E, R, N).

CERDANYA

Lles de Cerdanya 1 ex. el 10.IX (MGMA); 
(E).
Meranges 10 exs. al Puigpedrós el 16.VIII 
(LTBB); (E, R). 8 exs. el 12.IX (AGGB); (E). 

PALLARS SOBIRÀ

Alt Àneu 2 exs. al massís de Beret en un 
serrat a uns 2.400 m. el 5.VII (AMVB); (E).
Vall de Pilàs 1 ex. totalment blanc a 2.400 
m el 15.X (MVXF, LFXA i RLXA); (E).  

RIPOLLÈS

Queralbs 2 exs. el 5.IV (MDXE); (E). 2 exs. 
el 26.V (LCPA i XMGA); (E). 2 exs. el 30.VI 
(MVCA); (E). 
Setcases 2 exs. el 6.IV (GMCC); (E). 

VAL D’ARAN

Vielha e Migaran Una femella a la serra 
d’Arenyo el 7 i el 22.VI, i un adult el 10.VII 
(MAMA); (E). 
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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.

ALTA RIBAGORÇA/PALLARS JUSSÀ/

PALLARS SOBIRÀ/VAL D’ARAN

Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany 
de Sant Maurici Al cens de primavera van 
sortir 57-58 mascles en 20 llocs de cant. 
Quant a l’èxit reproductor, d’una mostra de 
19 femelles es va trobar un resultat de 0,68 
joves/femella. A les poblacions meridionals, 
d’11 femelles només es va detectar 1 poll 
(JCBC); (R).
Parc Natural de l’Alt Pirineu Amb una 
mostra de 37 femelles als massissos de 
l’Orri i Baiasca, es va trobar un total de 9 
polls de 6 llocades (JCBC).

PALLARS SOBIRÀ

Llavorsí 1 ex. l’11.VIII (JVDA); (E).

VAL D’ARAN

Canejan Un mascle a l’obaga de la vall de 
Toran el 22.V (LTBB); (E).
Naut Aran Dos mascles a Mont Romies 
el 16.VII i 3 mascles el 3.IX (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 abundant 
a causa de l’abandonament dels cultius, 

l’augment de la massa forestal i l’excessiva 
pressió cinegètica.

Tendència població nidificant (SOCC) 
Mitjana anual (2002-2009): 3% (ns, n=158). 
Índex 2009=1,1

Tendència població hivernant (SOCC) 
Mitjana anual (2002-2009): 2% (ns, n=90). 
Índex 2009=1,8

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 10 juvenils al fons 
de la Bovera el 15.VI (PTEA); (R).

CERDANYA

Lles Un mascle cantant a 2.220 m el 26.V 
(DOAA); (E).

NOGUERA

Oliola Una parella i una femella amb 13 
polls petits el 9.VI (JBSA); primers polls de 
l’any (R).

OSONA

Torelló Una femella amb 10 polls el 3.X 
(CMGA); darrers polls de l’any (R). 

PALLARS JUSSÀ

Tremp Una femella amb 7 polls el 28.VII 
(JCCD); (R)

Perdix perdix
Perdiu xerra

Estatus Resident que nidifica de forma local 
al Pirineu i Prepirineu. Realitza moviments 
estacionals de caire altitudinal. Actualment 
és molt rara a la part oriental; més nom-
brosa, dins de la seva escassetat, a la porció 
occidental (especialment al Pallars).

CERDANYA

Meranges 2 exs. a 2600m al Puigpedrós el 
16.VIII (LTBB); (E, R).
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PALLARS SOBIRÀ

Alins 8 exs. a pla de Boet  a 1.950 m el 
15.I (JRSB); (E).
Alt Àneu  4 exs. a Lo Monte el 21.I (CMSB); 
(E). 1 ex. als Canals de la Farga a 1.643 
m el 12.III i un altre el 19.III (CMSB); (E). 
Excrements i plomes al barranc de Campaus 
a 1.450  el 12.III (CMSB); (E). 2 exs. a Liers 
a 1.699 m el 28.IV (CMSB); (E). Una parella 
al barranc d’Escasse el 5.VI (XGPB); (E). 
Farrera Una parella a les Toves en una 
zona de prats subalpins a 1.800 m el 10.VI  
(RPXD); (E). 
Lladorre Femtes a 2.074 m a Mont-roig 
– Mariola el 23.VI (JRSB); (E). 2-3 exs. a la 
solana de Mollàs a 2.050 m el 5.IX (NFXB 
i NAXA); (E). 
Rialp 11 exs. a Escàs el 14.I (JRSB); (E). 
Sort 9 exs. a Llessuí el 3.I (JRSB); (E). 11 exs. 
en una zona de prats alpins amb ginebró a 
Solatí – Seurí el 14.I (JRSB); (E). 

RIPOLLÈS

Molló 1 ex. el 12.VIII (MDCA); (E)
Planoles 2 exs. al collet de les Barraques 
el 4.IV (MGVA); (E).
Ribes de Freser Uns 5 exs. el 17.X (PVPA); 
(E).
Setcases 4 exs. el 19.V (CMGA); (E).
Queralbs 2 exs. el 22.V (CMGA) i el 25.VI 
(JVLA); (E).

VAL D’ARAN

Tuc de la Pinsèla 10 exs. l’11.X (SMRA, 
MAMA i NPSA); (G).
Vielha e Migaran 1 ex. el 6.X i 9 exs. l’11.X 
i el 18.X a la serra d’Arenyo (MAMA); (G).

Coturnix coturnix
Guatlla

Estatus Nidificant estival regular i local-
ment nombrós per tot el territori sempre 
i quan tingui 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.

Tendència població nidificant (SOCC) 
Mitjana anual (2002-2009): -7% (*, n=55). 
Índex 2009=1,1

ALT CAMP

Figuerola del Camp 2 exs. el 23.III (FSPB); 
primera citació prenupcial (F).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. als prats del mas Trencat el 
23.I (MFRA); citació hivernal (F).  
Parc Natural de Cap de Creus 2 exs. molt 
confiats, sedimentats a l’illa de la Massa 
d’Oros el 7.VI (PFLB, ACHA, PRXE, DSBB, OCVA, 
JVSA i PGGA). 1 ex. vist arran de carretera a la 
Vinya del Rei el 20.VI (PFLB). 1 ex. aixecat 
a la vall de Montjoi el 12.VIII (ABBC); (F).

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 1 ex. mullat per la 
pluja reposa a terra entre la Marsera i Sant 
Esteve el 14.IX (XBGA); darrera citació post-
nupcial (F). 

ANOIA

Òdena 1 ex. el 12.IX (OPPB); darrera citació 
postnupcial (F). 

BAIX EMPORDÀ

Foixà 1 ex. al riu Ter el 7.IX (DBMC); darrera 
citació postnupcial (F).

BAIX LLOBREGAT

Molins de Rei 1 ex. als aiguamolls de Mo-
lins de Rei el 14.IX (MGVA); (F).

BAIX PENEDÈS

Santa Oliva 1 ex. recentment atropellat el 
17.IX (CGGA); darrera citació postnupcial 
(F).
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BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. al turó de la Magarola el 
29.IX (APSA); darrera citació postnupcial (F).

NOGUERA

Balaguer 1 ex. als secans el 8.IV (JBSA); 
primera citació prenupcial (F). 
Bellcaire d’Urgell 1 ex. el 17.IX (JBSA); 
darrera citació postnupcial (F).

OSONA

Gurb 1 ex. prop de Puigllong el 15.IV 
(RJNA); primera citació prenupcial (F).
Vic 1 ex. a l’aeròdrom de Vic el 18.IX 
(MRFB); darrera citació postnupcial (F).

SEGARRA

Cervera de Segarra un niu amb un mínim 
de 12 ous entre Llor i Sant  Ramon el 12.VIII 
(RSBC); (R).
Santa Coloma de Queralt 4 exs. anellats 
a Aguiló el 20.IV (RLVC).

SEGRIÀ

Almenar 1 ex. al clot de la Unilla el 27.III 
(APSA); (F).
Lleidan 1 ex. cantant el 16.III (AGGD); 
primera citació prenupcial (F). 

VAL D’ARAN

Naut Aran 1 ex. aixecat en un prat entre 
avets a Marimanha el 30.VI (MAMA); (G).

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 distribució local 
poden variar molt segons les introduccions 
que es van fent i, de fet, les seves poblacions 
depenen en bona part de la gestió cinegètica.

Tendència població nidificant (SOCC) 
Mitjana anual (2002-2009): 1% (ns, n=49). 
Índex 2009=0,7

Tendència població hivernant (SOCC)
Mitjana anual (2002-2009): -11% (ns, n=39). 
Índex 2009=0,2

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal Un femella a la pineda 
de la Casa Alta el 14.V (PTEA i JCRE); (G).

BAIX CAMP

Reus 1 ex. a l’aeroport el 7.XI (ABBB); (G).

URGELL

Belianes 1 ex. als secans el 20.IV (RBVA i 
RGMA); (G).

Gavia stellata
Calàbria petita

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

ALT EMPORDÀ

Badia de Roses 1 ex. a l’espigó dels Salins 
el 25.XI (AOTA); (E). 3 exs. a la platja de 
Sant Pere Pescador el 9.XII (AOTA); (E).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. entre el 4 i el 23.I 
(PDEA); cens d’ocells aquàtics hivernants 
(E, N).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. des de la platja 
de ca l’Arana el 13.XI (FLSA); (E). 
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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 Catalunya.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus 1 ex. en pas 
cap al nord per la punta de Cap de Creus el  
2.XII (PFLB, MPBA, JMDA i GCAB); (E).
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 20 exs. el 13.I (JMAA, AOTA, TMJA, SSAA, 
JVLA i JGME); cens d’ocells aquàtics hivernants 
(N). 24 exs. el 22.I (TMJA, MSDC, JGME, RGBA, 
ALXE i JMAA); xifra màxima (N). 2 exs. l’11.
IV (APPB); darrera citació prenupcial (F).  1 
ex. el 7.XI a la platja de can Comes (AOTA i 
JGME); primera citació postnupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 2 exs. entre el 7 i el 23.I 
(PDEA); cens d’ocells aquàtics hivernants 
(E, N). 

BAIX EMPORDÀ

Badia del Ter 6 exs. (2 exs. en plomatge 
nupcial) el 7.III (ABRA). 4 exs. el 24.XII 
(ABRA i IBTA). 2 exs. a la platja del Cul de 
les Senyores el 5.IV (JPCA).

MARESME

Montgat 1 ex. el 15.III (LTBB); (E).

TARRAGONÈS

Tarragona 1 ex. al port el 30 i 31.XII (CAFA, 
PJAA i GLGA); (E).

Gavia immer
Calàbria grossa

Estatus Hivernant irregular i molt rar, que 
els darrers hiverns s’ha convertit en regular 
en àrees com el delta de l’Ebre, i més fre-

qüent al tram de la costa del Barcelonès i 
el Maresme. Més rar a la resta de les àrees 
litorals.

Destaca l’observació de la Selva a l’estany 
de Sils i que representa la primera citació 
d’interior lluny de la costa. Les dates coin-
cideixen amb l’observació d’altres espècies 
marines també a l’interior com la gavineta 
de tres dits Rissa tridactyla i l’anec negre 
Melanitta nigra posteriors al temporal de 
gener.- OCVA

ALT EMPORDÀ

Badia de Roses 1 ex. del 6.XII (MGVA) al 
31.XII (AOTA); (E). 

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 3 exs. entre el 7 i el 23.I 
(PDEA); cens d’ocells aquàtics hivernants 
(E, N).

BAIX EMPORDÀ

Pals - Baix Ter 1 ex. a la platja de Pals 
el 10.I (AOTA, BMBA i MBFA); (E). 1 ex. a la 
platja del Cul de les Senyores del 5.XII al 
31.XII (JPCA); (E).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. fins el 15.I (RBVA); 
(E). 

GARRAF

Sitges 1 ex. pescant prop de l’escullera del 
port de Garraf l’11.I (FMVA); (E).

MARESME

Pineda de Mar Observacions regulars 
d’entre 1 i 3 exs. entre el 2.I (XRCA) i el 
16.II (EBMA); (G). 1 ex. el 21 i el 22.XII 
(EBMA); (E). 
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SELVA

Blanes 1 ex. a la desembocadura de la 
Tordera l’11.I (FMVA); (E).
Sils 1 ex. a la llacuna permanent de l’estany 
de Sils el 29.I (ADGA); (E, G).

TARRAGONÈS

Salou 1 ex. el 10.I (ACTA i MPSB); (E).

Tachybaptus ruficollis
Cabusset

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

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus Confir-
mada la cria per primera vegada al Parc, a 
l’embassament de Rabassers: parella amb 
4 polls l’11.IV (ACHA i HPMA); (R).
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 62 exs. el 13.I (JMAA, AOTA, TMJA, 
SSAA, JVLA i JGME); cens d’ocells aquàtics 
hivernants (N). 

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 49 exs. a l’embassament 
del parc del Foix el 10.I (PARA, XPCA i PTEA); 
cens d’ocells aquàtics hivernants (N). Una 
femella amb 4 pollets a l’embassament, a la 
zona de mas Carlús el 18.IX (PTEA i JDFA); 
(F, R).Un niu amb 2 polls crescuts i peixats 
amb gambússia Gambusia holbrooki el 18.IX 
(CGGA, HSCA i XBGA); (R).

ALT URGELL

La Seu d’Urgell 2 exs. al Segre el 29.IX 
(JDAB); (G).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 898 exs. entre el 7 i el 
23.I (PDEA); cens d’ocells aquàtics hiver-
nants (N).

BAIX EMPORDÀ

Pals - Baix Ter 11 exs. del 19.I al 20.I (ABRA, 
CBLA JCWA i JRPB); cens d’ocells aquàtics 
hivernants (N). 
Castell-Platja d’Aro 6 exs. el 10.I (CACB, 
JBLA, JRGA, DVSA, MCDA, LHMA i DBVA); cens 
d’ocells aquàtics hivernants (N). 16 ex. als 
estanys de les Escoles el 5.XII (CACB).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 109 exs. el 12.I (FSEB, 
FLSA, ARMC i STXB); cens d’ocells aquàtics 
hivernants (N). 70 exs. a la Vidala el 21.X 
(RBVA); (N).
Molins de Rei 5 exs. als aiguamolls de 
Molins de Rei el 30.I (RBVA); (N).
Olesa de Montserrat 2 exs. a l’Areny del 
Molí el 18.I (RBVA); (G). 

CERDANYA

Prats i Sansor Un adult amb 3 pollets a la 
bassa de Sanavastre el 14.VII (JDAB); (G, R).

GIRONÈS

Girona 16 exs. a Fontajau el 25.VII (HMPA); 
màxim anual (N). 

PALLARS JUSSÀ

Talarn 1 ex. a la bassa de casa Granotes 
del 25.X al 18.XI (JCCD); (G).

PLA D’URGELL

Estany d’Ivars i Vila-sana 5 exs. entre el 
15 i el 17.I (JEBA, AVPA, JBSA, MBRB i MBXL); 
cens d’ocells aquàtics hivernants (N). 1-2 
parelles nidificants (JEBA); (R, N).

VAL D’ARAN

Vielha Un adult a la bassa d’Oles el 24.V 
(MAMA); (G).
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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.

ALT EMPORDÀ

L’Albera 5 exs. a Garbet l’11.I (MBFA); cens 
d’ocells aquàtics hivernants (N).
Parc Natural de Cap de Creus 13 exs. el 
10.I (PFLB, PCXE, ACHA, LMPA, SOAA i JVSA); 
cens d’ocells aquàtics hivernants (N). 1 ex. 
a Port de la Selva el 5.IV (PFLB, PFSA i MSFB); 
darrer registre de l’any (F).
Pantà de Boadella 39 exs. el 17.I (ABBC, 
CBVA, JBPD, MPDA, MQBA i JQQA); cens d’ocells 
aquàtics hivernants (N).
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 22 exs. el 13.I (JMAA, AOTA, TMJA, 
SSAA, JVLA i JGME); cens d’ocells aquàtics 
hivernants (N). Població nidificant ava-
luada en 2 parelles segures i una probable 
(JMAA); (R).

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 1 ex. a l’embassament 
del parc del Foix entre el 30.I i el 23.II 
(PTEA i FCFA); (G).

ALT URGELL

Basella 58 exs. a l’embassament de Rialb 
el 17.I (JMXX, LMRB i JBSA); cens d’ocells 
aquàtics hivernants (N).

ALTA RIBAGORÇA

Tremp 49 exs. a l’embassament d’Escales 
el 16.I (XMXC, JGXO, JPXO, SSXE, FCXE, REXA, 
JBXA, MMTA, JCXW, EFXD, ALXH i GRXC); cens 
d’ocells aquàtics hivernants (N). 

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 541 exs. entre el 7 i el 

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

BAIX EMPORDÀ

Sant Feliu de Guíxols 1 ex. a la badia de 
Sant Pol el 2.I (CACB); espècie rara a la vall 
del Ridaura.
Pals - Baix Ter 1 ex. del 19.I al 20.I (ABRA, 
CBLA JCWA i JRPB); cens d’ocells aquàtics 
hivernants (N). 
Palamós 1 ex. el 23.XII (JBXH).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 17 exs. el 12.I (FSEB, 
FLSA, ARMC i STXB); cens d’ocells aquàtics 
hivernants (N).

MARESME

Santa Susanna Mínim de 23 exs. el 2.III 
(DCFB); (N).

NOGUERA

Camarasa 31 exs. a l’embassament el 17.I 
(ANCA i LCXE); cens d’ocells aquàtics hiver-
nants (N)
Os de Balaguer 65 exs. a l’embassament 
de Santa Anna el 17.I (SMMB i ACXL); cens 
d’ocells aquàtics hivernants (N)

PALLARS JUSSÀ

Pobla de Segur 60 exs. a l’embassament 
de Sant Antoni el 17.I (JBXR, JBXS, JSNA, 
XGXD, MAXA i XGPB); cens d’ocells aquàtics 
hivernants (N).

PLA DE L’ESTANY

Banyoles 1 ex. al front d’estany el 19.II 
(PPXA). 2 exs. a l’estany el 24.V (XVPA).

PLA D’URGELL

Estany d’Ivars i Vila-sana Un adult amb 
un pollet a l’esquena el 10.X (RBVA, LOXA i 
MMXK); (R). 25 exs. el 21.XI (RBVA i SSXC); 
(N). 10-12 parelles nidificants (JEBA); (R, N).



Llista Sistemàtica 43

Podiceps auritus
Cabussó orellut

Estatus Molt rar com a migrador o hi-
vernant, tot i que els darrers anys és de 
presència anual a Catalunya a l’hivern i es 
disposa d’algunes dades homologades. Es 
distribueix pel nord d’Europa fins a Sibèria 
i també a Amèrica del Nord.

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 2 exs. entre el 7 i el 23.I 
(PDEA); cens d’ocells aquàtics hivernants 
(N). 1 ex. a la barra del Trabucador fins el 
14.III (JPCA); (F). 1 ex. als Alfacs el 28.XII 
(DBCA, CRMB); (G). 

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. fins el 8.II (RBVA); 
(E).

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.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus 1 ex. al 
cens d’hivernants el 17.I (PFLB, PCXE, ACHA, 
LMPA, SOAA i JVSA). 1 ex. a la Farella el 13.XI 
(PCXE); (G). 1 ex. en pas cap al nord per 
la punta de Cap de Creus el 12.XII (PFLB, 
MPBA, JMDA, GCAB); (G). 
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 2 exs. el 13.I (JMAA, AOTA, TMJA, SSAA, 
JVLA, JGME); cens d’ocells aquàtics hivernants 
(N). 1 ex. a la depuradora d’Empúriabrava 
l’11.IX (ACHA); (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 199 exs. entre el 7 i el 
23.I (PDEA); cens d’ocells aquàtics hiver-
nants (N).

BAIX EMPORDÀ

Castell-Platja d’Aro 1 ex. als estanys de 
les Escoles del 19.IX al 20.IX (CACB); (G).
Pals - Baix Ter 1 ex. a la gola del Ter el 
28.X (OBCA); (G). 1 ex. juvenil a la bassa 
del Fra Ramon el 26.VIII (JPCA); primera 
citació postnupcial (F). 1 ex. a les basses 
d’en Coll el 15.XI (JVLA); (G).
Palamós 1 ex. al port,  els dies 14.XII i 
29.XII (JBXH); (G).

BAIX LLOBEGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a la riera de St. 
Climent el 12.IV (JSXP), 1 ex. als calaixos 
de depuració fins el 24.IV (FLSA) i 1 ex. a 
la riera de St. Climent el 3.V (FSEB); darrera 
citació prenupcial (F). 1 ex. a la Vidala el 
18.IX (RBVA); primera citació postnupcial (F).

BARCELONÈS

Sant Adrià de Besòs 1 ex. a la desemboca-
dura del Besòs el 23.XI (XLBA); (G).

NOGUERA

Castelló de Farfanya 2 exs. el 17.XI (JBSA); 
(G). 

PLA DE L’ESTANY

Banyoles 2 exs. a les passeres dels Amara-
dors el 12.XI (JVLA); (G).

PLA D’URGELL

Estany d’Ivars i Vila-sana 7 exs. entre el 
15 i el 17.I (JEBA, AVPA, JBSA, MBRB i MBXL); 
cens d’ocells aquàtics hivernants (N). 1 ex. 
fins l’11.II (JEBA); (F). 1 ex. el 13.VI (VSSA) 
i el 23.X (FVXA); (F). 

SEGRIÀ

Alcarràs 2 exs. a la bassa de l’Arròs el 17.XII 
(FMSA).
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TARRAGONÈS

Vila-seca Diverses observacions d’entre 
2 i 3 exs. entre el 28.IX (AELA) i el 8.XII 
(CAFA); (G).

Calonectris diomedea
Baldriga cendrosa

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

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus. 1 ex. a cap 
Norfeu el 17.I (PFLB, MSFB,  PFSA, DSBB, MCME, 
HPMA, OCVA, MLCA, ACHA, JMDA, OMPA, MPGB, 
SOAA, PCXE, PGGA, MGCA, GCXB, DVSA, OPPB, 
LBXD, LSXE i ALTA); (F). 4 exs. a la punta de 
Cap de Creus el 28.III (PFLB, MCME, MPGB, 
JMDA, ALXE, GGXB i ALTA); primera citació 
prenupcial (F). 275 exs. a la punta del Cap 
de Creus el 8.VIII (PFLB, OCVA, ACHA i MIIA); 
(N). 381 exs. en pas front la punta del Cap 
de Creus el 3.X (PFLB); (N). 2 exs. en pas 
cap al sud per la punta de Cap de Creus el 
7.XI (PFLB, JMDA, MPBA, JVSA i JFFB); darrera 
citació postnupcial (F).

BAIX EMPORDÀ

Sant Feliu de Guíxols 2 exs.en direc-
ció nord,  front la punta de Garbí l’11.IV 
(CACB); (F).
Begur 1 ex. el 18.X (OBCA); (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. el 27.XI (XLBA); 
darrera citació postnupcial (F).

BARCELONÈS

Sant Adrià de Besòs 1 ex. a la desembo-
cadura del Besòs el 17.XI (XLBA); darrera 
citació postnupcial (F).

MARESME

Malgrat de Mar 2 exs. el 9.IV (DCFB); (F).

SELVA

Blanes Un mínim de 300 exs. a la desem-
bocadura de la Tordera el 29.III (RMXK); 
(F, N). 1 ex. el 29.XI (JBXT); darrera citació 
postnupcial (F). 

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.

El patró fenològic de l’espècie continua sent 
similar a anys anteriors, amb observacions 
arreu del litoral, especialment entre octubre 
i abril, tot i que enguany amb xifres inferiors 
i en cap cas superiors al miler d’exemplars, 
que indiquen novament una possible ten-
dència a la baixa de les seves poblacions. 
Les observacions estivals són sempre més 
escasses, atesos els seus desplaçaments cap 
al sud del Mediterrani i cap al litoral atlàntic 
de l’oest del continent.- PFLB

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus Present 
tot l’any. 64 exs. el 10.I (PFLB, PCXE, ACHA, 
LMPA, SOAA i JVSA); cens d’ocells aquàtics 
hivernants (N). Uns 700 exs. a la punta de 
Cap de Creus el 18.IV (OCVA); (N).

BAIX CAMP

Cambrils Mínim de 700 exs. el 24.X (PJAA); 
(N).

BAIX EMPORDÀ

Sant Feliu de Guíxols i Castell-Platja 
d’Aro 10 exs. el 10.I (CACB, JBLA, JRGA, DVSA, 
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MCDA, LHMA i DBVA); cens d’ocells aquàtics 
hivernants (N). 

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 3 exs. el 12.I (FSEB, 
FLSA, ARMC i STXB); cens d’ocells aquàtics 
hivernants (N). Uns 100 exs. des de la torre 
de la Bunyola el 12.IV (RBVA); (N). Uns 400 
exs. el 2.XII (FLSA) i 510 exs. des de la platja 
de la Ricarda el 20.XII (RBVA); (N).

BARCELONÈS

Barcelona 7 exs. el 18.III (MGVA); (F). 
72 exs. des de l’Escullera el 4.XII (MGVA); 
màxim anual (N). 

GARRAF

Sitges Uns 90 exs. mar endins el 3.V (PASA); 
(N). 

MARESME

Arenys de Mar Uns 85 exs. al port el 26 i 
el 30.XII (EBMA); (N).

SELVA

Blanes Uns 50 exs. a la desembocadura de 
la Tordera el 21.III (JBXT) i el 9.V (MGVA i 
MVCA); (N). 
 
TARRAGONÈS

Salou Uns 300 exs. l’1.V (PASA); (N). Uns 
400 exs. el 21.IV (PJAA); (N). 
Tarragona Uns 100 exs. mar endins el 2.V 
(PASA); (N). 

Puffinus yelkouan
Baldriga mediterrània

Estatus Presència regular tot l’any, mal-
grat que no cria a Catalunya. Força més 
escassa que Puffinus mauretanicus. És més 
regular cap a la costa nord i a finals de 
primavera.

Les dades d’enguany evidencien novament 
la seva major presència al litoral septentrio-
nal del país, on les concentracions d’alguns 
milers d’exemplars solen ser habituals du-
rant l’hivern i la primavera a les costes 
empordaneses, mentre que a mesura que 
davallem cap al litoral meridional, les ob-
servacions són més escasses o absents. Si bé 
enguany no s’observen concentracions de 
desenes de milers d’individus (com succeí 
altres anys entre octubre i abril), sí que cal 
destacar observacions estivals força nom-
broses, amb prop de 800 exemplars al mes 
de juny al Cap de Creus.- PFLB

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus Present tot 
l’any. 1.878 exs. el 10.I (PFLB, PCXE, ACHA, 
LMPA, SOAA i JVSA); cens d’ocells aquàtics 
hivernants (N). 776 exs., dels quals 260 
estaven sedentaritzats, a Massa d’Oros el 
7.VI (PFLB, ACHA, PRXE, DSBB, OCVA, JVSA i 
PGGA); (N). 1.279 exs. en pas front la punta 
del Cap de Creus el 3.X (PFLB); (N). 1.746 
exs., la majoria dels quals en pas cap al 
nord, per la punta de Cap de Creus el 12.XII 
(PFLB, MPBA, JMDA i GCAB); (N).

BAIX EBRE

L’Ametlla de Mar 5 exs. molt aprop de la 
costa el 13.XII (MSBB); (G). 
L’Ampolla 2 exs. molt aprop de la costa el 
13.XII (MSBB); (G).
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BAIX EMPORDÀ

Sant Feliu de Guíxols i Castell-Platja 
d’Aro Uns 1.500 exs. el 10.I (CACB, JBLA, 
JRGA, DVSA, MCDA, LHMA i DBVA); cens d’ocells 
aquàtics hivernants (N). 

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat Un mínim de 100 exs. 
a la platja de l’Arana el 18.XI (OBCA); (N).
 
MARESME

Santa Susanna Uns 60 exs. el 8.XII (XRCA); 
(N). 

SELVA

Blanes Diverses observacions a la desembo-
cadura de la Tordera durant tot l’any: Uns 
120 exs. el 14.IV (DCFB),  uns 50 exs. el 24.V 
(DCFB i JBXT), uns 200 exs. a el 5.IX (MGVA), 
30 exs. el 7.X i el 7.XI (MGVA i JBXT); (N).

Puffinus puffinus
Baldriga pufí

Estatus Accidental. Cap registre previ a 
Catalunya.

La presència d’aquesta espècie al litoral ca-
talà no ha estat fins al moment contrastada 
i l’observació de dos possibles exemplars, 
sense imatge fotogràfica, no pot ser accepta-
da atesa la seva condició de primera citació 
per Catalunya. No obstant això, tots els 
caràcters de coloració, morfologia, tipus 
de vol en comparació a d’altres baldrigues 
Puffinus sp. vistes simultàniament i altres 
aspectes detectats pels observadors amb 
llarga experiència d’observació d’ocells 
marins al litoral de Cap de Creus, apunten 
que podria tractar-se del primer registre per 
Catalunya, per la qual cosa caldrà seguir 
atents els propers anys.- OCVA

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus. 1 possible 
exemplar en pas cap al sud, seguit d’un altre 
possible exemplar al cap de pocs minuts, 
per la punta de Cap de Creus el 9.V (PFLB, 
ACHA i JVSA). No acceptada pel CAC.

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.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus 1 ex. du-
rant el cens d’aus marines a la punta de 
cap de  Creus el 7.II (PFLB i SOAA). 1 ex. a 
la punta de Cap de Creus el 28.III (PFLB, 
MCME, MPGB, JMDA, ALXE, GGXB i ALTA). 1 ex. 
a 6 milles migrant cap al nord a la punta 
de Cap de Creus el 4.IV (PFLB, PFSA, MSFB, 
ACHA, OCVA, HPMA, JPXM, JBCA, MSFX, JPMC, 
JAPB, MRFB LJVA, DBXB, PBGA i MSXG). 5 exs. 
el 2.V (JFOD, ABRA, DLHA i PFXC). 1 ex. a 1.5 
milles a l’est de Cap de Creus el 7.V (ALXE i 
GGXB). 2 exs. aprop de s’Encalladora el 10.V 
(ALXE i GGXB). 5 exs. a 2 milles nàutiques 
a Massa d’Oros el 3.VI (SSSA, RGBA, XLBA, 
ALXE i GGXB). 4 exs. a la punta del Cap de 
Creus el 6.VI (PFLB). 1 ex. a l’est de Cap de 
Creus el 13.VI (ALXE i ALTA). Un total de 20 
exs. observats a l’est de Cap de Creus, al 
llarg de 6 dies de navegació entre el 15 i el 
30.VI (ALXE, GGXB i ALTA).
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BAIX EMPORDÀ

Parc Natural de les Illes Medes 5 exs. 
capturats per a l´anellament del 12.VI al 
23.VI (RGBA).
Begur 1 ex. volant costa amunt davant la 
punta d´es Plom el 4.XI (OBCA); única citació 
postnupcial (F).

BAIX EBRE

Tortosa 1 ex. capturat en baixa condició 
física el 24.XII (AMDA); citació d’interior 
(G, E).

GARRAF

Sitges 1 ex. molt aprop de costa el 9.V 
(FMVA); (E). 

MARESME

Premià de Mar 1 ex. en vol de SO a NE el 
3.V (JSPC); (E).

SELVA

Blanes 1 ex. a la desembocadura de la 
Tordera el 21.III (JBXT); (G, F). 1 ex. el 9.V 
(MGVA i MVCA); (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.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus 124 exs. 
el 10.I (PFLB, PCXE, ACHA, LMPA, SOAA i JVSA); 
cens d’ocells aquàtics hivernants (N). 119 
exs. (118 subadults) a la Massa d’Oros el 
7.VI (PFLB, ACHA, PRXE, DSBB, OCVA, JVSA i 
PGGA); (N). Grup de 41 exs. joves o suba-
dults alimentant-se des del far a la Massa 
d’Oros el 7.VI (PFLB, ACHA, PRXE, DSBB, OCVA, 
JVSA i PGGA); (N). 2 exs. subadults a l’est de 
Cap de Creus el 23.VI (ALXE i GGXB); (F). 
4 subadults a la punta de Cap de Creus el 
4.VII (ACHA i HPMA); (F). 2 exs., un d’ells 
adult i l’altre subadult, en pas cap al nord 
per la punta de Cap de Creus el 5.IX (ACHA 
i HPMA); (F). 224 exs. (161 adults, 24 suba-
dults i 39 joves de primer hivern) front 
la punta de Cap de Creus el 7.XI (PFLB), 
(N). 180 exs. (173 adults, 4 subadults i 
3 de primer hivern) en pas cap al sud per 
la punta de Cap de Creus el 12.XII (PFLB, 
MPBA, JMDA i GCAB); (N).

BAIX CAMP

Cambrils Pas en migració de 74 exs./hora 
el 16.IV (PJAA); (N).

BAIX EMPORDÀ

Sant Feliu de Guíxols i Castell-Platja 
d’Aro 20 exs. el 10.I (CACB, JBLA, JRGA, DVSA, 
MCDA, LHMA i DBVA); cens d’ocells aquàtics 
hivernants (N). 
Begur 201 exs. en 2.5 hores d’observació 
el 7.XI (ABRA); (N).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 17 exs. el 12.I (FSEB, 
FLSA, ARMC i STXB); cens d’ocells aquàtics 
hivernants (N). 2 exs. des de la platja 
de ca l’Arana el 10.VI (MCXG); citació 
estival (F). 

BARCELONÈS

Barcelona 9 exs. al port el 13.I (RGBA, 
EGPA i ARMC); cens d’ocells aquàtics hi-
vernants (N).



Anuari d’Ornitologia de Catalunya 200948

Sant Adrià de Besòs 9 exs. a la desembo-
cadura del Besòs el 13.I (XLBA i MCVA); cens 
d’ocells aquàtics hivernants (N).

MARESME

Malgrat de Mar 23 exs. el 18.I (MCVA, 
XLBA, XRCA, FMVA, EBMA i DCFB); cens d’ocells 
aquàtics hivernants (N). 2 exs. el 5.V (DCFB); 
darrera citació prenupcial (F). 

TARRAGONÈS

Salou Uns 40 exs. adults al mar davant de 
Salou el 6.VIII (PASA); citació estival (F, N).

Phalacrocorax carbo
Corb marí gros

Estatus P. c. carbo probablement accidental, 
tot i que calen més dades per a precisar-ne 
l’estatus. Recentment algunes dades a Oso-
na 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, Noruega i les 
Illes Britàniques. A l’hivern, arriba fins a 
la costa nord de la península Ibèrica. P. c. 
sinensis comú en migració i a l’hivern. Més 
rar a l’estiu, quan escassos exemplars poden 
romandre en algunes zones humides com 

els aiguamolls de l’Empordà, o el delta de 
l’Ebre. Caldria una revisió de les úniques 
dades de cria publicades, de les illes Medes, 
doncs hi ha dubtes raonables que hagi 
nidificat en aquest indret.

ALT EMPORDÀ

L’Albera 52 exs. pel coll de Plaja el 28.II 
(MBFA); (G).
Parc Natural de Cap de Creus 124 exs. 
el 10.I (PFLB, PCXE, ACHA, LMPA, SOAA i JVSA); 
cens d’ocells aquàtics hivernants (N). 
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 569 exs. el 13.I (JMAA, AOTA, TMJA, 
SSAA, JVLA i JGME); cens d’ocells aquàtics hi-
vernants (N). 220 exs. a l’estany del Cortalet 
el 12.II (OCVA); (N). 1 ex. al Matà el 9.VIII 
(ACHA); primera observació postnupcial (F).

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal Diverses observacions 
a l’embassament del Foix: 1.317 exs. al 
dormidor el 9.I (PARA i PTEA); cens d’ocells 
aquàtics hivernants (N). Màxim de 1.608 
exs. el 25.I (CGGA, HSCA i XBGA); màxim 
anual (N). 1 ex. el 10.V (PTEA i JCRE); da-
rrera citació prenupcial (F). 1 ex. el 25.VII 
(VSSA); primera observació postnupcial (F).

ALT URGELL

Basella 377 exs. a l’embassament de Rialb 
el 17.I (JMXX, LMRB i JBSA); cens d’ocells 
aquàtics hivernants (N).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 2.118 exs. entre el 7 i el 
23.I (PDEA); cens d’ocells aquàtics hivernants 
(N). 1 ex. a l’Ampolla el 16.V (MSBB); darrera 
citació prenupcial (F). 1 ex. a l’Ampolla el 
16. VII (MSBB); primera citació postnupcial 
(F). 

BAIX EMPORDÀ

Pals - Baix Ter 28 exs. del 19.I al 20.I (ABRA, 
CBLA JCWA i JRPB); cens d’ocells aquàtics 
hivernants (N). 
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Sant Feliu de Guíxols El mateix exemplar 
anellat (T4J) a Dinamarca el 2001, s’observa 
a la zona l’1.I, per quart hivern consecutiu 
(CACB). 
Sant Feliu de Guíxols i Castell-Platja 
d’Aro 37 exs. el 10.I (CACB, JBLA, JRGA, DVSA, 
MCDA, LHMA i DBVA); cens d’ocells aquàtics 
hivernants (N). 
Illes Medes 160 exs. el 15.I (RGBA i SCXG); 
cens d’ocells aquàtics hivernants (N).
Palamós 1 ex. el 25.V (JBXH); darrera citació 
prenupcial (F).
Castell-Platja d’Aro 1 ex. als estanys de les 
Escoles el 9.VIII (CACB); primera observació 
postnupcial (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 517 exs. el 12.I (FSEB, 
FLSA, ARMC i STXB); cens d’ocells aquàtics 
hivernants (N).  3 exs. al riu el 12.V (RBVA) 
fins el mes de juliol (F). Estol de 9 exs. so-
bre la gola del riu el 6.VIII (FLSA); primera 
citació postnupcial (F).

GARROTXA

Besalú 1 ex. el 5.V (SCIA); darrera citació 
prenupcial (F). 

NOGUERA

Camarasa 377 exs. al pantà de Sant Llo-
renç de Montgai el 17.I (ANCA, LCXE, ACXL, 
JBCE, XTXB, EBXB, JLXA i RCXE); cens d’ocells 
aquàtics hivernants (N).

OSONA

Les Masies de Voltregà 1 ex. de 2n any a 
les Rocasses el 2.VIII (RJNA); primera citació 
postnupcial (F).
Manlleu Uns 100 exs. sobre el Ter a el 3.IV 
(RPEA). 1 ex. a Rocacorba el 3.VII (RPEA); 
citació estival (F). 
Santa Maria de Besora Uns 50 exs. sobre 
el castell de Besora el 9.IV (JEPB).
Santa Maria de Corcó 72 exs travessen 
els Llancers, entre Cabrera i Bellmunt, el 
27.III (JCRC); (N).

Vidrà Més de 150 exs. sobre el Pla Traver 
el 14.III (JEPB i MMSC); (N).
Vilanova de Sau 308 exs. a l’embassament 
de Sau el 17.I (RJNA, MGBA, GBXC, JAIA i JCSA); 
cens d’ocells aquàtics hivernants (N). 
Sant Quirze de Besora Uns 100 exs. el 
3.IV (JEPB).

PALLARS JUSSÀ

Tremp 2 exs. aturats a l’embassament el 
8.VIII (MARC); (F). 

PLA D’URGELL

Estany d’Ivars i Vila-sana 150 exs. entre 
el 15 i el 17.I (JEBA, AVPA, JBSA, MBRB i MBXL); 
cens d’ocells aquàtics hivernants (N). 3 exs. 
el 5.V (RBVA); darrera citació prenupcial (F). 

RIBERA D’EBRE

Flix 1.495 exs. a la Reserva Natural de Se-
bes i Meandre de Flix el 16.I (PJMB, QGXA i 
JBGC); cens d’ocells aquàtics hivernants (N).

SEGRIÀ

Lleida 268 exs. a la Mitjana el 17.I (EFGA, 
SWWA, ACXM, LRXA, RMXL, DOXA, ESXE, AGXL, 
GMXA i JLXH); cens d’ocells aquàtics hiver-
nants (N). 
Serós 474 exs. a l’aiguabarreig Segre-Cinca 
entre el 18 i el 19.I (MTXA, MRXH, DSXE, MVXE, 
PPPC, JVXG i MCXO); cens d’ocells aquàtics 
hivernants (N). 8 exs. el 13.VII (JBGC); (F).
Torres de Segre 332 exs. el 17.I (JIXA, 
JBXQ, MVXE, LGXE, BIPA, LPRA i EFSA); cens 
d’ocells aquàtics hivernants (N). 1 ex. a 
l’embassament d’Utxesa el 31.V (MGMA); (F).

SELVA

Fogars de Tordera 3 exs. el 10.VI (DCFB); 
(F).
Riells i Viabrea 1 ex. en vol cap al sud el 
18.V (DCFB); (F). 

TARRAGONÈS

Salou 1 ex. el 6.VIII (PASA); primera citació 
postnupcial (F). 
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VAL D’ARAN

Les 1 ex. el 12.II (MAMA).

VALLÈS ORIENTAL

Montmeló 1 ex. el 7.V (RMXK); darrera 
citació prenupcial (F).

Phalacrocorax carbo carbo

Estatus Sense resgistres previs homologats 
pel CAC.

Aquesta citació constitueix la primera dada 
confirmada d’aquest taxó a Catalunya. Sem-
bla ser, però, que podria ser més comú del 
què s’havia pensat fins ara i que, amb més 
prospecció, segur que augmentarà el nom-
bre de citacions en els propers anys.- OCVA

OSONA

Gurb 1 ex. capturat per anellament a la 
desembocadura del Sorreig al Ter el 31.I 
(JAIA, MGBA, RJNA, AJXA, DCXC, GMCC, MRFB, 
JBCB i GBXB). Citació homologada pel CAC.

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 costa 
tarragonina, on no hi nidifica però hi és 
estiuejant. Fora de les àrees on pot nidificar 
és escàs en el període migratori, i s’observa 
principalment quan els joves es dispersen 
(a partir de juny).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus 19 exs. el 
10.I (PFLB, PCXE, ACHA, LMPA, SOAA i JVSA); 
cens d’ocells aquàtics hivernants (N). Mí-
nim de 4 parelles nidificants (PFLB); (R). 

Un total de 24 exs. (20  joves i 4 adults) 
en el trajecte per mar entre la Massa d’Oros 
i Portlligat el 7.VI (PFLB, ACHA, PRXE, DSBB, 
OCVA, JVSA i PGGA); (N). 47 exs. a l’ajocador 
de la Messina el 8.VIII (PFLB); (N).
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 4 exs. el 13.I (JMAA, AOTA, TMJA, 
SSAA, JVLA i JGME); cens d’ocells aquàtics 
hivernants (N).

BAIX CAMP

Cambrils 1 ex. al port el 31.XII (AELA); (G).

BAIX EBRE

L’Ametlla de Mar 1 ex. el 21.II (PJAA i 
BRXB); (G).
L’Ampolla 1 ex. el 31.VII (MSBB); (G). 

BAIX EMPORDÀ

33-39 parelles nidificants al Baix Empordà 
(RGBA); (R).
Sant Feliu de Guíxols i Castell-Platja 
d’Aro 4 exs. el 10.I (CACB, JBLA, JRGA, DVSA, 
MCDA, LHMA i DBVA); cens d’ocells aquàtics 
hivernants (N). 
Palamós 67 exs. a les illles Formigues el 
18.VIII (LTBB); (N).
Baix Ter 71 exs. el 25.VIII (RGBA); (N).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a la platja de ca 
l’Arana el 30.VI (RBVA); (G). 1 ex. a la Vidala 
el 25.X (MCTA); (G). 

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. a l’Escullera cap al nord el 
4.XII (MGVA); (G).

GARRAF

Sitges 9 exs. el 20.IX (RGLA) i 2 exs. el 19.X 
(MRFB); (G).

MARESME

Calella 84 exs. a Roca Grossa el 23.IX 
(EBMA); (N). Un d’aquests porta una anella 
posada a Menorca (H72).
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SELVA

Blanes 59 exs. al dormidor de la punta de 
Santa Anna el 13.XII (XRCA); (N). 

TARRAGONÈS

Tarragona 22 exs. el 17.VIII (PJAA); màxim 
anual (N). 

Phalacrocorax aristotelis 
aristotelis

Estatus Accidental. Cap registre previ a 
Catalunya.

Aquesta citació, si és homologada pel CAC, 
respresentarà el primer registre per Cata-
lunya d’aquesta subespècie pròpia de les 
costes atlàntiques. Per les dates, coincideix 
amb l’observació d’altres espècies marines 
també a l’interior del territori i allunyades 
del mar, com la gavineta de tres dits Rissa 
tridactyla, l’anec negre Melanitta nigra i la 
calàbria grossa Gavia immer, posteriors al 
temporal de gener.- OCVA

BERGUEDÀ

Berga Diverses observacions a l’embassament 
de la Baells: 2 exs., com a mínim, des del 
febrer i fins a finals d’any (MCXE); (G). No 
tramesa al CAC.

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 localitats 
al nord-est de l’Índia i al sud del Vietnam.

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, Suissa 
i França, fins a Catalunya on va passar 
l’hivern i que a la primavera va tornar cap a 
Alemanya resseguint el camí invers.- OCVA.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. a l’estany del Cortalet de l’11.
II al 12.II (VMMB i ALTA); (G). No tramesa 
al CAC.

PLA D’URGELL

Estany d’Ivars i Vila-sana 1 ex. el 9.I 
(LCXE); (G). No tramesa al CAC.
Mollerussa1 ex. dormint el 8.I (LCXE); (G). 
No tramesa al CAC.

SEGRIÀ

Montoliu de Lleida Un adult a l’abocador 
comarcal en companyia de grups de cigonya 
blanca Ciconia ciconia des de l’octubre de 
2008 fins a finals de gener (MGMA i ALTA);  
(G). No tramesa al CAC.

Botaurus stellaris
Bitó

Estatus Nidificant escassíssim i molt 
localitzat als aiguamolls de l’Empordà i 
al delta 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 delta 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 
irregular a la resta.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 6 exs. a Palau-saverdera el 17.IIII 
(ABRA); cens d’ocells aquàtics hivernants (E, 
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N). Entre 1 i 2 mascles territorials a l´estany 
de Palau (JMAA i ABRA); (E, R).
Avinyonet de Puigventós 1 ex. als estanys 
del mas Margall el 8.II (MPSC); (E, G).
Serra de l’Albera 1 ex. a l’estany de la 
Cardonera, Sant Climent Sescebes, el 25.III 
(ARVA) i el 13.IV (ACJA); (E, G).

BAGES

Santpedor Diverses observacions als ai-
guamolls de la Bòbila: 1 ex. el 16.I (MIXB), 
1 ex. el 25.IV (MIXB, JMXY, GCXD, RSFA, CSXF 
i JIAA), 1 ex. el 4.V (MIXB i JCXV); (E, G).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. entre el 7 i el 23.I 
(PDEA); cens d’ocells aquàtics hivernants 
(E, N). 1 ex. a la bassa de les Olles el 2.III 
(CGGA, XBGA i JGMX); (E). 1 ex. a Canal Vell 
el 3.X (MSBB); (E). 1 ex. a Riet Vell el 31.XII 
(RACA); (E). 

BAIX EMPORDÀ

Baix Ter 1 ex. a l’estany de Boada el 8.II 
(RFRA); (E, G). 1 ex. al Ter Vell el 21.III 
(ABRA); (E, G). 1 ex. al Ter Vell el 24.XII 
(ABRA i IBTA); (E, G).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 2 exs. el 12.I (FSEB, 
FLSA, ARMC i STXB); cens d’ocells aquàtics 
hivernants (E, N).  1 ex. a ca l’Arana el 
13.III (FLSA); darrera citació prenupcial 
(E, F). 1 ex. a la bassa dels Pollancres el 
29.X (JRXM); primera citació postnupcial 
(E, F). 1 ex. als calaixos de depuració el 
14.XI (PBGA); (E, G). 1 ex. a cal Tet el 16.XII 
(EDBB) i 1 ex. als calaixos de depuració el 
18.XII (PEGA); (E, G). 

RIBERA D’EBRE

Flix 2 exs. a la Reserva Natural de Sebes i 
Meandre de Flix el 16.I (PJMB, QGXA i JBGC); 
cens d’ocells aquàtics hivernants (N). 1 ex. 
el 22.XII (JBGC); (G).

SELVA

Sils 1 ex. als estanys el 13.III (JVCB); (E).

VALLÈS ORIENTAL

Cardedeu 1 ex. en vol sota la pluja el 3.II 
(XRCA); (E, G). 

Ixobrychus minutus
Martinet menut

Estatus Estival nidificant regular, especial-
ment comú al delta de l’Ebre. Migrador 
regular, però força rar a les zones on no 
nidifica. Hivernant molt escàs.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. a la depuradora del Matà el 
24.IV (AOTA); primera citació prenupcial (F). 
Població nidificant avaluada en 3 parelles 
(JMAA); (R). 1 ex. a l’estany Europa el 14.VII 
(TAAA); darrera citació postnupcial (F).

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal Diverses observacions 
d’1 ex. a l’embassament del parc del Foix 
entre el 20.VI i el 12.VII (PTEA, PARA i JCRE). 
2 exs. en comportament de cria el 17.VII 
(CGGA, HSCA i XBGA); (R). 1 ex. el 4.IX (CGGA, 
HSCA i XBGA); (F).   

ANOIA

Vilanova del Camí 1 ex. al Parc Fluvial de 
l’Anoia el 15.V (TECA); (G). 

BAGES

Santpedor 1 ex. als aiguamolls de la Bòbila 
el 29.V i l’11.VIII (MIXB), (G).

BAIX CAMP

Cambrils 1 ex. aturat en un toll de pluja 
el 16.IV (PJAA); (G, B).
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BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. anellat a Canal Vell 
el 24.III (JFBB). 1 ex. anellat a Canal Vell el 
18.XI (JFBB). 

BAIX EMPORDÀ

Foixà 1 ex. al Ter el 5.VII (TAAA).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. anellat al Remolar 
el 23.I (JCMC); citació hivernal (F). 2 exs. el 
12.I (FSEB, FLSA, ARMC i STXB); cens d’ocells 
aquàtics hivernants (E, N). 1 ex. als calaixos 
de depuració el 23.XI (FLSA i SBXC) i 1 ex. 
a la bassa dels Pollancres el 5.XII (STVB); 
citació hivernal (F).

BERGUEDÀ

Avià 1 ex. a l’estany de Graugés entre el 
13.V (PABB) i el 25.VII (MBVA i PABB); (G).

GARRAF

Cubelles 1 ex. a la desembocadura del Foix 
el 26.IV (VPRA); (G). 

GIRONÈS

Girona 1 ex. a Fontajau el 16.V (ACHA); 
primera citació prenupcial (F). 2 exs. a 
Fontajau el 16.VI (HMPA); (N). 1 ex. juvenil 
al pont de Pedra el 31.VIII (ACHA); (G).
 
PLA DE L’ESTANY

Banyoles 1 ex. a la llacuna de Casa Nostra 
el 26.VII (JBVB); (G).

PLA D’URGELL

Estany d’Ivars i Vila-sana 1 ex. el 9.V 
(OPPB) i el 16.V (MPMC); (G). 1-2 parelles 
nidificants (JEBA); (R, N).

RIBERA D’EBRE

Flix 1 ex. anellat a la Reserva Natural de 
Sebes i Meandre de Flix el 29.I (JBGC); ci-
tació hivernal (F).

SELVA

Sils 1 ex. a l’estany el 28.IV (DCFB); primera 
citació prenupcial (F). 4 exs. juvenils el 
23.VI (XRCA); (R). 1 ex. el 25.VIII (JVLA); 
darrera citació postnupcial (F). 

TARRAGONÈS

Vila-seca 1 ex. a la Torre d’en Dolça el 
24.VIII (AELA); (G). 

VALLÈS ORIENTAL

Granollers 1 ex. als aiguamolls de can 
Cabanyes el 17.V, el 2.VIII i el 27.VIII 
(RMXK); (G).

Nycticorax nycticorax
Martinet de nit

Estatus Estival nidificant regular, especial-
ment comú al delta de l’Ebre, i amb alguns 
nuclis petits tant en punts del litoral (delta 
del Llobregat, irregular) o de l’interior (per 
ex. Osona). Migrador regular. Hivernant 
molt escàs.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 3 exs. el 13.I (JMAA, AOTA, TMJA, 
SSAA, JVLA i JGME); cens d’ocells aquàtics 
hivernants (N). 7 exs. al riu Fluvià l’11.II 
(JMAA i JGME); (N). 16-17 exs. al dormidor 
del Fluvià de Sant Pere Pescador el 6.XII 
(JPCA); (F, N).
Vilajuïga 2 exs. a la vall del barranc de 
l’Infern el 28.II (JGCB); (F).
Figueres 1 adult volant a poca alçada el 
18.IX; darrera citació postnupcial (GCSB); 
(F).

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal moltes observacions 
a l’embassament, al riu Foix i a la riera de 
Marmellar, entre el 4.II i l’11.VII, amb un 
màxim de 14 exs. a la cua de l’embassament 
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el 18. IV (PTEA); (N). 1 ex. a l’embassament 
del Foix el 26.X (CGGA); (F).

BAGES

Santpedor Diverses observacions als ai-
guamolls de la Bòbila entre el 19.IV (MIXB); 
primera citació prenupcial (F), fins el 20.V 
(MIXB); (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 412 exs. entre el 7 i el 
23.I (PDEA); cens d’ocells aquàtics hiver-
nants (N).

BAIX EMPORDÀ

Foixà Diversos exemplars al Ter del 20.VI 
al 13.VIII amb un màxim d’11 exs. l’1.VII 
(OCVA, ACHA, JMOB, DBMC i OBJA); (N).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 15 exs. el 12.I (FSEB, 
FLSA, ARMC i STXB); cens d’ocells aquàtics 
hivernants (N). 38 exs. a la bassa dels Po-
llancres l’1.IV (RMXH); (N). 4 exs. adults a la 
maresma el 16 i 22.VI (RMXH). Una parella al 
niu amb 3 polls al Remolar el 24.VII (FLSA); 
primer niu descobert al delta del Llobregat 
i que confirma la seva reproducció, mal-
grat en anys anteriors ja s’havien observat 
exemplars juvenils gairebé no volanders (R).

BARCELONÈS

Barcelona 2 exs. al parc del Guinardó el 
4.III (JGCB); primera citació prenupcial (F).
Santa Adrià de Besòs 4 exs. al Parc Fluvial 
del Besòs el 2.IV (XLBA); (F).

BERGUEDÀ

Avià 3 exs. el 4.IV (MBVA); primera citació 
prenupcial (F). 1 ex. al costat de l’estany 
de Graugés el 24.VIII (RBVA i MCXE), darrera 
citació postnupcial (F).

GARROTXA

Besalú 2 exs. a la rotonda de Beuda el 13.IV 
(SCIA); primera citació prenupcial (F).

Olot 1 ex. el 8.IX (OCVA); darrera citació 
postnupcial (F).

OSONA

Les Masies de Roda 1 ex. el 14.III (JAIA); 
primera citació prenupcial (F).
Les Masies de Voltregà Unes 100 parelles 
nidificants a la colònia d’ardeids del Ter 
(MRFB, JCRC, CMGA, JCSA, JEPB, JPRA, RJNA i 
ALTA); cens d’ardeids reproductors (N, R). 
1 ex. a l’aiguabarreig del Ter i el Ges, i 1 
ex. a la resclosa de Gallifa el 15.IX (MRFB i 
AGRB); darreres citacions postnupcials (F).

PLA DE L’ESTANY

Banyoles Una parella ha criat a l’estanyol 
de Montalt amb 3 joves volanders al juny 
(CFQA); (R).
Esponellà 1 ex. el 10.IV (JVLA i JBXH); pri-
mera citació prenupcial (F).

PLA D’URGELL

Estany d’Ivars i Vila-sana 7 exs. el 22.V 
(FVXA); (N). 

RIPOLLÈS

Ripoll 3 exs. el 3.IX (FGPA); darrera citació 
postnupcial (F).
Sant Joan de les Abadeses 1 ex. alimen-
tant-se a la riera d’Arçamala al Molí Petit 
el 27.VII (POSA); (G).

SELVA

Blanes 1 ex. a la desembocadura de la 
Tordera el 20.III (DCFB); primera citació 
prenupcial (F).
Sils 1 ex. el 20.III (XRCA i SRLA); primera 
citació prenupcial (F).

VALLÈS OCCIDENTAL

Montcada i Reixac 1 ex. al riu Besòs el 
30.VIII (JRXN); (G). 
Palau-solità i Plegamans 1 ex. a l’hostal 
del Fum el 9.V (FMVA i AJVA); (G).
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VALLÈS ORIENTAL

La Roca del Vallès 6 exs. al riu Mogent 
– pla de can Font el 9.IV (JMOB); primera 
citació prenupcial (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, especialment a la 
primavera. Hivernant molt escàs.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. a l´estany del Cortalet el 14.IV 
(JVLA); primera citació prenupcial (F). 

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal Diverses observacions 
d’adults i joves entre el 30.III (PTEA); pri-
mera citació prenupcial (F); i l’11.V (FPTB, 
PTEA i FCFA); (G).

BAGES

Manresa 1 ex. al Parc de l’Agulla entre el 
16.V i el 30.V (MIXB); (G). 

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 4 exs. entre el 7 i el 23.I 
(PDEA); cens d’ocells aquàtics hivernants 
(N). 

BAIX EMPORDÀ

Illes Medes 3 parelles nidificants (VPRA i 
ALTA); (R).
Baix Ter 10 exs. a la gola del Ter el 23.VIII 
(JPCA); (N). Almenys 1 ex. a  les basses 
d’en Coll  el 9.IX (JOXD); darrera citació 
postnupcial (F). 

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a la Bunyola el 
28.III (LOXA i  CFXB); primera citació pre-
nupcial (F). 9 exs. als calaixos de depuració 
el 27.VII (FLSA); possible primera citació 
postnupcial (F). 1 ex. a cal Tet el 26.IX 
(AMLB); darrera citació postnupcial (F). 

BAIX PENEDÈS

Banyeres del Penedès 1 ex. el 21.IV 
(CGGA); (G).

CERDANYA

Bellver de Cerdanya 1 ex. el 14.V (ADXA); 
(G). 

GARROTXA

Les Planes d’Hostoles 1 ex. el 10.VI (ILCA); 
(G). 

MARESME

Malgrat de Mar 5 exs. migrant pel mar el 
7.IV (DCFB); primera citació prenupcial (F). 

PLA DE L’ESTANY

Banyoles 1 ex. a la llacuna de casa Nostra 
el 27.VI (SCIA); (G). 1 ex. al mirador dels 
Desmais al Vilar l’11.VIII (CFQA); (G). 1 ex. 
a l’estany el 15.IX (CFQA); (G). 

PLA D’URGELL

Estany d’Ivars i Vila-sana 1 ex. l’11.VII 
(FVXA); darrera citació prenupcial o citació 
estival (F).

RIBERA D’EBRE

Móra d’Ebre Diverses observacions entre el 
9.IV (EPFA); primera citació prenupcial (F); 
i el 2.IX (EPFA); darrera citació postnupcial 
(F). Màxim de 8 exs. el 13.VIII (EPFA); (N).

SEGRIÀ

Torres de Segre 1 ex. el 4.IX (MGMA); da-
rrera citació postnupcial (F). 
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SELVA

Blanes 1 ex. a la desembocadura de la Tor-
dera el 12.VI i el 24.VII (DCFB); citacions 
estivals (F). 1 ex. el 6.IX (JBXT); darrera 
citació postnupcial (F). 
Sils 1 ex. a la llacuna permanent el 21.III 
(XRCA i SRLA); primera citació prenupcial (F).
 
TARRAGONÈS

Vila-seca 1 ex. a la Sèquia Major el 17.VIII 
(AELA); (F). 

VALLÈS OCCIDENTAL

Pontils 16 exs. en vol cap al sud el 23.VIII 
(FMVA); (N). 

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 habituals en 
punts on fa anys era més rar.

Respecte als anys anteriors, es detecta una 
lleugera davallada generalitzada d’exemplars 
hivernants i a la majoria de dormidors. 
El cas més notori ens l’ofereix el delta de 
l’Ebre amb un descens de pràcticament el 
50% respecte 2008. Destaca, per contra, 
l’augment a la joca de les basses de Rufea, 
així com l’elevada concentració observada a 
l’abocador de Montoliu. També sembla que 
pot haver-hi un cert descens dels efectius 
reproductors respecte l’any 2008. Aquest 
és el cas tant del Zoo de Barcelona, el qual, 
per primer cop, ha patit una davallada de 
31 a 29 parelles, com de la colònia d’ardeids 
del Ter, que ha passat de 14 a 2 parelles. 
Malauradament, enguany no s’han rebut 
dades de cria de la resta d’espais on hi nidi-
fica, però sembla que també entrarien dins 
d’aquesta dinàmica. És el cas, per exemple, 

de les illes Medes (V. Pedrocchi, com. pers.) 
i possiblement l’embassament d’Utxesa 
(obs. pers.). La citació tardana de cria a 
la colònia urbana del parc Zoològic no es 
nova, i ja s’havia rebut alguna citació encara 
més retardada en anteriors anuaris.- JGGD.    

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 320 exs. el 13.I (JMAA, AOTA, TMJA, 
SSAA, JVLA i JGME); cens d’ocells aquàtics 
hivernants (N).

BAIX CAMP

Reus  451 exs. al dormidor el 27.I 
(ACTA);cens d’ocells aquàtics hivernants (N).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 2.438 exs. entre el 7 i el 
23.I (PDEA); cens d’ocells aquàtics hiver-
nants (N).

BAIX EMPORDÀ

Calonge Uns 100 exs. al dormidor de la 
desembocadura de la riera l’11.XII (CACB).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 736 exs. el 12.I (FSEB, 
FLSA, ARMC i STXB); cens d’ocells aquàtics 
hivernants (N).

BARCELONÈS

Barcelona 29 nius al parc Zoològic, primer 
ou eclosionat el 5.III i el darrer el 4.VIII 
(JGGD); citació tardana de cria (R). Màxims 
hivernals de 60 exs. al dormidor (JGGD); (N).

GARRIGUES

Les Borges Blanques 560 exs. el 23.I (JAXJ i 
ICXF); cens d’ocells aquàtics hivernants (N).

GIRONÈS

Girona 886 exs. a Fontajau el 17.I (ACHA, 
HMPA, JBPC i ARVA); cens d’ocells aquàtics 
hivernants (N). 
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OSONA

2 parelles nidificants a la colònia d’ardeids 
del Ter (MRFB, JCRC, CMGA, JCSA, JEPB, JPRA, 
RJNA i ALTA); (N, GR).
Les Masies de Voltregà 40 exs. al Ter a la 
Gleva en un comptatge a l’ajocador el 17.I 
(MRFB). 32 exs ajocats al Ter a la Gleva el 
18.IV (MRFB); (N). 
Manlleu 33 exs. a la Devesa el 3.III (JPRB); 
(N).
Sant Quirze de Besora 2 exs. el 6.IV (JEPB); 
(G).

PLA D’URGELL

Estany d’Ivars i Vila-sana 900 exs. entre 
el 15 i el 17.I (JEBA, AVPA, JBSA, MBRB i MBXL); 
cens d’ocells aquàtics hivernants (N). 960 
exs. el 10.III (JEBA); màxim anual (N). 

SEGRIÀ

Alcarràs 546 exs. a l’Horta Vella l’11.I 
(MTXA i MRXH); cens d’ocells aquàtics hi-
vernants (N).
Lleida 1.782 exs. al dormidor dels aigua-
molls de Rufea el 16.I (ESMA, EFSA, JPXM i 
AMXG); (N). 
Montoliu de Lleida Uns 2.000 exs. a 
l’abocador el 7.X (ATTA); (N).

Egretta gularis × 
Egretta garzetta
Martinet dels esculls × Martinet blanc 

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. als voltants de la 
Tancada, al Trabucador i als arrossars pro-
pers durant tot l’any (PDEA). És el mateix 
exemplar present des del 24.VII de 2002 
(DBCA).  

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat Un presumpte híbrid 
a la bassa dels Pollancres el 16.VIII (STXB i 

SBXF) fins el 18.VIII (FLSA i SBXC); una nova 
citació d’aquests polèmics exemplars que, 
hores d’ara, encara no poden ser atribuits 
amb seguretat a E. gularis o a E. garzetta, 
i tampoc es poc assegurar que es tracti 
d’exemplars híbrids (FLSA); (T).

Egretta garzetta
Martinet blanc

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

La població nidificant catalana segueix 
concentrada en quatre nuclis, i ha mos-
trat, a trets generals, un discret increment 
numèric. Pel que fa a la població hivernal, 
és significativa la davallada del 45% patida 
al delta del Ebre respecte l’any anterior. 
S’observa una manca de dades hivernals a la 
comarca de Lleida. En migració prenupcial 
les observacions són a partir de primers de 
març (3.III). Del pas postnupcial es disposa 
d’una primera citació al juliol (14.VII), amb 
màxims a mitjans d’agost (20.VIII).- JGGD.  

Tendència població nidificant (SOCC) 
Mitjana anual (2002-2009): -6% (ns, n=51). 
Índex 2009=0,7

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 4 exs. el 13.I (JMAA, AOTA, TMJA, 
SSAA, JVLA i JGME); cens d’ocells aquàtics 
hivernants (N).

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 40 exs. a la cua de 
l’embassament del Foix el 13.IV (XPCA); (N).
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BAIX CAMP

Vandellòs 1 ex. ferit per caçadors el 8.IX 
(CRBC). 

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1.386 exs. entre el 7 i el 
23.I (PDEA); cens d’ocells aquàtics hiver-
nants (N).

BAIX EMPORDÀ

Sobrestany 17 exs. el 20.I (ABRA); cens 
d’ocells aquàtics hivernants (N).
Illes Medes Població nidificant de 41 pa-
relles (VPRA i ALTA); (N).
Palamós 80 ex. a les illes Formigues el 
20.VIII, repartits en dos estols migrant 
costa avall (JBXH i JVLA); (N).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 10 exs. el 12.I (FSEB, 
FLSA, ARMC i STXB); cens d’ocells aquàtics 
hivernants (N).

BARCELONÈS

Barcelona 7 nius al parc Zoològic, pri-
mer ou eclosionat el 19.IV (JGGD); (R). 
Màxims hivernals de 20 exs. a la joca del 
Zoo (JGGD); (N).

CERDANYA

Prats i Sansor 1 ex. a la bassa de Sanavastre 
el 14.VII (JDAB); (G). 

OSONA

Unes 20 parelles nidificants a la colònia 
d’ardeids del Ter (MRFB, JCRC, CMGA, JCSA, 
JEPB, JPRA, RJNA i ALTA); cens d’ardeids re- cens d’ardeids re-
productors (N, R). 
Gurb 1 ex. a Sant Fruitós del Grau el 10.I 
(RJNA); (G).
Les Masies de Voltregà 11 exs ajocats al 
Ter a la Gleva el 18.IV (MRFB); (N). 
Manlleu 1 ex. al Ter el 25.I (PBXD). 3 exs 
ajocats al Ter a la Devesa el 27.II (RJNA); pos-
sible primera citació d’exemplars migradors. 
6 exs al Ter, a l’embarcador, el 3.III (JPRB).

Casmerodius albus
Agró blanc

Estatus Nidificant recent amb una població 
incipient i petita al delta de l’Ebre. Migrador 
i hivernant regular al delta de l’Ebre. També 
és migrador i hivernant, darrerament més 
regular, als aiguamolls de l’Empordà, al delta 
del Llobregat i a altres zones humides, tant 
litorals com de l’interior.

Tal com va passar als dos últims anuaris, 
s’han tornat a rebre un bon nombre de 
citacions. No hi ha cap província sense 
observacions d’aquesta espècie. Majori-
tàriament es tracten d’individus observats 
al llarg del període hivernal i durant el seu 
pas, especialment prenupcial. La majoria 
de dades d’hivern es concentren, com és 
habitual, al delta de l’Ebre, amb un nombre 
d’exemplars similars als detectats el 2008 
(any que es va assolir el màxim històric). 
Fora d’aquesta zona, cal destacar les ob-
servacions rebudes a certs trams del curs 
mitjà i baix del riu Ter i l’àrea al voltant del 
golf de Roses. Per contra, són poques les 
dades en període estival fora del seu únic 
nucli reproductor del delta de l’Ebre. En 
aquest sentit es nota a faltar alguna dada 
estival en espais propicis on podria arribar 
a nidificar com ara l’embassament d’Utxesa, 
l’aiguabarreig Segre-Cinca o Flix. S’haurà, 
doncs, de continuar esperant esdeveniments 
futurs en aquestes zones.- JGGD.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 6 exs. el 13.I (JMAA, AOTA, TMJA, SSAA, 
JVLA i JGME); cens d’ocells aquàtics hiver-
nants (N). 5 exs. als Tres Ponts, el 9.IV 
(OCVA). 6 exs. al parc el 15.XII (MRXF); (N).
Serra de l’Albera 1 ex. a Delfià el 4.VI 
(JAXI); (G).
Parc Natural de Cap de Creus 4 exs. en 
pas cap al nord-est per davant de la punta 
de Cap de Creus el 29.IX (BRMA); tercera 
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observació documentada de l’espècie al 
parc (G).

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal Diverses observacions 
a l’embassament del riu Foix: 2 exs. el 15.IX 
(CGGA i XBGA) i 1 ex. fins el 6.X (PTEA); (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 461 exs. entre el 7 i el 
23.I (PDEA); cens d’ocells aquàtics hiver-
nants (N).

BAIX EBRE

L’Ametlla de Mar 2 exs. volant cap al nord 
el 21.II (PJAA i BRXB); (G).

BAIX EMPORDÀ

Baix Ter 6 exs. els dies 19.I i 20.I (ABRA, 
CBLA JCWA i JRPB); cens d’ocells aquàtics 
hivernants (N). 8 ex. a les basses d’en Coll 
el 16.III (CBLA); (N). Presència entre el 18.X 
i el 27.XI (JCWA), amb un màxim de 4 exs. 
als arrossars el 18.X (OBCA).
Castell-Platja d’Aro 1 ex. als estanys de les 
Escoles el 13.IV; cinquena citació a la vall 
del Ridaura (CACB); (G). 2 exs. als estanys 
de les Escoles del 3.X al 16.X (CACB). 1 ex. 
als estanys de les Escoles el 14.XI (CACB).
Torroella de Montgrí 2 exs. el 4.V (CFQA); 
(G).
Bellcaire d’Empordà 3 exs. el 3.XI (DBRA); 
el 8.XI encara n’hi ha un (ABRA); (G).
Foixà 1 ex. al Ter el 22.XI i un altre o el 
mateix el 5.XII (DBMC); (G).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. sobre l’estació 
biològica el 19.II (JCMC i PBGA). 1 ex. a 
cal Tet el 13.IV (JMXC i RBVA), 4 exs. a la 
maresma el 10.V (MLMB), 1 ex. a cal Tet el
14.V (MCXJ) i 1 ex. a la bassa dels Pollancres 
el 20.VI (RBVA). 1 ex. a la maresma el 16.XI 
(PBGA); darrera citació postnupcial (F). 

GARROTXA

Sant Ferriol 1 ex. al Fluvià l’1.V (FTCA); 
darrera citació prenupcial (F). 1 ex. el 9.X 
(SCIA); primera citació postnupcial (F). 2 
exs. el 19.XI (SCIA); màxim anual (N). 

OSONA

Observacions regulars d’entre 1 i 3 exs. 
a diverses localitats del Ter els mesos de 
gener a abril i de setembre a desembre 
(MRFB, JBCB, JCRC, JPRB, RJNA, JEPB, JAIA i 
MGBA). 
Les Masies de Voltregà 1 ex. al Ter a Es-
padamala el 8.V (RJNA); (F).
1 ex al Ter al Masnou el 21.VIII (JPRB); (F).
Manlleu 8 exs. al Ter a la Devesa el 17.I 
(JAIA); màxim anual (N). 
Sant Quirze de Besora 1 ex al Ter el 5.V 
(JEPB); (F). 1 ex. al Ter el 27.VII (JEPB); 
primera citació postnupcial (F). 

NOGUERA

Térmens 1 ex. al Segre el 14.XII (FMSA). 

PALLARS JUSSÀ

Llimiana 1 ex. a la cua del pantà de Te-
rradets el 4.I (FPPA); citació hivernal (F).

PLA DE L’ESTANY

Porqueres 1 ex. a la llacuna de l’Artiga de 
can Morgat el 13.V (JBXH); darrera citació 
prenupcial (F). 

PLA D’URGELL

Estany d’Ivars i Vila-sana 1 ex. entre el 
15 i el 17.I (JEBA, AVPA, JBSA, MBRB i MBXL); 
cens d’ocells aquàtics hivernants (N). 3 exs. 
el 15.X (ABBB).

SELVA

Sils 3 exs. el 12.V (DCFB); màxim anual (N, 
F). 1 ex. el 3, el 6 i el 25.VIII (AMSD, AMLB 
i JVLA); citacions estivals (F). 
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VALLÈS ORIENTAL

Les Franqueses del Vallès 1 ex. a les Ri-
beres del Congost el 9.IX (JMOB); primera 
citació postnupcial (F). 
Sant Celoni 1 ex. a les Llobateres el 8.V 
(DCFB); darrera citació prenupcial (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, al recinte del parc zoològic de la 
ciutat de Barcelona.

Continua el creixement de la població re-
productora; tant pel que fa al nombre de 
parelles com, i aquesta és la bona notícia, 
en el nombre de colònies, que en la darrera 
dècada pràcticament s’han duplicat. Ja es pot 
donar per consolidat el nucli reproductor 
de la punta de la Banya (segona colònia 
pel delta de l’Ebre). També cal destacar 
la descoberta d’una nova zona de cria a 
les basses de Rufea al Segrià, una antiga 
gravera recuperada. Tot i no tenir dades 
directes per a l’any 2009, a partir de censos 
posteriors i en base a càlculs teòrics, el seu 
origen podria situar-se cap a l’any 2007. 
També s’haurà de seguir l’evolució futura 
del petit nucli reproductor de cal Tet, que 
d’establir-se seria la segona colònia pel delta 
del Llobregat. A destacar el salt poblacional 
respecte l’any anterior mostrat a les colò-
nies de l’embassament de Sant Llorenç de 
Montgai (de 56 a 84 parelles) i del riu Ter, a 
les Masies de Voltregà (de 22 a 40 parelles). 
No s’han rebut observacions de possibles 
nidificacions puntuals a espais amb hàbitats 
idonis com ara la Reserva Natural de Sebes i 
Meandre de Flix o certs trams del riu Fluvià, 

Segre, Llobregat o Ter. La resta de dades fe-
nològiques es mantenen dins del patró típic 
per a l’espècie a terres catalanes. El delta 
de l’Ebre segueix sent el centre d’hivernada 
més destacat. En aquest sentit també és 
remarcable el tram baix del Ter i l’àrea al 
voltant del golf de Roses, que malgrat no 
acaben encara d’assentar-se nuclis de cria, 
mantenen, per contra, un contingent no 
menyspreable de població tant hivernal 
com no reproductora.- JGGD i JBSA.

Tendència població nidificant (SOCC) 
Mitjana anual (2002-2009): 4% (ns, n=93). 
Índex 2009=1,1

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 60 exs. als Tres Ponts el 9.IV (OCVA); 
(N).

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 28 exs. a l’embassament 
del Foix el 10.I (PARA, XPCA i PTEA); cens 
d’ocells aquàtics hivernants (N).

BAIX CAMP

La Selva del Camp 1 ex. ferit per caçadors 
l’11.IX (CRBC).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 4.183 exs. entre el 7 i el 
23.I (PDEA); cens d’ocells aquàtics hiver-
nants (N). 

BAIX EMPORDÀ

Baix Ter 76 exs. els dies 19.I i 20.I (ABRA, 
CBLA, JCWA i JRPB); cens d’ocells aquàtics 
hivernants (N). 47 exs. a les basses d’en 
Coll el 2.IV (ABRA i JCWA); (N).
Sobrestany 15 exs. el 20.I (ABRA); cens 
d’ocells aquàtics hivernants (N).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 54 exs. el 12.I (FSEB, 
FLSA, ARMC i STXB); cens d’ocells aquàtics 
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hivernants (N). 4 nius a cal Tet l’11.III 
(FLSA); (R). Una parella al niu amb ous a 
la riera de St. Climent el 12.V (SBXC); 5ª 
parella reproductora de l’any; (R).

BARCELONÈS

Barcelona 110 nius al parc Zoològic, pri-
mer ou eclosionat el 2.II i el darrer el 16.VI 
(JGGD); (R). El 26.I ja hi havia18 nius ocu-
pats (JGGD); (R). 

NOGUERA

Camarasa 84 nius a Sant Llorenç de Mont-
gai (JBSA i JGGD); (R).

OSONA

Les Masies de Voltregà Unes 40 parelles 
nidificants a la colònia d’ardeids del Ter 
(MRFB, JCRC, CMGA, JCSA, JEPB, JPRA, RJNA i 
ALTA); cens d’ardeids reproductors (N, R).

SEGRIÀ

Lleida Nova colònia de cria per a Catalunya 
a les basses de Rufea (JBSA); (R). Es calcula 
que podien haver-hi uns 9 nius (JBSA); (R).
Torres de Segre 90 nius a l’embassament 
d’Utxesa (JBSA i JGGD); (R).
Vilanova de la Barca 15 nius al Sot del 
Fuster (JEBA, JBSA i JGGD); (R).

VAL D’ARAN

Bausen 7 exs. a Pónt de Rei el 12.II (MAMA); 
(F).

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 exemplars estiuejants oca-
sionals no reproductors en alguns casos, a 
la resta del territori. Hivernant molt rar.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. a l’estany del Cortalet el 14.III 
(JMAA); primera citació prenupcial (F). Po-
blació nidificant avaluada en 39 parelles 
(JMAA); (R, N). 
L’Albera 1 ex. a l’estany dels Torlits el 29.IV 
(ACJA).

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal Diverses observacions 
a l’embassament del Foix entre el 9.IV (PARA) 
i el 28.V (PTEA). 

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. entre el 7 i el 23.I 
(PDEA); cens d’ocells aquàtics hivernants 
(N). 

BAIX EMPORDÀ

Baix Ter 3 exs. l’1.IV (ABRA). 1 ex. el 9.IX 
a les basses d’en Coll (JOXD); darrera ob-
servació postnupcial (F).
Castell-Platja d’Aro 6 exs. als estanys de 
les Escoles l’11.IV (CACB), xifra rècord a la 
vall del Ridaura (N). 
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BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a cal Tet el 24.III 
(MCXJ); primera citació prenupcial (F).  
Diverses observacions als calaixos de de-
puració: 1 ex. el 16.I (FLSA); citació hivernal 
(F). 1 ex. el 26.XI i el 10.XII (FLSA); citacions 
hivernals (F). 7 exs. als calaixos de depu-
ració el 2.IV (FLSA) i 9 exs. a Reguerons el 
8.IV (RBVA); (N).

BARCELONÈS

Sant Adrià de Besòs 1 ex. a la desembo-
cadura del Besòs el 2.IV (XLBA); primera 
citació prenupcial (F).

GIRONÈS

Sant Julià de Ramis 5 exs. a Costa-Roja 
el 25.III (NRCA); primera citació prenup-
cial (F). 

MARESME

Malgrat de Mar 1 ex. a la desembocadura 
de la Tordera el 4.IV (PABA); primera citació 
prenupcial (F). 

NOGUERA

Penelles 1 ex. al castell del Remei l’1.X 
(JBSA); darrera citació postnupcial (F). 

OSONA

Vic 1 ex. sobre la Guixa l’1.IV (RJNA); pri-
mera citació prenupcial (F).
Santa Maria de Corcó 3 exs. sobre el Llac 
el 3.IV (MRFB i AGRB); (F).

PLA D’URGELL

Estany d’Ivars i Vila-sana 2 exs. el 28.III 
(FMSA); primera citació prenupcial (F). 2-3 
parelles nidificants (JEBA); (R, N).

RIBERA D’EBRE

Tivissa 1 ex. el 6.X (EPFA); darrera citació 
postnupcial (F).

SELVA

Sils 1 ex. als estanys el 22.III (ESXD); pri-
mera citació prenupcial (F). 

SEGRIÀ

Torres de Segre 2 exs. a l’embassament 
d’Utxesa el 21.III (MVCA, DFXA, EBXE, OLGA, 
LCBB i MGTA); primera citació prenupcial (F). 

VALLÈS ORIENTAL

Sant Celoni 5 exs. migrant riu avall el 24.III 
(DCFB); primera citació prenupcial (F). 

Ciconia nigra
Cigonya negra

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

ALT EMPORDÀ

Perelada 1 ex. el 23.IV (ACHA); primera 
citació prenupcial (F).
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. de 2n any 24.IV (ABRA). 1 ex. 
a les Llaunes el 9.X (JEDA); (E).
Capmany 2 exs. en vol direcció E l’1.V 
(JAPB); (E).
Serra de l’Albera 1 ex. a Delfià el 4.IX 
(MRXF i JAXI); (E).

ALT URGELL

La Seu d’Urgell 2 exs. a sobre la ciutat el 
16.VIII (JDAB); (E, F).

ANOIA

La Llacuna 1 ex. el 16.IV (ICHA); (E). 

BAGES

Sant Fruitós de Bages 1 ex. el 15.III 
(GRDA); primera citació prenupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 7 exs. en migració el 10.IV 
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(MSBB). 1 ex. el 18.IV (MSBB). 1 ex. a l’hemi-
delta sud el 17.X (JTOA i RSBB); darrera 
citació postnupcial (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. juv. a cal Tet el 
18.XII (SBXC, FLSA, PEGA i MOOA) i 1 ex. a la 
bassa dels Pollancres el 19.XII (JIXC i APXM); 
citació hivernal (F). 
Esplugues de Llobregat 2 exs. a Sant Pere 
Màrtir el 29.X (MGVA); darrera citació post-
nupcial (F).

BARCELONÈS

Barcelona 2 exs. en migració sobre el turó 
de la Magarola el 29.X (APSA); darrera citació 
postnupcial (F).

CERDANYA

Bellver de Cerdanya 1 ex. en migració 
l’11.IX (MGMA); (F).
Isòvol 1 ex. en migració l’11.IX (MGMA); (F).

GARRAF

Sitges 1 ex. en migració a Canòpolis el 
13.IX (RGLA); (F).

GARROTXA

Besalú 1 ex. el 28.III (FTCA); primera citació 
prenupcial (F).
La Vall d’en Bas 4 exs. sobrevolant l’església 
de Sant Miquel de Castelló el 20.IX (JRXN). 
Sant Joan les Fonts 1 ex. sobrevolant el 
Fluvià el 19.V (FBXC i TAXC). 6 exs. al volcà 
d’Aiguanegra el 20.IX (FTCA, JSPC i JRXN); 
(E).

MARESME

Argentona 2 exs. el 13.IX (JMMA); (E).
El Masnou 3 exs. el 17.IV (APSA); (E).
Premià de Mar 1 ex. el 4.V (JCTB); (E). 
Tordera 1 ex. en uns camps al costat del 
riu el 1.VIII (LGRB); primera citació post-
nupcial (F).

NOGUERA

Balaguer 1 ex. passa la nit en un àlber del 
riu Farfanya el 30.IV (MGMA); (E). 

OSONA

Santa Maria de Besora 1 ex. al coll de 
Beví el 8.III (ALAA); primera citació pre-
nupcial (F).
Santa Maria de Corcó 1 ex. al mas Coro-
mines el 3.IV (JCRC i JMJA); (E).
Sant Quirze de Besora 1 ex. el 10.III (JEPB); 
(F).
Taradell 1 ex. en migració el 15.X (JPSC); 
darrera citació postnupcial (F).

PALLARS SOBIRÀ

Lladrós 1 ex. a la vall de Cardós cap al 
nord el 2.VI (SRJA i FSXA); (E). 

PLA DE L’ESTANY

Serinyà 2 exs. al pla de Martís el 28.X 
(CFQA); darrera citació postnupcial (F).

RIPOLLÈS

Camprodon 1 ex. el 9 i 10.III (JVNA i PIPA); 
primera citació prenupcial (F).
Ripoll 5 exs. el 4.VIII (FGPA); (F).

SEGRIÀ

Aspa 1 ex. empaitat per 3 milans reials el 
31.I (GBCA); citació hivernal (F).
Montoliu de Lleida 1 ex. a l’abocador 
comarcal entre un grup de cigonya blanca 
Ciconia ciconia el 10.X (RBVA, LOXA i MMXK); 
darrera citació postnupcial (F). 

SELVA

Caldes de Malavella 1 ex. el 28.XII (TSXC); 
citació hivernal (F). 
Fogars de la Selva 2 exs. al riu Tordera a 
can Simó el 31.VIII (DCFB); (F).
Sils 1 ex. el 9 i 10.XI (JVLA, JMOB i CPMB); (E).

SOLSONÈS

Odèn 2 exs. a la Móra Comdal el 8.III (DMCA 
i EPXA); (E).
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TARRAGONÈS

El Catllar 2 exs. el 24.IX (ACTA, MPSB, GLGA 
i ARPB); (E).

VALLÈS ORIENTAL

Parets del Vallès 2 exs. en migració a Ga-
llecs el 28.XI (FMVA, OBCA, DFXB i DMXC); (E).
Sant Celoni 1 ex. a les Llobateres el 30.III 
(DCFB); (E). 

Ciconia ciconia
Cigonya blanca

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

ALT EMPORDÀ

L’Albera 370 exs. pel coll de Plaja el 8.III 
(MBFA).
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 258 exs. el 13.I (JMAA, AOTA, TMJA, 
SSAA, JVLA i JGME); cens d’ocells aquàtics 
hivernants (N). 150 exs. a l’estany dels 
Roncaires l’1:II (EGGA). 278 exs. als estays 
del Matà el 3.IX (JMAA); (N). Uns 200 exs. 
al Matà el 27.XII (CRRB); (N).
Parc Natural de Cap de Creus 75 exs. fent 
tèrmiques i migrant cap al sud per sobre 
el coll de la Perafita el 19.VIII (MBXL); (N).

BAIX CAMP

Botarell 1 ex. arriba prop de la planta de 
compostatge seguint un grup de gavines 
capnegres i les acompanya fins al pantà de 
Riudecanyes l’1.III (PJAA i VRCA); (B)

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 10 exs. entre el 7 i el 23.I 
(PDEA); cens d’ocells aquàtics hivernants (N).

34 exs. a Camarles el 22.X (JFBB). 23 exs. en 
un camp d’arròs entre l’Ampolla i Deltebre 
el 6.XI (RACC i OBJA); (F, N). 27 exs. el 22.XI 
(MSBB); (F, N).  

BAIX EMPORDÀ

Sobrestany 4 exs. el 20.I (ABRA); cens 
d’ocells aquàtics hivernants (N).
Castell-Platja d’Aro El 6.VIII, un exemplar 
als estanys de les Escoles de Platja d’Aro; 
el 30.VIII se li afegeix un altre exemplar. 
Ambdós havien estat marcats al projecte 
d’introducció de Gallecs, a Mollet del Vallès 
i van romandre a la vall del Ridaura fins a 
final d’any. 66 exs. sedimentats als estanys 
de les Escoles el 15.VIII i 63 exemplars el 
29.VIII (JBLA, JRGA i CACB); xifres inusitades 
a la vall del Ridaura (N). 

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a la maresma 
el 24.I (STXB) fins el 25.I (STXB). 18 exs. 
sobre la maresma el 30.I (RBVA). 1 ex. a 
la maresma del Remolar el 3.V (CCTA). 11 
exs. a la platja de ca l’Arana el 17.IX (LOXA i 
RBVA) i més tard al Remolar (RMXH); primera 
citació postnupcial (F). 1 ex. a la platja de 
ca l’Arana el 3.X (PBGA) fins el 21.X (LOXA 
i MCXJ); darrera citació postnupcial (F).

BERGUEDÀ

Gironella 42 exs. a Sant Marc el 20.VIII 
(JPVB); (F, N). 

CERDANYA

Bellver de Cerdanya Un mínim de 163 
exs. en migració el 24.VIII (EDDD); (F, N).

GARROTXA

Besalú 2 exs. el 28.IV (SCIA); darrera citació 
prenupcial (F).
Maià de Montcal 332 exs. el 22.VIII (FTCA); 
(N).
Olot 8 exs. el 19.II (MBXM); primera citació 
prenupcial (F). 1 ex. el 9.IX (ICOA); darrera 
citació postnupcial (F).
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GIRONÈS

Girona 1 ex. l’11.V (ACBD); darrera citació 
prenupcial (F). 1 ex. el 3.VIII (CSXG); pri-
mera citació postnupcial (F). 
Salt 1 ex. al pla dels Socs el 10.II (RCXC); 
primera citació prenupcial (F).
Vilablareix  6 exs. el 5.X (OCVA i MLCA); 
darrera citació postnupcial (F).

NOGUERA

Penelles 178 exs. al castell del Remei el 
30.VII (JBSA); (N). 

OSONA

Diverses observacions de febrer a maig 
d’1 a 13 exs. entre el 2.II i el 17.V amb un 
total de 211 a 233 exs. (RJNA, MRFB, RPEA, 
JPRB, JEPB, GDBA, MORA, JVFB, JBCB, DCXC, JAIA, 
LCPA, PBXD, RRTA, GMCC, GRTA, JCRC, CMGA, 
AGRB, APFA, DVBA i ACHA). Observacions 
entre el 13.VII i el 15.X d’un total de 243 a 
249 exs. (RJNA, JAIA, MGBA, JPRB, MRFB, RPEA, 
JVRA i TCRA).
Gurb 1 ex prop el Reixac el 20.I (RPEA); 
primera citació prenupcial (F). 8 exs. el 17.V 
(RJNA i ACHA); darrera citació prenupcial (F). 
Les Masies de Voltregà  5 exs. el 13.VII 
(MRFB i RJNA); primera citació postnupcial 
(F).
Santa Maria de Corcó 4 exs. el 27.XII 
(RJNA); ciatció hivernal (F). 

PLA D’URGELL

Estany d’Ivars i Vila-sana 80 exs. entre el 
15 i el 17.I (JEBA, AVPA, JBSA, MBRB i MBXL); 
cens d’ocells aquàtics hivernants (N).

PLA DE L’ESTANY

Banyoles Uns 463 exs. el 22.VIII (SCIA); 
(N). 

SEGRIÀ

Montoliu de Lleida 363 exs. a l’abocador 
comarcal el gener (MPLA); cens d’ocells 
aquàtics hivernants (N). Uns 1.050 exs. el 
26.XI (ATTA), màxim anual (N). 

Torres de Segre Uns 30 exs. al campanar 
el 16.I (FMSA). 

SOLSONÈS

Solsona Uns 450 exs. el 24.VIII (DGJA); (N). 

Plegadis falcinellus
Capó reial

Estatus Nidificant resident al delta de 
l’Ebre, on es troba en augment (més de 
300 ocells presents de forma regular). A la 
resta 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 1 ex. el 13.I (JMAA, AOTA, TMJA, SSAA, 
JVLA i JGME); cens d’ocells aquàtics hiver-
nants (N).  2 exs. a l´estany del Matà el 24.V 
(RCAA); darrera citació prenupcial (F). 2 exs. 
adults als estanys del Matà el 20.VI (JMAA); 
possible primera citació postnupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 491 exs. entre el 7 i el 
23.I (PDEA); cens d’ocells aquàtics hiver-
nants (N). 

BAIX EMPORDÀ

Sobrestany 1 ex. el 20.I (ABRA); cens d’ocells 
aquàtics hivernants (N).
Baix Ter 2 exs.a l’estany de Boada del 22.III 
(JPCA) al 5.IV (ABRA, JCWA i RFRA).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 3 exs. a la maresma 
del 5.I (FLSA) fins el 31.III (DHXA). Màxims 
de 10 exs. a la maresma el 26.II (RMXH) i 
21 exs. a la maresma el 7.III (RBVA); (N).  
3 exs. a la maresma l’1.IV (RMXH) fins el 
12.IV (STXB), 1 ex. a cal Tet el 24.IV (LOXA) 
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i 1 ex. a la maresma entre el 2.V (RBVA) i 
el 12.V (RMXH); darrera citació prenupcial 
(F). 1 ex. a cal Tet el 12.VIII (OCVA i FLSA); 
primera citació postnupcial (F). 3 exs. a cal 
Tet el 9.IX (ARMC) fins el 16.IX (MDXC). 1 ex. 
a cal Tet i 1 ex. a la maresma del Remolar 
el 17.IX (FLSA).

NOGUERA

Bellcaire d’Urgell 1 ex. el 17.IX (JBSA); (G). 

SELVA

Sils 5 exs. l’11.III (JVLA i ADGA); primera 
citació prenupcial (F). 6 exs. del 12.III al 
21.III (DBXA i AMSD) i 2 exs. del 22.III al 
4.IV (DBXA i ADGA); (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. Hi-
vernant 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 13.II 
(JMAA); primera citació prenupcial (F). Ob-
servacions al llarg dels mesos d’abril, maig,  
juny, juliol i fins el 20.VIII (AOTA); (F),  amb 
un màxim de 10 exs. a l’estany de Palau el 
2.IV (JGME); (N).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 56 exs. entre el 7 i el 23.I 
(PDEA); cens d’ocells aquàtics hivernants 
(N). 

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 3 exs. el 12.I (FSEB, 
FLSA, ARMC i STXB); cens d’ocells aquàtics 
hivernants (N).  Es continuen observant 

fins el 14.III (RBVA); (F). 1 ex. a la maresma 
entre el 7.IV (STXB) i el 12.V (RMXH). 3 exs. 
a la maresma el 26.V (RMXH) i 2 exs. el 4.VI 
(FLSA, CCXD i XLBA). 1 ex. sobre cal Tet el 
9.IX (FLSA, FSEB, EDBB i ARMC); primera citació 
postnupcial (F), i 1 ex. a la maresma el 13.IX 
(SBXF). 1 ex. a la bassa dels Pollancres el 
29.IX (JBXT); darrera citació postnupcial (F).

PLA D’URGELL

Estany d’Ivars i Vila-sana 1 ex. el 9.V 
(OPPB i ADOA); (G).    

SEGRIÀ

Vilanova de la Barca 1 ex. al Sot del Fuster 
el 9.II (MLMB); (G).

SELVA

Sils 1 ex. a l’estany el 10.V (JVLA); (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 dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 19 exs. el 13.I (JMAA, AOTA, TMJA, 
SSAA, JVLA i JGME); cens d’ocells aquàtics 
hivernants (N). 8 ex. al Matà el 9.IV (APPB). 
2 exs. adults a l´aguait de Quim Franch el 
25.VII (MGMA).
Parc Natural de Cap de Creus Uns 25 
exs. venint de mar volant en direcció N per 
sobre del far de Roses el 21.III (ALXE); (N).

BAIX CAMP

Cambrils 74 exs. al port el 4.II (ACTA, JFOD, 
EGTA i MPSB); (G, N).
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BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 11.197 exs. entre el 7 i el 
23.I (PDEA); cens d’ocells aquàtics hiver-
nants (N).

BAIX EMPORDÀ 

Mont-ras 23 exs. en vol per sobre el mar 
el 14.VIII (JBXH); (F).
Sant Feliu de Guíxols 1 adult a la platja 
el 21.I (MMXN); espècie molt rara a la vall 
del Ridaura (G).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 15 exs. a la maresma el 
10.III (RMXH) i uns 40 exs. des de la platja 
de ca l’Arana el 24.III (FLSA, SBXC i OBXA); 
màxim prenupcial (N).  1 ex. a la maresma 
el 8.IV (RBVA), 3 exs. El 27.IV (RMXH) i 2 exs. 
a cal Tet el 12.V (FLSA) i 14.V (LOXA); (F).

GIRONÈS

Girona 40 exs. el 17.II (JVCB). 12 exs. en 
migració nocturna el 5.V (JMOB); (G). 
Salt 250 exs. el 25.III (GDBA); (N).

MARESME

Cabrera de Mar Uns 16 exs. el 14.III 
(PMXF); (N, G).

OSONA

Torelló 1 ex. al Ter al Conanglell el 8.IX 
(BFXB), trobat a les Gambires el 10.IX (LJSA) 
i traslladat al centre de recuperació de Tor-
referrussa (no sobreviu).

SELVA

Blanes 1 ex. a la desembocadura de la 
Tordera el 29.III (RMXK); (G). 
Riells i Viabrea 5 exs. el 15.III (DCFB). Un 
estol d’uns 130 exs. en migració nocturna 
el 18.V (DCFB); (N). 

TARRAGONÈS

Tarragona Uns 75 exs. el 28.III (DJGA i 
ARGA); (G).

VALLÈS OCCIDENTAL

Pontils 117 exs. en migració el 26.III 
(FMVA); (G).
Terrassa 110 exs. migrant a les 22:45 el 
29.V (JBXT); (G, N). 

VALLÈS ORIENTAL

Cardedeu Un estol en migració nocturna 
per la serra de ca l’Estraqués el 2.V (JMOB); 
(G).
Sant Celoni 15 exs. en migració nocturna 
el 7.V (MVCA); (G). 

Pernis apivorus
Aligot vesper

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

Primera (10.III) i ultima observació de 
l’any (1.IX) dins els períodes descrits en 
anteriors anuaris. Les concentracions més 
grans es produeixen a principis de setembre. 
S’han observat exemplars durant l’estiu en 
àrees on l’espècie no es reprodueix, caldria 
esbrinar si en algun cas poden pertànyer 
a exemplars reproductors no detectats. 
És interessant que es facin arribar a www.
ornitho.cat totes les citacions del període 
reproductor procedents de sectors on l’aligot 
vesper és escàs i poc conegut.- PJAA.

ALT EMPORDÀ

L’Albera 4 exs. al coll de Plaja el 4.IV (MBFA); 
(F).
Parc Natural de Cap de Creus 1 ex. a 
Colera el 24.VII (JAXI). 1 ex. a cala Jugadora 
el 21.IX (JMDA); (F).
Salines-Bassegoda Presència estimada de 
4 parelles nidificants (FTCA); (R). 
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ALT URGELL

El Pont de Bar 6 exs. el 31.III (DOAA), 
primera citació prenupcial (F). 
La Seu d’Urgell 100 exs., en dues hores, 
migrant cap a l’est pel pla de les Forques 
el 15.V (JDAB i JNVA); (N).

ALT PENEDÈS

Olèrdola 1 ex. el migració al puig de l’Àliga 
– Tres Partions el 15.VIII (CGGA, XBGA, MPMB 
i RPAA); primera citació postnupcial (F). 1 ex. 
en migració sobre el puig de l’Àliga – Tres 
Partions el 10.X (CGGA, XBGA, HSCA i RPAA); 
darrera citació postnupcial (F).

ANOIA

La Pobla de Claramunt 12 exs. l’1.IV 
(XBGA); primera citació prenupcial (F).
Pujalt 1 ex. possible nidificant, lluny de la 
distribució de l’atles de nidificants, l’11.VI 
(VPRA); (G, R).

BAGES

Cardona 1 ex. al castell de Cardona el 5.X 
(RSBA); darrera citació postnupcial (F).
El Pont de Vilomara i Rocafort 4 exs. el 
15.III (ESBA); primera citació prenupcial (F).
Navarcles 6 exs. entre Navarcles i Tala-
manca el 25.V (RBVA); (F).

BAIX EMPORDÀ

Torroella de Montgrí 1 ex. al Ter Vell el 
20.III (JRBB i JBLA); primera citació prenup-
cial (F).
Forallac 1 ex. adult del 20 al 23.VI (JCJA); 
(R).
Verges 1 ex. al bosc de ribera del Ter el 
27.VI (JPCA); (R).
Foixà 1 ex. adult l’1.VII (OBJA); (R).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. el 10.III (MGVA); 
primera citació prenupcial (F). 1 ex. a cal 
Tet el 7.IX (FLSA); primera citació post-
nupcial (F).

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. al turó de la Magarola el 
12.X (APSA); darrera citació postnupcial 
(F).

CERDANYA

Ger 2 exs. al bosc de ribera del Segre el 
15.VII (JDAB).
Llívia 1 ex. al pla de Forques el 13.VII 
(JDAB).

CONCA DE BARBERÀ

Vimbodí 3 exs. reclamant en vol en migra-
ció el 29.VIII (PJAA i EAXD); (B).

GARROTXA

La Vall d’en Bas 2 exs. el 25.X (JRXN); dar-
rera citació postnupcial, força tardana (F). 
Sant Joan les Fonts 2 exs. en migració el 
14.VIII (FTCA); primera citació postnupcial 
(F). 952 exs. en migració, entre el 25.VIII i 
el 25.IX, dins l’horari estàndard de 10:00 a 
14:00 h durant la 8ª campanya de seguiment 
de la migració de rapinyaires al Parc Natural 
de la Zona Volcànica de la Garrotxa amb 
un màxim de 336 exs. el dia 3.IX (FTCA, 
CRGD); (N,F)

GIRONÈS

Girona 1 ex. a Taialà-Germans Sàbat el 
29.III (HMPA); primera citació prenupcial 
(F).

MARESME

Cabrera de Mar 1 ex. a can Percala el 14.III 
(RCAA); primera citació prenupcial (F).

MONTSIÀ

Godall Un mínim de 400 exs. per sobre la 
serra de Godall el 13.IX (LJAA); (N)

OSONA

Manlleu 1 ex. al pla de l’Aire el 13.X (JPRB); 
darrera citació postnupcial (F).
Santa Maria de Corcó 3 exs. a la casa de l’Hora 
el 3.IV (GMCC); primera citació prenupcial (F). 
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Sant Quirze de Besora 7 exs. sobre el 3.IV 
(JEPB); primera citació prenupcial (F).

PALLARS SOBIRÀ

Alt Àneu 2 joves volanders fent vols lúdics 
el 18.VII (MGMA); (R).

PLA DE L’ESTANY

Serinyà 1 ex. a la resclosa de Serinyà al 
riu Fluvià el 24.III (SCIA); primera citació 
prenupcial (F).

TERRA ALTA

El Pinell de Brai 41 exs. en migració el 
29.VIII al capvespre (RACC); (N, F). Ob-
servats un mínim de 230 exs. en migració 
el 6.IX  en diversos grups durant tot el dia 
(RACC); (N, F).

VAL D’ARAN

Vielha e Mijaran 1 ex. el 30.X i 3 exs. l’1.XI 
(JBSA); darreres citacions postnupcials (F). 

VALLÈS OCCIDENTAL

Palau de Plegamans 1 ex. a ca n’Arimon, 
lluny de les àrees reproductives, el 25.VII 
(FMVA); citació estival (F).

Elanus caeruleus
Esparver d’espatlles negres

Estatus Nidificant regular, tot i que en-
cara en molt baix nombre, a l’interior de 
Catalunya; probablement també ha niat 
a l’Alt Empordà. Accidental, amb dades 
recents de divagants (que poden romandre 
durant un temps), en diferents punts del 
territori. Sembla confirmar-se una lenta 
consolidació de la població nidificant. La 
seva àrea de distribució s’estén pel centre i 
el sud-oest de la península Ibèrica, l’Àfrica 
(excepte el Sàhara) i des del Pakistan fins 
a Nova Guinea.

ALT EMPORDÀ

Vila-sacra 1 ex. entre Vila-sacra i Fortià del 
31.X (ECFA) a final d’any; (E). 

BAIX EMPORDÀ

La Tallada d’Empordà 1 ex. el 5.IX (DSBB); 
(E). 

BAIX LLOBREGAT

Begues 1 ex. el 16.VIII (RFXT); (E).

GARRIGUES

Arbeca 2 exs. entre el 30.IV i el 29.X (MGMA 
i JBSA); (E). 
Castelldans 1 ex. entre Mas de Melons i 
Alfès el 13.XII (ARSA); (E).
La Granadella 2 exs. el 18.X (AGGD); (E).

GIRONÈS

Cassà de la Selva 1 ex. a l’Esclet del 21.XI  
al 4.XII, i anellat el 26.XI (RMGA, JMGH, 
ARVA, MFRA, PFLB, ACHA, GDBA, FDXA, NPIA i 
DVSA); (E). 

MONTSIÀ

Ulldecona 2 exs. el 16.I (AMVB). 1 ex. el 
7.VI (AMVB), 2 exs. adults el 7.XII (AMVB) 
i el 31.XII (JMQA); (E).

NOGUERA

Balaguer 1 ex. al secà de Balaguer el 27.II 
(PCXC i GBCA); (E). 
La Sentiu de Sió 1 ex. al secà de Bellmunt 
el 8.V (GBCA); (E).

OSONA

Santa Maria de Corcó 1 ex. al pla de Lla-
frenca el 6.XII (GRTA) i el 7.XII (CMGA); (E).

PLA DE L’ESTANY

Banyoles 1 ex. el 14.XII (SCIA); (E).

PLA D’URGELL

Castellnou de Seana 1 ex. el 7.X (FVXA); (E).
Estany d’Ivars i Vila-sana 1 ex. el 3.X 
(FMSA), fins el 13.XI (CPBA); (E).
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Vilanova de Bellpuig 1 ex. el 15.XI (AVAA); 
(E).

RIPOLLES

Campdevànol 1 ex. prop de la font del 
Roser el 3.X (AMLB); (E).

SEGARRA

Els Plans de Siò 1 ex. els dies 14 i 20.V 
(MGMA). 1 ex. el 15.XI (AVAA). 1 ex. els dies 
7 i 18.XII (XAXD, JGXN i MGMA); (E).

SEGRIÀ

Artesa de Lleida 1 ex. entre els dies 22 i 
25.XI (JGXN, MGMA i JBSA); (E).
Aspa 1 ex. el 24.XI (RSBA), i el 30.XI (SCCB); 
(E).
La Granja d’Escarp 2 exs. el 17.V (JBGC); 
(E).
Llardecans 1 ex. el 20.VII (JBGC); (E).
Lleida 1 ex. el 31.III (MGMA). 2 adults i 
3 polls al niu el 5.V (MGMA); (R). 1 ex. el 
31.XII (ACTA); (E).
Maials 1 ex. el 21.V (JBGC). Un adult el 
13.XII (JBGC); (E).
Seròs 1 ex. entre els dies 8 i 10.VI (JBGC). 
1 ex. el 21.VII (JBGC); (E).

SELVA

Sils 1 ex. a l’estany de Sils el 31.X (MVCA 
i DBXA); (E).

URGELL

Belianes Un adult el 10.X i el 21.XI (RBVA, 
LOXA, MMXK i SSXC); (E).
Bellpuig Un adult i 2 immadurs al secà de 
Belianes-Preixana els dies 19 i 22.IX (MGVA 
i JBDA). 1 ex. el 30.IX (FVXA); (E).
La Fuliola 2 exs. el 21.XI (MGMA, XVGB i 
JGXN); (E).
Ossò de Sió 2 exs. el 22.IX (JPPE) i 2 exs. 
el 20.X (JPPE); (E).
Preixana  Un adult el 18.V (JBSA), i el 20.V 
(MGMA) i 2 exs. el 21.VI (JBSA); (E). 1 ex. 
el 2.VII i el 14.VIII (ABBB); (E). 1 immadur 
el 12.IX (FVXA); (E).

Sant Martí de Riucorb 1 parella el 5 i 7.V 
(MGMA), el 19.V (JBSA). Niu amb polls el 
22.VII (JBSA), i 4 polls grans i la parella el 
13 i 25.VIII (JBSA); (E). 1 ex. de primer any 
el 24.X (JBSA); (E).
Tàrrega  2 exs. el 7.V (JBAB); (E). 1 ex. a 
Claravalls el 26.V (ABBB); (E). 1 immadur 
el 7.XI (FPTA), i 1 adult el 11.XI (GBCA). 
1 ex. el 8.XII (FPTA),  el 9.XII (FVXA) i el 
16.XII (JBSA); (E).
Verdú 1 ex. el 14.VIII (ABBB); (E). 4 polls 
i la parella el 20.VIII (JBSA). 2 ex el 14.XII 
(FVXA); (E).
Vilagrasa Un adult aturat en un ametller el 
13.V (JBSA), i una parella construint el niu 
el 22.V (JBSA); (E). 2 adults amb polls al niu 
el 8.VII (JBSA), i 4 volanders i la parella el 
13.VIII (JBSA); (E). 1 ex. el 12.XII (SCBC); (E).

Milvus migrans
Milà negre

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

Es detecten exemplars de principis de març 
fins a l’octubre, tot i que aquest any, com en 
el 2008, es tornen a observar petits grups 
durant l’hivern, en alguns casos vinculats 
a zones amb abocadors. Es detecta poc 
durant el pas postnupcial.- PJAA.

ALT EMPORDÀ

L’Albera 1 ex. a Espolla el 13.II (MBFA i 
BMBA). 62 exs. en pas pel coll de Plaja el 
4.IV (MBFA, ECFA i ACJA); (N).
Pedret i Marzà 1 ex. a l’abocador el 7.I 
(AOTA) i 2 exs. el 3.XI (JAXI); citacions hi-
vernals (F).
Torroella de Fluvià 1 ex. juvenil al riu 
Fluvià el 24.XI (ECFA); (F).
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ALT PENEDÈS

Olèrdola 1 ex. en migarció sobre el puig 
de l’Àliga – Tres Partions el 22.VIII (CGGA, 
XBGA i RPAA).
Castellet i la Gornal 4 exs. en migració so-
bre el turó de les Tortes el 21.IX (RJRA); (F).

ALT URGELL

Peramola 14 exs. en migració seguint la 
conca del Segre el 8.III (MGMA); primera 
citació prenupcial (F). 

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 2 exs. en migració a Canal 
Vell el 21.VIII (PJAA). 1 ex. a l’Ampolla el 
15.X (MSBB); darrera citació postnupcial (F). 

BAIX EMPORDÀ

Torroella de Montgrí 3 exs. a cala Mont-
gó el 20.III (JEJA i VEDA); primera citació 
prenupcial (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. sobre la Vidala el 
10.IV (AMSA); primera citació prenupcial (F). 
2 exs. sobre Carrabiners el 13.IV (RBVA) i 1 
ex. a la platja de ca l’Arana el 25.IV (FLSA, 
SBXC i JFOD).

CERDANYA

Bellver de Cerdanya 1 ex. el 28.III (MGMA); 
primera citació prenupcial (F).
Ger 1 ex. el 15.VII (JDAB); (F).
Llívia 1 ex. al pla de Forques el 13.VII 
(JDAB); primera citació postnupcial (F).

GARROTXA

Besalú 3 exs. en migració al riu Fluvià el 
2.III (FTCA); primera citació prenupcial 
(F). 
Sant Joan les Fonts 5 exs. en migració, 
entre el 25.VIII i el 25.IX, dins l’horari 
estàndard de 10:00 a 14:00 h durant la 
8ª campanya de seguiment de la migració 
de rapinyaires al Parc Natural de la Zona 
Volcànica de la Garrotxa amb un màxim de 

2 exs. el dia 3.IX. Dates extremes els dies 
31.VIII i 11.IX (FTCA, CRGD); (N,F)

MARESME

Premià de Mar 1 ex. el 5.VIII (ABBB); (G).

NOGUERA

Camarasa Un mínim de 5 exs. l’11.III 
(EMDA); primera citació prenupcial (F). 
Preixens 1 ex. en un dormidor de milà 
reial el 18.XI (MGMA); citació hivernal (F). 

OSONA

Manlleu 4 exs. al Tenis de Manlleu el 5.III 
(GMCC); primera citació prenupcial  (F).
Santa Maria de Besora 139 exs. sobre el 
castell de Besora el 4.IV (JEPB); (N).
Orís Almenys 42 exs. prop l’abocador d’Orís 
el 4.IV (JEPB); (N).
Sant Quirze de Besora 90 exs. sobre Sant 
Quirze de Besora el 21.IV (JEPB); (N).

PALLARS JUSSÀ

Talarn 1 ex. el 14.III (JCCD); primera citació 
prenupcial (F). 

PLA DE L’ESTANY

Serinyà 1 ex. a la resclosa de Serinyà el 
17.III (SCIA); primera citació prenupcial (F). 

PLA D’URGELL

Ivars d’Urgell 4 exs. el 16.XII (OPPB); citació 
hivernal (F). 

RIBERA D’EBRE

Flix 1 ex. a Sebes el 9.III (XBGA); primera 
citació prenupcial (F).

SEGRIÀ

Montoliu de Lleida 1 ex. a l’abocador el 
1.II (JBGC); (F), i 3 exs. el 10.XII (ATTA); 
citacions hivernals (F).

SELVA

Fogars de Tordera 1 ex. el 17.III (DCFB); 
primera citació prenupcial (F). 
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Sils 23 exs. en migració a l’estany de Sils 
el 28.IV (JRRC); (N).

VALLÈS OCCIDENTAL

Palau-solità i Plegamans 1 ex. el 26.VII 
(FMVA); primera citació postnupcial (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 veure 
tot l’any.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. a l’estany Mornau el 17.III 
(MFRA); primera citació prenupcial (F). 
L’Albera 4 exs. al coll de l’Auleda el 25.III 
(JBRC); (F).
Parc Natural de Cap de Creus 2 exs. a Sant 
Onofre el 20.V (JMDA i DVSA); (F).
Pedret i Marzà 1 ex. a la bassa el 10.VIII 
(MRXF i GHXB); (G).
Perelada 2 exs. el 26.XII (MRXF i GHXB); (G).
Mollet de Perelada 1 ex. el 27.XII (MRXF 
i GHXB); (G).

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 1 ex. en migració el 
28.IX (CGGA, HSCA i XBGA); (F).

ALT URGELL

La Seu d’Urgell Una còpula sobre una 
torre elèctrica a la partida de Sant Esteve 
del Pont el 22.II (JDAB); (R). 124 exs. al 
jóc de l’abocador de Benavarre el 30.XII 
(JDAB); (N).

BAIX EBRE

L’Ampolla 1 ex. en migració el 23.X (MSBB); 
darrera citació postnupcial (F). 

BAIX EMPORDÀ

Baix Ter 1 ex. al mas Pla el 4.X (JPCA); (F).

GARROTXA

La Vall d’en Bas 2 exs. el 15.XI (AMLB); (F).
Sant Joan les Fonts 2 exs. en migració, 
entre el 25.VIII i el 25.IX, dins l’horari 
estàndard de 10:00 a 14:00 h durant la 
8ª campanya de seguiment de la migració 
de rapinyaires al Parc Natural de la Zona 
Volcànica de la Garrotxa, els dies 14.IX i 
20.IX (FTCA, CRGD); (N,F).
Santa Pau 1 ex. el 15.XI (AMLB); (F).

GIRONÈS

Girona 1 ex. al puig de Montilivi el 6.VII 
(JBPC); citació estival en un quadrat UTM 
10×10 sense dades de cria (F).

MARESME

Sant Andreu de Llavaneres 1ex. sobrevo-
lant el poble el 19.XI (ARHA); (F).

SEGRIÀ

Montoliu de Lleida 30 exs. a l’abocador 
comarcal el gener (MPLA); cens d’ocells 
aquàtics hivernants (N).
Torres de Segre 57 exs. al dormidor l’11.
II (MGMA);(N).

TERRA ALTA

El Pinell de Brai 1 ex. en migració el 20.IX 
(RACC); (F, G). 

NOGUERA

Castelló de Farfanya 18 exs. el 8.XII 
(AGGB); (N).

OSONA

Manlleu 1 ex. sobre la Comella el 19.III 
(RPEA); primera citació prenupcial (F).



Llista Sistemàtica 73

Orís 1 ex. a l’abocador el 20.VI (JEPB); 
citació estival (F).
Sant Quirze de Besora 23 exs el 14.IV 
(JEPB); (N).
Tona 1 ex. el 25.IX (JBCB); primera citació 
postnupcial (F).

PLA D’URGELL

Bell-lloc d’Urgell 1 ex. al pla de Vencilló 
el 5.II (FMSA); (F).

RIPOLLÈS

Ogassa 1 ex. el 26.XI (JAXI); citació hi-
vernal (F).

SEGRIÀ

Montoliu de Lleida 67 exs. a l’abocador el 
10.XII (ATTA); màxim anual (N).    

TARRAGONÈS

Tarragona 1 ex. a Mas Enric el 16.IX (PJAA 
i CAFA); primera citació postnucpial (F).

VALLÈS ORIENTAL

Lliçà de Vall 1 ex. caçant a la plana al·luvial 
del torrent de les argelagues el 22.IX (FMVA 
i OYSA); primera citació prenupcial (G).
Mollet del Vallès 1 ex. a Gallecs el 3.X 
(OBCA i RMXK); darrera citació postnupcial 
(F).
Sant Celoni 1 ex. l’11.III (DCFB); primera 
citació prenupcial (F).

Gypaetus barbatus
Trencalòs

Estatus Resident localitzat escàs a les serres 
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

Salines-Bassegoda 1 ex. a la Vajol el 10.III 

(STXC, CDXC i JBIA); (G). 2 ex. (1 ad.) a Al-
banyà el 2.V (FTCA i HRAA);(G). Un adult a 
Albanyà el 16.V (AOTA, MBFA i BMBA); (G). 
1 ex. l’1.VI (MBFA); (G).

GARROTXA

Montagut 1 ex. al passant d’en Roca el 7.V 
(FTCA) i el 24.V (MRXF); (G).
Sant Joan les Fonts 1 ex. al volcà d’Aigua-
negra el 5.IX (FTCA); (G).

NOGUERA

Algerri 1 ex. trobat atropellat a la carretera 
el 8.III (JMGI); (B, 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 serres 
prepirinenques i pirinenques occidentals. 
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.

ALT EMPORDÀ

Salines – Bassegoda 2 adults a Albanyà el 
2.V (FTCA i HRAA); (G).

ALT URGELL/PALLARS JUSSÀ

Reserva Nacional de Caça de Boumort  
1 ex. el 26.II (MAXG); primera citació pre-
nupcial (F). 

ANOIA

El Bruc 2 exs. entre el 24.IV i el 10.V en 
una zona possible de cria (CRAB i SAAA); (G).
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BAGES

Mura 1 ex. al parc natural el 2.VI (ESBA); 
(G). 

GARROTXA

Argelaguer 2 exs. el 27.VI (JMDA); (G). 
Les Planes d’Hostoles 2 exs.  des del coll 
de Malla el 18.VI (JRXN); (G).
Montagut 1 ex. el 30.V (QBCA i FTCA); (G). 
Sales de Llierca 1 ex. el 5.VII (MLLA); (G).
Sant Ferriol 2 exs. el 25 i 26.VI (SCIA); (G).

MONTSIÀ

La Sènia 1 ex. el 26.IX (MSBB); darrera 
citació postnupcial (F). 

NOGUERA

Balaguer 1 ex. al secà de Balaguer el 21.IV 
(RBVA i RGMB).

OSONA

Les Masies de Roda 1 ex. prop el Para-
dor de Sau el 27.II (FCBA); primera citació 
prenupcial (F).
Orís 10 exs. a l’abocador fent dormidor 
(RJNA); màxim anual (N).

PALLARS JUSSÀ

Tremp 35 exs. alimentant-se simultània-
ment al punt d’alimentació suplementària 
de la serra de Lleràs el 29.VII (JCCD); (N).

RIPOLLÈS

Gombrèn i Ripoll L’any 2007 va aparèixer 
un poll d’aufrany al peu d’unes cingleres 
del Ripollès, i que van recuperar al Centre 
de Torreferrussa. L’any 2008, es va poder 
comprovar que una parella d’aquesta espècie 
criava efectivament a la mateixa cinglera, 
aconseguint treure un poll. El mateix any 
es va detectar una nova parella en una altra 
zona del Ripollès. El 2009 s’ha comprovat 
la cria d’una parella a la zona de Gombrèn 
(FGPA, AFAA i JGMA).

SEGRIÀ

Torres de Segre 2 ex a l’embassament 
d’Utxesa el 15.V (RBVA, RGMB i MMXK).

SELVA

Susqueda 4 exs. el 15.VIII (JRXN); (G).

URGELL

Preixana 1 ex. el 14.VIII (ABBB); (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 veure 
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 allun-
yades del nucli tradicional, com ara el Ber-
guedà i el Solsonès. A la resta del territori 
és un visitant irregular.

ALT EMPORDÀ 

Albanyà  3 exs. sobrevolant la zona el 22 
i el 26.III (JFCA); (G).
Serra de l’Albera 2 exs. a Requesens el 24.I 
(ABRA, MBFA, BMBA i AOTA). 1 ex. a la carena 
de l’Albera el 4.IV (MBFA, ACJA, ECFA i BMBA). 
1 ex. al puig Neulós el 4.V (JBRC).  1 ex. a 
Campany l’11.X (JAPB); (G).                
Salines-Bassegoda 4 exs. a Albanyà el 
17.III (FTCA). 1 ex. a Maçanet de Cabrenys 
el 16.IV (FTCA). 1 ex. a Albanyà el 21.IV 
(FTCA). 13 exs. a la Mare de Déu del Món, 
Albanyà, el 24.IV (FTCA). 12 exs. a la Vajol 
el 25.IV (ACJA). 24 exs. a Terrades el 28.IV 
(GHXB). 1 ex. a Albanyà el 22.V (JVLA). 30 
exs. el 2.V (FTCA); (G).
Parc Natural de Cap de Creus 4 exs. sobre 
de la Serra Verdera el 3.VII (TAAA); (G).
Figueres 1 ex. sobrevolant el casc urbà el 
6.VI (MRXF); (G).
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Vilademuls -  Bàscara 15 exs. el 6.V (PFLB); 
(G, N).

ALT PENEDÈS

Santa Margarida i els Monjos 1 ex. al 
turó de la Pòpia el 25.I (PTEA i FCFA); (G). 

ANOIA

Olesa de Montserrat 6 exs. volant a força 
alçada el 6.V (MNPA); (G).

BAIX CAMP

Mont-roig del Camp 1 ex. atropellat pel 
tren el 3.XI (MDDB i CRBC).
Prades 1 ex. a la serra de la Gritella el 14.II 
(MDDB i CRBC).
Riudoms 7 exs. passen pel damunt del mas 
del Molí de Vent el 21.VI (MDDB i CRBC).

BAIX EMPORDÀ

Santa Cristina d’Aro 1 ex. en vol baix en 
direcció NE el 2.VI (LZHA); (G).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. sobre la teulada 
de la caseta dels falconers dins la zona ae-
roportuària el 15.XI (ABBB); (G, B).

GARROTXA

La Vall d’en Bas 3 exs. al Puigsacalm el 
30.IX (JFCA); (G).
Montagut 3 exs. al puig Sanoguera el 24.III 
i 1 ex. a Martanyà el 2.X (JFCA); (G).
Sant Joan les Fonts 64 exs. en migració, 
entre el 25.VIII i el 25.IX, dins l’horari 
estàndard de 10:00 a 14:00 h durant la 
8ª campanya de seguiment de la migració 
de rapinyaires al Parc Natural de la Zona 
Volcànica de la Garrotxa amb un màxim 
de 20 exs. el dia 12.IX. Dades extremes els 
dies 27.VIII i 25.IX (FTCA, CRGD); (N,F).

OSONA

Orís 57 exs. aprop de l’abocador d’Orís el 
6.III (MRFB i OCVA); (N). 124 exs. al mateix 
lloc el 4.IV (JEPB); (N). 

PLA DE L’ESTANY

Serinyà 1 ex. direcció sud-est el 27.V (SCIA); 
(G).

PLA D’URGELL

Bellvís 1 ex. l’1.V (FMSA); (G).  

PRIORAT

La Figuera Una femella covant al niu el 
6.V (JPEB); (R). 

RIBERA D’EBRE

La Palma d’Ebre 1 ex. volant sobre el po-
ble a poca alçada el 6.III (JRAA); (G). 1 ex. 
passa volant sobre el poble l’1.V (JRAA); 
(G). 1 ex. passa volant pels Masos el 7.VI 
(RACC); (G). 1 ex. volant per les Peses el 
27.XII (RACC); (G).

RIPOLLÈS

Una parella cria per primera vegada al 
Ripollès des de fa més de 50 anys. Tot i 
que fa uns 18 anys que es tornen a veure 
habitualment per la comarca, amb presèn-
cia d’uns quants dormidors que havien fet 
pensar a molta gent que aquesta espècie 
criava al Ripollès, no és fins l’any 2008 
que es comprova la seva cria al Ripollès, 
amb un poll que aconsegueix volar. L’any 
2009 hi crien dues parelles (FGPA, AFAA i 
JGMA); (R).

SEGRIÀ

Lleida 2 exs. sobre la Mitjana el 7.VI (FMSA); 
(G). 

SELVA

Susqueda 6 exs. el 22.II (RGLA); (G). 3 exs. 
el 14.IV (ADGA); (G). 

VALLÈS OCCIDENTAL

Matadepera 1 ex. el 23.VI (JMAE); (G). 

VALLÈS ORIENTAL

Bigues i Riells 1 ex. a Riells del Fai el 21.III 
(VPRA); (G). 
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Sant Fost de Campsentelles 1 ex. el 26.III 
(FMVA) i el 9.X (EGGA); (G). 

Aegypius monachus
Voltor negre

Estatus Accidental a Catalunya. Algunes 
dades homologades pel CAC. Hi ha una po-
blació reintroduïda a la muntanya d’Alinyà i 
a la Reserva Nacional de Caça de Boumort, 
que pot ser que s’estableixi com a resident 
de forma autosostenible.

Augmenten les observacions d’exemplars 
immadurs dispersius provinents de la po-
blació francesa i ibèrica amb una clara se-
gregació temporal (tardor-hivern els primers 
i primavera-estiu els segons). El període de 
sedimentació d’aquests exemplars també va 
en augment, molt probablement a causa 
del focus d’atracció que esdevé la població 
reintroduïda. L’exemplar observat a Vic no 
era cap dels del projecte de reintroducció 
català i molt probablement era un jove de 
la població ibèrica.- MGMA.

ALT URGELL

Alàs i Cerc 1 ex. volant entre milans i 
voltors el 3.XII (AMVB).
Coll de Nargó 1 ex. el 22.III (CJMA).
Fígols i Alinyà 1 ex. de 2n any el 6.VI i el 
3.VIII (AMSC); (G). 1 ex. francès no identifi-
cat el 16.X i 2 exs. francesos no identificats 
el 17.III (AMSC); (G).

BAIX EBRE

Alfara de Carles 1 ex. el 12.IV (SCCC); (G).

BERGUEDÀ

Cercs 1 ex. del projecte de reintroducció 
català el 7.X (DULA); (G).

CERDANYA

Bellver de Cerdanya Diverses observacions 

a l’abocador comarcal d’un mínim de 3 exs. 
amb marques alars (projecte de reintroduc-
ció català) i un immadur sense marques 
durant els mesos de juny i juliol (DOAA, 
JMOB, EFXA i EDDD). 3 exs. a l’abocador el 
29.IX (DOAA).
Isòvol 2 exs. del projecte de reintroducció 
català observats intermitentment des de fi-
nals de juliol fins a l’agost (EDDD i JBXT); (G).  
Guils de Cerdanya 1 ex. amb marques 
alars el 9.IX (DOAA); (G).

OSONA

Orís 1 ex. de 2n any a l’abocador d’Orís 
el 20.IV (MGMA); “Inici”, poll de hacking 
alliberat a Alinyà el 2007. Anella de PVC 
groga 49C i bandes simètriques decolorades 
a les secundàries centrals d’ambdues ales. 
Una femella de 3r any a l’abocador d’Orís 
el 21.IV (MGMA); femella “Electra” allibe-
rada a Boumort el 17.III.2009. Es troba a 
la zona des del dia 10.IV (dades de satèl.
lit), juntament amb el voltor negre “Inici”. 
“Electra” s’observa el 31.V (RJNA) i el 28.VI 
(JVRA); (G). 
Sant Quirze de Besora 1 ex. el 23.IV (JEPB); 
“Electra” (G). 
Sora 1 ex. el 31.V (RJNA); “Electra” (G). 1 
ex. el 28.VIII (JVRA); “Electra” (G).
Vic 1 ex., sense marques alars aparents, 
plana amb cercles entre el poble de Santa 
Eugènia de Berga i el barri de Sanferm de 
la ciutat de Vic el 15.XI (RPEA); podria ser 
el primer exemplar d’origen salvatge per 
Osona (G).

PALLARS JUSSÀ

Abella de la Conca 3 exs. ibèrics, sense 
marques: un 2n any calendari entre el 12.V 
i el 31.VII, un altre de 2n any entre el 21.V i 
el 8.VI  i un de 1r any el 6.IX (MGMA, MAXG 
i MLPA). 4 exs. francesos (provinents de Cé-
vennes): “Nouanda” (anella CTY) de l’1.XII 
al 31.XII; “Mancha” (CFF) del 31.III al 3.IV 
i del 6.XII al 31.XII; “Madrid” (CPD) del 
27.I al 16.III (observat a Valderobles del 18 



Llista Sistemàtica 77

al 20.II) i “Loria” (CNM) el 13.VII (MGMA, 
MAXG, AMSC, MLPA, MLXH, JRXB i RJNA); (G).
Conca de Dalt 8 immadurs amb mar-
ques alars als cingles de Pesonada el 19.VI 
(PCPA); (G). 
La Pobla de Segur 1 ex. amb marques alars 
el 15.XI (JPPE); (G).
Tremp 1 ex. a la Serra de Lleràs el 8.VII 
(JCCD). 1 ex. amb les marques CFF (“Man-
cha” de Cévennes) el 30.XII (JPXQ); (G).

PALLARS SOBIRÀ

Baix Pallars 1 ex. ibèric a Buseu (només 
amb anella metàl·lica llegida) el 18.XII 
(JCBC); (G).

PLA D’URGELL

Sidamon 1 ex. sense marques el 25.XI 
(CSGA); (G).

RIPOLLÉS

Queralbs 1 ex. amb marques alars a Fon-
talba el 13.VI (JEPB); (G).
 

Circaetus gallicus
Àguila marcenca

Estatus Estival nidificant regular i ben 
distribuït per tot el territori. Comú en mi-
gració per tot el territori continental amb 
algunes dades molt puntuals de migrants 
tardans en dates que podrien suggerir algun 
cas d’hivernada.

ALT EMPORDÀ

Serra de l’Albera 1 ex. a Espolla el 28.II 
(MBFA); primera citació prenupcial (F). 
Salines-Bassegoda Un mínim de 3 territoris 
detectats a Albanyà (FTCA); (R).

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 1 ex. al parc del Foix 
el 10.X (CGGA, XBGA, HSCA i RPAA); darrera 
citació postnupcial (F).

Santa Margarida i els Monjos 1 ex. a 
la zona de cal Pere Joan el 13.III (PTEA); 
primera citació prenupcial (F).

BAIX EBRE

L’Ametlla de Mar 1 ex. el 18.X (RSBA); 
darrera citació postnupcial (F). 

BAIX EMPORDÀ

Baix Ter 1 ex. al mas Pla el 27.IX (JPCA); (F).

BAIX CAMP

Alforja 1 ex. el 2.III (EPPA); (F).

GIRONÈS

Campdorà 2 exs. el 19.II (FCAB); (F).

TERRA ALTA

Ascó 1 ex. a la serra de Pàndols el 25.II i 1 
ex. prop d’Ascó el 25.II (MGMA i AGGD); (F).

GARROTXA

Sant Jaume de Llierca1 ex. el 18.XI (RACA); 
darrera citació postnupcial (F).
Sant Joan les Fonts 115 exs. en migració, 
entre el 25.VIII i el 25.IX, dins l’horari 
estàndard de 10:00 a 14:00 h durant la 
8ª campanya de seguiment de la migració 
de rapinyaires al Parc Natural de la Zona 
Volcànica de la Garrotxa amb un màxim 
de 25 exs. el dia 20.IX. Dades extremes els 
dies 28.VIII i 22.IX (FTCA, CRGD); (N, F).

GIRONÈS

Girona 1 ex. a la plaça Josep Pla el 27.IX 
(ACHA); darrera citació postnupcial (F).

OSONA

El Brull 1 ex. al Bruguer el 7.III (JBCB); 
primera citació prenupcial (F). 
Sora 2 exs. el 4.X (JEPB); darrera citació 
postnupcial (F).  
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RIBERA D’EBRE

Flix 2 exs. a la Reserva Natural de Sebes 
i Meandre de Flix el 9.III (XBGA i JGMX); 
primera citació prenupcial (F).

RIPOLLÈS

Ripoll  1 ex. el 5.X (JFCB); (F).

SELVA

Sils 1 ex. el 4.XI (RCXC); (F).

VAL D’ARAN

Salardú 1 ex. el 23.III (MAMA); (F).

VALLÈS ORIENTAL

La Roca del Vallès Un mínim de 4 exs. al 
turó dels Castellans l’11.X (JSPC); (F). 1 ex. 
al riu Mogent el 7.XI (JMOB i AGRB); darrera 
citació postnupcial (F). 

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’embassament 
de Flix. Cal destacar l’absència com a nidi-
ficant 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. Estiuejant irregular 
a les zones on no es reprodueix. Migrador 
regular i comú, més nombrós 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 72 parelles ni-
dificants. Representa un nou rècord per a la 
població nidificant catalana des del segui-
ment que es fa de l’espècie a primers dels 
anys 80. Territorialment es distribueixen de 
la següent manera: 9 parelles a Girona, 60 

parelles amb posta segura a Lleida, en 32 
localitats diferents i un envol de 124 polls, 
i 3 a Tarragona. Continua l’increment po-
blacional nidificant de l’espècie dels darrers 
anys, sobretot pel continuat augment de la 
població lleidatana, tant en el nombre de 
parelles, amb 7 parelles més respecte de 
l’any 2008, com de localitats, amb 3 loca-
litats noves. Destaca també l’espectacular 
augment del nombre de polls volats que ja 
arriba als 124, molt superior als 58 polls 
de l’any 2008.- JBFA i MPCB.

ALT EMPORDÀ

Població nidificant avaluada en 9 parelles: 
7 als Aiguamolls de l´Empordà (JMAA), 1 
a l´estany de Boada (RFRA) i 1 a l´Albera; 
primera vegada que es constata la cria al 
massís (ACJA); (R).
Parc Natural de Cap de Creus 1 ex. adult 
migrant cap al nord a la punta de Cap de 
Creus el 28.III (PFLB, MCME, MPGB, JMDA, ALXE, 
GGXB i ALTA). 1 ex. jove en pas cap al sud 
per la punta de Cap de Creus el 5.IX (ACHA 
i HPMA); primera citació postnupcial (F).
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 17 exs. el 13.I (JMAA, AOTA, TMJA, 
SSAA, JVLA i JGME); cens d’ocells aquàtics 
hivernants (N).

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 1 ex. a l’embassament 
del Foig el 2.V (AMLB). 
Olèrdola 1 ex. en migració al turó de les 
Tres Partions el 29.VIII (XBGA i RPAA). 1 ex. 
en migració al turó de les Tres Partions el 
3.X (CGGA, HSCA, XBGA i XPCA). 
Santa Margarida i els Monjos 1 mascle 
en migració a cal Balaguer i una femella a 
la Plana Morta el 3.IV (PTEA, FCFA i JCRE). 
Vilobí del Penedès 1 ex. en migració a 
Pèlags de Vilobí el 18.IV (XBGA i JGMX).

ALT URGELL

La Seu d’Urgell Una femella volant pel 
Segre el 15.V (JDAB).
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BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 433 exs. entre el 7 i el 
23.I (PDEA); cens d’ocells aquàtics hiver-
nants (N).

BAIX EMPORDÀ

Pals - Baix Ter 9 exs. del 19.I al 20.I (ABRA, 
CBLA JCWA i JRPB); cens d’ocells aquàtics 
hivernants (N). Parella contruint niu per 
tercer any consecutiu el 26.III (ABRA); (R).
Sobrestany 3 exs. el 20.I (ABRA); cens 
d’ocells aquàtics hivernants (N).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 11 exs. el 12.I (FSEB, 
FLSA, ARMC i STXB); cens d’ocells aquàtics 
hivernants (N). 5 exs. als Reguerons el 16.I 
(RBVA). Una femella als Reguerons el 31.V 
(RBVA); darrera citació prenupcial (F). 1 ex. 
juv. a la platja de ca l’Arana el 6.VIII (FLSA); 
primera citació postnupcial (F). 4 exs. als 
Reguerons a darrera hora de la tarda el 
28.XII (RBVA); nou dormidor al delta (B).

BARCELONÈS

Barcelona Una femella adulta en migració 
al turó de la Magarola el 29.X (APSA); darrera 
citació postnupcial (F).

GARROTXA

Sant Joan les Fonts 78 exs. en migració, 
entre el 25.VIII i el 25.IX, dins l’horari 
estàndard de 10:00 a 14:00 h durant la 
8ª campanya de seguiment de la migració 
de rapinyaires al Parc Natural de la Zona 
Volcànica de la Garrotxa amb un màxim 
de 14 exs. el dia 13.IX. Dades extremes els 
dies 28.VIII i 23.IX (FTCA, CRGD); (N,F).

GIRONÈS

Girona 1 ex. a mas Xirgu l’11.III (ACHA); 
primera citació prenupcial (F).

MARESME

Santa Susanna Una femella direcció sud 
sobre la C-32 el 9.XI (XRCA); (F).

NOGUERA

S’ha censat 9 parelles amb posta segura, 
amb un total de 17 polls volanders, en 4 
localitats: 4 parelles al pantà de Sant Llorenç 
de Montgai, 3 parelles al partidor de Gerb, 
una parella a Lo Fondo de Santa Creu  i una 
parella a Coscó. Les tres primeres localitats 
són en canyissars i la darrera en camp de 
cereal (AVPA, FPTA i JBSA); (R). 

OSONA

Manlleu Un mascle el 24.III (RPEA); primera 
citació prenupcial (F).
Santa Maria de Besora 10 exs. sobre 
el castell de Besora el 3.IV (JEPB); (N). 1 
ex. el 28.IV (JEPB); darrera citació pre-
nupcial (F).
Sant Quirze de Besora Un mascle el 26.III 
(JEPB); (F).

PALLARS JUSSÀ

S’han censat 3 parelles, amb un total de 5 
polls volanders, al pantà de Cellers. Única 
localitat de cria a la comarca (AVPA, FPTA i 
JBSA); (R).

PLA D’URGELL

S’han censat 5 parelles, amb un total de 4 
polls volanders, en 3 localitats. 3 parelles 
a l’estany d’Ivars, una parella a la bassa de 
l’estany d’Ivars i una a Bellvís. Les dues 
primeres localitats són en canyissars i la 
darrera en un camp de farratge (AVPA, FPTA 
i JBSA); (R).
Estany d’Ivars i Vila-sana 12 exs. entre el 
15 i el 17.I (JEBA, AVPA, JBSA, MBRB i MBXL); 
cens d’ocells aquàtics hivernants (N). 

RIBERA D’EBRE

Flix 3 parelles a la zona de Flix, de les 
quals varen volar 3 polls d’una parella (PJMB 
i JBGC); (R).

SEGARRA

S’han censat 3 parelles, amb un total de 4 
polls volanders, en 2 localitats en canyissars: 
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al barranc de Granollers i al riu Ondara 
(AVPA, FPTA i JBSA); (R).

SEGRIÀ

S’han censat 39 nius, amb un total de 90 
polls volanders, en 21 localitats (20 en can-
yissars i 1 en camp de cereal). Un any més 
destaca pel nombre de parelles nidificants 
l’embassament d’Utxesa, amb un total de 
16 parelles i 41 polls volanders, que repre-
senta el 27 % dels nius de la demarcació. 
La resta de localitats majoritàriament es 
troben associades a pantans distribuïts per 
la comarca (LCBB, AVPA, FPTA i JBSA); (R).
Almacelles 39 exs. als pantans de Sucs el 
17.I (AVPA, JAXB, MTXA, PSXD, LGXE i JBSA); 
cens d’ocells aquàtics hivernants (N).
Torres de Segre 63 exs. a l’embassament 
d’Utxesa el 18-19.I (MGMA, MTXB, JBSA, PPPC, 
LPRA, BIPA i JVXG); cens d’ocells aquàtics 
hivernants (N). 

URGELL

S’ha censat una parella, en un canyissar, amb 
4 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 
patit una davallada en les últimes dècades, 
aspecte que s’hauria de confirmar. El 1997, 
per primer cop, va criar en un secà cerealista 
de la plana de Lleida, on posteriorment 
sembla que s’ha anat consolidant una petita 
població. Migrador i hivernant regular, més 
abundant a l’interior.

Aquest any es localitzen 4 parelles, a les 
estribacions del NE de la plana de Lleida, 
dins l’àrea de les valls de Sió-Llobregós, 

inclosa en l’espai ZEPA. Dues amb nius 
amb posta segura de les quals no ha volat 
cap poll, i dues parelles més sense poder 
confirmar la posta. La situació d’aquesta 
espècie a Catalunya continua en situació 
crítica, sense que es conegui cap parella 
nidificant als Pirineus.- JBFA i MPCB.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 2 exs. el 13.I (JMAA, AOTA, TMJA, SSAA, 
JVLA i JGME); cens d’ocells aquàtics hiver-
nants (N). 1 ex. a la Rogera el 21.IX (BMBA, 
JMAA); primera citació postnupcial (F).
Estanyols del mas Margall 1 ex. el 18.I 
(ABBC, MPSC, SGRB, LPSB, LQFA i AQBA); cens 
d’ocells aquàtics hivernants (N).
Parc Natural de Cap de Creus 1 ex. al 
sector del mas de la Granja el 16.I (PFLB). 
1 ex. femella a Montjoi el 16.I (PFLB, MFSB, 
PFSA). 1 ex. a l’olivar d’en Nadal el 6.XII 
(PFLB, MSFB, PFSA, QFSA).
Garriguella 1 ex. femella al santuari del 
Camp el 20.I (JBRC). 2 femelles als camps 
del mas Costoja el 14.XI (JBRC).
Ventalló 1 ex. el 12.V (JAXI); darrera citació 
prenupcial (F).

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 1 ex. hivernant a 
l’embassament del Foix fins el 22.II (PTEA, 
FCFA i NMSB); (G).
Olèrdola 1 ex. en migració al turó de les 
Tres Partions el 24.X (CGGA, XBGA i RPAA).
Olesa de Bonesvalls 1 ex. en migració el 
26.VIII (RGLA); (F).

BAIX CAMP

Pratdip 1 ex. a la serra de Llaberia el 14.III 
(PJAA); darrera citació prenupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 14 exs. entre el 7 i el 23.I 
(PDEA); cens d’ocells aquàtics hivernants 
(N). Un mascle el 18.IX (MSBB); primera 
citació postnupcial (F). 
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BAIX EMPORDÀ

Sobrestany 3 exs. el 20.I (ABRA); cens 
d’ocells aquàtics hivernants (N).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a cal Tet el 8.I 
(FLSA), 1 ex. a Reguerons el 16.I (RBVA), 1 
ex. a la Bunyola el 18.I (TASA i MCXG) i 1 
ex. a Reguerons possiblement al dormidor 
el 28.II (RBVA). 1 ex. sobre els calaixos de 
depuració el  22.IV (LOXA); darrera citació 
prenupcial (F). 1 ex. sobre la Vidala el 13.IX 
(SMXA); primera citació postnupcial (F), i 
1 ex. juv. a la maresma el 15.IX (FLSA, FSEB 
i EDBB); (F).

NOGUERA

Es localitzen 2 nius amb posta en camps 
d’ordi que fracassen. Un niu amb 5 polls i 
un ou no eclosionat, que ha estat espoliat, 
i l’altre niu amb 4 polls. Els dos exemplars 
de cada parella són adults. També s’observa 
una parella sense poder confirmar la posta 
en un camp d’ordi, tot i observar la femella 
portant material al niu (JBSA, FPTA, AVPA i 
CRNA); (R).

OSONA

Manlleu Una femella prop de Puigagut el 
2.IV (GMCC i DCXC); primera citació pre-
nupcial (F).
Sant Quirze de Besora Un mascle prop 
de l’illa el 3.IV (JCRC i JMJA).
Gurb 1 ex. prop el Pradell/Sobre-riba el 
18.IV (APFA); (F).
Taradell 1 ex. sobre l’Enclusa el 5.IX (JPEA); 
primera citació postnupcial (F).

PLA D’URGELL

Estany d’Ivars i Vila-sana 2 exs. entre el 
15 i el 17.I (JEBA, AVPA, JBSA, MBRB i MBXL); 
cens d’ocells aquàtics hivernants (N).

SEGARRA

Es localitza una parella sense poder con-
firmar si va iniciar posta en un canyissar. 

Els dos exemplars de la parella són adults 
(JBSA, FPTA, AVPA i CRSC); (R).

SEGRIÀ 

Almatret Un mascle el 27.I (EOGA); (G).
Torres de Segre 8 exs. a l’embassament 
d’Utxesa el 18-19.I (MGMA, MTXB, JBSA, PPPC, 
LPRA, BIPA i JVXG); cens d’ocells aquàtics 
hivernants (N). 

SELVA

Hostalric 1 ex. el 29.VIII (DCFB); (F, G). 

Circus macrourus
Arpella pàl·lida russa

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

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. mascle de 3r any calendari a 
l’estany de Mornau el 14.IV (MFRA i GDBA); 
(G). Un mascle als prats de Vilaüt el 10.IV 
(ECFA); (G). No trameses al CAC.

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 mascle adult als arrossars 
de Carlet el 3.IV (DBCA, CRMB); (G). No 
tramesa al 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 Se-
garra, el Segrià i el Montsià. Havia nidificat 
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al Bages fins a l’any 1999, comarca que 
podria colonitzar en un futur. Migrador 
regular però escàs.

A Catalunya es localitzen un total de 100 
parelles nidificants, xifra que significa un 
any rècord des que és fa el seguiment de 
l’espècie, iniciat als anys 80, i d’on volen un 
total de 166 polls. A Lleida s’han localitat 
un total de 58 parelles amb posta segura 
en 14 nuclis diferents (més 5 parelles sense 
posta o desconeguda), a Tarragona s’han 
localitzat un total de 33 parelles en 5 nuclis 
diferents i a Girona un total de 9 parelles 
en 4 nuclis. Del total de les 100 parelles, 
40 es localitzen en vegetació natural (ga-
rriga o canyissar) i 60 en camps de conreu. 
D’aquests darrers, 34 són en regadiu i 22 en 
secà. Des del Departament de Medi Ambient 
i Habitatge, un any més, s’han protegit tots 
aquells nius localitzats en cultius agrícoles 
per tal de salvaguardar-los i assolir el màxim 
de polls volanders, mitjançant les corres-
ponents indemnitzacions per limitació de 
l’activitat agrícola als propietaris afectats. A 
Lleida es consolida la localització de parelles 
nidificants en cultius de regadiu, iniciat 
l’any 2005, possiblement motivat per la 
important sequera que es va produir entre 
la tardor del 2004 i principis de primavera 
de 2008. A més, en el regadiu s’ha produït 
un important augment de presència de 
cultius farratgers adients per a l’espècie, 
que anteriorment eren ocupats per alfals, 
en general poc adients per a la localització 
de nius. Enguany s’han localitzat un 58% 
dels nius en aquesta tipologia de cultiu, bà-
sicament en festuca i ray-gras.- JBFA i MPCB.

ALT EMPORDÀ

Població nidificant avaluada en 9 parelles, 5 
en vegetació natural (garriga) i 4 en camps 
de cereal, d’on s’envolen un mínim de 10 
polls (RFRA); (R). Una d’elles a l’Albera; pri-
mera vegada que es constata la cria d’aquesta 
espècie al massís (ACJA); (R). 

Serra de l’Albera 1 ex. de segon any a Delfià 
el 25.III (AOTA); primera citació prenupcial. 
1 ex. mascle entre Sant Climent i Masarach 
el 8.VI (JBRC).
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. jove a la closa de les Daines el 
20.VIII (OBXB).

ALT PENEDÈS

Mediona 1 ex. en migració el 15.III (XBGA i 
JTCX); primera citació prenupcial (F). 
Olèrdola 1 ex. en migració al turó de les 
Tres Partions el 12.IX (CGGA, XBGA i HSCA).
Vilobí del Penedès Un mascle en migració 
a Pèlags de Vilobí el 18.IV (XBGA i JGMX).

BAIX CAMP

Reus 1 ex. mascle a l’aeroport el 8.IV (ABBB). 
Una femella ferida per col·lisió amb avioneta 
a l’aeroport l’1.IX (MDDB i CRBC).

BAIX EBRE

Alfara de Carles 1 ex. el 15.IX (JMXZ); 
darrera citació postnupcial (F). 

BAIX EMPORDÀ

Torroella de Montgrí 1 femella el 13.IV 
(ABRA).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a cal Tet el 12.V 
(FLSA). 1 ex. a la bassa dels Pollancres el 
28.VIII (MMXK); primera citació postnupcial 
(F). 2 exs. a la maresma el 13.IX (SBXF i 
SMXA). 1 ex. juv. a Reguerons el 5.XI (RBVA); 
darrera citació postnupcial (F).

GARRAF

Sitges 1 ex. a Canòpolis el 16.IX (RGLA); 
darrera citació postnupcial (F). 

GARROTXA

Sant Joan les Fonts 3 exs. en migració, 
entre el 25.VIII i el 25.IX, dins l’horari 
estàndard de 10:00 a 14:00 h durant la 
8ª campanya de seguiment de la migració 
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de rapinyaires al Parc Natural de la Zona 
Volcànica de la Garrotxa, els dies 27, 28.VIII 
i 3.IX (FTCA, CRGD); (N,F).

GARRIGUES

Aquest any es localitzen a la comarca un 
total de 5 parelles, situades en camps de 
cereal, 3 de les quals es troben dins d’espais 
protegits. S’envolen 17 polls (JBSA, FPTA, 
AVPA, CRGB).

GIRONÈS

Girona 1 ex. a Vila-roja el 13.IV (PFLB i 
ACHA); (F). 

MONTSIÀ

S’observen 33 parelles, de les quals  es lo-
calitzen a la comarca un total de 28 nius en 
vegetació natural (garriga), d’on s’envolen 
61 polls (DMMC, CMSB, CBCB i TDXA); (R).

NOGUERA

Es localitzen a la comarca un total de 23 
parelles, 13 en camps de cereal i 10 en 
farratge, 7 dels quals dins en espais pro-
tegits. S’envolen 31 polls. (JBSA, FPTA, AVPA 
i CRNA); (R).

OSONA

Santa Maria de Corcó Un mascle prop 
del mas Corominas el 3.IV (MRFB i AGRB);  
primera citació prenupcial (F). 
Folgueroles 1 ex. al pla de Sant Francesc 
el 9 i el 12.IV (RJNA); (F).
Santa Maria de Besora Un mascle sobre el 
castell de Besora el 16.IV (JEPB); (F).
Orís Un mascle a l’abocador d’Orís el 23.IV 
(JEPB); (F).

SEGARRA

Es localitzen 2 parelles situades en vegetació 
natural (canyissar). S’envolen 7 polls. (JBSA, 
FPTA, AVPA i CRSC); (R).

SEGRIÀ

Es localitza una parella en un camp de cereal 

dins d’espais protegits. El niu fracassa (JBSA, 
FPTA, AVPA i CRSA); (R).
Torrefarrera 1 ex. el 27.III (APSA); primera 
citació prenupcial (F). 

SELVA

Serinyà 1 ex. al pla de Martís el 18.IX 
(FTCA); darrera citació postnupcial (F).

URGELL

Es localitzen un total de 27 parelles, 17 en 
camps de farratge i 10 en camps de cereal, 
9 d’elles dins en espais protegits. S’envolen 
40 polls. (JBSA, FPTA, AVPA i CRUA); (R).

Accipiter gentilis
Astor

Estatus Resident nidificant en bon nombre 
a les comarques interiors de la depressió 
Central, al Prepirineu, i al sector septen-
trional 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 Creus 1 ex. a 
Sant Onofre el 18.III (JMDA i DVSA); (F). 1 
ex. al Club Med en pas cap al sud el 30.IX 
(MBXL i ETXB); (F).

BAIX CAMP

Reus 1 ex. jove capturat viu a l’interior 
d’una granja de pollastres el 21.XII i dut 
al CRFS, perquè ha esdevingut comensal 
habitual dels pollastres (MDDB i CRBC); (B). 

BAIX EMPORDÀ - GIRONÈS

Santa Cristina d’Aro - Llagostera 
Diverses observacions d’atacs a gavians 
argentats a l’abocador de Solius, entre el 
25.I i el 15.II (CACB); (B).
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BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 2 exs. el 12.I (FSEB, 
FLSA, ARMC i STXB); durant el cens d’ocells 
aquàtics hivernants (N). 1 ex. juv. al camí 
de València el 16.VIII (RBVA); primera citació 
postnupcial (F).

Accipiter nisus
Esparver vulgar

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

Tendència població nidificant (SOCC) 
Mitjana anual (2002-2009): 4% (ns, n=88). 
Índex 2009=1,4

Tendència població hivernant (SOCC)  
Mitjana anual (2002-2009): 6% (ns, n=197). 
Índex 2009=1,8

ALT PENEDÈS

Olèrdola 44 exs. en migració al turó de 
les Tres Partions durant el seguiment de 
la migració postnupcial entre el 15.VIII 
i el 24.X (CGGA, MPMB, HSCA, XPCA, XBGA i 
RPAA); (N).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. entre el 7 i el 23.I 
(PDEA); cens d’ocells aquàtics hivernants 
(N).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 2 exs. el 12.I (FSEB, 
FLSA, ARMC i STXB); durant el cens d’ocells 
aquàtics hivernants (N). 1 ex. a la bassa 
dels Pollancres el 5.VIII (RMXH); primera 
citació postnupcial (F). 
Molins de Rei 2 exs. atacant un grup de gaig 
Garrulus glandarius a can Bosquets, la Riera-
da, serra de Collserola el 29.IX (JRRC); (B).

GARROTXA

Sant Joan les Fonts 62 exs. en migració, 
entre el 25.VIII i el 25.IX, dins l’horari 
estàndard de 10:00 a 14:00 h durant la 
8ª campanya de seguiment de la migració 
de rapinyaires al Parc Natural de la Zona 
Volcànica de la Garrotxa amb un màxim 
de 6 exs. el dia 13.IX. Dades extremes els 
dies 25.VIII i 25.IX (FTCA, CRGD); (N,F).

PRIORAT

La Figuera 20 exs. en migració en 3 hores 
el 27.IX (PJAA); (N).

TARRAGONÈS

Tarragona 16 exs. en 4 hores d’observació 
a Mas Enric el 26.IX (PJAA i CAFA); (N).

Buteo buteo
Aligot comú

Estatus Resident nidificant comú a tot 
el territori. Migrador i hivernant comú 
i àmpliament distribuït. Les poblacions 
hivernants centre i nord-europees es dis-
tribueixen àmpliament, tot i que són més 
evidents en les zones on no nidifica com 
algunes zones humides litorals i sectors 
desforestats de la plana de Lleida.

És reben molt poques dades de fenolo-
gia, potser per la dificultat de destriar els 
exemplars migrants dels reproductors i/o 
hivernants. Destaca l’alt nombre de mi-
grants detectats el 8.III a l’Albera en el pas 
prenupcial.- PJAA. 

Tendència població nidificant (SOCC) 
Mitjana anual (2002-2009): 2% (ns, n=180). 
Índex 2009=1,2

Tendència població hivernant (SOCC)  
Mitjana anual (2002-2009): 4% (*, n=300). 
Índex 2009=1,4
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ALT EMPORDÀ

L’Albera 41 exs. en migració pel coll de 
Plaja el 8.III (MBFA); (N).
Parc Natural de Cap de Creus 2 exs. en 
pas observats a Sant Onofre el 20.V (JMDA 
i DVSA); darrera citació prenupcial (F).
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà Població nidificant estimada en unes 
6 parelles (AOTA); (R).

BAIX CAMP

Reus 12 exs. sobrevolen alhora l’aeroport 
de Reus, indicant l’alta densitat a l’hivern 
gràcies a l’abundància de conills el 4.I (MDDB 
i CRBC); (N). 1 ex. prop l’aeroport el 17.IX 
(PJAA); primera citació postnupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 64 exs. entre el 7 i el 23.I 
(PDEA); cens d’ocells aquàtics hivernants 
(N).

BAIX EMPORDÀ – GIRONÈS

Santa Cristina d’Aro - Llagostera No 
menys de 10 exs. a l’abocador de Solius 
l’1.I (CACB); (N).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 17 exs. el 12.I (FSEB, 
FLSA, ARMC i STXB); durant el cens d’ocells 
aquàtics hivernants (N).

GARROTXA

Sant Joan les Fonts 38 exs. en migració, 
entre el 25.VIII i el 25.IX, dins l’horari 
estàndard de 10:00 a 14:00 h durant la 8ª 
campanya de seguiment de la migració de 
rapinyaires al Parc Natural de la Zona Vol-
cànica de la Garrotxa amb un màxim de 5 
exs. els dies19, 20 i 21.IX. Dades extremes 
els dies 28.VIII i 25.IX (FTCA, CRGD); (N,F).

Buteo lagopus
Aligot calçat

Estatus Accidental. Algunes citacions 
homologades, que inclou alguna dada 
d’hivernada, molt puntual. Cria a la tundra 
d’Euràsia i d’Amèrica del Nord. Com a hi-
vernant, es pot observar al centre d’Europa.

BAGES

Sant Llorenç de Munt 1 ex. al Parc Natural 
de Sant Llorenç de Munt i l’Obac el 28.II 
(MGMA); (G). No tramesa al CAC. 

SEGRIÀ

Corbins 1 ex. a l’aiguabarreix el 27.1 
(MBXL); (G). No tramesa al CAC.

Aquila clanga
Àguila cridanera

Estatus Accidental. Diverses homologacions 
a Catalunya pel CR/SEO, alguna d’elles 
d’exemplars hivernants. Es distribueix per 
una franja que va des de l’est d’Europa 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.

Es repeteix el cas de l’any anterior d’un 
exemplar anomenat Tõnn provinent 
d’Estònia que va creuar el nostre país el 
24 de novembre sense ser vist per cap ob-
servador i que només s’ha conegut gràcies al 
seguiment via satèl·lit (www.looduskalender.
ee/). Podeu seguir la seva migració a http://
birdmap.5dvision.ee/ .- OCVA. 

ALT EMPORDÀ

Pedret i Marzà. 1 ex. a la bassa de Pedret 
el 12.XII (AOTA); (G). No tramesa al CAC. 

http://www.looduskalender.ee/
http://www.looduskalender.ee/
http://birdmap.5dvision.ee/
http://birdmap.5dvision.ee/
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ALT PENEDÈS

Olèrdola 1 ex. adult en migració al puig de 
l’Àliga – Tres Partions el 18.X (HSCA, MPMB 
i RPAA); (G). No tramesa al CAC. 

RIPOLLÈS

Molló 1 ex. seguit via satèl·lit per Eagle-
Club Estonia - EAGLELIFE project que 
havia hivernat al Fondo, Alacant, passa 
per Catalunya el 16.IV per la Val d’Aran en 
direcció nord cap a l’àrea de cria. A la tardor 
torna cap a Alacant i entra a Catalunya pel 
coll d’Ares el 27.IX. i passa pel Montsant 
el 28.IX (USSA); (G). 

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’influència mediterrània. Migrador regular, 
però escàs, detectat en zones on no nidifica, 
i hivernant en zones de la depressió Central, 
on es poden veure regularment subadults. 
A. c. homeyeri resident nidificant en baix 
nombre a l’àrea d’influència mediterrània. 
Migrador regular, però escàs, detectat en 
zones on no nidifica, i hivernant en zones 
de la depressió Central, on es poden veure 
regularment subadults.

ALT CAMP

Aiguamúrcia Un adult el 13.II (XBGA i 
MCMF); (G).

ALT EMPORDÀ

Salines-Bassegoda  La parella de l´indret 
no nidifica aquest any (CREA); (R).
L’Albera 1 parella fa vols nupcials sobre el 
Sallfort i coll de Banyuls, el 13.I (JBRC); (R). 
1 ex. en vol nupcial a Baussitges el 13.III 
(MBFA); (R). 
Parc Natural de Cap de Creus 1 ex. sobre-

volant la punta Falconera el 3.XI (MSDC); 
(G). 1 ex. jove de l’any al Montperdut, 
volant en direcció NE, el 6.XI (JAXI); (G).

ALT PENEDÈS

Font-rubí Un immadur el 22.IX (FSPB); (G). 

BAIX CAMP

Vandellòs Un immadur sobrevola la Tossa 
de l’Alzina el 14.III (APVA); (G). 

BAIX LLOBREGAT

Olesa de Montserrat 1 ex. vola per l’àrea 
del Ros i falla un atac a un gavià argentat 
Larus michahellis el 8.XI (AMVB); (G).

NOGUERA

Bellmunt d’Urgell 1 ex. als secans el 9.V 
(RBVA i RGMB). Un subadult als secans el 
21.XI (RBVA i SSXC); (G). 

OSONA

Santa Maria de Besora 1 ex. sobre el castell 
de Besora el 5.IV (JEPB); (G).

SEGRIÀ

Alfés 1 ex. a l’aeròdrom el 10.X (RBVA, LOXA 
i MMXK); (G).

URGELL

Bellmunt Un inmadur sobre els secans el 
3.X (FMSA); (G). 

Aquila pennata
Àguila calçada

Estatus Estival nidificant escàs, especial-
ment al Prepirineu occidental i a l’interior de 
Catalunya (Bages, Solsonès...). Actualment 
està expandint la seva àrea de reproducció 
cap a l’interior de Catalunya. Migrador 
regular, però escàs. Hivernant regular però 
localitzat, especialment a les zones humides 
litorals.
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Aquest any s’han rebut ben poques dades 
del període estival mentre que s’ha produït 
un augment de les observacions hivernals, 
principalment a les grans zones humides. 
També s’ha observat durant l’hivern al Tarra-
gonès amb un màxim de quatre exemplars, 
essent un dels valors més elevats dels darrers 
anys. Els 8 exemplars durant el cens d’ocells 
aquàtics hivernants al delta de l’Ebre també 
és un valor elevat en comparació als anys 
anteriors.- CAFA.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. a Vilaüt el 17.III (DVSA i JMDA); 
primera citació prenupcial (F). 1 ex. al Matà 
el 27.XII (RCAA); citació hivernal (F).
Garrigàs 1 ex. l’11.VII (JVLA); (G).

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 1 ex. en migració 
a l’embassament del Foix el 7.III (CGGA i 
XBGA); (F).

ALT URGELL

La Seu d’Urgell 1 ex. prop de l’abocador 
de Benavarre el 30.X (JDAB); (F).

BAIX CAMP

Reus 1 ex. a l’aeroport el 4.I (MDDB i CRBC); 
citació hivernal (F). 1 ex. ferit al nucli urbà 
el 15.X (MDDB i CRBC).
Vinyols i els Arcs 1 ex. al parc Samà el 
3.X (MDDB i CRBC); (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 8 exs. entre el 7 i el 23.I 
(PDEA); cens d’ocells aquàtics hivernants 
(N).

BAIX EMPORDÀ

Palamós 1 ex. el 17.IX (JBXH); primera 
citació postnupcial (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. durant el cens 
d’ocells hivernants de gener. 1 ex. sobre la 
platja de ca l’Arana el 22.IX (FLSA); primera 
citació postnupcial (F). 2 exs. sobre cal Tet 
el 3.X (PBGA); (F). 1 ex. sobre cal Tet el 18.X 
(PBGA), 2 exs. al Remolar el 25.X (LTBB). 1 
ex. a la maresma el 27.X (MBXN) i 2 exs. el 
6.XI (PBGA); (F).

BAIX PENEDÈS

Castellet i la Gornal 1 ex. a l’embassament 
del Foix el 7.III (CGGA i XBGA). 1 ex. sobre 
Castellet el 21.X (XPCA) i 1 ex. al barranc 
d’Horta el 24.X (PTEA); (F).
Olèrdola Diverses observacions d’exemplars 
en migració al turó de les Tres Partions: 1 ex. 
el 13.IX (RJRA), 1 ex. el 19.IX (XBGA, HSCA i 
RPAA), 3 exs. el 21.IX (RJRA) i 2 exs. el 3.X 
(CGGA, HSCA, XBGA i XPCA); (F). 
Sant Llorenç d’Hortons 1 ex. el 22.III 
(MGVA); (F).

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. al parc de Montjuïc el 29.X 
i un ex, diferent el 3 i 5.XI (MGTA); darreres 
citacions postnupcials (F). 

CERDANYA

Prats i Sansor 1 ex. a la bassa de Sanavastre 
el 14.VII (JDAB); (G).

GARROTXA

Sant Jaume de Llierca 1 ex. el 29.X (SCIA); 
darrera citació postnupcial (F).
Sant Joan les Fonts 8 exs. en migració, 
entre el 25.VIII i el 25.IX, dins l’horari 
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estàndard de 10:00 a 14:00 h durant la 
8ª campanya de seguiment de la migració 
de rapinyaires al Parc Natural de la Zona 
Volcànica de la Garrotxa amb un màxim 
de 2 exs. el dia 14.IX. Dades extremes els 
dies 30.VIII i 19.IX (FTCA, CRGD); (N,F).
Tortellà 1 ex. al passallís del Llierca el 5.IV 
(FTCA); (F).

GIRONÈS

Girona 1 ex. a la plaça Josep Pla l’1.XI 
(ACHA i HPMA), possible darrera citació post-
nupcial (F). 
Sant Martí Vell 1 ex. el 5.XII (QPRA); citació 
hivernal (F). 

OSONA

Les Masies de Voltregà 1 ex. al riu Ter el 
6.XI (JPCA); darrera citació postnupcial (F)..
Orís 2 exs. sobre la punta de Rella, Saderra 
el 27.III (JCRC); primera citació prenupcial 
(F). 

PALLARS SOBIRÀ

Llavorsí 1 ex. el 8.X (JPPE); darrera citació 
postnupcial (F). 

PLA DE L’ESTANY

Porqueres 1 ex. l’11.II (JBXH); primera 
citació prenupcial (F). 

SELVA

Sils 1 ex. el 3.XI (AMSD); darrera citació 
postnupcial (F). 

TARRAGONÈS

Tarragona 1 ex. a l’estació del projecte 
PERNIS Mas Enric el 26.IX (PJAA i CAFA); 
primera citació postnupcial (F). 4 exs. volant 
entre Tarragona i Sant Salvador el 25.XII 
(RACC); citació hivernal (F, N).

VALLÈS OCCIDENTAL

Barberà del Vallès 1 ex. el 19.XI (ACHA); 
(F).

VALLÈS ORIENTAL

Sant Celoni 1 ex. al riu Tordera a la Verneda 
el 26.XI (DCFB); (F). .

Aquila fasciata
Àguila cuabarrada

Estival Resident nidificant no gaire nombrós 
i localitzat a les serres d’àmbit mediterrani 
del litoral i prelitoral. Més escàs a les serres 
prepirinenques de Lleida. Migrador molt 
escàs que es pot veure arreu del territo-
ri, sobretot en la dispersió dels joves, i 
hivernant irregular o accidental en zones 
litorals, alguns anys en aiguamolls (sobretot 
exemplars juvenils i subadults).

ALT EMPORDÀ

Estables els 4 territoris empordanesos de 
cria (XPVA, JBRC, PFLB i ABRA); (R).
Parc Natural de Cap de Creus 2 parelles 
nidifiquen al sector nord del parc natural, 
una d’elles treu endavant 2 polls a la vall de 
Santa Creu i l’altra al Cap Gros, on treuen 
un poll endavant (PFLB i ALTA); (R).

ALT PENEDÈS

La reproducció ha fracassat; la parella va 
abandonar el niu, per causes desconegudes, 
quan ja estàven covant; després van aportar 
material en un altre niu, que sembla que no 
feien servir des de feia almenys 20 anys, però 
finalment també el van abandonar (PTEA); (R).

BAIX CAMP

La Selva del Camp Un mascle adult mort 
electrocutat el 20.XII (MDDB i CRBC); (B).

BAIX EMPORDÀ

Torroella de Montgrí Una parella torna al 
mateix niu de fa 2 anys. El 26.III hi ha un 
pollet petit de pocs dies o d’una setmana 
a tot estirar; el 13.IV dos polls ja crescuts 
(ABRA); (R).
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BAIX EMPORDÀ - GIRONÈS

Santa Cristina d’Aro - Llagostera Diverses 
observacions a l’abocador de Solius, d’un 
immadur, entre el 22.II i el 18.IV (CACB); 
(G). Un adult a l’abocador de Solius el 17.X 
(CACB); espècie rara a la zona (G).

PLA D’URGELL

Bell-lloc d’Urgell 1 ex. parat en un xop en-
tre Bell-lloc i els Alamús l’1.XI (FMSA); (G).
Estany d’Ivars i Vila-sana 1 ex. l’1.XI 
(MGMA); (G).

TARRAGONÈS

Roda de Barà 2 exs. el 20.X (QBCA); (G).

VALLÈS ORIENTAL

Sant Celoni 1 ex. l’1.IV (DCFB); (G). 
Sant Quirze Safaja 2 exs. el 14.IV (JBXT); 
(G).

Pandion haliaetus
Àguila pescadora

Estatus Migrador regular, no gaire nombrós, 
tant pel litoral com pels cursos fluvials de 
l’interior. Hivernant molt localitzat, encara 
que darrerament sembla regular a les zones 
humides del litoral, especialment al delta 
de l’Ebre. Estiuejant ocasional.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. al riu Fluvià el 14.II (MBRA); 
primera citació prenupcial (F). 1 ex. al 
Matà el 9.VIII (ACHA i MIIA); primera citació 
postnupcial (F). 2 exs. a l’estany del Matà 
l’11.X (GDBA i GBFA). 1 ex. de l’11.X (BCSA) 
al 26.XII (ASLB); (N, F).

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 1 ex. a l’embassament 
del Foix el 21.III (ICHA); primera citació 
prenupcial (F). 1 ex. a l’embassament el 3 

i 4.IV (PTEA; JCRE i PARA). 1 ex. en  migració 
el 4.IX i un altre el 24.IX (CGGA). 1 ex. a la 
cua de l’embassament el 7.X (FCFA).
Olèrdola 1 ex. en migració al turó de les 
Tres Partions el 22.VIII (XBGA i RPAA) i un 
altre el 21.IX (RJRA).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 4 exs. entre el 7 i el 23.I 
(PDEA); cens d’ocells aquàtics hivernants 
(N). 1 ex. el 27.IV (ACMA); darrera citació 
prenupcial (F). 1 ex. el 30.VIII (JMXZ); pri-
mera citació postnupcial (F). 

BAIX EMPORDÀ

Baix Ter 1 ex. el 25.V (AGXD i JCXB); darrerra 
citació prenupcial (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a ca l’Arana el 
21.III (RBVA); primera citació prenupcial (F). 
1 ex. a la platja de cal’Arana el 24.III (FLSA 
i SBXC). 1 ex. a cal Tet i platja de ca l’Arana 
entre el 3.IV (RBVA) i el 7.V (FSEB); darrera 
citació prenupcial (F).1 ex. a la platja de 
ca l’Arana el 26.VIII (FLSA); primera citació 
postnupcial (F), fins el 14.IX (FLSA), i 2 exs. 
a la platja de ca l’Arana el 15 i 22.IX (FLSA). 
1 ex. al Remolar el 17.XI (PBGA); (F).
Molins de Rei 2 exs. en migració el 21.III 
(JRRC); primera citació prenupcial (F).

BARCELONÈS

Barcelona 9 exs. en migració al turó de la 
Magarola del 6.IX al 28.IX (APSA); darrera 
citació postnupcial (F). 

CERDANYA

Prullans 1 ex. el 29.III (MGMA); primera 
citació prenupcial (F). 

GARROTXA

Sant Joan les Fonts 7 exs. en migració, 
entre el 25.VIII i el 25.IX, dins l’horari 
estàndard de 10:00 a 14:00 h durant la 
8ª campanya de seguiment de la migració 
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de rapinyaires al Parc Natural de la Zona 
Volcànica de la Garrotxa amb un màxim de 
2 exs. el dia 14.IX. Dades extremes els dies 
6.IX i 23.IX (FTCA, CRGD); (N,F).

OSONA

Gurb 2 exs. sobre el Palau el 15.IX (MRFB, 
AGRB, JPRB i MRSA).
Santa Maria de Besora 1 ex. sobre el castell 
de Besora el 5.IV (JEPB); primera citació pre-
nupcial (F). 1 ex. sobre el castell de Besora 
el 9.IV i un altre el 13.IV (JEPB). 
Taradell 1 ex sobre l’Enclusa el 23.VIII 
(JPEA); primera citació postnupcial (F). 1 
ex sobre l’Enclusa el 12.IX (JPEA).

PALLARS SOBIRÀ

Alt Àneu 1 ex. volant a més de 2.100 m 
d’alçada l’11.IX (RMXK); (B). 

PLA DE L’ESTANY

Esponellà 2 exs. el 29.III i 1 ex. el 2.IV 
(JBXH); (F). 

RIBERA D’EBRE

Flix 1 ex. a la llacuna de la vall de Sant 
Joan el 16.V (JBGC); darrera citació pre-
nupcial (F). 
Móra d’Ebre 1 ex. el 8.IV (EPFA); (F).
Móra la Nova 1 ex. el 2.X (EPFA) i 1 ex. el 
23.X (JDNA); darrera citació postnupcial (F).

RIPOLLÈS

Molló 1 ex. a coll d’Ares el 29.VIII (MDCA); 
primera citació postnupcial (F).  

SEGRIÀ

Lleida 1 ex. a Torreribera el 29.I (ABBB); 
citació hivernal (F).

SELVA

Susqueda 1 ex. al pantà de Susqueda el 
6.VI (JBXH); citació estival (F). 

SOLSONÈS

Lladurs 1 ex. el 29.VIII (CSGA); primera 
citació postnupcial (F). 

VALLÈS ORIENTAL

Llinars del Vallès 1 ex. al turó de Sant 
Sebastià el 22.VIII (JSPC); primera citació 
postnupcial (F). 

Falco naumanni
Xoriguer petit

Estatus Reintroduït com a estival nidificant 
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.

Aquest any la població nidificant de l’espècie 
per al conjunt del territori català ha estat 
millor, doncs hi ha hagut una augment de 
les parelles nidificants (95 parelles, un 9% 
més respecte el 2008), així com un èxit 
reproductor més alt (volen uns 194 polls; 
2,04 polls /niu). A Lleida la situació ha 
millorat tant en nombre de parelles com 
en nombre de polls,  i a l’Alt Empordà, tot 
i produir-se una disminució en nombre 
de parelles, ha millorat significativament 
en nombre de polls.A diferencia d’altres 
anys, enguany no hi ha hagut cap mortalitat 
especialment elevada per depredació. En el 
còmput d’anys del seguiment aquest és el 
principal problema que afecta a la recupe-
ració de l’espècie a Catalunya.- JBFA i MPCB.

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

ALT EMPORDÀ

Es localitzen 28 parelles nidificants en 6 
colònies al conjunt de la comarca, d’on 
s’envolen un total de 74 polls. Aquest any 
es reintrodueixen a la comarca 45 polls 
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criats en captivitat al Centre de Recuperació 
de Fauna Salvatge de Torreferrussa (FCBA 
i GMCB); (R). 
Mollet de Perelada 1 ex. l’11.II (MBRA); 
primera citació prenupcial (F).
Serra de l’Albera Al conjunt de l’Albera 
han criat, en quatre nuclis diferents, 23 
parelles que han tret un total de 62 polls 
(FCBA); (R).
Parc Natural de Cap de Creus Enguany 
s’ha alliberat 32 polls nascuts en captivitat 
al sector del Pení on, malgrat haver-s’hi 
observat en alguna ocasió més de 10 exem-
plars d’anys anteriors, només hi han criat 
2 parelles, les quals han tret 4 polls una 
d’elles i l’altra ha fracassat en el període 
d’incubació dels 4 ous que havia post (MPCB 
i FCBA); (R).

ANOIA

Pujalt Un grup s’alimenta a la zona durant 
la dispersió postnupcial entre el 6.VIII i el 
15.IX, amb un màxim de 17 exs. el 19.VIII 
(VPRA); (B, N). 

BAIX EMPORDÀ

Torroella de Montgrí 2 exs. el 23.IV (FTCA); 
(G).
Bellcaire d’Empordà 2 mascles el 24.IV 
(ABRA). 2 mascles a Sobrestany el 19.VIII 
(JPCA).

BAIX LLOBREGAT

Esplugues de Llobregat 1 ex. a Sant Pere 
Màrtir el 10.IX (MGVA); (F, G).

GARRAF

Sitges 3 exs. en migració a Canòpolis el 
25.IX (RGLA); darrera citació postnupcial 
(G).

NOGUERA

Es localitzen 56 parelles nidificants en 8 
colònies al conjunt de la comarca, d’on 
s’envolen un total de 109 polls (FPTA, JBSA 
i AVPA); (R). 

Balaguer 1 ex. el 14.II (MBXL); primera 
citació prenupcial (F). 2 exs. el 19.IX (MGVA 
i JBDA); darrera citació postnupcial (G).

OSONA

Gurb 2 exs. (1 mascle adult i 1 jove/femella) 
al Palau el 15.IX (MRFB i AGRB); primera 
observació al camp per Osona (consten 
2-3 dades d’exemplars joves ingressats a 
centres de recuperació) (G). 

PLA DE L’ESTANY

Serinyà 1 ex. el 18.V (SCIA); (G). Un 
grup s’alimenta a la zona del pla de Mar-
tís durant la dispersió postnupcial entre 
el 17.VIII (CFQA, SCIA, HMPA) i el 18.IX 
(FTCA); darrera citació postnupcial (F, B), 
amb un mínim de 90 exs. el 9.IX (CFQA); 
màxim anual (N). 

SEGRIÀ

Es localitzen 8 parelles nidificants en una 
colònia al conjunt de la comarca, d’on 
s’envolen un total de 13 polls (FPTA, JBSA 
i AVPA); (R).

URGELL

Es localitzen 3 parelles nidificants en una 
colònia al conjunt de la comarca, d’on 
s’envolen un total de 8 polls (FPTA, JBSA i 
AVPA); (R).

Falco tinnunculus
Xoriguer comú

Estatus 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 (2002-2009): 1% (ns, n=116). 
Índex 2009=0,8
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Tendència població hivernant (SOCC)  
Mitjana anual (2002-2009): -1% (ns, n=239). 
Índex 2009=1,0

ALT PENEDÈS

Olèrdola Diverses observacions d’ocells en 
migració al turó de les Tres Partions durant 
el seguiment de la migració postnupcial 
entre el 15.VIII i el 24.X (CGGA, MPMB, HSCA, 
XPCA i XBGA); (N).
Castellet i la Gornal 2 nius localitzats al 
parc del Foix, tots dos en paret de roca, 
però que fracassen en la reproducció per 
causes desconegudes (PTEA, FCFA, JCRE, JDFA, 
PARA i FPTB); (R). 

ALT URGELL

La Seu d’Urgell Una femella capturada en 
el balcó d’un pis de la ciutat, quan inten-
tava depredar el canari d’una gàbia el 10.I 
(JDAB); (B). 

BAIX CAMP

La Selva del Camp 1 ex. ferit per col·lisió 
amb línia elèctrica el 8.VII (MDDB i CRBC); 
(B).
Montbrió 1 ex. ferit al nucli urbà el 15.X 
(MDDB i CRBC); (B).
Reus 1 ex. caigut d’un niu el 30.VI (MDDB 
i CRBC); (B). 1 ex. ferit per col·lisió amb 
una avioneta a l’aeroport l’1.X (MDDB i 
CRBC); (B).
Vandellòs 1 ex. caigut d’un niu el 31.III 
(MDDB i CRBC); (B).
Vinyols i els Arcs 3 polls caiguts de nius 
el 26.V, el 4 i 9.VI (MDDB i CRBC); (B).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 114 exs. entre el 7 i el 
23.I (PDEA); cens d’ocells aquàtics hiver-
nants (N).

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. caça un ratolí en un te-
rrat del carrer Magdalenes i se l’emporta 
al campanar de la catedral el 7.V (JMYA); 

(B). 52 exs. en migració entre l’11.IX i el 
19.X (APSA); (N).

GARROTXA

Sant Joan les Fonts 45 exs. en migració, 
entre el 25.VIII i el 25.IX, dins l’horari 
estàndard de 10:00 a 14:00 h durant la 
8ª campanya de seguiment de la migració 
de rapinyaires al Parc Natural de la Zona 
Volcànica de la Garrotxa amb un màxim de 
6 exs. el dia 13.IX. Dades extremes els dies 
1.IX i 25.IX (FTCA, CRGD); (N,F).

Falco vespertinus
Falcó cama-roig

Estatus Migrador regular, però escàs i lo-
calitzat, molt més comú al pas prenup-
cial, quan és especialment observat a l’Alt 
Empordà i a les comarques de la plana de 
Lleida, i més rar al postnupcial.

ALT EMPORDÀ

Fortià 1 ex. el 8.V (DSBB); (F).
Riumors 1 ex. a uns conreus el 10.V (SRXC, 
CBXE, FDXA i GDBA); darrera citació prenup-
cial (F).

ALT PENEDÈS

Olèrdola 1 ex. migrant al puig de l’Àliga el 
6.X (CGGA); darrera citació postnupcial (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a la maresma el 
2.V (MGVA); (G).

GARRAF

Sitges 1 ex. a Canòpolis el 25.IX (RGLA); 
(G).

GARROTXA

Sant Joan les Fonts 1 ex. en migració el 
13.IX. 8ª campanya de seguiment de la 
migració de rapinyaires al Parc Natural de la 
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Zona Volcànica de la Garrotxa (FTCA, CRGD 
i MBCB); primera citació postnupcial (N,F).

GIRONÈS

Campllong 1 ex. el 12.IV (ACHA i PFLB); 
primera citació prenupcial (F).
Cassà de la Selva Un jove a l’Esclet el 
25.IV (ADGA). Un mascle al casc urbà el 
29.IX (MGSA); darrera citació postnupcial (F) 
Girona 5 exs. al bosc de Palau el 14.IX 
(JBCD); primera citació postnupcial (F). 

SEGRIÀ

Alfés 1 ex. el 22.IV (MGMA); (G).

Falco columbarius
Esmerla

Estatus Migrant i hivernant regular, no gaire 
nombrós, però ben distribuït especialment 
pels ambients de la depressió Central i la 
Catalunya interior (sobretot a l’altiplà del 
Bages), i més localitzat i escàs al litoral, on 
és més normal trobar-lo a prop de zones 
planes i extenses, com per exemple les 
zones humides.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. a i l’estany de Mornau el 10.III 
(MFRA). 1 ex. als Tres Ponts el 9.IV (OCVA); 
darrera citació prenupcial (F). 1 ex. a la 
Rogera el 24.IX (JGME); primera citació 
postnupcial (F). 1 ex. a Riumors el 26.XI 
(JVLA); (E). 1 ex. als arrossars de la Ga-
llinera i un altre al mas Trencat el 20.XII 
(MRFB); (E).
Serra de l’Albera 1 ex. a la vall de Sant 
Quirze de Colera, Rabós; el 13.I (JBRC). 1 
ex. al Llobregat a l’alçada de Vilarnadal el 
26.I (JBRC). Un mascle a Delfià el 2.V (MRFB, 
OCVA i MLCA); darrera citació prenupcial 
(F). 1 ex. al bosc de ribera del Llobrgat, 
als banys de la Mercè el 12.XII (JBRC). 1 

ex. adult a Capmany el 16.XII (JBRC). 1 ex. 
prop del pou de la Neu del puig Neulós el 
22.XII (JBRC); (E). 

BAIX CAMP

Montbrió 1 ex. en uns camps de conreu el 
4.I (MDDB i CRBC); (G).
Reus 1 ex. sobrevolant la ciutat el 24.XI 
(MDDB i CRBC). 1 ex. a l’aeroport el 30.XII 
(ABBB); (G).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 11 exs. entre el 7 i el 23.I 
(PDEA); cens d’ocells aquàtics hivernants 
(N). 1 ex. a Canal Vell l’11.IV (JFBB); (F). 
1 ex. el 18.IV (MGTA); darrera citació pre-
nupcial (F).

BAIX EMPORDÀ

Pals 1 ex. mascle a lestany el 7.III (JPCA); 
primera citació prenupcial (F).
Bellcaire d’Empordà 1 ex. el 8.XI (ABRA). 1 
ex. juvenil a Sobrestany el 20.IX (JPCA); (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. el 12.I (FSEB, 
FLSA, ARMC i STXB); cens d’ocells aquàtics 
hivernants (N). 1 ex. a Reguerons el 29.X 
(RBVA); (F). 
Esplugues de Llobregat Un mascle a Sant 
Pere Màrtir l’1.X (MGVA); primera citació 
postnupcial (F).

OSONA

Balenyà 1 ex. el 18.XII (JBCB i JROB); (E). 
Calldetenes 1 ex. el 3.XI (XHXA); (E).
Gurb 1 ex. al Gurri a la Palanca del Reixac 
el 6.I (JPRB). 1 ex. entre Campdelacreu i 
Masferrer el 16.I (JPRB); (E).
Santa Maria de Besora 1 ex. a Sant Salva-
dor del Prat el 8.IV (JEPB); darrera citació 
prenupcial (F).
Santa Maria de Corcó Un mascle a les 
Coromines el 3.X (AGRB); primera citació 
postnupcial (F). 1 ex. el 13.XI (RPEA); (E).
Vic 1 ex. en un herbassar prop el Sucre el 
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15.II (RPEA). 1 ex al puig dels Jueus el 4.IV 
(RPSA); (E). 

PLA D’URGELL

Estany d’Ivars i Vila-sana 1 ex. el 2.V 
(FMSA); darrera citació prenupcial (F). 

SEGARRA

Les Olugues 1 ex. el 19.IX (FMSA); (F).

TARRAGONÈS

Tarragona 1 ex. al port el 22.XI (ACTA); (G). 
1 ex. dins el casc urbà el 28.XII (PJAA); (G).
La Pobla de Montornés 1 ex. mascle el 
7.XI (ABBB); (G).

SEGRIÀ

Utxesa  1 ex. el 28.IX (CPBA); (F).

VALLÈS OCCIDENTAL

Pontils Un mascle adult caçant al nucli 
urbà i voltants periurbans de l’11 al 16.XI 
(FMVA); (G).

VALLÈS ORIENTAL

Martorelles 1 ex. al riu Besòs l’1.I (FMVA); 
(G).
Mollet del Vallès 1 ex. mascle a Gallecs 
el 28.XI (FMVA, OBCA, DFXB i DMXC); (G).
Sant Celoni 1 ex. en migració a les Lloba-
teres eñ 27.XI (DCFB); (G).

Falco subbuteo
Falcó mostatxut

Estatus Estival nidificant ben distribuït 
per tot el territori, tot i que es reprodueix 
localment. Migrant regular a tot el territori.

ALT EMPORDÀ

Sense notícies clares de la seva població 
a l´Empordà, tot i que un balanç arriscat, 
es podria parlar d’uns 10 territoris a l´Alt 
Empordà, bàsicament al sector Salines-

Bassegoda, rius Muga i Fluvià i parts de 
l´Albera – Cap de Creus (R). 
Salines-Bassegoda 1 ex. a la zona de cin-
gles del puig de la Gavarra a Maçanet de 
Cabrenys el 9.VI (FTCA); (G).
Parc Natural de Cap de Creus 1 ex. a 
la punta de Cap de Creus el 18.III (JMDA 
i DVSA); primera citació prenupcial. 1 ex. 
entre Sant Pere de Rodes i la Vinya del 
Rei el 6.V (PFLB). 1 ex. a la Vinya del Rei 
de Vilajuïga els dies 3.VI, 15.VII i 4.VIII 
(MFRA); indret de possible cria enguany i 
reproducció habitual en anys anteriors. 1 
ex. a la vall de Penida els dies 17.VI, 28.VI 
i 17.VII (MFRA); indret de possible cria 
enguany i reproducció possible en anys 
anteriors (R). 

ALT PENEDÈS

Olèrdola Diverses observacions d’ocells en 
migració al turó de les Tres Partions durant 
el seguiment de la migració postnupcial 
entre el 4.IX i el 10.X (CGGA, MPMB, HSCA, 
XPCA i XBGA); (F).

BAIX CAMP

Reus 1 ex. al passeig Miseicòrdia el 3.IV 
(MDDB i CRBC).

BAIX EMPORDÀ

Palamós 1 ex. el 25.V (JBXH). 1 ex. el 2.X 
(JBXH); darrera citació postnupcial (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta de Llobregat 1 ex. a la maresma el 
18.IX (RMXH i RBVA); primera citació post-
nupcial (F). 
Esplugues de Llobregat 1 ex. a Sant Pere 
Màrtir el 14.X (MGVA); darrera citació post-
nupcial (F).

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. al turó de la Magarola el 
15.X (RBMB); darrera citació postnupcial (F).
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GARRAF

Olivella 1 ex. el 8.IV (RGLA); primera citació 
prenupcial (F).

GARROTXA

La Vall d’en Bas 1 ex. el 25.X (JRXN); darrera 
citació postnupcial (F).
Sant Joan les Fonts 15 exs. en migració, 
entre el 25.VIII i el 25.IX, dins l’horari 
estàndard de 10:00 a 14:00 h durant la 
8ª campanya de seguiment de la migració 
de rapinyaires al Parc Natural de la Zona 
Volcànica de la Garrotxa amb un màxim de 
3 exs el dia 14.IX. Dades extremes els dies 
10.IX i 25.IX (FTCA, CRGD); (N,F).

OSONA

Santa Maria de Besora Un adult i un jove 
observats junts en una àrea de cria a Llaers 
el 26.IX (JRRC); (R, F).
Tona 1 ex. el 3.IV (LMXC); primera citació 
prenupcial (F).

PLA D’URGELL

Estany d’Ivars i Vila-sana 1 ex. el 3.X 
(FMSA); (F).  

RIBERA D’EBRE

Móra d’Ebre 1 ex. el 3.IV (EPFA); primera 
citació prenupcial (F).

TARRAGONÈS

Salou 1 ex. en migració a 7 milles nàutiques 
davant el cap de Salou i empaitat per un 
paràsit cua-ample Stercorarius pomarinus el 
21.IV (PJAA); (B). 

VAL D’ARAN

Es Bordes 1 ex. a Varradòs el 28.VIII 
(MAMA); (G).

Falco eleonorae
Falcó de la reina

Estatus Regular durant els períodes migra-
toris (maig-juny, setembre-octubre) i l’època 
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.

ALT EMPORDÀ

L’Albera 1 ex. sobre el nucli urbà de Can-
tallops el 16.VI (ACJA); (G). 
Parc Natural de Cap de Creus 1 ex. de 
fase fosca per davant de s’Alqueria el 2.VII 
(ALXE i ALTA). 1 ex. a la punta de Cap de 
Creus el 6.VII (TAAA). 1 ex. al Montperdut 
el 9.VII (TAAA). 1 ex. al Barranc de l’Infern el 
22.VII (PFLB). 1 ex. a Roses el 8.VIII (ACHA, 
OCVA i MIIA). 1 ex. de fase fosca al Port de 
la Selva el 18.IX (MBXL); (F).
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. a l’estany Europa el 24.X (JMDA); 
darrera citació postnupcial (F).

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 3 ex. en migració 
sobre el turó de les Tres Partions el 21.IX 
(RJRA); (F).
Olèrdola 1 ex. en migració al puig de l’Àliga 
l 15.VIII (CGGA, XBGA, MPMB i RPAA); (F).

BAIX CAMP

Capafonts 1 ex. a les muntanyes de Prades 
el 25.V (MDDB i CRBC); (F).

BAIX EBRE

Deltebre 1 ex. el 30.VIII (JMXZ); (E). 
L’Ampolla 1 ex. el 17.V (MSBB); (E).

BAIX EMPORDÀ

Baix Ter 1 ex. a la bassa del Fra Ramon l’1.V 
(JPCA). 1 ex. Sobrestay el 19.VII (JPCA); (E).
Foixà 4 exs. el 20.VI (OCVA). 4 exs. el 30.VI 
(DBMC); (E).
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Verges 4 exs. el 19.VIII (JPCA); (E).
Palamós 1 ex. el 2.X (JBXH); (E).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a cal Nani el 
15.X (JBXT); (E).
Esplugues de Llobregat 1 ex. el 10.IX i 1 
ex. el 14.X a Sant Pere Màrtir (MGVA); (E).
Sant Feliu de Llobregat 1 ex. al puig 
d’Olorda el 30.VIII (DDDA i FLLA); (E).

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. sobre el turó de la Magarola 
el 27.IX (APSA); (E).

GARRAF

Sitges 1 ex. a Canòpolis el 4.IX (RGLA); (E). 
1 ex. al massís del Garraf el 7.X (VPRA); (E).

GARROTXA

Sant Joan les Fonts 1 ex. en migració, 
el 20.IX. 8ª campanya de seguiment de 
la migració de rapinyaires al Parc Natural 
de la Zona Volcànica de la Garrotxa (FTCA, 
CRGD); (N,F).

GIRONÈS

Girona 1 ex. a Sant Narcís el 9.VII (GDBA); 
(E).
Sant Martí Vell 1 ex. als Àngels el 30.IX 
(PFLB); (E). 

MARESME

Palafolls 1 ex. l’1.X (DCFB); darrera citació 
postnupcial (F).
Santa Susanna Un mínim de 5 exs. el 
16.VIII (DCFB); (E). Un mínim de 7 exs. el 
20.IX (DCFB); (E).
Tiana 1 ex. a la Conreria el 2.VIII (MGVA).
Tordera 1 ex. al riu Tordera el 7 i el 20.VII 
(DCFB); (E).

PLA DE L’ESTANY

Serinyà Diverses observacions d’1 ex. entre 
el 7.VIII i el 22.IX (SCIA i FTCA); (G).

RIBERA D’EBRE

Flix 1 ex. a la Reserva Natural de Sebes i 
Meandre de Flix el 8.IX (JBGC); (E)
 
SELVA

Santa Coloma de Farners 1 ex. sobrevolant 
el nucli urbà el 9.X (ADGA); darrera citació 
postnupcial (E, F). 

SOLSONÈS

Lladurs 1 ex. el 21.VI (PABB); (E).
Solsona 1 ex. el 24.VIII (DGJA i FFXB); (E).

URGELL

Vilagrassa 1 ex. de fase fosca perseguit per 
un esparver d’espatlles negres Elanus caeru-
leus que té el niu a la zona el 8.VII (JBSA); 
(B, E). 

VALLÈS ORIENTAL

Mollet del Vallès 1 ex. caçant entre la ca-
rretera de Gallecs i la carena de Sant Valerià 
el 19.V (FMVA); (E, F).

Falco biarmicus
Falcó llaner

Estatus Accidental. Alguna dada homolo-
gada pel CR/SEO de la subespècie erlangeri. 
Aquesta subespècie es distribueix pel nord-
est de l’Àfrica. 

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. a les salines de la 
Tancada el 5.XII (BRXA) i el 7.XII (MGXK, 
JAXK i JGXP); (G). No tramesa al CAC. 

Falco cherrug
Falcó sagrat

Estatus Accidental. Sense cap registre previ 
a Catalunya.
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Una femella de 1r any marcat amb emissor 
via satèl·lit provinent d’Hongria creua Cata-
lunya entre el 30.VII i el 31.VII (MPPB); (G). 
Entra per la vall de Camprodon el 30.VII a 
les 13:00 h, i a les 19:00 h el senyal indica 
que està a Calaf. L’endemà dia 31.VII a les 
10:00 h passa per Montblanc i a les 13:00 
h per Flix (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. calidus 
migrador i hivernant probablement regular, 
però escàs. F. p. peregrinus resident al nord 
(i potser al vessant sud) dels Pirineus, que 
nidifica localment en ambients rupíco-
les, distribuït per tot el territori des dels 
penya-segats marins fins a l’alta muntanya, 
de forma més aviat localitzada. Migrant i 
hivernant regular, especialment en zones 
humides i estepàries.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus 5 pare-
lles nidificants al conjunt del Parc (PFLB i 
ALTA); (R).
Salines-Bassegoda Un mínim de 3 te-
rritoris detectats a Albanyà i 1 a Terrades 
(FTCA); (R).

BAIX CAMP

Vandellòs 1 ex. ferit per col·lisió amb línia 
elèctrica el 24.IX (MDDB i CRBC); (B).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 19 exs. entre el 7 i el 23.I 
(PDEA); cens d’ocells aquàtics hivernants 
(N). 

BAIX EMPORDÀ

Sant Feliu de Guíxols Un adult amb 
dos polls totalment plomats als penya-
segats meridionals el 7.VI (CACB); (R). 
Palamós Un adult defensant territori da-
vant d’un mussol banyut Asio otus el 19.VII 
(CMGA); (B).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. el 12.I (FSEB, 
FLSA, ARMC i STXB); cens d’ocells aquàtics 
hivernants (N).

GARRAF

Sant Pere de Ribes Es repeteix el cas de 
poligínia observat el 2008: Nucli reproduc-
tor format per un mascle i 2 femelles a la 
mateixa penya (RGLA); (R, B).

GIRONÈS

Girona Un mascle caçant ratpenats a Cam-
pdorà el 18.III (PFLB); (B). Un jove caçant 
orenetes i ratpenats a Fontajau el 15.VII 
(GDBA); (B).

Rallus aquaticus
Rascló

Estatus Resident i nidificant de distribució 
regular i comuna per la zona montana, 
per la Catalunya humida, i pels Pirineus i 
Prepirineus. Hivernant escàs i molt localit-
zat fora de l’àrea esmentada per l’arribada 
d’ocells migrants.
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ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal  Diverses observacions 
a l’embassament del Foix: 7 exs. el 10.I 
(PARA, XPCA i PTEA); cens d’ocells aquàtics 
hivernants (N). 1 ex. a la cua el 30.III (PTEA 
i XPCA); darrera citació prenupcial (F). 1 ex. 
sentit el 14.IX (CGGA, XBGA i HSCA); primera 
citació postnupcial (F).

BAGES

Santpedor 1 ex. a l’aiguamoll de la Bòbila 
el 19.IV (MIXB); darrera citació prenupcial 
(F). 1 ex. el 5.IX (MIXB); primera citació 
postnupcial (F).

BAIX EMPORDÀ

Castell-Platja d’Aro 1 ex. als estanys de 
les Escoles el 26.IX (CACB); primera citació 
postnupcial a una zona on no cria (F).

BAIX LLOBREGAT

Abrera 1 ex. a Sant Hilari el 21.II (RBVA); 
citació hivernal (F).
Delta del Llobregat 13 exs. el 12.I (FSEB, 
FLSA, ARMC i STXB); cens d’ocells aquàtics 
hivernants (N). 
Olesa de Montserrat 1 ex. a Vilapou el 
18.I (RBVA); (G). 

BARCELONÈS

Sant Adrià de Besòs 1 ex. al parc del Litoral 
el 15.X (JFOD); (G). 

BERGUEDÀ

Casserres 1 ex. el 8.XI (MBVA); citació hi-
vernal (F).

GARROTXA

Santa Pau 1 ex. als estanys de Jordà el 
15.IX (OCVA); (G).

OSONA

Lluçà 1 ex. cridant i reclamant el 25.VII 
(JBCB); possible nidificant (R).

PLA D’URGELL

Estany d’Ivars i Vila-sana 8-10 parelles 
nidificants (JEBA); (R, N). 

Porzana porzana
Polla pintada

Estatus Migrant regular als dos passos, més 
nombrós al prenupcial. Hivernant rar, tot i 
que els darrers anys és de presència regular. 
No hi ha dades recents de la seva nidificació.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. anellat a l’estany de Mornau el 
3.III (MFRA); primera citació prenupcial (F). 

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. a la bassa de les Olles 
el 5.VIII (JMME); (F).

BAIX EMPORDÀ

Castell-Platja d’Aro 2 exs. al tram final del 
Ridaura el 31.X i un exemplar l’1.XI (CACB); 
darrera citació postnupcial (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a cal Tet el 10.III 
(FLSA); primera citació prenupcial (F). 1 
ex. a cal Tet el 13.IX (LTBB); (F). 1 ex. als 
calaixos de depuració el 22.IX (FLSA); (F). 

BARCELONÈS

Santa Coloma de Gramenet 1 ex. al Parc 
Fluvial del Besòs el 25.III (XLBA); (G).
Sant Adrià de Besòs 1 ex. al Parc Fluvial 
del Besòs el 25.III (XLBA); (G).

OSONA

Manlleu 1 ex. al Ter, a la zona esportiva, 
el 26.III (RPEA) i el 28.III (AGRB i GMCC); 
primera citació prenupcial (F). 1 ex. al Ter, 
a la zona esportiva, el 29.IX (AGRB); (F).
Les Masies de Voltregà 1 ex. prop el Mas-
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nou el 15.IX (AGRB i MRFB); primera citació 
postnupcial (F).

SEGRIÀ

Torres de Segre 1 ex. el 19.IX (MGVA i 
JBDA); (G). 

SELVA

Sils 1 ex. a l’estany (ADGA) i 1 ex. als Tres 
Ponts (XRCA) el 23.III; (G). 1 ex. a l’estany 
el 29.III (MVCA); (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, segons 
alguna publicació. No existeixen evidències 
de la seva hivernada recent.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà Un mascle a l´estany Europa el 21.III 
(JVLA) i un mascle a l´estany del Cortalet el 
21.III (JMAA); primeres citacions prenupcials 
(F). 4 exs. a l’estany Europa el 4.IV (ACHA); 
màxim anual (E, N). Un mascle a l’itinerari 
de la Massona el 2.V (PFXC, ACXI, JTXF i JFOD); 
darrera citació prenupcial (F, E).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. a Riet Vell el 27.III 
(MJJB); (E). Una femella a l’Encanyissada el 7 
i 8.XII (RCAA i XTGA); citació hivernal (E, F). 

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat Una femella a can 
Dimoni el 8.IV (RBVA); (E).
Sant Boi de Llobregat Un mascle el 27.IV 
(MGVA i XLBA); (E). 

PLA D’URGELL

Estany d’Ivars i Vila-sana 1 femella el 
15.III (SWWA). 1 ex. el 21.III (JCTB); (E).

SEGRIÀ

Torres de Segre Un mascle i una femella 
el 19.IV (MGMA); (E). 1 ex. el 22 i el 25.IV 
(MGMA, MRFB, MGVA, BIPA i JMXH); (E).  

SELVA

Sils Un mascle a l’estany el 29.III (MVCA); 
(E).

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 (2002-2009): 6% (*, n=79). 
Índex 2009=1,7

Tendència població hivernant (SOCC)  
Mitjana anual (2002-2009): -1% (ns, n=81). 
Índex 2009=0,7

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 64 exs. el 13.I (JMAA, AOTA, TMJA, 
SSAA, JVLA i JGME); cens d’ocells aquàtics 
hivernants (N).

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 41 exs. a l’embassament 
del Foix el 10.I (PARA, XPCA i PTEA); cens 
d’ocells aquàtics hivernants (N).

BAIX LLOBREGAT

Martorell Una femella covant al niu el 
22.III (CGGA i XBGA); (R).
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PLA D’URGELL

Estany d’Ivars i Vila-sana 20 exs. entre el 
15 i el 17.I (JEBA, AVPA, JBSA, MBRB i MBXL); 
cens d’ocells aquàtics hivernants (N). 20-30 
parelles nidificants (JEBA); (R, N). 

RIBERA D’EBRE

Flix 66 exs. a la Reserva Natural de Sebes i 
Meandre de Flix el 16.I (PJMB, QGXA i JBGC); 
cens d’ocells aquàtics hivernants (N).

SEGRIÀ

Lleida 140 exs. al riu Segre el 16 i 17.I 
(ESMA, EFSA, JPXM, FMSA, PSXD i PCFA); cens 
d’ocells aquàtics hivernants (N). 

TARRAGONÈS

Vila-seca 54 exs. a la Sèquia Major i Torre 
d’en Dolça el 18.I (EGTA); cens d’ocells 
aquàtics hivernants (G). 

VALLÈS OCCIDENTAL

Montcada i Reixac 222 exs. a l’aiguabarreig 
Besòs-Ripoll l’11.I (XLBA); cens d’ocells 
aquàtics hivernants (N).

Porphyrio porphyrio
Polla blava

Estatus Població resident, inicialment in-
troduïda a l’Alt Empordà, que s’ha anat 
expandint i fins i tot ha produït moviments 
cap a França, tot i que després ha patit 
una contracció, essent en l’actualitat molt 
escassa. Al delta de l’Ebre hi ha també una 
població resident que ha colonitzat recen-
tment la zona de forma natural, probable-
ment per exemplars provinents del sud i que 
ha augmentat de forma espectacular, amb 
centenars 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’Empor-
dà 4 exs. el 13.I (JMAA, AOTA, TMJA, SSAA, JVLA 
i JGME); cens d’ocells aquàtics hivernants 
(N). 14 parelles nidificants (JMAA); (R, N).

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 1 ex. a la cua de 
l’embassament del Foix el 2.IX (XBGA) i el 
4.IX (CGGA i HSCA); (G). 

BAIX CAMP

Vandellòs 1 ex. recollit ferit a l’Hospitalet 
de l’Infant enmig dels conreus de secà el 
2.VI (CRBC); (G).

BAIX EMPORDÀ 

Pals - Baix Ter 1 ex. del 19.I al 20.I (ABRA, 
CBLA JCWA i JRPB); cens d’ocells aquàtics 
hivernants (N). 

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 32 exs. el 12.I (FSEB, 
FLSA, ARMC i STXB); cens d’ocells aquàtics 
hivernants (N). Entre 5 i 10 parelles re-
productores (FLSA); (R).
Molins de Rei 1 ex. als aiguamolls de Mo-
lins de Rei el 30.I (RBVA); (G). 

PLA D’URGELL

Estany d’Ivars i Vila-sana 2 exs. entre el 
15 i el 17.I (JEBA, AVPA, JBSA, MBRB i MBXL); 
cens d’ocells aquàtics hivernants (N). 3 
exs. el 16.I (FMSA). 2-3 parelles nidificants 
(JEBA); (R, N). 

RIBERA D’EBRE

Flix Diverses observacions de la Reserva 
Natural de Sebes i Meandre de Flix: 1 ex. 
el 18.IV i 1 ex. el 20.IX (JBGC); (G).

SEGRIÀ

Torres de Segre 2 exs. a l’embassament 
d’Utxesa el 28.XII (JDNA); (G).
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TARRAGONÈS

Vila-seca 1 ex. a la Torre d’en Dolça el 18.I 
(EGTA); cens d’ocells aquàtics hivernants (G). 

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 humides 
del territori, amb el principal contingent 
al delta de l’Ebre.

ALT EMPORDÀ

L’Albera 2 exs. a l’estany dels Torlits l’11.
II (JBRC); (G). 
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 104 exs. el 13.I (JMAA, AOTA, TMJA, 
SSAA, JVLA i JGME); cens d’ocells aquàtics 
hivernants (N).

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 35 exs. a l’embassament 
del Foix el 10.I (PARA, XPCA i PTEA); cens 
d’ocells aquàtics hivernants (N).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 21.610 exs. entre el 7 i el 
23.I (PDEA); cens d’ocells aquàtics hiver-
nants (N). 26.291 exs. a l’Encanyissada el 
18.XI (DBCA, CRMB); màxim anual en una 
localitat (N).

BAIX EMPORDÀ

Pals - Baix Ter 33 exs. del 19.I al 20.I (ABRA, 
CBLA JCWA i JRPB); cens d’ocells aquàtics 
hivernants (N). 
Castell-Platja d’Aro 1 ex. als estanys de les 
Escoles de Platja d’Aro el 17.V, un altre ex. 
des del 9.X al 15.XI (CACB i JRGA); sisena i 
setena citacions a la vall del Ridaura (G). 
1 ex. a la desembocadura del Ridaura el 
27.XII (CACB); (G).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 331 exs. el 12.I (FSEB, 
FLSA, ARMC i STXB); cens d’ocells aquàtics 
hivernants (N). 1 parella amb pollets als 
calaixos de depuració el 27.III (FLSA); pri-
mera dada de polls de l’any (R). 

PLA DE L’ESTANY

Banyoles 301 exs. a l’estany el l’11.I (CFQA, 
CGPA, CLXA, DFXA, FPXA, GFXA, JRGA, MFXB, 
MZNA i PBXA); cens d’ocells aquàtics hiver-
nants (N).

PLA D’URGELL

Estany d’Ivars i Vila-sana 193 exs. entre 
el 15 i el 17.I (JEBA, AVPA, JBSA, MBRB i MBXL); 
cens d’ocells aquàtics hivernants (N). 10-
20 parelles nidificants (JEBA); alt fracàs 
reproductor (R, N). 

SEGRIÀ

Torres de Segre 265 exs. a l’embassament 
d’Utxesa el 18-19.I (MGMA, MTXB, JBSA, PPPC, 
LPRA, BIPA i JVXG); cens d’ocells aquàtics 
hivernants (N). 

TARRAGONÈS

Vila-seca 72 exs. a la Sèquia Major i Torre 
d’en Dolça el 18.I (EGTA); cens d’ocells 
aquàtics hivernants (G). 

VALLÈS ORIENTAL

Martorelles 2 exs. als entorns del riu Besòs 
el 28.IV (FMVA); darrera citació prenupcial 
(F).

Fulica cristata
Fotja banyuda

Estatus Visitant ocasional al delta de l’Ebre. 
Va ser introduïda al delta del Llobregat l’any 
2003 i hi va arribar a nidificar de forma 
accidental. Actualment manté observacions 
regulars dels exemplars introduïts, sense 
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que hi nidifiquin. També hi ha dades en 
altres zones, inclosa el delta de l’Ebre, de 
la presència d’exemplars introduïts a les 
comarques valencianes.

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. a l’Encanyissada el 
2.I (PDEA). 1 ex. a Canal Vell entre el 2.X 
(JFBB) i el 10.X (JVLA i ACHA); (G). 3 exs. a 
l’Encanyissada el 4.XI i 1 ex. el 18.XI (DBCA, 
CRMB); (G). Diverses observacions durant 
tot l’any a l’illa de Buda amb un màxim de 
6 exs. el 31.VIII, el 18.XI i el 17.XII (DBCA 
i CRMB). 

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. amb collar blanc 
i codi UT es continua observant als calaixos 
de depuració entre el 17.III i el 4.VI (FLSA). 
L’exemplar mascle amb collar de pvc amb 
codi
UT torna a observar-se als calaixos de de-
puració el 4.XI (FLSA). 

Grus grus
Grua

Estatus Migrador regular, tot i que escàs, 
més comú al pas postnupcial. Hivernant 
ocasional.

ALT EMPORDÀ

L’Albera 133 exs. en migració pel coll de 
Plaja el 8.III (MBFA).
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 17 exs. a les closes del Cortalet el 
23.II (BMBA, JGME i MPXM); primera citació 
prenupcial (F). 125 exs. en pas a l’estany de 
Mornau el 10.III (MFRA). 9 exs. a la platja 
de can Comes el 16.X (FSSA; AOTA i JMAA); 
primera citació postnupcial (F).
Parc Natural de Cap de Creus 21 exs. en 
pas per Montjoi el 5.III (ABBC). 68 exs. a 
Port de la Selva en pas cap al nord el 8.III 

(GCXB i LBXC). 2 exs. a cala Guillola el 28.X 
(JVSA); (F).

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 26 exs. a prop de la 
Casa Alta el 3.XI (CGGA i XBGA); (N). 
Avinyonet del Penedès 25 exs. (en 2 grups) 
el 25.XII (HSCA i MPMB); (F). 

ANOIA

Pujalt 3 exs. sobre la Guàrdia Pilosa el 
30.XII (FMVA); (G).

BAIX CAMP

Reus 6 exs. a l’aeroport el 7.XI (ABBB); (G).
Riudoms 9 exs. sobrevolant el mas del Molí 
de Vent el 3.I (MDDB i CRBC); (G).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 3 exs. entre el 7 i el 23.I 
(PDEA); cens d’ocells aquàtics hivernants 
(N). 48 exs. en migració a la punta de la 
Banya el 3.XI (PDEA); primera citació post-
nupcial (F). 8 exs. el 30.XII (AMLB i XPPA); 
(N). 

BAIX EMPORDÀ

Baix Ter 4 exs. en vol sobre el mas Pinell 
l’1.I (JPCA); citació hivernal. 11 exs. a les 
basses d´en Coll el 2.IV (ABRA i JCWA); (G).
Castell-Platja d’Aro Un estol de 37 exs. 
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sobrevolant Platja d’Aro el 6.III (JRGA). 1 
ex. en un camp del costat del mas Candell 
el 17.XI; el 21.XI encara era present a la 
zona (JRGA i CACB); (G).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 18 exs. sobre la mares-
ma el 30.I (EDBB). 31 exs. sobre la mares-
ma el 31.X (MMXK i JCMC); primera citació 
postnupcial (F). 1 ex. sobre can Dimoni 
(FLSA, DBB, FSEB) més 39 exs. sobre cal Tet 
el 4.XI (FLSA i LOXA); màxim postnupcial 
(N). 4 exs. sobre cal Tet el 9.XI (FLSA, SBXC 
i CFXB), 4 exs. sobre la Vidala (FLSA) més 6 
exs. sobre la Magarola el 12.XI (RBVA) i 18 
exs. sobre el Remolar el 15.XII (JCMC); (E).

BAIX LLOBREGAT

Begues un estol en migració per sobre el 
centre urbà sentit de nit el 26.III (XPVA); (F).

BAIX PENEDÈS

Banyeres del Penedès 26 exs. en migració 
el 4.XI (XVGB); (F). 

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. sobre el turó de la Magarola 
el 15.X (RBMB); (F).

BERGUEDÀ

Guardiola de Berguedà 22 exs. en migració 
el 31.X (JSPB); (F).

CERDANYA

Das 1 ex. el 6.XI (ARPC); (G).
Lles Uns 50 exs. en migració el 5.XI (DOAA); 
(N).
Llívia Uns 75 exs. l’1.XI (XAXD); (N).

GARRAF

Sitges 40 exs. en migració per sobre el 
massís del Garraf el 4.XI (VPRA); (F, N).

GARRIGUES

Castelldans Uns 15 exs. a Mas de Melons 
el 13.XII (ARSA); (G).

GARROTXA

Olot Diversos estols sobrevolant Olot entre 
el 21 i el 26.XI (JMRB, ABTA i JFCA); (F).
Riudaura 79 exs. el 31.X (OBXB); (N).
Sales de Llierca  15 exs. en migració el 
9.III (FTCA); (F).

GIRONÈS

Canet d’Adri 35 exs. en migració a Montbó 
el 31.X (CCFA); (F).

MARESME

Cabrils Uns 52 exs. el 31.X (AGGB i SGRA); 
(N, F). 
Dosrius 30 exs. direcció sud-oest el 31.X 
(RSVA); (F). 
Tordera 9 exs. en migració per sobre 
l’estany de can Torrent l’1.XI (XRCA); (F).

NOGUERA

Os de Balaguer 65 exs. en migració el 
10.III (CGGA i XBGA); (N, F).

OSONA

Gurb 87 exs. en migració el 3.XI (RPEA); 
(N, F).
Lluçà Un estol d’uns 50 exs el 8.XII (JSXQ) 
i un estol escoltat el 10.XII (ASCA); (N, F).
Malla Uns 15 exs. sobre Malla el 15.III 
(GCXD); (F).
Perafita 54 exs. el 15.III (RBCA); (N, F).
Sant Quirze de Besora 4 exs. el 6.III (JEPB); 
primera citació prenupcial (F).
Taradell Uns 120 exs. en migració el 13.XI 
(AGRB); (N, F).

PALLARS JUSSÀ

Salàs de Pallars 140 exs. al pantà de Sant 
Antoni el 5 i 6.III (JSNA i JCCD); (N, F).

PALLARS SOBIRÀ

Soriguera 74 exs. el 15.XII (JRSB); (N, F).

PLA D’URGELL

Estany d’Ivars i Vila-sana 6 exs. el 10.III 
(CGGA i XBGA). 35 exs. en vol cap a l’oest 
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el 15.X (ABBB).Uns 80 exs. el 4.XI (PFLB). 
2 estols de18 exs. i uns 20 exs. el 15.XII 
(FMSA); (E). 

PLA DE L’ESTANY

Banyoles 66 exs. el 30.X (HHHA); (F).
Serinyà 6 exs. el 4.XI (HHHA), (F).

RIPOLLÈS

Molló 45 exs. en migració a coll d’Ares el 
15.XII (VPRA); (E).

SEGRIÀ

Alcarràs 18 exs. el 20.XII (JSPC); (G). 
 
TARRAGONÈS

La Secuita Uns 40 exs. en migració l’1.XI 
(DCXD); (G). 
Tarragona 4 exs. en migració per sobre el 
barri de San Salvador el 15.X (JMFC); (G).

VALLÈS OCCIDENTAL

Sant Cugat del Vallès 15 exs. en migració 
a Sant Joan el 18.XII (JRRC).

VALLÈS ORIENTAL

Cardedeu 21 exs. sobre el bosc d’en Torrella 
el 25.XII (JCJA); (G). Aquest estol s’havia 
observat el dia anterior a la Selva.

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 
sectors on no nidifica. Rar a la resta del 
territori com a hivernant i en migració.

Tendència població nidificant (SOCC) 
Mitjana anual (2002-2009): 1% (ns, n=18). 
Índex 2009=0,9

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. a l´estany del Matà, el 16.X 
(FSSA); (G).

NOGUERA

Penelles 162 exs. prop del castell del Remei 
l’1.X (JBSA); màxim anual (N).

PLA D’URGELL

Bellvís 43 exs.al Tros Gran el 14.II (FMSA). 
Uns 150 exs. en vol sobre el tossal Roig el 
7.III (FMSA); (N). 
Torregrossa Uns 470 exs. el 5.XII (AMLB 
i XPPA); (N).
Vila-sana Un mínim de 387 exs. en un estol 
als alfalsos el 15.XII (FMSA); (N).

SEGRIÀ

Alfés 83 exs. el 29.I (ABBB); (N).
Almenar 3 exs. al clot de la Unilla el 26.V 
(FMSA); (G). 
Lleida Uns 180 exs. el 29.I (FGPA); (N). 

URGELL

Castellserà Uns 200 exs. el 3.X (FMSA); (N). 
Bellpuig d’Urgell uns 90 exs. al mas 
d’Estadella el 19.II (FPTA); (N).

Otis tarda
Pioc salvatge

Estatus Accidental. Alguna dada homo-
logada pel CAC. Es distribueix pel nord 
del Marroc, part de la península Ibèrica, 
Alemanya, Hongria i el sud d’Ucraïna.

SEGRIÀ

Secans al sud de Lleida 1 ex. el 17.III 
(SWWA); (G). No tramesa al CAC. 



Llista Sistemàtica 105

Haematopus ostralegus
Garsa de mar

Estatus Estival nidificant escàs al delta de 
l’Ebre, única localitat on es pot veure regu-
larment tot l’any. Recentment es coneixen 
alguns 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.

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 12 exs. entre el 7 i el 23.I 
(PDEA); cens d’ocells aquàtics hivernants 
(N). 21 parelles nidificants (PDEA); (R)

BAIX EMPORDÀ

Baix Ter 1 ex. a les basses d’en Coll el 24.III 
(CBLA); primera citació prenupcial (F). 1 
ex. a les basses d’en Coll el 23.IV (OCGA). 
4 exs. adults en vol costa avall front la gola 
del Ter el 23.VIII (GDBA).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a la platja de cal 
Francès l’1.III (CCTA); primera citació pre-
nupcial. 2 exs. a la platja de ca l’Arana l’11.III 
(FLSA). 8 exs. a la platja de ca l’Arana el 7.IV 
(FLSA) i 7 exs. el 15.V (FLSA); màxim prenup-
cial (N). 2 parelles formades a la platja de ca 
l’Arana durant el mes de juny i juliol on una 
d’elles inicia la reproducció amb un sol ou el 
9.VI (CFXB) però el 16.VI és depredat per una 
guineu (FLSA). Es tracta del segon intent de 
reproducció sense èxit d’aquesta espècie en 
aquests darrers dos anys (FLSA); (R).

BAIX PENEDÈS

Cunit 1 ex. a la platja de la tèrmica el 20.IV 
(SCBC i VPRA); (E).

SELVA

Blanes 1 ex. a la desembocadura de la 
Tordera el 2.III (DCFB); primera citació 
prenupcial (F), i 1 ex. el 5.IX (MGVA); (F).  

Himantopus himantopus
Cames llargues

Estival Nidificant estival regular, molt nom-
brós al delta de l’Ebre, moderat als aigua-
molls de l’Empordà i delta del Llobregat i 
escàs a  la resta de zones humides, tant de 
l’interior com del litoral. Migrant regular i 
nombrós per totes les zones humides del 
territori. Hivernant escàs.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. a l’estany d’en Pericus el  2.III 
(PFLB); primera observació prenupcial (F). 
75 exs. al Matà el 19.IV (OCVA); (N). Ob-
servat al Matà el 20.VIII (OBXB); darrera 
observació postnupcial (F).

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal Diverses observacions 
a la cua de l’embassament del Foix: 1 ex. 
el 30.III (PTEA); (F). 5 exs. el 18.IV (PTEA). 
2 exs. el 27.V (CGGA).

BAGES

Santpedor 3 exs. a l’aiguamoll de la Bòbila 
el 12.VI (MIXB); (G). 

BAIX CAMP

Cambrils 9 exs. al port el 16.IV (PJAA); (G).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 2 exs. entre el 7 i el 23.I 
(PDEA); cens d’ocells aquàtics hivernants 
(N).
 
BAIX EMPORDÀ

Baix Ter 10 exs. i 3 nius actiu al mas de la 
Pagesa el 24.V (JPCA); (R).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a la bassa dels Po-
llancres el 18.II (JCMC i JBAB); primera citació 
prenupcial (F). 16 parelles reproductores 
a la maresma, 4 parelles a la platja de ca
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l’Arana, 2 parelles als Reguerons i 5 parelles 
a cal Roc durat el mes de maig i juny (FLSA); 
(R). 1 ex. a cal Tet el 4.IX (MCXG); darrera 
citació postnupcial (F). 

MARESME

Malgrat de Mar 15 exs. a la desembocadura 
de la Tordera el 18.III (PABA); (F).

NOGUERA

Térmens 6 exs. en un camp inundat el 
27.IV (JBSA); (G). 

OSONA

Manlleu 2 exs. al Ter, a l’embarcador, el 
15.IV (APFA); primera citació prenupcial (F). 
6 exs. a la zona esportiva el 9.VI (DCXC); (F). 

PLA DE L’ESTANY

Porqueres 4 exs. a la llacuna d’en Margarit 
el 9.V (XVPA); darrera citació postnupcial (F).
Serinyà 1 ex. a la resclosa de Serinyà al 
riu Fluvià el 20.III (JVLA); primera citació 
prenupcial (F).

PLA D’URGELL

Estany d’Ivars i Vila-sana 1 ex. el 5.IV 
(MGMA); primera citació prenupcial (F).

RIBERA D’EBRE

Flix 2 exs. a la llacuna de la vall de Sant 
Joan el 18.IV (JBGC); (F).

SEGRIÀ

La Granja d’Escarp 2 exs. al bosc de Sant 
Jaume el 27.III (JFOB); primera citació pre-
nupcial (F).

SELVA

Blanes 1 ex. a la desembocadura de la 
Toredra el 5.IX (MGVA); darrera citació post-
nupcial (F).
Sils 1 ex. l’11.III (JVLA i ADGA); primera 
citació prenupcial (F).

URGELL

Tàrrega 10 exs. l’11.IV (CGFA); primera 
citació prenupcial (F). 

VALLÈS ORIENTAL

Granollers 1 ex. al riu Congost als aigua-
molls de can Cabanyes el 20.II (JMOB); 
primera citació prenupcial (F).

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 delta 
del Llobregat. Migrant escàs, però regular, a 
les zones humides on no nidifica, al litoral, 
i més rarament als aiguamolls de l’interior. 
Hivernant regular escàs als aiguamolls de 
l’Empordà, i molt rar i irregular en la resta 
d’àrees. Alguns hiverns varia el nombre 
segons la cruesa de les temperatures.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 2 ex. a la Massona el 8.I (MBFA); (F). 
El 18.II, encara 1 ex. (AGXI i JMAA); (F). 11 
exs. al Matà (JGME i JMAA), 1 ex. a l´estany 
del Cortalet (JMAA) i 22 exs. a la Rubina 
(AOTA) el 2.IV; (N). 1 ex. al Matà el 14.V 
(JBXT); darrera citació prenupcial (F). 

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 905 exs. entre el 7 i el 
23.I (PDEA); cens d’ocells aquàtics hiver-
nants (N). 

BAIX EMPORDÀ

Baix Ter 1 ex. a la bassa del Fra Ramon el 
12.IX (JPCA); (G).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 2 exs. el 12.I (FSEB, 
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FLSA, ARMC i STXB); cens d’ocells aquàtics hi-
vernants (N). 4 exs. a la platja de ca l’Arana 
el 6.II (FLSA); primera citació prenupcial 
(F). 10 exs. a la bassa dels Pollancres el 
4.III (RMXH). 1 ex. a la platja de ca l’Arana 
l’1.XII (FLSA); citació hivernal (F).

PLA D’URGELL

Estany d’Ivars i Vila-sana 1 ex. el 10.III 
(JEBA, CGGA i XBGA); (G).

SEGRIÀ

Aitona 2 exs. als arrossars del Fondo de 
Llitera el 21.I (JBSA i MGMA); cens d’ocells 
aquàtics hivernants (N). 
Torres de Segre Observat al pantà de Ca-
melis el 4.I (ASPA); citació hivernal (G, F). 

SELVA

Blanes 1 ex. el 22 i 23.V (XRCA); (G).
Maçanet de la Selva 6 exs. als tolls creats 
per les obres de la N-II el 17.IV (XRCA); (G).

Burhinus oedicnemus
Torlit

Estatus Resident nidificant a la depressió 
Central i rodalies, a l’Empordà i en un pe-
tit 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 (2002-2009): -5% (*, n=28). 
Índex 2009=0,5

ALT EMPORDÀ

L’Albera 3 exs. al mas Costoja de Garrigue-
lla el 15.X (JBRC); (G). 2 exs. al mas Nou 
de Mollet de Perelada  el 21.X (JBRC); (G).
Perelada 3 exs. en vol el 7.III (ACHA). 
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-

pordà 61 exs. el 13.I (JMAA, AOTA, TMJA, 
SSAA, JVLA i JGME); cens d’ocells aquàtics hi-
vernants (N). 107 exs. al polígon de Castelló 
d’Empúries el 27.VIII (JVLA); (N). 120 exs. 
al Riuet, Sant Pere Pescador, l’1.XI (FGPA); 
màxim anual (N).

ANOIA

Castellfollit de Riubregós 4 exs. el 19.VIII 
(JDXB); (G). 

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 70 exs. entre el 7 i el 23.I 
(PDEA); cens d’ocells aquàtics hivernants 
(N). 1 ex. als erms de la Tancada el 13.IV 
(MGTA); (F). 1 ex. a l’Ampolla l’11.VIII 
(MSBB); primera citació postnupcial (F).

BAIX EMPORDÀ

Foixà 1 ex. el 15.III (DBMC); (F).
Torroella de Montgrí 1 ex. el 9.VIII (QPRA); 
(F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 5 exs. el 12.I (FSEB, 
FLSA, ARMC i STXB); cens d’ocells aquàtics 
hivernants (N). 21 exs. a can Dimoni l’11.I 
(RBVA); màxim hivernal (N). 1 ex. a la pla-
tja de la Magarola el 24.III (FSEB); darrera 
citació prenupcial (F). 3 exs. a can Dimoni 
el 18.X (MGVA); primera citació postnup-
cial (F).

CERDANYA

Bolvir 1 ex. el 17.VI (DOAA); (R).
Fontanals de Cerdanya 1 ex. el 14.VIII 
(ADXA); (G). 

GARRAF

Cubelles 1 ex. el 26.XI (ICHA); (F). 

GARRIGUES

Juneda Uns 70 exs. el 26.VIII (CGGA, MCMF 
i GBFA); concentració postnupcial (N).
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GIRONÈS

Campllong 1 ex. a can Dionís el 12.IV (PFLB 
i ACHA); primera citació prenupcial (F). 
Fornells de la Selva 1 ex. a can Giberta el 
25.X (JRBA); darrera citació postnupcial (F).

MARESME

Malgrat de Mar 1 ex. el 16.V i 3 exs. el 
8.XII (XRCA); (G).

OSONA

Santa Maria de Corcó 1 ex. al Serrat del 
Llac, prop del mas Coromines la nit del 
5 al 6.VIII (AGRB i JMOB; RJNA i MRFB) i el 
6.VIII (RJNA i AAVA); primera citació post-
nupcial (F).

PALLARS JUSSÀ

Talarn 1 ex. el 14.IV (JRXO); (G).
Tremp 1 ex. en un camp de cereal prop 
l’estació de Palau-Puigcercós el 14.IV (JRXO); 
(G). 1 ex. als arenys de la Verneda de Palau 
de Noguera el 19.IV (JRXO); (G).

SEGRIÀ

Vilanova de la Barca Un mínim de 150 
exs. en un dormidor el 28.X (MGMA); (N).  

SELVA

Blanes 3 exs. a la desembocadura de la 
Tordera el 28.XII (DCFB i XRCA); exemplars 
hivernants (F). Ha hivernat a aquesta zona 
com a mínim els darrers 3 anys (XRCA).

VALLÈS OCCIDENTAL

Montcada i Reixac 1 ex. el 28.II i l’1.IV 
(FMVA); (G). 43 exs. el 16.X (FMVA); con-
centració postnupcial (N).
Santa Perpètua de Mogoda 1 ex. a la carena 
de Bandolers el 29.V (FMVA); última citació 
prenupcial en un lloc on no es reprodueix 
(G, F). 

Cursorius cursor
Corredor

Estatus Accidental. 

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. a la punta de la Banya 
del 25.IV (JSZA i SRRC) al 8.V (CDBA); (G). 
No tramesa al CAC. 

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 1 ex. a l’estany del Matà el 8.IV (AOTA 
i JMAA); primera citació prenupcial (F). 11 
exs. als estanys del Matà el 28.IV (ECFA, PCXE 
i JMAA). 12 exs. als estanys del Matà l’1.V 
(PFXC; DLHA, ACXJ, JTXF, JFOD i JMAA); màxim 
anual (N). 1 ex. als estanys del Matà el 14.V 
(JBXT); possible darrera citació prenupcial 
(F). 5 exs. al mas Trencat el 2.VII (TAAA); 
possible primera citació postnupcial (F). 

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 72 parelles nidificants 
(PDEA); (R). 1 ex. a la Tancada el 5.VIII 
(JMME); darrera citació postnupcial (F).  

BAIX EMPORDÀ

Baix Ter 1 ex. al mas de la Rajoleria el 
10.V (JPCA); (G).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 2 exs. a la maresma 
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el 9.IV (ARMC); primera citació prenupcial 
(F). 34 exs. a la maresma el 26.IV (SMXA 
i JCMC); màxim prenupcial (N). 1 ex. a 
l’aeroport el 9.VI (ABBB). 3 exs. a la bassa 
dels Pollancres el 13.VIII (MCXG); darrera 
citació postnupcial (F). 

PLA D’URGELL

Estany d’Ivars i Vila-sana 2 exs. el 2.V 
(FMSA); (F).

VALLÈS ORIENTAL

Mollet del Vallès 1 ex. a Gallecs el 18.IV 
(FMVA, MGXL, MEXB i ALTA); (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. Migrador 
regular i comú per tot el territori. Hivernant 
escàs en zones humides de la depressió 
Central, al delta de l’Ebre i puntualment 
en alguns punts del litoral.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. el 13.I (JMAA, AOTA, TMJA, SSAA, 
JVLA i JGME); cens d’ocells aquàtics hiver-
nants (N, F). 2 exs. el 22.II (JSPC); primera 
citació prenupcial (F). 

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal Un grup familiar de 
2 adults i 2 joves a la cua de l’embassament 
entre el 26.VIII i el 2.IX (CGGA i XBGA); (R).
Olèrdola 1 ex. el 21.III (XBGA); (G).

ALT URGELL

La Seu d’Urgell Un mínim de dues parelles 
a la canalització del Segre: Un niu amb 4 ous 
a la gravera del Domenjó el 28.V i 4 pollets 
petits en un codolar el 7.VII (JDAB); (R).

BAGES

El Pont de Vilomara i Rocafort 1 ex. el 
7.III (ESBA); primera citació prenupcial (F). 
 
BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 8 exs. en un arrossar als 
afores dels Muntells el 18.II (DBCA, CRMB); 
primera citació prenupcial (F).

BAIX EMPORDÀ

Pals - Baix Ter 2 exs. del 19.I al 20.I (ABRA, 
CBLA JCWA i JRPB); cens d’ocells aquàtics 
hivernants (N, F). 
Castell-Platja d’Aro 4 parelles nidificants 
que han aprofitat les obres d’arranjament 
dels estanys de les Escoles i de la llera del 
Ridaura (CACB); (R).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 3 exs. el 12.I (FSEB, 
FLSA, ARMC i STXB); cens d’ocells aquàtics 
hivernants (N, F). 4 exs. a les parcel.les del 
Golf el 8.III (FSEB); primera citació de pas 
prenupcial (F). Uns 50 exs. a la maresma 
el 12.III (RMXH); (N). 8 exs. a can Dimoni 
el 3.X (RBVA); (N). 1 ex. a cal Dalit el 2.XI 
(FLSA) i 1 ex. a la platja de ca l’Arana el 17 i 
18.XII (FLSA); citacions hivernals d’aquesta 
espècie que cada cop és més escassa com a 
hivernant al delta (FLSA); (F). 
Sant Feliu de Llobregat 2 exs. al riu Llo-
bregat el 30.XII (MGVA); citació hivernal (F). 
Viladecans –Gavà 16 parelles nidificants 
als camps agrícoles (TMPA); (R).
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BARCELONÈS

Sant Adrià de Besòs 6 exs. al Parc Fluvial 
del Besòs el 8.IV (DBMC). 22 exs. el 8.IX 
(DBMC); (N, F).

MARESME

Malgrat de Mar 5 exs. a la desembocadura 
de la Tordera el 15.III (PABA); primera citació 
prenupcial (F).

OSONA

Vic 2 exs. en un camp inundat prop la Torre 
d’en Franch l’1.III (MRFB i RJNA); primera 
citació prenupcial (F).

RIBERA D’EBRE

Móra d’Ebre 1 ex. el 8.III (EPFA); primera 
citació prenupcial (F). 

SEGRIÀ

Torres de Segre 6 exs. el 17.XI (MGMA); 
citació hivernal (F).

SELVA

Blanes Un mínim de 30 exs. a la desem-
bocadura de la Tordera el 22.III (DCFB); 
màxim anual (N). 1 ex. el 25.X (DCFB); 
darrera citació postnupcial (F).
Sils Diverses observacions als estanys: 1 ex. 
el 7.III (AMSD, RRSB i JCPB); primera citació 
prenupcial (F). 24 exs. el 13.III (AMSD); 
màxim anual (N). 1 ex. el 15.V (DCFB); 
darrera citació prenupcial (F). 

VALLÈS OCCIDENTAL

Montcada i Reixac 1 ex. al Parc Fluvial del 
Besòs el 23.XI (XLBA); citació hivernal (F). 

VALLÈS ORIENTAL

Martorelles 3 exs. al riu Besòs l’1.III (FMVA); 
primera citació prenupcial (F).

Charadrius hiaticula
Corriol gros

Estatus Migrador regular i força comú 
a les zones humides del litoral, especial-
ment al pas prenupcial, i més escàs a les de 
l’interior. Hivernant variable, però regular, 
al delta de l’Ebre, i més rar o ocasional a 
altres zones humides. Va criar al delta de 
l’Ebre el 1994.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 4 exs. el 13.I (JMAA, AOTA, TMJA, 
SSAA, JVLA i JGME); cens d’ocells aquàtics 
hivernants (N). 88 exs. als arrossars de la 
Gallinera el 9.V (MGMA); màxim anual (N). 3 
exs. a l’aguait del Gall Marí l’11.VIII (AMLB); 
primera citació postnupcial (F).

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 1 ex. a l’embassament 
del Foix el 10.IX (PARA); (G).

BAIX CAMP

Mont-roig del Camp 2 exs. el 19.III (MDDB); 
(G). 

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 394 exs. entre el 7 i el 
23.I (PDEA); cens d’ocells aquàtics hiver-
nants (N).

BAIX EMPORDÀ

Baix Ter Gran concentració entre el 9.V (70 
exs. al mas de la Rajoleria) i el 24.V (20 ex. 
al mas de la Pagesa), amb un màxim de més 
de 140 exs. al mas Pla el 16.V (JPCA); (N). 
Castell-Platja d’Aro 1 ex. a la desembo-
cadura del Ridaura el 30.V (CACB); darrera 
citació prenupcial (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a la maresma 
el 16.I (RBVA); primera citació prenupcial 
(F). Un màxim de 48 exs. a la platja de ca 
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l’Arana el 5.V (FLSA); (N). 4 exs. a la platja 
de ca l’Arana el 8.VI (FLSA); darrera citació 
prenupcial (F). 2 exs. a la maresma el 20.VI 
(RBVA); primera citació postnupcial (F). 1 
ex. a cal Dalit el 5.XI (FLSA); darrera citació 
postnupcial (F). 

SEGRIÀ

Torres de Segre 4 exs. el 19.IX (MGVA i 
JBDA); (G).

SELVA

Blanes Diverses observacions a la desembo-
cadura de la Tordera: 1 ex. el 6.III (DCFB); 
primera citació prenupcial (F). Un mínim 
de 59 exs. el 28.IV (XRCA); màxim anual 
(N). 3 exs. el 5.IX (MGVA); primera citació 
postnupcial (F). 1 ex. el 3.X (MGVA); darrera 
citació postnupcial (F).

VALLÈS ORIENTAL

Mollet del Vallès 1 ex. a la carena de Ban-
dolers el 15.X (FMVA); (G, 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 principal 
població ibèrica. Així mateix, és un migra-
dor regular i comú pel litoral, amb presència 
d’estols hivernants, regularment de forma 
local, i molt més nombrós al delta de l’Ebre. 
Ocasional a l’interior, durant els passos.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 4 exs. el 13.I (JMAA, AOTA, TMJA, SSAA, 
JVLA i JGME); cens d’ocells aquàtics hiver-
nants (N). 30 exs. al Matà el 26.III (JMDA); 
màxim anual (N). Població xifrada en 24 
parelles reproductores. El nucli de can 
Comes tendeix a augmentar enguany en 

detriment de la platja de Sant Pere Pescador 
i la Rubina (AOTA i JMAA); (R).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 500 exs. entre el 7 i el 
23.I (PDEA); cens d’ocells aquàtics hiver-
nants (N).

BAIX EMPORDÀ

Pals - Baix Ter Un mascle i un ex. de 1r any 
el 23.VI (JCJA); el mascle adult, en apropar-se 
un jove de l’any de gavià argentat, es va fer 
el ferit per atraure la seva atenció i allunyar-
lo d’on estava l’exemplar immadur; (R)..

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat Una parella a la platja 
de ca l’Arana el 10.III (FLSA); primera citació 
prenupcial; (F). 11 mascles i 6 femelles a 
la platja de ca l’Arana el 20.III (FLSA). 11 
exs. a la platja de ca l’Arana el 13.IV (RBVA). 
2 parelles reproductores a la platja de ca 
l’Arana (FLSA); (R). 3 exs. a la platja de ca 
l’Arana el 22.IX (FLSA); (F). 37 parelles 
reproductores (18 parelles segures, 8 de 
probables i 11 posibles) (TMPA i JFBA); (R).

BAIX PENEDÈS

El Vendrell 2 parelles reproductores segures 
i 1 parella probable a Coma-ruga (TMPA, 
EPXD i PMXG); (R).
Calafell 3 parelles reproductores segures 
(TMPA, EPXD i PMXG); (R).

GARRAF

Vilanova i la Geltrú Platja Llarga  1 parella 
reproductora segura i 1 de probable (TMPA, 
EPXD i PMXG); (R).

MARESME

Malgrat de Mar 1 ex. a la desembocadura 
de la Tordera el 29.IV (DCFB); primera citació 
prenupcial (F).
Vilassar de Mar Una parella amb un poll 
el 31.V (AGGB); (R).
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SELVA

Blanes D’1 a 3 exs. a la desembocdura de 
la Tordera entre el 20.III i el 9.V (DCFB, 
FMVA i MGVA); (G).

Charadrius morinellus
Corriol pit-roig

Estatus Estival nidificant, molt escàs i lo-
calitzat, en alguns massissos pirinencs, 
encara que regular sempre que l’excés de 
neu no impedeixi la nidificació. Migrador 
molt escàs però regular, que es pot veure 
de forma local en algunes àrees adients que 
semblen tradicionals per a aquesta espècie, 
especialment al pas postnupcial. Hivernant 
molt rar i irregular a l’interior de Catalunya.

BAIX CAMP

Reus 1 ex. a l’aeroport el 26.IX (ABBB); (E).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. juv. a la platja de 
ca l’Arana el 17.VIII (FLSA); (E). 

CERDANYA

Meranges 2 exs. al Puigpedrós el 24.VIII 
(MLCA i OCVA); (E).

MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. a la finca DACSA de 
Sant Jaume d’Enveja el 5.IX (JBDA i JJMA); 
(E). 

NOGUERA

Balaguer 21 exs. al secà el 13.IX (CGFA); 
(E, N).

OSONA

El Brull Diverses observacions al Matagalls: 
Un adult el 27.VIII (RJNA); primera citació 
postnupcial (F). 1 jove el 2.IX (JPRB i MRSA). 
3 exs. el 10.IX (MRFB). 1 ex. el 18.IX (JPRB). 
1 ex. el 22.IX (RSBA); (E).

PALLARS SOBIRÀ

Alins 12 exs. al Covil en una zona de prats 
alpins a 2.400 m el 15.IX (RMOA i JPPA); (E).

RIPOLLÈS

Setcases 4 exs. al pic de la Dona el 21.VIII 
(MARC); (E).

SEGARRA

Ivorra 1 ex. el 14.VIII (VPRA); (E).

SEGRIÀ

Alfés Diverses observacions a la Timoneda: 
21 exs. l’1.IX (MB). 5 exs. el 4.IX (MGMA) i 
6 exs. el 19.IX (MGVA i JBDA); (E).
Lleida Un mínim de 23 exs. el 26.VIII 
(DGJA); (E, N). 

VALLÈS ORIENTAL

Mollet del Vallès Diverses observacions a 
Gallecs d’entre 1 i 7 exs. entre el 17.VIII i 
l’11.IX (FMVA, JMOB i MVCA); (E). 

Pluvialis apricaria
Daurada grossa

Estatus Hivernant regular i nombrós local-
ment, que també es pot veure en migració 
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 91 exs. el 13.I (JMAA, AOTA, TMJA, SSAA, 
JVLA i JGME); cens d’ocells aquàtics hivernants 
(N). 1 ex. adult el 24.VII (AOTA); primera ci-
tació postnupcial, data molt primerenca (F).

BAIX CAMP

Reus Observacions a l’aeroport: 53 exs. el 
17.I, 17 exs. el 14.II, 5 exs. el 7.XI i 21 exs. 
el 30.XII (ABBB); (N).
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BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 5.839 exs. entre el 7 i el 
23.I (PDEA); cens d’ocells aquàtics hivernants 
(N). 2 exs. prop del Goleró el 12.IV (MSBB); 
darrera citació prenupcial (F). 1 ex. el 26.VII 
(MSBB); primera citació postnupcial, data 
molt primerenca (F).

BAIX EMPORDÀ

Pals - Baix Ter 962 exs. del 19.I al 20.I 
(ABRA, CBLA JCWA i JRPB); cens d’ocells 
aquàtics hivernants (N). 1 ex. a les bas-
ses d’en Coll l’1.IV (ABRA); darrera citació 
prenupcial (F).
Sobrestany 887 exs. el 20.I (ABRA); cens 
d’ocells aquàtics hivernants (N).
Bellcaire d’Empordà 14 exs. el 3.XI (DBRA); 
(G).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 262 exs. el 12.I (FSEB, 
FLSA, ARMC i STXB); cens d’ocells aquàtics 
hivernants (N). 1 ex. a la platja de ca l’Arana 
l’11.III (RBVA); darrera citació prenupcial (F). 
2 exs. al camí de València el 20.X (RBVA); 
primera citació postnupcial (F). 199 exs. 
a la maresma del Remolar el 22.XII (FLSA) 
i 210 exs. el 23.XII (FLSA); (N).

MARESME

Premià de Mar 1 ex. el 13.XI i el 12.XII 
(JCTB); (G).  

SELVA

Blanes 1 ex. a la desembocadura de la 
Tordera el 20.XII (AAGA); (G).

TARRAGONÈS

Vila-seca 6 exs. a la platja dels Prats el 
29.XII (PJAA i CAFA); (G). 

VALLÈS ORIENTAL

Granollers 1 ex. a la plana al·luvial del riu 
Congost el 6.III (FMVA); (G, F). 

Pluvialis squatarola
Pigre gris

Estatus Migrador regular, tot i que no es-
pecialment comú, sobretot al litoral, i molt 
més escàs a l’interior. Hivernant comú al 
delta de l’Ebre, principal àrea de Catalun-
ya, regular però escàs als aiguamolls de 
l’Empordà, i ocasional a les zones humides 
de la depressió de l’Ebre. Al delta de l’Ebre 
hi ha també individus estiuejants en nombre 
reduït, la qual cosa fa que es pugui veure 
pràcticament tot l’any.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 10 exs. el 13.I (JMAA, AOTA, TMJA, 
SSAA, JVLA i JGME); cens d’ocells aquàtics 
hivernants (N). 8 exs. als arrossars de la 
Gallinera el 3.V (JMDA). 1 ex. a la Rogera 
el 24.IX (PFLB).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1.426 exs. entre el 7 i el 
23.I (PDEA); cens d’ocells aquàtics hiver-
nants (N).

BAIX EMPORDÀ

Baix Ter 1 ex. a la gola del Ter el 18.X i el 
7.XI (OBCA).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 2 exs. el 12.I (FSEB, 
FLSA, ARMC i STXB); cens d’ocells aquàtics 
hivernants (N). 1 ex. a la gola de la Bunyola 
el 4.IV (RBVA); primera citació prenupcial. 
Un màxim de 10 exs. a la platja de ca l’Arana 
el 4.V (FLSA); (N). 1 ex. a la mateixa zona el 
8.VI (FLSA); darrera citació prenupcial (F). 1 
ex. a la platja de ca l’Arana el 10.VIII (FLSA); 
primera citació postnupcial (F). 

SELVA

Blanes 1 ex. a la desembocadura de la Tor-
dera el 28.IV (XRCA) i el 29.IV (DCFB); (G).
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Vanellus gregarius
Fredeluga gregària

Estatus Accidental a l’hivern. Diverses 
dades homologades. Es pot trobar com a 
reproductor al sud de Rússia i al Kazakhstan, 
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’Empor-
dà 1 ex. de 1r hivern a Vilaüt el 14.XI (EBMA, 
JLXG i MPMC); posteriorment, s’observa a 
l’estany d’en Pericus el 16.XI (AOTA, JVLA, 
APXN, JMAA); (G). No tramesa al CAC.

BAIX EMPORDÀ

Baix Ter 1 ex. als arrossars de Pals del 
25.X.2008 a l’11.II (JPCA,  JCMF i ALTA); (G). 
No tramesa al CAC. 
Bellcaire d’Empordà 1 ex. a Sobrestany 
el 3.XI (DBRA); (G). No tramesa al CAC.

PLA D’URGELL

Estany d’Ivars i Vila-sana 1 ex. enmig d’un 
estol de fredelugues el 23.I (FMSA); (G). No 
tramesa 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 territori. 
Presència d’individus estiuejants irregular-
ment en algunes zones humides, sense 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 depressió Central 
o els aiguamolls de l’Empordà, on sembla 
que arriben per mudar.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 6.404 exs. el 13.I (JMAA, AOTA, TMJA, 
SSAA, JVLA i JGME); cens d’ocells aquàtics 
hivernants (N).

BAGES

Santpedor 1 ex. a l’aiguamoll de la Bòbila el 
7.VI (MIXB); primera citació prenupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 13.182 exs. entre el 7 i el 
23.I (PDEA); cens d’ocells aquàtics hiver-
nants (N). 

BAIX EMPORDÀ

Es detecten fins a 4 parelles reproductores. 
Les parelles defensen el territori des de co-
mençaments de juny. Dos nius es perden, 
dos tenen èxit. S’observa un niu amb 4 ous 
el 13.VI. El mateix niu conté només tres 
ous el 28.VI i dos d’ells estaven eclosionant 
(JPCA i JCMF); (R).
Pals - Baix Ter 4.887 exs. del 19.I al 20.I 
(ABRA, CBLA JCWA i JRPB); cens d’ocells 
aquàtics hivernants (N). 
Sobrestany 2.883 exs. el 20.I (ABRA); cens 
d’ocells aquàtics hivernants (N).

BAIX CAMP

Reus 126 exs. a l’aeroport el 30.XII (ABBB); 
(N).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1.250 exs. el 12.I (FSEB, 
FLSA, ARMC i STXB); cens d’ocells aquàtics 
hivernants (N). 1 ex. aparentment coix a la 
zona de cal Roc i platja de ca l’Arana (FLSA, 
SBXC i JFOD; RBVA), i 1 ex. a la maresma el 
27.V (RMXH) i el 16.VI (FLSA); possiblement 
es tracti del mateix exemplar de ca l’Arana. 
972 exs. el 23.XII (FLSA); (N).

OSONA

Oristà 7 exs. vora Salelles el 17.I (RPEA); (G).
Gurb Diverses observacions prop del Reixac 
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d’entre 10 i 70 exs. entre el 17.I (RJNA) i el 
26.II (JPRB). 70 exs. el 19.I (RPEA); màxim 
prenupcial (N). 57 exs. el 23.XI (MRFB); 
màxim postnupcial (N). 
Vic 11 exs. en uns camps al sud de Vic el 
22.II (RJNA). 3 exs. en un camp inundat 
prop la Torre d’en Franch l’11.III (RJNA). 1 
ex. el 5.VII (RJNA); primera citació postnup-
cial (F). 1 ex. als camps de Sant Llorenç el 
15.IX (JPRB); (F).

PALLARS JUSSÀ

Tremp 32 exs. als camps de cereal prop 
la cruïlla de Suterranya el 26.I (JSNA); (G).

PLA D’URGELL

Estany d’Ivars i Vila-sana 1.100 exs. entre 
el 15 i el 17.I (JEBA, AVPA, JBSA, MBRB i MBXL); 
cens d’ocells aquàtics hivernants (N). 
Vila-sana Més de 500 exs. en un únic grup 
en un camp d’alfals el 15.XII (FMSA).

PLA DE L’ESTANY

Porqueres 2 exs. a la llacuna d’en Margarit 
el 25.VII (CFQA, JBVB, ORPA i ALTA); primera 
citació postnupcial (F).

SEGRIÀ

Lleida 800 exs. als pantans de Raïmat el 
17.I (JBSA i FFCA); cens d’ocells aquàtics 
hivernants (N). 

SELVA

Sils 4 exs. el 30.III (JVLA); darrera citació 
prenupcial (F). 

URGELL

Tàrrega 1 ex. en uns camp entollats el 9.VI 
(XBGA, JGGF i JGMX); (G, F).

VALLÈS ORIENTAL

Sant Fost de Campsentelles 1 ex. al riu 
Besòs el 20.VIII (FMVA); 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 2 exs. als estanys del Matà el 27.IV 
(JMAA, AOTA i ABRA); primera citació pre-
nupcial (F). 1 ex. el 30.IV (CRRB). 2 exs. 
al Matà el 6.V (JMAA i AOTA); (F). 1 ex. a 
la Rogera el 16.IX (AOTA i JMAA); primera 
citació postnupcial (F). 1 ex. a la Rogera el 
24.IX (PFLB); darrera citació postnupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 15 exs. entre el 7 i el 23.I 
(PDEA); cens d’ocells aquàtics hivernants 
(N).

BAIX EMPORDÀ

Baix Ter 1 ex. al mas Pla el 16.V (JPCA); 
darrera citació prenupcial (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a la platja de 
ca l’Arana el 22.IV (FLSA); primera citació 
prenupcial (F). Un màxim d’11 exs. l’1.V 
(RBVA) ; màxim prenupcial (N). 3 exs. el 
20.V (FLSA); darrera citació prenupcial (F).

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 litoral. 
Accidental, o molt rar, a l’interior.
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ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 7 exs. el 13.I (JMAA, AOTA, TMJA, 
SSAA, JVLA i JGME); cens d’ocells aquàtics 
hivernants (N). 1 ex. al Matà el 8.V (JMAA); 
darrera citació prenupcial (F). 1 ex. a la 
Rogera el 16.VIII (ACHA); primera citació 
postnupcial (F). 10 exs. el 28.XII (ARSA); 
xifra màxima hivernal (N).

BAGES

Manresa 3 exs. al parc de l’Agulla el 24.XII 
(MIXB); (G).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 938 exs. entre el 7 i el 23.I 
(PDEA); cens d’ocells aquàtics hivernants 
(N). 3 exs. al Garxal el 16.V (AMLB); darrera 
citació prenupcial (F).

BAIX LLOBREGAT 

Delta del Llobregat 10 exs. el 12.I (FSEB, 
FLSA, ARMC i STXB); cens d’ocells aquàtics 
hivernants (N). 1 ex. a la platja de ca l’Arana 
el 2.IV (FLSA); possible primera citació 
prenupcial (F). 21 exs. el 25.IV (RBVA) i 
el 15.V (FLSA); màxim anual (N). 1 ex. 
a la platja del Remolar el 18.VII (STXB); 
primera citació postnupcial (F). 8 exs. a 
la platja del Remolar el 15.XII (SBXC, FLSA 
i ARMC) i 9 exs. a la gola de la Murtra el 
25.XII (RBVA).

GARRAF

Cubelles 2 exs. a la desembocadura del 
Foix el 30.IV (XPCA); (F).

TARRAGONÈS

Tarragona 1 ex. a la platja de la Pineda el 
29.XII (PJAA i CAFA); (F).

Calidris minuta
Territ menut

Estatus Migrant regular i comú per tot el 
territori. Hivernant regular i nombrós al del-
ta de l’Ebre, on manté una de les principals 
poblacions hivernals europees, i molt més 
escàs o irregular en altres zones humides.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 14 exs. el 13.I (JMAA, AOTA, TMJA, 
SSAA, JVLA i JGME); cens d’ocells aquàtics 
hivernants (N). 1 ex. el 7.VIII (FTCA); pri-
mera citació postnupcial (F).

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 1 ex. a la cua de 
l’embassament del Foix el 10 i el 27.VIII 
(XBGA); (G). 

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 7.159 exs. entre el 7 i el 
23.I (PDEA); cens d’ocells aquàtics hiver-
nants (N). 

BAIX EMPORDÀ

Pals - Baix Ter 2 exs. del 19.I al 20.I (ABRA, 
CBLA JCWA i JRPB); cens d’ocells aquàtics hi-
vernants (N). 3 exs. el 20.V (ABRA); darrera 
citació prenupcial (F).
Sobrestany 1 ex. el 20.I (ABRA); cens d’ocells 
aquàtics hivernants (N).
Castell-Platja d’Aro 1 ex. als estanys de 
les Escoles el 10.VIII (CACB); espècie molt 
escassa a la zona (G). 

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 6 exs. el 12.I (FSEB, 
FLSA, ARMC i STXB); cens d’ocells aquàtics 
hivernants (N). 1 ex. a la platja de ca l’Arana 
el 16.IV (FLSA); primera citació prenupcial 
(F). 1 ex. entre el 2.VI (RBVA) i el 10.VI 
(FLSA); darrera citació prenupcial (F). 2 
exs. a la maresma el 27.VII (FLSA i SBXC); 
primera citació postnupcial (F). 2 exs. a 
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la maresma del Remolar el 17.XI (FLSA), 
1 ex. a cal Dalit el 20.XI (FLSA), 1 ex. a la 
Bunyola el 3.XII (RBVA) i 1 ex. a la platja 
del Prat el 12.XII (RBVA i XLBA); citacions 
hivernants (F).

SEGRIÀ

Aitona 1 ex. als arrossars del Fondo de 
Llitera el 21.I (JBSA i MGMA); cens d’ocells 
aquàtics hivernants (N). 
Torres de Segre 1 ex. el 19.IX (MGVA i 
JBDA); (G).

SELVA

Blanes 2 exs. a la desembocadura de la 
Tordera el 12.VI (DCFB); darrera citació 
prenupcial (F).
Sils 2 exs. el 3.VIII (AMSD i OCVA); primera 
citació postnupcial (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 darre-
rament regular, al Segrià i al delta de l’Ebre.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. als estanys del Matà el 14.IV 
(JMAA); primera citació prenupcial (F). 2 exs. 
al Matà i 1 ex. als arrossars de la Gallinera 
el 10.V (SRXC, CBXE, FDXA i GDBA); darreres 
citacions prenupcials (F). 1 ex. a la bassa 
del Gall Marí el 3.IX (NFXC i JMAA). 1 ex. a 
la Rogera el 24.IX (PFLB).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 2 exs. entre el 7 i el 23.I 
(PDEA); cens d’ocells aquàtics hivernants 
(N). 

BAIX EMPORDÀ

Baix Ter 1 ex. al mas de la Rajoleria el 9.V 
(JPCA); (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 6 exs. durant els mesos 
de gener i febrer (FLSA i RMXH). 1 ex. a cal 
Tudela el 29.IV (FLSA); primera citació pre-
nupcial (F). 1 ex. a la bassa dels Pollancres 
el 7.VIII (RBVA); primera citació postnupcial 
(F), fins el 25.VIII (FLSA). 1 ex. a cal Dalit 
el 28.X i 2.XI (FLSA), 2 exs. a la maresma 
l’11.XI (FLSA) fins el 22.XI (RBVA). 1 ex. a 
la maresma l’11.XII (FLSA) i 1 ex. a cal Tet 
el 16.XII (FLSA); citacions hivernants (F).

SELVA

Blanes 1 ex. a la desembocadura de la 
Tordera el 4.IV (FMVA); (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.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. als estanys del Matà del 2.V al 
3.V (FVVA; MRFB i OCVA); (G). No tramesa 
al CAC.  

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. a la gola de Migjorn el 
10.VIII (JTOA i RSBB). Diverses observacions 
d’un exemplar adult a l’hemidelta sud entre 
Mitjorn, els Muntells i Amposta des de l’1.IX  
al 15.IX (DBCA, CRMB); (G). 1 ex.a l’Alfacada 
el 4.X (MSBB); (G). No trameses al CAC.  
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Calidris ferruginea
Territ becllarg

Estatus Migrador regular per tot el territori, 
tot i que no molt nombrós, excepte al delta 
de l’Ebre, on és comú, especialment al pas 
de tardor. Hivernant molt rar al mateix 
delta de l’Ebre.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 2 exs. a l’estany del Cortalet el 7.IV 
(JMAA i BMBA); primera citació prenupcial 
(F). 12 exs. als estanys del Matà el 28.IV 
(FTCA); xifra màxima en pas prenupcial (N). 
1 ex. als arrossars de la Gallinera l’11.V 
(JMAA); darrera citació prenupcial (F). Un 
juvenil a la Rogera el 6.VI (AOTA, BMBA i 
TMJA); primera citació postnupcial (F). 2 
exs. a la Rogera el 24.IX (PFLB); darrera 
citació postnupcial (F).

BAIX EMPORDÀ

Torroella de Montgrí 6 exs. el 20.V (ABRA); 
darrera citació prenupcial (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 3 exs. a la platja de 
ca l’Arana el 27.IV (FLSA); primera citació 
prenupcial (F). 19 exs. a la maresma el 9.V 
(CCTA); màxim prenupcial (N). 1 ex. a la 
platja de ca l’Arana el 25.V (FLSA); darrera 
citació prenupcial (F). 6 exs. a la platja de 
ca l’Arana el 21.VII (FLSA); primera citació 
postnupcial (F). 33 exs. el 22.VII (LOXA); 
(N).

GARRAF

Vilanova i la Geltrú 1 ex. a la platja de 
Ribes Roges el 19.X (MOVA); darrera citació 
postnupcial (G, F).

SELVA

Blanes 3 exs. a la desembocadura de la 
Tordera el 28.IV (XRCA) i 4 exs. el 9.V 
(MGVA); (G).

Calidris alpina
Territ variant

Estatus C. a. alpina migrador regular i 
comú, especialment pel litoral. Hivernant 
regular i molt comú al delta de l’Ebre, 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 migrador i/o hivernant 
escàs. Cal clarificar l’estatus real d’aquesta 
subespècie que nidifica de forma molt local 
al Bàltic, SE de Groenlàndia, Islàndia i les 
illes Britàniques.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 54 exs. el 13.I (JMAA, AOTA, TMJA, 
SSAA, JVLA i JGME); cens d’ocells aquàtics 
hivernants (N). 1 ex. als estanys del Matà el 
8.V (JMAA); darrera citació prenupcial (F). 
1 ex. als estanys del Matà el 6.VIII (OBJA); 
primera citació postnupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 27.914 exs. entre el 7 i el 
23.I (PDEA); cens d’ocells aquàtics hiver-
nants (N).

BAIX EMPORDÀ

Baix Ter 3 exs. al mas de la Pagesa l’1.I 
(JPCA). 1 ex. als arrossars de Pals el 6.I 
(MGMA). 2 exs. al mas Pla el 25.I (JPCA). 
12 exs. al mas de la Pagesa el 13.XII (JPCA); 
citacions hivernants (F).
Castell-Platja d’Aro 1 ex. als estanys de 
les Escoles el 9.VIII i un altre al mateix lloc 
els dies 24.X i 25.X (CACB); espècie molt 
rara a la zona on no s’hi detectava des de 
1990 (G). 

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 4 exs. el 12.I (FSEB, 
FLSA, ARMC i STXB); cens d’ocells aquàtics hi-
vernants (N). 8 exs. a la platja de ca l’Arana 
el 5.III (FLSA); primera citació prenupcial 
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(F). 20 exs. a la maresma el 12.III (RMXH). 18 
exs. a la platja de ca l’Arana l’1.V (RBVA) i 1 
ex. el 15.V (FLSA); darrera citació prenupcial 
(F). 1 ex. a la platja de ca l’Arana el 21.VII 
(FLSA); primera citació postnucial (F). 17 
exs. el 4.VIII (LOXA), 23 exs. el 22.IX (FLSA), 
24 exs. el 24.IX (RBVA); màxim anual (N).

GARRAF

Vilanova i la Geltrú 1 ex. a la platja de 
Ribes Roges el 26.IV (MOVA); (G, F).

OSONA

Manlleu 2 exs. al Ter a la zona esportiva el 
31.X (JPRB, AGRB i JMOB), fins el 2.XI (RPEA); 
primera citació per Osona (G).

PLA D’URGELL

Estany d’Ivars i Vila-sana 1 ex. el 24.X 
(ATTA, LPPB i DEEA).

SELVA

Blanes Diverses observacions a la desem-
bocadura de la Tordera: 1 ex. el 6.III (DCFB 
i ADGA); primera citació prenupcial (F). 6 
exs. el 28.IV (XRCA); màxim anual (N). 1 ex. 
el 29.V (DCFB); darrera citació prenupcial 
(F). 3 exs. el 17.X (XRCA); darrera citació 
postnupcial (F).

VALLÈS OCCIDENTAL

Montcada i Reixac 1 ex. a l’aiguabarreig 
dels rius Ripoll i Besòs el 30.VIII (JRXN); (G).

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 sem-
bla que la població hivernant es consolida, 
i més irregular en altres zones humides.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empor-
dà 1 ex. mascle als arrossars de la Gallinera 
el 20.II (JMAA); primera citació postnupcial 
(F). 40 exs. als arrossars de la Gallinera el 
9.V (MGMA); xifra màxima prenupcial (F). 1 
ex. al Matà el 29.VI (MRSA) i 1 ex. a l’aguait 
de les Gantes el 31.VII (RSBA); dades estivals 
(F). 3 exs. al Matà el 27.IX (FVXA).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 314 exs. entre el 7 i el 
23.I (PDEA); cens d’ocells aquàtics hiver-
nants (N). 

BAIX EMPORDÀ

Pals - Baix Ter 2 exs. del 19.I al 20.I (ABRA, 
CBLA JCWA i JRPB); cens d’ocells aquàtics 
hivernants (N). 4 exs. a les basses d’en Coll 
l’1.IV (ABRA), el 2.IV s’observen 3 exs. (ABRA 
i JCWA). 21 exs. al mas de la Pagesa el 10.V 
(JPCA); (N).1 ex. ferit a una pota al mas de 
la Pagesa el 23.V (JPCA); (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 2 exs. el 12.I (FSEB, 
FLSA, ARMC i STXB); cens d’ocells aquàtics 
hivernants (N). 9 exs. a la maresma el 14.III 
(RBVA); primera citació prenupcial (F). 15 
exs. a la platja de ca l’Arana el 2.IV (FLSA) 
i 15 exs. més a la maresma el 9.V (CCTA); 
màxims prenupcials (N). 1 ex. a la maresma 
el 10.VII (VSXA); primera citació postnupcial 
(F). 1 ex. a can Dimoni el 18.X (RBVA); 
darrera citació postnupcial (F).

BAGES

Santpedor 1 ex. a l’aiguamoll de la Bòbila 
el 15.IX (JCXV); (G). 

OSONA

Vic 1 ex. en un camp inundat prop de la 
Torre d’en Franch el 28.IV (RJNA); primera 
citació prenupcial (F).
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PLA D’URGELL

Estany d’Ivars i Vila-sana 2 exs. el 3.III 
(JEBA); primera citació prenupcial (F). 

SEGRIÀ

Aitona 3 exs. als arrossars del Fondo de 
Llitera el 21.I (JBSA i MGMA); cens d’ocells 
aquàtics hivernants (N). 
Alcarràs 73 exs. el 16.XII (MBXL); (N). 

SELVA

Sils 1 ex. als estanys el 29.III (MVCA i AMSD); 
primera citació prenupcial (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 1 ex. al Matà del 3.II (AOTA) al 12.III 
(JMAA). 1 ex. a l’estany del Matà del 18.XII 
(PCXE) al 19.II (JMAA). 2 exs. a les Llaunes 
el 9.III (AOTA). 1 ex. a l’estany de Palau el 
15.IV (SSAA); (F).
Serra de l’Albera 1 ex. a l’estany dels Torlits 
el 15.III (BMBA, MFXE i OSXA); (E).

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 1 ex. a la cua de 
l’embassament del Foix el 3.I (XBGA); (G).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. anellat a l’illa de 
Buda el 21.III (DBCA, CRMB); (E). 2 exs. a 
l’Encanyissada el 8.XII (RCAA i XTGA); (E). 1 
ex. a l’Ampolla el 19.XII (MSBB); (E).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. el 12.I (FSEB, 
FLSA, ARMC i STXB); cens d’ocells aquàtics 
hivernants (E). 1 ex. a les quadres de la 

maresma el 2.IV (ARMC); (E). 2 exs. a ca 
l’Arana el 13.IV (RBVA) i 1 ex. al camp de 
fútbol del Remolar el 21.IV (FLSA); (E).

GARROTXA

Santa Pau 1 ex. als estanys de Jordà el 
5.XII (FTCA); (E).

GIRONÈS

Llagostera 1 ex a la bassa de la costa de 
l’Alou a Penedes l’11.XII (CACB); (E).

PLA DE L’ESTANY

Banyoles 1 ex. a la llacuna dels Amaradors 
el 24.XII (CFQA); (E).

TARRAGONÈS

Vila-seca 1 ex. a la Sèquia Major el 18.I 
(EGTA); cens d’ocells aquàtics hivernants (E). 

SEGRIÀ

Vilanova de la Barca 2 exs. al Sot del Fuster 
el 27.I (JEBA); (E).

SELVA

Sils 1 ex. el 21, 22 i 23.III (XRCA, SRLA, 
ADGA i ALTA); (E).

VALLÈS ORIENTAL

Sant Celoni 1 ex. a les Llobateres el 26.II 
(DCFB); (E).

Gallinago gallinago
Becadell comú

Estatus Migrador i hivernant comú tant 
al litoral com a l’interior en tota mena 
d’ambients palustres; també arriba a les valls 
pirinenques on troba ambients adequats.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 140 exs. el 13.I (JMAA, AOTA, TMJA, 
SSAA, JVLA i JGME); cens d’ocells aquàtics 
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hivernants (N). 2 exs. als arrossars de la 
Gallinera el 3.V (JMDA); darrera citació post-
nupcial (F). 4 exs. al Matà el 9.VIII (ACHA i 
MIIA); primera citació postnupcial (F). Mí-
nim de 40 exs. al Matà el 6.XII (MGVA); (N).
Mas Margall 5 exs. el 18.I (ABBC, MPSC, SGRB, 
LPSB, LQFA i AQBA); cens d’ocells aquàtics 
hivernants (N).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1.499 exs. entre el 7 i el 
23.I (PDEA); cens d’ocells aquàtics hiver-
nants (N). 

BAIX EMPORDÀ

Pals - Baix Ter 5 exs. del 19.I al 20.I (ABRA, 
CBLA JCWA i JRPB); cens d’ocells aquàtics hi-
vernants (N). 3 exs. el 20.V (ABRA); darrera 
citació prenupcial (F). 62 exs. al mas de la 
Pagesa el 13.XII (JPCA); (N).
Castell-Platja d’Aro 6 exs. el 10.I (CACB, 
JBLA, JRGA, DVSA, MCDA, LHMA i DBVA); cens 
d’ocells aquàtics hivernants (N). 

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a la maresma 
l’1.V (MGVA); darrera citació prenupcial (F). 
1 ex. a la maresma el 24.VIII (FLSA); (F).
Cornellà de Llobregat 1 ex. al riu Llo-
bregat el 22.VIII (ASAA); primera citació 
postnupcial (F).

OSONA

Gurb  4 exs. en un camp inundat prop 
Puigllong el 9.IV (RJNA); darrera citació 
prenupcial (F). 1 ex. a la Palanca del Reixac 
el 4.VIII (RJNA); primera citació postnup-
cial (F).

SEGRIÀ

Aitona 97 exs. als arrossars del Fondo de 
Llitera el 21.I (JBSA i MGMA); cens d’ocells 
aquàtics hivernants (N). 

SELVA

Blanes 1 ex. el 5.IX (MGVA); primera citació 
postnupcial (F).
Sils 1 ex. a l’estany el 2.V (AMSD); darrera 
citació prenupcial (F).

Gallinago media
Becadell gros

Estatus Accidental. Diverses dades homo-
logades, i són els aiguamolls de l’Empordà 
la zona amb més dades. La seva àrea de 
reproducció s’estén per Escandinàvia, Po-
lònia, 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 d’en Massot el 22.IV 
(AOTA); (G). No tramesa al CAC.  

Scolopax rusticola
Becada

Estatus Nidificant escàs al Pirineu, Pre-
pirineu 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.
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ALT EMPORDÀ

L’Albera 2 exs. als alzinars del coll del pla 
de l’Arca a la Jonquera el 30.I (JBRC); (E). 
1 ex. prop de Requesens el 18.I i el 31.I 
(JMMA); (E).
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 2 exs. anellats a l’estany Mornau el 
10.III i el 22.III (MFRA); (E). 1 ex. al Matà 
el 20.XII (MRFB); (E). 
Parc Natural de Cap de Creus 1 ex. a 
s’Arenassa, Port de la Selva, el 17.XI (JTGC); 
(E). 1 ex. a sa Planassa el 6.XII (JTGC); (E).

ALT PENEDÈS

Santa Margarida i els Monjos 1 ex. el 
7.III (CGGA i XBGA); (E). 1 ex. 12.XI i 1 ex. 
el 19.XI (CGGA i XBGA); (E). 

BAGES

Santpedor 1 ex. a l’aiguamoll de la Bòbila 
el 19 i el 23.XII (MIXB); (E).

BAIX CAMP

L’Albiol 1 ex. el 16.XII (RGLA); (E).

BAIX EBRE

L’Ampolla 1 ex. el 13.XI (MSBB); (E).

BAIX EMPORDÀ

Sant Feliu de Guíxols 1 ex. prop de la 
punta d’en Bosch el 10.I (JRGA, LHMA i 
DBVA); (E).
Santa Cristina d’Aro 1 ex. rere el molí d’en 
Tarrés el 22.XI (MFXG); (E). 1 ex. prop de 
Roca Tossa el 6.XII (MFXD); (E).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a la bassa dels 
Pollancres el 24.X (JRXM); (E). 1 ex. al Re-
molar el 8.XI (MGVA i MGTA); (E). 1 ex. a la 
Vidala el 18.XII (JCMC); (E).
El Prat de Llobregat 1 ex. es colpeja con-
tra un edifici de la plaça de la vila el 13.XI 
(PEGA); (E).

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. al parc de la Ciutadella el 
20.XII (AMLB); (E).

CERDANYA

Ger 1 ex. el 16.I (DOAA i RMVA); (E).

CONCA DE BARBERÀ

Montblanc 1 ex. el 18.XII (RGLA); (E).

GARRAF

Vilanova i la Geltrú 3 exs. sota la Talaia 
entre el 24 i el 27.XII (RJRA); (E).

GARROTXA

Santa Pau 1 ex. el 8.XI (OCVA); (E).

GIRONÈS

Canet d’Adri 1 ex. roncant a primera hora 
del matí a Rocacorba el 13.IV (ACHA); dar-
rera citació prenupcial (F, G, E).

MARESME

Argentona 1 ex. el 12.XII (AGGB); (E).

MONTSIÀ

Sant Carles de la Ràpita 1 ex. a la punta 
de la Banya l’11.XI (CDBA); (E).

OSONA

Collsuspina 1 ex. el 24.X (PVPA); (E, F).
Sant Quirze de Besora 1 ex. a les Comes 
el 23.X (JEPB); primera citació postnupcial 
(F, E). 

PALLARS JUSSÀ

Isona i Conca Dellà 1 ex. el 13.I (JSNA). 2 
exs. l’11.V i el 3.VI (APSA); (R).
Salàs de Pallars Uns 25 exs. en unes 50 
ha. el 12.XII (JRXO); (N).
Talarn 1 ex. a les cingleres i solana de la 
Llau de la Coma el 10.I (JCCD); (E).
Tremp 1 ex. a la font dels Capellans el 
8.III (JSNA); darrera citació prenupcial (F). 
Uns 10 exs. en 45 ha. el 20.XII (JRXO); (E).
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PALLARS SOBIRÀ

Llavorsí 1 poll volander a 1.900 m el 
21.VIII (JCBC); data relativament tardana 
(R, F).
Rialp 1 ex. en una zona de pi negre entre 
Montenartró i Sant Joan de l’Erm el 15.VII 
(DGCA); (E). 1 ex. a les ermites de Caregue 
a uns 1.443 m el 21.XII (RACA); (E).

PLA DE L’ESTANY

Banyoles 1 ex. a la Puda el 29.XII (CFQA); 
(E).

PRIORAT

La Morera de Montsant 2 exs. el 22.II 
(AELA); (E).

RIPOLLÈS

Molló 2 exs. observats el 20.XII (MMPB); (E).

TERRA ALTA

Arnes 2 exs. al riu Algars el 21.XII (CBCB); 
(E).
Horta de Sant Joan 1 ex. al perímetre de 
l’incendi del juliol l’1.XII (FMSA); (E). 

TARRAGONÈS

Tarragona 1 ex. mort al port de fa uns dies 
el 21.XI (ACTA); (E).
Vila-seca 1 ex. el 30.I (APSA); (E).

VAL D’ARAN

Bausen 1 ex. el 20.XII (AGGB); (E).

VALLÈS ORIENTAL

Sant Celoni 1 ex. a les Llobateres el 18 i 
20.XII (DCFB); (E).

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 hi-
vernant. Més comú al litoral que a l’interior, 
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 3 exs.al Matà  el 15.II (JMAA); primera 
citació prenupcial (F). 20 exs. a l’aguait dels 
Roncaires el 4.IV (PBGA i EGGA); màxim 
anual (N). 1 ex. al Matà el 15.VI (FTCA); 
darrera citació prenupcial (F). 3 exs. al 
Matà el 7.VIII (FTCA); primera citació post-
nupcial (F). 

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1.912 exs. entre el 7 i el 
23.I (PDEA); cens d’ocells aquàtics hiver-
nants (N).

BAIX EMPORDÀ

Pals 1 ex. el 18.III  (CBLA); (G).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a cal Tet el 31.I 
(RBVA); primera citació prenupcial (F). 6 
exs. a la maresma el 23.II (PBGA); màxim 
anual (N). 1 ex. al Remolar el 25.IV (PBGA). 
2 exs. al Remolar el 13.VI (EGXF). 2 exs. a 
la platja de l’Arana el 24.IX (PBGA). 1 ex. 
a la platja el 29.XI i l’1.XII (AMLB i JBXT).

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 població 
petita però regular en aquesta estació. Així 
mateix, la presència d’exemplars estiuejants 
fa que també es pugui veure pràcticament 
tot l’any al delta de l’Ebre.
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ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà Observat al Matà el 28.IV (FTCA); 
primera citació prenupcial (F). 6 exs. a la 
Rogera el 6.VI (AOTA, BMBA i TMJA). 3 exs. 
a la Rogera el 24.IX (RGBA i JMAA); primera 
citació postnupcial (F). 

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 29 exs. entre el 7 i el 23.I 
(PDEA); cens d’ocells aquàtics hivernants 
(N).

BAIX EMPORDÀ

Baix Ter 1 ex. al mas Gelabert de Plas el 
8.XI (JPCA).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a la platja de ca 
l’Arana el 12.IV (RBVA), 12 exs. el 27.IV 
(FLSA); màxim prenupcial (N). 3 exs. a 
la maresma el 6.VI (STXB); darrera citació 
prenupcial (F). 1 ex. a la platja de ca l’Arana 
el 15.VIII (RBVA i MVCA); primera citació 
postnupcial (F). 6 exs. el 22.IX (FLSA), 7 
exs. el 24.IX (FLSA) i 6 exs. el 29.X (FLSA). 
1 ex. a la Magarola el 12.XI (RBVA); darrera 
citació postnupcial (F). 

GARRAF

Vilanova i la Geltrú 1 ex. a la platja de 
Ribes-Roges el 5.X (MOVA); (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 li-
toral. Hivernant molt rar, amb alguns casos 
darrerament al delta de l’Ebre.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. al Matà el 26.III (JVLA); primera 
citació prenupcial (F). 86 ex. al Matà l’11.
IV (APPB); màxim anual (N). 12 exs. als 
arrossars de la Gallinera (JMAA; AOTA, PSGA; 
MCTA i EMXH), 5 exs. als prats de can Comes 
(JMAA) i 1 ex. a uns conreus de Castelló 
d’Empúries el 2.V (JMAA). 2 exs. a l’estany 
d’en Túries el 7.V (AOTA); darrera citació 
prenupcial (F). 
Parc Natural de Cap de Creus 1 ex. a 
Massa d’Oros l‘11.VII (PFLB, ACHA, DSBB, 
OCVA, QXSA, JMFG, XCFA, MTXD, JGCB, JOXD 
i OPXC); primera citació postnupcial (F).

BAIX CAMP

Reus 2 exs. a l’aeroport el 8.IV (ABBB); (G).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a la maresma el 
8.III (VSSA); primera citació prenupcial (F). 
1 ex. a cal Nani l’1.IV (LOXA), 96 exs. en pas 
pel mar el 12.IV (RBVA); màxim prenupcial 
(N) i 5 exs. a la platja de ca l’Arana el 16.IV 
(FLSA). 1 ex. a la platja de ca l’Arana el 8.VII 
(LOXA); primera citació postnupcial (F), fins 
el 15.VIII (RBVA i MVCA). 

GARRAF

Cubelles 1 ex. a la desembocadura del Foix 
el 30.IV (XPCA); (G). 

SEGRIÀ

Massalcoreig 2 exs. a la ribera del Cinca 
el 3.VIII (JBGC); (G).

SELVA

Blanes 1 ex. a la desembocadura de la 
Tordera l’1.VIII (FMVA); (G).

URGELL

La Fuliola 1 ex. el 19.IV (FVXA); (G).
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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 prin-
cipal nucli, i als aiguamolls de l’Empordà. A 
la resta de zones humides és un hivernant 
molt escàs. Estiuejant escàs.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 81 exs. el 13.I (JMAA, AOTA, TMJA, 
SSAA, JVLA i JGME); cens d’ocells aquàtics 
hivernants (N). 2 exs. als arrossars de la 
Gallinera el 3.V (JMDA); darrera citació pre-
nupcial (F). 

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 205 exs. entre el 7 i el 
23.I (PDEA); cens d’ocells aquàtics hiver-
nants (N). 

BAIX EMPORDÀ

Pals - Baix Ter 6 exs. del 19.I al 20.I (ABRA, 
CBLA JCWA i JRPB); cens d’ocells aquàtics hi-
vernants (N). 3 exs. el 20.V (ABRA); darrera 
citació prenupcial (F). 10 exs. al mas de 
la Pagesa el 13.VI (JPCA); primera citació 
postnupcial (F).
Sobrestany 6 ex. el 20.I (ABRA); cens d’ocells 
aquàtics hivernants (N).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 2 exs. el 12.I (FSEB, 
FLSA, ARMC i STXB); cens d’ocells aquàtics 
hivernants (N). 3 exs. a la bassa dels Pollan-
cres el 8.II (JCMC i SMXA) fins el 17.II (PBGA) 
i 4 exs. el 2.III (FLSA). 1 ex. a la platja de 
ca l’Arana el 27.VII (FLSA); primera citació 
postnupcial (F), fins el 24.VIII (FLSA).

MARESME

Tordera 2 exs. el 28.XII (DCFB i XRCA); (G).

SELVA

Blanes 8 exs. a la desembocadura de la 
Tordera el 9.IV (DCFB); (G).
Sils 4 exs. a l’estany el 24 i 25.XII (AMSD); 
(G).

TARRAGONÈS

Vila-seca 4 exs. a la Sèquia Major el 29.XII 
(PJAA i CAFA) i el 31.XII (TLCA); (G).
Torredembarra 2 exs. als Salats i Muntan-
yans el 24.VIII (MPOB); (G).

VALLÈS ORIENTAL

La Roca del Vallès 1 ex. al riu Mogent el 
24.XII (JMOB); (G).

Tringa erythropus
Gamba roja pintada

Estatus Migrador regular i freqüent per 
les zones humides d’aigua dolça, tant pel 
litoral com de l’interior. Hivernant loca-
litzat al delta de l’Ebre, on hi ha la major 
part de la població del territori, en menor 
nombre als aiguamolls de l’Empordà, i més 
testimonialment a d’altres zones, com a la 
depressió Central.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 11 exs. el 13.I (JMAA, AOTA, TMJA, 
SSAA, JVLA i JGME); cens d’ocells aquàtics 
hivernants (N). 2 exs. a l´estany del Matà 
el 2.V (OCVA i MLCA); primera citació post-
nupcial (F). 9 exs. a l´estany del Matà el 
30.XII (FVXA); xifra hivernal màxima (N).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 589 exs. entre el 7 i el 
23.I (PDEA); cens d’ocells aquàtics hiver-
nants (N).

BAIX EMPORDÀ

Castell-Platja d’Aro 1 ex. als estanys de 
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les Escoles el 6.VIII (CACB); primera citació 
postnupcial (F). 1 ex. al mateix indret el 
23.VIII (CACB); espècie molt escassa a la 
vall del Ridaura (G).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 2 exs. el 12.I (FSEB, 
FLSA, ARMC i STXB); cens d’ocells aquàtics 
hivernants (E). 3 exs. a la platja de ca l’Arana 
el 3.II (FLSA); primera citació prenupcial 
(F). màxim de 17 exs. a cal Tet l’1.V (RBVA); 
màxim prenupcial (N). 1 ex. a la platja de 
ca l’Arana el 27.VII (FLSA); primera citació 
postnupcial (F).

SEGRIÀ

Torres de Segre 1 ex. del 19 al 21.IX (JBDA, 
MGVA i MGMA), i 2 exs. el 10 i 16.X (MGMA); 
(G).

SELVA

Blanes 1 ex. el 16.V (JBXT); (G).
Sils 1 ex. entre el 20 i el 26.III (AMSD, DCFB, 
ADGA i JVLA); (G).

URGELL

La Fuliola 1 ex. el 19.IV (FVXA); (G).

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. Hivernant molt 
localitzat al delta de l’Ebre, on es troben la 
majoria dels individus hivernants, i més 
testimonialment a la resta de zones humides.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 2 exs. a l´estany del Matà el 16.II 
(JMAA); primera citació prenupcial (F). Uns 
20 ex. al Matà el 2.V (MRFB, OCVA i MLCA); 
(N). 

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 858 exs. entre el 7 i el 
23.I (PDEA); cens d’ocells aquàtics hiver-
nants (N).

BAIX EMPORDÀ

Baix Ter 1 exs. al mas Gelabert de Plas el 
24.I (JPCA). 12 exs. a les basses d´en Coll 
l´1.IV (ABRA). 
Palau-sator 11 exs. l´1.IV (ABRA); (F). 
Castell-Platja d’Aro 1 ex. a la desembocadura 
del Ridaura el 20.VI (CACB); primera citació 
postnupcial (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a la platja de 
ca l’Arana el 17.III (FLSA); primera citació 
prenupcial (F). 97 exs. el 27.IV (FLSA); 
màxim prenupcial (N). 1 ex. a la platja de 
ca l’Arana el 5.VI (FLSA); darrera citació 
prenupcial (F). 1 ex. a la maresma el 20.VI 
(RBVA); primera citació postnupcial (F). 

CERDANYA

Bellver de Cerdanya 1 ex. en un camp 
inundat de Baltarga el 10.IV (LTBB); (G, F).

GARRAF

Cubelles 1 ex. a la desembocadura del 
Foix el 20.IV (VPRA i SCBC) i 3 exs. el 30.IV 
(XPCA); (G, F).

MARESME

Premià de Mar 1 ex. al port el 3.V (JSPC); 
(F).

OSONA

Gurb 1 ex. en un camp inundat prop de 
Puigllong del 3.IV (RJNA, AGRB i MRFB) al 
5.IV (RJNA); primera citació prenupcial (F).

PLA DE L’ESTANY

Porqueres 4 exs. el 16.IV (CFQA) i 2 exs. 
el 6.V (JVLA); (F).
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SEGRIÀ

Aitona  ex. als arrossars del Fondo de Llitera 
el 21.I (JBSA i MGMA); cens d’ocells aquàtics 
hivernants (N). 
Lleida 1 ex. al riu Segre del 6 al 10.IV 
(MGMA i APSA); (F).
Torres de Segre 2 exs. el 21.V (MGMA); 
darrera citació prenupcial (F).

SELVA

Blanes 1 ex. el 16.V (JBXT); darrera citació 
prenupcial (F). 1 ex. el 2.VIII (JBXT); única 
citació postnupcial (F).
Sils Diverses observacions als estanys 
d’entre 1 i 5 exs. entre el 4.IV i el 2.V (ADGA, 
DBXA, JVLA, DCFB, MVCA, FTCA i AMSD); (F).

TARRAGONÈS

Tarragona 1 ex. al port el 9.VIII (ACTA).
 
URGELL

La Fuliola 1 ex. el 19.IV (FVXA); (G).

Tringa stagnatilis
Siseta

Estatus Migrador regular, però escàs, que 
els darrers anys sembla cada cop més nom-
brós al pas de tardor, especialment al delta 
de l’Ebre. Hivernant excepcional.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. a l’estany del Cortalet el 7.IV 
(JMOB i AGRB); primera citació prenupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. entre el 7 i el 23.I 
(PDEA); cens d’ocells aquàtics hivernants (F). 

BAIX EMPORDÀ

Baix Ter 1 exs. al mas Pla el 16.V (JPCA); 
darrera citació prenupcial (F).

Tringa nebularia
Gamba verda

Estatus Migrador comú per tot el territori, 
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 ocasional.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 7 exs. el 13.I (JMAA, AOTA, TMJA, SSAA, 
JVLA i JGME); cens d’ocells aquàtics hiver-
nants (N). Observat a l’aguait de les Gantes 
el 31.VII (RSBA); primera citació postnupcial 
(F). 14 exs. a l’aguait de les Gantes l’1.XI 
(XVPA); (N).

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 1 ex. a la cua de 
l’embassament del Foix el 23.IV i 1 ex. el 
14 i 15.IX (XBGA); (G). 

BAGES

Santpedor 1 ex. a l’aiguamoll de la Bòbila 
el 13.VII (JCXV) i el 30.VIII (MIXB, JCXV i 
JMXY); (G, F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 435 exs. entre el 7 i el 
23.I (PDEA); cens d’ocells aquàtics hiver-
nants (N). 42 exs. al Goleró el 6.XI (RACC 
i OBJA); (N).

BAIX EMPORDÀ

Baix Ter 1 ex. del 19.I al 20.I (ABRA, CBLA 
JCWA i JRPB); cens d’ocells aquàtics hiver-
nants (N). 3 exs. el 20.V (ABRA); darrera 
citació prenupcial (F).
Castell-Platja d’Aro 1 ex. als estanys de 
les Escoles el 24.X (CACB); espècie molt 
escassa a la vall del Ridaura (G).
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BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. el 12.I (FSEB, FLSA, 
ARMC i STXB); cens d’ocells aquàtics hivernants 
(E). 2 exs. a la platja de ca l’Arana el 5.II 
(FLSA); primera citació prenupcial (F). 20 
exs. a la platja de ca l’Arana el 16.IV (RBVA), 38 
exs. el 24.IV (FLSA); màxim prenupcial (N) i 1 
ex. el 25.V (FLSA); darrera citació prenupcial 
(F). 1 ex. a la gola de la Bunyola el 29.VII 
(LOXA); primera citació postnupcial (F).

BARCELONÈS

Sant Adrià de Besòs 1 ex. al Parc Fluvial del 
Besòs el 15.VIII (XLBA); (F). 1 ex. el 24.XII 
(XLBA); darrera citació postnupcial (F).

GARRAF

Cubelles 1 ex. a la desembocadura del 
Foix del 20 al 30.IV (VPRA i XPCA); (G, F).

GARROTXA

La Vall de Bianya 1 ex. a la bassa dels 
Morrals el 20.V (MPAB); (G). 

OSONA

Folgueroles 1 ex. en un camp inundat 
al Raurell el 12.IV (RJNA); primera citació 
prenupcial (F).
Manlleu Un jove al Ter, a la zona esporti-
va, el 8.VIII (RJNA i MRFB); primera citació 
postnupcial (F).
Vic 2 exs. en un camp inundat prop de la 
Torre d’en Franch el 28.IV, el 29.IV, el 30.IV 
i el 4.V (RJNA). 

PLA DE L’ESTANY

Porqueres 1 ex. el 8.IV (CFQA); primera 
citació prenupcial (F). 1 ex. el 24.IV (CFQA); 
darrera citació prenupcial (F). 

SELVA

Blanes 1 ex. el 16.V (JBXT); darrera citació 
prenupcial (F). 
Sils Diverses observacions als estanys: 4 
exs. el 26.IV (ABRA); (F, N). 2 exs. el 2.V 
(AMSD); (F). 

TARRAGONÈS

Tarragona 1 ex. al port el 15.VIII (ACTA, 
MPSB, CGGB i JFOD); (F).

VAL D’ARAN

Vielha e Mijaran 1 ex. el 13.VI (LTBB); (G).

VALLÈS ORIENTAL

Sant Celoni 1 ex. a les Llobateres el 8 i 
l’11.I (DCFB). 1 ex. el 22.IV (DCFB); primera 
citació prenupcial (F).

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’Empor-
dà 6 exs. el 13.I (JMAA, AOTA, TMJA, SSAA, JVLA 
i JGME); cens d’ocells aquàtics hivernants 
(N). 15 exs. als arrossars de la Gallinera 
el 3.V (JMDA); (N). 1 ex. als arrossars de 
la Gallinera el 9.V (MGMA); darrera citació 
prenupcial (F). 1 ex. al Matà el 15.VI (FTCA); 
primera citació postnupcial (F). 14 exs. a 
l’estany d’en Pericos el 25.XI (JVLA); (N).

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal Diverses observacions 
a la cua de l’embassament del Foix: 2 exs. 
el 19.II (XPCA). 1 ex. el 25.IV (PTEA, JCRE 
i FCFA); darrera citació prenupcial (F). 1 
ex. el 14.VI (PTEA i FCFA); primera citació 
postnupcial (F). Un mínim de 5 exs. el 4.IX 
(CGGA i HSCA); (N).
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BAGES

Santpedor 4 exs. a l’aiguamoll de la Bòbila 
el 8.V (MIXB); darrera citació prenupcial 
(F). 3 exs. el 12.VI (MIXB); primera citació 
postnupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 295 exs. entre el 7 i el 23.I 
(PDEA); cens d’ocells aquàtics hivernants 
(N). 1 ex. el 9.V (EGGA i PBGA); darrera 
citació prenupcial (F).  

BAIX EMPORDÀ

Sobrestany 3 ex. el 20.I (ABRA); cens d’ocells 
aquàtics hivernants (N).
Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de 
l’Heura 8 exs. el 27.VI (QPRA); primera 
citació postnupcial (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 16 exs. el 12.I (FSEB, 
FLSA, ARMC i STXB); cens d’ocells aquàtics 
hivernants (N). 1 ex. a la maresma el 2.V 
(MGVA); darrera citació prenupcial (F). 1 
ex. a cal Tet el 5.VI (FLSA); primera citació 
postnupcial (F), i 15 exs. a la maresma el 
28.VI (SMXA); (N). 21 exs. a can Dimoni el 
3.X (RBVA); (N).

CONCA DE BARBERÀ

Conesa 1 ex. a la pista de Santa Coloma 
de Queralt a Conesa el 12.IV (JMFC i MSXF); 
primera citació a la comarca (G). 

GARROTXA

La Vall d’en Bas 1 ex. a la Pinya el 5.IV 
(JFCA); (F).
La Vall de Bianya 1 ex. a la bassa dels 
Morrals el 20.VI (OCVA); primera citació 
postnupcial (F).

MARESME

Palafolls 3 ex. a la gravera de Palafolls el 
17.VI (DCFB); primera citació postnupcial 
(F).

OSONA

Montesquiu 1 ex. al Ter el 17.IV (JEPB); 
darrera citació prenupcial (F)
Gurb 1 ex. a la palanca del Reixac el 4.VI 
(RJNA); primera citació postnupcial (F). 

SEGRIÀ

Aitona 19 exs. als arrossars del Fondo de 
Llitera el 21.I (JBSA i MGMA); cens d’ocells 
aquàtics hivernants (N). 
Alcarràs 2 exs. el 2.VI (MGMA); primera 
citació postnupcial (F).
Lleida 1 ex. el 4.V (MGMA); darrera citació 
prenupcial (F).

SELVA

Sils 1 ex. a l’estany el 2.V (AMSD); darrera 
citació prenupcial (F).
Fogars de la Selva 1 ex. al riu Tordera a 
can Simó el 12.VI (DCFB); primera citació 
postnupcial (F).

VAL D’ARAN

Vielha e Mijaran 1 ex. a la bassa d’Oles el 
13.VI (LTBB); primera citació postnupcial 
(F, G).

VALLÈS OCCIDENTAL

Montcada i Reixac 1 ex. al riu Besòs el 
27.IV (FMVA); darrera citació prenupcial 
(F). 2 exs. al riu Besòs el 15.V (FMVA); (F).

VALLÈS ORIENTAL

Martorelles 1 ex. al riu Besòs el 5.VI (FMVA); 
primera citació postnupcial (F).
Sant Celoni 1 ex. a les Llobateres el 29.IV 
(DCFB); darrera citació prenupcial (F).

Tringa glareola
Valona

Estatus Migrador comú per tot el territori. 
Darrerament hivernant regular, però escàs, 
tant al litoral com a les basses del Segrià en-
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cara que varia considerablement en nombre 
segons els hiverns i, fins i tot, pot haver-hi 
anys sense gens d’hivernada.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 3 exs. als estanys del Matà el 31.I 
(JMAA i TMJA). 4 exs. als estanys del Matà 
el 14.II (JMAA i AOTA). 1 ex. al Matà el 12.V 
(JVLA); darrera citació prenupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 97 exs. entre el 7 i el 23.I 
(PDEA); cens d’ocells aquàtics hivernants 
(N). 

BAIX EMPORDÀ

Baix Ter 3 exs. del 19.I al 20.I (ABRA, CBLA 
JCWA i JRPB); cens d’ocells aquàtics hiver-
nants (N).
Torroella de Montgrí 1 ex. el 20.V (ABRA); 
darrera observació prenupcial (F).
Castell-Platja d’Aro 1 ex. als estanys de les 
Escoles el 26.VII (CACB); primera observació 
postnupcial (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 2 exs. al camp de 
futbol el 28.II (PBGA); primera citació pre-
nupcial (F). 1 ex. a la platja de ca l’Arana 
el 14.VI (RBVA); possible primera citació 
postnupcial (F). 1 ex. a la maresma el 27.VI 
(ARSA); (F).
Sant Boi de Llobregat 2 exs. el 16.V (VSSA); 
darrera citació prenupcial (F).

OSONA

Gurb 1 ex. en un camp inundat a Sant Frui-
tós del Grau el 12.III (RJNA), el 13.III (RJNA 
i MRFB) i el 14.III (MRFB i AGRB); primera 
citació prenupcial (F). 5 exs en un camp 
inundat prop Puigllong el 25.IV (RJNA); 
màxim anual (N).
Vic 2 exs. en un camp inundat prop de la 
Torre d’en Franch el 7.V (RJNA); darrera 
citació prenupcial (F). 1 ex al Puig dels 

Jueus el 9.VIII (MRFB); primera citació post-
nupcial (F).

SEGRIÀ

Aitona 1 ex. als arrossars del Fondo de 
Llitera el 30.VI (MGMA); primera citació 
postnupcial (F).

SELVA

Sils 3 exs. el 15.V (DCFB); darrera citació 
prenupcial (F).

VALLÈS ORIENTAL

Sant Celoni 2 exs. a les Llobateres el 7.VII 
(DCFB); primera citació postnupcial (F).  

Xenus cinereus
Siseta cendrosa

Estatus Accidental.

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. a l’Illa de Riu el 15.X 
(DBCA, CRMB); (G).

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 estiue-
jants fa que en moltes àrees no es conegui 
bé si nidifica o només s’hi troba temporal-
ment. Migrador comú, tant a la costa com 
als cursos fluvials de l’interior, i a totes les 
zones humides del territori. Hivernant escàs 
als aiguamolls litorals, també als cursos 
fluvials interiors, a les basses del Segrià i a 
la resta de comarques interiors.
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ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 4 exs. el 13.I (JMAA, AOTA, TMJA, 
SSAA, JVLA i JGME); cens d’ocells aquàtics 
hivernants (N).

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal Diverses observacions 
a l’embassament del Foix: 1 ex. el 30.III 
(RRSB, JCPB i PTEA); primera citació prenup-
cial (F). 15 exs. el 4.V (CGGA); (N). 1 ex. 
el 15.V (RRSB, JCPB i PTEA); darrera citació 
prenupcial (F). 1 ex. el 6.VII (XBGA); primera 
citació postnupcial (F). 1 ex. l’1.X (RRSB, 
JCPB i PTEA); darrera citació postnupcial (F).

ALT URGELL

La Seu d’Urgell Un adult peixant un pollet 
el 7.VII (JDAB); (R).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 60 exs. entre el 7 i el 23.I 
(PDEA); cens d’ocells aquàtics hivernants 
(N).

BAIX EMPORDÀ

Baix Ter 1 ex. del 19.I al 20.I (ABRA, CBLA 
JCWA i JRPB); cens d’ocells aquàtics hiver-
nants (N).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a la gola del riu 
el 29.I (FLSA) i 4 exs. al riu entre el Prat i 
St. Boi el 14.II (RBVA); (F). 

RIBERA D’EBRE

Riba-roja d’Ebre 2 exs. a l’embassament el 
26.XII (RACC); citació hivernal (F).

TARRAGONÈS

Vila-seca 13 exs. al cap de Salou el 21.VIII 
(PJAA); màxim anual (N). 

VALLÈS ORIENTAL

Martorelles 1 ex. al riu Besòs el 28.VI 
(FMVA); (F).

Arenaria interpres
Remena-rocs

Estatus Migrador regular, però escàs al 
litoral, i molt més rar a l’interior. Hivernant 
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 5 exs. 
aturats a l’illa Messina l’11.I (PFLB, ACHA, 
JVSA i LMPA); (G). 1 ex. molt refiat aturat 
als Brancs l’11.I (PFLB, ACHA, JVSA i LMPA); 
primers registres d’hivernada al Parc (F).
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. als estanys del Matà el 28.IV 
(FTCA).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 84 exs. entre el 7 i el 23.I 
(PDEA); cens d’ocells aquàtics hivernants 
(N).

BAIX EMPORDÀ

Palamós 1 ex. a les illes Formigues l’11.
VIII (JFCB). 4 exs. al mateix indret el 17.VIII 
(JBXH); (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. el 12.I (FSEB, 
FLSA, ARMC i STXB); cens d’ocells aquàtics 
hivernants (E). 1 ex. a la gola del riu i platja 
de ca l’Arana el 26.III (FLSA) fins el 29.III 
(RBVA). 1 ex. a la platja de ca l’Arana el 
27.IV (FLSA), 2 exs. l’1.V (RBVA) i 1 ex. el 
30.V (PBGA); darrera citació prenupcial (F).

MARESME

Arenys de Mar 1 ex. el 23.I (MCVA); citació 
hivernal (F).

SELVA

Blanes 3 exs. el 2.V (JBXT); (G). 1 ex. el 
29.VIII (JBXT); (G). 
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Phalaropus fulicarius
Escuraflascons becgròs

PLA D’URGELL

Estatus Accidental, amb algunes dades 
documentades però encara cap homolo-
gada. La seva àrea de cria és circumpolar, 
a les costes de l’Àrtic, mentre que hiverna 
principalment als oceans a l’oest d’Amèrica 
del Sud i a l’oest i sud-oest de l’Àfrica.

Vilanova de Bellpuig  1 ex. al pantà dels 
Planets del 21.VI (FVXA i MCXP) fins el 26.VI 
(MPLA, JLGA i MLMB); (G). No tramesa al 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 excepcional. 
Hivernant excepcional al delta de l’Ebre.

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre Diverses observacions a la 
punta de la Banya: 1 ex. el 6.IV i el 18.IV 
(MGTA), 1 ex. l’1.IX (RGBA) i 17 exs. el 15.IX 
(DBCA, CRMB); (G, N). No trameses al CAC.   

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. al Remolar el 
23.V (CCTA i JCMC); (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.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus 1 ex cap al 
nord a la punta de Cap de Creus el 18.III 
(JMDA i DVSA); primera citació prenupcial 
(F). 4 exs. en direcció sud, 2 de fase fosca 
i 2 de clara, a la punta de Cap de Creus el 
4.IV (PFLB, DSBB, QPRA, MCME, AOVA i ALTA). 
1 ex. a la punta de Cap de Creus el 18.IV 
(OCVA). 1 ex. a la punta de Cap de Creus el 
9.V (MGMA); darrera citació prenupcial (F).

BAIX CAMP

Cambrils 1 ex. l’11.IV (RRXD); (E). 1 ex. 
a 5 milles del port de Cambrils el 21.IV 
(PJAA); (E).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 2 exs. al mar l’1.V (PASA); 
(E).

BAIX EMPORDÀ

Begur 3 exs. en pas cap al sud per davant 
la punta d´es Plom el 3.IV (ABRA); (E).

GARRAF

Sitges 1 ex. cap al sud pel port del Garraf el 
9.V (FMVA); darrera citació prenupcial (E, F). 

MARESME

Malgrat de Mar 1 ex. el 9.IV (DCFB); (E).

SELVA

Blanes 3 exs. a la desembocadura de la 
ordera el 9.V (MGVA); darrera citació pre-
nupcial (E, F).
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TARRAGONÈS

Salou 3 exs. a uns 7 milles el 21.IV (PJAA). 
1 ex. a unes 3 milles davant el cap de Salou 
el 22.IV (ACTA). Un adult al cap de Salou 
el 5.IX (GRXD i ACTA); única citació post-
nupcial (F). 

Stercorarius parasiticus
Paràsit cuapunxegut

Estatus Migrador regular per tot el litoral, 
tant al pas prenupcial, quan és més comú, 
com al postnupcial. Més fàcil d’observar 
des de la costa que Stercorarius pomarinus. 
Hivernant escàs i molt localitzat, però regu-
lar, especialment en zones on hi ha bones 
poblacions de gavines com, per exemple, 
el delta del Llobregat i el delta de l’Ebre.

BAIX CAMP

Cambrils 1 ex. el 22.II, 1 ex. el 21.IV, 2 exs. 
el 16.IV i 3 exs. l’11.XI (PJAA); (F). 

BAIX EBRE

L’Ametlla de Mar 2 exs. al port el 21.II 
(PJAA i BRXB).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus 16 exs. a la 
punta de Cap de Creus el 4.IV (PFLB, DSBB, 
QPRA, MCME, AOVA i ALTA); (N). 1 ex. el 10.V 
(ALXE i GGXB); darrera citació prenupcial (F).

BAIX CAMP

Cambrils Diverses observacions des del 
port: 1 ex. el 8.II (JSPC). 2 exs. el 16.IV 
(PJAA). 5 exs. el 9.X (ACTA i MPSB). 3 exs. el 
25.XI (ACTA). 3 exs. el 10.XII (ACTA); (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. l’1.III (CGGA i 
XBGA). 1 ex. el 25.IV (APPB); (F). 

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. al port el 26.X (MGVA). 1 
ex. a l’escullera el 5.XII i 1 ex. el 26.XII 
(MGVA); citacions hivernals (F).

GARRAF

Sitges 1 ex. des del port del Garraf l’11.I 
(FMVA); citació hivernal (F).

MARESME

Malgrat de Mar Diverses observacions 
davant la desembocadura de la Tordera: 1 
ex. l’11.I (ADGA). 1 ex. el 9.IV (DCFB). 1 ex. 
el 12.IV (JBXT). 5 exs. el 9.V (MGVA). 1 ex. 
el 5.IX (MGVA). 1 ex. el 7.XI (MGVA). 1 ex. 
el 12.XII (MGVA); (F). 
Premià de Mar 2 exs. el 26.XII (JAPB).
El Masnou 1 ex. el 20.X (APSA). 
Santa Susanna 2 exs. el 8.XII (XRCA).

MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. l’1.I (ACHA); citació 
hivernal (F). Un mínim de 9 exs. el 9.IV 
(MRFB); (N).
 
TARRAGONÈS

Tarragona 1 ex. a 10 milles del port el 
21.IV (PJAA).

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.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus 1 ex. el 17.I 
(PFLB, PCXE, ACHA, LMPA, SOAA i JVSA); cens 
d’ocells aquàtics hivernants (N). 9 exs. en 
direcció sud a la punta de Cap de Creus el 
4.IV (PFLB, DSBB, QPRA, MCME, AOVA i ALTA). 3 
exs. a la punta de Cap de Creus el 9.V (PFLB, 
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ACHA, JVSA, HPMA, MSFB, PFSA i ETXB); darrera 
observació prenupcial (F). 4 exs. a la punta 
de Cap de Creus el 8.VIII (PFLB, OCVA, ACHA 
i MIIA); primera observació postnupcial (F).

BAIX EMPORDÀ

Begur 1 ex. a la punta des Plom el 4.IV 
(ABRA); (F).
Sant Feliu de Guíxols - Castell-Platja 
d´Aro 1 ex. el 10.I (CACB, JBLA, JRGA, DVSA, 
MCDA, LHMA i DBVA); cens d’ocells aquàtics 
hivernants (N).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. el 12.I (FSEB, 
FLSA, ARMC i STXB); cens d’ocells aquàtics 
hivernants (N). 2 exs. l’1.III (CGGA i XBGA), 1 
ex. el 25.IV (APPB) i 1 ex. el 3.V (PASA); (F).

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. el 18.III (MGVA), 1 ex. el 
4.V (PASA) i 2 exs. el 26.X (MGVA); (F). 

GARRAF

Vilanova i la Geltrú 1 ex. el 13.III (VPRA); 
(F).

MARESME

Diverses observacions en els mesos de gener 
i febrer, i de novembre i desembre a dife-
rents localitats de la comarca (DCFB, XRCA, 
LTBB, OCVA, JSPC, JAPB i EBMA).

MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. l’1.V (PASA); (F).

SELVA

Blanes 1 ex. a la desembocadura de la 
Tordera el 9.V (MVCA); (F).

TARRAGONÈS

Salou 1 ex. l’1.V (PASA); (F).

Larus melanocephalus
Gavina capnegra

Estatus Nidificant irregular des de 1987 
al delta de l’Ebre, on 1-2 parelles han ni-
dificat, 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 forma 
nombrosa a la meitat sud del litoral, i més 
escassa a la meitat nord, i és regular però 
més rara a l’extrem nord (Alt Empordà). 
També present, tot i que de forma molt 
més escassa, entre les migracions, a l’estiu. 
Accidental a l’interior.

El golf de Sant Jordi es manté com a la prin-
cipal zona d’hivernada mundial per a aques-
ta gavina. D’entre la resta d’observacions 
destaca el moviment prenupcial que es 
torna a detectar al Cap de Creus. L’espècie 
continua nidificant a l’estany d’Ivars i Vila-
sana; no obstant això, el seu baix nombre fa 
que no puguem parlar encara d’una població 
consolidada. Les dades dels propers anys a 
Ivars i al delta de l’Ebre seran d’interès de 
cara a determinar l’evolució de l’espècie a 
Catalunya. A la resta del territori s’observa 
com a estival escàs però regular, especial-
ment a la meitat sud.- ACTA.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus 7 exs. el 
17.I (PFLB, PCXE, ACHA, LMPA, SOAA i JVSA); 
cens d’ocells aquàtics hivernants (N). 414 
exs. intentant migrar cap al nord contra el 
vent de tramuntana a cala Guillola, on fi-
nalment s’aturen davant la impossibilitat de 
progressar i s’ajunten amb altres exemplars, 
amb un total de 648 exs. que s’ajoquen al  
Jonquet el 23.II (PFLB); (N, B). 3.206 exs., 
només 80 exs. joves, volant cap al nord a la 
punta de Cap de Creus el 8.III (PFLB, MGMA, 
ACHA, JVSA i CGPC); (N).
Roses 1 ex. el 15.VII (RKKB); primera citació 
postnupcial (F).
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BAGES

Manresa 1 ex. al parc de l’Agulla el 30.V 
(MIXB) i 3 exs. al mateix indret l’11.VII 
(MIXB); (G).

BAIX CAMP

Cambrils 7.041 exs. el 15.I (ACTA i JFOD); 
cens d’ocells aquàtics hivernants (N).
Reus 163 exs. a l’aeroport el 30.XII (ABBB); 
(N).

BAIX EBRE

L’Ampolla 5.208 exs. al port el gener (PDEA); 
cens d’ocells aquàtics hivernants (N).

BAIX EMPORDÀ

Sant Feliu de Guíxols - Castell-Platja 
d´Aro 1 ex. el 10.I (CACB, JBLA, JRGA, DVSA, 
MCDA, LHMA i DBVA); cens d’ocells aquàtics 
hivernants (N).
Baix Ter 70 exs. el 21.III (ABRA); (N).
Castell-Platja d´Aro 1 ex. de 2n. any a la 
desembocadura del Ridaura el 17.V (CACB); 
darrera citació prenupcial (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 866 exs. el 12.I (FSEB, 
FLSA, ARMC i STXB); cens d’ocells aquàtics 
hivernants (N). Uns 240 exs. a la llacuna 
de cal Tet el 4.XI (FLSA); (N).

GARRAF

Vilanova i la Geltrú Uns 1.400 exs. a la 
platja de Ribes Roges el 2.XI (CCMA); (N).

MARESME

Arenys de Mar 103 exs. parats a la tercera 
platja, espigó de llevant del port el 18.II 
(PABA). Un adult a la platja el 14.VIII (LTBB); 
citació estival (F).
Canet de Mar 550 exs. el 25.XII (EBMA); 
(N) .
Malgrat de Mar 2 exs. a la platja de la Po-
mereda el 27.VI (DCFB); citació estival (F). 
Mataró 1.100 exs. prop del port el 15.XII 
(JAPB); (N). 

Premià de Mar 370 exs. sedimentats a la 
platja el 24.XII (JAPB); (N).

TARRAGONÈS

Tarragona 120 exs. entre el 13 i el 31.I 
(ACTA, CAFA i MPSB); cens d’ocells aquàtics 
hivernants (N). 4 exs. adults a la platja el 
14.VII (LTBB); citació estival (F).

PLA D’URGELL

Estany d’Ivars i Vila-sana 4 parelles nidi-
ficants el 2.V (FMSA); (R, N).

SEGRIÀ

Alcarràs 1 ex. el 2.VI (MGMA); (G). 

SELVA

Blanes 1 ex. a la desemocadura de la Torde-
ra el 6.VI (FMVA); (F). 1 ex. el 31.VII (DCFB); 
(F). Uns 250 exs. el 28.XII (DCFB); (N).

Hydrocoleus minutus
Gavina menuda

Estatus Migrant regular al litoral, més nom-
brosa mar endins, però normalment poc 
abundant. Més comuna al pas de primavera 
quan pot produir concentracions importants 
de forma local, com per exemple al litoral 
de Barcelona. Ocasional a l’interior. Hiver-
nant escàs, que pot variar sensiblement en 
nombre segons els hiverns.

La major part de les observacions es troben 
dins de la normalitat per a aquesta espècie 
i és força similar als anys anteriors, Com és 
habitual, el pas primaveral és més marcat 
que el de tardor i manté el pas per l’interior. 
No obstant això, aquest any s’ha constatat 
una major presència hivernal que en anys 
anteriors.- ACTA.
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ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus 468 exs. a 
la punta de Cap de Creus volant en direc-
ció nord el 8.III (PFLB, MGMA, ACHA, JVSA i 
CGPC); (N). 450 exs. el 4.IV al litoral entre 
cap Norfeu i la punta de Cap de Creus 
(PFLB, PFSA, MSFB, ACHA, OCVA, HPMA, JPXM, 
JBCA, MSFX, JPMC, JAPB, MRFB LJVA, DBXB, PBGA 
i MSXG); (N). 1.400 exs. migrant cap al nord 
a Llançà el 7.IV (PFLB, PFSA i MSFB); (N). 24 
exs. en pas al Club Med el 9.IV (PFLB, MSFB, 
PFSA i FPTB). Uns 200 exs. per la punta de 
Cap de Creus 11.IV (ACHA i HPMA); (N). 1 
ex. adult a la punta de Cap de Creus el 9.V 
(PFLB, ACHA, JVSA, HPMA, MSFB, PFSA i ETXB); 
darrera citació prenupcial (F). 2 exs. a 7 
milles a l’est de Cap de Creus el 28.X (RGBA, 
ALXE i GGXB); primera citació postnupcial 
(F). 6 exs. adults en plomatge hivernal, 
en pas cap al sud, per la punta de Cap de 
Creus el 12.XII (PFLB, MPBA, JMDA i GCAB).
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 8 exs. al Matà el 27.III (JMAA).

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 1 ex. a la cua de 
l’embassament el 31.VIII (PTEA); (G). 

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. a Riet Vell el 15.III 
(JPCA). 1 ex. a Deltebre el 8.V (YBSA). 1 ex. 
el 23.X (RSBA i JFOB). 

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. el 12.I (FSEB, 
FLSA, ARMC i STXB); cens d’ocells aquàtics 
hivernants (N). 1 ex. des de la gola de la 
Bunyola el 4.IV (RBVA); primera citació pre-
nupcial (F). 4 exs. a la platja de ca l’Arana el 
28.IV (LOXA), el 30.IV (FLSA), el 8.V (FLSA) 
i el 11 i 12.V (FLSA). 1 ex. de 1r estiu a la 
platja de ca l’Arana el 26.V (FLSA); darrera 
citació prenupcial (F). 1 ex. a la platja de 
ca l’Arana el 22.VIII (SSXA).

BARCELONÈS

Sant Adrià de Besòs 1 ex. al parc Fluvial 
del Besòs el 7.XII (XLBA) i 1 ex. a la desem-
bocadura del Besòs el 17.XII (XLBA).

MARESME

Cabrera de Mar 1 ex. al mar el 25.X (EBMA); 
(N).

PALLARS SOBIRÀ

Guingueta d’Àneu 2 exs. a prop de la su-
perfície del embassament, mentre nevava 
copiosament, el 8.XI (AGGB); (G).

PLA D’URGELL

Estany d’Ivars i Vila-sana 3 exs. entre el 15 
i el 17.I (JEBA, AVPA, JBSA, MBRB i MBXL); cens 
d’ocells aquàtics hivernants (N). 4 exs. (3 
joves i 1 adult) el 28.I (JEBA); màxim anual 
(N). 1 ex. el 17.II (JEBA). 1 ex. el 16.X (ABBB) 
i fins el 20.XII (JRXN); (F). 

PLA DE L’ESTANY

Banyoles1 ex. a l’estany el 3.III (JBXH); (G).

SEGRIÀ

Lleida 1 ex. el 8.XII (ATTA i LPPB); (G).
Soses 1 ex. el 25.I (OCVA i PFLB); (G). 

SELVA

Blanes Un mínim de 100 exs. a la desem-
bocadura de la Tordera el 29.III (RMXK). 10 
exs. el 9.V (MGVA); (F).

Chroicocephalus ridibundus
Gavina vulgar

Estatus Nidificant localitzat al delta de 
l’Ebre, on manté un contingent de més de 
2.000 parelles, i en menor nombre a l’estany 
d’Ivars i Vila-sana. Migrador i hivernant 
abundant. Es pot veure pràcticament tot 
l’any, tot i que és durant les migracions i 
a l’hivern quan té el màxim poblacional.
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ALT EMPORDÀ 

Parc Natural de Cap de Creus 257 exs. 
el 17.I (PFLB, PCXE, ACHA, LMPA, SOAA i JVSA); 
cens d’ocells aquàtics hivernants (N). Uns 
3.100 exs. vistos al llarg del dia a la punta 
de Cap de Creus el 4.IV, al vespre mentre 
s’ajoquen a s’Encalladora (PFLB, DSBB, QPRA, 
MCME, AOVA i ALTA); (N).
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 3.500 exs. el 13.I (JMAA, AOTA, TMJA, 
SSAA, JVLA i JGME); cens d’ocells aquàtics 
hivernants (N).

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 7 exs. a l’embassament 
el 10.I (PARA, XPCA i PTEA); cens d’ocells 
aquàtics hivernants (N). 39 exs. a 
l’embassament el 17.VII (CGGA i XBGA); (G). 

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 50.447 exs. entre el 7 i el 
23.I (PDEA); cens d’ocells aquàtics hiver-
nants (N).

BAIX EMPORDÀ

Baix Ter 1.000 exs. del 19.I al 20.I (ABRA, 
CBLA JCWA i JRPB); cens d’ocells aquàtics 
hivernants (N).
Sant Feliu de Guíxols - Castell-Platja 
d´Aro 42 exs. el 10.I (CACB, JBLA, JRGA, DVSA, 
MCDA, LHMA i DBVA); cens d’ocells aquàtics 
hivernants (N).

BARCELONÈS

Barcelona 3.423 exs. al port el 13.I (RGBA, 
EGPA i ARMC); cens d’ocells aquàtics hiver-
nants (N). 1 adult al zoo de Barcelona el 
8.VII (RACC); primera observació post-
nupcial (F). 
Sant Adrià de Besòs 900 exs. a la desem-
bocadura del Besòs el 13.I (XLBA i MCVA); 
cens d’ocells aquàtics hivernants (N).  

CERDANYA

Prats i Sansor 1 ex. a la bassa de Sanavastre 
(JDAB); (G).

OSONA

Manlleu 1 ex, al Ter l’1.VII (CMGA); primera 
citació postnupcial (F). 
Torelló 1 ex. al Ter a Espadamala l’1.VII 
(CMGA); primera citació postnupcial (F). 

PLA D’URGELL

Estany d’Ivars i Vila-sana 785 exs. entre 
el 15 i el 17.I (JEBA, AVPA, JBSA, MBRB i MBXL); 
cens d’ocells aquàtics hivernants (N). 20-
30 parelles nidificants (JEBA); elevat fracàs 
reproductor (R, N). 

SEGRIÀ

Lleida 1.590 exs. al riu Segre en el tram 
urbà el 16.I (FMSA); cens d’ocells aquàtics 
hivernants (N). 

SELVA

Blanes 1.397 exs. a la desembocadura 
de la Tordera el 18.I (FMVA, XRVA, MCVA, 
XLBA, EBMA i DCFB); cens d’ocells aquàtics 
hivernants (N). 

TARRAGONÈS

Tarragona 1.115 exs. entre el 13 i el 31.I 
(ACTA, CAFA i MPSB); cens d’ocells aquàtics 
hivernants (N).

VALLÈS OCCIDENTAL

Montcada i Reixac 1.812 exs. al riu Besòs 
l’11.I (XLBA); cens d’ocells aquàtics hiver-
nants (N).

Chroicocephalus genei
Gavina capblanca

Estatus Nidificant localitzat al delta de l’Ebre, 
on hi crien uns quants centenars de parelles. 
A l’hivern a les zones de cria hi romanen 
unes quantes desenes d’exemplars. És un 
visitant regular, però escàs, durant el període 
migratori a les zones humides del litoral, i 
molt escàs o ocasional a la resta del territori.
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ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus 1 ex. el 
4.IV al litoral entre cap Norfeu i la punta 
de Cap de Creus (PFLB, PFSA, MSFB, ACHA, 
OCVA, HPMA, JPXM, JBCA, MSFX, JPMC, JAPB, 
MRFB LJVA, DBXB, PBGA i MSXG). 1 ex. adult 
migrant al nord a la Massa d’Oros el 7.VI 
(PFLB, ACHA, PRXE, DSBB, OCVA, JVSA i PGGA).
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 5 exs. al Matà el 10.IV (APPB). 2 exs. 
a la Massona el 5.IX (HFFA).

BAIX CAMP

Cambrils 1 ex. de 1r any al port el 14.VIII 
(ACTA, CGGB i JFOD); (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 313 exs. entre el 7 i el 
23.I (PDEA); cens d’ocells aquàtics hiver-
nants (N).

BAIX EMPORDÀ

Baix Ter 1 ex. de primer hivern a la bassa 
del Fra Ramon el 19.IX (JPCA); (G). 
Begur 1 ex. en direcció nord a la punta d’es 
Plom el 4.XI (OBCA); (G).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 2 exs. a la platja de 
ca l’Arana el 17.IV (FLSA); primera citació 
prenupcial (F). 1 ex. el 26.V (FLSA) més 
1 ex. a la maresma el mateix dia (JCMC); 
darrera citació prenupcial (F). 4 exs. a la 
maresma el 31.X (JCMC i VSXA); darrera 
citació postnupcial (F).

BARCELONÈS

Sant Adrià de Besòs 1 ex. a la desembo-
cadura del Besòs el 6.IV (XLBA); primera 
citació prenupcial (F).

GARRAF

Vilanova i la Geltrú 1 ex. adult al port 
el 5.III (MCVA). 1 ex. el 2.XI (CCMA); (G).

VALLÈS ORIENTAL

Montmeló 1 ex. adult a les teulades del po-
lígon del riu Congost el 6.III (FMVA); (F, 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 estival, cada 
vegada més nombrosa, en paral·lel amb 
l’increment de les colònies reproductores. 
Hivernant escàs, sobretot al delta de l’Ebre, 
i altres exemplars més irregularment dis-
seminats pel litoral. Molt rara a l’interior.

L’any 2008 l’espècie va mostrar una presen-
cia estival creixent fora de l’àrea de repro-
ducció del delta de l’Ebre. L’any 2009 aquest 
fet ha evolucionat donant lloc a nous nuclis 
de reproducció al delta del Llobregat (on 
per primer cop l’espècie s’ha reproduït amb 
èxit a Catalunya fora del delta de l’Ebre) i 
als aiguamolls de l’Empordà. La hivernada 
se segueix concentrant a la meitat sud del 
país i arriba fins al Maresme. No obstant 
això, aquest any s’han rebut poques dades 
d’hivernada estricta (finals de desembre - 
principis de gener) i els nombres observats 
corresponen a pocs exemplars fins i tot al 
delta de l’Ebre.- ACTA.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus 3 exs. 
adults el 4.IV a litoral entre cap Norfeu i 
la punta de Cap de Creus (PFLB, PFSA, MSFB, 
ACHA, OCVA, HPMA, JPXM, JBCA, MSFX, JPMC, 
JAPB, MRFB LJVA, DBXB, PBGA i MSXG). 16 exs. 
al Far de Roses, el 29.V (PFLB, ALXE, LMPA i 
DSBB). 2 exs. migrant al nord a Massa d’Oros 
el 7.VI (PFLB, ACHA, PRXE, DSBB, OCVA, JVSA 
i PGGA); darrera citació prenupcial (F). Un 
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adult en direcció sud el 4.VII (ACHA i HPMA) 
primera citació postnupcial (F).
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. adult el 22.II (JSPC); primera 
citació prenupcial (F). 67 exs. al Matà el 
17.IV (JRRF, ARRC; JFOD, ACTA, JMXH i AOTA); 
(N). Una parella cria al sector del Matà on, 
sobre el 14-15 de maig realitza la posta a 
una mata de joncs i al cap d’uns dos dies 
és depredada per una guilla Vulpes vulpes 
(JMAA); (R). 1 ex. a la Rogera el 24.IX (PFLB); 
darrera citació postnupcial (F).

BAIX CAMP

Cambrils 4 exs. el 15.I (ACTA i JFOD); cens 
d’ocells aquàtics hivernants (N).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 5 exs. entre el 7 i el 23.I 
(PDEA); cens d’ocells aquàtics hivernants 
(N).

BAIX EMPORDÀ

Bellcaire d’Empordà 18 exs. el 17.V (ABRA); 
(N).
Torroella de Montgrí 34 exs. el 20.V 
(ABRA); (N).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 2 exs. el 12.I (FSEB, 
FLSA, ARMC i STXB); cens d’ocells aquàtics hi-
vernants (N). 9 exs. a la platja de ca l’Arana 
el 6.II (FLSA) i 24 exs. el 25.II (FLSA); pri-
meres citacions prenupcials (F). 319 exs. a 
la platja dels Carrabiners el 26.III (FLSA); 
(N). 1.119 exs. a la platja de ca l’Arana 
el 3.VI (FLSA); màxim prenupcial (N). 4 
parelles covant a la platja de ca l’Arana el 
5.V (FLSA) i 2 parelles més a la maresma del 
Remolar en que, posteriorment, els nius són 
depredats. 4 parelles covant a l’illa del riu el 
8.V (FLSA i RGBA) les quals finalment treuen 
polls; primera reproducció d’aquesta espècie 
a Catalunya fora del delta de l’Ebre. Un 
darrera parella treu polls a l’illa del Sabogal 
durant el mes de maig (ARMC, FLSA i LOXA); 

(R). Durant el seguiment dut a terme entre 
els mesos de març i juny, on s’han fet 585 
lectures d’anelles, hi destaquen 12 lectures 
d’exemplars anellats com a polls al delta de 
l’Ebre l’any 1988; per tant, amb 22 anys de 
vida; (B). 3 exs. adults a l’espigó del riu el 
14.XII (FLSA); exs. hivernants que romanen 
per la zona (F). 

BARCELONÈS

Sant Adrià de Besòs Diverses observa-
cions a la desembocadura del Besòs: 150 
exs. el 2.IV (XLBA); màxim anual (N). 1 ex. 
al parc del Litoral el 8.XII (DBMC); citació 
hivernal (F).

GARRAF

Sitges 5 exs. davant l’hotel Miramar el 14.I 
(RBVA); presents des del 13.X.2008 (G).  
Vilanova i la Geltrú 1 ex. a la platja de 
Ribes Roges el 18.I (VPRA, PARA i SCBC); cens 
d’ocells aquàtics hivernants (N).

MARESME

Arenys de Mar 1 ex. al port el 16.I (RGBA i 
MCVA); cens d’ocells aquàtics hivernants (N).
Mataró 2 exs. al port el 21.XII (JAPB); citació 
hivernal (F).
Premià de Mar 15 exs. el 18.I (JSPC i CPMB); 
cens d’ocells aquàtics hivernants (N). Uns 
210 exs. el 23.III (JCTB); màxim anual (N). 
2 exs. el 24.XII (JAPB); citació hivernal (F).
Sant Andreu de Llavaneres 3 exs. al port 
Balís el 30.XII (EBMA); citació hivernal (F).
Sant Vicenç de Montalt 88 exs. el 16.III 
(JCTB); (N). 144 exs. el 23.III (ACGC); màxim 
anual (N).

RIBERA D’EBRE

Flix Un adult volant riu amunt l’1.VI (JBGC); 
(G).

SELVA

Blanes 2 adults a la desembocadura de la 
Tordera el 8.II (FMVA); citació hivernal (F). 
833 exs. el 19.V (XRCA); màxim anual (N). 
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3 exs. a la desembocadura de la Tordera el 
2.XII (XRCA); citació hivernal (F).

Larus canus
Gavina cendrosa

Estatus Rar com a hivernant i en migració, 
però regular. Accidental a les comarques 
de l’interior.

Aquest any s’ha recollit un nombre prou 
elevat d’observacions de l’espècie. Les da-
des mostren una major presència als ports 
de la meitat sud i especialment al golf de 
Sant Jordi on és una espècie que hi hiver-
na en baix nombre. A la resta del territori 
s’observa de forma esporàdica, potser per 
un menor esforç de mostreig o pel fet que 
es tracti d’exemplars erràtics o en migració. 
Les observacions a l’interior es mantenen 
en baix nombre.- ACTA.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empor-
dà 1 ex. el 13.I (JMAA, AOTA, TMJA, SSAA, JVLA 
i JGME); cens d’ocells aquàtics hivernants 
(N). 1 ex. de primer hivern als arrossars 
de la Gallinera el 16.I (AOTA). 1 ex. a Mig 
de dos Rius el 18.I (OCVA). 1 ex. de primer 
hivern  a l’estany del Cortalet el 4.III (JMAA). 
2 exs. a can Comes el 23.XI (MBXL); (E, F).
Roses 1 ex. de primer hivern al port el 2.II; 
2 ex. de primer hivern del 4.II al 7.II (AOTA, 
PCXE i SOAA). Un adult el 8.III (GORA), (E).

BAIX CAMP

Cambrils 1 ex. a la platja del Regueral el 
9.I (ACTA i MPSB) i 2 exs. el 19.I (GOXA). 
Diverses observacions al port: 1 ex. de 1r 
hivern el 30.I (ACTA, MGMA i PJAA); 2 exs. 
el 3 i 4.II (ACTA, MGTA, JFOB, MGMA, MRFB i 
JMXH). 1 ex. al port el 20.III (ACTA); darrera 
citació prenupcial (F).1 ex. al port el 9.X 
(ACTA i MPSB); primera citació postnup-
cial (F). 2 exs. a la platja del Regueral l’11.
XI i 1 ex. el 26.XII (PJAA). 2 exs. al port el 
25.XI (ACTA); (E).

BAIX EBRE

L’Ametlla de Mar 2 exs. adults el 21.II 
(PJAA i BRXB); (E).

BAIX EMPORDÀ 

Palamós. 1 ex. de 1r hivern el 10.I (AOTA 
i ABRA); (E).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. de 1r hivern 
dins l’aeroport el 9.III (ABRA). Un adult a la 
maresma el 2.XI (FLSA) i 1 ex. al riu Llobre-
gat a l’alçada del Prat el 31.XII (FLSA); (E). 

BARCELONÈS

Santa Coloma de Gramanet 1 ex. de 1r 
hivern al Parc Fluvial del Besòs el 25.I 
(JEBA); (E).
Sant Adrià de Besòs 1 ex. a la desembo-
cadura del Besòs el 3.IV (XLBA); (E).

GARRAF

Vilanova i la Geltrú 1 ex. de 2n any el 5 
i el 9.II (VPRA); (E). Un adult a la platja de 
Ribes Roges el 16.III (VPRA); (E). 1 ex. de 
1r any el 2.XI (CCMA); (E). Un adult el 9 i 
10.XI (MOVA i CCMA); (E). 1 ex. de 1r any 
el 21.XII (MOVA); (E).

MARESME

Arenys de Mar 1 ex. de 1r hivern el 6.II 
(MCVA); (E).
Malgrat de Mar 1 ex. de 1r hivern a la des-
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embocadura de la Tordera el 29.III (OBCA, 
RMXK i GMXB); (E).

NOGUERA

Balaguer 1 ex. el 12.I (MGMA), 2 exs. el 
14.I (MGMA i JBSA) i fins el 18.I (ACHA); (E). 

OSONA

Gurb 1 ex. de 1r hivern al Reixac del 21 al 
24.XI (MRFB i RJNA); 3a citació per a Osona 
(G).

PLA D’URGELL

Estany d’Ivars i Vila-sana 1 ex. entre el 15 
i el 17.I (JEBA, AVPA, JBSA, MBRB i MBXL); cens 
d’ocells aquàtics hivernants (N).

SEGRIÀ

Lleida 1 ex. el 19.XII (MGMA); (E).

SELVA

Blanes 1 ex. a la desembocadura de la Tor-
dera el 29.III (RMXK) i el 12.IV (JBXT); (E).

TARRAGONÈS

Tarragona 1 ex. de 1r hivern al port el 
10.I (RACC) i l’11.I i el 17.I (ACTA); (E). 
Un adult el 22.II (ACTA i GMXA); (E). 1 ex. 
de 1r hivern al port el 19.XII (RACC); (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, es-
pecialment al litoral al sud del delta del 
Llobregat, 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 escàs però localment freqüent en 
alguns abocadors. L. f. intermedius hivernant 

i migrador, probablement arreu del terri-
tori, tot i que més comú al litoral. Calen 
dades per determinar amb precisió el seu 
estatus. L. f. fuscus accidental procedent 
del mar Bàltic i l’est d’Escandinàvia amb 
una ruta de migració oriental, cap al mar 
Roig i Índic.

El 2009 s’ha produït la segona dada catalana 
d’un gavià fosc d’origen bàltic, va ser un 
exemplar anellat a Finlàndia i observat a 
l’abocador de Solius al mes d’agost. Destaca 
que l’observació es produeix a la costa de 
Girona, on l’espècie és poc abundant i emi-
nentment migradora. Pel que fa a la resta 
d’observacions, la meitat sud es manté com 
a la major àrea d’hivernada per a l’espècie i 
continua la seva presència en baix nombre 
a l’interior.- ACTA.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus 3 exs. el 
17.I (PFLB, PCXE, ACHA, LMPA, SOAA i JVSA); 
cens d’ocells aquàtics hivernants (N).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1.433 exs. entre el 7 i el 
23.I (PDEA); cens d’ocells aquàtics hiver-
nants (N).

BAIX EMPORDÀ – GIRONÈS

Santa Cristina d’Aro - Llagostera Presència 
durant tot l’any a l’abocador de Solius amb 
màxims el mes d’abril i mínims el de juliol 
(CACB). Un adult de la subespècie L. f. fuscus 
a l’abocador de Solius l’1.VIII, anellat com 
a juvenil a Finlàndia (CACB); (T).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 22 exs. el 12.I (FSEB, 
FLSA, ARMC i STXB); cens d’ocells aquàtics 
hivernants (N). 37 exs. a la platja de Ca-
rrabiners el 26.III (FLSA); (N).

GARROTXA

Maià de Montcal 3 exs. el 8.IV (FTCA); (G).
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GIRONÈS

Llagostera Un mínim de 15 exs. a l’abocador 
de Solius el 13.IV (CACB); màxim anual (G).

OSONA

Gurb Un adult entre can Guitarra i el camp 
de futbol de la Cabra el 17.VIII (JPRB); pri-
mera citació postnupcial (F). Observacions 
d’1 a 4 exs. de l’1 al 24.XI (RJNA i MRFB); (F).
Les Masies de Roda 1 ex. el 28.XII (JPRB); 
(G).
Manlleu Diverses observacions d’entre 1 i 7 
exs. entre l’1.I i el 13.IV (MRFB, JEPB i AGRB). 
Un adult al Poquí el 30.V (RJNA i AGRB); 
darrera citació prenupcial (F). Observacions 
d’1 a 2 exs. entre el 9.IX i el 15.XII (AGRB, 
JEPB, RPEA, JPRB i MRFB); (F).
Orís 1 ex. a l’abocador d’Orís el 20.IV 
(MGMA), el 26.IV (RJNA) i el 15.XI (JEPB); (F).
Vic Diverses observacions d’entre 1 i 6 
exs. entre el 8.II i el 15.III (RPEA, JPRB, RJNA 
i MRFB). 9 exs., 2 adults, 2 de 3r hivern, 1 
de 2n hivern i 4 de 1r hivern, en un camp 
inundat prop de la Torre d’en Franch el 
15.II (MRFB, AGRB i RJNA); màxim anual (N).
Vilanova de Sau Diverses observacions 
d’entre 1 i 7 exs. entre el 10.I i el 21.II 
(RJNA i MRFB); (F).

PLA D’URGELL

Estany d’Ivars i Vila-sana 2 exs. entre el 
15 i el 17.I (JEBA, AVPA, JBSA, MBRB i MBXL); 
cens d’ocells aquàtics hivernants (N). 25 
exs. l’11.III (JEBA); màxim anual (N). 2 
adults el 23.VI (RBVA i DMCA); citació es-
tival (F).

PLA DE L’ESTANY

Banyoles 1 ex. el 8.III (OCGA). 2 exs. el 
15.IX (CFQA) i 1 ex. el 30.X (CFQA); (G).

SEGRIÀ

Montoliu de Lleida 3 exs.a l’abocador el 
7.X (ATTA); (G).

SELVA

Blanes 1 ex. a la desembocadura de la 
Tordera l’1.VIII (FMVA); citació estival (F).

TARRAGONÈS

Tarragona 2.846 exs. entre el 13 i el 31.I 
(ACTA, CAFA i MPSB); cens d’ocells aquàtics 
hivernants (N).

VALLÈS OCCIDENTAL

Palau-solità i Plegamans Un adult a l’hostal 
del Fum el 7.III (FMVA); (G). 

Larus argentatus
Gavià argentat de potes roses

Estatus L. a. argentatus accidental. Una 
dada homologada pel CAC. Es reprodueix 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 se-
guiment fet en alguns llocs, especialment 
al port de Tarragona, indica presència re-
gular en molt baix nombre. Es distribueix 
per Islàndia, les illes Feroes, les illes Bri-
tàniques, i des de l’oest de França a l’oest 
d’Alemanya, i a l’hivern fins al nord de la 
península Ibèrica.

A diferència de l’any anterior, l’espècie no-
més s’observa en tres localitats, les quals 
tenen un major esforç d’observació. El 
fet més remarcable es la detecció a Solius 
d’un exemplar en migració procedent del 
port de Tarragona on havia passat l’hivern. 
Aquest cas i la resta de dades exemplifiquen 
l’estatus de l’espècie a Catalunya: el port 
de Tarragona és la única àrea on es coneix 
la seva hivernada regular, mentre que a la 
resta del territori es pot observar en baix 
nombre com a migrant.- ACTA.
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ALT EMPORDÀ

Pedret i Marzà 1 ex. un de 2n any calendari 
a l´abocador de Pedret i Marzà l’1.II (AOTA); 
(G). No tramesa al CAC.

BAIX EMPORDÀ - GIRONÈS

Santa Cristina d’Aro - Llagostera Diverses 
observacions a l’abocador de Solius: 1 ex. de 
4rt any el 14.II, (CACB); (G). 1 ex. adult o de 
5è any l’1.III (CACB); (G). 1 ex. de 2n any 
del 22.III al 28.III (CACB); aquest exemplar 
va passar l’hivern al port de Tarragona on 
es va observar fins el 8.III (G). 1 ex. de 4rt 
any el 5.IV (CACB); (G). 1 ex. adult el 18.IV 
(CACB); (G). 1 ex. adult l’1.V (CACB); (G). 
Homologades pel CAC.

TARRAGONÈS

Tarragona Diverses observacions al port i a 
la platja del Miracle: 1 ex. de 1r hivern que 
s’observava des de l’any anterior s’observa 
fins el 8.III (ACTA), també observat al port 
de Cambrils. Posteriorment s’observa a 
l’abocador de Solius entre el 22.III i el 28.III; 
(G). 1 ex. adult que s’observava des de l’any 
anterior s’observa fins el 7.II (ACTA); (G). 1 
ex. de 1r hivern que s’observava des de l’any 
anterior s’observa fins el 29.III (ACTA); (G). 
1 ex. de 1r hivern del 8.II al 28.III (ACTA), 
també observat al port de Cambrils; (G). 1 ex. 
de 2n any el 28.III (ACTA); (G). 1 ex. de 4rt 
any el 29.III (ACTA); (G). 1 ex. adult del 4.X 
a finals d’any (ACTA); (G). 1 ex. de 1r hivern 
del 18.X a finals d’any (ACTA); (G). 1 ex. de 
1r hivern del 28.X a finals d’any (ACTA); (G). 
2 exs., un de 1r hivern i un de 2n hivern, el 
19.XII (ACTA); (G). Homologades pel CAC. 

Larus michahellis
Gavià argentat

Estatus Resident molt comú i en increment, 
tant al litoral com a l’interior. També és 
un migrador regular, tot i que és difícil de 

detectar els moviments amb els nombrosos 
residents al llarg de tot el territori. Les prin-
cipals colònies de parelles reproductores es 
troben a les illes Medes i al delta de l’Ebre. 
A la resta del territori nidifica de forma 
més localitzada, i en menor nombre, tant 
a l’interior, com al litoral, on ho fa regular-
ment en àrees urbanes.

El nombre d’efectius citats arreu del país 
s’ha mantingut força constant respecte 
2008. Únicament hi ha variacions nota-
bles en el cens hivernal del delta de l’Ebre 
(reducció del 92% i 91% respecte 2008 i 
2007) i en el màxim anual censat a Ban-
yoles (reducció del 28% i 38% respecte 
2008 i 2007, respectivament); aquestes 
variacions contrasten amb el descrit per 
als dos indrets en anys anteriors (Anton 
2009). A l’altre extrem es troba la colònia 
de les illes Medes, on l’estimació dels seus 
efectius reproductors tan sols s’ha reduït 
en 15 parelles (diferència inferior al 0,2%). 
Destaca l’arribada a Solius de dos exemplars 
anellats procedents de zones de les que 
no se’n tenia cap registre a Catalunya, el 
Cantàbric i Algèria.- MBMA.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus 2.329 exs. 
al cens d’hivernants el 17.I (PFLB, PCXE, ACHA, 
LMPA, SOAA i JVSA); (N).
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà i badia de Roses 2.500 exs. el 13.I 
(JMAA, AOTA, TMJA, SSAA, JVLA i JGME); cens 
d’ocells aquàtics hivernants (N).  

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1.887 exs. entre el 7 i el 
23.I (PDEA); cens d’ocells aquàtics hiver-
nants (N). 

BAIX EMPORDÀ

Illes Medes 15.692 exs. el 15.I (RGBA i 
SCXG); cens d’ocells aquàtics hivernants 
(N). 7.685 parelles nidificants (MBMA); (R).
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Sant Feliu de Guíxols - Castell-Platja 
d´Aro 2.390 exs. el 10.I (CACB, JBLA, JRGA, 
DVSA, MCDA, LHMA i DBVA); cens d’ocells 
aquàtics hivernants (N).

BAIX EMPORDÀ - GIRONÈS

Santa Cristina d’Aro - Llagostera 1 ex. 
cantàbric (L. m. lusitanius),  de segon any, 
marcat com a poll a San Sebastián, observat 
a l’abocador de Solius el 4.I (CACB); (T). 
El 19.VII i el 12.IX es llegeix una anella 
metàl·lica d’un exemplar anellat a Platja 
d’Aro el maig de 1990, per tant aquest ocell 
tenia 19 anys (CACB). El 19.VII, a l’abocador 
de Solius, s’observa un jove de l’any marcat 
a Algèria; primera observació d’un exemplar 
d’aquest origen a l’estat espanyol; el mateix 
exemplar es torna a observar, al mateix 
indret, el 27.IX (CACB); (B).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. juvenil a la platja 
de ca l’Arana el 5.VI (FLSA); primers exem-
plars en dispersió postnupcial (F).

BARCELONÈS

Barcelona 2.088 exs. al port el 12.I (RGBA, 
EGPA i ARMC); cens d’ocells aquàtics hiver-
nants (N). 

OSONA

Manlleu 1.050 exs. al Ter el 9.IX (AGRB); 
(N).
Vilanova de Sau 1.668 exs. a l’embassament 
de Sau el 17.I (JAIA, MGBA, RJNA, GBXC i JCSA); 
cens d’ocells aquàtics hivernants (N).

PLA DE L’ESTANY

Banyoles Uns 1.800 exs. a l’estany el 15.IX 
(CFQA); màxim anual (N).

Larus cachinnans
Gavià caspi

Estatus Accidental. Algunes dades homo-
logades pel CAC.

Com en els anys precedents, les observa-
cions d’exemplars d’aquesta espècie són 
escasses, concentrades als primers mesos de 
l’any i a la costa i, majoritàriament, d’ocells 
de primer hivern. També sembla que va 
perfilant-se una major presència a la costa 
nord, on es detecta de manera regular de 
finals de desembre a finals d’abril. Aquest 
any es recull un parell de citacions d’ocells 
de característiques mixtes entre gavià caspi 
i gavià argentat. La presència d’aquesta 
mena d’ocells, junt amb d’altres d’aspecte 
típic, sembla lògica donada la hibridació 
d’ambdues espècies a la zona més occidental 
de l’àrea de distribució del Caspi, a Polònia. 
L’aparició d’ocells mixtos a casa nostra es va 
veure per primera vegada a finals del 2005 
(Alvarez, 2005), i complica la identificació 
de determinats exemplars, així com la feina 
dels comitès de rareses.- CACB.

BAIX EMPORDÀ - GIRONÈS

Santa Cristina d’Aro - Llagostera  1 ex. de 
2n any calendari a l’abocador de Solius el 
3.I (CACB); (G). 1 ex. de 2n any calendari a 
l’abocador de Solius el 14.II (CACB); (G). 2 
ex. de 2n any calendari a l’abocador de So-
lius el 15.II (CACB); (G). 1 ex. de 3r any ca-
lendari a l’abocador de Solius l’1.III (CACB); 
(G). 1 ex. adult a l’abocador de Solius el 8.III 
(CACB); (G). A part dels exemplars referits, 
al mateix indret, almenys, el 14.II i el 7.III, 
s’observen sengles exemplars amb caràcters 
mixtos amb el gavià argentat (CACB); (G).

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. de 1r hivern al parc de 
Diagonal Mar el 16.II (MCVA); (G). No tra-
mesa al CAC.
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GARRAF

Vilanova i la Geltrú 1 ex. el 26.II (XLBA, 
FMVA i MCVA); (G). No tramesa al CAC.

TARRAGONÈS

Tarragona 1 ex. de 3r hivern l’11.I (ACTA); 
(G). Homologada pel CAC.

Larus glaucoides
Gavinot polar

Estatus Accidental. Sense cap registre previ 
a Catalunya

Les dades aportades d’aquesta espècie són 
les primeres que es produeixen a Catalunya. 
Es va observar durant un període de 19 
dies al port de Cambrils i en una ocasió a 
l’Ametlla de Mar. Sembla raonable pensar 
que les dues observacions corresponen 
a un sol exemplar, ja que es van produir 
en dues localitats separades per només 30 
km i durant el mateix període. Durant els 
primers dies l’ocell es va observar dins el 
port de Cambrils de forma continuada. 
Posteriorment, va començar a abandonar el 
port durant el matí, segurament per seguir 
les embarcacions de pesca, però tornant-hi 
a la tarda coincidint amb la tornada de la 
flota d’arrossegament. Els darrers dies ja no 
s’observava a Cambrils de forma regular, 
coincidint amb l’observació de l’Ametlla. 
Aquesta observació s’ha d’incloure dins una 
invasió de gavinots polars a escala europea 
que es va traduir en una gran presència de 
l’espècie a les costes ibèriques de l’Atlàntic i 
Cantàbric (www.ReservoirBirds.com; www.
rarebirdspain.net). Tanmateix, aquesta arri-
bada va coincidir amb la de gavinetes de 
tres dits després d’un temporal de vent 
molt fort de component nord-oest (www.
ornitho.cat).- ACTA.

BAIX CAMP

Cambrils 1 ex. de 1r hivern al port del 4.II 
(JFOD) al 22.II (XFPA); (G). Homologada 
pel CAC.

BAIX EBRE

L’Ametlla de Mar 1 ex. el 21.II (PJAA i BRXB), 
possiblement el mateix exemplar observat 
a Cambrils (G). No tramesa al CAC.

Larus marinus
Gavinot

Estatus Accidental. Algunes dades homo-
logades pel CAC. La seva distribució s’estén 
per la costa est d’Amèrica del Nord i per 
les costes atlàntiques d’Europa.

Aquesta espècie segueix sent molt escassa a 
Catalunya però ja són cinc els anys conse-
cutius amb observacions. Cal remarcar que 
aquesta és una de les primeres observacions 
d’un gavinot adult a Catalunya.- ACTA.

GARRAF

Sitges 1 ex. adult al passeig marítim el 7.II 
(OLGA). No tramesa al CAC.

Rissa tridactyla
Gavineta de tres dits

Estatus Regular com a hivernant i en mi-
gració, en abundància variable segons els 

http://www.reservoirbirds.com
http://www.rarebirdspain.net
http://www.rarebirdspain.net
http://www.ornitho.cat
http://www.ornitho.cat
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anys, generalment escàs. Molt més comú 
mar endins que a la costa. Accidental a 
l’interior, excepte en anys excepcionals 
d’arribada massiva.

Un dels esdeveniments més rellevants de 
l’any va ser, sense dubte,  l’arribada massiva 
de gavinetes de tres dits durant el mes del 
gener de 2009. Les tempestes provocades 
pels ciclons Joris i Klaus a l’Atlàntic es van 
manifestar a Catalunya amb un fort temporal 
de vent el cap de setmana del 24 i 25 de 
gener. Amb posterioritat a aquestes tempes-
tes, es va detectar la presència de gavinetes 
de tres dits a bona part del territori. El fet 
més sorprenent va ser que una gavina de 
costums pelàgics com aquesta es detectés 
en aigües continentals de l’interior del país, 
incloent basses, llacs i pantans, fins i tot de 
l’àrea del Pirineu. Aquesta entrada va afectar 
ocells de l’Atlàntic que van ser literalment 
escombrats cap a l’interior del continent i 
van arribar a la península Ibèrica, sud de  
França, Suïssa i nord-oest del Marroc. A 
Catalunya es van detectar al voltant de 900 
ocells amb les concentracions més impor-
tants al port de Cambrils, port de Tarragona, 
embassament de Riba-roja, delta del Ebre i 
Cap de Creus. Es van fer observacions en 
un total de 22 comarques, de les quals 12 
eren a l’interior de Catalunya i tres a l’àmbit 
del Pirineu (Pallars Jussà, Pallars Sobirà i 
Vall d’Aran). Alguns d’aquests ocells van 
arribar extremadament dèbils i esgotats i 
es te constància d’un mínim de 15 indi-
vidus trobats morts. No es coneixen casos 
d’hivernada similars al que ens ocupa, per bé 
que la temporada 1983/84 sembla que va ser 
també inusualment molt abundant.- RACC.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus 8 exs. el 
17.I (PFLB, PCXD, ACHA, LMPA, SOAA i JVSA); 
cens d’ocells aquàtics hivernants (N). 2 
adults a la platja de la gola de Llançà el 24.I 
(PCXD).. 107 exs. en pas a la punta de Cap 

de Creus el 7.II (PCXD, SOAA i PFLB); (N). 6 
ex. mar endins, a l’alçada de la punta de 
Cap de Creus el 13.III (GGXB i ALXE, PNIN, 
EGPA, RGBA, ABRA i JMAA). 17 exs. en pas a la 
punta de Cap de Creus el 15.III (ECFA i BSXA). 
28 ex. en pas a Cap de Creus el 8.III (PFLB, 
ACHA, JVSA i CGPC). 1 ex. aturat a la Massa 
d’Oros el 7.VI (PFLB, ACHA, PRXE, DSBB, OCVA, 
JVSA i PGGA); darrera citació prenucial, molt 
tardana (F). 4 exs. (2 joves i 2 adults) en pas 
cap al nord, per la punta de Cap de Creus 
el 12.XII (PFLB, MPBA, JMDA i GCAB); (N).
Roses 2 exs. al port el 5.II (PCXD); 1 ex. 
el 6.II (MSDC i TMJA); un altre o el mateix 
el 13.II (TMJA). 2 ex. el 8.III (GORA); (F).
Serra de l’Albera 1 ex. a l’estany Massot 
l’11.II (JBRC); (G).

BAIX CAMP

Botarell 3 exs. a l’embassament de Riude-
canyes el 21.II (ACTA); (G).
Cambrils 127 exs. (125 adults i 2 de segon 
any) al port el 30.I (ACTA , MGMA i MPSB); 
(N). 75 exs. al port al 5.II (ACTA); (N). 31 
exs. (25 adults i 6 de segon any) al port el 
20.II (PJAA); (N). 13 exs. al port el 10.III 
(ACTA); (N). 1 ex. al port el 16.IV (PJAA); 
(F). 1 ex. al port el 12.X (ACTA); (F). 10 ex 
a la platja del Regueral el 7.II (AELA); (N). 

BAIX EBRE / MONTSIÀ

L’Ametlla de Mar 1 ex. al port de l’Ametlla 
de Mar el 21.II (PJAA i BRXB); (E).
Ampolla 5 exs. a l’Ampolla el 27.I (DBCA, 
CRMB). 1 ex. a la Bassa de les Olles el 27.I 
(DBCA, CRMB); (E).
Deltebre 6 exs. a Deltebre el 25.I (DBCA, 
CRMB). 5 exs. a Deltebre el 31.I (DBCA, CRMB).
Amposta 1 ex. el 16.II (DBCA; CRMB); (E).
Sant Carles de la Ràpita 21 exs. el 26.I 
(DBCA, CRMB). 2 exs. a la Barra del Trabu-
cador el 26.I (DBCA, CRMB). 4 exs. als Alfacs 
el 27.I (DBCA, CRMB). 2 exs. a la barra del 
Trabucador el 5.II (DBCA, CRMB). 3 exs. als 
Alfacs el 8.II (DBCA, CRMB). 1 ex. el 12.II 
(DBCA, CRMB); (F).
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Sant Jaume d’Enveja 2 grups de 14 i 16 
exs. el 24.I (DBCA, CRMB). 1 ex. a la platja 
de Mitjorn el 24.I (DBCA, CRMB). 11 exs. a 
la platja de Mitjorn el 25.I (DBCA, CRMB). 
14 ex. el 26.I (DBCA, CRMB). 66 exs. a l’illa 
de Buda el 31.I (DBCA, CRMB). 17 exs. a 
la platja de Mitjorn el 1.II (DBCA, CRMB). 
2 exs. al Serrallo l’1.II (DBCA, CRMB). 1 
ex. a la gola de la Platjola el 4.II (DBCA, 
CRMB). 6 exs. a la platja de Mitjorn el 
5.II (DBCA, CRMB). 1 ex. al Serrallo el 7.II 
(DBCA, CRMB). 2 exs. a l’illa de Buda el 13.II 
(DBCA, CRMB); (N). 

BAIX EMPORDÀ

Baix Ter 1 ex. volant front la platja del 
Cul de les Senyores el 25.I (JPCA). 4 exs. 
a la gola del Ter el 27.I (FTCA i RGXG); (E).
Begur 2 exs. a la punta d’es Plom el 3.I 
(ABRA). 16 exs. a Sa Tuna el 7.II (ABRA). 1 ex. 
a la punta d’es Plom el 12.XII (ABRA); (E).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat  3 exs. (2 adults i 1 
jove) al riu Llobregat el 27.I (MPLA). 2 adults 
a Sant Andreu de la Barca el 28.I (VSSA). 5 
exs. al Papiol el 28.I (ICOA).  1 ex. a cal Tet 
l’1.II (STXB) i 1 ex. a la platja de ca l’Arana 
l’11.II (FLSA). Mínim de 3 exs. el 14.II (APPB). 
2 adults a la platja de ca l’Arana l’1.V (RBVA) 
i 1 ex. de 2n any el 4.V (FLSA); (F). 

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. a Sants Estació el 29.I 
(MRFB). 3 exs. el 31.I (ICOA). Un adult el 5.II 
(JGCB). 2 exs. el 18.III (MGVA). 1 ex. el 5.V 
(PASA). Un adult a l’escullera de Barcelona 
el 4.XII (MGVA); (F).
Sant Adrià del Besòs 2 exs. a la desem-
bocadura del riu Besòs el 6.IV (XLBA); (E).

BERGUEDA

Cercs  2 exs. el 24 i 25.I (ICOA), i 3 exs. 
el 28.I (ICOA). 2 adults el 31.I (PABB); (G).

GARRAF 

Cubelles 1 ex. a la desembocadura del riu 
Foix el 29.I (ICOA); (E).
Sitges 1 ex. el 3.V (PASA).
Vilanova i la Geltrú 1 ex. a la platja de 
Ribes Roges el 26.I i 27.I (ICOA). 1 ex. al 
port el 30.I (ICOA). 25 exs. (24 adults i 1 de 
segon any) al port el 5.II (VPRA). Un adult 
el 30.III (MOVA i VPRA). 1 ex. al port el 9.IV 
(XMCA). 1 ex. el 20.IV (MOVA). Un adult al 
port el 27.IV (MOVA). 1 ex. de 1r estiu el 
22.VI (MCVA); (F). 1 ex. de primer any a la 
platja de Ribes Roges el 10.XI (CCMA); (F).

MARESME

Arenys de Mar 3 adults al port el 23.II 
(MCVA). 1 ex. el 25.II (EBMA); (E).
El Masnou 1 ex. el 25.I (ICOA); (E).
Santa Susanna 1 ex. el 24.II (EBMA); (E).

NOGUERA

Alòs de Balaguer 1 ex. al 4.II (EBMA); (G).
Balaguer 1 ex. el 26.I (ICOA); (G).
Camarasa 1 ex. al pantà de Sant Llorenç 
de Montgai el 27.I (ICOA). 1 ex. al pantà 
de Camarasa el 3.II (ICOA); (G).
Ivars de Noguera 28 exs. el 27.I (ICOA); 
(G, N).
Ponts 1 ex. el 27.I (ICOA); (G).

OSONA

Sant Quirze de Besora 1 ex. de 1r hivern 
trobat mort al Ter el 15.II  (JVRA); (G).
Torelló 1 adult al riu Ges el 27.I (JVRA); (G).
Vilanova de Sau 2 adults al Pantà de Sau 
el 25.I (RJNA). Un adult el 26.I (RJNA). 2 
adults el 28.I (RJNA i MRSA). 3 adults el 
29.I (MRFB, GMCC i DCXC). Un adult el 30.I 
(GMCC i DCXC). 2 adults vius i 2 adults 
morts el 31.I (JPRB). 3 adults l’1.II (DCXC). 
2 adults el 7.II (RPEA i JPRB). Un adult el 
8.II (RJNA). 3 adults el 10.II (JMXH i MRFB). 
2 adults el 21.II (RJNA). 4 adults el 22.II 
(JPRB); (F; G).
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PALLARS JUSSÀ

Castell de Mur 2 exs. trobats morts al 
pantà de Terradets el 30.I i 31.I (JCCD); (G).

PALLARS SOBIRÀ

Alt Àneu 19 exs. a l’embassament de la 
Torrassa el 24.I (PSFA), i 4 exs. el 30.I (RSBA); 
(G).
Espot 19 exs. el 25.I (ICOA); (G). 
Rialp 1 exs. el 30.I (ICOA); (G).

PLA D’URGELL

Estany d’Ivars i Vila-sana Un mínim de 4 
exs. el 27.I (JEBA), i 17 exs. el 28.I (JEBA); 
(G).

PLA DE L’ESTANY

Banyoles 9 exs. a l’estany el 27.I (ICOA). 
11 exs. el 29.I (ICOA). 14 exs. (10 morts) 
a  l’estany de Banyoles el 30.I (CFQA, JVLA, 
MCLA, PMXB, ECXD i JBXH), i 3 exs. el 3.II 
(JBXH); (G).

RIBERA D’EBRE

Flix  Almenys 6 exs. adults a l’embassament 
el 28.I (EPFA i OPSA); (E). 8 exs. el 29.I 
(ICOA); (G).
Riba-roja d’Ebre 62 exs. a l’embassament 
de Riba-roja el 29.I (ICOA). Un mínim de 90 
exs. el 31.I (ICOA), i 7 exs. el 19.II (ICOA); 
(G).

SEGRIÀ

Lleida 80 exs. el 28.I (CPBA); (G, N).
Montoliu de Lleida 21 exs. al abocador de 
Montoliu el 28.I (ICOA); (G, N).

SELVA

Blanes Un mínim de 5 exs. tots adults, a la 
desembocadura de la Tordera el 2.II (DCFB), 
i  2 exs. al mateix lloc el 9.V (MGVA); (F).
La Cellera de Ter Un adult el 27.I (OCVA); 
(E).
Sils 3 exs. a l’estany de Sils el 29.I (ADGA); 
(G).
Susqueda Un adult al pantà de Susqueda 

el 31.I (GJPA i ASXG), un altre ex. l’1.II  i el 
3.II (ICOA); (G).

SOLSONÈS

Clariana de Cardener 1 ex. al pantà de 
Sant Ponç el 25.I, i 2 exs. els dies 26 i 27.I 
(ICOA); (G).

TARRAGONÈS

Tarragona 1 ex. al port de Tarragona el 29.I 
(ICOA), 5 adults el 30.I (ACTA i MGMA), 27 
adults i un ex. de segon any el 31.I (ACTA, 
MPSB, CAFA i DJGA). 26 exs. l’1.II (ACTA, MPSB, 
CAFA i DDCD). 20 exs. el 2.II (ACTA, MPSB i 
CAFA). 22 adults i un ex. de segon any el 3.II 
(ACTA, MPSB, CAFA, RACC, MGTA i JCMG); (F, N).
Torredembarra 1 ex. el 2.V (PASA).
Salou 19 exs. al cap de Salou el 7.II (ACTA), 
i 14 adults el 7.III (ACTA); (N).

VAL D’ARAN

Arres 2 adults el 30.I (JGGF); (G).
Bausen 6 ex el 28.I (SAFX). Un adult trobat 
mort al Barratge de Frontera el 30.I (CGGA, 
SAFX, CMVB, GBXA i JGGF); (G).
Es Bórdes 12 exs. el 30.I (ICOA); (G).

VALLÈS ORIENTAL

Martorelles Un adult al riu Besòs el 25.I, 
i un adult mort trobat a la ribera del riu 
Besòs el 27.I (FMVA); (G).
Montmelò 1 ex. a l’aiguabarreig del riu 
Tenes/Besòs el 27.I (ICOA); (G).
Sant Celoni 1 ex. als aiguamolls de les 
Llobateres el 26.I (DCFB); (G).
Vilanova del Vallés Un adult voltant di-
recció N al riu Mogent el 6.II (JFOB); (G).

Gelochelidon nilotica
Curroc

Estatus Estival nidificant localitzat al delta 
de l’Ebre, on hi ha més de 300 parelles, 
sembla que en augment. A la resta del te-
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rritori és un migrant escàs, però regular, al 
litoral, i més ocasional a l’interior. Hivernant 
excepcional.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus 4 exs., 2 
dels quals són polls voladors, en direcció 
sud a la punta de Cap de Creus el 4.VII 
(ACHA i HPMA).
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 3 exs. als estanys del Matà el 7.IV 
(JMOB i AGRB); primera citació prenupcial 
(F). 5 exs. als arrossars de la Gallinera el 9.V 
(MGMA); màxima anual (N). 1 ex. el 21.VII 
(JVLA); darrera citació postnupcial (F).

BAIX CAMP

Cambrils 3 exs. volant terra endins el 
25.IV (ACTA, MVCA i OLGA); (B). 1 ex. a la 
platja del Regueral el 26.XII (PJAA); citació 
hivernal (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 2 exs. el 9.IV (JBCB); primera 
citació prenupcial (F). 2 exs. al Goleró el 
27.IX (MSBB); darrera citació postnupcial (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 2 exs. sobre can Di-
moni el 8.IV (RBVA); primera citació pre-
nupcial (F). 

BARCELONÈS

Sant Adrià de Besòs 1 ex. a la desembo-
cadura del Besòs el 8.IV (XLBA); primera 
citació prenupcial (F). 

RIBERA D’EBRE

Flix 5 exs. sobre l’embassament del 3 al 
5.VIII (OPSA i EPFA); (G). 2 exs. a Sebes el 
29.VIII (JBGC); (G).

SELVA

Sils 1 ex. als estanys el 25.VII (AMLB); (G).

TARRAGONÈS

Tarragona 1 ex. al port el 8.XI (ACTA i 
GGLA); citació hivernal (F).

Hydroprogne 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 prenup-
cial. Hivernant ocasional al delta de l’Ebre.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. als estanys del Matà del 2.IV 
(JMAA, JGME i EDDB) al 20.IV (JRRF i ARRC). 
2 exs. als estanys del Matà el 27.IV (JRRF, 
ARRC; NCXB; JMAA, AOTA i ABRA).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 8 exs. entre el 7 i el 23.I 
(PDEA); cens d’ocells aquàtics hivernants 
(N). 

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 2 exs. sobre l’aeroport 
el 20.III (ABBB); primera citació prenupcial 
(F). 2 exs. a la platja de ca l’Arana el 2.IV 
(FLSA), 5 exs. el 6.IV (HHHC), 3 exs. a la 
maresma el 8.IV (CCTA) i 2 exs. a la platja 
de ca l’Arana el 20.V (FLSA); darrera citació 
prenupcial (F). 

Sterna spp.
Xatrac de bec taronja

Continuen arribant observacions de xatracs 
amb caràcters mixtos de diferents espècies 
dels quals es desconeix amb total certesa a 
quin taxó pertanyen. Presenten el bec taron-
ja i el carpó blanc. L’estructura del bec, del 
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cap, de les potes i del plomatge fa que no es 
pugui descartar que es tractin d’exemplars 
híbrids. Alguns caràcters són més propis de 
xatrac becllarg Sterna sandvicensis, altres de 
xatrac bengalí Sterna bengalensis i l’aspecte 
general resulta molt similar al xatrac elegant 
Sterna elegans.- OCVA.  

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. a l’hemidelta sud el 
26.V (RGBA) i el 28.V (MGTA); (G). 

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a la platja del 
Prat el 6.VI (XLBA i RBVA); (G).  

Sterna sandvicensis
Xatrac becllarg

Estatus Nidificant localitzat al delta de 
l’Ebre, on es reprodueixen prop de 2.000 pa-
relles. Present tot l’any pel litoral, especial-
ment durant les migracions i a l’hivern. Ac-
cidental, amb algunes citacions a l’interior.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus 13 exs. 
al cens d’hivernants el 17.I (PFLB, PCXE, 
ACHA, LMPA, SOAA i JVSA). 145 exs. vistos 
al llarg del dia a la punta de Cap de Creus 
el 4.IV, al vespre s’ajoquen a s’Encalladora 
(PFLB, DSBB, QPRA, MCME, AOVA i ALTA). 1 
ex. migrant al nord a la punta de Cap de 
Creus el 7.VI (PFLB, ACHA, PRXE, DSBB, OCVA, 
JVSA i PGGA); darrera citació prenupcial (F). 
91 exs., tots ells en pas cap al sud, per la 
punta de Cap de Creus el 3.X (PFLB, JMDA, 
MPBA i JVSA); (N).
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà i badia de Roses 32 exs. el 13.I 
(JMAA, AOTA, TMJA, SSAA, JVLA i JGME); cens 
d’ocells aquàtics hivernants.  

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 60 exs. entre el 7 i el 23.I 
(PDEA); cens d’ocells aquàtics hivernants 
(N).

BAIX EMPORDÀ

Baix Ter 15 exs. del 19.I al 20.I (ABRA, 
CBLA JCWA i JRPB); cens d’ocells aquàtics 
hivernants. 2 exs. a la platja del Cul de 
les Senyores l’1.VI (JPCA); primera citació 
postnupcial (F).
Sant Feliu de Guíxols - Castell-Platja 
d´Aro 5 exs. el 10.I (CACB, JBLA, JRGA, DVSA, 
MCDA, LHMA i DBVA); cens d’ocells aquàtics 
hivernants (N).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 27 exs. el 12.I (FSEB, 
FLSA, ARMC i STXB); cens d’ocells aquàtics 
hivernants (N).

TARRAGONÈS

Tarragona 13 exs. el 7.II al port (RACC); (N).

Sterna hirundo
Xatrac comú

Estatus Nidificant localitzat al delta de 
l’Ebre, on es reprodueixen diversos milers 
de parelles. Present durant les migracions 
i l’estiu per tot el litoral. Rar a l’interior. 
Hivernant excepcional.

ALT EMPORDÀ

Roses 1 ex. el 15.VII  (RKKB); (F).

BAIX EMPORDÀ

Begur 6 exs. per la punta d´es Plom el 4.IV 
(ABRA); primera citació prenupcial (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 2 exs. a la platja de 
ca l’Arana el 10.III (FLSA); primera citació 
prenupcial (F). 
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BARCELONÈS

Sant Adrià de Besòs 1 ex. el 8.IV (XLBA i 
JTOA); primera citació prenupcial (F).

RIBERA D’EBRE

Móra d’Ebre 1 ex. el 12.VIII (EPFA); (G).

SEGRIÀ

Torres de Segre 1 ex. el 21.V (MGMA); (G).

URGELL

Belianes 1 ex. en vol pels secans el 7.V 
(MGMA); (G).

Sternula albifrons
Xatrac menut

Estatus Nidificant estival localitzat al delta 
de l’Ebre, on crien uns quants centenars 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 forma escassa.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. als estanys del Matà el 27.IV 
(AOTA i NCXB).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 2 exs el 10.IV (MVCA i MSBB); 
primera citació prenupcial  (F). 

BAIX EMPORDÀ

Baix Ter 1 ex. al mas de la Pagesa el 10.V 
(JPCA); (G).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 2 exs. a la platja de 
ca l’Arana el 27.IV (FLSA); primera citació 
prenupcial (F). 13 exs. l’11.V (FLSA); (N). 
1 parella covant a la platja de ca l’Arana el 
20.V (FLSA); primers indicis de reproducció 

de l’any (R). 7 parelles reproductores més 
una darrera de possible a la platja de ca 
l’Arana durant els mesos de juny i juliol 
(FLSA); (R). 

Chlidonias hybrida
Fumarell carablanc

Estatus Nidificant localitzat al delta de 
l’Ebre, 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.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. a l’estany del Cortalet el 30.III 
(JMAA); primera citació prenupcial (F). 31 
exs. a l’estany Europa l’11.IV (APPB); (N). 2 
exs. a l’estant d’en Pericos el 19.V (JVLA); da-
rrera citació prenupcial (F). 2 exs. a l’estany 
Europa l’11.VIII (GDBA); (F).

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 1 ex. a l’embassament 
15.IV (XPCA); (F). 1 ex. el 4.IX (CGGA i HSCA); 
darrera citació postnupcial (F). 

BAGES

Manresa 4 exs. al parc de l’Agulla el 9.IV 
(MIXB); primera citació prenupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 121 exs. entre el 7 i el 
23.I (PDEA); cens d’ocells aquàtics hiver-
nants (N).

BAIX EMPORDÀ

Palau-sator 1 ex. el 13.IV (ABRA); (F).
Baix Ter 2 exs. a la la gola del Ter el 23.VIII 
(JPCA); (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a cal Tet el 21.II 
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(RRSB i JJMB); citació hivernal (F). 2 exs. a 
la maresma el 6.IV (JCMC, MMXK i FPXC); 
primera citació prenupcial (F). 7 exs. a la 
Vidala el 28.VI (STVX); exs. estiuejants no 
reproductors (F). 1 ex. a cal Tet el 6.IX (OBXB 
i OBCA); darrera citació postnupcial (F).

PLA D’URGELL

Estany d’Ivars i Vila-sana Uns 30 exs. 
l’1.V (MGMA); màxim anual (N). 

SELVA

Sils 1 ex. el 15.IV (CPMB); primera citació 
prenupcial (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.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus Diversos 
exemplars en pas per la punta de Cap de 
Creus el 2.V (JFOD, ABRA, DLHA i PFXC). 1 ex. 
aturat sobre uns troncs a 4 milles a l’est de 
Cap de Creus el 30.V (ALXE); (F).
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 12 exs. a l’estany del cortalet l’1.IV 
(EDDB); primera citació postnupcial (F). 
1 ex. a la depuradora d’Empúriabrava el 
12.V (JVLA); (F).

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 1 ex. a l’embassament 
els dies 1 i 2.IX ( XBGA); (G). 

BAIX EMPORDÀ

Castell-Platja d’Aro 1 ex. a la basa del Dofí 
i als estanys de les Escoles el 25.IV (CACB); 
espècie molt rara a la vall del Ridaura (G).

Baix Ter 1 ex. a la la gola del Ter el 24.VIII 
(JPCA).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat Diverses observacions 
a cal Tet: 1 ex. el 25.IV (RGLA). 1 ex. el 7.IX 
(FLSA). 2 exs. el 14.IX (MCXG); darrera citació 
postnupcial (F).  

PLA DE L’ESTANY

Banyoles 41 exs. a la zona sud de l’estany 
el 21.V (CFQA); màxim anual (N).

PLA D’URGELL

Estany d’Ivars i Vila-sana Entre 20 i 25 
exs. el 12.V (RBVA); màxim anual (N). 

SEGRIÀ

Torres de Segre 6 exs. a l’embassament 
d’Utxesa el 10.V (RBVA); (G)..

SELVA

Sils 1 ex. a l’estany el 25.IV (ADGA); primera 
citació postnupcial (F).
 
TARRAGONÈS

Vila-seca 1 ex. a la Sèquia Major el 10.IX 
(CAFA); (F). 

Chlidonias leucopterus
Fumarell alablanc

Estatus Migrador regular, però escàs, al lito-
ral. Més comú al pas prenupcial, potser per 
ser més fàcilment identificable en aquesta 
època. Hivernant molt rar.

BAIX EBRE/MONTSÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. a Riet Vell el 26.IV 
(AAJA i FDXB); (E). 1 ex. a l’Alfacada el 9.V 
(EGGA i PBGA); (E). 
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BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a la maresma el 
4.V (MBXN i JCMC); (E).

Alca torda
Gavot

Estatus Present regularment i en bon 
nombre durant les migracions, així com 
a l’hivern, quan es troba més localitzat. 
Molt més ocasional a finals de primavera i 
principis d’estiu (de maig a juliol).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus 13 exs. el 
10.I (PFLB, PCXE, ACHA, LMPA, SOAA i JVSA); 
cens d’ocells aquàtics hivernants (N). 98 exs. 
a la punta de Cap de Creus el 7.II (PFLB i 
SOAA); (N). 1 ex. en direcció nord a la punta 
de Cap de Creus el 8.III (PFLB, MGMA, ACHA, 
JVSA i CGPC); darrera observació prenupcial 
(F). 5 exs. entre Llançà i Grifeu el 5.XI (ECFA 
i NSXD); primera citació postnupcial (F). 26 
exs. en pas cap al nord per la punta de Cap 
de Creus el 7.XI (PFLB, JMDA, MPBA, JVSA i 
JFFB); (N). 17 exs. en pas cap al nord, per 
la punta de Cap de Creus el 12.XII (PFLB, 
MPBA, JMDA i GCAB); (N).
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 29 exs. front la Massona el 7.XII 
(JRXN); (N).

BAIX CAMP

Cambrils 1 ex. prop del port l’1.II (MDDB); 
(E).

BAIX EMPORDÀ

Begur 4 exs. en 2 hores i mitja de cens el 
7.XI (ABRA); (E).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. el 12.I (FSEB, 
FLSA, ARMC i STXB); cens d’ocells aquàtics 
hivernants (N). 7 exs. des de la platja de 
ca l’Arana el 9.XI (FLSA); primera citació 
postnupcial (F).

BARCELONÈS

Barcelona 3 exs. davant l’escullera el 5.XII 
(MGVA); (E).
Sant Adrià de Besòs 1 ex. davant el parc 
Litoral el 9.XII (DBMC); (E). 

MARESME

Santa Susanna Un mínim de 14 exs. el 
8.XII (XRCA); (N). 

SELVA

Blanes 4 exs. a la desembocadura de la 
Tordera el 7.XI (MGVA). 15 exs. el 21.XI 
(MVCA); màxim anual (N).

TARRAGONÈS

Salou Uns 3 exs. el 28.XII (AELA); (E).

Fratercula arctica
Fraret

Estatus Regular en baix nombre mar endins, 
entre mitjans d’hivern i finals de primave-
ra, amb observacions més escasses fins a 
principis d’estiu, i rarament a la tardor i 
principis de l’hivern.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus 3 ex. 7.5 
milles mar endins, a l’alçada de la punta de 
Cap de Creus el 13.III (GGXB, ALXE, PNIN, 
EGPA, RGBA, ABRA i JMAA); (E).  4 exs. a la 
punta de Cap de Creus el 9.V (PFLB, ACHA, 
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JVSA, HPMA, MSFB, PFSA i ETXB). 2 exs. el 10.V 
(ALXE i GGXB); (E).

BAIX EMPORDÀ

Sant Feliu de Guíxols  Diversos exemplars 
entre 4 i 5 milles el 14.III (LDLA); (E). 

BAIX LLOBREGAT

Gavà 3 exs. l’1.III (CGGA i XBGA); (E).
Sitges 4 exs. l’1.III (CGGA i XBGA); (E).

GARRAF

Vilanova i la Geltrú 2 exs. el 13.III (VPRA); 
(E).

TARRAGONÈS

Salou 1 ex. en vol cap al sud davant el cap 
de Salou el 6.VII (ACTA); (E). 

Pterocles orientalis
Xurra

Estatus Resident nidificant molt localitzat 
i escàs en alguns secans de la Noguera i 
el Segrià.

Enguany es detecta una disminució dels 
efectius durant el període estival i hiver-
nal, trencant la tendència positiva dels dos 
anys anteriors. Destaca l’observació del 
secà d’Alfés, fora de l’àrea tradicional de 
l’espècie.- ABBB.  

NOGUERA-SEGRIÀ

25 exs. en el cens simultani hivernal i només 
13 exs. en l’estival (DGJA, GBCA, JBSA, JCMC, 
ABBB, DGCA, FPTA, FSVA, APTA, MPOB, MRFB i 
JBAB); (N, E).  

NOGUERA

Balaguer 2 exs. al secà el 6.VII (MBXL); (E). 
3 exs. el 13.IX (CGFA); (E).

SEGRIÀ

Alfés 2 exs. el 4.VIII (JMME); (E).
Lleida 1 ex. a Torreribera el 29.I (ABBB); (E)

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.

L’observació d’un grup de 115 exemplars 
al gener situa la població hivernal en va-
lors similars a l’any anterior, i confirma 
una lleugera recuperació respecte fa dos 
hiverns. Les dues observacions del Pla 
d’Urgell i l’Urgell en període reproductor 
indicarien la capacitat de l’espècie per colo-
nitzar noves zones si disposessin d’hàbitats 
òptims.- ABBB.

GARRIGUES

Castelldans Uns 25 exs. el 21.II (ADGA); 
(N). Uns 80 exs. el 13.XII (ARSA); (N).

PLA D’URGELL

Bellvís 2 exs. a l’Argelagà el 24.IV (FMSA); 
(G).  

SEGRIÀ

Alfés 115 exs. el 2.I (MGMA); (N). 54 exs. el 
3.II (ABBB); (N). 43 exs. el 9.XI (JGXN); (N).

URGELL

Belianes 3 exs. el 12.V (ABBB); (G).
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Columba livia
Colom roquer

Estatus Resident nidificant comú arreu del 
territori. La majoria són d’origen domèstic, 
però també hi ha poblacions salvatges 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 do-
mesticats i modificats per selecció artificial 
que s’han escapat o han estat alliberats i han 
establert poblacions salvatges pròximes als 
assentaments humans.

Tendència població nidificant (SOCC) 
Mitjana anual (2002-2009): 10% (*, n=71). 
Índex 2009=2,9

Tendència població hivernant (SOCC)  
Mitjana anual (2002-2009): 13% (*, n=87). 
Índex 2009=2,7

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus 51 exs. al 
llarg del SOCC del Club Med el 23.I (PFLB); 
concentració màxima a la zona (N).

Columba oenas
Xixella

Estatus Resident nidificant no gaire nom-
brosa, distribuïda de forma més continua 
a les comarques de l’interior, i molt més 
escassa o absent a les comarques litorals. 
En aquestes és més una hivernant regular, 
localment comuna.

Tendència població nidificant (SOCC) 
Mitjana anual (2002-2009): -1% (ns, n=41). 
Índex 2009=0,8

ALT EMPORDÀ

L’Albera 12 exs. pel coll de Plaja el 13.II 
(MBFA i BMBA).
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-

pordà 1 ex. a les closes de sant Joan el 28.IX 
(AOTA); primera citació postnupcial al Parc 
(F). 160 exs. als arrossars de la Gallinera 
el 21.XI (OCVA); xifra màxima anual (N).

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 1 ex. a l’embassament 
del Foix el 18.II (XBGA); (G). 
Sant Llorenç d’Hortons 1 ex. el 22.III, 2 
exs. el 10.V i 1 ex. el 13.IX (MGVA).
Santa Margarida i els Monjos 3 exs. a la 
pedrera d’Uniland el 7.VIII (PTEA i JCRE).

ALT URGELL

Coll de Nargó 16 exs. l’1.IV (MGMA); (G).

BAGES

Cardona 2 exs. en migració pel castell de 
Cardona el 21.IX (OBJA); (G).

BAIX EMPORDÀ

Torroella de Montgrí  1 ex. l’1.VI (ABRA). 
Pals 1 ex. el 18.VII i el 12.VIII (JTXH).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a cal Tet el 27.I 
(FLSA); primera citació prenupcial (F). 11 
exs. a can Dimoni el 20.II (RBVA); (N).

MARESME

Tiana 3 exs. a la Conreria el 15.VII i el 
2.VIII (MGVA); (G). 

OSONA

Gurb Uns 70 exs. a la Palanca del Reixac 
el 21.XII (JPRB); màxim anual (N).

PLA D’URGELL

Bellvís Uns 200 exs. sobre el Tros Gran el 
14.II (FMSA); (N).  

VAL D’ARAN

Naut Aran 4 exs. al pla de Beret el 15.VI 
(AGGB i SGRA); (G). 
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VALLÈS OCCIDENTAL

Montcada i Reixac 1 ex. en vol cap al sud 
el 16.X (FMVA); (G).

VALLÈS ORIENTAL

Sant Celoni 11 exs. a les Llobateres l’11.
XII (DCFB); (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 (2002-2009): 4% (*, n=153). 
Índex 2009=1,1

Tendència població hivernant (SOCC)  
Mitjana anual (2002-2009): -2% (ns, n=165). 
Índex 2009=1,0

BAIX EBRE

L’Ampolla Un mínim de 600 exs. en mi-
gració activa el 3.X (MSBB); (N).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat Un mínim de 250 exs. 
en un sol camp de cereal segat a cal Nani 
el 24.V (RBVA); (N).

BARCELONÈS

Barcelona 2 exs. volantons amb 2 adults 
al carrer Martí i Julià amb la Diagonal el 
28.III (XTGA); (F, R). 

NOGUERA

Penelles Uns 700 exs. al castell del Remei 
el 16.XII (JBSA); (N).

OSONA

Torelló Femella covant  sota la teulada 
d’una masia l’11.V (JBCB); (R). 

SEGRIÀ

Lleida Una parella fa niu en uns estenedors 
de roba d’un quart pis el 24.IV (FMSA); (B). 
Uns 4.000 exs. al dormidor de la Mitjana 
el 19.XI (ATTA); (N).

Streptopelia decaocto
Tórtora turca

Estatus Resident nidificant arreu del te-
rritori, localment comú tant al litoral com 
a l’interior, i actualment en expansió. Va 
colonitzar Catalunya als anys 70.

Tendència població nidificant (SOCC) 
Mitjana anual (2002-2009): 6% (*, n=170). 
Índex 2009=1,6

Tendència població hivernant (SOCC) 
Mitjana anual (2002-2009): 0% (ns, n=176). 
Índex 2009=1,4

OSONA

Vic Uns 150 exs. el 9.VII (RJNA); (N).

PLA D’URGELL

Mollerussa Niu amb un adult i 2 polls el 
24.XII (JBSA); (R, F).

SEGRIÀ

Lleida 1 ex. leucístic/albí a Pardinyes el 
3.IV (FMSA).

TARRAGONÈS

Tarragona 2 exs. de coloració atípica en 
un grup d’uns 200 exs. al port el 18.X 
(RACC); (M, N).

VALLÈS ORIENTAL

Cardedeu Uns 200 exs. al pla del Rieral el 
8.XI (JMOB); (N).
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Streptopelia turtur
Tórtora

Estatus Estival nidificant de forma regular i 
estès per tot el territori. Comú en migració. 
Hivernant excepcional.

Tendència població nidificant (SOCC) 
Mitjana anual (2002-2009): 2% (ns, n=201). 
Índex 2009=1,2

ALT EMPORDÀ

Serra de l’Albera 1 ex. a Delfià el 31.VIII 
(MRXF); darrera citació postnupcial (F).

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 1 ex. a les Masuques 
el 21.IV (XPCA); (F). 1 ex. a la Casa Alta el 
18.IX (RJRA); (F). 1 ex. l’11.X (XBGA); darrera 
citació postnupcial (F). 

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. a l’Ampolla el 8.IV 
(MSBB); primera citació prenupcial (F). 1 
ex. anellat a Canal Vell l’1.X (JFBB); darrera 
citació postnupcial (F).

BAIX EMPORDÀ

Castell-Platja d’Aro 1 ex. als estanys de 
les escoles el 18.IV (CACB); primera citació 
prenupcial (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. sobre l’estació 
biològica del Remolar el 8.IV (JCMC); pri-
mera citació prenupcial (F). 1 ex. a can 
Dimoni l’1.VII (RBVA); primera citació post-
nupcial (F). 

OSONA

Gurb 1 ex. prop la Casa Nova de l’Argila el 
22.IV (RPEA); primera citació prenupcial (F).

SEGRIÀ

Torrefarrera 1 ex. el 16.IV (FPTA); primera 
citació prenupcial (F).

VALLÈS ORIENTAL

Castellcir 3 exs. el 18.IV (BIPA); primera 
citació prenupcial (F).

Psittacula krameri
Cotorra de Kramer

Estatus Introduïda. Resident localitzada 
tradicionalment en alguns nuclis urbans 
del litoral, tot i que recentment també es 
coneix d’algun punt de l’interior. Sembla en 
expansió, 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 (2002-2009): 17% (ns, n=18). 
Índex 2009=2,0

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 24 exs. al riu Muga, a Empúriabrava 
el 12.XI (AOTA); (N).

BAIX LLOBREGAT

Cornellà de Llobregat 1 parella al niu en 
un forat d’un plataner a la Ricarda el 21.IV 
(FLSA i SBXC); es confirma la reproducció 
d’aquesta espècie al delta (R). Uns 15 exs. a 
cal Nani el 29.XI (AMLB); màxim anual (N).

BARCELONÈS

Barcelona Dormidor de 100 exs. a les 18:00 
h als plataners de davant del Parlament de 
Catalunya el 22.XII (SHVA); (N).

GIRONÈS

Girona 6 exs. al parc Central el 25.XI 
(JMOB); (N). 



Anuari d’Ornitologia de Catalunya 2009158

MARESME

Arenys de Munt 6 exs. a can Jalpí el 13.XII 
(RCAA); (N).

OSONA

Gurb 1 ex. prop del Pradell el 25.V (MRSA); 
(G).
Torelló 1 ex. el 15.IX (CMGA); (G). 

VALLÈS ORIENTAL

Mollet del Vallès 20 exs. a Gallecs el 23.IX 
(OBCA); (N).

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 Bolívia fins 
al centre d’Argentina. Ha estat introdu ïda 
als Estats Units i a diversos països d’Europa.

Tendència població nidificant (SOCC) 
Mitjana anual (2002-2009): 6% (ns, n=33). 
Índex 2009=1,6

Tendència població hivernant (SOCC) 
Mitjana anual (2002-2009): 12% (*, n=32). 
Índex 2009=1,9

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà Uns 20 exs. el 19.XII (EGGA). 

BAIX EMPORDÀ

Sant Feliu de Guíxols - Castell-Platja 
d’Aro Observada durant tot l’any en una 
palmera front l’Hostal La Gavina de S’Agaró 
i a les palmeres dels jardins Juli Garreta de 
Sant Feliu de Guíxols (CACB).

BAIX LLOBREGAT

Cervelló Localitzada al parc de la Timba per 
primer cop el 19.VI, i es troba un niu en un 
pi amb 3 exs. el 24.VI (XTGA); nova localitat 
de cria en l’àmbit dispersiu i colonitzador 
de l’espècie sense dades prèvies (G).

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 discon-
tínua a la resta del país, sobretot al litoral, 
on és molt més escàs. En migració és regular 
però escàs. Hivernant ocasional.

Tendència població nidificant (SOCC) 
Mitjana anual (2002-2009): 0% (ns, n=35). 
Índex 2009=1,3

ALT PENEDÈS

Avinyonet del Penedès 1 ex. jove de l’any 
en un ametller a les Gunyoles d’Avinyonet 
el 12.VI (MPMB); (G).
Castellet i la Gornal 1 ex. a l’embassament 
el 5.II (XBGA); (F). 2 exs. a les Masuques 
el 4.IV (PTEA, PARA i JCRE). 2 exs. a la Talaia 
(PTEA, JCRE i RJRA). 
Santa Margarida i els Monjos 2 exs. al 
maset d’en Rossell el 9.V (RJRA). 1 ex. a la 
Casa Riera el 29.VI (PTEA).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. a la depuradora del Matà el 
6.II (JMAA); primera citació prenupcial (F). 
1 ex. adult  l’11.VII (TAAA).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre Un juvenil alimentat per 
una garsa Pica pica al Nen Perdut el 27.V 
(YBSA); (G, R).
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BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a la Vidaleta 
l’11.II (SBXC, ARMC i NUTA); primera citació 
prenupcial (F).

GARRIGUES

Castelldans 2 exs. a Mas de Melons el 
18.II (FMSA); (F). 

GIRONÈS

Girona 1 ex. a Montilivi el 13.II (JBLA); (F).

MARESME

Tiana 1 ex. anellat a can Giró el 21.II (RCAA); 
primera citació prenupcial (F).

NOGUERA

Balaguer 1 jove el 13.IX (CGFA); darrera 
citació postnupcial (F).

SEGRIÀ

Alfés 1 ex. el 14.II (MGMA); primera citació 
prenupcial (F).

VALLÈS OCCIDENTAL

Rubí 1 ex. al llac dels Alous el 19 i 21.III 
(JRRC i SMMD); (G).

VALLÈS ORIENTAL

Parets del Vallès 1 ex. (probablement una 
parella) el 8.V (RMXK); (G). 

Cuculus canorus
Cucut

Estatus C. c. bangsi estival nidificant comú 
a tot el territori. Comú també en migració. 
C. c. canorus comú en migració.

Tendència població nidificant (SOCC) 
Mitjana anual (2002-2009): -1% (ns, n=273). 
Índex 2009=1

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus 1 ex. al 
Pení el 8.VIII (ACHA, OCVA i MIIA); darrera 
citació postnupcial (F).
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empor-
dà 1 ex. a l’estany de Mornau el 8.VIII (OCVA, 
ACHA i MIIA); darrera citació postnupcial (F).

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 1 ex. al parc del Foix 
el 27.III (FCFA i PTEA); (F). 

ALT URGELL/PALLARS JUSSÀ

Reserva Nacional de Caça de Boumort  
1 ex. el 26.III (MGMA); primera citació pre-
nupcial (F).

BAIX CAMP

Riudecanyes 1 ex. a l’embassament el 22.III 
(JBDA); primera citació prenupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre1 ex. anellat a l’illa de Buda 
el 29.III (DBCA, CRMB). 2 exs. anellats a Canal 
Vell el 3.VI i el 22.VII (JFBB).

BAIX EMPORDÀ

Torroella de Montgrí 1 ex. el 26.III (ABRA); 
primera citació prenupcial (F).

BAIX LLOBREGAT

Olesa de Montserrat 1 ex. al mas de Sant 
Jaume el 28.III (AMVB); primera citació 
prenupcial (F).

BERGUEDÀ

Avià 1 ex. a l’estany de Graugés el 19.IX 
(MBVA); darrera citació postnupcial (F).

OSONA

Perafita 1 ex. a Busquets el 22.III (RPSA); 
primera citació prenupcial (F). 
Torelló 1 ex. al Ter a la Riera el 24.IX 
(CMGA); darrera citació postnupcial (F). 
Vilardau 1 ex. a la Guineu el 22.III (JPPE); 
primera citació prenupcial (F).
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PALLARS JUSSÀ

Abella de la Conca 1 ex. el 26.III (MGMA); 
primera citació prenupcial (F).
Serradell 2 exs. cantant el 31.III (FMSA); (F).

PALLARS SOBIRÀ

Soriguera 1 ex. en migració activa i un 
altre cantant a les Comelles el 8.IV (JFGE); 
primera citació prenupcial (F).

RIPOLLÈS

Sant Joan de les Abadesses 1 ex. el 22.III 
(POSA); primera citació prenupcial (F).

SOLSONÈS

Clariana de Cardener 1 ex. a l’embassament 
de Sant Ponç el 28.III (JPPE); primera citació 
prenupcial (F).

VALLÈS OCCIDENTAL

Gallifa 1 ex. el 12.IX (CLSA); darrera citació 
postnupcial (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 Pre-
pirineus i Pirineus. Hivernant regular, amb 
l’arribada d’exemplars centreeuropeus, tal 
com s’ha comprovat amb les recuperacions 
d’ocells anellats. T. a. gutata te un estatus 
pendent de clarificar, ja que hi ha citacions 
a les terres de Lleida on encara no se sap 
si són variacions de coloració individuals 
o si es tracta realment d’una extensió de 
l’àrea de distribució d’aquesta subespècie.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus 1 ex. a la 
Mallereta, prop del mas Puignau, el 21.VI 
(JAXI i MRXF); únic registre al Parc des de 
feia prop d’una dècada (G).

BAIX CAMP

Riudoms 1 ex. ferit a la carretera el 7.XII 
(MDDB i CRBC); (B).

GARROTXA

Maià de Montcal 1 ex. atropellat el 27.VIII 
(FTCA); (B).

MARESME

Tordera 1 ex. atropellat a la carretera el 
29.VIII (DCFB); (B).

OSONA

Les Masies de Voltregà Niu amb 5 polls 
l’1.VII (CMGA); (R).
Sant Pere de Torelló 1 ex. atropellat a la 
C-37 a la sortida dels túnels de Bracons el 
30.IX (OCVA); (B).

PALLARS JUSSÀ

Conca de Dalt 1 ex. el 3.X (JSNA); (G).
Talarn Niu amb 1 poll el 13.VI (JMAF); (R).

RIBERA D’EBRE

Móra la Nova Sentits els polls en un niu 
el 5.IX (EPFA); (R).

TARRAGONÈS

Vila-seca 1 ex. atropellat a l’AP7 el 5.II 
(RGLA); (B).

VALLÈS ORIENTAL

Les Franqueses del Vallès 1 ex. atropellat a 
la carretera BV-5151 el 12.VIII (ADOA); (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 al-
gunes zones humides del litoral, més comú  
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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. cantant a  la Salle el 27.II 
(GCSB); primera citació prenupcial (F).
Parc Natural de Cap de Creus 1 ex. sentit 
a la vall de la Santa Creu el 28.III (DGXD).
Parc Natural dels Aiguamolls de 
l´Empordà 1 ex. a l’aguait de Quim Franch 
el 19.VII (JVLA i RSBA).

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 1 ex. cantant a la 
zona de cal Bladet el 24.II (RJRA i VVXF); (F). 

BAIX CAMP

La Selva del Camp Un poll caigut del niu 
el 13.VII (MDDB i CRBC); (R).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre1 ex. anellat a Canal Vell el 
18.X (ALAB); (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a la pineda del 
Remolar el 16.II (JCMC); primera citació 
prenupcial (F). 1 ex. el 29.X (PEGA); darrera 
citació postnupcial (F).

GIRONÈS

Girona 1 ex. a Sant Daniel el 22.III (JCCI); 
(F).

OSONA

Les Masies de Roda 1 ex. prop de Salou el 
15.III (JAIA); primera citació prenupcial (F).
Santa Maria de Corcó 1 ex. el 8.X  (AGRB); 
darrera citació postnupcial (F).

PALLARS JUSSÀ

Conca de Dalt 5 exs. al cap del Roc de 
Pessonada el 27.IX (JSNA); darrera citació 
postnupcial (F).

SELVA

Caldes de Malavella 1 ex. el 19.III (JMDA); 
(F).

SOLSONÈS

Solsona 1 ex. el 26.III (LBAA); (F). 

VALLÈS ORIENTAL

Sant Antoni de Vilamajor 1 ex. el 21.III 
(JMOB); (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 am-
bients d’alta muntanya i boscos subalpins, 
als Prepirineus i Pirineus. És absent a la 
plana de Lleida i a zones del litoral.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus Amb les 
dades d’anys anteriors i les observacions 
recollides al llarg de l’any, es calcula que el 
nombre de parelles nidificants oscil·la entre 
les 6-10, entre les segures, probables i pos-
sibles, amb alguns territoris nous respecte 
d’anys anteriors (PFLB); (R).

BAIX CAMP

Les Borges del Camp 1 ex. ferit electrocutat 
el 4.IX (MDDB i CRBC); (B).

BAIX EMPORDÀ

Vall del Ridaura La població d’aquesta 
espècie sembla estabilitzada al voltant de les 
5 parelles (JRGA); (R). 1 ex., que havia estat 
anellat com a poll a Castell d’Aro el 9.IV.08, 
es captura i es torna alliberar el 5.I a Pineda 
de Mar, Barcelona. (HAPA, JGMC i JRGA); .
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RIBERA D’EBRE

La Palma d’Ebre Trobat el cadàver d’un 
exemplar a la Fontanella el 8.VI (RACC); (G).

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 mun-
tanyencs. Algunes observacions puntuals 
suggereixen una entrada d’ocells hivernants 
que s’afegeixen a la població resident, o 
potser exemplars en dispersió des de nuclis 
no llunyans, aspecte encara mal conegut.

Tendència població nidificant (SOCC) 
Mitjana anual (2002-2009): 2% (ns, n=56). 
Índex 2009=1

Tendència població hivernant (SOCC)  
Mitjana anual (2002-2009): 6% (ns, n=55). 
Índex 2009=3,1

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 1 juvenil que ha sortit 
recentment del niu el 6.VII (CGGA, HSCA i 
XBGA); (R). 1 ex. atropellat al km 13,7 de la 
carretera BV-2115 el 12.VIII (PTEA i JCRE); 
(B). 1 ex. atropellat a la carretera de l’Arboç 
l’1.IX (CGGA i XBGA); (B)

BAIX CAMP

Cambrils 1 ex. atropellat el 7.IX (MDDB i 
CRBC); (B).
La Selva del Camp Un poll caigut del niu 
el 22.VI (MDDB i CRBC); (B).
Mont-roig Un poll caigut del niu el 10.VI 
(MDDB i CRBC); (B).
Montbrió 1 ex. ofegat en una bassa el 6.VII 
(MDDB i CRBC); (B).
Reus Un poll caigut del niu el 30.VI i un 
altre el 9.VII (MDDB i CRBC); (B). 2 exs. atro-
pellats a la ciutat el 2.VI i el 21.XII (MDDB 
i CRBC); (B). Un mínim de 8 exs. escoltats 
simultàniament el 24.XI (PJAA); (N). 

SELVA

Sant Feliu de Buixalleu 1 ex. atropellat el 
18.VIII (DCFB); (B).

TARRAGONÈS

Tarragona 1 ex. a la platja del Miracle el 
18.XI (ACTA); (G).

Strix aluco
Gamarús

Estatus Resident nidificant comú arreu 
del territori en tota mena d’ambients fo-
restals. Absent només en les zones menys 
boscoses del país (bona part de l’Empordà 
i la depressió Central, i el delta de l’Ebre).

PALLARS SOBIRÀ

Alt Àneu 3 polls en una cavitat de picot 
negre Dryocopus martius situada en avet el 
16.V (JPPE); (R).

RIPOLLÈS

Sant Joan de les Abadesses 1 poll encara 
sense plomar i només amb borrissol el 27.V 
(OPPB); (R). 
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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, sobretot 
a l’interior, en especial a la depressió Central 
i en algunes zones humides litorals.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. anellat a l’estany de Mornau 
el 23.V (MFRA). 1 ex. a l’estany Europa el 
25.VIII (FTCA); (F).

BAIX EMPORDÀ

Palamós 1 ex. el 18.VII (CMGA); (G).

OSONA

Les Masies de Voltregà Un mínim de 7 
exs. en un dormidor en una pineda de pi 
roig el 18.XI (CMGA); (N).
Vic 1 ex. es llença repetidament sobre un 
arbre amb un dormidor de cueretes blan-
ques Motacilla alba prop l’hospital general 
de Vic el 25.II (JPEA); (B).

PALLARS JUSSÀ

Castell de Mur 1 ex. xoca amb una línia 
elèctrica de mitja tensió sota el poble de 
Guàrdia de Noguera el 22.I (CRPC); (B). 

SEGRIÀ

Lleida 3 polls d’uns 20 dies en un niu situat 
en un ametller el 6.IV (MGMA); (R).

TARRAGONÈS

Vila-seca 1 ex. a Port Aventura el 2.X (MDDB 
i CRBC); (G).

URGELL

Bellpuig d’Urgell 3-4 polls volanders al 
cementiri el 20.IV (RBVA); (R).

Asio flammeus
Mussol emigrant

Estatus Migrador i hivernant regular, que 
es pot observar arreu del territori, però 
sobretot a les comarques litorals. Tam-
bé pot aprofitar l’abundància puntual de 
recursos tròfics i criar excepcionalment i 
rara en àrees on no és habitual, cas de la 
depressió Central, per exemple, o al delta 
de l’Ebre el 1962.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 2 exs. a la Rubina el 16.III (AOTA); 
(E). 1 ex. anellat a l´estany de Mornau el 
3.IV (MFRA); (E). 1 ex. a l´estany de Mornau 
l’11.IV (MLCA, OCVA, ACHA i HPMA); (E). 1 
ex. a la platja davant la Rogera el 10.XI 
(FVXA); (E).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. al mirador de l’Embut 
el 23.I (CGGA, XBGA i MCMF); (E). 1 ex. al 
Goleró el 27.IX (SCCB i MSBB); (E). 1 ex. a les 
Salines de la Trinitat i 2 exs. a Sant Carles 
de la Ràpita l’11.XI (CDBA). 1 ex. a la barra 
del Trabucador el 5.XII (AAGA); (E).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. als calaixos de 
depuració el 24.III (PMBE); (E). 1 ex. sobre 
cal Tet el 15.IX (FLSA); (E). 

MARESME

Cabrera de Mar 1 ex. el 31.III (PMXF); (E). 
1 ex. en vol pel mar el 25.X (EBMA); (E).
Tordera 1 ex. als prats d’en Gai el 9.IV 
(XRCA); (E).

PLA D’URGELL

Estany d’Ivars i Vila-sana 1 ex. el 24.X 
(ABBB); (E).

TERRA ALTA

La Fatarella 1 ex. el 8.II (RSBA); (E).
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URGELL

Tàrrega 1 ex. a la ZEPA el 15.III (ADSA); (E).

Aegolius funereus
Mussol pirinenc

Estatus Resident nidificant als boscos sub-
alpins del Prepirineu i Pirineu, distribuït de 
forma regular en aquesta àrea, especialment 
als dominis del pi negre Pinus uncinata i el 
pi roig Pinus sylvestris. Hi arriben exemplars 
de forma regular, possiblement dispersius, 
des del Pirineu aragonès (un individu anellat 
a Osca) i la població centreeuropea segons 
dades genètiques.

BERGUEDÀ

Bagà 1 ex. a coll de Pal el 26.VII (JMMA); 
(E, F).

PALLARS SOBIRÀ

Baix Pallars 1 ex. a l’obaga de Cuberes el 
20.V (JSNA); (E).

RIPOLLÈS

Setcases Un mascle cantant a ple dia, a les 
10:15 h del matí, en un bosc madur de pi 
negre el 18.II (JFCB); (E).

VAL D’ARAN

Canejan Un mascle cantant a la vall de 
Toran el 22.V (LTBB); (E).

Caprimulgus europaeus
Enganyapastors

Estatus C. e. europaeus migrador comú 
arreu del territori. C. e. meridionalis esti-
val nidificant, i migrador comú arreu del 
territori, però amb presència discontínua 
com a nidificant, defugint les àrees d’alta 
muntanya.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus 3 exs. a Port 
de la Selva el 22.IX (JVLA); darrera citació 
postnupcial (F).
Ventalló 1 ex. el 16.IV (ACHA); (F).

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 1 ex. el 24.IV (CGGA, 
HSCA i XBGA); primera citació prenupcial (F). 
1 ex. l’11.IX (CGGA, HSCA i XBGA); darrera 
citació postnupcial  (F).

BAIX EBRE / MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. anellat a Canal Vell el 
9.X (ALAB); darrera citació postnupcial (F). 

BAIX EMPORDÀ

Foixà 2 exs. l’11.IV (DBMC); primera citació 
prenupcial (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. anellat al Remolar 
l’1.V (JCMC); (F).

GIRONÈS

Girona 1 ex. a la pujada als Àngels el 26.IX 
(AMSD); darrera citació postnupcial (F).
Sant Gregori 1 ex. a Constantins el 23.IV 
(MBMB); primera citació prenupcial (F).

MARESME

Teià 1 ex. al Garrofer el 13.IV (APSA); pri-
mera citació prenupcial (F).

OSONA

Malla 1 ex. a Torrellebreta el 4.X (JBCB); 
darrera citació postnupcial (F).
Santa Maria de Corcó 1 ex al rec de la 
Coma de Prous el 3.IV (JCRC i JMJA); primera 
citació prenupcial (F).

PALLARS SOBIRÀ

Soriguera 1 ex. cantant a la nit a 2.050 m 
a les comes de Rubió el 18.V (JRSB); (G).
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VAL D’ARAN

Naut Aran 1 ex. a la pista de la vall de Ruda 
el 25.VIII (MAMA); (G).  

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 prepirinenques.

BAIX CAMP

Cambrils 1 ex. capturat dins d’una nau 
industrial el 4.VIII (MDDB i CRBC); (B).
Vandellòs 1 ex. capturat dins d’una nau 
industrial el 19.V (MDDB i CRBC); (B).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. a l’Ampolla el 28.IV 
(YBSA); primera citació prenupcial (F). 1 ex. 
a Camarles el 25.IX (MSBB); darrera citació 
postnupcial (F).

BAIX PENEDÈS

Banyeres del Penedès 1 ex. el 29.IV 
(CGGA); primera citació prenupcial (F).

ALT EMPORDÀ

Serra de l’Albera 2 ex. sentits a Delfià el 
26.VI (AOTA i JGME); (G). 

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 1 ex. el 12.VIII (CGGA 
i XBGA); únic registre de l’any al parc del 
Foix (G).

BAIX LLOBREGAT

Delta del llobregat 1 ex. dins l’aeroport el 
23.V (ABRA); (G).

MARESME

Arenys de Mar 1 ex. cantant a llevant del 
casc antic el 4 i 5.VI (PABA); (G).

RIBERA D’EBRE

Flix 1 ex. a Sebes el 8.IX (JBGC); darrera 
citació postnupcial (F).

SEGRIÀ

Torres de Segre 1 ex. el 22.IV (MGMA); 
primera citació prenupcial (F).

VALLÈS ORIENTAL

Cardedeu 1 ex. a la serra de ca l’Estragués el 
25.IV (JMOB); primera citació prenupcial (F).

Apus melba
Ballester

Estatus Nidificant estival i migrador, comú 
arreu del territori encara que no distribuït 
uniformement com a nidificant, i que es 
pot observar tant en àrees muntanyenques 
com litorals. En augment com a nidificant 
als nuclis urbans.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus 4 exs. al 
mas Ventós el 18.III (JSBD); primera citació 
prenupcial (F). 

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal Diversos exemplars 
al barranc d’Horta el 24.X (PTEA); darrera 
citació postnupcial (F).
Olèrdola Uns 22 exs. en migració al turó 
de les Tres Partions el 24.X (CGGA, XBGA i 
RPAA); darrera citació postnupcial (F).
Sant Llorenç d’Hortons Uns 1200 exs. en 
migració cap al nord el 22.III (MGVA); (N).
Vilafranca del Penedès Primers exemplars 
d’una colònia de cria l’11.III (PARA); (F). 

BAIX EMPORDÀ

Torroella de Montgrí 15 exs. el 23.X 
(JCWA); darrera citació postnupcial (F).
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BAIX LLOBREGAT

El Prat del Llobregat 4 exs. ficant-se dins 
un forat el 12.III (FSEB); primera citació 
prenupcial (F). 150 exs. sobre can Dimoni 
el 21.X (RBVA);  (F, N).
Esplugues de Llobregat 3 exs. a Sant Pere 
Màrtir el 30.X (MGVA); darrera citació post-
nupcial (F).
La Palma de Cervelló 160 exs. en migració 
nord-sud el 5.VIII (FATA); (N).

BARCELONÈS

Barcelona Un estol sobrevolant Nou Barris 
el 12.III (JCJA); primera citació prenupcial 
(F). 1 ex. a la facultat de Biologia el 17.XI 
(MRFB); darrera citació postnupcial (F).

MARESME

Alella Uns 70 exs. a la vall de Rials el 25.X 
(AAJA); (F).
Premià de Mar 2 exs. el 16.III (ABBB); (F).

OSONA

Malla Uns 30 exs. a Torrellebreta el 22.III 
(JBCB); primera citació prenupcial (F).

SELVA

Fogars de Tordera Uns 10 exs. el 26.X 
(DCFB); darrera citació postnupcial (F).

VALLÈS OCCIDENTAL

Barberà del Vallès 2 exs. el 10.III (ACHA); 
primera citació prenupcial (F).
Sabadell Uns 15 exs. el 14.III (SMRA i NPSA); 
(F). 5 exs. el 28.X (JCMA); darrera citació 
postnupcial (F).

VALLÈS ORIENTAL

Montornès del Vallès Mínim d’1 ex. el 
4.III (RMXK); primera citació prenupcial 
(F). 1 ex. a les Tres Creus el 4.III (RMXK); 
primera citació prenupcial (F).

Apus apus
Falciot negre

Estatus Nidificant estival i migrador, molt 
comú arreu del territori, especialment lligat 
als nuclis urbans. Accidental a l’hivern.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. a l’estany de Mornau el 22.III 
(MFRA); primera citació prenupcial (F).

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 2 exs. al turó de les 
Tortes el 22.IX (PTEA); (F).
Vilafranca del Penedès Algun exemplar el 
24.III (XBGA); primera citació prenupcial (F).

BAIX CAMP

Reus 5 exs. a l’aeroport el 21.III (ABBB); 
primera citació prenupcial (F).

BAIX EMPORDÀ

Torroella de Montgrí 5 exs. el 23.X (JCWA); 
darrera citació postnupcial (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. al Remolar el 
17.III (PBGA); primera citació prenupcial (F).
Esparraguera 3 exs. el 20.III (FSEB); (F).

BARCELONÈS

Barcelona Observat el 13.III (RBMB); pri-
mera citació prenupcial (F).

BERGUEDÀ

Bagà Uns 500 exs. en migració per coll 
de Pal el 26.VII (JMMA); màxim anual (N).

GAROTXA

Vall de Bianya Uns 500 exs. en migració 
el 29.VII (FTCA); màxim anual (N).

MARESME

Arenys de Mar 1 ex. al casc antic el 3.IV 
(PABA); (F). 
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OSONA

Sant Quirze de Besora Un estol l’1.IV 
(JEPB); primera citació prenupcial (F).

SELVA

Santa Coloma de Farners 1 ex. el 26.III 
(ADGA); primera citació prenupcial (F). 

TARRAGONÈS

Vila-seca i Salou 1 ex. direcció al mar el 
2.XII (EGTA); darrera citació postnupcial (F). 

VAL D’ARAN

Gausac 1 ex. l’11.III (MCXQ); primera citació 
prenupcial (F).

Apus pallidus
Falciot pàl·lid

Estatus Nidificant estival localitzat especial-
ment en zones litorals o de marcat ambient 
mediterrani, sobretot en penya-segats ma-
rins, però també en nuclis urbans. Migrador 
regular pel litoral tot i que en baix nombre 
comparat amb Apus apus.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus 1 ex. a 
l’embassament de Rabassers de Baix el 
28.III (PFLB, JMDA i MPBA); primera citació 
prenupcial (F). 
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. a la depuradora d’Empúriabrava 
el 10.XI (JVLA); darrera citació postnupcial 
(F).

BAIX EMPORDÀ

Palamós 2 exs. el 2.VI (JBXH); (G).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. sobre cal Tet el 
19.III (FLSA); primera citació prenupcial (F). 
1 ex. a can Dimoni el 13.XI (RBVA, XLBA, MBXN, 
JOXE i ALTA); darrera citació postnupcial (F).

MARESME

Montgat Uns 20 exs. al poble el 17.III 
(LTBB); primera citació prenupcial (F). 2 
exs. el 22.IX (LTBB); (F).

VALLÈS ORIENTAL

Sant Celoni 1 ex. el 24.III (DCFB); primera 
citació 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 Pirineus 
axials i les zones més altes dels Prepiri-
neus, penetrant per les valls però evitant 
els vessants més alts. Migrador i hivernant 
especialment comú als cursos fluvials i a 
les zones humides, tot i que es pot trobar 
puntualment en zones allunyades de l’aigua. 
A. a. ispida desconegut, tot i que probable-
ment migrador. Tres citacions a Catalunya.

Tendència població hivernant (SOCC)  
Mitjana anual (2002-2009): 3% (ns, n=28). 
Índex 2009=1,8

Tendència productivitat (SYLVIA) 
Mitjana anual (2002-2009): 4% (ns, n=19). 
Índex 2009=1,4

ALT EMPORDÀ 

Salines-Bassegoda 2 parelles detectades 
entre Sant Llorenç de la Muga i la cua de 
l’embassament de Boadella; 1 parella de-
tectada a la Muga, a Albanyà (FTCA); (R).

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 11 exs. a l’embassament 
del Foix el 10.I (PARA, XPCA i PTEA); cens 
d’ocells aquàtics hivernants (N). 1 ex. a 
l’embassament el 3.IV (XPCA); darrera ci-
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tació prenupcial (F). 1 ex. al riu Foix-Hort 
del Rector el 13.VII (PTEA i JDFA); primera 
citació postnupcial (F).

BAIX CAMP

Alforja 1 ex. ferit per col·lisió es porta al 
centre de recuperació de fauna salvatge el 
13.X (MDDB i CRBC); (B).
Cambrils 1 ex. al port el 16.IV (PJAA); 
darrera citació prenupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 59 exs. entre el 7 i el 23.I 
(PDEA); cens d’ocells aquàtics hivernants 
(N).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a la Vidaleta el 
8.IV (RBVA); darrera citació prenupcial (F). 
1 ex. a la Bunyola el 3.VII (TDXB); primera 
citació postnupcial (F). 

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. mort per col·lisió amb 
un vidre al parc de la Ciutadella el 27.III 
(AMLB); (B, F).

VALLÈS ORIENTAL

Martorelles 1 ex. a la bassa del pla de can 
Fenosa i 1 ex. a la ribera del riu Besòs el 5.VI 
(FMVA); primeres citacions postnupcials (F).

VALLÈS OCCIDENTAL

Rubí 1 ex. al llac dels Alous l’11.VIII (JRRC); 
(F).

Merops apiaster
Abellerol

Estatus Nidificant estival, comú de forma 
local, però restringit als ambients medite-
rranis. Migrador comú arreu del territori.

Tendència població nidificant (SOCC) 
Mitjana anual (2002-2009): 6% (*, n=181). 
Índex 2009=1,4

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal Alguns exs. per sobre 
la Gornal el 19.III (RGRA); primera citació 
prenupcial (F). 12 exs. pescant peixos a 
la cua de l’embassament el 10.VIII (CGGA, 
HSCA i XBGA); (B).

ALT URGELL

Fígols i Alinyà Uns 35-40 exs. a Llobera 
el 21.VII (RBVA); primera citació postnup-
cial (F). 

BAIX EBRE

L’Ampolla 25 exs. en migració el 23.IX 
(MSBB); darrera citació postnupcial (F).

BAIX EMPORDÀ

Torroella de Montgrí 3 exs. el 5.IV (JRBB); 
primera citació pretnupcial (F).
Baix Ter 1 ex. al mas Pinell el 18.X (JPCA); 
darrera citació postnupcial (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 5 exs. sobre cal Tet el 
4.IV (RBVA); (F).
Sant Just d’Esvern 12 exs. el 30.III (DFXA); 
primera citació prenupcial (F).

MARESME

Santa Susanna Un estol en migració a can 
Jordà el 27.IX (RCAA i OCVA); darrera citació 
postnupcial (F).

NOGUERA

Os de Balaguer Alguns exs. al partidor de 
Gerb el 6.IV (JBSA); primera citació pre-
nupcial (F).

OSONA

Sant Quirze de Besora 7 exs. el 15.III 
(JEPB); primera citació prenupcial, citació 
molt primerenca (F).
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Vic Alguns exs. escoltats sobre Vic el 19.III 
(MRSA); citació molt primerenca (F).

RIBERA D’EBRE

Flix 10 exs. a Sebes el 23.IX (JBGC); darrera 
citació postnupcial (F).

SELVA

Riells i Viabrea Un mínim de 4 exs. el 
5.IV (DCFB); primera citació prenupcial (F).

VALLÈS OCCIDENTAL

Montcada i Reixac 20 exs. al parc Fluvial 
del Besòs el 3.IV (XLBA); primera citació 
prenupcial (F).

Coracias garrulus
Gaig blau

Estatus Estival nidificant escàs, distri-
buït de forma local a la depressió Central, 
l’Empordà, algunes comarques de Tarra-
gona, i més irregularment per altres punts. 
Migrador regular, però escàs, que es pot 
detectar fora de les àrees de cria, especial-
ment al pas prenupcial.

Tendència població nidificant (SOCC) 
Mitjana anual (2002-2009): 10% (ns, n=24). 
Índex 2009=1,9

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. a l’estany de Mornau el 18.IV 
(MFRA, GDBA i RPXH); primera citació prenup-
cial (F). Es manté la població empordanesa 
al voltant de les 30 parelles (ABRA); (R). 2 
exs. als arrossars de la Gallinera el 16.IX 
(JVLA i MRXF); darrera citació postnupcial 
(F). 

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal  1 ex. a la part alta 
del fondo de mas Carlús el 5.V (PTEA); (G). 

1 ex. a les vinyes de la Plana-la Resclosa 1l 
18.V (PTEA, FCFA i JCRE); (G). 
Sant Llorenç d’Hortons 2 exs. el 10.V 
(MGVA); (G).

BAGES

Santpedor Una parella nidificant amb 3 
joves volanders el 3.VIII (JBPB); (G, R).

BAIX CAMP

Cambrils Una parella en hàbitat adequat 
de cria com a mínim del 2 al 8.VII (AELA); 
(G, R).
Vilanova d’Escornalbou 1 ex. el 10.VII 
(AELA); (G).

BAIX EBRE / MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. a l’Ampolla entre l’1 
i l’11.V (MSBB); (G). 1 ex. a Canal Vell el 
8.V (YBSA); (G). 1 ex. en un altre indret de 
l’Ampolla el 12.VI (MSBB); (G).

BAIX EMPORDÀ

Baix Ter 1 ex. al mas de la Pagesa el 19.IX 
(JPCA); darrera citació postnupcial (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a cal Tet el 23.IV 
(MCXJ); primera citació prenupcial (F). 1 ex. 
a la maresma el 5.V (PBGA). 1 ex. a cal Tet 
el 8.V (FLSA i RGBA) i 1 ex. sobre l’estació 
biològica del Remolar el 19.VI (XLBA). 1 
ex. a la Ricarda el 22.IX (OHOA); darrera 
citació postnupcial (F).
Esplugues de Llobregat 1 ex. a Sant Pere 
Màrtir el 26.V (XFPA) i 3 exs. en migració 
activa el 15.IX (MGVA); (F).

BERGUEDÀ

Capolat 1 ex. el 30.VIII (MBVA); (G). 

CERDANYA

Bellver de Cerdanya 1 ex. el 25.VIII 
(ADXA); (G).
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GARRIGUES

Arbeca 1 ex. el 30.IV (JBSA); (F).
 
GARROTXA

La Vall de Bianya 1 ex. el 28.VIII (FTCA); 
(G). 
Sant Ferriol 1 ex. el 29.VIII (MLLA); (G). 
1 ex. el 10.IX (FTCA); darrera citació pre-
nupcial (F).
Sant Joan les Fonts 1 ex. al volcà 
d’Aiguanegra l’1.IX (FTCA); (G). 

GIRONÈS

Campllong 1 ex. als camps de la Gotarra 
el 17.V (JVCB); (G). 
Cartellà 1 ex. a la plana a tocar de Canet 
d’Adri el 7.IX, hi ha indicis de que hi ha 
estat present els darrers 3 anys (CCFA); (G).
Canet d’Adri 3 exs. el 25.VIII (CCFA); (G). 
Girona 1 ex. al pla de Campdorà el 24.V 
(PFLB, ACHA, HPMA, NRCA i XSPB); (G). 1 ex. 
al bosc de Palau el 16.IX (JBCD); darrera 
citació postnupcial (F). 
Llagostera 2 exs. a Penedes el 8.VI (JBLA); 
(G).
Sant Gregori 2 exs. a Constantins el 29.VIII 
(MBMB); (G). Diverses observacions d’1 i 2 
exs. a Cartellà entre el 27.VIII (MMXJ) i el 
13.IX (CGXB); (G). 
Vilablareix 1 ex. a Sant Roc el 16.V (EBXD); 
(G).

MARESME

Tiana 1 ex. jove el 15.VII (MGVA); (G).
Tordera 1 ex. el 8.VIII (DCFB); (G).

MONTSIÀ

Ulldecona 1 ex. el 7.VI (MSBB i AMVB); (G). 

NOGUERA

Balaguer 1 ex. als secans el 19.IX (MGVA i 
JBDA); darrera citació postnupcial (F).
Penelles 1 ex. el 6.IX (JPEA); (F). 
Térmens 1 ex. el 13.IX (MSBB); (F). 

OSONA

Les Masies de Roda 1 ex. el 22 i 23.IX 
(JPRB).
Malla 1 ex. al coll de Malla el 23.IV (LMXC); 
primera citació prenupcial (F). 1 ex. prop 
de Torrellebreta el 12.VIII (JBCB); primera 
citació postnupcial (F). 1 ex. prop del Ricart 
el 19.VIII (JBCB); (F). 
Santa Maria de Corcó 1 ex. a Santa Maria 
de Vilanova el 15.V (GCXD); (G). Un jove 
prop de la coma de Prous el 9.IX (AGRB); (F).
Vic 1 ex. a Codinacs el 18 i 19.IX (RJNA, 
MRFB i JPRB).

PALLARS JUSSÀ

Conca de Dalt 1 ex. el 4.VIII (MGMA); (G). 

PLA DE L’ESTANY

Esponellà 1 ex. el 9.IX (CFQA); (G).
Serinyà 2 aults i un jove el 19 i 20.VIII (SCIA 
i XVPA); (R). 1 ex. al pla de Martís el 13.IX 
(HMPA); darrera citació postnupcial (F). 

RIBERA D’EBRE

Flix 1 ex. al mas de Pitoia el 12.V i el 3.VI 
(JBGC); (G). 

RIPOLLÈS

Camprodon 1 ex. el 18.VI (OPPB); (G). 

SELVA

Blanes 2 exs. a la desembocadura de la 
Tordera el 15.IX (AGXK); (G).
Sils 1 ex. el 7.V (JVLA); (G). 1 ex. del 31.VII 
(AMLB) al 3.VIII (JVLA); (G). 

VAL D’ARAN

Vilamòs 1 ex. el 5.IX (SMXB); (G). 

VALLÈS OCCIDENTAL

Vacarisses 1 ex. al costat de can Torrella 
el 11.VI (LHPB); (G).

VALLÈS ORIENTAL

Granollers 1 ex. cap al sud al riu Congost 
el 25.V (FMVA); (G).
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La Llagosta 1 ex. el 22.V (AAJA); (G).
Llinars del Vallès 1 ex. en migració al 
turó de Sant Sebastià el 16.VIII (JSPC); (G).

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’hivern, de manera regular, en moltes zones 
humides tant de l’interior com al litoral, que 
poden correspondre tant a ocells sedentaris 
com a hivernants procedents d’altres zones.

Tendència població nidificant (SOCC) 
Mitjana anual (2002-2009): 1% (ns, n=231). 
Índex 2009=0,9

Tendència població hivernant (SOCC) 
Mitjana anual (2002-2009): 11% (*, n=120). 
Índex 2009=1,9

Tendència productivitat (SYLVIA) 
Mitjana anual (2002-2009): -6% (ns, n=15). 
Índex 2009=0,7

ALT EMPORDÀ

L’Albera 1 ex. al santuari de la Mare de 
Déu del Camps  el 12.I (JBRC); citació hi-
vernal (F). 
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà Diverses observacions hivernals du-
rant tot el mes de desembre amb un màxim 
de 8 exs. al Matà el 27.XII (RCAA); (F).
Vila-sacra 1 ex. el 5.XII (JVLA i MLXG); citació 
hivernal (F). 
Viladamat 2 exs. el 28.XII (ACXN); citació 
hivernal (F). 

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 31 exs. entre el 7 i el 23.I 
(PDEA); cens d’ocells aquàtics hivernants 
(N).

3 exs. anellats a Canal Vell l’11, el 26 i el 
27.XI (JFBB).

BAIX EMPORDÀ

Torroella de Montgrí 1 ex. a la Platera el 
22.I (JRBB); citació hivernal (F). 

BERGUEDÀ

Olvan 1 ex. el 22.XI (MBVA);  citació hi-
vernal (F). 
Sagàs 1 ex. el 20.XI (PABB); citació hiver-
nal (F).

GARRIGUES

Castelldans 1 ex. el 31.XII (AMLB i XPPA); 
citació hivernal (F).

GARROTXA

Olot 1 ex. el 30.XII (FTCA); citació hiver-
nal (F).
Sant Joan les Fonts 1 ex. el 13.XI (CACB); 
citació hivernal (F).

OSONA

Calldetenes 1 ex. al cementiri el 9.III 
(LCPA); primera citació prenupcial (F).
Gurb 1 ex. a Sobre-riba el 10.XI (CMGA); 
citació hivernal (F).
Les Masies de Roda 1 ex. a la recta de 
la carretera de les Masies de Roda el 12.I 
(JPRB); citació hivernal (F). 

PALLARS JUSSÀ

Tremp 1 ex. als Arenys de la Noguera 
Pallaresa el 4.III (JSNA); primera citació 
prenupcial en una comarca sense dades 
hivernals (F).

PALLARS SOBIRÀ

Rialp 1 ex. el 24.III (JPPE); primera citació 
prenupcial en una comarca sense dades 
hivernals (F).

PLA D’URGELL

Bellvís 1 ex. a la Voga el 14.II (FMSA); (F). 
Torregrossa1 ex. el 21.I (FMSA); (F). 
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SEGRIÀ

Alfés 1 ex. als secans el 25.I (FMSA); citació 
hivernal (F).

TARRAGONÈS

Tarragona 4 exs. prop de la resclosa del 
Francolí, entre Tarragona i Sant Salvador 
el 6.I (RACC); citació hivernal (F).

VAL D’ARAN

Bossost 1 ex. a era lana el 5.IV (MAMA); 
primera citació prenupcial (F).

Jynx torquilla
Colltort

Estatus Nidificant estival distribuït de forma 
irregular. Migrador regular, en baix nombre, 
i hivernant localitzat especialment al litoral.

Tendència població nidificant (SOCC) 
Mitjana anual (2002-2009): 1% (ns, n=97). 
Índex 2009=1,2

Tendència productivitat (SYLVIA) 
Mitjana anual (2002-2009): 6% (ns, n=7). 
Índex 2009=1,7

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus 2 exs. a la vall 
del Pujolar el 10.IV (PFLB, PFSA i MSFB); (F).
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. anellat a l’estany dels Roncaires 
el 2.I (MFRA); citació hivernal (F). 1 ex. ane-
llat a la Reserva de Mig de Dos Rius el 14.I 
(JRBB); citació hivernal (F). 1 ex. anellat a 
l´estany de Mornau el 21.III (GJPA); primera 
citació prenupcial (F). 1 ex. a la closa del 
Puig el 29.XII (JCPA); citació hivernal (F).

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 1 ex. a prop de la 
Timba al parc del Foix el 18.IX (CGGA i 
HSCA), i el 19.IX (JGGF); darreres citacions 
postnupcials (F).

Sant Llorenç d’Hortons 1 ex. el 22.III 
(MGVA); primera citació prenupcial (F). 

BAIX CAMP

Reus 1 ex. a l’aeroport el 14.II (ABBB); citació 
hivernal (F).

BAIX EBRE

L’Ampolla 1 ex. en un garrofer el 31.XII 
(MSBB); citació hivernal (F).

BAIX LLOBREGAT

Abrera 1 ex. anellat a can Morral-Sant 
Hilari el 20.II (XLBA); citació hivernal (F).
Delta del Llobregat 1 ex. dins l’aeroport 
el 6.I (ABRA) i 1 ex. al mateix lloc el 17.II 
(ABBB); citació hivernal (F). 1 ex. a la ma-
resma el 14.III (MGVA); primera citació 
prenupcial (F). 1 ex. a la Murtra el 25.XII 
(RBVA); citació hivernal (F). 

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. al baixador de Vallvidrera el 
19.III (RBMB); primera citació prenupcial (F).

BERGUEDÀ

Bagà 1 ex. el 20.IX (RCAA); darrera citació 
postnupcial (F).

GARRIGUES

Castelldans1 ex. el 21.III (MGTA); primera 
citació prenupcial (F).

OSONA

Les Masies de Voltregà 1 ex. prop el Ter 
al Masnou el 15.IX i el 16.IX (JPRB, MRFB 
i AGRB); (F).
Sant Boi de Lluçanès 1 ex. prop de la 
Cirera el 12.IX (LBVB); (F).
Santa Maria de Besora 1 ex. a la Casanova 
del Serrat el 27.III (JEPB); primera citació 
prenupcial (F).
Seva 1 ex. el 4.X (DBMC); darrera citació 
postnucpial (F).
Vic 2 exs. al puig dels Jueus el 8.IX i el 9.IX 
(MRFB); primera citació postnupcial (F). 
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1 ex. al puig dels Jueus l’11.IX i el 12.IX 
(MRFB). 1 ex. al Gurri al meandre del Pas 
el 13.IX (MRFB). 2 exs. al puig dels Jueus 
el 15.IX (MRFB i JPRB).

PALLARS JUSSÀ

Talarn 1 ex. el 4.IV (JCCD); primera citació 
prenupcial (F).

PLA D’URGELL

Estany d’Ivars i Vila-sana 1 ex. anellat el 
24.XI (SSAA); (F).

RIBERA D’EBRE

Flix 1 ex. a Sebes el 27.IX (JBGC); darrera 
citació postnupcial (F).
Móra d’Ebre 1 ex. el 21.III (EPFA); primera 
citació prenupcial (F).

SEGRIÀ

Massalcoreig 1 ex. anellat el 19.XII (JBGC); 
citació hivernal (F).

SELVA

Fogars de Tordera Un mascle cantant a 
can Simó el 6.IV (JRRC).

VAL D’ARAN

Bausén Fins a 3 mascles territorials cantant 
al voltant del poble el 10.V (LTBB); (R).

VALLÈS ORIENTAL

Mollet del Vallès 1 ex. el 12.XII (EGGA); 
citació hivernal (F).
Sant Celoni 10 polls en una caixa niu el 
23.V (ICOA); (R).

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 (2002-2009): -2% (ns, n=248). 
Índex 2009=0,9

Tendència població hivernant (SOCC) 
Mitjana anual (2002-2009): -1% (ns, n=314). 
Índex 2009=0,9

Tendència productivitat (SYLVIA) 
Mitjana anual (2002-2009): -10% (ns, n=22). 
Índex 2009=0,4

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 1 ex. dormint a uns 3 
metres d’alçada en un pal de ciment d’una 
línia elèctrica el 9.X (CGGA i XBGA); (B).  

Dryocopus martius
Picot negre

Estatus Resident nidificant als boscos del 
Prepirineu i Pirineu, als dominis dels boscos 
subalpins, i per sota d’aquests en avetoses 
i fagedes als Pirineus més occidentals, a 
rouredes i bosquets de valls, a vegades 
a prop de pobles o en ambients riparis i 
d’influència mediterrània al peu de les mun-
tanyes. Aquests últims anys ha experimentat 
una expansió cap al sud i a l’est de la seva 
àrea habitual de distribució.

Tendència població nidificant (SOCC) 
Mitjana anual (2002-2009): 7% (ns, n=38). 
Índex 2009=1,8

Tendència població hivernant (SOCC)  
Mitjana anual (2002-2009): 12% (ns, n=48). 
Índex 2009=3,5

ALT EMPORDÀ

L’Albera 1 ex. al bosc de ribera de Bell-
lloch, Cantallops, el 26.II (JBRC). 2 exs. a 
Bell-lloch l’1.III (MBFA i AGSB). 1 ex. al puig 
Neulós el 4.V (JBRC).

GARROTXA

Olot 1 ex. el 26.V (BGCA); (G). 
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Sant Joan les Fonts 1 ex. al volcà d’Aigua-
negra l’11.X (FTCA).

GIRONÈS

Canet d’Adri 1 ex. el 14.I (JBXH); (G). 

OSONA

Vic 1 ex. el 7.X (RBCA); (G).

PLA DE L’ESTANY

Sant Miquel de Campmajor 1 ex. el 27.XII 
(JBXH); (G).

RIPOLLÈS

Sant Joan de les Abadesses 1 ex. a cal Gat 
el 28.X (OPPB); (G).

Dendrocopos major
Picot garser gros

Estatus Resident nidificant distribuït de 
forma regular pels ambients forestals de 
la Catalunya humida, els Prepirineus i Pi-
rineus, 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 (2002-2009): 4% (*, n=215). 
Índex 2009=1,4

Tendència població hivernant (SOCC) 
Mitjana anual (2002-2009): 3% (ns, n=121). 
Índex 2009=1,3

Tendència productivitat (SYLVIA) 
Mitjana anual (2002-2009): 20% (*, n=18). 
Índex 2009=2,7

ALT PENEDÈS

Avinyonet del Penedès 1 ex. en un hàbitat 
de cria adequat (possible nova localitat de 
cria) el 21.VI (MPMB); (G).

GARROTXA

La Vall de Bianya Una femella ferida amb 
la pota trencada sota una línia elèctrica el 
8.IV (JCMA); (B). 

OSONA

Vic 1 ex. al puig dels Jueus el 10.VIII (MRFB); 
primera citació postnupcial (no cria a la 
zona) (F).

RIPOLLÈS

Planoles 2 adults peixant un mínim de 3 
joves de l’any al collet de les Barraques el 
15.VII (JFCB); (R). 

SELVA

Sils 2 adults peixant un poll al niu i un altre 
niu on se senten polls el 30.V (AMSD); (R).

VALLÈS OCCIDENTAL

Palau-solità i Plegamans Femella al niu 
en una falsa acàcia a 2 m del terra el 9.V 
(AJVA); (R).

Dendrocopos medius
Picot garser mitjà

Estatus Resident localitzat i en baix nom-
bre a la Val d’Aran, on nidifica en rouredes 
pures o mixtes.

VAL D’ARAN

Bausen 1 ex. el 19.IV (SAFX) i 1 ex. el 20.XII 
(AGGB); (E).
Canejan 1 ex. el 5.IX (AELA); (E).
Les 5 exs. el 15.VI (AGGB); (E).

Dendrocopos minor
Picot garser petit

Estatus Resident localitzat en determinats 
cursos fluvials amb bosc de ribera de la Ca-
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talunya humida (cas de la Muga i el Fluvià), 
o en plantacions forestals (cas de la Selva), 
i altres àrees amb presència de caducifolis 
de tipus centreeuropeu, com per exemple 
la Val d’Aran o la Cerdanya.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus 1 ex. 
mascle reclamant intensament al barranc 
de l’Infern, de Vilajuïga, els dies 15.VII i 
23.VII (MFRA). 1 ex. a les pinedes de Sant 
Baldiri el 8.IX (MBXL). 1 ex. al barranc de 
l’Infern, movent-se entre les alzines sureres 
el 23.IX (MBXL).

BAIX EBRE

Tortosa 1 ex. al riu Ebre a Bítem el 5.V 
amb indicis de reproducció (CBCB); (G, R).

BAIX EMPORDÀ

Pals 1 ex. cantant en una zona de conreus 
amb petites bosquines d’alzina el 13.IX 
(JFCB).
Santa Cristina d’Aro Continuen les obser-
vacions a can Provensal sense confirmar-ne 
la cria (CACB).

BAIX LLOBREGAT

Abrera 1 ex. al riu Llobregat el 12.I i 3 exs. 
el 20.XII (ABBB).

BERGUEDÀ

Puig-reig 1 ex. a la resclosa de cal Pons el 
6.XII (JSPB i PABB); primera citació en aquest 
tram de riu (G).

GARROTXA

Olot  1 ex. a la Solana el  29.I (JFCA).
Les Preses 1 ex. a la carretera del Corb el 
29.I (JFCA).

MARESME

El seguiment de la població a la conca Flu-
vial de la Tordera i zones d’influència en 
una superfície prospectada d’uns 150 km2 
ha permès detectar un total de 8 parelles 

i 4 territoris amb un individu solitari, les 
quals comptabilitzen 11 mascles i 9 feme-
lles. S’han trobat 7 nius i s’ha comprovat 
la nidificació amb èxit de 3 parelles. En un 
niu s’ha constatat la depredació dels polls ja 
grans per un picot garser gros Dendrocopos 
major i un altre ha estat abandonat per cau-
ses desconegudes quan tenien polls petits. 
La mida mitjana de polls nascuts al niu ha 
estat de 2 polls (n=3), l’èxit reproductor 
de 2 (n=3) i la productivitat de 0,75 (n=8) 
(JRRC i SMMD); (R).

RIBERA D’EBRE

Flix 1 ex. a Sebes el 17.IX (JBGC); (G).

RIPOLLÈS

Molló  1 ex. prop del poble el 18.IV (MMPB); 
(G).
Ripoll Parella en parada nupcial al riu Ter 
amb 3 intents de de niu en verns morts el 
6.IV (JFCB); (R).

TARRAGONÈS

Tarragona Cria confirmada en una po-
llancreda al costat del riu Francolí el 10.V 
(RACC); nou quadrat UTM 10×10 de cria 
segura (GR).

VALLÈS OCCIDENTAL

Palau-solità i Plegamans Una femella a 
l’hostal del Fum, llunys de les àrees de cria 
el 7.I (FMVA); (G).

Melanocorypha calandra
Calàndria

Estatus Resident nidificant comú a la de-
pressió Central de Catalunya i més localitzat 
a les comarques interiors dels Ports cap al 
sud. Excepcional a l’hivern a les comarques 
on no és present.
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Tendència població nidificant (SOCC) 
Mitjana anual (2002-2009): 0% (ns, n=12). 
Índex 2009=0,6

BERGUEDÀ

Avià 1 ex. a la resclosa de cal Rosal el 17.XII 
(MBVA); (G).

SEGRIÀ

Alfés Uns 200 exs. el 29.IX (PAAA); (N).

URGELL

Bellpuig Uns 50 exs. al secà de Belianes-
Preixana el 19.IX (MGVA i JBDA); (N).
La Fuliola Mínim de 3 exs. cantant en una 
zona de regadiu el 8.V (JBSA); (G).

Calandrella brachydactyla
Terrerola vulgar

Estatus Nidificant estival d’àmbit local en 
àrees litorals, i més àmpliament distribuïda 
a la depressió Central i altres comarques de 
l’interior, tot i que és comuna només de for-
ma local. Espècie en regressió a Catalunya.

Tendència població nidificant (SOCC) 
Mitjana anual (2002-2009): -18% (*, n=14). 
Índex 2009=0,4

ALT EMPORDÀ

Enguany, en un altre seguiment específic de 
secans, es troben nous nuclis i s’intensifica 
la prospecció en les àrees ja establertes, 
i s’aconsegueix una xifra de 54 mascles 
(AOTA); (R).
Serra de l’Albera 1 ex. a Mollet de Perelada 
el 13.IV (AOTA); primera citació prenupcial 
(F).
Parc Natural de Cap de Creus Un mascle 
cantant a sa Planassa el 18.IV (PFLB, PFSA i 
MSFB); (F). En posteriors visites a la zona, no 
es torna a detectar, ni amb l’ús de reclams. 
Tampoc es detecta al pla de les Gates, on 

s’hi va anar en diverses ocasions amb re-
clams, ni a prats bons per l’espècie com a 
mas Bufadors o mas d’en Caussa (PFLB); (R).

BAIX EMPORDÀ

Torroella de Montgrí 1 ex. l’1.VI (ABRA).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 25 exs. a l’aeroport el 
3.IV (ABRA); primera citació prenupcial (F, 
N). 2 exs. a la platja de ca l’Arana el 23.IV 
(FLSA). 15 exs. a l’aeroport el 23.V (ABRA); 
(N). 3 exs. a la platja de ca l’Arana el 28.V 
(FLSA). 11 exs. a l’aeroport el 9.VI (ABBB). 3 
exs. a l’aeroport el 27.VII (ABBB) i 3 exs. el 
18.VIII (ABBB); parelles reproductores (R). 
Un adult i 2 polls als Reguerons el 30.VII 
(MGVA); (R).

BAIX CAMP

Reus 8 exs. a l’aeroport el 8.IV, 5 exs. el 
16.V i 2 exs. el 15.VIII (ABBB); (F).

BAIX PENEDÈS

Banyeres del Penedès 3 exs. migrants el 
16.IV (CGGA); (G).

MARESME

Malgrat de Mar 1 ex. el 24.V (DCFB i JBXT); 
(G).

RIBERA D’EBRE

Móra d’Ebre 1 ex. en vol sobre el riu a l’illa 
del Galatxo el 14.III (EPFA); primera citació 
prenupcial (F, G). 

SEGRIÀ

La Granja d’Escarp 2 exs. el 4.IX (MGMA); 
darrera citació postnupcial (F).
Torrefarrera 2 exs. el 27.III (APSA); primera 
citació prenupcial (F).

URGELL

Preixana 2 exs. el 2.VII (ABBB).
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VALLÈS OCCIDENTAL

Mollet del Vallès 1 ex. a Gallecs el 27.V 
(FMVA); darrera citació prenupcial (F). 

Calandrella rufescens
Terrerola rogenca

Estatus Resident nidificant localitzat en 
diversos indrets com el delta de l’Ebre i en 
alguns llocs de la depressió de l’Ebre. Fora 
d’aquestes àrees és molt rar o irregular com 
a divagant o potser en migració.

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 5 exs. a Viladecans 
el 7.II (APPB); (G). 1 ex. a cal Nani el 22.II 
(RBVA); espècie força escassa al delta, no 
detectada en els darrers 10 anys (FLSA) (G).

Galerida cristata
Cogullada vulgar

Estatus Resident nidificant comú a tot el te-
rritori, absent només al Pirineu i Prepirineu.

Tendència població nidificant (SOCC) 
Mitjana anual (2002-2009): 6% (*, n=137). 
Índex 2009=1,6

Tendència població hivernant (SOCC)  
Mitjana anual (2002-2009): 4% (ns, n=89). 
Índex 2009=1,4

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus 2 exs. al 
pla de les Gates el 5.IV (PFLB, MSFB i PFSA); 
(G). 2 exs. a s’Alqueria el 9.IV (PFLB, MSFB, 
PFSA i FPTB); (G).

BAIX LLOBREGAT

Esplugues de Llobregat 1 ex. en migració 
a Sant Pere Màrtir el 17.III (MGVA); (F).

VALLÈS ORIENTAL

Llinars del Vallès 1 ex. aparentment en 
migració al turó de Sant Sebastià el 3.X 
(JSPC); (F).

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’influència pirinenca, i és més freqüent als 
ambients de caire mediterrani sec.

Tendència població nidificant (SOCC) 
Mitjana anual (2002-2009): -5% (ns, n=24). 
Índex 2009=0,5

Tendència població hivernant (SOCC)  
Mitjana anual (2002-2009): -1% (ns, n=29). 
Índex 2009=1,0

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus  23 exs. 
al llarg del SOCC de sa Planassa el 18.IV 
(PFLB, PFSA i  MSFB); (N).

ALT PENEDÈS

Santa Margarida i els Monjos 1 ex. a la 
plana Morta el 18.I (PTEA); única observació 
de l’any al parc del Foix (G). 

BAIX EMPORDÀ

Ullà 1 ex. l’1.VI (JEPB); (G).

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 



Anuari d’Ornitologia de Catalunya 2009178

Pinus uncinata. Les màximes abundàncies 
s’assoleixen, però, a l’estatge montà. Mi-
grador i hivernant no gaire abundant, 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 (2002-2009): 5% (*, n=152). 
Índex 2009=1,6

Tendència població hivernant (SOCC) 
Mitjana anual (2002-2009): 9% (*, n=236). 
Índex 2009=1,9

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus 3 exs. als 
Caials de Cadaqués el 4.X (SGRA i AGGB); 
primera citació postnupcial en un indret 
on l’espècie no cria (F).

BAIX LLOBREGAT

Esplugues de Llobregat 41 exs. en mi-
gració activa a Sant Pere Màrtir del 14.X 
(MGVA); primera citació postnupcial, al 
30.X (MGVA); (N, F). 

Alauda arvensis
Alosa vulgar

Estatus A. a. cantarella resident nidificant dis-
tribuïda de forma més regular als Pirineus i la 
Catalunya humida, i de manera més irregular 
pels ambients més secs o mediterranis, tant 
de la terra baixa al litoral, on es pot trobar 
localment, com a l’interior. Migrador molt 
comú i hivernant abundant. A. a. arvensis 
migrador molt comú i hivernant abundant.

Tendència població nidificant (SOCC) 
Mitjana anual (2002-2009): -1% (ns, n=55). 
Índex 2009=0,8

Tendència població hivernant (SOCC)  
Mitjana anual (2002-2009): 15% (*, n=79). 
Índex 2009=2,8

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus 2 exs. al pla 
de Gates el 25.IV (ACHA); darrera observació 
prenupcial (F). 
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. a la Rogera el 24.IX (PFLB); 
primera citació postnupcial (F).

ALT PENEDÈS

L’Arboç Uns 50 exs. entre Puigverdí i les 
Casetes de Puigmoltó el 14.I (PTEA); (N). 
Castellet i la Gornal Alguns exs. al parc 
del Foix el 7.III (CGGA, HSCA i XBGA); da-
rrera citació prenupcial (F). Alguns exs. al 
parc del Foix el 24.X (CGGA, HSCA i XBGA); 
primera citació postnupcial (F).

BAIX CAMP

Reus 6 exs. a l’aeroport el 26.IX (ABBB); 
primera citació postnupcial (F).

GARROTXA

La Vall d’en Bas Uns 130 exs. el 9.XII 
(FTCA); (N).

OSONA

Malla Un estol de 160 exs. al molí de To-
rrellebreta el 23.II (JBCB); (N).
Vic 1 ex. a l’aeròdrom el 30.IX (JPRB); pri-
mera citació postnupcial (F).

URGELL

Bellpuig Uns 250 exs. en un estol el 16.XI 
(FVXA); (N).

VALLÈS ORIENTAL

Mollet del Vallès 1 ex. a la carena dels 
Bandolers el 22.IV (FMVA); darrera citació 
prenupcial (F) i 1 ex. el 27.IX (FMVA); pri-
mera citació postnupcial (F).
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Riparia riparia
Oreneta de ribera

Estatus Nidificant estival molt localitzat, 
especialment a les planes al·luvials de l’Ebre 
i el Segre. Migrador regular i comú arreu 
del territori.

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 6 exs. el 23.X (MSBB); da-
rrera citació postnupcial (F).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. a l´estany dels Roncaires el 
24.II (MFRA); primera citació prenupcial 
(F). Observada a l´aguait de Quim Franch 
el 25.VII (MGMA); primera citació post-
nupcial (F).
Serra de l’Albera 2 exs. a Delfià el 6.VI 
(MRXF); darrera citació prenupcial (F).

BAIX EMPORDÀ

Baix Ter 1 ex. a la gola del Ter el 18.X 
(MRXF); darrera citació postnupcial (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a la riera de Sant 
Climent el 15.II (RBVA); primera citació 
prenupcial (F). 1 ex. a la Murtra el 18.X 
(RBVA); darrera citació postnupcial (F). 

CERDANYA 

Ger 3 exs. al Segre el 15.VII (JDAB); primera 
citació postnupcial (F).

GARROTXA

Santa Pau 1 ex. als estanys de Jordà el 3.X 
(MRFB i OCVA); darrera citació postnupcial 
(F).

MARESME

Alella Uns 10 exs. a la vall de Rials el 25.X 
(AAJA); darrera citació postnupcial (F).
Malgrat de Mar 3 exs. a la desembocadura 
de la Tordera el 15.III (PABA); primera citació 

prenupcial (F). 1 ex. el 3.X (MGVA); darrera 
citació postnupcial (F).

OSONA

Manlleu 4 exs. al Ter, a la zona esporti-
va, el 29.III (RJNA i AGRB); primera citació 
prenupcial (F).
Sant Julià de Vilatorta 1 ex a les basses 
de la Quintana el 6.VIII (MRFB); primera 
observació postnupcial (F).

PLA D’URGELL

Estany d’Ivars i Vila-sana 2 exs. el 10.III 
(CGGA i XBGA); primera citació prenupcial 
(F). 

SELVA

Sils 1 ex. a l’estany el 13.III (JVCB); primera 
citació prenupcial (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 humides 
litorals, en àrees on no hi és a l’estiu.

Tendència població nidificant (SOCC) 
Mitjana anual (2002-2009): 5% (ns, n=81). 
Índex 2009=1,3

Tendència població hivernant (SOCC) 
Mitjana anual (2002-2009): 7% (ns, n=82). 
Índex 2009=2,2

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal Uns 300 exs. a 
l’embassament el 4.III (CGGA, HSCA i XBGA); 
(N). 2 exs. a les penyes de la Bovera amb 
comportament reproductiu el 14.IV (PTEA 
i FCFA); reproducció possible (R). 
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BAIX LLOBREGAT

Sant Feliu de Llobregat 1 ex. al puig 
d’Olorda el 30.V (DDDA i FLLA); primera 
citació prenupcial (F).

BARCELONÈS

Barcelona Uns 20 exs. en migració al turó 
de la Magarola el 28.IX (APSA); primera 
citació postnupcial (F).

GARRAF

Sitges 55 exs. ajocats a l’església el 14.I 
(RBVA); (N).  

GARROTXA

Olot 4 exs. a can Mitjà el 3.II (JFCA); (G).

GIRONÈS

Girona 1 ex. prop l’hospital Josep Trueta 
el 28.IX (ACHA); primera citació postnup-
cial (F).
Sant Julià de Ramis Uns 200 exs. en grans 
estols aturats pel fort vent de nord que bufa 
a l’Empordà, barrejats amb els primers 
grups d’oreneta cuablanca i oreneta vulgar, 
el 6.III (PFLB); (N).

RIBERA D’EBRE

Riba-roja d’Ebre Més de 50 exs. a 
l’embassament el 26.XII (RACC); (N).

TARRAGONÈS

Tarragona 94 exs. al capvespre a l’edifici 
Zeus, en un lloc que utilitzen com a joca 
el 15.I (RACC); concentració hivernal (N). 
6 exs. al mateix lloc l’11.X (RACC); primera 
observació d’hivernants (F).

VAL D’ARAN

Les 1 ex. el 12.II (MAMA); (F).

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 (2002-2009): 5% (*, n=128). 
Índex 2009=1,5

Tendència productivitat (SYLVIA) 
Mitjana anual (2002-2009): -4% (ns, n=23). 
Índex 2009=0,9

ALT EMPORDÀ

Pedret i Marzà 2 exs. a la bassa el 23.X 
(JVLA); darrera citació postnupcial (F).

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 1 ex. al parc del Foix 
el 18.II (CGGA, HSCA i XBGA); primera citació 
prenupcial (F).  
Olèrdola Uns 6 exs. al turó de les Tres 
Partions el 24.X (CGGA, XBGA i RPAA), darrera 
citació postnupcial (F). 

BAGES

Manresa 5 exs. el 3.I (MIXB); citació hi-
vernal (F).
Pont de Vilomara 1 ex. el 2.III (ESBA); 
primera citació prenupcial (F).
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BAIX EMPORDÀ

Castell-Platja d’Aro 2 exs. a la desembo-
cadura del Ridaura i 1 ex. als estanys de 
les Escoles el 13.II (JBLA i LHMA); primera 
citació prenupcial (F).
Torroella de Montgrí 3 exs. el 23.X (JCWA); 
darrera citació postnupcial (F).

BAIX LLOBREGAT

Cornellà de Llobregat 1 ex. el 17.I (ASAA); 
(F).
Delta del Llobregat 1 ex. a la riera de St. 
Climent el 15.II (RBVA). 3 exs. a can Di-
moni el 13.XI (RBVA i XLBA); darrera citació 
postnupcial (F).

BAIX PENEDÈS

Banyeres del Penedès 1 ex. el 10.XI (JGGF); 
darrera citació postnupcial (F).

GARRIGUES

Castelldans 1 ex. a Mas de Melons el 18.II 
(FMSA); primera citació prenupcial (F).

MARESME

Arenys de Mar 1 ex. al Rial de la Serp volant 
cap al NE el 15.II (JBXA); (F).
Blanes 3 exs. a la desembocadura de la 
Tordera l’1.XI (JBXT); (F). 

MONTSIÀ

Alcanar 1 ex. el 29.XII (ACTA); citació hi-
vernal (F).

OSONA

Les Masies de Voltregà 1 ex. a la Gleva el 
22.II (GDBA); primera citació prenupcial (F).
Torelló Uns 3.000 exs. preparant-se per 
dormir en un camp de ferratge al Ter a la 
Riera l’11.IX (JPRB); (N).

PLA D’URGELL

Mollerussa 1 ex. el 7.XI (JBSA); darrera 
citació postnupcial (F).

PLA DE L’ESTANY

Porqueres Uns 3.000 exs. a la llacuna de 
l’Artiga de can Morgat el 3.IX (CFQA); (N).

RIBERA D’EBRE

Móra d’Ebre 2 exs. al riu Ebre el 21.II 
(EPFA); (F).

SEGRIÀ

Lleida 1 ex. leucístic a unes hortes de Lleida 
el 30 i 31.VIII i l’1.IX (XEXA); (M). 3 exs. 
l’11.XI (MGMA); darrera citació postnupcial 
(F).

SELVA

Sils 1 ex. als estanys el 27.II (DCFB); primera 
citació prenupcial (F).

TARRAGONÈS

Tarragona 1 ex. al matí volant als afores 
de la ciutat el 22.II (RACC); primera citació 
prenupcial (F).

TERRA ALTA

El Pinell de Brai 1 ex. volant als afores 
del poble l’1.III (RACC); primera citació 
prenupcial (F).

VAL D’ARAN

Bausen 3 o 4 exs. a Pónt de Rei el 30.III 
(MAMA); (F).

VALLÈS OCCIDENTAL

Palau-Solità i Plegamans 3 exs a l’hostal 
del Fum el 28.II (JFOB); primera citació 
prenupcial (F).
Sabadell 1ex. el 25.I (ARSA); (F). 

VALLÈS ORIENTAL

Mollet del Vallès Una parella formada 
per una oreneta vulgar Hirundo rustica 
pura i un híbrid d’oreneta vulgar amb 
oreneta cuablanca Hirundo rustica × Deli-
chon urbicum el 23.III (FMVA); (T). Es fan 
visites al lloc fins al juny, constatant que 
la parella roman al mateix indret, però 
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no s’observa cap indici d’èxit reproductor 
(FMVA); (R).

Cecropis daurica
Oreneta cua-rogenca

Estatus Nidificant estival, localitzat i no 
gaire abundant, distribuït de forma irregular 
per ambients de caire mediterrani. Migrador 
regular, però escàs, arreu del territori, detec-
tat més sovint al pas prenupcial. Hivernant 
excepcional.

Tendència població nidificant (SOCC) 
Mitjana anual (2002-2009): 15% (ns, n=27). 
Índex 2009=4,6

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. a les cel·les de l’estany Europa el 
4.III (HMPA); primera citació prenupcial (F) 
Parc Natural de Cap de Creus Al Parc 
crien un total de 38 parelles de reproducció 
segura o probable i 5 parelles de reproducció 
possible (PFLB); (R).

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 2 exs. a l’embassament 
del Foix el 7.III (CGGA i XBGA); primera 
citació prenupcial (F). 2 exs. al fondo de 
Cal Deus el 15.V (JDFA i PTEA).
Olèrdola 1 ex. a Sant Pere Molanta el 18.X 
(MPMB); darrera citació postnupcial (F).

BAIX CAMP

Reus 1 ex. a l’aeroport el 15.VIII (PJAA); 
primera citació postnupcial (F). 

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. a Canal Vell el 18.III 
(JFBB); primera citació prenupcial (F). Uns 
5 exs. el 2.X (ALAB); (F).

BAIX EMPORDÀ

Castell-Platja d’Aro 7 exs. als estanys de 
les Escoles el 16.X (CACB); darrera citació 
postnupcial (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. sobre la Vidala 
el 22.III (PBGA); primera citació prenupcial 
(F). 2 exs. sobre la riera de St. Climent el 
28.III (RBVA); (F).
Esplugues de Llobregat 1 ex. a Sant Pere 
Màrtir l’1.X (MGVA); darrera citació podt-
nupcial (F).

BARCELONÈS

Sant Adrià del Besòs 1 ex. al Parc Fluvial 
del Besòs el 25.III (XLBA); primera citació 
prenupcial (F). 

GARRAF

Sitges 2 ad. i 2 juv. i un niu a la urbanitza-
ció Quintamar el 15.VIII (FATA); (R). 1 ex. 
al port del Garraf el 30.X (SCCB); darrera 
citació postnupcial (F).

GIRONÈS

Campllong 1 ex. a can Dionís el 3.IV (PFLB); 
(G).
Llagostera 1 ex. a Sant Grau d’Ardenya, un 
indret de cria possible, el 13.VIII (PFLB); (GR). 

MARESME

Alella 2 exs. a la vall de Rials el 25.X (AAJA); 
darrera citació postnupcial (F).

OSONA

Lluçà 3 exs. (2 adults i un jove de l’any) el 
25 i 26.VII (JBCB); (R).

PLA D’URGELL

Estany d’Ivars i Vila-sana 1 ex. l’11.III 
(JEBA); primera citació prenupcial (F).

RIBERA D’EBRE

Flix Uns 50 exs. a Sebes el 25.VIII (JBGC); 
concentració postnupcial (N).
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Móra d’Ebre 2 exs. l’1.X (EPFA); darrera 
citació postnupcial (F).

Delichon urbicum
Oreneta cuablanca

Estatus Nidificant estival molt comú arreu 
del territori. Migrador regular i molt comú 
per tot el territori. Hivernant excepcional.

Continua la fluctuació de la població a 
mode de dents de serra dels darrers anys 
segons les dades SOCC. Tot i mostrar una 
lleugera tendència a l’alça (+5%), les dades 
generals al llarg del període 2002-09 no 
són significatives. L’índex poblacional del 
2009 representa però el segon valor més 
alt de tota la sèrie de dades (índex 2009= 
2.1), només superat pels valors de l’any 
2004 (índex 2004 = 2.3), el qual va ser el 
millor any de reproducció també per les 
altres espècies d’hirundínids. Tot i que el 
gruix de les arribades prenupcials d’oreneta 
cuablanca s’emmarca a la primera quinzena 
de març, dins el patró conegut de migració 
de l’espècie, són freqüents les observacions 
d’algun individu, sobretot al litoral, durant 
la primera quinzena de febrer (9.II al Del-
ta del Llobregat, 11.II als Aiguamolls de 
l’Empordà). L’any 2009 però, juntament 
amb el 2004 són els anys amb més citacions 
prenupcials al més de febrer, tant a la costa 
com a l’interior (14.II a La Garriga, 15.II a 
La Granja d’Escarp, 18.II a Santa Coloma 
de Farners, 19.II a Riba-roja d’Ebre i 20.II a 
Sallent). Destaca la citació del 5.I a Parets del 
Vallès; fins aleshores només als anys 1997, 
2002 i 2005 es van tenir dades d’hivernada 
de l’espècie al més de gener (4.I, 19.I i 26.I 
respectivament).- ADGC.

Tendència població nidificant (SOCC) 
Mitjana anual (2002-2009): 5% (ns, n=75). 
Índex 2009=2,1

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empor-
dà 2 exs. a la depuradora d’Empúriabrava 
l’11.II (JMAA i JGME); primera citació pre-
nupcial (F).
Parc Natural de Cap de Creus 3 exs. 
migrant cap al nord a la punta de Cap de 
Creus el 7.VI (PFLB, ACHA, PRXE, DSBB, OCVA, 
JVSA i PGGA); darrera citació, tardana, pre-
nupcial (F).

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal Uns 50 exs. a 
l’embassament el 4.III (XBGA); (F). 2 exs. a 
l’embassament el 4.X (XBGA); darrera citació 
postnupcial (F).

BAGES

Sallent 1 ex. el 20.II (RAGB); primera citació 
prenupcial (F).

BAIX EMPORDÀ

Baix Ter 5 exs. a la gola del Ter el 28.X 
(OBCA); darrera citació postnupcial (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat Uns 5 exs. sobre 
l’estació biològica del Remolar el 9.II (FLSA i 
FKGA); primera citació prenupcial (F). 1 ex. 
a la Murtra el 18.X (RBVA); darrera citació 
postnupcial (F).
Olesa de Montserrat 1 ex. el 8.XI (AMVB); 
darrera citació postnupcial (F).

BARCELONÈS

Santa Coloma de Gramenet 2 exs. el 15.II 
(PCPA); primera citació prenupcial (F).

BERGUEDÀ

Cercs 1 ex. el 8.XI (JDXB); darrera citació 
postnupcial (F).

GARROTXA

Sant Feliu de Pallerols 1 ex. el 17.X (JFCA); 
darrera citació postnupcial (F).
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TARRAGONÈS

Tarragona 2 exs. al capvespre a l’edifici 
Zeus, volant junt amb una vintena de ro-
querols el 16.II (RACC); primera citació 
prenupcial (F).

TERRA ALTA

El Pinell de Brai 1 ex. volant dins del poble 
l’1.III (RACC); primera citació prenupcial (F).

OSONA

Sant Quirze de Besora 1 ex. a el 7.III (JEPB); 
primera citació prenupcial (F).

RIBERA D’EBRE

Riba-roja d’Ebre 5 exs. el 19.II (JBGC); 
primera citació prenupcial (F).

SELVA

Santa Coloma de Farners 1 ex. el 18.II 
(ADGA); primera citació prenupcial (F).

SEGRIÀ

La Granja d’Escarp 7 exs. el 15.II (JBGC); 
primera citació prenupcial (F).
Lleida Uns 15 exs. el 19.XI (ATTA); darrera 
citació postnupcial (F). 

VALLÈS OCCIDENTAL

Palau-Solità i Plegamans 2 exs. a l’hostal 
del Fum el 28.II (JFOB); primera citació 
prenupcial (F).

VALLÈS ORIENTAL

La Garriga 1 ex. el 14.II (LCPA); primera 
citació prenupcial (F).
Mollet del Vallès 2 exs. a Gallecs el 30.X 
(OBCA); darrera citació postnupcial (F).
Parets del Vallès 1 ex. el 5.I (OBCA); citació 
hivernal (F).

Hirundo rustica ×  
Delichon urbicum
Oreneta vulgar × oreneta cuablanca

RIBERA D’EBRE

Flix 1 ex. anellat a la Reserva Natural de 
Sebes i Meandre de Flix el 16.VII (JBGC); (B).

Anthus richardi
Piula grossa

Estatus Accidental, que s’ha convertit en 
hivernant regular, però amb molt pocs 
ocells, molt localitzats en zones planes 
litorals. 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. al sector dels prats de can 
Comes, mas Trencat i camp d’en Seixanta 
del 13.I a l’1.V (AOTA, JVLA i ALTA). També 
s’observa 2 ex. als prats de mas Trencat i 
al camp d´en Seixanta el 20.IV i el 25.IV 
(JRRF, ARRC i ALTA). 1 ex. als prats de Vilaüt 
el 13.III (AOTA). 3 ex. a Vilaüt el 21.IV (ABRA 
i AOTA), 1 ex. 24.IV (ABRA). 1 ex. anellat a 
l’estany de Mornau el 23.IV (MFRA i RPXH). 1 
ex.  a les closes de Montmajor el 2.V (AOTA, 
ABRA i PSGA). 1 ex. als prats de Mornau el 
2.V (JFOD, DLHA, PFXC, ACXJ i JTXF). 1 ex. a 
les salsures de l’estany d’en Túries el 8.V 
(AOTA i RDXD). 2 ex. al camp d´en Seixanta 
del 14.X al 15.X (AOTA). 1 ex. als prats del 
mas Trencat del 19.X al 6.XII (AOTA i DVSA). 
No trameses al CAC. 
Serra de l’Albera 1 ex.  a Delfià el 30.III 
(AOTA). No tramesa al CAC.
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BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. al mas de la Coman-
danta l’1.I (ACHA i HPMA); (G). 2 exs. als 
erms de la Tancada el 15.X (DBCA, CRMB); 
(G). No trameses al CAC.

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. de 1r hivern 
dins l’aeroport el 5.II (ABRA), 1 ex. el 
17.II (ABBB), 1 ex. el 9.III (ABRA) i 1 ex. el 
20.III (ABBB). 2 exs. a la mateixa zona on 
un dels exemplars es troba ferit i es du al 
Centre de Recuperació de Torreferrussa 
el 24.III (ABRA). Es tracta de la primera 
confirmació d’almenys un ejemplar hi-
vernant al delta. 1 ex. el 15.IV (ABRA). 1 
ex. a l’aeroport el 17.XI (ABBB); (G). No 
trameses al CAC.

GARRAF

Sitges 1 ex. a Canòpolis el 16.IX (RGLA); 
(G). No tramesa al CAC.

VALLÈS ORIENTAL

Mollet del Vallès 1 ex. a Gallecs a la Torre 
d’en Matlla el 6.V (OBCA); (G). No tramesa 
al CAC.

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 properes, i en 
petits nuclis dispersos per la demarcació de 
Tarragona. En general, defuig la Catalun-
ya humida i l’àrea pirinenca, tot i que es 
pot trobar també a l’alta muntanya, molt 
puntualment. Migrador regular escàs, més 
conspicu al pas prenupcial.

Tendència població nidificant (SOCC) 
Mitjana anual (2002-2009): -11% (*, n=42). 
Índex 2009=0,3

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus 1 ex. al 
pla de les Gates el 5.IV (PFLB, MSFB i PFSA);   
primera citació prenupcial (F). 
L’Albera 1 ex. al coll de Plaja el 19.IX (MBFA, 
AOTA i BMBA); darrera citació postnupcial (F).

ALT PENEDÈS

Santa Margarida i els Monjos 1 ex. entre 
la Torreta i el Masset d’en Rossell el 10.V 
(PTEA i JCRE); (F). 

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a la platja del 
Remolar el 24.III (FLSA); primera citació 
prenupcial (F). 3 exs. a Carrabiners el 8.IV 
(FLSA), 1 ex. a la platja de ca l’Arana el 9.IV 
(FLSA) i 2 exs. a l’aeroport el 23.V (ABRA). 
1 ex. a l’aeroport el 27.VII (ABBB) i 18.VIII 
(ABBB). 1 ex. a can Dimoni el 18.IX (RBVA). 
2 exs. el 22.IX (ABBB); (F).
Espulgues de Llobregat 1 ex. a sant Pere 
Màrtir el 6.X (MGVA); darrera citació post-darrera citació post-
nupcial (F). 

MARESME

Malgrat de Mar 2 exs. el 22.III (DCFB); 
primera citació prenupcial (F).

NOGUERA

Balaguer 1 ex. als secans el 19.IX (MGVA i 
JBDA); darrera citació postnupcial (F).

OSONA

Gurb 1 ex. el 15.IV (JBCB); (F).
Les Masies de Roda 1 ex. el 22.IX (JPRB); 
darrera citació postnupcial (F).
Manlleu 1 ex. entre Manlleu i Sant Martí 
de Sescorts el 19.IV (GRTA); (F). 
Vic 1 ex. el 14.IV (RJNA); primera citació 
prenupcial (F).
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SEGRIÀ

Artesa de Lleida 1 ex. a mas de Melons el 
19.IX (MGVA i JBDA); darrera citació post-
nupcial (F).

URGELL

Bellpuig 1 ex. al secà de Belianes el 19.IX 
(MGVA i JBDA); darrera citació postnupcial 
(F).

VALLÈS OCCIDENTAL

Sentmenat 1 ex. anellat a can Bissoli l’11.
IX (AFMB); (F).
Santa Perpètua de Mogoda 1 ex. a la carena 
de Bandolers el 21.VIII (FMVA); primera 
citació postnupcial (F). 

VALLÈS ORIENTAL

Mollet del Vallès 6 exs. sedimentats als 
camps de cultiu el 9.IV (FMVA); primera 
citació prenupcial (F). 1 ex. a Gallecs el 
3.X (OBCA); darrera citació postnupcial (F).

Anthus trivialis
Piula dels arbres

Estatus Nidificant estival limitat a la Cata-
lunya humida i les zones muntanyenques 
com el Pirineu i Prepirineu, on pot ser 
abundant localment, i molt més localitzat 
en altres nuclis muntanyencs del sud, com 
ara la serra de Prades. Migrador regular i 
comú arreu del territori.

Tendència població nidificant (SOCC) 
Mitjana anual (2002-2009): -13% (*, n=41). 
Índex 2009=0,5

ALT CAMP

El Pla de Santa Maria 1 ex. als aiguamolls 
del Pla el 30.III (CGGA i XGGA); primera 
citació prenupcial (F).

ALT EMPORDÀ

Serra de l’Albera 1 ex. a Delfià el 27.III 
(ABRA); primera citació prenupcial (F).
Parc Natural de Cap de Creus 1 probable 
ex. en vol cap al sud, emetent el caracte-
rístic reclam, a sa Planassa el 6.XII (PFLB, 
MSFB, PFSA i QFSA); sorprenent citació en ple 
període d’hivernada (F).
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà Almenys 100 exs. als conreus de 
Pau el 30.III (AOTA); (N). 1 ex. als estanys 
de Palau el 17.VIII (SSAA); primera citació 
postnupcial (F). 1 ex. a la Rogera el 24.IX 
(PFLB); darrera citació postnupcial (F).

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 1 ex. a l’embassament 
el 21.IV (XBGA); (F). 1 ex. el 22.VIII (XBGA 
i RPAA), (F).
Olèrdola 1 ex. al turó de les Tres Partions 
el 22.VIII (XBGA i RPAA); primera citació 
postnupcial (F).1 ex. al turó de les Tres 
Partions el 26.IX (CGGA, XBGA i RPAA); darrera 
citació postnupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. anellat a l’illa de Buda 
el 25.III (YBSA); (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 2 exs. a cal Tet el 19.III 
(FLSA); primera citació prenupcial (F). 1 
ex. a la platja de ca l’Arana el 14.IX (FLSA); 
primera citació postnupcial (F). 1 ex. a la 
platja del Remolar el 21.X (FLSA); darrera 
citació postnupcial (F).

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. al turó de la Magarola el 
5.X (APSA); darrera citació postnupcial (F).

GIRONÈS

Campllong 1 ex. a les Ferreries el 27.VIII 
(PFLB, XVFA i MRXA); primera citació post-
nupcial (F).



Llista Sistemàtica 187

Sant Gregori 1 ex. a Cartellà el 13.IV (PFLB 
i ACHA); (F).

MARESME

Alella 3 exs. a la vall de Rials el 25.X (AAJA); 
darrera citació postnupcial (F).

OSONA

Manlleu 1 ex. al pla de l’Aire el 10.VIII 
(AGRB); primera citació postnupcial (F).
Santa Maria de Besora 1 ex.  a la Casanova 
del Serrat el 27.III (JEPB); primera citació 
prenupcial (F).

SELVA

Hostalric 1 ex. el 20.III (ABRA); primera 
citació prenupcial (F).
Sils 1 ex. a l’estany el 26.III (AMSD); (F).

VALLÈS ORIENTAL

Mollet del Vallès 1 ex. el 3.XII (FMVA); 
citació hivernal (F).
Sant Celoni 1 ex. al riu Tordera a la Verneda 
el 5.X (DCFB); darrera citació postnupcial 
(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 (2002-2009): 0% (ns, n=142). 
Índex 2009=1,4

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 2 exs. a l´estany de Mornau l’11.IV 
(OCVA); darrera citació prenupcial (F). 3 
exs. a Pau el 26.IX (ACCD); primera citació 
postnupcial (F).

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 1 ex. al parc del Foix 
el 21.III (XBGA, CGGA i HSCA). 10.X (XBGA, 
CGGA, HSCA i RPAA); primera citació post-
nupcial (F).
Sant Llorenç d’Hortons 1 ex. el 22.III 
(MGVA); darrera citació prenupcial (F).

BAIX CAMP

Reus 48 exs. a l’aeroport el 8.IV (ABBB); 
darrera citació prenupcial (F).
 
BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. el 12.IV (MSBB); da-
rrera citació prenupcial (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a Reguerons el 
8.IV (RBVA); (F). 
Esplugues de Llobregat 1 ex. a Sant Pere 
Màrtir l’1.X (MGVA); primera citació post-
nupcial (F).
Gavà 1 ex. anellat al castell d’Eremprunyà el 
10.V (MBLA); darrera citació prenupcial (F).

GARROTXA

Sant Joan les Fonts 1 ex. al volcà d’Aigu-
anegra el 2.X (FTCA); primera citació post-
nupcial (F).

GIRONÈS

Campllong 2 exs. a les Ferreries el 12.IV 
(PFLB, ACHA, HPMA i MSFB); darrera citació 
prenupcial (F). 
Sant Julià de Ramis 1 ex. al torrent de 
la Garriga el 19.X (PFLB); primera citació 
postnupcial (F).

NOGUERA

Bellcaire d’Urgell 1 ex. l’1.X (JBSA); primera 
citació postnupcial (F).

OSONA

Sant Quirze de Besora 1 ex. l’11.IV (JEPB); 
darrera citació prenupcial (F).
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Vic 2 exs. a l’aeròdrom de Vic el 30.IX (JPRB); 
primera citació postnupcial (F).

PRIORAT

Poboleda 1 ex. a la font del Mingot – Ver-
neda del Siurana el 10.IV (AELA); darrera 
citació prenupcial (F).

RIPOLLÈS

Ogassa 1 ex. el 6.IX (FGPA); primera citació 
postnupcial (F).

SELVA

Blanes 1 ex. a la desembocadura de la 
Tordera el 14.IV (DCFB); darrera citació 
prenupcial (F).

VAL D’ARAN

Naut Aran 2 exs. el 6.IX (AELA); primera 
citació postnupcial (F).

VALLÈS ORIENTAL

Mollet del Vallès 1 ex. a Gallecs el 24.IX 
(FMVA); primera citació postnupcial (F).
Sant Celoni 1 ex. el 15.IV (DCFB); darrera 
citació prenupcial (F).

Anthus cervinus
Piula gola-roja

Estatus Migrador regular, encara que 
escàs, detectat de forma localitzada es-
pecialment en alguns punts del litoral i 
prelitoral, com per exemple el delta del 
Llobregat, els aiguamolls de l’Empordà i 
a comarques com el Vallès Oriental. Més 
conspicu en el pas prenupcial que en el 
postnupcial.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. a Cinclaus l’11.IV (AOTA); 
primera citació prenupcial (F). 11 exs. al 
camp de can Seixanta el 25.IV (AOTA, ABRA 

i PSGA); (N). 2 exs. al Matà el 9.V (MGMA i 
BIPA); darrera citació prenupcial (F)
Fortià – Riumors  2 exs. al 12.IV (AOTA 
i JGME); (E).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 2 exs. als Muntells el 14.IV 
(JMXH, MPLA, MGTA i MGMA); (E).  

BAIX EMPORDÀ

Baix Ter 3 exs. mascles al mas de la Rajoleria 
el 2.V (JPCA); (E).

BAIX LLOBREGAT

Sant Boi de Llobregat 1 ex. el 27.IV (MGVA 
i XLBA); (E).

SELVA

Sant Feliu de Buixalleu 1 ex. el 22.IV 
(DCFB); primera citació prenupcial (F).

VALLÈS OCCIDENTAL

Santa Perpètua de Mogoda 1 ex. a la ca-
rena de Bandolers el 22.IV (FMVA); primera 
citació prenupcial (F). 

Anthus spinoletta
Grasset de muntanya

Estatus Nidificant estival comú a l’alta mun-
tanya pirinenca. Migrador regular però no 
especialment nombrós a la resta del territori, 
tot i que localment pot ser molt comú en 
algunes zones humides, i hivernant regular 
i ben distribuït per les zones humides tant 
del litoral com de l’interior.

Tendència població nidificant (SOCC) 
Mitjana anual (2002-2009): -1% (ns, n=15). 
Índex 2009=0,7

Tendència població hivernant (SOCC)  
Mitjana anual (2002-2009): -7% (ns, n=61). 
Índex 2009=0,5
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ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. al Matà el 13.IV (APPB); darrera 
citació prenupcial (F). 1 ex. a la Rogera el 
28.IX (AOTA,BMBA, JGIA i TMJA); primera 
citació postnupcial (F). Uns 40 exs. al Matà 
el 6.XII (MGVA); (N).

BAIX EMPORDÀ

Castell-Platja d’Aro 2 exs. als estanys de 
les Escoles el 24.X (CACB); espècie escassa 
a la vall del Ridaura (G).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a la maresma el 
17.IV (MGVA); darrera citació prenupcial 
(F). 1 ex. al Remolar l’11.X (MGVA); primera 
citació postnupcial (F).

GIRONÈS

Campllong 1 ex. a can Dionís el 3.IV (PFLB); 
darrera citació prenupcial (F).

OSONA

Viladrau 1 ex. al Matagalls el 10.IX (MRFB); 
(G).

PALLARS SOBIRÀ

Sort 48 exs. en un estol sedimentat durant 
una forta nevada el 14.I (JRSB); (N).

PLA D’URGELL

Estany d’Ivars i Vila-sana 1 ex. el 5.IV 
(MGMA); darrera citació prenupcial (F). 1 
ex. el 12.X (FVXA); primera citació post-
nupcial (F).

RIBERA D’EBRE

La Palma d’Ebre 1 ex. anellat a la Font Vella 
el 18.I (RACC); escàs a la zona (E).

SEGRIÀ

Lleida 1 ex. al Segre el 16.I (FMSA); (G). 

SELVA

Fogars de la Selva 1 ex. a Fogars de Tordera 

el 16.X (DCFB); primera citació postnupcial 
(F).
Sils 2 exs. als estanys el 5.IV (AMSD); darrera 
citació prenupcial (F).

Anthus petrosus
Grasset de costa

Estatus Accidental. Diverses citacions ho-
mologades 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.

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre  1 ex. a la punta de la Banya 
el 21.XII (DBCA, CRMB); (G). No tramesa 
al CAC. 

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a la maresma de 
les Filipines el 12 i 22.I (XBGA i JGGF); (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. 
feldegg 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 Caspi, 
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 territori, amb un 
major predomini a la migració de primavera. 
M. f. iberiae estival nidificant, distribuït de 
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forma irregular per alguns cursos fluvials i 
zones humides, encara que també és present 
en alguns prats de muntanya. Migrador 
regular i comú arreu del territori, espe-
cialment abundant al pas postnupcial a la 
conca de l’Ebre. Hivernant molt escàs, però 
darrerament regular, en zones humides del 
litoral com el delta del Llobregat o el delta 
de l’Ebre. M. f. thunbergi migrador regular 
arreu del territori.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus 1 ex. a 4 
milles a l’est de cap Norfeu el 12.XI (RGBA, 
GGXB, ALXE, DROA i AROA); darrera citació 
postnupcial (F).
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 2 exs. a l´estany del Cortalet el 9.III 
(JMAA); primera citació prenupcial (F). 
Fortià – Riumors  Mínim de 1.000 exs. al 
12.IV (AOTA i JGME); (N).

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal Alguns exs. al parc del 
Foix el 15 i el 23.IV (CGGA, XBGA i HSCA); (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 2 exs. als erms de la Tancada 
el 2.III (CGGA, XBGA i JGMX); primera citació 
prenupcial (F). 1 ex. el 5.XII (AAGA); citació 
hivernal (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a cal Nani el 28.I 
(RBVA); primera citació prenupcial força pri-
merenca o hivernal (F). 1 ex. a la maresma 
el 29.X (FLSA); darrera citació postnupcial 
(F). 2 exs. a cal Tet l’1.XII (VSSA); citació 
hivernal (F).

BARCELONÈS

Sant Adrià de Besòs 1 ex. al Parc Fluvial 
del Besòs el 16.X (MRFB); darrera citació 
postnupcial (F).

CERDANYA

Llívia 1 ex. duent becada en un prat del 
pla de Forques el 13.VII (JDAB); (R).

GARRAF

Sitges1 ex. el 19.X (MRFB); darrera citació 
postnupcial (F).

MARESME

Malgrat de Mar 3 exs. a la desembocadura 
de la Tordera el 4.IV (PABA); (F). 

OSONA

Gurb 1 ex. al Gurri al molí d’en Valls el 
23.VIII (MRFB); primera citació postnup-
cial (F).
Manlleu 4 exs. al Ter, a la zona esportiva, el 
22.III (AGRB); primera citació prenupcial (F).
Vic 2 exs. als camps de Sant Llorenç el 
13.X (RJNA); darrera citació postnupcial (F).

PLA D’URGELL

Estany d’Ivars i Vila-sana 1 ex. el 8.V 
(FVXA); darrera citació prenupcial (F). 

PRIORAT

Ulldemolins 1 ex. l’11.XI (AMLB); darrera 
citació postnupcial (F).

RIBERA D’EBRE

Móra d’Ebre 1 ex. l’1.V (EPFA); darrera 
citació prenupcial (F).
Móra la Nova 1 ex. el 23.VIII (EPFA); pri-
mera citació postnupcial (F).

SEGRIÀ

Alcarràs 1 ex. el 30.X (MGMA); darrera 
citació postnupcial (F).
Torres de Segre 1 ex. a Utxesa el 26.VIII 
(CGGA, MCMF i GBFA); primera citació post-
nupcial (F).

SELVA

Sils 1 ex. a l’estamy el 9.III (AMSD); primera 
citació prenupcial (F).
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TARRAGONÈS

Vila-seca i Salou 1 ex. el 29.X (AELA); 
darrera citació postnupcial (F).

VALLÈS OCCIDENTAL

Montcada i Reixac 1 ex. al riu Besòs l’1.
VIII (FMVA); primera citació postnupcial (F).
Santa Perpètua de Mogoda 1 ex. a la riera 
de Caldes el 3.III (FMVA); primera citació 
prenupcial (F).

VALLÈS ORIENTAL

La Roca del Vallès 1 ex. al turó dels Cas-
tellans l’11.X (JSPC); darrera citació post-
nupcial (F).
Parets del Vallès 1 ex. el 19.V (FMVA); 
darrera citació prenupcial (F).
Sant Celoni 2 exs. a les Llobateres el 26.VIII 
(DCFB); primera citació postnupcial (F). 1 
ex. el 16.III (DCFB); primera citació pre-
nupcial (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.

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre Una femella adulta anellada 
el 26.IX a l’illa de Buda (RACC i XTGA); pri-
mera citació postnupcial (G). Homologada 
pel CAC.

BAIX EMPORDÀ

Baix Ter Un adult a l’antic estany de Pals 
els dies 17.X i 18.X (AOTA); (G). No tramesa 
al CAC.

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. de 1r hivern a 
cal Tet del 28.VIII al 3.IX i un segon ex. 
també de 1r hivern al mateix lloc el 31.VIII 
(FLSA); (G). Homologades pel CAC. Un 
tercer exemplar a la mateixa zona el 14.IX 
(FLSA); (G). Homologada pel CAC.

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 (2002-2009): -7% (*, n=75). 
Índex 2009=0,6

Tendència població hivernant (SOCC) 
Mitjana anual (2002-2009): -5% (*, n=168). 
Índex 2009=0,8

Tendència productivitat (SYLVIA) 
Mitjana anual (2002-2009): -12% (ns, n=6). 
Índex 2009=2,4

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus 1 ex. en 
direcció nord al Cap de Creus el 8.III (PFLB, 
MGMA, ACHA,  JVSA i CGPC); (F). 1 ex. a cala 
Bona l’11.VII (PFLB, ACHA, DSBB, OCVA, QXSA, 
JMFG, XCFA, MTXD, JGCB, JOXD i OPXC); (F).

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 1 ex. a la presa de 
l’embassament el 27.III (PTEA); darrera ci-
tació prenupcial (F). 1 ex. al riu Foix-Hort 
del Rector el 29.VIII (PTEA i FCFA); primera 
citació postnupcial (F). 

BAIX LLOBREGAT

Esplugues de Llobregat 4 exs. en migració 
el 10.IX (MGVA); primera citació postnup-
cial (F).
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VALLÈS ORIENTAL

Martorelles Una parella nidificant al riu 
Besòs a Martorelles el 24.III (FMVA); (R).

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 augmenta sensiblement 
el nombre d’exemplars a l’hivern.

Tendència població nidificant (SOCC) 
Mitjana anual (2002-2009): 2% (ns, n=99). 
Índex 2009=1

Tendència població hivernant (SOCC) 
Mitjana anual (2002-2009): 0% (ns, n=338). 
Índex 2009=0,9

ALT EMPORDÀ

Vilafant 1 ex. leucístic el 26.II (ARJA); (M).

ALT PENEDÈS

Santa Margarida i els Monjos Uns 80 exs. 
a la joca de l’embassament del Foix el 12.XI 
(CGGA, HSCA i XBGA); (N).

BAGES

El Pont de Vilomara 184 exs. en estols 
direcció sud-oest el 2.X (ESBA); màxim 
anual (N).
Manresa Dormidor en un arbust el mig 
d’una rotonda el 30.XII (MIXB); (B).

GIRONÈS

Girona Dormidor a Fontajau amb uns 500 
exs. el 26.X (HMPA); (N).

SEGRIÀ

Lleida Mínim de 100 exs. en un dormidor 
urbà el 16.X (MGMA); (B).

Motacilla alba yarrellii
Cuereta blanca endolada

Estatus Accidental. Algunes dades homo-
logades pel CAC. Aquesta subespècie es 
distribueix per les Illes Britàniques i la costa 
de l’Europa continental. La seva principal 
àrea d’hivernada s’estén per la Bretanya, 
l’oest de la península Ibèrica i el Marroc.

ALT EMPORDÀ

Pedret i Marzà 1 ex. a la bassa de Pedret el 
25.I (GDBA i MFRA); (G). No tramesa al CAC.

BAIX LLOBREGAT

Molins de Rei 1 ex. el 23.II (MGVA); (G). 
No tramesa al CAC.

TARRAGONÈS

Salou 1 ex. a la Pineda el 18.I (GOXA); (G). 
No tramesa al CAC.

Cinclus cinclus
Merla d’aigua

Estatus C. c. aquaticus resident nidificant 
als cursos fluvials de la Catalunya humida, 
especialment, i més localitzat en els cursos 
més mediterranis.  Hivernant local en trams 
de rius on no nidifica, a on arriba de parts 
més altes de les muntanyes. C. c. cinclus 
resident nidificant als cursos fluvials dels 
Pirineus. Hivernant local en trams de rius 
on no nidifica, on arriba des de les parts 
més altes de les muntanyes.

Tendència població hivernant (SOCC)
Mitjana anual (2002-2009): -1% (ns, n=35). 
Índex 2009=0,6

ALT EMPORDÀ

Salines-Bassegoda Diverses observacions a 
Sant Llorenç de la Muga: 1 ex. el 12.IV; 2 exs. 
el 13.IV; 1 ex. l’1.V; 2 exs. el 30.V (JCTB); (G). 
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Serra de l´Albera 1 ex. al riu Anyet, a la 
zona de les Pipes de Requesens el 24.I (ABRA, 
AOTA, BMBA i MBFA); (G).

OSONA

Les Masies de Voltregà Un jove a la des-
embocadura del Sorreig l’11.VIII (RJNA); 
possible jove en dispersió (F).

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 hi-
vernant 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 Pi-
rineu, Prepirineu o altres zones properes 
a les zones on només hiverna. T. t. troglo-
dytes resident nidificant comú al Pirineu i 
possiblement en altres àrees de Catalunya. 
Es desconeix si fa moviments altitudinals.

Tendència població nidificant (SOCC) 
Mitjana anual (2002-2009): 0% (ns, n=249). 
Índex 2009=1,2

Tendència població hivernant (SOCC)
Mitjana anual (2002-2009): -3% (*, n=349). 
Índex 2009=0,8

Tendència productivitat (SYLVIA) 
Mitjana anual (2002-2009): -3% (ns, n=36). 
Índex 2009=0,7

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal Un niu amb polls al 
parc del Foix el 14.VI (PTEA i FCFA); primera 
dada de juvenils de l’any (R).

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. al parc de Montjuïc el 30.IX 
(MGTA); primera citació postnupcial (F).

OSONA

Vic 1 ex. al puig dels Jueus el 10.VIII (MRFB); 
primera observació postnupcial en zones 
on no cria (F).

Prunella modularis
Pardal de bardissa

Estatus P. m. mabotti resident comú a la 
Catalunya humida. Estival nidificant als bos-
cos subalpins i als rasos alpins del Pirineu i 
Prepirineu i també de forma molt localitzada 
als Ports. P. m. modularis migrador i hiver-
nant comú als ambients més mediterranis 
i de plana, i en general arreu del territori.

Tendència població nidificant (SOCC) 
Mitjana anual (2002-2009): -3% (ns, n=64). 
Índex 2009=0,9

Tendència població hivernant (SOCC) 
Mitjana anual (2002-2009): 5% (*, n=127). 
Índex 2009=2,0

Tendència productivitat (SYLVIA) 
Mitjana anual (2002-2009): 3% (ns, n=5). 
Índex 2009=2,8

ALT EMPORDÀ

Serra de l´Albera 6 exs. a l’itinerari SOCC 
del puig Neulós el 4.V (JBRC). 6 exs. a 
l´itinerari SOCC del puig Neulós el 8.VI 
(JBRC); (N).
Parc Natural de Cap de Creus 1 ex. a la 
vall de Santa Creu el 16.X (PFLB, ETXB i TFXA); 
primera citació postnupcial (F).
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. anellat a l´estany de Mornau el 
27.III (MFRA); darrera citació prenupcial (F). 

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 1 ex. al parc del Foix 
el 10.X (CGGA, XBGA, HSCA i RPAA); primera 
citació postnupcial (F).
Sant Llorenç d’Hortons 1 ex. el 22.III 
(MGVA); darrera citació prenupcial (F). 
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BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 2 exs. anellats a Canal Vell 
el 24.III (JFBB); darrera citació prenupcial 
(F). 1 ex. anellat a Canal Vell el 24.X (JFBB); 
primera citació postnupcial (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. anellat al Remolar 
el 16.X (JCMC); primera citació postnupcial 
(F).
Esplugues de Llobregat 1 ex. a Sant Pere 
Màrtir el 29.III (MGVA); darrera citació pre-
nupcial (F). 1 ex. a Sant Pere Màrtir el 6.X 
(MGVA); primera citació postnupcial (F).

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. al turó de la Magarola el 
12.X (APSA); primera citació postnupcial (F).

GARRAF

Sitges 1 ex. a la Falconera el 25.III (RGLA); 
darrera citació prenupcial (F).

GARROTXA

Santa Pau 1 ex. anellat als estanys de Jordà 
el 3.X (OCVA); primera citació postnupcial 
(F).

MARESME

Santa Susanna 2 exs. el 17.III (DCFB); da-
rrera citació prenupcial (F). 1 ex. el 18.X 
(RCAA); primera citació postnupcial (F).

PLA D’URGELL

Estany d’Ivars i Vila-sana 1 ex. el 14.XII 
(FMSA); (F).

SELVA

Sant Hilari Sacalm Un mascle cantant 
el 9.V (ADGA); possible nova àrea de cria 
(G, R).

VALLÈS OCCIDENTAL

Sant Cugat del Vallès 1 ex. a la Torre 
Negra el 26.III (MARC); darrera citació pre-
nupcial (F).

VALLÈS ORIENTAL

Mollet del Vallès 1 ex. a Gallecs el 30.IX 
(FMVA); primera citació postnupcial (F).
  

Prunella collaris
Cercavores

Estatus Resident a l’alta muntanya pirinenca 
i prepirinenca, en ambients rupícoles. En 
aquesta àrea de nidificació s’hi pot trobar 
tot l’any, però també hi ha una part de la 
població que fa moviments altitudinals 
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 comarques del sud.

Tendència població hivernant (SOCC)
Mitjana anual (2002-2009): 8% (ns, n=33). 
Índex 2009=1,7

ALT EMPORDÀ

Serra de l’Albera 1 ex. al puig Neulós el 
4.I (MBFA,BMBA, MPSC i AGSB). 3 exs. entre 
el puig Neulós i el coll de la Tanyareda el 
17.I (JBRC). 1 ex. prop del pou de la Neu, 
al puig Neulós el 21.XII (JBRC).
Salines - Bassegoda 1 ex. el 16.IV a Maça-
net de Cabrenys (FTCA); (F). 1 ex. a la Salut 
de Terrades el 29.XI (MBFA); (G). 
Parc Natural de Cap de Creus 1 ex. a Sant 
Pere de Rodes del 9.XII al 23.XII (PFLB); (G).

ALT URGELL

Coll de Nargó 5 exs. el 29.XII (APSA); (F).
Fígols i Alinyà 4 exs. el 3.II i 1 ex. l’11.
II (RSBA); (F).

BAGES

Marganell 2 exs. a Sant Jeroni al Cavall 
Bernat el 27.XII (HAPA) i 5 exs. el 31.XII 
(EBMA); (G).
Monistrol de Montserrat 1 ex. al voral de la 
carretera de Montserrat el 7.XI (MGTA); (G).
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BAIX CAMP

Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant 1 ex. 
al Molló Puntaire el 9.IV (APVA); (G, F).

BAIX EBRE

Alfara de Carles 4 exs. el 10.XI (AMLB i 
XPPA); (G). 
El Perelló 1 ex. el 17.I (AMVB); (G).

BAIX EMPORDÀ

Ullà 3 exs. al castell del Montgrí el 18.I 
(JRBB); (G).

BAIX LLOBREGAT

Collbató 2 exs. el 25.X (XMCA) i 5 exs. el 
18.XII (MNPA i CGAA); (G).
Esplugues de Llobregat 2 exs. en migració 
activa a Sant Pere Màrtir els dies 28.X i 2.XI 
(MGVA); (G, F). 
Olesa de Montserrat 1 ex. al pla del Fi-
deuer el 4.I (AMVB); (G).

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. en migració al parc de 
Montjuïc el 2.XI (MGTA); (G).

NOGUERA

Os de Balaguer 4 exs. el 12.I (MGMA); (G).

OSONA

Viladrau 8 exs. al Matagalls el 25.X (MVCA, 
ALAA i RBVA); primera citació postnupcial (F).
Vilanova de Sau 1 ex. al cingle del Grau 
el 3.I (ASAA); (G).

PALLARS SOBIRÀ

Alins 1 ex. al port de Cabús a uns 2.220 
m el 13.IX (MSBB). 3 exs. al serrat de la 
Comella Verda en una zona de matollar a 
1.600 m el 19.XI (JFGE).
Alt Àneu 4 exs. en zona de reproducció, 
al port de la Bonaigua, el 27.V (DBMC). 3 
exs. a Son el 8.XI a 1.271 m (AGGA). 1 ex. 
a Moredo el 20.XI (ESCO).
Lladorre Un mascle i 3 femelles a Mont-
roig – Mariola a 2.468 m i una parella amb 

1 poll a 2.471 m el 23.VI (JRSB); primera 
citació amb polls (R). Còpula vista a Sotllo 
– Broate a 2.494 m el 28.VI (JRSB).
Llavorsí 1 ex. davant de la seu del parc el 
6.II i 2 exs. el 22.XII (JPPE i AEXB). El 23.XII 
encara continuava 1 ex. durant un temporal 
de neu (JFGE).
Rialp 18 exs. al SOCC 144, Llesuí, el 19.IV 
(IOSA); (N).
Soriguera 1 ex. sentit reclamant a la carena 
del pic de l’Orri a 2.350 m el 29.IV en una 
zona de pastures alpines (JFGE i JGXJ); en 
hàbitat no adient per a la reproducció (F).

PRIORAT

Cornudella de Montsant 3 exs. als cingles 
de Siurana el 27.XII (JCSC); (G). 
Morera de Montsant 1 ex. al Grau de 
Barrots el 14.III (PUXA); (G).

SELVA

Arbúcies 1 ex. el 13.XII (CMGA); (G).
Susqueda 3 exs. el 22.II (RGLA); (G). 

SOLSONÈS

Guixers 12 exs. el 18.XII (MGMA); (N).

VAL D’ARAN

Vielha e Migaran 1 ex. a la serra d’Arenyo 
el 13.VI (MAMA); (G).

VALLÈS OCCIDENTAL

Matadepera 2 exs. el 19.XI (MLMB); (G).

VALLÈS ORIENTAL

Fogars de Montclús Entre 5 i 10 exs. al 
turó de l’Home del 7.XI (AAJA) al 23.XII 
(VSSA, PMBA i NFXD); (N).

Erithacus rubecula
Pit-roig

Estatus Resident nidificant comú a la 
Catalunya humida i als ambients mon-
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tans del país, i a les valls més humides de 
l’àrea d’influència mediterrània. Al sud de 
Catalunya només apareix a les diferents 
serralades. Als boscos subalpins és estival, 
possiblement efectuant moviments només 
altitudinals. Migrador i hivernant molt comú 
arreu del territori.

Tendència població nidificant (SOCC) 
Mitjana anual (2002-2009): -2% (*, n=264). 
Índex 2009=1,1

Tendència població hivernant (SOCC)  
Mitjana anual (2002-2009): 0% (ns, n=429). 
Índex 2009=1,1

Tendència productivitat (SYLVIA) 
Mitjana anual (2002-2009): 1% (ns, n=38). 
Índex 2009=1,6

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus 1 ex. a 
Rabassers el 11.IV (ACHA i HPMA); darrera 
citació prenupcial (F). 1 ex. a l’embassament 
de Mas de Rabassers el 18.IX (PFLB); prime-
ra citació postnupcial (F).
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. a la Mugueta el 18.IX (AOTA); 
primera citació postnupcial (F).

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 1 ex. atropellat a la 
carretera BV-2115 al km 8,4 el 4.I (JCRE i 
PTEA); 3 exs. atropellats a la carretera BV-
2117, 1 el 7.I i 2 el 18.II (PTEA); 4 exs. 
atropellats a la carretera de Vilanova: 3 el 
26.I, i 1 l’1.II (PTEA); 1 ex. atropellat a la 
carretera BV-2116 el 18.XI (PTEA); (B).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre  1 ex. anellat a Canal Vell el 
15.IX (JFBB); primera citació postnupcial (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. anellat al Remolar 
el 22.IX (JCMC); primera citació postnup-
cial (F). 
El Prat de Llobregat 1 ex. el 3.VI (PEGA); 

citació tardana en un lloc on no hi cria 
(F). 1 ex. el 26.IX (PEGA); primera citació 
postnupcial (F). 

MARESME

Cabrils Una femella acompanyada d’un 
juvenil des de fa una setmana. Aquest exem-
plar ha solapat la posta, la incubació i la cura 
del poll amb la muda completa. Anellat el 
23.VIII (SGRA); (B).
Mataró 1 ex. en un parc urbà el 24.IX 
(RCAA); primera citació postnupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. anellat el 25.IX a 
l’illa de Buda (RACC i XTGA); primera citació 
postnupcial (F).

VALLÈS OCCIDENTAL

Sabadell 1 ex. al parc de Catalunya el 15.IV 
(JCMA); darrera citació prenupcial (F). 1 
ex. el 19.IX (JCMA); primera citació post-
nupcial (F). 

Luscinia megarhynchos
Rossinyol comú

Estatus Nidificant estival a tot el país, de-
fugint 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 (2002-2009): 1% (*, n=261). 
Índex 2009=1,0

Tendència productivitat (SYLVIA) 
Mitjana anual (2002-2009): -5% (*, n=47). 
Índex 2009=1,0

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empor-
dà Un adult anellat a l´estany de Mornau el 
31.III (MFRA); primera citació prenupcial (F).
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ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 1 ex. a l’embassament 
el 9.IV (XBGA); (F). Un mínim de 4 exs. a 
l’embassament el 18.IX (CGGA).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. anellat a l’illa de Buda 
el 25.III (YBSA); primera citació prenupcial 
(F). 1 ex. anellat a Canal Vell l’11.X (JFBB); 
darrera citació postnupcial (F).

BAIX EMPORDÀ

Baix Ter 1 ex. a les basses d’en Coll el 9.IX 
(JOXD); darrera citació postnupcial (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a cal Tet el 20.III 
(FLSA); primera citació prenupcial (F).

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. el 23.III (AMLB); prime-
ra citació prenupcial (F). 1 ex. al parc de 
Montjuïc el 21.IX (MGTA); darrera citació 
postnupcial (F).
Sant Adrià de Besòs 1 ex. a la desemboca-
dura del Besòs el 30.III (XLBA); (F).

BERGUEDÀ

Bagà 1 ex. anellat a Sant Joan de l’Avellanet 
el 19.IX (RCAA); darrera citació postnupcial 
(F).

GIRONÈS

Girona 1 ex. a la Devesa el 26.III (OCGA); 
primera citació prenupcial (F). 1 ex. anellat 
al riu Ter el 20.IX (HMPA); darrera citació 
postnupcial (F).

GARROTXA

Santa Pau 1 ex. anellat als estanys de Jordà 
el 24.IX (JIVA); darrera citació postnupcial 
(F).

MARESME

Dosrius1 ex. a ca l’Arenes el 19.IX (HAPA); 
darrera citació postnupcial (F).

OSONA

Manlleu 1 ex. el 8.IV (RJNA); primera citació 
prenupcial (F).
Vic 1 ex. al puig dels Jueus el 24.IX (MRFB); 
darrera citació postnupcial (F).

PLA DE L’ESTANY

Banyoles 1 ex. anellat a Miànigues el 30.III 
(CFQA); primera citació prenupcial (F).
Serinyà 2 exs. a Fares el 19.IX (CFQA); 
darrera citació postnupcial (F).

SELVA

Fogars de la Selva 1 ex. el 29.IX (DCFB); 
darrera citació postnupcial (F).

Luscinia svecica
Cotxa blava

Estatus L. s. cyanecula és un migrador re-
gular tant a les zones humides del litoral 
com de l’interior, i hivernant més escàs. Hi 
ha diverses citacions a Catalunya de L. s. 
svecica no homologades pel CR/SEO.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. a l’estany Mornau el 10.IV 
(MLCA); darrera citació prenupcial (F). 2 
exs. a la closa del Puig el 12.IX (HMPA); 
primera citació postnupcial (F).

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal Diverses observacions 
a l’embassament entre el 7.IX i l’1.X: 1 ex. 
anellat el 7.IX (MOVA); (F). 1 ex. l’1.X (XBGA 
i HSCA); (F) 

BAGES

Santpedor Un mascle a l’aiguamoll de la 
Bòbila del 16 al 24.IX (JCXV); (G).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre  1 ex. anellat a Canal Vell el 
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9.IV (JFBB); darrera citació prenupcial (F). 
1 ex. anellat a Canal Vell el 13.VIII (JFBB); 
primera citació postnupcial (F).

BAIX EMPORDÀ

Pals 1 ex. als arrossars el 7.XI (OBCA); (F).

BAIX LLOBREGAT

Cornellà de Llobregat 1 ex. al riu el 5.IX 
(ASAA); primera citació postnupcial (F).
Delta del Llobregat 1 ex. a can Dimoni 
el 6.I (RBVA). 1 ex. a la riera Roja el 6.III 
(FSEB). 1 ex. a cal Lluquer el 7.III (RBVA). 
2 exs. al Remolar el 28.III (PBGA); darrera 
citació prenupcial (F). 

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. al parc de Montjuïc el 
21.IX (MGTA); (G).

OSONA

Gurb Un mascle al bogar de  Malars amb 
anella de Bèlgica el 2.X (MRFB i JPRB).
Manlleu Un mascle al Ter, a la zona espor-
tiva, el 25.III (JEPB); primera citació pre-
nupcial (F). 1 ex. al mateix indret el 27.III 
(MRFB i AGRB), podria ser un ex. diferent a 
l’anterior. Un mascle el 29.III (RJNA i PBCA). 
Un mascle el 31.III (RPEA); darrera citació 
prenupcial (F). 
Vic Un mascle en un camp inundat prop 
la Torre d’en Franch el 29.III (PBCA); (F).

PLA D’URGELL

Estany d’Ivars i Vila-sana 1 ex. anellat el 
3.IV (SSAA); darrera citació prenupcial (F). 1 
ex. anellat el 22.VIII (SSAA); primera citació 
postnupcial (F).

PRIORAT

Margalef 1 ex. a tocar d’una albereda el 
22.IX (JPEB); (G). 

RIBERA D’EBRE

Flix 1 ex. a Sebes el 30.VIII (JBGC); primera 
citació postnupcial (F). 

VALLÈS ORIENTAL

Sant Fost de Campsentelles 1 ex. al riu 
Besòs el 20.VIII (FMVA); primera citació 
postnupcial (F).

Phoenicurus ochruros
Cotxa fumada

Estatus Espècie nidificant a les zones d’alta 
muntanya del Pirineu i Prepirineu, on mar-
xen quan arriba l’hivern ja que es compor-
ten com a veritables migradors; a la resta 
del territori és un resident ben distribuït 
on troba ambients adequats. Migrador i 
hivernant comú, especialment a la terra 
baixa mediterrània.

Tendència població nidificant (SOCC) 
Mitjana anual (2002-2009): 0% (ns, n=144). 
Índex 2009=0,9

Tendència població hivernant (SOCC) 
Mitjana anual (2002-2009): 1% (ns, n=336). 
Índex 2009=1,1

ALT PENEDÈS

Olèrdola Uns 180 exs. en migració al turó 
de les Tres Partions el 24.X (CGGA, XBGA i 
RPAA); (N). 

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a la platja de 
Carrabiners el 10.III (FLSA). 1 ex. a la gola 
de la Bunyola el 4.IV (RBVA); darrera citació 
prenupcial (F). 1 ex. a la Murtra el 12.X 
(RBVA); primera citació postnupcial (F).
Esplugues de Llobregat 62 exs. (30 exs. 
sedimentats i 30 en migració activa) a Sant 
Pere Màrtir el 13.X (MGVA); (N).

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. al parc de Montjuïc el 6.X 
(MGTA); primera citació postnupcial (F).
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MARESME

Mataró 1 ex. el 21.X (RCAA); primera citació 
postnupcial (F).

TARRAGONÈS

Tarragona 1 ex. a l’amfiteatre el 27.IV 
(ACTA); darrera citació prenupcial (F).

VAL D’ARAN

Salardú Un mascle el 2.II (MAMA); (F).

VALLÈS OCCIDENTAL

Sabadell 1 ex. al parc de Catalunya el 18.X 
(JCMA); (F).
Santa Perpètua de Mogoda 1 ex. al polígon 
industrial on no hi cria el 16.IV (FMVA); (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 de Cap de Creus Una femella 
al mas de la Pallera el 6.V (PFLB); darrera 
citació prenupcial (F).
L’Albera 1 ex. a Sant Quirze de Colera el 
19.IX (MBFA, AOTA i BMBA); darrera citació 
postnupcial (F).
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. a la reserva de les Llaunes el 9.III 
(LSXG i HBCA); primera citació prenupcial 
(F). 4 exs. anellats a l’estany de Mornau 
el 6.V (MFRA); darrera citació prenupcial 
(F). 1 ex. al mas Trencat l’11.VIII (AMLB); 
primera citació postnupcial (F). 

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 2 exs. el 29.III (CGGA 
i XBGA); (F). 1 ex. el 6.IX (MBLA); (F). 1 ex. 
al corral de Muntanya i 1 ex. als camps de 
Bellestar el 9.X (PTEA); (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. anellat a Canal Vell 
el 18.III (JFBB); primera citació prenupcial 
(F). 1 ex. anellat a Canal Vell el 8.V (JFBB); 
darrera citació prenupcial (F). 1 ex. anellat 
a Canal Vell el 23.VIII (JFBB); primera citació 
postnupcial (F). 1 ex. anellat a Canal Vell el 
2.X (JFBB); darrera citació postnupcial (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 3 exs. a la maresma 
el 14.III (RBVA); primera citació prenupcial 
(F). 1 ex. anellat al Remolar el 26.V (JCMC); 
darrera citació prenupcial (F). 2 exs. a la 
pineda de cal Tet el 29.VIII (RBVA); primera 
citació postnupcial (F). 1 ex. a la Bunyola 
el 23.X (RBVA). 2 exs. anellats al Remolar el 
28.X (JCMC); darrera citació postnupcial (F).

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. al parc de la Ciutadella el 
17.X (AMLB); darrera citació postnupcial (F).
Sant Adrià de Besòs 1 ex. a la desembo-
cadura del Besòs el 23.III (XLBA); primera 
citació prenupcial (F).

CERDANYA

Urús 1 ex. el 8.VIII (JBXT); (F). 

GARROTXA

Argelaguer 1 ex. el 25.III (SCIA); primera 
citació prenupcial (F).
La Vall de Bianya 1 ex. el 30.V (JCMA); 
darrera citació prenupcial (F).
Olot 2 exs. a la roureda de Cuní el 21.V 
(FTCA); (F).

MARESME

Tiana 1 ex. anellat a can Giró el 2.V (RCAA); 
darrera citació prenupcial (F).
Santa Susanna 1 ex. anellat a can Jordà el 
24.X (OCVA); darrera citació postnupcial (F).

NOGUERA

Artesa de Segre 2 exs. anellats el 25.VIII 
(JIVA); primera citació postnupcial (F).
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OSONA

Manlleu Un mascle a Diumeres el 22.III 
(JBCB); primera citació prenupcial (F).
Malla 1 ex. a Torrellebreta el 24.VIII (JBCB); 
primera citació postnupcial (F).
Sant Julià de Vilatorta 1 ex. el 22.III (JVFB); 
primera citació prenupcial (F).

PALLARS SOBIRÀ

Montcortés Una femella a les rouredes de 
l’estany de Montcortés el 22.VIII (FMSA).

PLA DE L’ESTANY

Cornellà de Terri 1 ex. el 24.III (AEXA); 
primera citació prenupcial (F).

RIBERA D’EBRE

La Palma d’Ebre Un mascle als Mont-
blanquets el 9.VIII (RACC); primera citació 
postnupcial (F).

RIPOLLÈS

Queralbs 1 ex. a la vall de Núria el 2.VII 
(MVCA); (F).

SELVA

Fogars de la Selva 1 ex. el 4.IX (DCFB); 
primera citació postnupcial (F).

VALLÈS ORIENTAL

Fogars de Montclús  1 ex. el 30.VII (ARSA); 
(F). 

Saxicola rubetra
Bitxac rogenc

Estatus Nidificant estival als Pirineus i 
Prepirineus, i a la seva àrea d’influència. 
Migrador arreu del país, més conspicu en el 
pas prenupcial. Accidental com a hivernant.

Tendència població nidificant (SOCC) 
Mitjana anual (2002-2009): -9% (ns, n=12). 
Índex 2009=0,7

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus 2 exs. al 
llarg del SOCC de Sant Pere de Rodes el 
6.V (PFLB); darrera citació prenupcial (F). 
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 2 exs. als prats de Vilaüt el 10.IV 
(PFLB); primera citació prenupcial (F). Un 
adult anellat a l´estany de Mornau el 20.V 
(MFRA); darrera citació prenupcial (F). Un 
mascle als estanys de Palau el 17.VIII (SSAA); 
primera citació postnupcial (F).

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 1 ex. l’11.IX (CGGA, 
HSCA i XBGA); (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. a la bassa de les Olles 
el 5.IV (MSBB); primera citació prenupcial 
(F). 1 ex. anellat a Canal Vell el 9.V (JFBB); 
darrera citació prenupcial (F). 

BAIX EBRE

Roquetes Una femella el 25.XII (AMDA); 
citació hivernal (F)

BAIX EMPORDÀ

Baix Ter 2 exs. al mas Pla el 10.IV (JPCA); 
primera citació prenupcial (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a can Dimoni el 
8.IV (RBVA); primera citació prenupcial (F). 
1 ex. a cal Tet el 30.VIII (RBVA); primera 
citació postnupcial (F). 

BARCELONÈS

Sant Adrià de Besòs 1 ex. al Parc Fluvial 
del Besòs el 6.IV (XLBA); (F). 1 ex. anellat al 
Parc Fluvial del Besòs el 3.X (XLBA); darrera 
citació postnupcial (F).

CERDANYA

Llívia 1 ex. en un prat del pla de Forques 
el 13.VII (JDAB).
Meranges 1 ex. el 23.VIII (ACHA). 
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GARRAF

Vilanova i la Geltrú 1 ex. a la platja Llarga 
el 3.X (ABRA); darrera citació postnupcial 
(F).

GARROTXA

Sant Ferriol 1 ex. el 21.V (SCIA); darrera 
citació prenupcial (F).
Sant Joan les Fonts 1 ex. al volcà 
d’Aiguanegra el 28.VIII (FTCA); primera 
citació postnupcial (F). 

MARESME

Vilassar de Dalt 1 ex. el 6.IV (JCTB); (F). 

OSONA

Gurb 1 ex. prop de Puigllong el 16.IV (RJNA 
i JPRB); (F). 3 exs. al Pradell el 16.IV (JPRB); 
(F). 3 exs. a la Creu de Mitja Via el 16.IV 
(JPRB); primera citació prenupcial (F).
Malla 1 ex. al molí de l’Albanell el 29.VIII 
(RPEA); primera citació postnupcial (F).
Sant Quirze de Besora 4 exs. el 29.VIII 
(JEPB); primera citació postnupcial (F).

PLA D’URGELL

Estany d’Ivars i Vila-sana 1 ex. anellat el 
21.VIII (SSAA); primera citació postnupcial 
(F). 1 ex. anellat el 2.X (SSAA); darrera citació 
postnupcial (F). 

RIPOLLÈS

Ogassa 1 ex. el 27.III (OPPB); primera citació 
prenupcial (F).
Pardines 1 ex. amb territori de cria establert 
(RPSA i JBCB); (R).
Queralbs 1 ex. el 15.XI (FGPA); (F). 
Vilallonga de Ter Un mascle en territori 
de cria el 22.V (OCVA); (R). 5 exs. el 4.VII 
(JEPB); (R). 

SEGRIÀ

Aitona 1 ex. el 26.VIII (CGGA, MCMF i GBFA); 
primera citació postnupcial (F). 

SELVA

Sant Feliu de Buixalleu 1 ex. el 22.V 
(DCFB); darrera citació prenupcial (F).

VAL D’ARAN

Les 1 ex. el 15.VI (AGGB); (R).
Naut Aran 4 exs. el 15.VI (AGGB); (R).

VALLÈS OCCIDENTAL

Cerdanyola del Vallès 2 exs. el 28.XI 
(ARSA); darrera citació postnupcial (F). 

VALLÈS ORIENTAL

La Roca del Vallès 1 ex. a ca l’Espinal el 
29.VIII (JSPC); (F). 
Mollet del Vallès 1 ex. a Gallecs el 4.IV 
(MGMA); primera citació prenupcial (F). 2 
exs. el 22.V (FMVA); darrera citació pre-
nupcial (F). 
Granollers 1 ex. als aiguamolls de can 
Cabanyes el 5.IV (RMXK); (F). 

Saxicola torquatus
Bitxac comú

Estatus S. t. hibernans és migrador i hiver-
nant, tot i que no se’n coneix bé l’abundància 
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 especialment als 
ambients de terra baixa.

Tendència població nidificant (SOCC) 
Mitjana anual (2002-2009): -5% (*, n=205). 
Índex 2009=0,8

Tendència població hivernant (SOCC) 
Mitjana anual (2002-2009): -4% (*, n=251). 
Índex 2009=0,8

Tendència productivitat (SYLVIA) 
Mitjana anual (2002-2009): -2% (ns, n=19). 
Índex 2009=1,6
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BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 21 exs. al Remolar el 
22.X (MGVA); concentració postnupcial (N).

Oenanthe oenanthe
Còlit gris

Estatus O. o. libanotica estival nidificant 
a Catalunya, més propi dels ambients de 
muntanya, encara que manté nuclis regulars 
en ambients de plana. Migrador comú arreu 
del territori. O. o. oenanthe migrador comú 
arreu del territori.

Tendència població nidificant (SOCC) 
Mitjana anual (2002-2009): 6% (*, n=34). 
Índex 2009=1,2

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus 1 ex. al mas 
de la Pallera el 6.V (PFLB); darrera citació 
prenupcial (F). 1 ex. a Grifeu el 9.VIII (PFLB i 
JMDA); primera citació postnupcial (F). 1 ex. 
a la punta de Cap de Creus el 29.IX (RBVA); 
darrera citació postnupcial (F).

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 1 ex. el 5.IX (CGGA 
i XBGA); (F)
Olèrdola 1 ex. en migració al turó de les 
Tres Partions el 10.X (CGGA, XBGA, HSCA i 
RPAA); (F). 

BAGES

Talamanca 1 ex. el 18.X (MNPA i FATA); 
darrera citació postnupcial (F).

BAIX CAMP

Reus 1 ex. a l’aeroport el 7.XI (ABBB); (F).

BAIX EMPORDÀ

Baix Ter 1 ex. a la Platera el 20.III (JRBB);  
primera citació prenupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. a l’Ampolla el 5.V 
(MSBB); darrera citació prenupcial (F). 1 
ex. el 23.X (RSBA i JFOB); darrera citació 
postnupcial (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 2 exs. a la platja del Re-
molar el 24.III (FLSA); (F). 1 ex. a la maresma 
el 2.V (MGVA); darrera citació prenupcial 
(F). 1 ex. a cal Tet el 30.VIII (OBJA i RBVA); 
primera citació postnupcial (F). 4 exs. a 
l’aeroport el 14.X (ABBB). 1 ex. al Remolar 
el 9.XI (FGXB). 1 ex. a can Dimoni el 18.X 
(MGVA); darrera citació postnupcial (F).
Esplugues de Llobregat 1 ex. a Sant Pere 
Màrtir el 17.III (MGVA); primera citació 
prenupcial (F).

BARCELONÈS

Sant Adrià de Besòs 2 exs. al Parc Fluvial 
del Besòs el 3.IV (XLBA); primera citació 
prenupcial (F). 

GARRAF

Sitges 1 ex. el 19.III (RGLA); primera citació 
prenupcial (F).

GARROTXA

Sales de Llierca 1 ex. el 3.V (FTCA); darrera 
citació prenupcial (F).
Sant Joan les Fonts 1 ex. al volcà 
d’Aiguanegra el 29.VIII (FTCA); primera 
citació postnupcial (F).

GIRONÈS

Campllong 4 exs. el 5.V (AMSD); darrera 
citació prenupcial (F).

MARESME

Malgrat de Mar 62 exs. a la platja de la 
Pomereda el 5.V (XRCA); (N). 8 exs. a la 
desembocadura de la Tordera el 9.V (MGVA); 
darrera citació prenupcial (F).
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OSONA

Manlleu 1 ex. al pla de l’Aire el 27.X (JEPB); 
darrera citació postnupcial (F).
Taradell 1 ex. a l’Enclusa el 29.VIII (JPEA); 
primera citació postnupcial (F).
Vic 1 ex. el 31.III (PBCA); primera citació 
prenupcial (F).

PALLARS SOBIRÀ

Alt Àneu Un poll a Moredo el 15.VII 
(MAMA); (R). 

SEGRIÀ

Alguaire 5 exs. el 19.X (MMVA); darrera 
citació postnupcial (F).

URGELL

Bellmunt d’Urgell Uns 10 exs. als secans 
el 3.X (FMSA); (N, F).

VAL D’ARAN

Vielha e Mijaran 1 ex. el 18.X (XNPA); 
darrera citació postnupcial (F).

VALLÈS ORIENTAL

Mollet del Vallès 1 ex. a la carena de Ban-
dolers el 13.VIII (FMVA); primera citació 
postnupcial (F).

Oenanthe hispanica
Còlit ros

Estatus Nidificant estival lligat als am-
bients mediterranis que evita en bona part 
la Catalunya humida, i és absent al Pirineu 
i Prepirineu, tot i que no es distribueix 
contínuament sinó de forma més o menys 
local. Migrador regular, tot i que no gaire 
abundant, especialment pels ambients més 
mediterranis.

Tendència població nidificant (SOCC) 
Mitjana anual (2002-2009): -3% (ns, n=45). 
Índex 2009=1

ALT EMPORDÀ

L’Albera 1 ex. a Delfià el 28.III (MBFA, ECFA 
i BMBA); primera citació prenupcial (F).
Parc Natural de Cap de Creus 1 ex. al pla 
de les Gates el 18.IX (PFLB); darrera citació 
postnupcial (F).

BAGES

Sant Julià de Vilatorrada 1 ex. als camps 
de Juncadella el 27.IX (MIXB); darrera citació 
postnupcial (F).

BAIX EMPORDÀ

Ullà 1 ex. el 13.VIII (OBJA); (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a la maresma el 
14.IX (PBGA); darrera citació postnupcial (F).

CERDANYA

Bellver de Cerdanya 1 ex. el 29.III (MGMA); 
(G, F).

GARRIGUES

Castelldans 1 ex. al mas de Melons el 
21.III (MVCA, DFXA, EBXE, OLGA, LCBB i MGTA); 
primera citació prenupcial (F).

GARROTXA

Olot 1 ex. el 18.IV (FTCA); (G).

NOGUERA

Térmens 1 ex. l’1.X (JBSA); darrera citació 
postnupcial (F).

SELVA

Blanes 1 ex. el 6.IX (JBXT); (G).

Oenanthe leucura
Còlit negre

Estatus Resident nidificant escàs, distri-
buït de forma localitzada a Catalunya entre 
algunes serres litorals (Garraf), prelitorals 
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(Montserrat), amb alguns nuclis a la depres-
sió de l’Ebre i sectors solells d’algunes serres 
interiors, i part de les serres tarragonines.

ANOIA

El Bruc 1 ex. el 12.XII (TSBA); (E).

BAGES

Monistrol de Montserrat 1 ex. el 13.VIII 
(FATA); (E).
Talamanca Una parella en una zona cre-
mada a la masia de la Vila el 27.V (RBVA); 
al mateix lloc que l’any anterior (E, GR).
Rocafort 1-2 exs. a una zona cremada el 
27.V (RBVA); detectats l’any anterior al ma-
teix lloc (E, GR). 

BAIX CAMP

Serra de les muntanyes de Vandellòs i 
Tivissa Entre 10 i 13 parelles nidificants 
a la zona: 1 parella a Molló Puntaire, 1 
parella a la Tossa de l’Alzina, 1 parella al 
barranc de Caladoques, 3 o 4 parelles al 
barranc de Lleria, 1 o 2 parelles al barranc 
de Mala Set, 1 parella al barranc de Lleriola, 
1 o 2 parelles al barranc d’Aigualcoll i 1 
parella al cim dels Avencs. No es descarta 
la presència d’altres parelles a llocs propers 
no prospectats (LGSB i  APVA); (GR).

BAIX LLOBREGAT

Collbató 2 exs. el 15.III (MRFA) i el 12.X 
(AMLB); (E).
Olesa de Montserrat 1 ex. el 19.VII (MLMB); 
(E).

GARRAF

Sitges Diverses observacions d’entre 1 i 3 
exs. a la Falconera durant tot l’any (MNPA, 
RBVA i RGLA); (E).

GARRIGUES

El Cogul Una parella el 18.IV (OBCA i RMXK); 
(E).

NOGUERA

Camarasa 1 ex. l’11.III (EMDA) i el 20.III 
(JCPB); (E).
Castelló de Farfanya 1 ex. el 2.V (AGGB); 
(E).

PRIORAT

Cabacés Un mascle el 9.VI (EPPA); (E).

RIBERA D’EBRE

Riba-roja d’Ebre 4 o 5 mascles el 28.VII 
(JBGC); (E).

SEGRIÀ

Aspa Diverses observacions durant tot l’any 
(ACHA, JVLA, MGMA, RSBA, AMLB, XPPA, JDNA, 
EGGA i PBGA); (E). 
La Granja d’Escarp 1 ex. el 4.IX (MGMA); 
(E).
Seròs Una parella el 19.XII (MGMA); (E).

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 (2002-2009): -4% (ns, n=27). 
Índex 2009=0,5
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ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus. Es con-
tinua amb el mateix nombre de parelles 
que en anys anteriors, el qual s’estima, 
com a mínim, en 8-10 parelles nidficants, 
encara que molt probablement és una xifra 
subestimada (PFLB); (R)
2 exs. a Vilajuïga l’1.V (JVLA); primera cita-
ció prenupcial (F). 1 ex. al Montperdut el 
17.VIII (MNPA); darrera citació postnupcial 
(F).

BAGES

Navàs 1 ex. el 27.IV (JRBB); primera citació 
prenupcial (G, F).
Talamanca Una parella el 30.VIII (MNPA); 
(R).

BAIX CAMP

Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant 1 ex. 
el 9.IV (APVA); primera citació prenupcial 
(F). 1 ex. al Molló Puntaire l’1.V (APVA); (G).

BAIX LLOBREGAT

Begues 1 ex. el 31.V (JSPC); (G).

GARRAF

Sitges1 ex. a Campgràs el 12.IV (JSPC); 
primera citació prenupcial (F).

GARROTXA

Montagut 2 exs. al Comanegra el 30.V 
(QBCA); (G).

OSONA

Santa Maria de Besora Un mascle al castell 
de Besora el 13.IV (JEPB); primera citació 
prenupcial (F)

VAL D’ARAN

Vielha e Migaran Un mascle cantant a la 
serra d’Arenyo el 13.VI (MAMA).

Monticola solitarius
Merla blava

Estatus Resident nidificant de distribució 
irregular d’àmbit mediterrani, lligat als hà-
bitats secs i rocallosos i, en general, per on 
trobi aquest tipus d’ambients a l’interior, tant 
a la depressió Central com al nord d’aquesta, 
evitant, però, el Pirineu axial. Ocasional en 
nuclis urbans. Rara a l’hivern i durant les 
migracions fora de les zones on cria.

Tendència població nidificant (SOCC) 
Mitjana anual (2002-2009): 7% (ns, n=49). 
Índex 2009=2,6

Tendència població hivernant (SOCC) 
Mitjana anual (2002-2009): 5% (ns, n=48). 
Índex 2009=1,5

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus 10 exs. al 
club Med (pla de Tudela) el 25.VI (PFLB); 
(N).

BAIX EMPORDÀ

Sant Feliu de Guíxols Un mascle a la 
barana del terrat d’una casa del carrer Joan 
Maragall l’11.XII (CACB); lloc habitual (B).
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Turdus torquatus
Merla de pit blanc

Estatus T. t. alpestris és un nidificant estival 
als boscos subalpins dels Pirineus i Prepi-
rineus, on pot restar, però, una part petita 
de la població segons els hiverns. Migrador 
regular, en baix nombre, detectat especial-
ment 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 un hivernant molt escàs i loca-
litzat. T. t. torquatus és un migrador regular, 
en baix nombre, detectat especialment a les 
comarques muntanyenques de Tarragona, 
i al litoral, però també als Prepirineus i 
Pirineus. És un hivernant escàs amb una 
distribució encara mal coneguda.

Tendència població nidificant (SOCC) 
Mitjana anual (2002-2009): 0% (ns, n=28). 
Índex 2009=1

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà Una femella als Tres Ponts el 31.III 
(MFRA); primera citació prenupcial (F). Una 
femella anellada a l’estany de Mornau el 
7.IV (MFRA); darrera citació prenupcial (F).

ALT PENEDÈS

Olèrdola 1 ex. en migració al turó de les 
Tres Partions el 24.X (CGGA, XBGA i RPAA); (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. anellat a Canal Vell 
el 24.X (JFBB); (G).

BAIX EMPORDÀ

Torroella de Montgrí Un mascle a Roca 
Galera el 26.III (ABRA); primera citació pre-
nupcial (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a la Bunyola el 
25.IV (JFOD, FLSA i SBXC). 1 ex. al Remolar 

el 22.X (MGVA), 1 ex. 25.X (MGVA, MGTA i 
GRXD) i 1 ex. el 31.X (JCMC); darrera citació 
postnupcial (F). 
Esplugues de Llobregat Diverses observa-
cions d’individus en migració a Sant Pere 
Màrtir: 1 ex. el 2.IV (MGVA); darrera citació 
prenupcial (F), 2 exs. el 13.X (MGVA), 2 exs. 
el 15.X (MGVA) i 2 exs. el 28.X (MGVA); (F). 

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. al parc de Montjuïc el 30.IX 
(MGVA); primera citació postnupcial (F). 1 
ex. al parc de Montjuïc el 19.X (MGTA). 1 ex. 
al turó de la Magarola el 29.X (APSA); (F).
 
MARESME

Cabrils 1 ex. l’1.XII (RSBA); citació hiver-
nal (F).

OSONA

El Brull 4 exs. al Matagalls el 23.X (JPRA). 
25 exs. el 25.X (MVCA); (N). Uns 10 exs. 
el 27.X (MRSA) i 2 exs. l’1.XI (MVCA); (F).

PALLARS SOBIRÀ

Alt Àneu 1 poll que encara no pot volar bé 
al bosc de Cireres a uns 1.700 m el 18.VII 
(MGMA); (R). 5 exs. al Clot de la Coma - riu 
de la Bonaigua, a uns 1.700 m, el 26.VII 
(AGGB); (G). 1 ex. a les Planes de Son el 
31.V (JMDA).
Esterri de Cardós 1 ex. en una zona de 
matollar de ginebre amb roques a 1.500 
m al Solà de Ginestarre el 19.XII (JPPE  i 
NFXB); (F).
Rialp Mínim de 10 exs. en migració a la 
coma Negra, estació d’esquí de Port Ainé, a 
uns 2.100 m, l’1.X (CMGA). 2 exs. a la Pleta 
de la Creu a 1.800 m el 17.X (OCVA); (F).
Soriguera Un mascle cantant en una pineda 
de pi negre a la pujada al pic de l’Orri des 
de les Comes de Rubió a 2.125 m, quan 
encara hi havia molta neu, el 29.IV (JFGE 
i JGXJ); (F).
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PRIORAT

La Morera de Montsant 5 exs. el 12.X 
(JPEB); (G).

VALLÈS ORIENTAL

Fogars de Montclús 1 ex. el 7.XI (AAJA); 
citació hivernal (F).

VAL D’ARAN

Naut Aran Un mascle a Bagergue el 23.IV 
(MAMA); (G). Un jove de l’any a Beret el 
2.VI (MAMA); (F).

Turdus merula
Merla

Estatus Resident i nidificant comú arreu 
del territori. Migrador i hivernant regular.

Tendència població nidificant (SOCC) 
Mitjana anual (2002-2009): 0% (ns, n=317). 
Índex 2009=1,2

Tendència població hivernant (SOCC) 
Mitjana anual (2002-2009): -1% (ns, n=431). 
Índex 2009=1,0

Tendència productivitat (SYLVIA) 
Mitjana anual (2002-2009): -5% (*, n=52). 
Índex 2009=0,9

BARCELONÈS

Barcelona Un poll sense plomar caigut del 
niu als jardins de l’hospital de Sant Pau el 
2.I (XTGA); (R).

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 (2002-2009): -2% (ns, n=54). 
Índex 2009=0,4

ALT EMPORDÀ

Serra de l’Albera 3 exs. al puig Neulós el 
4.I (MBFA, BMBA, MPSC i AGSB). 9 exs. al puig 
Neulós el 17.I (JBRC). 2 exs. al puig Neulós 
el 8.XII (MBFA). 16 exs. prop del pou de la 
Neu, al puig Neulós, el 22.XII (JBRC).
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. a l’estany de Mornau el 10.III 
(MFRA). 1 ex. a l’estany del Cortalet el 18.XII 
(PBGA). 1 ex. a l’illa de Caramany el 23.XII 
(PFLB).
Mollet de Perelada 2 exs. el 21.III (AOTA).

ALT URGELL

Alàs i Cerc Uns 60 exs. al coll de Jou a 
Lletó el 23.II (JDAB); (G, N).

ALTA RIBAGORÇA

Vall de Boí 2 exs. a Barruera el 12.XI (RSBA); 
primera citació postnupcial (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a cal Tet del 31.I 
(PBGA i RBVA) fins el 13.II (RBVA); (G).

CERDANYA

Bellver de Cerdanya 150 exs. el 10.I 
(MGMA); (N).
Prullans 1 ex. el 29.III (MGMA); darrera 
citació prenupcial (F).

GARROTXA

Riudaura Uns 15 exs. al coll de Canes el 
25.I (JMRB); (G).

MARESME

Tordera 1 ex. a l’estany de la Júlia el 25.XI 
(JRRC); (G).

OSONA

Collsuspina Uns 10 exs. a Sant Cugat de 
Gavadons el 23.I (RPEA).
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El Brull 2 exs. al pla d’en Xixa el 28.I (RSBA).

PLA D’URGELL

Bellvís 1 ex. el 12.I (FMSA); (G).
Bell-lloc d’Urgell Uns 20 exs. al pla de 
Vencilló el 5.II (FMSA); (G).  

VALLÈS ORIENTAL

Castellcir 1 ex. el 5.XII (BIPA); (G).

Turdus philomelos
Tord comú

Estatus Resident nidificant distribuït de for-
ma regular, però no especialment nombrosa, 
per la Catalunya humida, els Prepirineus i 
Pirineus, i més irregularment a la resta del 
territori, on ocupa alguns sectors muntan-
yencs 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 comporta 
com a estival. Migrador i hivernant regular 
i molt comú arreu del territori.

Tendència població nidificant (SOCC) 
Mitjana anual (2002-2009): 0% (ns, n=186). 
Índex 2009=1,2

Tendència població hivernant (SOCC) 
Mitjana anual (2002-2009): 7% (*, n=168). 
Índex 2009=1,4

Tendència productivitat (SYLVIA) 
Mitjana anual (2002-2009): -12% (*, n=26). 
Índex 2009=0,6

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus 2 exs. al pla 
de les Gates el 24.IV (PFLB i ACHA); darrera 
citació prenupcial (F). 
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 2 exs. al mas Bellesguard el 15.X 
(AOTA); primera citació postnupcial (F).

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal Uns 60 exs. entren a 
la joca a la cua de l’embassament el 12.XI 
(CGGA i XBGA); (F)

BAIX EBRE

Tortosa 1 poll volander el 29.V (JBGC); (GR).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. el 25.IX a l’illa de 
Buda (RACC i XTGA); primera citació post-
nupcial (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. al camí de Va-
lència el 21.III (RBVA); darrera citació pre-
nupcial (F). 4 exs. a la pineda de ca l’Arana 
el 30.IX (FLSA); primera citació postnupcial 
(F).
Esplugues de Llobregat 819 exs. en mi-
gració a Sant Pere Màrtir en 10 matins entre 
el 13.X i el 13.XI, amb un màxim de 291 
exs. el 15.X (MGVA); (N).

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. al parc de Montjuïc el 2.X 
(MGTA); primera citació postnupcial (F).
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Turdus iliacus
Tord ala-roig

Estatus Migrador i hivernant regular. A 
Catalunya ocupa dues àrees distintes com la 
regió eurosiberiana i punts de la Catalunya 
humida i també l’àrea mediterrània cap a 
les comarques del sud de Tarragona. La 
seva presència varia considerablement en 
nombre segons els hiverns.

Tendència població hivernant (SOCC) 
Mitjana anual (2002-2009): 0% (ns, n=134). 
Índex 2009=4,4

ALT CAMP

Montferri Uns 20 exs. a la joca del Gaià el 
13.II (CGGA); (N).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus 1 ex. al port 
de Roses el 17.I (OCVA, MLCA i ALXE); (G). 
1 ex. a Sant Salvador de Verdera el 9.XII 
(PFLB, MSFB, PFSA i QFSA); (G).
Serra de l´Albera 1 ex. anellat al magatzem 
Cremat de La Jonquera el 31.XII (JMMA); 
(G).

ALT PENEDÈS

Olèrdola 4 exs. en migració al turó de les 
Tres Partions el 24.X (CGGA, XBGA i RPAA); (F).
Vilobí del Penedès Uns 80 exs. als pèlags 
de Vilobí el 14.II (XBGA); (N).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 6 exs. a l’Ampolla el 15.X 
(MSBB); primera citació postnupcial (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a l’estació bio-
lògica del Remolar el 19.II (JCMC i PBGA). 1 
ex. a cal Tet el 12.III (RGLA); darrera citació 
prenupcial (F).
Esplugues de Llobregat 5 exs. a Sant Pere 
Màrtir el 14.X (MGVA); primera citació post-
nupcial (F).

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. el 21.X i 1 ex. el 12.XI 
(MRFB). 1 ex. al parc de Montjuïc el 2.X 
(MGTA); (F).

GARROTXA

Les Planes d’Hostoles 15 exs. al mas Nou 
de Sacosta el 28.XII (JRXN); (N).

MARESME

Santa Susanna 1 ex. a can Jordà el 22.XI 
(OCVA); (G).
Tordera 2 exs. a l’estany de la Júlia l’1.III 
i el 25.XI (JRRC); (F).

OSONA

Vic 1 ex. en migració nocturna al puig 
dels Jueus el 18.X (MRFB); primera citació 
postnupcial (F).

SEGRIÀ

Lleida 19 exs. el 4.II (ABBB); (G, N).

SELVA

Sils 47 exs. a l’estany el 10.I (DDDA, RMRA, 
JRGB, MSGB i MBAA); (N).

VALLÈS ORIENTAL

Sant Celoni Uns 100 exs. a les Llobateres 
el 5.II (DCFB); (N). 

Turdus viscivorus
Griva

Estatus Resident nidificant que apareix 
distribuït en bona part del territori, des 
del nivell del mar fins als boscos subalpins, 
on pot ser localment abundant. Migrador 
i hivernant regular arreu del territori, tot i 
que de difícil detecció si no és en les zones 
on no nidifica.
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Tendència població nidificant (SOCC) 
Mitjana anual (2002-2009): 1% (ns, n=186). 
Índex 2009=1,2

Tendència població hivernant (SOCC) 
Mitjana anual (2002-2009): -2% (ns, n=333). 
Índex 2009=0,8

Tendència productivitat (SYLVIA) 
Mitjana anual (2002-2009): -1% (ns, n=12). 
Índex 2009=0,7

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus 1 ex. can-
tant prop de Cadaqués el 21.VI (RDXC); 
única citació coneguda en plena època de 
cria al Parc (R). 

BAIX LLOBREGAT

Esplugues de Llobregat 2 exs. en migració 
a Sant Pere Màrtir el 14.X (MGVA); primera 
citació postnupcial (F).

Cettia cetti
Rossinyol bord

Estatus Resident nidificant comú arreu 
del territori, tot i que, en general, defuig 
les àrees de muntanya i les zones més àri-
des i eixutes. Migrador i hivernant comú, 
especialment en zones litorals, com per 
exemple el delta de l’Ebre.

Tendència població nidificant (SOCC) 
Mitjana anual (2002-2009): 5% (*, n=133). 
Índex 2009=1,7

Tendència població hivernant (SOCC)  
Mitjana anual (2002-2009): 3% (ns, n=54). 
Índex 2009=1,6

Tendència productivitat (SYLVIA) 
Mitjana anual (2002-2009): 3% (*, n=29). 
Índex 2009=1,7

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. al parc de Montjuïc el 21.IX 
(MGTA); primera citació postnupcial (F).

PALLARS SOBIRÀ

Sort 1 ex. cantant a les afores de Sort el 
16.VI (RBVA); (G).

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’algunes 
zones fredes; el caire i magnitud d’aquests 
moviments, però, són força desconeguts 
encara.

Tendència població nidificant (SOCC) 
Mitjana anual (2002-2009): 2% (ns, n=53). 
Índex 2009=1,3

Tendència població hivernant (SOCC)  
Mitjana anual (2002-2009): 1% (ns, n=101). 
Índex 2009=1,3

Tendència productivitat (SYLVIA) 
Mitjana anual (2002-2009): -7% (ns, n=11). 
Índex 2009=0,6

PLA D’URGELL

Estany d’Ivars i Vila-sana 1 ex. el 23.I 
(FMSA); (G).

URGELL

Ossó de Sió 1 ex. en un camp de secà 
el 14.V (JBSA); poc habitual a la zona en 
aquests camps (G).  

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. 
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Els seus efectius poden variar molt segons 
els anys.

Les dades rebudes són a partir del 29.III 
i fins el 16.X. Es detecta sempre en baix 
nombre. Cal destacar les poques dades que 
es reben durant la migració postnupcial, 
sobretot prop de la costa.- PJAA.

ALT CAMP

Aiguamúrcia 1 ex. cantant l’1.V (CGGA); (F).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus 1 ex. a la 
vinya del Rei de Vilajuïga el 8.V (MFRA); (F).
Peralada 2 ex. el 23.IV (ACHA); (F).
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. a les cel·les de l’estany Europa 
el 29.III (GDBA i FDXA); primera citació pre-
nupcial (F). 18 exs. anellats a l’estany de 
Mornau entre el 4.IV i el 6.V (MFRA), (N).  
1 ex. a la Massona el 30.IV (CRRB). 1 ex. 
anellat a l’estany de Mornau el 6.V (MFRA); 
darrera citació prenupcial (F).
Serra de l’Albera 1 ex. a Delfià el 30.VIII 
(AOTA); primera citació postnupcial (F). 1 
ex. a Sant Quirze de Colera el 19.IX (MBFA    
i AOTA, BMBA); darrera citació postnupcial 
(F).

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 1 ex. cantant a 
l’embassament del Foix el 27.IV (CGGA); (F).

ALT URGELL

La Seu d’Urgell 1 ex. cantant al Segre el 
29.IX (JDAB). 1 ex. anellat al riu Segre el 
4.X (JDAB); (F).
Les Valls de Valira Un mínim de 9 exs. 
sedimentats en una zona de prats de dall 
i prats higròfils a 1.700 m a les bordes de 
Jussà el 6.VIII (ABRA, JFGE, JGXJ i ALTA); (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. a Riet Vell el 8.IV 
(MVCA); primera citació prenupcial (F). 1 

ex. anellat a l’illa de Buda l’11.IV (DBCA, 
CRMB). 4 exs. anellats a Canal Vell entre l’1 
i el 9.V (JFBB). 1 ex. anellat a l’illa de Buda 
el 25.IX (RACC). 1 ex. anellat a Canal Vell 
el 14.IX (JFBB); (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 2 exs. anellats al Re-
molar el 24.IV (JCMC i RGLA) i un el 26.IV 
(JCMC). 1 ex. l’1 i el 2.V (MGVA). 2 exs. 
anellats el 8 i el 9.V (JCMC); darrera citació 
prenupcial (F). 
Sant Andreu de la Barca 1 ex. el 12.IV 
(VSSA); (F). 

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. cantant al parc de Diagonal 
Mar el 12.IV (SGRA); (F).

GARRIGUES

Arbeca 1 ex. cantant en un camp d’ordi el 
30.IV (JBSA); (F). 

GARROTXA

Olot 1 ex. cantant a les Tries el 27.IV (OCVA 
i MLCA); (F). 

MARESME

Tordera 1 ex. anellat a l’estany de can To-
rrent el 19.IX (AERA); (F).

OSONA

Les Masies de Voltregà 1 ex. al Ter al 
Masnou  el 15.IX (MRFB i AGRB). 1 ex. anellat 
al Ter al Masnou el 23.IX (JPRB); darrera 
citació postnupcial (F).
Seva 1 ex. cantant el 19.IX (DVBA); (F)..

PALLARS JUSSÀ

Castell de Mur 1 ex. cantant al pantà de 
Terradets el 22.IV (JBSA); (F). 
Tremp 1 ex. als Arenys de la Noguera Pa-
llaresa el 15.IX (RSBA i ADGC); (F).

PLA D’URGELL

Estany d’Ivars i Vila-sana 2 exs. anellats 
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el 6.IX, un l’11.IX i un el 18.IX (SSAA). 1 
ex. el 16.X (ABBB); (F). 

RIBERA D’EBRE

Flix 2 exs. anellats a la Reserva Natural de 
Sebes i Meandre de Flix el 28.VIII, primera 
citació postnupcial, i el 3.IX, darrera citació 
postnupcial (JBGC); (F). 
Móra d’Ebre 1 ex. el 3.IV (EPFA); primera 
citació prenupcial (F). 

RIPOLLÈS

Queralbs 1 ex. cantant a Vilamanya el 25.IV 
(OCVA, JGCB, ACHA, JSVA, PFLB i DSBB); (F).. 

SELVA

Blanes 2 exs. a la desembocadura de la 
Tordera el 29.IV (DCFB); (F).

URGELL

Ossó de Sió 1 ex. als secans el 23.IV (MPOB); 
(F). 

VALLÈS ORIENTAL

Martorelles Un mascle cantant el 2.V 
(FMVA); darrera citació prenupcial (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 1 ex. a l´estany del Tec el el 2.IV 
(MFRA); primera citació prenupcial (F). 
Població nidificant avaluada en un mínim 

de 2 parelles (JMAA); (R). 1 ex. a l’aguait 
del Bruel el 10.VIII (AMLB); darrera citació 
postnupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 70 exs. anellats a Canal 
Vell entre el 11.IV i el 7.X (JFBB); (N). 1 
ex. anellat a Canal Vell el 7.X (JFBB); (F). 
1 ex. l’11.X (AMLB); darrera citació post-
nupcial (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat Diversos exemplars 
anellats al Remolar: 1 ex. el 27.III (JCMC); 
primera citació prenupcial (F), 1 ex. el 
18.IX (JCMC); (F) i 1 ex. l’1.X (JCMC); (F). 1 
ex. a cal Tet el 12.X (AMLB); darrera citació 
postnupcial (F). 
Molins de Rei 1 ex. als aiguamolls de Mo-
lins de Rei el 15.IX (MGVA); primera citació 
postnupcial (F).

OSONA

Manlleu 1 ex. anellat al Ter, a la zona es-
portiva, l’11.VIII (JPRB, JAIA, RJNA, AAVA, MRFB, 
AGRB i JCRC); primera citació postnupcial 
(F). 1 ex. el 19.VIII (MRFB); està anellat, 
molt probablement és el mateix ex. de la 
citació anterior. 

PALLARS JUSSÀ

Castell de Mur 1 ex. al pantà de Terradets 
el 22.IV (JBSA); (G).

PLA D’URGELL

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

RIBERA D’EBRE

Flix 1 ex. a la Reserva Natural de Sebes i 
Meandre de Flix el 19.VI (JBGC); (G).
SEGRIÀ

Massalcoreig 1 ex. a la ribera del Cinca 
l’11.VI i el 3.VIII (JBGC); (G).



Llista Sistemàtica 213

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 aiguamolls 
de l’Empordà o el delta del Llobregat. Mi-
grador i hivernant regular i relativament 
abundant localment, especialment a les 
zones humides litorals.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà Unes 18 parelles nidificants al Parc. 
El nombre de parelles al PNAE oscil·la entre 
anys, i s’hi estima una mitjana de 15 parelles 
(JMAA); (R). Les principals zones de nidifi-
cació se centren a l´estany de Palau, encara 
que varien depenent del nivell hídric. Per 
primer cop colonitza l´estany Europa amb 
3 mascles territorials (JMAA i AOTA); (R).

BAIX EMPORDÀ

Pals 2 exs. als arrossars de Pals el 7.XI 
(OBCA); (G).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 10 exs. el 12.I (FSEB, 
FLSA, ARMC i STXB); cens d’ocells aquàtics 
hivernants (N). 2 exs. als calaixos de de-
puració el 15.IV (LOXA); darrera citació 
prenupcial (F). 2 exs. anellats al Remolar 
el 29.X (JCMC i MBXN); primera citació post-
nupcial (F).

BARCELONÈS

Santa Coloma de Gramenet 1 ex. al Parc 
Fluvial del Besòs el 19.III (XLBA); (G).

MARESME

Malgrat de Mar Un mascle cantant a la 
desembocadura de la Tordera el 17.I (PABA); 
(G). 1 ex. el 20.XI i l’1.XII (XRCA i DCFB); (G).

RIBERA D’EBRE

Flix 1 ex. al mas de Pitoia a la Reserva 
Natural de Sebes i Meandre de Flix el 29.IV 
(JBGC); (G).

Acrocephalus paludicola
Boscarla d’aigua

Estatus Molt escàs en migració, però re-
gular, detectat només en algunes zones 
humides del litoral. Més freqüent en el 
pas prenupcial.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. a l’estany del Matà el 14.IV 
(JRRF i ARRC); (G). 1 ex. a l´estany de Palau 
el 15.IV (SSAA); (G). 1 ex. a l’estany del 
Cortalet el 17.IV (JRRF i ARRC); (G). No 
trameses al CAC.

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. anellat a l’illa de Buda 
el 14.IV (DBCA, CRMB); (G). 1 ex. al peu 
de l’observatori de l’Encanyissada el 8.XII 
(RCAA, XTGA i REPA); citació hivernal (G, F). 
No trameses al CAC.
 

Acrocephalus schoenobaenus
Boscarla dels joncs

Estatus Migrador regular, en baix nombre, 
detectat sobretot a les zones humides d’arreu 
del territori, especialment al litoral.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. a les cel·les de l´estany Europa 
el 17.III (JMAA); primera citació prenupcial 
(F). 1 ex. anellat a l´estany de Mornau el 
29.V (OBJA); darrera citació prenupcial (F).  
1 ex. a l’estany Europa el 6.VIII (OBJA); 
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primera citació postnupcial (F). 1 ex. a 
l’estany del Matà el 26.IX (ACCD); darrera 
citació postnupcial (F).

ALT URGELL

La Seu d’Urgell 1 ex. anellat al bosc de 
ribera del Segre el 18.VII (JDAB); (F).

BAGES

Santpedor 1 ex. als aiguamolls de la Bòbila 
l’11.VIII (MIXB) i 1 ex. el 25.IX (JCXV); (G). 

BAIX EBRE/MONTSIA

Delta de l’Ebre 1 ex. anellat a Canal Vell 
el 20.III (JFBB); primera citació prenupcial 
(F). 1 anellat a l’illa de Buda el 20.III (DBCA, 
CRMB); primera citació prenupcial (F). 1 ex. 
anellat a Canal Vell el 19.X (JFBB); darrera 
citació postnupcial (F).

BAIX EMPORDÀ

Palau-sator 3 exs. el 13.IV (ABRA); (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. anellat al Remolar 
el 14.III  (JCMC);  primera citació prenupcial 
(F). 1 ex. als calaixos de depuració el 25.III 
(FLSA). 1 ex. anellat al Remolar el 10.V 
(JCMC); darrera citació prenupcial (F). 1 
ex. anellat  a Reguerons el 30.VII (MGVA); 
primera citació postnupcial (F). 1 ex. anellat 
al Remolar el 18.IX (JCMC); (F). 1 ex. anellat 
al Remolar el 14.XI (RBMB); darrera citació 
postnupcial, molt tardana (F).

BARCELONÈS

Santa Coloma de Gramenet 1 ex. anellat al 
Parc Fluvial del Besòs el 3.X (XLBA); darrera  
citació postnupcial (F).

GARROTXA

La Vall de Bianya 1 ex. a la bassa dels 
Morrals el 24.V (OCVA i MLCA); (G). 

OSONA 

Manlleu Diverses observacions al Ter a 
Manlleu a la zona esportiva: 1 ex. el 31.III 
(RPEA); primera citació prenupcial (F). 1 
ex. el 13.IV (AGRB i MRFB); darrera citació 
prenupcial (F). 1 ex. el 26.VII (MRFB i AGRB); 
primera citació postnupcial (F). 3 exs. el 28 
i 29.VII (MRFB). Observacions d’entre 1 i 4 
exs. entre l’1.VIII i el 10.VIII (AGRB, MRFB, 
RJNA i JMOB). 2 adults i 2 joves anellats el 
5.VIII (RJNA, MRFB, AGRB, JMOB i JAIA). 1 jove 
anellat l’11.VIII (JPRB, RJNA, JAIA, AAVA, MRFB, 
AGRB, JCRC, DCXC i GMCC); es controlen els 
2 adults i 1 jove anellats el 5.VIII. 1 ex. el 
21.VIII (MRFB). 2 joves anellats el 23.VIII 
(RJNA i AGRB). 1 ex. el 12.IX (JPRB, RJNA, DCXC, 
GMCC i MRFB). 1 ex. el 15.IX (AGRB); (F). 
Les Masies de Voltregà 1 ex. prop el Ter 
al Masnou el 15.IX (MRFB) i 1 ex. anellat 
el 16.IX (JPRB, MRFB i AGRB); darrera citació 
postnupcial (F).

PALLARS JUSSÀ

Tremp 1 ex. anellat als arenys de la No-
guera el 15.IX (RSBA i ADGC); darrera citació 
postnupcial (F).

PLA D’URGELL

Estany d’Ivars i Vila-sana 1 ex. anellat el 
17.III (SSAA); primera citació prenupcial 
(F). 1 ex. anellat el 9.VII (SSAA); primera 
citació postnupcial (F).

RIBERA D’EBRE

Flix 5 exs. a la Reserva Natural de Sebes i 
Meandre de Flix el 16.VII (JBGC); primera 
citació postnupcial (F). 1 ex. a la Reserva 
Natural de Sebes i Meandre de Flix el 27.IX 
(JBGC); darrera citació postnupcial (F).

SEGRIÀ

Massalcoreig 2 exs. a la ribera del Cinca 
el 17.VII (JBGC); primera citació postnup-
cial (F).
Torres de Segre 1 ex. el 19.IX (MGVA i JBDA); 
darrera citació postnupcial (F).
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SELVA

Sils Diverses observacions a l’estany: 1 ex. 
el 9.IV (JVLA); primera citació prenupcial 
(F). 1 ex. el 15.IV (CPMB); darrera citació 
prenupcial (F). 1 ex. el 23.IX (JVLA); darrera 
citació postnupcial (F).

VALLÈS ORIENTAL

Granollers Diverses observacions als ai-
guamolls de can Cabanyes: 1 ex. el 2.VIII 
(RMXK); primera citació postnupcial (F). 1 
ex. el 19.IX (RMXK); darrera citació post-
nupcial (F).

Acrocephalus agricola
Boscarla dels arrossars

Estatus Accidental. Alguns registres homo-
logats pel CR/SEO. Es distribueix del sud de 
Sibèria al sud de la Xina i hiverna a l’Índia.

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. anellat a Riet Vell el 
20.XII (JFOB i ACTA); (G, B). No tramesa 
al CAC. 

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. anellat al Remolar 
el 23.IV (JCMC i FDXC). No tramesa al CAC.

Acrocephalus scirpaceus
Boscarla de canyar

Estatus Nidificant estival distribuït arreu del 
territori de manera irregular, segons trobi 
ambients adequats per nidificar (llacunes, 
estanys litorals, marges de riu, aiguamolls 
amb bona cobertura vegetal...). Localment 
comú en algunes zones humides, especial-
ment al delta de l’Ebre. Migrador comú 
per tot el territori. Hivernant excepcional.

Tendència població nidificant (SOCC) 
Mitjana anual (2002-2009): -4% (ns, n=43). 
Índex 2009=0,6

Tendència productivitat (SYLVIA) 
Mitjana anual (2002-2009): -1% (ns, n=15). 
Índex 2009=1,4

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. anellat a l´estany de Mornau el 
5.IV (MFRA); primera citació prenupcial (F). 

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 1 ex. el 9.IV (CGGA 
i XBGA); (F). 1 ex. a l’embassament el 26.X 
(CGGA); (F).

ALT URGELL

La Seu d’Urgell 1 ex. anellat al riu Segre 
el 31.VII (JDAB); (F).

BAGES

Santpedor 1 ex. a l’aiguamoll de la Bòbila el 
25.XI (MIXB); darrera citació postnupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. anellat a l’illa de Buda 
el 21.III (DBCA, CRMB); primera citació pre-
nupcial (F). 1 ex. anellat a Canal Vell el 5.IV 
(JFBB). 1 ex. anellat a Canal Vell el 25.XI 
(JFBB); darrera citació postnupcial (F).

BAIX EMPORDÀ

Castell Platja d’Aro Possible reproducció 
al Ridaura, a l’alçada dels estanys de les 
Escoles (CACB).
Baix Ter 2 exs. capturats per anellament 
al Ter Vell  14.VIII (CBLA); darrera citació 
postnupcial (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. anellat als calaixos 
de depuració el 29.XI (JCMC); darrera citació 
postnupcial (F). 
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OSONA

Vic 1 ex. el 3.V (RJNA); primera citació 
prenupcial (F).

PLA D’URGELL

Estany d’Ivars i Vila-sana 1 ex. anellat el 
3.IV (SSAA); primera citació prenupcial (F). 
1 ex. anellat l’1.XI (JFGE); darrera citació 
postnupcial (F).

TARRAGONÈS

Tarragona 1 ex. a la platja del Miracle el 
19.XI (ACTA); darrera citació postnupcial 
(F).

VALLÈS OCCIDENTAL

Rubí Veus de joves entre la vegetació del 
canyissar demanant menjar al llac dels 
Alous el 13.VII i el 20.VII, confirmant la 
nidificació (JRRC i SMMD); nou quadrat UTM 
10×10 de cria (R).

VALLÈS ORIENTAL

Martorelles 1 ex. a la bassa del pla de 
can Fenosa l’1.IV (FMVA); primera citació 
prenupcial (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, especial-
ment al delta de l’Ebre. Migrador comú per 
tot el territori.

Tendència població nidificant (SOCC) 
Mitjana anual (2002-2009): 9% (*, n=38). 
Índex 2009=1,5

Tendència productivitat (SYLVIA) 
Mitjana anual (2002-2009): -12% (*, n=12). 
Índex 2009=0,5

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. a l’estany Europa el 6.IV (RBVA 
i DMCA); primera citació prenupcial (F). 
2 exs. a l’estany Europa l’11.VIII (GDBA); 
darrera citació postnupcial (F).

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 1 ex. duent sacs fecals 
a l’embassament del Foix el 6.VII (XBGA); 
(R). 1 ex. anellat el 24.IX (MOVA); darrera 
citació postnupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. anellat a l’illa de Buda 
el 27.III (DBCA, CRMB); primera citació pre-
nupcial (F). 1 ex. a Canal Vell el 7.X (ACXN); 
darrera citació postnupcial (F).  

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a cal Tet el 29.III 
(VSSA); primera citació prenupcial (F). 1 ex. 
al Remolar el 25.X (MGVA i MGTA); darrera 
citació postnupcial (F).  

BARCELONÈS

Sant Adrià de Besòs 1 ex. a la desembo-
cadura del Besòs el 30.III (XLBA); primera 
citació prenupcial (F).

NOGUERA

Os de Balaguer 1 ex. al partidor de Gerb el 
6.IV (JBSA); primera citació prenupcial (F).

OSONA

Lluçà 2 adults duent becada el 25.VII (JBCB); 
confirmació de nidificació (R).

PLA D’URGELL

Estany d’Ivars i Vila-sana 1 ex. anellat el 
27.III (SSAA); primera citació prenupcial 
(F). 1 ex. el 5.X (FVXA); darrera citació 
postnupcial (F).  

RIBERA D’EBRE

Flix 1 ex. a la Reserva Natural de Sebes i 
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Meandre de Flix el 27.IX (JBGC); darrera 
citació postnupcial (F).

VALLÈS ORIENTAL

Sant Celoni Confirmació de nidificació per 
primer cop a les Llobateres (DCFB); (GR).

Hippolais opaca
Bosqueta pàl·lida occidental

Estatus Accidental. Algunes dades homo-
logades pel CAC.

RIBERA D’EBRE

Flix 1 ex. a la Reserva Natural de Sebes i 
Meandre de Flix el 16.IV (JBGC); (G). No 
tramesa al CAC. 

Hippolais icterina
Bosqueta icterina

Estatus Migrador escàs, però regular, de-
tectat exclusivament per la banda oriental 
del territori, en especial pel litoral, i prin-
cipalment en el pas prenupcial.

ALT EMPORDÀ

Serra de l’Albera 1 ex. a Delfià  el 27.IV 
(ABRA, JBBD i TBBB); primera citació prenup-
cial (E, F). 1 ex. a Mollet de Perelada el 2.V 
(ECFA i BSSB); (E).
Parc Natural de Cap de Creus 1 ex. al 
Club Med l’11.V (PFLB, VRAA, JVXH, ETXB, 
XVXC, JTGC i ALTA); (E).
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 2 exs. capturats per a l´anellament 
a l´estany de Mornau els dies 11.V i 14.V 
(MFRA); (E). 

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 3 exs. anellats a Canal Vell 
els dies 8.V, el 9.V i el 13.V (JFBB); (E). 1 ex. 

anellat a l’Encanyissada l’11.IX (RCAA); (E). 
1 ex. anellat a Canal Vell el 27.IX (ALAB); 
darrera citació postnupcial (F, E). 

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 5 exs. anellats al Re-
molar durant el mes de maig (els dies 12, 
13, 22 (2) i el 23 (JCMC); (E). 
Molins de Rei 1 ex. als aiguamolls de Mo-
lins de Rei el 18.IX (MGVA); (E). 

SELVA

Sils 1 ex. anellat a l’observatori vell de 
l’estany el 23.V (JVLA); darrera citació pre-
nupcial (E, F).
 
VALLÈS ORIENTAL

Sant Celoni 1 ex. als aiguamolls de les 
Llobateres el 7, 8 i 11.V (DCFA); (E).
Llinars del Vallès 1 ex. anellat a can Saules 
el 23.VIII (HAPA i JGMC); primera citació 
postnupcial (E, F).

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 massa 
denses. Migrador regular a les zones me-
diterrànies especialment, tot i que es pot 
trobar en qualsevol punt del territori tret 
dels Pirineus.

Tendència població nidificant (SOCC) 
Mitjana anual (2002-2009): 5% (*, n=189). 
Índex 2009=1,4

Tendència productivitat (SYLVIA) 
Mitjana anual (2002-2009): -5% (ns, n=31). 
Índex 2009=1,1
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ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus 4 exs. entre 
el pla de les Gates i Montjoi el 24.IV (PFLB 
i ACHA); (F).
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. anellat a l´estany de Mornau 
el 19.IV (MFRA); primera citació prenupcial 
(F).
Serra de l´Albera 2 exs. al magatzem Cre-
mat de La Jonquera el 9.VIII (GGOA); darrera 
citació postnupcial (F).

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 1 ex. el 24.IX (CGGA 
i XBGA); (F)

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. anellat al Remolar 
el 17.IV (JCMC); primera citació prenupcial 
(F). 

OSONA

Manlleu 1 ex. prop el 29.IV (JEPB); primera 
citació prenupcial (F).
Sant Quirze de Besora 1 ex. el 4.X (JEPB); 
darrera citació postnupcial (F).

PLA D’URGELL

Estany d’Ivars i Vila-sana 1 ex. el 19.IX 
(MGVA i JBDA); (F).

PRIORAT

Poboleda 1 ex. a la font del Mingot – ver-
neda del Siurana el 5.IV (AELA); primera 
citació prenupcial (F).

RIBERA D’EBRE

Flix 2 exs. al mas de Pitoia el 21.IV (JBGC); 
primera citació prenupcial (F). 1 ex. anellat 
a la Reserva Natural de Sebes i Meandre de 
Flix el 24.IX (JBGC); darrera citació post-
nupcial (F).

VAL D’ARAN

Naut Aran 1 ex. el 22.VI (GGOA); observat 
fora de la seva àrea de cria coneguda (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. 
heineken 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 
baixa 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 hivernant molt comú arreu 
del territori.

Tendència població nidificant (SOCC) 
Mitjana anual (2002-2009): -3% (*, n=278). 
Índex 2009=1,0

Tendència població hivernant (SOCC) 
Mitjana anual (2002-2009): 0% (ns, n=134). 
Índex 2009=0,9

Tendència productivitat (SYLVIA) 
Mitjana anual (2002-2009): -2% (ns, n=43). 
Índex 2009=1,3

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus Un mascle 
cantant i marcant territori a Sant Pere de 
Rodes el 3.VI (PFLB); única localitat del Parc 
on, fins al moment, s’ha trobat l’espècie en 
comportament de reproducció (R).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. a Canal Vell el 19.IX 
(JFBB); primera citació postnupcial (F).
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Sylvia borin
Tallarol gros

Estatus Nidificant estival, distribuït de 
forma 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 Barcelona, així 
com en altres àrees interiors, sempre en les 
zones més humides. Migrador comú arreu 
del territori.

Tendència població nidificant (SOCC) 
Mitjana anual (2002-2009): -1% (ns, n=99). 
Índex 2009=0,9

Tendència productivitat (SYLVIA) 
Mitjana anual (2002-2009): -6% (ns, n=11). 
Índex 2009=0,8

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. a l´estany de Mornau el 15.IV 
(MFRA); primera citació prenupcial (F). 1 ex. 
l´estany de Mornau el 27.V (MFRA); darrera 
citació prenupcial (F). 2 exs. anellats als 
estanys de Palau el 17.VIII (SSAA); primera 
citació postnupcial (F).

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 1 ex. menjant fruït 
d’èvol Sambucus ebulus el 18.IX (CGGA i 
XBGA); (F). 
Vilafranca del Penedès 1 ex. el 12.X (CGGA 
i XBGA); darrera citació postnupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. anellat a l’illa de Buda 
l’11.IV (DBCA, CRMB); primera citació pre-
nupcial (F). 1 ex. anellat a Canal Vell l’11.
IV (JFBB); primera citació prenupcial (F). 
1 ex. anellat a Canal Vell el 9.VIII (PJAA); 
primera citació postnupcial (F). 1 ex. anellat 
a Canal Vell el 5.X (JFBB); darrera citació 
postnupcial (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. anellat al Remolar 
el 29.III (JCMC); primera citació prenupcial 
(F). 1 ex. al Remolar el 30.V (JCMC); darrera 
citació prenupcial (F). 1 ex. a la pineda de 
cal Tet el 29.VIII (RBVA); primera citació 
postnupcial (F). 1 ex. anellat al Remolar el 
26.X (JCMC); darrera citació postnupcial (F).

GARROTXA

Santa Pau 1 ex. als estanys de Jordà el 6.X 
(JIVA); darrera citació postnupcial (F).

MARESME

Mataró 1 ex. a can Flaquer el 8.X (RCAA); 
(F).
Tiana 2 exs. a ca l’Andreu el 10.X (RCAA); 
darrera citació postnupcial (F).

OSONA

Sant Pere de Torelló 1 ex. el 18.IV (JBCB); 
primera citació prenupcial (F).
Vic 1 ex. al puig dels Jueus el 25.VIII (MRFB); 
primera citació postnupcial (no cria a la 
zona) (F).

PLA DE L’ESTANY

Porqueres 1 ex. a la llacuna de l’Artiga de 
can Morgat el 9.IV (SCIA); primera citació 
prenupcial (F).

SELVA

Fogars de la Selva 1 ex. el 13.X (DCFB); 
darrera citació postnupcial (F).

VALLÈS ORIENTAL

Santa Maria de Palautordera 1 ex. el 19.IV 
(MVCA); primera citació prenupcial (F).

Sylvia curruca
Tallarol xerraire

Estatus Accidental. Algunes dades homo-
logades. Es distribueix pel centre, nord i 
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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 Egipte 
i Aràbia.

BARCELONÈS

Sant Adrià de Besòs 1 ex. a la desemboca-
dura del Besòs el 27.IV (XLBA i JBDA); (G). 
No tramesa al CAC.

GARROTXA

Santa Pau 1 ex. anellat als estanys de Jordà, 
Parc Natural de la Zona Volcànica de la 
Garrotxa, el 17.IX (OCVA, OPPB i JIVA); (G). 
No tramesa al 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 (2002-2009): 1% (ns, n=48). 
Índex 2009=1,1

Tendència productivitat (SYLVIA) 
Mitjana anual (2002-2009): -5% (ns, n=4). 
Índex 2009=1,5

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus 1 ex. a la 
vinya del Rei el 9.IV (PFLB); primera citació 
prenupcial (F). 2 exs. al barranc de l’Infern 
el 8.VIII (ACHA, OCVA i MIIA); darrera citació 
postnupcial (F).
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 2 exs. anellats a l´estany de Mornau 
el 21.IV i el 23.IV (MFRA); (G).
BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. a l’illa de Buda l’11.
IV (DBCA, CRMB); primera citació prenupcial 
(F). 1 ex. a Canal Vell el 29.IV (JFBB); darrera 
citació prenupcial (F).

BAIX LLOBREGAT

Esplugues de Llobregat 1 ex. a Sant Pere 
Màrtir el 31.III (MGVA); primera citació 
prenupcial (F). 
Sant Andreu de la Barca 1 ex. al serrat 
d’en Canals el 12.IV (VSSA); (F).
Sant Boi de Llobregat 1 ex. el 27.IV (MGVA 
i XLBA); (G).

BARCELONÈS

Santa Coloma de Gramenet 1 ex. al Parc 
Fluvial del Besòs el 21.IX (XLBA); darrera 
citació postnupcial (F).

RIBERA D’EBRE

Flix 1 ex. anellat a la Reserva Natural de 
Sebes i Meandre de Flix el 3.IX (JBGC); 
darrera citació postnupcial (F).

SEGARRA

Sedó 3-4 exs. cantant el 7.V (RBVA); (G).

SEGRIÀ

Artesa de Lleida 1 ex. entre mas de Melons 
i Alfés el 19.IX (MGVA i JBDA); darrera citació 
postnupcial (F).

SELVA

Amer 1 ex. el 4.IV i 3 exs. el 28.VI (ADGA); 
primera citació prenupcial (F).

Sylvia communis
Tallareta vulgar

Estatus Nidificant estival, distribuïda de 
manera més regular pels ambients montans, 
i molt més localment pels de terra baixa 
i de caràcter més mediterrani. Migrador 
comú arreu del territori, més conspicu en 
el pas prenupcial.

Tendència població nidificant (SOCC) 
Mitjana anual (2002-2009): -6% (*, n=21). 
Índex 2009=0,8
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ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. anellat a l´estany de Mornau 
el 31.III (MFRA); primera citació prenupcial 
(F). 1 ex. anellat a l´estany de Mornau el 
10.V (JVCB); darrera citació prenupcial (F). 
1 ex. als estanys de Palau el 17.VIII (SSAA); 
primera citació postnupcial (F).
Parc Natural de Cap de Creus 1 ex. al mas 
dels Arbres el 23.VIII (MNPA); (F).

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 1 ex. l’11.X (HSCA); 
darrera citació postnupcial (F)

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. anellat a l’illa de Buda 
el 27.III (DBCA, CRMB); primera citació pre-
nupcial (F). 1 ex. anellat a Canal Vell el 
5.VIII (JFBB); primera citació postnupcial 
(F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. anellat al Remolar 
el 28.III (JCMC); primera citació prenupcial 
(F). 1 ex. anellat al Remolar el 23.V (JCMC); 
darrera citació prenupcial (F). 2 exs. a cal 
Roc el 30.VIII (OBJA); primera citació post-
nupcial (F). 1 ex. anellat al Remolar el 13.X 
(JCMC); (F).
Esplugues de Llobregat 1 ex. a Sant Pere 
Màrtir el 14.X (MGVA); (F).
Sant Andreu de la Barca 1 ex. el 15.X 
(VSSA); darrera citació postnupcial (F).

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. al parc de Montjuïc el 3.X 
(MGTA); (F).
Santa Coloma de Gramenet 1 ex. al Parc 
Fluvial del Besòs el 3.IV (XLBA); primera 
citació prenupcial (F).

GARRAF

Vilanova i la Geltrú 1 ex. anellat a la platja 
Llarga el 3.X (ABRA); darrera citació post-
nupcial (F).

OSONA

Gurb 1 ex. al Pradell el 16.IV (JPRB); primera 
citació prenupcial (F).
Vic 1 ex. al puig dels Jueus el 10.VIII (MRFB); 
primera citació postnupcial (no cria a la 
zona) (F).

RIBERA D’EBRE

La Palma d’Ebre 1 ex. als Montblanquets 
el 9.VIII (RACC); primera citació postnup-
cial (F).

SELVA

Blanes 1 ex. a la desembocadura de la 
Tordera el 7.IV (DCFB); primera citació pre-
nupcial (F) i 1 ex. el 3.X (MGVA); (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.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus 2 exs. 
a mas Bufadors el 17.III (JMDA i DVSA); 
primera citació prenupcial (F). 1 ex. a 
cala Bona el 28.X (JVSA); darrera citació 
postnupcial (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat Un mascle a cal Francès 
el 14.III (APPB); primera citació prenupcial 
(G, F).

GARRIGUES

Castelldans 1 ex. al mas de Melons. el 21.III 
(MVCA, DFXA, EBXE, OLGA, LCBB i MGTA); (F).
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SELVA

Blanes 1 ex. a la desembocadura de la 
Tordera el 31.VII (DCFB); (G).

Sylvia undata
Tallareta cuallarga

Estatus Resident nidificant arreu del te-
rritori, especialment lligat als ambients 
assolellats i mediterranis, tot i que pot pujar 
en altitud al Pirineu, i arribar als 1.700 m 
de forma localitzada a les solanes. Migrador 
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 (2002-2009): 1% (ns, n=81). 
Índex 2009=1,1

Tendència població hivernant (SOCC) 
Mitjana anual (2002-2009): -1% (ns, n=161). 
Índex 2009=0,9

Tendència productivitat (SYLVIA) 
Mitjana anual (2002-2009): -12% (*, n=12). 
Índex 2009=1,0

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 2 exs. a la Rogera el 16.X (JMAA i 
AOTA); primera citació postnupcial (F).

BAIX CAMP

Reus 1 ex. a l’aeroport el 14.II (ABBB); (G).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a l’aeroport el 
20.III (ABBB); darrera citació prenupcial (F).

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. al parc de Montjuïc el 28.X 
(MGTA); (F).
Sant Adrià de Besòs 1 ex. al Parc Fluvial 
del Besòs el 16.X (MRFB); primera citació 
postnupcial (F).

MARESME

Santa Susanna 1 ex. el 28.IX (DCFB); pri-
mera citació postnupcial (F).

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 (2002-2009): 3% (*, n=169). 
Índex 2009=1,2

Tendència productivitat (SYLVIA) 
Mitjana anual (2002-2009): -2% (ns, n=26). 
Índex 2009=1,2

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus 1 ex. a Port 
de la Selva el 6.IX (GCXB); darrera citació 
postnupcial (F).
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 3 exs. a l’estany de Mornau el 10.III 
(MFRA i JBAB); primera citació prenupcial (F). 

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 1 ex.a l’embassament 
el 9.X (CGGA i XBGA); darrera citació post-
nupcial (F). 

ALT URGELL

Coll de Nargó 1 ex. el 7.III (MPOB); primera 
citació prenupcial (F).

BAIX CAMP

Reus 3 exs. a l’aeroport el 21.III (ABBB); 
primera citació prenupcial (F).
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BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. anellat a l’illa de Buda 
el 16.III (DBCA, CRMB); primera citació pre-
nupcial (F). 1 ex. anellat a l’illa de Buda el 
25.IX (DBCA, CRMB); darrerra citació post-
nupcial (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a la Murtra el 
14.III (RBVA); 1 ex. anellat al Remolar el 
14.III (JCMC); primeres citacions prenup-
cials (F). 1 ex. al Remolar l’1.VIII (JCMC); 
primera citació postnupcial (F). 1 ex. anellat 
al Remolar el 30.X (JCMC); darrera citació 
postnupcial (F).

BAIX PENEDÈS

Banyeres del Penedès 2 exs. el 18.III 
(CGGA); (F). 

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. el 18.III (GAXB); (F). 1 ex. 
al parc de Montuïc el 5.X (MGTA); (F).
Sant Adrià de Besòs 1 ex. al parc del Besòs 
el 15.X (JFOD); darrera citació postnupcial 
(F).

GARROTXA

Olot 1 ex. a les Tries el 13.III (OCVA); pri-
mera citació prenupcial (F). 

OSONA

Vic 1 ex. al parc de l’Era d’en Sallés el 26.III 
(RPEA); primera citació prenupcial (F).
Malla 1 ex. a Torrellebreta el 24.VIII (JBCB); 
primera citació postnupcial (no cria a la 
zona) (F).

VALLÈS OCCIDENTAL

Vacarisses 1 ex. a mas Mimó el 26.IX 
(AMVB); darrera citació postnupcial (F).

Sylvia cantillans moltonii
Tallarol de garriga balear

Estatus Accidental. Diverses dades homo-
logades pel CAC

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. anellat al Remolar 
el 18.IV (MGVA i JBDA); (T). No tramesa al 
CAC.

Sylvia melanocephala
Tallarol capnegre

Estatus Resident nidificant comú arreu 
del territori, en major nombre a les zones 
mediterrànies litorals, i absent a les zones 
de més altitud al Prepirineu i Pirineu. Mi-
grador i hivernant molt rar de forma local 
en zones on no és present al llarg de l’any. 
Fa moviments com a migrador parcial, 
dels quals se’n desconeix actualment la 
magnitud.

Tendència població nidificant (SOCC) 
Mitjana anual (2002-2009): 1% (ns, n=209). 
Índex 2009=1,3

Tendència població hivernant (SOCC) 
Mitjana anual (2002-2009): 0% (ns, n=307). 
Índex 2009=1,1

Tendència productivitat (SYLVIA) 
Mitjana anual (2002-2009): -4% (*, n=39). 
Índex 2009=0,9

Phylloscopus inornatus
Mosquiter de doble ratlla

Estatus Accidental. Algunes dades homolo-
gades pel CR/SEO. Es distribueix pel nord i 
l’est de Sibèria i per l’Àsia central. Hiverna 
al sud-est asiàtic.
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ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. a les closes del Cortalet el 25.I 
(KPPA i VPPB); (G). 1 ex. al Matà el 31.X 
(GRXD, MRFB i OCVA); (G). No trameses al 
CAC.  

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. anellat al Remolar 
el 28.IX (JCMC); (G). No tramesa al CAC.

Phylloscopus bonelli
Mosquiter pàl·lid

Estatus Nidificant estival que es pot trobar 
arreu del territori, des del nivell del mar fins 
als boscos de mitja muntanya (aquí més 
infreqüent), defugint només dels més eixuts 
i de les planes desforestades. Migrador 
regular, en baix nombre, per tot el territori.

Tendència població nidificant (SOCC) 
Mitjana anual (2002-2009): 5% (*, n=218). 
Índex 2009=1,6

Tendència productivitat (SYLVIA) 
Mitjana anual (2002-2009): -6% (ns, n=22). 
Índex 2009=0,5

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus 1 ex. a 
l’embassament de Rabassers de Baix el 
28.III (PFLB, JMDA i MPBA);  primera citació 
prenupcial (F).

ALT PENEDÈS

Sant Llorenç d’Hortons 1 ex. el 13.IX 
(MGVA); darrera citació postnupcial (F).

BAGES

Mura1 ex. el 27.III (XBGA); primera citació 
prenupcial (F).
Santpedor 1 ex. a l’aiguamoll de la Bòbila el 
10.X (MIXB); darrera citació postnupcial (F).

BAIX CAMP

Reus  1 ex. anellat prop de l’aeroport el 
15.VIII (PJAA i LJCA); (F).

BAIX EMPORDÀ

Santa Cristina d’Aro 1 ex. el 7.VIII (CACB); 
darrera citació postnupcial (F).

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 1 ex. al parc del Foix 
el 4.IX (CGGA, HSCA i XBGA,); (F).
Sant Llorenç d’Hortons 1 ex. el 13.IX 
(MGVA); (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. anellat a l’illa de Buda 
el 20.III (DBCA, CRMB); primera citació pre-
nupcial (F). 1 ex. anellat a Canal Vell el 
5.IX (JFBB); darrera citació postnupcial (F). 

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a la pineda de 
ca l’Arana el 13.VIII (FLSA); primera citació 
postnupcial (F).
Olesa de Montserrat 1 ex. al mas de Sant 
Jaume el 28.III (AMVB); primera citació 
prenupcial (F).

GARRAF

Sant Pere de Ribes 1 ex. el 24.III (RGLA); 
primera citació prenupcial (F).

GARROTXA

Les Planes d’Hostoles 1 ex. el 27.III (FTCA); 
primera citació prenupcial (F). 

PALLARS JUSSÀ

Abella de la Conca 1 ex. el 26.III (MGMA); 
primera citació prenupcial (F). 2 exs. al 
collet de Coberterades el 9.IX (MGMA); 
darrera citació postnupcial (F). 

RIBERA D’EBRE

Móra d’Ebre 1 ex. el 25.III (EPFA); primera 
citació prenupcial (F). 1 ex. el 26.IX (EPFA); 
darrera citació postnupcial (F).



Llista Sistemàtica 225

VALLÈS OCCIDENTAL

Vacarisses 1 ex. al carrer Montserrat el 
29.III (OBJA); primera 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.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus 1 ex. a Sant 
Pere de Rodes el 6.V (PFLB); (G). 1 ex. a mas 
Rabassers el 21.V (MRXF); darrera citació 
prenupcial (F).
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. anellat a l’estany de Mornau 
el 10.IV (MLCA); primera citació prenupcial 
(F). 1 ex. a l’estany del Cortalet l’11.IV 
(JVLA). 2 exs. al Coralet el 28.IV (FTCA). 
Avinyonet de Puigventós 1 ex. el 17.IV 
(FTCA). 

BAIX EMPORDÀ

Torroella de Montgrí 1 ex. el 23.IV (FTCA).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. anellat a l’illa de Buda 
el 7.IV (DBCA, CRMB); primera citació pre-
nupcial (F). 1 ex. anellat a Canal Vell el 
14.V (JFBB); darrera citació prenupcial (F). 

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a ca l’Arana el 
19.IV (OBXB). 1 ex. en un jardí del Prat de 
Llobregat el 26.IV i un altre el 21.V (PEGA); 
darrera citació postnupcial (F). 2 exs. al 
Remolar l’1.V (MGVA); (F). 
Esplugues de Llobregat 3 exs. a Sant Pere 
Màrtir el 24.IV (MGVA); (F).

GARROTXA

Olot 1 ex. a les Tries el 27.IV (MLCA i OCVA); 
(G).

VALLÈS OCCIDENTAL

Rellinars 1 ex. el 20.V (JBXT): (F).

VALLÈS ORIENTAL

Vallgorguina 1 ex. el 28.V (DBMC); darrera 
citació prenupcial (F).

Phylloscopus ibericus
Mosquiter ibèric

Estatus Migrant escàs però anual, més 
abundant a la primavera, amb algunes da-
des homologades pel CAC. La seva àrea de 
distribució s’estén pel sud-oest de França 
i el nord i l’oest de la península Ibèrica, i 
també 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 Mornau 
el 2.III (MFRA); (G). No tramesa al CAC.  

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 1 ex.cantant a a la cua 
de l’embassament del Foix el 4.V (CGGA); 
(G). No tramesa al CAC. 

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. anellat a l’illa de Buda 
el 16.III i present el 17.III (DBCA, CRMB); 
(G). 1 ex. anellat a l’illa de Buda el 20.III 
(DBCA, CRMB); (G). 1 ex. de 2n any anellat 
a l’illa de Buda el 7.IV (DBCA, CRMB, MRFB 
i TKKA); (G). 1 ex. adult anellat a l’illa de 
Buda l’11.IV (DBCA, CRMB, ACTA i MRFB); (G). 
No trameses al CAC.

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. anellat al Remolar 
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el 24.III (JCMC), 1 ex. el 27.III (JCMC), 1 ex. 
el 29.III i 1 ex. el 8.IV (JCMC); (G). 1 ex. 
cantant a la pineda de la Murtra el 21.IV 
(FLSA); (G). No trameses al CAC.

VALLÈS OCCIDENTAL

Palau-Solità i Plegamans 1 ex. anellat a 
la riera de Caldes el 21.III (AERA); (G). No 
tramesa al CAC.

VALLÈS ORIENTAL

Mollet del Vallès Un mascle cantant en 
un roure el 14.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 nidificant 
comú a la Catalunya humida, i més irregular 
en la Catalunya més mediterrània, on es 
troba localitzat a les valls més humides. 
Migrador i hivernant molt comú arreu del 
territori.

Tendència població nidificant (SOCC) 
Mitjana anual (2002-2009): -9% (*, n=200). 
Índex 2009=0,7

Tendència població hivernant (SOCC) 
Mitjana anual (2002-2009): -11% (*, n=149). 
Índex 2009=0,5

Tendència productivitat (SYLVIA) 
Mitjana anual (2002-2009): -15% (*, n=14). 
Índex 2009=0,3

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus 3 exs. a 
Sant Pere de Rodes el 29.IX (RBVA); primera 
citació postnupcial (F).
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. anellat a l’estany de Mornau el 
6.V (MFRA); darrera citació prenupcial (F). 

ALT PENEDÈS

Sant Llorenç d’Hortons 1 ex. el 10.V 
(MGVA); darrera citació prenupcial (F). 1 
ex. el 13.IX (MGVA); primera citació post-
nupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. a Canal Vell l’1.V 
(JFBB); darrera citació prenupcial (F). 1 ex. 
anellat a Canal Vell el 10.VI (JFBB), i 1 ex. 
anellat a Riet Vell el 15.VI (MPLA); darreres 
citacions prenupcials? (F). 1 ex. anellat a 
l’illa de Buda (RACC) i un a Canal Vell el 
26.IX (JFBB); primera citació postnupcial (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. anellat al Remolar 
el 9.V (JCMC); darerra citació prenupcial 
(F). 1 ex. a la pineda de ca l’Arana el 2 i 
22.VI (RBVA); citació força tardana (F). 1 
ex. anellat el 25.IX (JCMC); primera citació 
postnupcial (F).

BARCELONÈS

Barcelona 2 exs. al turó de la Magarola el 
12.IX (AMLB); primera citació postnupcial 
(F).

PLA D’URGELL

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

RIBERA D’EBRE

Flix 1 ex. anellat a la Reserva Natural de 
Sebes i Meandre de Flix el 22.IX (JBGC); 
primera citació postnupcial (F).

SELVA

Blanes 2 exs. a la desembocadura de la 
Tordera el 9.V (MGVA); darrera citació pre-
nupcial (F).

VALLÈS OCCIDENTAL

Montcada i Reixac 1 ex. al riu Besòs l’1.
VIII (FMVA); sector on no cria (F).
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Sabadell 1 ex. al parc de Catalunya el 3.IV 
(JCMA); darrera citació prenupcial (F). 

Phylloscopus collybita tristis
Mosquiter comú siberià

Estatus Accidental. Algunes dades homolo-
gades. Cria a Sibèria. Hiverna al sud d’Àsia, 
entre l’Irak i l’Índia.

BAIX LLOBREGAT 

Delta del Llobregat 1 ex. anellat al Remolar 
el 21.IV (JCMC); No tramesa al CAC.

Phylloscopus trochilus
Mosquiter de passa

Estatus P. t. acredula migrador, probable-
ment molt escàs. P. t. trochilus migrador 
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 dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. anellat a l’estany de Mornau el 
12.III (MFRA i JBAB); primera citació prenup-
cial (F). 1 ex. anellat a l’estany de Mornau el 
8.V (OCVA); darrera citació prenupcial (F). 
1 ex. a la Rogera el 24.IX (PFLB); darrera 
citació postnupcial (F).

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 1 ex. el 5.IX (CGGA 
i XBGA); (F)
Olèrdola 1 ex. el 19.VIII (XBGA i RPAA); (F). 
1 ex. en migració al turó de les Tres Partions 
l’1.X (XBGA); (F). 

BAGES

Santpedor 1 ex. a l’aiguamoll de la Bòbila 
el 14.X (MIXB); (F).

BAIX CAMP

Reus 1 ex. a l’aeroport el 21.III (ABBB); 
primera citació prenupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. anellat a Canal Vell 
el 18.III (JFBB); primera citació prenupcial 
(F). 1 ex. anellat a Canal Vell el 13.V (JFBB); 
darrera citació prenupcial (F). 1 ex. anellat 
a l’Alfacada l’1.VIII (JFBB); primera citació 
postnupcial (F). 1 ex. anellat a Canal Vell el 
26.X (ALAB); darrera citació postnupcial (F).

BAIX EMPORDÀ

Baix Ter 1 ex. a les basses d’en Coll el 18.VII 
(OBJA); primera citació postnupcial (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 2 exs. el 10.III (MGVA); 
primera citació prenupcial (F). 1 ex. cantant 
al Remolar el 4.VI (FLSA i XLBA) ; darrera 
citació prenupcial (F). 2 exs. a la pineda de 
ca l’Arana el 16.VIII (RBVA); primera citació 
postnupcial (F). 1 ex. a la Vidala el 20.X 
(DBMC); darrera citació postnupcial (F).  
Molins de Rei  5 exs. a can Bosquets, la 
Rierada, serra de Collserola el 29.VIII (JRRC); 
(F).

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. el 14.V (MGVA); darrera 
citació prenupcial (F). 1 ex. al parc de la 
Ciutadella el 20.VII (EGXF); primera citació 
postnupcial (F). 1 ex. trobat mort al centre 
comercial Glòries el 29.X (TASA); darrera 
citació postnupcial (F).

BERGUEDÀ

Bagà 2 exs. anellats a coll de Pal el 26.VII 
(JMMA); primera citació postnupcial (F).

CERDANYA

Bellver de Cerdanya 3 exs. el 22.V (ADXA); 
darrera citació prenupcial (F). 
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GARROTXA

Santa Pau 1 ex. anellat als estanys de Jordà 
el 9.X (JIVA); darrera citació postnupcial (F).

OSONA

Manlleu 3 exs. a la zona esportiva el 19.III 
(JPRB); primera citació prenupcial (F). 
Vic 1 ex. al puig dels Jueus el 9.VIII (MRFB); 
primera citació postnupcial (F). 

PLA D’URGELL

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

RIBERA D’EBRE

Móra d’Ebre 2 exs. el 8.III (EPFA); primera 
citació prenupcial (F). 

SEGRIÀ

La Granja d’Escarp 4 exs. al bosc de Sant 
Jaume el 18.III (JFOB); (F). 
Torres de Segre 3 exs. a l’embassament 
d’Utxesa el 21.III (MVCA, DFXA, EBXE, OLGA, 
LCBB i MGTA); primera citació prenupcial (F). 

VALLÈS ORIENTAL

Granollers 1 ex. als aiguamolls de can 
Cabanyes el 12.X (JMOB); (F).
Sant Celoni 1 ex. a les Llobateres el 20.VII 
(DCFB); 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 
Montseny i les Guilleries. Migrador i hi-
vernant regular, però en nombre irregular 
segons els hiverns, que arriba a les zones 
de plana i litoral.

Tendència població nidificant (SOCC) 
Mitjana anual (2002-2009): -7% (*, n=42). 
Índex 2009=0,5

Tendència població hivernant (SOCC) 
Mitjana anual (2002-2009): 12% (*, n=215). 
Índex 2009=1,8

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus 1 ex. al 
Club Med el 28.III (PFLB); darrera citació 
prenupcial (F). 
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 2 exs. anellats als Roncaires el 2.I 
(MFRA). 4 exs. anellats a l´estany de Mornau, 
el 4.III (2), el 13.III i el 15.III (MFRA).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 2 exs. a Riumar l’1 i 3.I 
(RBVA). 1 ex. anellat a l’illa de Buda el 26.III 
(DBCA, CRMB); (G, F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 5 exs. a la Murtra el 
16.I (RBVA). 12 exs. als calaixos de depuració 
el 2.II (RBVA i SSXC) i 5 exs. a la Vidala el 
15.II (RBVA); (G)..
Espulgues de Llobregat 1 ex. a Sant Pere 
Màrtir el 29.III (MGVA); darrera citació pre-
nupcial (F). 2 exs. a Sant Pere Màrtir el 19.X 
(MGVA); primera citació postnupcial (F).

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. al baixador de Vallvidrera el 
3.VI (RBMB); (F). 3 exs. al parc de Montjuïc 
el 26.XII (MGVA).
L’Hospitalet de Llobregat 2 exs. a Bellvitge 
el 15.II (RBVA); (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 
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fins a l’alta muntanya. Només és absent en 
les planes de l’interior o el delta de l’Ebre. 
Migrador i hivernant escàs que apareix 
regularment a la terra baixa i a la muntanya 
mitjana arreu del territori.

Tendència població nidificant (SOCC) 
Mitjana anual (2002-2009): 7% (*, n=209). 
Índex 2009=1,5

Tendència població hivernant (SOCC) 
Mitjana anual (2002-2009): 3% (*, n=311). 
Índex 2009=1,1

Tendència productivitat (SYLVIA) 
Mitjana anual (2002-2009): -1% (ns, n=30). 
Índex 2009=0,7

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus 1 ex. a la 
vall de Montjoi el 31.X (GRXD); (G).

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. al parc de Montjuïc el 18.IX 
(MGTA); primera citació postnupcial (F).

Muscicapa striata
Papamosques gris

Estatus Nidificant estival, tot i que escàs, 
d’àmplia distribució per tot el territori, 
manca només a les zones altes dels Pirineus. 
Migrador regular arreu del territori.

Tendència població nidificant (SOCC) 
Mitjana anual (2002-2009): -4% (ns, n=118). 
Índex 2009=0,7

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus 1 ex. a 
les pinedes de Falconera el 22.IX (JMDA); 
darrera citació postnupcial (F).
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. a l’estany de Mornau el 18.IV 
(MFRA, GDBA i RPXH); primera citació pre-
nupcial (F).

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 1 ex. el 19.V (CGGA, 
HSCA i XBGA); (F). 1 ex. al cementiri de Cas-
tellet el 31.V (PTEA). 1 ex. el 18.IX (CGGA, 
HSCA i XBGA); (F).
Sant Llorenç d’Hortons 1 ex. el 10.V 
(MGVA); primera citació prenupcial (F). 

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. a l’Ampolla el 16.IV 
(MSBB); primera citació prenupcial (F). 

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. el 18.IV (MGVA); 
primera citació prenupcial (F). Almenys 2 
parelles reproductores a la pineda de can 
Camins durant el mes de juny (FLSA); (R). 
1 ex. a la platja del Remolar el 16.VI (FLSA). 
2 exs. al camí de València el 6.X (RBVA); (F). 
1 ex. a cal Francès el 25.X (MCTA); darrera 
citació postnupcial (F).

OSONA

Malla 1 ex. el 18.IV (PBCA); primera citació 
prenupcial (F).

RIBERA D’EBRE

Móra d’Ebre 1 ex. l’1.X (EPFA); darrera 
citació postnupcial (F).

RIPOLLÈS

Gombrèn 1 ex. el 27.IX (POSA); darrera 
citació postnupcial (F).

SELVA

Fogars de la Selva 1 ex. el 8.X (DCFB); 
darrera citació postnupcial (F).

Ficedula parva
Papamosques menut

Estatus Accidental. Alguna dada homo-
logada. Cria a Europa central i oriental 
i a Àsia. Hiverna al sud d’Àsia, des del 
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Pakistan fins a la península de Malacca 
(Malàisia).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. de 1r hivern a la 
Platjola el 15.IX (DBCA, CRMB); (G). No 
tramesa al CAC. 

Ficedula hypoleuca
Mastegatatxes

Estatus F. h. hypoleuca és un migrador comú 
per tot el territori. F. h. iberiae nidificant es-
tival molt rar i molt localitzat, no hi ha cap 
zona de Catalunya on hi nidifiqui de manera 
regular. Migrador segurament molt escàs.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus 1 ex. a 
Pau el 6.IX (ACHA); primera citació post-
nupcial (F).
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà. 1 ex. a l´estany de Mornau el 4.IV 
(MFRA); primera citació prenupcial (F). 1 ex. 
anellat a l´estany de Mornau el 17.V (EGGA); 
darrera citació prenupcial (F).

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal Un mascle al fondo 
de l’Alzina el 30.III (XPCA); (F). Un mascle 
a l’embassament el 9.IV (XBGA); (F). 1 ex. el 
4.VIII (XBGA); primera citació postnupcial 
(F). 1 ex. al pla de cal Deus el 21.IX (PTEA 
i FCFA); (F).

ALT URGELL

Fígols i Alinyà 1 ex. el 10.VIII (RSBA); 
primera citació postnupcial (F). 

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 3 exs. anellats a l’illa de 
Buda el 27.III (DBCA, CRMB); primera citació 
prenupcial (F).  

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. anellat al Re-
molar el 8.IV (JCMC); primera citació pre-
nupcial (F). 1 ex. en un jardí urbà del 
Prat de Llobregat el 21.V (PEGA); darrera 
citació prenupcial (F). 1 ex. a la pineda 
de ca l’Arana el 13.VIII (FLSA); primera 
citació postnupcial (F). 1 ex. a la bassa 
dels Pollancres el 18.X (ARSA) i 1 ex. al 
Remolar el 18.X (JRXN); darreres citacions 
postnupcials (F). 
Molins de Rei Uns 25 exs. a can Bosquets, 
la Rierada, serra de Collserola el 29.VIII 
(JRRC); (N).

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. al parc de Montjuïc el 6.X 
(MGTA); darrera citació postnupcial (F).
Sant Adrià de Besòs 1 ex. a la desemboca-
dura del Besòs el 8.IV (XLBA i JTOA); primera 
citació prenupcial (F).

GIRONÈS

Girona 1 ex. anellat al riu Ter el 14.XI 
(HMPA); darrera citació postnupcial (F).

GARROTXA

Olot 1 ex. mascle a can Mitjà el  12.IV 
(JFCA). 1 ex. el 15.IX (JFCA).

OSONA

Gurb 2 exs. al Gurri al Reixac el 10.VIII 
(MRFB); primera citació postnupcial (F). 
Manlleu 1 ex. a Manlleu el 8.IV (AGRB) 
primera citació prenupcial (F).
Montesquiu 1 ex. el 3.X (DCFB); darrera 
citació postnupcial (F).
Vic 1 ex. prop les Casasses el 8.IV (RJNA); 
primera citació prenupcial (F). 1 adult al 
puig dels Jueus el 10.VIII (MRFB); primera 
citació postnupcial (F). 

RIBERA D’EBRE

Flix Uns 100 exs. a la Reserva Natural de 
Sebes i Meandre de Flix els dies 20 i 21.IX 
(JBGC); concentració postnupcial (N).
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Tivissa 1 ex. el 6.X (EPFA); darrera citació 
postnupcial (F).

RIPOLLÈS

Camprodon 1 ex. el 3.V (MMPB); (F).

PALLARS SOBIRÀ

La Guingueta d’Àneu 1 ex. el 10.VIII 
(MRSA); primera citació postnupcial (F).
 
SELVA

Fogars de la Selva 1 ex. el 20.VII (DCFB); 
primera citació postnupcial (F).
Sant Hilari Sacalm 1 ex. el 5.VI (ADGA); 
citació estival (F).

VAL D’ARAN

Naut Aran Un grup familiar amb joves 
volanders i adults caçant insectes el 12.VIII 
(XNPA); (R).

Panurus biarmicus
Mallerenga de bigotis

Estatus Resident molt localitzat i molt 
escàs com a nidificant al delta de l’Ebre, 
on resten 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 aquesta 
estació pot ser forània, i més irregular a la 
resta de zones humides.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 3 exs., almenys un dels quals era 
una femella adulta, entre el Matà i l’aguait 
del Gall Marí el 29.XII (JCPA i RMBA); (G).

PLA D’URGELL

Estany d’Ivars i Vila-sana 5 exs. anellats 
entre el 10 i el 18.XI (SSAA); (G). 

SEGRIÀ

Alcarràs 1 ex. al pantà de l’Arròs el 24.X 
(MGMA); (G).
Torres de Segre Mínim de 2 parelles re-
productores a l’embassament d’Utxesa el 
17.IV (JGGD); (R). 

Leiothrix lutea
Rossinyol del Japó

Estatus Diversos nuclis establerts a Coll-
serola des de 1993, i en zones properes a 
aquesta serralada a partir d’ocells escapats 
de captivitat. Es considera nidificant segur. 
Es distribueix per l’Himàlaia, Burma i el 
sud de la Xina.

BAIX LLOBREGAT

Esplugues de Llobregat Diverses observa-
cions d’entre 1 i 3 exs. a Sant Pere Màrtir 
del 15.IX al 13.XI (MGVA); (G).
Molins de Rei 25 exs. a dins de la vila, en 
unes robínies entremig d’edificis i prop del 
riu (CFMA); (N, G). 
Sant Andreu de la Barca 3 exs. el 12.VI 
(VSSA); (G).
Sant Feliu de Llobregat Un mínim de 20 
exs. a la riera de la Salut el 25.I (RBVA); (N). 
1 ex. a la vall de can Ferriol el 3.III, el 3.IV 
i el 6.IV (MARC). 4 exs. al puig d’Olorda el 
20.V (DDDA i FLLA); (G). 

BARCELONÈS

Barcelona Diverses observacions d’entre 1 
i 10 exs. al baixador de Vallvidrera durant 
tot l’any (OBJA, MVCA, DBMC i RBMB). Diver-
ses observacions d’1 i 2 exs. al turó de la 
Magarola entre el 7.IX i el 19.X (APSA). 6 
exs. al pantà de Vallvidrera el 19.VII (PBGA) 
i 4 exs. el 27.X (RBVA). 7 exs. a can Balasc 
el 20.IV (MVCA); (G).
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VALLÈS OCCIDENTAL

Cerdanyola del Vallès 4 exs. el 28.XI 
(ARSA); (G).
Montcada i Reixac 7 exs. a la vall de Sant 
Pere de Reixach el 15.III (GGOA); (G).
Sant Cugat del Vallès 1 ex. al turó d’en 
Fumet el 22.VI (MARC); (G).

VALLÈS ORIENTAL

Sant Fost de Campsentelles 2 exs. ane-
llats el 18.IV (EGGA i PBGA); (G). Diverses 
observacions a l’ermita de Sant Cebrià de 
Cabanyes durant tot l’any (RSBA, OCVA i 
ALTA); (G). 

Aegithalos caudatus
Mallerenga cuallarga

Estatus Resident nidificant comú pràcti-
cament a tot el territori, manca només en 
zones molt eixutes o desforestades, 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 diferenciar els 
moviments de deambulació que fan els 
estols de la vertadera migració.

Tendència població nidificant (SOCC) 
Mitjana anual (2002-2009): 3% (*, n=243). 
Índex 2009=1,3

Tendència població hivernant (SOCC)  
Mitjana anual (2002-2009): 3% (*, n=349). 
Índex 2009=1,1

Tendència productivitat (SYLVIA) 
Mitjana anual (2002-2009): 8% (*, n=41). 
Índex 2009=1,2

Poecile palustris
Mallerenga d’aigua

Estatus Resident nidificant distribuït de 
forma regular per la Catalunya humida, 

arriba per la part oriental dels Pirineus a l’Alt 
Empordà i pel sud a la comarca d’Osona.

Tendència població nidificant (SOCC) 
Mitjana anual (2002-2009): -5% (ns, n=21). 
Índex 2009=0,6

Tendència població hivernant (SOCC) 
Mitjana anual (2002-2009): 5% (ns, n=38). 
Índex 2009=1,5

ALT EMPORDÀ

Salines-Bassegoda 1 ex. a Maçanet de 
Cabrenys el 16.IV (FTCA); (G). 1 ex. a Al-
banyà el 21.IV (FTCA); (G). 1 ex. a la Vajol 
el 26.VI (JAXI); (G).
Serra de l´Albera Diverses observacions 
prop del pou de la Neu a l’itinerari SOCC 
del puig Neulós: 1 ex. el 17.I, 1 ex. el 22.XII 
i 1 ex. el 4.V (JBRC); (G).

GIRONÈS

Girona 1 ex. a l’illa de Ter el 24.XII (HMPA); 
(G).

PLA DE L’ESTANY

Sant Miquel de Campmajor 2 exs. el 7.IV 
(JVLA i JBXH); (G).

SOLSONÈS

Solsona 1 ex. a la font de la Mina el 6.V 
(GBCA); primera citació de la comarca (G).

VALLÈS ORIENTAL

Fogars de Montclús 1 ex. el 23.XII (VSSA, 
PMBA i NFXD); (G).
Tagamanent 1 ex. el 3.V (JBCB); (G).

Lophophanes 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 desforestades de la 
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depressió de l’Ebre i en alguns punts amb 
menys cobertura forestal o del litoral.

Tendència població nidificant (SOCC) 
Mitjana anual (2002-2009): 0% (ns, n=235). 
Índex 2009=1,1

Tendència població hivernant (SOCC) 
Mitjana anual (2002-2009): -1% (ns, n=149). 
Índex 2009=1,0

Tendència productivitat (SYLVIA) 
Mitjana anual (2002-2009): -5% (ns, n=24). 
Índex 2009=1,2

ALT PENEDÈS

Santa Margarida i els Monjos Un adult 
duent becada al mas de Muntanyans el 
15.V (PTEA); (R). 

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 2 exs. a la pineda de 
la Murtra el 16.I i 3 exs. el 2.V (RBVA); i 4 
exs. a can Camins el 28.I (FLSA); (G). 

Periparus ater
Mallerenga petita

Estatus Resident nidificant comú ar-
reu de les masses forestals, especialment 
de coníferes. Manca només en les zones 
desforestades de la depressió de l’Ebre i 
les parts més eixutes 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 (2002-2009): 4% (*, n=167). 
Índex 2009=1,3

Tendència població hivernant (SOCC) 
Mitjana anual (2002-2009): 3% (ns, n=118). 
Índex 2009=1,2 

Tendència productivitat (SYLVIA) 
Mitjana anual (2002-2009): -9% (*, n=12). 
Índex 2009=0,5 

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus 1 ex. a una 
pineda dels Caials de Cadaqués el 4.X (SGRA 
i AGGB); primera citació postnupcial (F). 
1 ex. a Grifeu, Llançà, els dies 7, 8 i 9.XII 
(PFLB, MSFB, PFSA i QFSA); (G).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 7 exs. a la Murtra el 
16.I (RBVA) i 3 exs. el 14.III (RBVA). 1 ex. a la 
capçalera de la Vidala el 20.VI (RBVA); (G).

Cyanistes caeruleus
Mallerenga blava

Estatus Resident nidifi cant comú, distri-Resident nidificant comú, distri-
buït per tot el territori, llevat de les zones 
més desforestades, on és molt més local 
i dels boscos subalpins de coníferes, on 
pràcticament no penetra enlloc. Migrador 
i hivernant regular, que arriba en nombre 
variable a zones de terra baixa on és present 
en baixa densitat com a resident, o no és 
present del tot (per exemple algunes zones 
humides com el delta del Llobregat).

Tendència població nidificant (SOCC) 
Mitjana anual (2002-2009): 0% (ns, n=128). 
Índex 2009=1

Tendència població hivernant (SOCC) 
Mitjana anual (2002-2009): 3% (*, n=381). 
Índex 2009=1,2

Tendència productivitat (SYLVIA) 
Mitjana anual (2002-2009): -3% (ns, n=40). 
Índex 2009=1,7
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ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal Joves volanders el 
27.V (XBGA); (R).
Santa Margarida i els Monjos Alguns 
joves a l’albareda del riu Foix-Cal Vicari el 
19.VI (PTEA); (R).

BAIX LLOBREGAT

Esplugues de Llobregat Uns 20 exs. a 
Sant Pere Màrtir amb arribada d’individus 
migradors l’1.X (MGVA); (F).

MARESME

Teià Niu en un garrofer l’1.IV (APSA); (R).

PRIORAT

Cabacés Un adult amb becada el 6.IV 
(CGGA, XBGA i JGGF); (R).

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 
desforestades, on no s’hi troba per manca 
d’hàbitat.

Tendència població nidificant (SOCC) 
Mitjana anual (2002-2009): 0% (ns, n=145). 
Índex 2009=0,9

Tendència població hivernant (SOCC) 
Mitjana anual (2002-2009): 2% (*, n=426). 
Índex 2009=1,1

Tendència productivitat (SYLVIA) 
Mitjana anual (2002-2009): -7% (*, n=52). 
Índex 2009=1,1

Sitta europaea
Pica-soques blau

Estatus S. e. caesia resident nidificant lo-
calment comú als boscos pirinencs de Ca-
talunya. S. e. hispaniensis resident nidificant 
localitzat i escàs a les zones muntanyenques 
de Catalunya fora del Pirineu.

Tendència població nidificant (SOCC) 
Mitjana a6nual (2002-2009): 1% (ns, n=50). 
Índex 2009=1

Tendència població hivernant (SOCC) 
Mitjana anual (2002-2009): 7% (*, n=133). 
Índex 2009=1,4

Tichodroma muraria
Pela-roques

Estatus Nidificant als Pirineus i Prepirineus, 
tot i que de forma molt local i escassa. Mi-
grador 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.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus 1 ex. al cap 
Norfeu el 2.III (PFLB, MGMA, FPTB i LMPA); (E). 
1 ex. al cap Gros el 14.IV (XJCA); (E). 1 ex. 
al cap Gros el 29.XII (PCXE); (E).

ALTA RIBAGORÇA/PALLARS JUSSÀ/ 

PALLARS SOBIRÀ/VAL D’ARAN

Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany 
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de Sant Maurici 2 exs. al coll Muntanyó, 
aigües Peguera el 24.VI (PASM); (E).

ALT URGELL

Peramola 1 ex. el 28.XI (MLSA); (E).

ANOIA

El Bruc 1 ex. el 20.XI (JDXB i ALTA); (E).

BAGES

Monistrol de Montserrat 1 ex. als Frares i 
1 ex. als Ecos de Montserrat el 28.XI (RBVA, 
ALAA i MCXJ); (E).

BAIX LLOBREGAT

Collbató 1 ex. el 1.I (FCTA) i 1 ex. el 13.XII 
(FCTA i NLXB, JSXR i CDXD); (E).
Vallirana 1 ex. en una cinglera el 7.III 
(MNPA); (E).

NOGUERA

Vilanova de Meià 1 ex. 12.II (JBSA); (E).
Camarasa 1 ex. el 2.XII (JBSA); (E).

OSONA

Tavertet 1 ex. al pla Boixer el l’1.I (EBMA); 
1 ex. al pla Boixer el 15.XI i el 7.XII (RJNA), 
i 2 exs. el 20.XII (RJNA); (E).
Les Masies de Voltregà  1 ex. el 9.X (JEPB); 
primera citació postnupcial (F, E).

PALLARS JUSSÀ

Abella de la Conca 1 ex. el 2.IV i el 3.XII 
(MGMA); (E).
La Pobla de Segur congost de Collegats: 1 
ex. el 4.I (JCBC). 1 ex. el 8.I (SWWA). 1 ex. 
al el 3.IV (JRSB), 1 ex. el 17.X (ACHA, OCVA, 
PFLB, JSVA, DSBB i JGCB), 1 ex. el 3.XI (RSBA), 1 
ex. el 15.XI (JPPE), 1 ex. el 21.XI (JVLA); (E).
La Torre de Cabdella 1 ex. a l’edifici de 
l’estació inferior del telefèric / central hi-
droelèctrica el 12.X (JPPE); (E).
Tremp 1 ex. a la solana de la Coma l’1.III 
(JSNA); (E).

PALLARS SOBIRÀ

Espot 1 ex. a la coma d’Amitges el 8.IX 
(JFCS); (E).

PRIORAT

Margalef 1 ex. a la cova la Roba el 30.III 
(JPEB); (E). 1 ex. a la paret de l’església, que 
posteriorment es va desplaçar fins el pilar 
del pont sobre el riu Montsant el 21.XI (JSMD 
i MAXJ); (E). 1 ex. a la façana d’una casa del 
poble el 5.XI (BGXC i JRXP); (E). 
Ulldemolins 1 ex. el 31.X (JDNA); (E).

RIPOLLÈS

Queralbs 1 ex. el 2.I (CGPC); (E). 

TERRA ALTA

Vilalba dels Arcs 1 ex. el 24.III (JPEB); (E). 

VALLÈS OCCIDENTAL

Matadepera 2 exs. al Parc Natural de Sant 
Llorenç del Munt el 19.XI (MLMB); (E).

VAL D’ARAN

Vielha 1 ex. al mig del poble el 17.III 
(MMBB); (F). 1 ex. el 31.X (JBSA); (E). 

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 (2002-2009): 2% (*, n=254). 
Índex 2009=1,2

Tendència població hivernant (SOCC)  
Mitjana anual (2002-2009): 4% (*, n=325). 
Índex 2009=1,4

Tendència productivitat (SYLVIA) 
Mitjana anual (2002-2009): 6% (*, n=45). 
Índex 2009=1,8
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ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal Un adult amb becada 
al mas de Muntanyans el 15.V (PTEA); (R). 
Polls volanders el 8.VI (XBGA); (R).

BARCELONÈS

Barcelona Un niu en una palmera el 26.VI 
(PBGA); (R). 

Certhia familiaris
Raspinell pirinenc

Estatus Resident nidificant als Pirineus 
i Prepirineus (Cadí, Boumort i conca de 
Tremp), tot i que de forma localitzada i no 
abundant, especialment lligat als boscos 
més ombrívols i humits.

ALT URGELL

La Vansa i Fórnols 1 ex. el 8.XI (JSPC); (G).

RIPOLLÈS

Planoles 1 ex. al collet de les Barraques 
el 4.IV (MGVA), el 25.IV (PFLB, JSVA, JGCB i 
OCVA) i el 3.V (DLVA i PFXC); (G).

Remiz pendulinus
Teixidor

Estatus Resident nidificant de distribució 
irregular i localitzada per certes conques 
fluvials i zones humides de caire mediterrani 
(Muga, Llobregat i Fluvià, especialment), 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 Catalunya. Migrador i hiver-
nant comú que arriba en bon nombre a les 
zones humides, especialment les del litoral.

Tendència població nidificant (SOCC) 
Mitjana anual (2002-2009): -13% (*, n=21). 
Índex 2009=0,4

Tendència població hivernant (SOCC) 
Mitjana anual (2002-2009): -7% (ns, n=32). 
Índex 2009=0,5

Tendència productivitat (SYLVIA) 
Mitjana anual (2002-2009): -3% (ns, n=7). 
Índex 2009=1,4

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 1 ex. el 19.III (XBGA); 
darrera citació prenupcial (F). 1 ex. el 26.X 
(CGGA, HSCA i XBGA); primera citació post-
nupcial (F). 

ANOIA

Vilanova del Camí 4 exs. construint niu al 
Parc Fluvial de l’Anoia el 17.III (TECA); (R). 

BAGES

Santpedor  Diverses observacions a 
l’aiguamoll de la Bòbila: 2 exs. el 15.IV 
(MIXB); darrera citació prenupcial (F). 6 
exs. el 10.X (MIXB); primera citació post-
nupcial (F).

BAIX EMPORDÀ

Fontanilles 1 ex. el 2.VI (JVLA); (G).

OSONA

Vic 1 jove al puig dels Jueus el 10.VIII 
(MRFB); primera citació de dispersió post-
nupcial (no cria a la zona) (F).

RIPOLLÈS

Camprodon 1 ex. el 12.VIII (FTCA); (G).

SOLSONÈS

Olius 1 ex. a les basses de Brics el 28.III 
(JPPE); (G).

VALLÈS OCCIDENTAL

Montcada i Reixac 1 ex. construint niu 
al riu Besòs el 27.IV (FMVA); primera dada 
reproductiva segura al riu Besòs (R).
Rubí Diverses observacions al llac dels 
Alous: un mínim de 8 territoris amb 6 nius 
acabats del tot. La construcció comença a 
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finals de febrer i s’allarga fins a finals de 
març. Un mascle agafa material d’un niu 
vell i el porta al nou a una distancia d’uns 
100 m. A mitjans de maig surten els pri-
mers juvenils del niu. A mitjans de juny 
s’observen tres adults vinculats a un niu 
nou (JRRC i SMMD); (R). 

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 caduci-
folis i en plantacions de fruiters. Defuig 
l’alta muntanya subalpina i bona part de 
la Catalunya humida, especialment a les 
zones muntanyenques. Migrador regular, 
especialment per les zones de terra baixa.

Tendència població nidificant (SOCC) 
Mitjana anual (2002-2009): 3% (*, n=223). 
Índex 2009=1,3

Tendència productivitat (SYLVIA) 
Mitjana anual (2002-2009): -30% (*, n=13). 
Índex 2009=0,1

ALT EMPORDÀ

Serra de l’Albera 1 ex. a Mollet de Perela-
da el 13.IV (AOTA i MRVA); primera citació 
prenupcial (F).

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 2 exs. al parc del 
Foix el 23.IV (CGGA i HSCA); primera citació 
postnupcial (F).
Pontons 1 ex. el 6.IX (CGGA i XBGA); darrera 
citació postnupcial (F). 

BAIX EMPORDÀ

Serra de Daró 1 ex. el 13.IX (JBXH); darrera 
citació postnupcial (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a can Dimoni el 
2.V (RBVA); primera citació prenupcial (F).
Molins de Rei 1 ex. als aiguamolls el 15.IX 
(MGVA); darrera citació postnupcial (F).

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. al parc de Montjuïc el 30.IX 
(MGVA); darrera citació postnupcial (F).

GARRAF

Sitges 1 ex. el 17.IV (RGLA); primera citació 
prenupcial (F).

OSONA

Sant Boi de Lluçanès 1 ex. l’1.V (JEPB); 
primera citació prenupcial (F).
Sant Quirze de Besora 1 ex. el 17.IX (JEPB); 
darrera citació postnupcial (F).

PALLARS JUSSÀ

Talarn 1 ex. l’11.IV (JCCD); primera citació 
prenupcial (F).

RIBERA D’EBRE

Flix 1 ex. a la Reserva Natural de Sebes i 
Meandre de Flix el 19.IX (JBGC); darrera 
citació postnupcial (F).

SEGRIÀ

Lleida 1 ex. el 16.IV (FPTA); primera citació 
prenupcial (F).
Torrefarrera 1 ex. el 16.IV (FPTA); primera 
citació prenupcial (F).

VALLÈS OCCIDENTAL

Gallifa 1 ex. el 12.IX (CLSA); darrera citació 
postnupcial (F).
Vacarisses 1 ex. a mas Mimó el 12.IX 
(AMVB); darrera citació postnupcial (F).

VALLÈS ORIENTAL

Les Franqueses del Vallès 1 ex. a la Quin-
tana de can Carbonell el 13.IV (JMOB); pri-
mera citació prenupcial (F).
Sant Antoni de Vilamajor 1 ex. a la Mar-
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tinenca el 12.IX (JMOB); darrera citació 
postnupcial (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.

Tendència població nidificant (SOCC) 
Mitjana anual (2002-2009): -3% (ns, n=47). 
Índex 2009=0,8

ALT EMPORDÀ

Població nidificant avaluada en unes 15 
parelles (AOTA); (R).
Rabós 1 ex. a Delfià el 4.IX (MRXF); (F).
Ventalló 1 ex. el 21.V (JRBB);  primera citació 
prenupcial (F).
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. a les cel·les de l’estany Europa 
el 28.IX (AOTA); darrera citació postnupcial 
(F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. al Remolar el 
24.IX (MGVA); (F). 
El Papiol Una femella adulta anellada el 
13.XI (CFMA); darrera citació postnupcial, 
citació molt tardana (F). 

BAIX EMPORDÀ

Baix Ter 1 ex. a Sobrestany el 14.VIII (JPCA); 
primera citació postnupcial (F).

BERGUEDÀ

Bagà 1 ex. el 20.IX (RCAA); darrera citació 
postnupcial (F).

GARROTXA

La Vall d’en Bas 1 ex. el 6.V (XOTA); (F). 

Santa Pau 1 ex. anellat als estanys de Jordà 
el 25.IX (JIVA), darrera citació postnupcial 
(F).

OSONA

El Brull 25 exs. al pla de la Calma el 2.VIII 
(DCFB); concentració postnupcial (N).
Malla 1 mascle a Torrellebreta el 5.V (JBCB); 
primera citació prenupcial (F). 
Manlleu 1 ex. al pla de l’Aire el 2.X (RPEA); 
darrera citació postnupcial (F).
Vidrà 16 exs. fent fora una serp el 12.VII 
(JEPB); (B, N).

PALLARS JUSSÀ

Tremp 1 ex. a la solana dels Nerets el 17.V 
(JCCD); primera citació prenupcial (F).

RIBERA D’EBRE

Móra la Nova 1 ex. el 31.VIII (EPFA); (G, F). 

RIPOLLÈS

Campelles 1 ex. el 20.IX (OBCA); darrera 
citació postnupcial (F).

VALLÈS ORIENTAL

La Roca del Vallès 1 ex. a ca l’Espinal el 
29.VIII (JSPC); (F). 
Sant Celoni 1 ex. al riu Tordera a la Verneda 
el 16.IX (DCFB); (G, F). 
Tagamanent 2 exs. el 3.V (JBCB); primera 
citació prenupcial (F).

Lanius minor
Trenca

Estatus Nidificant estival molt localitzat 
i escàs al Segrià-Garrigues. A la resta del 
territori és un migrant molt rar.

El 2009 s’han identificat 9 adults a les 
zones de cria tradicionals de la comarca 
del Segrià: 2 parelles reproductores que 
han tret endavant 9 polls i 5 adults més, 
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3 dels quals desaparellats i vistos en dies 
puntuals, més 2 femelles que han intentat 
criar juntes sense èxit (construcció de niu 
i posta infèrtil). Tot i la millora de l’èxit 
reproductor en els darrers anys, derivat 
dels esforços de gestió realitzats per part 
de diferents administracions i entitats, el 
descens poblacional continua i l’extinció 
ja sembla inevitable.- DGJA i MLMB

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

SEGRIÀ

Lleida 1 ex. el 11.V (CPBA i ALXB); primera 
citació prenupcial (F). 

URGELL

Sant Martí de Riucorb 1 ex. el 19.V (RSBA); 
(E).

Lanius meridionalis
Botxí meridional

Estatus Resident nidificant no gaire abun-
dant distribuït de forma irregular per tot el 
territori, defugint de forma clara els Pirineus 
i Prepirineus a partir dels 1.200-1.400 m 
d’altitud i el sud de Catalunya. Migrador 
i hivernant regular, però en baix nombre, 
que pot aparèixer en zones on no hi ha cap 
població resident.

Tendència població nidificant (SOCC) 
Mitjana anual (2002-2009): -10% (*, n=40). 
Índex 2009=0,6

Tendència població hivernant (SOCC) 
Mitjana anual (2002-2009): -5% (*, n=111). 
Índex 2009=0,8

ALT PENEDÈS

Olèrdola 1 ex. el 28.III (RGLA); (F). 1 ex. 
al turó de les Tres Partions el 18.VI (PTEA 
i FCFA); (R). 

Sant Llorenç d’Hortons 1 ex. el 10.V 
(MGVA); (F).
Castellet i la Gornal 1 ex. al camí de Sant 
Esteve el 23.III (XPCA); (F). 1 ex. al pujol 
Romagosa l’11.VI (PTEA); (R).

BAIX EMPORDÀ

Garrigoles 1 ex. el 22.V (JRBB); (F).
Baix Ter Un adult a Sobrestany el 16.VIII 
(JPCA); primera citació postnupcial (F).

OSONA

Prats de Lluçanès 2 exs. el 5.VII (JEPB); (G).
Santa Maria de Corcó 1 ex. el 22.VIII 
(RPEA); (F). 

PLA DE L’ESTANY

Fontcoberta 1 jove de l’any el 18.VIII 
(SCIA); (F).

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 distribuït per 
zones dels Pirineus. Migrador comú arreu 
del territori.

Tendència població nidificant (SOCC) 
Mitjana anual (2002-2009): -1% (ns, n=127). 
Índex 2009=1

Tendència productivitat (SYLVIA) 
Mitjana anual (2002-2009): -2% (ns, n=6). 
Índex 2009=0,8

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. a l’estany del Cortalet el 24.III 
(JMAA); primera citació prenupcial (F). 2 
exs. a la closa de la Bomba el 8.IX (POSA); 
darrera citació postnupcial (F).
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ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 1 ex. al pujol Roma-
gosa el 31.III (RJRA); (F). Una parella en zel 
a l’embassament el 24.IV (XBGA); (R).

ANOIA

Òdena 2 exs. el 15.IX (OPPB); darrera citació 
postnupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. anellat a l’illa de Buda 
el 25.III (DBCA, CRMB); primera citació pre-
nupcial (F). 

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. al Remolar el 
28.III (PBGA); primera citació prenupcial 
(F). 1 ex. a cal Tudela el 9.IX (FLSA); darrera 
citació postnupcial (F).

BARCELONÈS

Sant Adrià de Besòs 2 exs. al Parc Fluvial 
del Besòs el 3.IV (XLBA); primera citació 
prenupcial (F).

MARESME

Vilassar de Dalt 1 ex. el 6.IV (JCTB); pri-
mera citació prenupcial (F).

OSONA

Gurb 1 ex. prop dels Felius el 16.IV (RPEA); 
primera citació prenupcial (F).
Santa Maria de Corcó 1 ex. al trencant de 
la vila al camí de Joventeny el 15.IX (MRFB 
i AGRB); darrera citació postnupcial (F).
Vic 1 ex. el 15.IX (RPEA); darrera citació 
postnupcial (F).

PLA DE L’ESTANY

Porqueres 1 ex. el 4.IV (CFQA); primera 
citació prenupcial (F).
Serinyà 1 ex. el 20.IX (SCIA); darrera citació 
postnupcial (F).

SEGARRA

Tarroja de Segarra 1 ex. el 12.IV (CGFA); 
primera citació prenupcial (F).

SELVA

Blanes 1 ex. a la desembocadura de la 
Tordera el 14.IV (DCFB); primera citació 
prenupcial (F).
Sils 1 ex. a l’estany el 22.IX (AMSD); darrera 
citació postnupcial (F).

TARRAGONÈS

Creixell 1 ex. el 9.IV (MPOB); primera ci-
tació prenupcial (F).

URGELL

Bellpuig 2 exs. al secà de Belianes-Preixana 
el 19.IX (MGVA i JBDA); darrera citació post-
nupcial (F).

VALLÈS OCCIDENTAL

Santa Perpètua de Mogoda 1 juvenil al 
camí dels ametllers en un sector on no cria 
el 21.VII (FMVA); (F).

Lanius senator badius
Capsigrany balear

Estatus Accidental. Algunes dades homo-
logades pel CAC.

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre Un mascle a l’illa de Buda 
el 29.III (YBSA) i una femella el 30.III (DBCA, 
CRMB). 2 exs. mascles de 2n any anellats a 
l’illa de Buda el 10 i el 14.IV (DBCA, CRMB); 
(G). No trameses al CAC. Un mascle de 2n 
any anellat a Canal Vell el 26.IV (JFBB); (G). 
Homologada pel CAC.
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BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. anellat a cal Tet 
el 14.III (MGVA); primera citació prenup-
cial (F). 2 exs. anellats al Remolar el 26.III 
(JCMC). 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 depres-
sió de l’Ebre i zones de l’Alt Empordà, per 
exemple). Migrador i hivernant regular, en 
baix nombre, amb exemplars transpirinencs 
que possiblement s’afegeixen a la població 
resident. G. g. glandarius resident nidifi-
cant als Pirineus. Possiblement migrador 
i hivernant regular, en baix nombre, amb 
exemplars transpirinencs que s’afegeixen a 
la població resident.

Tendència població nidificant (SOCC) 
Mitjana anual (2002-2009): 0% (ns, n=271). 
Índex 2009=1

Tendència població hivernant (SOCC)  
Mitjana anual (2002-2009): 2% (*, n=344). 
Índex 2009=1,3

Tendència productivitat (SYLVIA) 
Mitjana anual (2002-2009): -13% (*, n=25). 
Índex 2009=0,7

OSONA

Vidrà Uns 20 exs. al castell de Milany el 
31.X (JEPB); (N).

SEGRIÀ

Lleida 1 ex. atropellat en una localitat on 
l’espècie és escassa el 6.VI (GBCA); (G).

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 (2002-2009): -2% (*, n=187). 
Índex 2009=0,9

Tendència població hivernant (SOCC) 
Mitjana anual (2002-2009): -1% (ns, n=265). 
Índex 2009=1

BAGES

Santpedor 135 exs. en un dormidor a 
l’aiguamoll de la Bòbila el 5.I (MIXB); (N). 

BAIX CAMP

Reus 100 exs. al costat de l’aeroport el 
15.VIII (PJAA); (N).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 282 exs. entre el 7 i el 
23.I (PDEA); cens d’ocells aquàtics hiver-
nants (N).

OSONA

Torelló Un dormidor al polígon Les Vin-
yes del 14.X al 18.XII (CMGA, JBCB i JPRB), 
amb un màxim d’uns 290 exs. el 24.XI 
(CMGA); (N).

PRIORAT

Margalef 1 ex. al poble del 6 a l’11.XI (JPEB); 
primera citació al terme de Margalef des de 
fa uns 30 anys (JPEB)(G). 

URGELL

Ossó de Sió 1 ex. alimentant un volander 
de cucut reial el 12.VIII (JBSA); (B). 
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Pyrrhocorax graculus
Gralla de bec groc

Estatus Resident nidificant localment comú 
a l’alta muntanya pirinenca i prepirinenca, 
que fa moviments de caire altitudinal que 
la pot portar a l’hivern a cotes més baixes 
per les mateixes comarques on viu, sempre 
en l’àrea d’influència pirinenca. Accidental 
a la resta de zones, especialment al litoral.

Tendència població nidificant (SOCC) 
Mitjana anual (2002-2009): -14% (*, n=18). 
Índex 2009=0,4

BERGUEDÀ

Bagà 215 exs. a coll de Pal el 5.I (RCAA); (N).
Saldes 130 exs. el 3.I (PABB); (N). 

RIPOLLÈS

Setcases 10 exs. al Costabona el 22.III 
(MMPB); (N).

SOLSONÈS

Guixers 90 exs. el 18.XII (MGMA); (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 cingleres. 
Així mateix, present al sud de Lleida i a 
les muntanyes de l’interior de Tarragona 
de forma més localitzada. Fa moviments 
de caire altitudinal a l’hivern que la poden 
portar a zones veïnes de menor altitud, i al 
litoral, on és molt rara o ocasional.

Tendència població nidificant (SOCC) 
Mitjana anual (2002-2009): 2% (ns, n=59). 
Índex 2009=1

Tendència població hivernant (SOCC) 
Mitjana anual (2002-2009): -2% (ns, n=68). 
Índex 2009=1,0

ALT EMPORDÀ

Salines – Bassegoda 2 exs. al pic de les 
Bruixes el 16.V (AOTA, MBFA i BMBA); (G).

NOGUERA

Àger Uns 500 exs. el 18.III (FVXA); (N).
Balaguer Uns 320 exs. al secà de Balaguer 
el 17.XI (JBSA); (N).

OSONA

Viladrau Grup familiar amb joves de l’any 
al Matagalls el 13.IX (PVPA); dada de repro-
ducció segura (R).

RIPOLLÈS

Toses 250 exs. el 9.XII (MBVA); (N).

SELVA

Susqueda 82 exs. el 22.II (RGLA); (N).

URGELL

Bellmunt d’Urgell Uns 50 exs. als secans 
el 3.X (FMSA). 

Corvus monedula
Gralla

Estatus Resident nidificant comú de forma 
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 pirinenca 
i prepirinenca, i les zones forestals denses. 
En regressió a Catalunya. Migrador i hi-
vernant regular, hi ha possiblement una 
entrada d’exemplars transpirinencs, com 
ho suggereixen les observacions hivernals 
on zones on no és present. Els individus 
residents poden fer també altres moviments 
després de la cria, no gaire coneguts.
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Tendència població nidificant (SOCC) 
Mitjana anual (2002-2009): -1% (ns, n=36). 
Índex 2009=0,6

Tendència població hivernant (SOCC)  
Mitjana anual (2002-2009): 1% (ns, n=27). 
Índex 2009=1,0

ALT EMPORDÀ

Serra de l´Albera 23 exs. sobrevolant el riu 
Llobregat, a Vilarnadal, el 20.XI (JBRC); (G).
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà Uns 90 exs. a la closa de les Daines 
el 7.XI (CFQA); (N).

BAIX LLOBREGAT

Martorell 1 ex. per sobre l’AP-7 el 15.VI 
(MPMB); (G).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 20 exs. entre el 7 i el 23.I 
(PDEA); cens d’ocells aquàtics hivernants 
(N).

BARCELONÈS

Barcelona Uns 60 exs. al parc de la Ciu-
tadella el 27.III (AMLB); màxim anual (N). 

CERDANYA

Prats i Sansor 2 exs. a la bassa de Sanavastre 
el 14.VII (JDAB); (G). 

MARESME

Mataró 3 exs. al centre de Mataró el 18.X 
(HFSA); (G).

PLA D’URGELL

Estany d’Ivars i Vila-sana Uns 800 exs. a 
la joca el 17.I i el 17.II (JEBA) i 1.000 exs. 
el 14.XI (MGMA); (N).  

Corvus corone
Cornella

Estatus Resident nidificant de distribució 
regular a tot el territori, excepte les co-
marques litorals, on s’hi pot presentar de 
manera local.

Tendència població nidificant (SOCC) 
Mitjana anual (2002-2009): 4% (ns, n=92). 
Índex 2009=1,2

Tendència població hivernant (SOCC)  
Mitjana anual (2002-2009): 14% (*, n=107). 
Índex 2009=2,8

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus 2 exs. ob-
servats prop de la punta del Cap de Creus 
el 18.III (JMDA i DVSA); (G). 1 ex. a mas 
Bufadors el 21.VI (DVSA i MCDA); espècie 
rara al Parc (G).

BAIX EMPORDÀ

Santa Cristina d’Aro 2 exs. al Montclar 
el 28.I (JBLA); (G). 1 ex. al costat de la va-
riant, el 9.IV (CACB); (G). 2 exs. al pla el 
27.IV (JBLA); espècie escassa a la vall del 
Ridaura (G).

MARESME

Dosrius 2 exs. el 4.VII (JAPB); (G).

GARROTXA

Sant Ferriol 110 exs. el 18.IX (FTCA); (N).

PALLARS JUSSÀ

Abella de la Conca 200 exs. el 5.VIII 
(MGMA); (N).

SELVA

Fogars de la Selva 1 ex. amb un ou de 
garsa al bec i perseguit per aquesta el 5.V 
(DCFB); (B).
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Corvus frugilegus
Graula

Estatus Accidental. Diverses citacions ho-
mologades. Cria en algunes localitats de la 
província de Lleó (Espanya), lluny de la 
seva àrea de distribució principal: Europa 
central i de l’est, fins a la Xina.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. a l’estany del Matà el 29.XII 
(JMAA); (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 distribució 
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 concentracions 
hivernals a determinades àrees.

Tendència població nidificant (SOCC) 
Mitjana anual (2002-2009): -4% (ns, n=99). 
Índex 2009=0,6

Tendència població hivernant (SOCC)  
Mitjana anual (2002-2009): 0% (ns, n=131). 
Índex 2009=1,2

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal Una parella fa un niu 
en una paret de roca al parc del Foix però 
fracassa en l’intent de cria (PTEA i JCRE); (R).  

BAIX EMPORDÀ

Castell-Platja d’Aro 1 ex. als estanys de 
les Escoles (lloc insòlit) del 24 al 26.VII 
(CACB); (G). 2 exs. en vol sobre el mateix 
indret l’11.X (CACB); (G).

GARROTXA

Beuda Uns 100 exs. el 17.V (SCIA); (N). 

GIRONÈS

Sant Gregori 42 exs. cap al nord-oest a 
Constantins el 17.IV (MBMB); (N). 1 ex. 
perseguint un astor Accipiter gentilis el 16.V 
(MBMB); (B). 

MARESME

Calella 1 ex. a la platja entre els banyistes 
el 21.VI (JCTB); (B). 

NOGUERA

Àger 1 ex. perseguint un aufrany Neophron 
percnopterus el 23.IV (JBSA); (B).

OSONA

Orís Uns 250 exs. a l’abocador el 23.V i el 
20.VI (JEPB); (N).

PALLARS JUSSÀ

Tremp Uns 100 exs. el 6.X (MGMA); (N).

URGELL

Belianes 1 ex. el 13.V (JBSA); (G).

VALLÈS ORIENTAL

La Roca del Vallès 8 exs. en comporta-
ment aparentment migratori al turó dels 
Castellans el 13.IX (JSPC); (B).

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 (2002-2009): -3% (ns, n=210). 
Índex 2009=1
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Tendència població hivernant (SOCC) 
Mitjana anual (2002-2009): 45% (*, n=128). 
Índex 2009=12,3

Tendència productivitat (SYLVIA) 
Mitjana anual (2002-2009): 16% (ns, n=9). 
Índex 2009=2,0

BAIX EBRE

L’Ampolla Uns 45.000 exs. en un dormidor 
a la part central de la urbanització el 28.XI 
(MSBB); (N).

SEGRIÀ

Seròs Un mínim de 50.000 exs. el 19.XII 
(MGMA); (N).

Sturnus unicolor
Estornell negre

Estatus Resident nidificant distribuït de 
forma regular i comuna pel sud i la porció 
occidental de Catalunya (depressió Cen-
tral, comarques de Tarragona), i de mane-
ra més irregular per la resta del territori. 
Actualment present en pràcticament tota 
l’àrea, incloses les comarques pirinenques 
i prepirinenques. La distribució exacta a 
hores d’ara és mal coneguda a causa de 
la dificultat de separar ambdues espècies 
d’estornells.

Tendència població nidificant (SOCC) 
Mitjana anual (2002-2009): 2% (ns, n=96). 
Índex 2009=1,1

Tendència població hivernant (SOCC) 
Mitjana anual (2002-2009): -3% (ns, n=63). 
Índex 2009=1,2

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus Ob-
servat amb assiduïtat en petit nombre a 
diversos punts del Parc (PFLB); (G).
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà Observat a l’estany Europa el 12.V 

(JVLA); (G). Observat el 17.VII (RSBA); (G). 
Observat a l’aguait de Quim Franch el 28.XI 
(AMLB); (G). 8 exs. a Vilaüt el 6.XII (MGVA); 
(G).
Roses Observat el 15.VII (RKKB); (G).

BAIX EMPORDÀ

Vall del Ridaura Observat durant tot l’any 
en petit nombre a diversos punts de la vall 
(CACB); (G).
Foixà 1 ex. el 8.II (DBMC); (G). Observat 
al riu Ter el 20.VI (JMOB); (G).
Rupià 1 ex. el 8.II (DBMC); (G).
Palamós Observat el 12.IV (NPXB); (G).
La Tallada d’Empordà 8 exs. el 6.VI 
(DBMC); (N).
Ullà 1 ex. el 6.VI (DBMC); (G).
Torroella de Montgrí 2 exs. el 28.VI 
(DBMC), (G).

Passer domesticus
Pardal comú

Estatus Resident nidificant comú arreu del 
territori, especialment lligat a nuclis urbans.

Tendència població nidificant (SOCC) 
Mitjana anual (2002-2009): -1% (ns, n=257). 
Índex 2009=1

Tendència població hivernant (SOCC) 
Mitjana anual (2002-2009): -5% (*, n=143). 
Índex 2009=0,9

Tendència productivitat (SYLVIA) 
Mitjana anual (2002-2009): -7% (ns, n=30). 
Índex 2009=0,4

ALT EMPORDÀ

Figueres 1 ex. leucístic als Cendrasos en 
un grup de 60 exs. el 22.VIII (JVLA); (M).
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà Uns 2.000 exs. als arrossars de la 
Gallinera l’11.X (PFLB); (N).
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PALLARS JUSSÀ

Abella de la Conca 1 ex. el 27.X (MGMA); 
(G).

PLA D’URGELL

Bellvís 1 ex. leucístic el 25.X (FMSA); (M).  

URGELL

Bellpuig 1 ex. leucístic en una colònia 
d’oreneta de ribera Riparia riparia el 23.VI 
(RACC, XTGA, JEBA i GBCA); (M).

VALLÈS ORIENTAL

Parets del Vallès 1 ex. leucístic el 13.XII 
(OBCA); (M).

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 (2002-2009): 4% (ns, n=73). 
Índex 2009=1,4

Tendència població hivernant (SOCC) 
Mitjana anual (2002-2009): 2% (ns, n=80). 
Índex 2009=1,4

Tendència productivitat (SYLVIA) 
Mitjana anual (2002-2009): -20% (*, n=16). 
Índex 2009=0,3

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà Uns 140 exs. en un dormidor als 
arrossars de la Gallinera el 29.VI (JVLA); (N).

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal Uns 50 exs. a la riera 
d’Estalella el 5.II (PTEA); (N).

ALT URGELL

La Seu d’Urgell Nidificació en una caixa-

niu d’un balcó de la ciutat: 3 postes de 4, 
4 i 3 ous respectivament entre el 17.VI i el 
20.VIII (JDAB); (R).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 117 exs. a prop de la 
Murtra el 28.XII (APSA); (N).
Esplugues de Llobregat 1 ex. en migració 
activa a Sant Pere Màrtir el 27.X (MGVA); (B).

GARROTXA

La Vall de Bianya Uns 90 exs. a la bassa 
dels Morrals l’1.VIII (OCVA); (N).

OSONA

Vic Uns 150 exs. al puig dels Jueus el 13.XII 
(MRFB); (N).

SELVA

Blanes Uns 100 exs. a la desembocadura de 
la Tordera el 19.IX i el 17.XII (DCFB); (N).

Petronia petronia
Pardal roquer

Estatus Resident nidificant escàs de dis-
tribució localitzada i irregular, tant en am-
bients rupícoles com urbans i suburbans. 
Migrador i hivernant escàs, o rar, que apa-
reix 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 (2002-2009): -4% (ns, n=44). 
Índex 2009=0,7
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Tendència població hivernant (SOCC) 
Mitjana anual (2002-2009): 14% (ns, n=60). 
Índex 2009=2,7

ALT EMPORDÀ

L’Albera 41 exs. a coll de Plaja el 13. II 
(MBFA i BMBA); (N). Més de 100 exs. a Delfià 
el 7.III (MBFA); (N).

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 1 ex. en un possible 
niu a la pedrera d’Omya Clariana el 27.IV 
(PTEA). 

BAIX EMPORDÀ

Baix Ter Més de 300 exs. al mas Pla el 
12.XII (JPCA).

GARROTXA

Besalú Uns 90 exs. a la rotonda de Beuda 
el 18.VIII (FTCA); concentració postnupcial 
(N).

PALLARS JUSSÀ

Isona i Conca Dellà Uns 2.000 exs. al 
km 42 de la carretera C-1412b el 26.IX 
(LMXC); (N).

TERRA ALTA

El Pinell de Brai Grup d’uns 200 exs. a la 
vall de la Bruna  l’11.IX (RACC); (N).

VALLÈS OCCIDENTAL

Sant Cugat del Vallès 15 exs. a Sant Joan 
el 21.III (JRRC); (G). 

VALLÈS ORIENTAL

Sant Celoni 4 exs. a les Llobateres el 14.V 
(DCFB); (G).

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 distribueix 
molt irregularment pels cims pirinencs més 
alts. Més comú com a hivernant, 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 baixa i al litoral és 
present de forma ocasional.

GARROTXA

La Vall d’en Bas 8 exs. al Puigsacalm l’11.I 
(BGXB i JGXM); (E).

PALLARS SOBIRÀ

Alt Àneu 19 exs. en dos estols (17 i 2) a 
2.500 m al pic de Pilàs el 8.XII (JRSB, LCXF 
i JGXQ); (E).

RIPOLLÈS

Setcases uns 30 exs. a Vallter el 5.I (OCVA); 
(E). 4 exs. a Portella de Mantet el 14.III 
(DVSA); (E).
Toses Diverses observacions a prop de 
la collada des de principis d’any d’estols 
nombrosos i, com a mínim, fins el 7.III 
amb 6 exs. (PARU); (E). Uns 450 exs. el 10.I 
(EGGA); (E, N). 344 exs. anellats entre el 2.I 
i el 21.II (PARU); (E).

VAL D’ARAN

Canejan Almenys 8 exs. en un aflorament 
calcari de Liat el 6.VII (MAMA); (E).
Naut Aran un mínim de 6 exs. en parelles 
i amb cants el 6.VII (AMVB); (E, R). 
Vielha e Mijaran 2 exs. el 8.VII (XNPA); (E).
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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, Barcelonès, 
Vallès Oriental, per exemple). Es distribueix 
per Àfrica al sud del Sàhara.

Tendència població nidificant (SOCC) 
Mitjana anual (2002-2009): 27% (*, n=22). 
Índex 2009=9,2

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà Presència registrada des de l’11.IX 
(ACHA) fins a finals d’any, amb un màxim 
d’uns 100 exs. als conreus de l’estany Eu-
ropa el 25.IX (AOTA); (G, N).

BAIX EMPORDÀ

Castell-Platja d’Aro 2 exs. als horts el 
29.VIII (JBLA); (G). Almenys 1 ex. als estanys 
de les Escoles del 10.X al 12.X (CACB); (G).
Baix Ter Observat a la gola del Ter el 28.X 
(OBCA); (G).

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal Observats diverses 
vegades fins un màxim de 6 exs. entre juliol 
i novembre. Sembla que s’hi ha establert 
una petita població entre l’embassament i la 
riera de Marmellar (CGGA, HSCA i XBGA); (G).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat Observacions a tot 
el delta durant tot l’any. Es destaquen les 
més nombroses: 25 exs. a la Murtra el 16.I 
(RBVA), 30 exs. a Reguerons el 16.I (RBVA), 
45 exs. a cal Tet el 20.I (RBVA), 105 exs. a 
cal Tet el 30.I (LOXA) i 55 exs. a Reguerons 
el 14.III (RBVA); (N).
Martorell Observat el 18.X (VSSA).
Molins de Rei 60 exs. als aiguamolls el 9.I 
(CFMA i RDSA); (N).

Sant Andreu de la Barca 2 exs. el 26.IX 
(VSSA); (G).

BARCELONÈS

Barcelona Obervacions a diversos indrets 
de Barcelona durant tot l’any: parc de la 
Ciutadella, plaça Joanic i Sant Gervasi (AMLB, 
AMVB, DVBA i EGXF); (G).
L’Hospitalet de Llobregat 2 exs. el 13.IX 
(AMLB); (G).

MARESME

Alella 4 exs. a la vall de Rials el 21.XI 
(AAJA); (G).
Arenys de Mar 15 exs. el 20.XII (EBMA); 
(N).
Arenys de Munt 5 exs. a can Jalpí el 16.III 
(ADLA); (G). 
Argentona 10 exs. el 9.VIII (JMMA); (G).
Cabrera de Mar 28 exs. a can Percala el 
10.V (RCAA); (N). 
Cabrils 3 exs. el 31.X (SGRA); (G).
Dosrius 5 exs. l’1.I (HAPA); (G).
Malgrat de Mar 10 exs. el 2.XII (DCFB); (G).
Mataró 7 exs. al castell de Mata el 9.V 
(AGGB); (G).
Montgat 7 exs. el 4.XI (APSA); (G).
Palafolls 10 exs. el 4.VIII (DCFB); (G).
Pineda de Mar 3 exs. el 30.XI (DCFB); (G).
Premià de Mar 1 ex. el 21.XI (JAPB); (G).
Sant Iscle de Vallalta 1 ex. el 16.XII (DCFB); 
(G).
Santa Susanna 9 exs. el 22.XII (AAGA); (G).
Teià 6 exs. el 7.XI (APSA); (G).
Tiana 2 exs. a ca l’Andreu el 14.XI (RCAA); 
(G).
Tordera 30 exs. el 30.XII (DCFB); (N).
Vilassar de Dalt 20 exs. el 14.IV (JCTB); (N).
Vilassar de Mar 5 exs. el 21.X (APSA); (G). 

SELVA

Blanes Uns 50 exs. a la desembocadura 
de la Tordera el 31.VII i el 19.IX (DCFB); 
(N).
Fogars de la Selva Uns 20 exs. al riu Tor-
dera el 14.VII, el 5.VIII i l’1.X (DCFB); (N).
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Sils 30 exs. a l’estany el 22.IX, el 7.XI, el 
13.XI i el 27.XI (AMSD i ADGA); (N).

VALLÈS OCCIDENTAL

Barberà del Vallès 10 exs. el 19.XI (ACHA); 
(G).
Castellbisbal 4 exs. el 6.VI (VSSA); (G).
Montcada i Reixac 6 exs. al riu Besòs el 
30.VIII (JRXN); (G).
Rubí 4 exs. el 21.III (ALCA); (G).
Sabadell 25 exs. el 25.X (MGMA); (N).

VALLÈS ORIENTAL

Granollers 20 exs. el 27.VIII (OBXB); (N).
La Roca del Vallès 25 exs. al riu Mogent 
el 6.VIII (AGRB i JMOB); (N).
Les Franqueses del Vallès 5 exs. el 10.X 
(JMOB); (G).
Lliçà d’Amunt 20 exs. el 8.II (JFOB); (N).
Mollet del Vallès 1 ex. a Gallecs l’1.X 
(OBCA); (G).
Sant Celoni 17 exs. a les Llobateres l’11.
XII (DCFB); (N).
Vilanova del Vallès 22 exs. al riu Mogent 
el 20.II (JFOB); (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 
forestals més mediterranis. Manca només 
a les zones més desforestades i termòfiles. 
F. c. coelebs resident nidificant comú als 
Pirineus i Prepirineus. Migrador i hiver-
nant molt comú arreu del territori. Als 
boscos subalpins pirinencs es comporta 
com a estival.

Tendència població nidificant (SOCC) 
Mitjana anual (2002-2009): 5% (*, n=233). 
Índex 2009=1,5

Tendència població hivernant (SOCC)  
Mitjana anual (2002-2009): 4% (*, n=207). 
Índex 2009=1,4

Tendència productivitat (SYLVIA) 
Mitjana anual (2002-2009): 17% (ns, n=20). 
Índex 2009=15,0

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà Observat al Matà el 10.IV (APPB). 3 
exs. a les closes de l’Estanyol el 14.X (AOTA); 
primera citació postnupcial (F).

ALT PENEDÈS

Olèrdola Uns 900 exs. en migració al puig 
de l’Àliga el 24.X (CGGA, XBGA i RPAA); (N).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 10 exs. a la Murtra el 
14.III (RBVA); darrera citació prenupcial (F). 
1 ex. a la Bunyola el 17.X (RBVA); primera 
citació postnupcial (F).
Espulgues de Llobregat 5.522 exs. en 
migració activa a Sant Pere Màrtir en 11 
matins entre el 13.X i el 13.XI, amb un 
màxim de 1.525 exs. el 29.X (MGVA); (N).

SEGRIÀ

La Granja d’Escarp 2 mascles cantant al 
bosc de Sant Jaume l’11 i el 12.VI (JBGC); 
(G). 

VALLÈS OCCIDENTAL

Sabadell 1 ex. al parc de Catalunya el 30.III 
(JCMA); darrera citació prenupcial (F). 2 
exs. el 28.X (JCMA); primera citació post-
nupcial (F).
Santa Perpètua de Mogoda 1 ex. al bosc de 
Soldevila en un lloc on no hi cria el 26.VIII 
(FMVA); (G, F).
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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.

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 1 ex. al costat de la 
riera d’Estalella el 5.II (PTEA); (G). 
Santa Margarida i els Monjos 1 ex. a la 
casa Riera el 18.I (PTEA); (G). 

BAGES

Sant Fruitós del Bages 7 exs. l’1.II (MIXB); 
(G).

BAIX EBRE

Delta de l’Ebre 1 ex. a la bassa de les Olles 
el 22.XI (MSBB); (G).

BAIX EMPORDÀ

Verges Mínim de 10 exs. el 25.I (JPCA), (G).
Santa Cristina d’Aro 1 ex. al pla de Solius 
el 28.I (JBLA); (G).

BAIX LLOBREGAT

Esplugues de Llobregat 1 ex. en migració 
activa a Sant Pere Màrtir el 28.X (MGVA); 
primera citació postnupcial (F).

BERGUEDÀ

Castellà de n’Hug 1 ex. al coll de la Creueta 
el 5.IV (MGVA); darrera citació prenupcial 
(F).

CERDANYA

Alp 2 exs. el 24.X (CMGA); primera citació 
postnupcial (F).

GARROTXA

Olot Un mascle i una femella al barri Bo-
navista el 4.II (JVSS); (G).

MARESME

Arenys de Munt 2 exs. a can Jalpí el 25.I 
(ADLA); (G).

OSONA

Vic uns 500 exs. entre Vic i la Guixa el 5.I 
(RJNA); concentració destacable (N).
Sant Quirze de Besora 1 ex. el 3.XII (JEPB); 
(G).
Gurb 1 ex. l’11.XII (JVRA); (G).
Folgueroles 2 exs. el 20.XII (CMGA); (G).
Vidrà 1 ex. a Palou Gros el 28.XII (JEPB); 
(G).

PLA D’URGELL

Bellvís 3 exs. el 12.I (FMSA); (G). 1 ex. el 
30.XII (FMSA); (G). 
Estany d’Ivars i Vila-sana 4 exs. l’11.I 
(JSPC); (G).

RIPOLLÈS

Planoles 2 exs. al collet de les Barraques el 
4.IV (MGVA); darrera citació prenupcial (F).
Toses Uns 10 exs. prop del coll de la Creue-
ta el 7.III (JFOB); (F, N).

SEGRIÀ

Aspa Uns 10 exs. al 13.I (FMSA); (G).
Lleida Uns 500 exs. el 10.II (ABBB); (N). 

SELVA

Sant Hilari Sacalm 6 exs. el 25.I (ADGA); 
(G).

VAL D’ARAN

Salardú Uns 50 exs. en un jardí el 28.III 
(MAMA); (F).
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VALLÈS ORIENTAL

Fogars de Montclús 1 ex. el 28.X (APSA); 
primera citació postnupcial (F).

Serinus serinus
Gafarró

Estatus Resident nidificant comú arreu del 
territori, des del nivell del mar fins a l’alta 
muntanya, tot i que és molt més abundant 
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 comporta com 
a estival, tant les parelles que nidifiquen a 
les muntanyes prepirinenques i pirinenques 
com les que ho fan al litoral.

Tendència població nidificant (SOCC) 
Mitjana anual (2002-2009): -3% (*, n=147). 
Índex 2009=1

Tendència població hivernant (SOCC) 
Mitjana anual (2002-2009): -4% (*, n=145). 
Índex 2009=0,9

Tendència productivitat (SYLVIA) 
Mitjana anual (2002-2009): -8% (ns, n=37). 
Índex 2009=1

BAIX LLOBREGAT

Molins de Rei Uns 300 exs. als aiguamolls 
el 10.XI (MGVA); (N).

MARESME

Tiana 250 exs. a ca l’Andreu el 14.II (RCAA); 
(N).

TERRA ALTA

El Pinell de Brai Niu acabat de construir en 
una olivera l’1.III encara sense ous (RACC); 
(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 irregularment 
segons la producció de recursos tròfics. 
Ocasional o rar al litoral.

Tendència població nidificant (SOCC) 
Mitjana anual (2002-2009): -5% (ns, n=41). 
Índex 2009=0,6

Tendència població hivernant (SOCC) 
Mitjana anual (2002-2009): -3% (ns, n=53). 
Índex 2009=0,2

ALT EMPORDÀ

Salines – Bassegoda 2 exs. al pic de les 
Bruixes el 16.V (AOTA, MBFA i BMBA); (G).

BAIX LLOBREGAT

Esplugues de Llobregat 3 exs. en migració 
activa a Sant Pere Màrtir el 14, el 29 i el 
30.X (MGVA); (G).
Sant Andreu de la Barca 1 ex. en migració 
el 15.X (VSSA); (G).

CERDANYA

Meranges Uns 85 exs. el 23.VIII (ACHA); 
(N).
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OSONA

Les Masies de Voltregà 1 ex. el 9.X (JEPB); 
primera citació postnupcial (F).
Perafita 4 exs. a la Bauma el 7.XII (ABBB); 
(G).
Tavertet Uns 15 exs. al pla Boixer el 3.XI 
(LMXC); (N).

PLA D’URGELL

Bellvís 1 ex. en una zona de secà prop de 
la Calçada el 27.XII (FMSA); (F).

RIPOLLÈS

Setcases 39 exs. a Ulldeter el 7.VIII (JCMA); 
(N).  

Carduelis chloris
Verdum

Estatus C. c. aurantiiventris resident nidi-
ficant comú arreu del territori, defugint 
només les zones de major altitud dels Pi-
rineus 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 (2002-2009): -4% (*, n=264). 
Índex 2009=0,9

Tendència població hivernant (SOCC)  
Mitjana anual (2002-2009): -1% (ns, n=327). 
Índex 2009=0,7

Tendència productivitat (SYLVIA) 
Mitjana anual (2002-2009): -12% (*, n=27). 
Índex 2009=0,3

BAIX LLOBREGAT

Esplugues de Llobregat 20 exs. en migra-
ció activa a Sant Pere Màrtir entre el 28 i el 
30.X (MGVA); (F).

CERDANYA

Alp 1 ex. cantant des d’un pi roig Pinus 
sylvetris a gairebé la cota 1.800 a Comaoriola 
el 16.VII (JDAB); (G).

Carduelis carduelis
Cadernera

Estatus C. c. caniceps subespècie asiàti-
ca procedent de captivitat. C. c. carduelis 
migrador i hivernat comú arreu del país. 
C. c. parva resident nidificant comú distri-
buït regularment arreu del territori, que es 
pot observar des del nivell del mar fins a 
l’alta muntanya pirinenca, tot i que és més 
abundant en les zones més termòfiles i de 
caire mediterrani. 

Tendència població nidificant (SOCC)
Mitjana anual (2002-2009): -4% (*, n=268). 
Índex 2009=0,8

Tendència població hivernant (SOCC)  
Mitjana anual (2002-2009): 1% (ns, n=183). 
Índex 2009=1,3

Tendència productivitat (SYLVIA) 
Mitjana anual (2002-2009): -12% (*, n=27). 
Índex 2009=0,7

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. leucístic el 26.XI 
(APSA); (M).
Esplugues de Llobregat 28 exs. en migra-
ció activa a Sant Pere Màrtir entre el 28.X i 
el 30.X (MGVA); (F).

BERGUEDÀ

Castellar de n’Hug Uns 200 exs. al coll de 
la Creueta el 30.XII (RCAA); (N).

OSONA

Vic Uns 215 exs. al puig dels Jueus l’11.
IX (MRFB); (N).
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Carduelis spinus
Lluer

Estatus Nidificant en nombre irregular 
i escàs als boscos subalpins pirinencs i 
prepirinencs, i molt més rar en altres zones 
de menor altitud i fins i tot mediterrànies, 
segons les irrupcions que ens arriben a 
l’hivern. Migrador i hivernant regular arreu 
del territori però en nombre molt variable.

Tendència població hivernant (SOCC)  
Mitjana anual (2002-2009): -7% (*, n=116). 
Índex 2009=0,3

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus 6 exs. a la 
vall de Santa Creu el 16.X (PFLB, ETXB i TFXA); 
primera citació postnupcial (F).
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà Observat el 30.IV (CRRB); darrera 
citació prenupcial (F).

BAIX LLOBREGAT

Espulgues de Llobregat 2 exs. a Sant Pere 
Màrtir el 29.III (MGVA); darrera citació pre-
nupcial (F). 1 ex. a Sant Pere Màrtir l’1.X 
(MGVA); primera citació postnupcial (F). 
151 exs. en migració activa a Sant Pere 
Màrtir entre el 28.X i el 30.X (MGVA); (F). 

GARROTXA

Olot 2 exs. el 4.IV (FTCA); darrera citació 
prenupcial (F). 

GIRONÈS

Sant Gregori 1 ex. a Constantins el 5.IV 
(MBMB); darrera citació prenupcial (F). 1 
ex. a Constantins el 27.IX (MBMB); primera 
citació postnupcial (F). 

MARESME

Arenys de Munt 16 exs. a can Jalpí el 14.IX 
(ADLA); primera citació postnupcial (F).

OSONA

Sant Quirze de Besora 1 ex. el 10.IV (JEPB); 
darrera citació prenupcial (F).

PLA DE L’ESTANY

Sant Miquel de Campmajor 4 exs. el 9.IV 
(JBXH); darrera citació prenupcial (F).

RIBERA D’EBRE

Móra d’Ebre 1 ex. el 9.IV (EPFA); darrera 
citació prenupcial (F).

RIPOLLÈS

Planoles 1 ex. al collet de les Barraques el 
3.V (MRFB); darrera citació prenupcial (F).
Sant Joan de les Abadesses 1 ex. al molí 
Petit el 17.IX (POSA); primera citació post-
nupcial (F). 

VALLÈS ORIENTAL

Lliçà d’Amunt 164 exs. anellats a can Salze 
el 7.II (PARU); (N).
Sant Celoni 1 ex. a les Llobateres el 6.IV 
(DCFB); darrera citació prenupcial (F).

Carduelis cannabina
Passerell comú

Estatus C. c. cannabina migrador i hivernant 
comú arreu de tot el territori. C. c. medite-
rranea 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 (2002-2009): -5% (*, n=156). 
Índex 2009=0,6

Tendència població hivernant (SOCC)  
Mitjana anual (2002-2009): 9% (*, n=119). 
Índex 2009=1,5

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus 173 exs. 
a la vall de Montjoi el 7.XII (PFLB); (N).
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BAIX LLOBREGAT

Espulgues de Llobregat 79 exs. en migra-
ció activa a Sant Pere Màrtir entre el 28.X i 
el 30.X (MGVA); (F). 

CONCA DE BARBERÀ

Montblanc 152 exs. el 18.XII (RGLA); (N).

NOGUERA

Montgai Uns 200 exs. el 26.XI (MGMA); (N).

PLA D’URGELL

Miralcamp Uns 200 exs. el 4.XI (JBSA); (N).

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 
efectius 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 (2002-2009): -6% (*, n=58). 
Índex 2009=0,8

Tendència població hivernant (SOCC) 
Mitjana anual (2002-2009): -2% (ns, n=58). 
Índex 2009=1,4

ALT EMPORDÀ

Serra de l’Albera 8 ex. als pins del roc del 
Tres Termes del puig Neulós el 17.I (JBRC). 
2 ex. als pins del roc del Tres Termes del 
puig Neulós el 8.VI (JBRC).
Parc Natural de Cap de Creus 1 ex. aturat 
a les pinedes de Grifeu, a Llançà el 20.VI 
(PFLB); (G). 7 exs. en vol per sobre del Club 
Med el 25.VI (PFLB); interessant observació, 

en un indret situat a l’extrem oriental del 
massís molt mancat d’arbres (G).
Vilademat 18 exs. el 6.I (JRBB); (G).

BAIX LLOBREGAT

Corbera de Llobregat 6 exs. el 30.IV 
(XBGA); (G).
Esplugues de Llobregat Observacions a 
Sant Pere Màrtir: 12 exs. en migració el 
20.VII, 4 exs. el 15.IX, 6 exs. en migració 
activa el 28.X i 1 ex. el 2.XI (MGVA); (G, F). 

BARCELONÈS

Barcelona 6 exs. al turó de la Magarola el 
3.X (RBMB) i el 19.X (APSA); (G).

GARROTXA

Beuda 1 ex. el 9.IV (MLLA); (G).

MARESME

Tiana 9 exs. en migració el 3.VII i 6 exs. en 
migració el 2.VIII a la Conreria (MGVA); (G).

OSONA

Oristà 1 ex. prop el mas Peonelles el 17.I 
(RPEA); (G).
Seva 2 exs. el 26.IX (EGXF); (G).
Sora 1 ex. el 29.X (JEPB); (G).

SEGRIÀ

Aspa 1 ex. el 3.I (MGMA); (G).

Carpodacus erythrinus
Pinsà carminat

Estatus Accidental. Diverses dades ho-
mologades. Es distribueix des de l’est de 
França i Turquia fins al centre de la Xina, 
i des d’Escandinàvia fins a l’est de Sibèria. 
Hiverna al sud de la seva àrea de cria, des 
del Pakistan fins a l’est de la Xina, i al sud 
fins l’Índia i Tailàndia; recentment ha co-
mençat a hivernar també al sud d’Europa.
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BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. anellat a Canal Vell 
el 19.IX (JFBB); (G). Homologada pel CAC.

Pyrrhula pyrrhula
Pinsà borroner

Estatus Resident nidificant de distribució 
regular i comuna per la zona montana a la 
Catalunya humida, i pels Pirineus i Prepiri-
neus. Hivernant escàs i molt localitzat fora 
de l’àrea esmentada.

Tendència població nidificant (SOCC) 
Mitjana anual (2002-2009): -5% (ns, n=33). 
Índex 2009=0,5

Tendència població hivernant (SOCC) 
Mitjana anual (2002-2009): -9% (*, n=113). 
Índex 2009=0,4

ALT EMPORDÀ

Salines-Bassegoda 1 ex. a una roureda 
d’Albanyà el 21.IV (FTCA); (G). 1 ex. a la 
Mare de Déu del Món el 24.IV (FTCA); (G).

BAIX LLOBREGAT

Esplugues de Llobregat 1 ex. en migració 
activa a Sant Pere Màrtir el 29.X (MGVA); 
primera citació postnupcial (F).
Molins de Rei 1 ex. a can Bosquets, la 
Rierada, serra de Collserola l’1.I (JRRC); i 2 
exs. al mateix lloc el 8.XI (JRRC); (G).

GIRONÈS

Canet d’Adri 1 ex. a Montbó el 13.XI 
(CCFA); (G).

OSONA

Tavertet 15 exs. en migració al pla Boixer 
el 3.XI (LMXC); (N).  

Coccothraustes 
coccothraustes
Durbec

Estatus Nidificant escàs i de distribució 
molt irregular i localitzada. Migrador i hi-
vernant més regular, tot i que de distribució 
més aviat localitzada, i que pot variar en 
nombre significativament segons els anys.

Tendència població hivernant (SOCC)  
Mitjana anual (2002-2009): -2% (ns, n=102). 
Índex 2009=0,4

ALT EMPORDÀ

Serra de l’Albera 40 exs. a Sant Quirze 
de Colera el 28.II (MBFA); (N). 70 exs. a 
Sant Quirze de Colera el 13.III (MBFA); (N).
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 2 exs. a l’estany de Mornau el 15.IV 
(MFRA); darrera citació prenupcial (F).
Parc Natural de Cap de Creus 1 ex. a 
Montjoi el 31.X (OCVA i MRFB); primera 
citació postnupcial (F).

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 1 ex. el 28.III (XBGA); 
darrera citació prenupcial (F). 
Olèrdola 8 exs. al puig de l’Àliga el 24.X 
(CGGA, XBGA i RPAA); primera citació post-
nupcial (F).
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ALT URGELL

Alàs i Cerc 1 ex. al coll de Jou de Lletó el 
23.II (JDAB); (G).
Pont de Bar 6 exs. a Toloriu l’1.II (JDAB); 
(G).

ANOIA

Veciana 1 ex. al molí de la Roda el 25.X 
(DMMA); primera citació postnupcial (F).

BAIX EMPORDÀ

Forallac 9 exs. a can Puig de Fitor el 28.I 
(ABBB); (G).
Pals 10 exs. des del mirador de Josep Pla 
el 22.III (XIPA); (F).
Baix Ter 8 exs. al bosc de ribera del mas 
Pinell el 4.IV (JPCA); (F).

BAIX LLOBREGAT

Cornellà de Llobregat 1 ex. el 18.IV (VSSA); 
darrera citació prenupcial (F).
Delta del Llobregat 1 ex. als itineraris del 
Remolar el 20.III (MGVA) i 1 ex. al camí de 
València el 21.III (RBVA); (F).
Espulgues de Llobregat 1 ex. a Sant Pere 
Màrtir el 14.X (MGVA); primera citació post-
nupcial (F).

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. al baixador de Vallvidrera el 
26.III (RBMB); darrera citació prenupcial(F). 
1 ex. al parc de Montjuïc el 14.X (MGTA); 
primera citació postnupcial (F).

GARROTXA

Olot 21 exs. el 6.III (FTCA); (N).
Sant Privat d’en Bas 1 ex. a can Palanca 
el 27.III (EBIB); (G).

MARESME

Santa Susanna Observacions d’entre 1 i 4 
exs. a can Jordà entre el 10.V i el 16.VIII 
(OCVA); 1 o 2 parelles nidificants (R).
Tordera 20 exs. a l’estany de la Júlia l’1.
III (JRRC); (N).

OSONA

Sant Quirze de Besora 1 ex. cantant el 
13.IV (JEPB); indicis reproductors (R).
Saderra 1 ex. el 25.IV (ACHA, PFLB, OCVA, 
JGCB, JSVA i DSBB); darrera citació prenup-
cial (F). 
Tavèrnoles 1 ex. el 18.X (JPRB); primera 
citació postnupcial (F).
Vic 33 exs. al puig dels Jueus el 10.IV 
(RJNA); (N).

PALLARS SOBIRÀ

Sort 2 adults i un jove volander a la No-
guera Pallaresa a l’alçada de Montardit de 
Baix l’11.VIII i el 13.VIII (RBVA i JGDA); (R).

PLA DE L’ESTANY

Esponellà 1 ex. el 8.IV (JVLA); darrera ci-
tació prenupcial (F).

RIBERA D’EBRE

Miravet 1 mascle als afores del poble, prop 
dels vivers Ebro el 28.II (RACC); escàs a la 
zona (G).
Móra d’Ebre 2 exs. el 9.IV (EPFA); darrera 
citació prenupcial (F).

RIPOLLÈS

Sant Joan de les Abadesses 1 ex. al molí 
Petit el 17.IV (POSA); darrera citació pre-
nupcial (F).

SEGRIÀ

Lleida 1 ex. el 9.IV (MGMA); darrera citació 
prenupcial (F).

VALLÈS OCCIDENTAL

Rubí 1 ex. al llac dels Alous el 9.III (JRRC); 
(G).

VALLÈS ORIENTAL

Parets del Vallès 53 exs. el 6.IV (FMVA); (N).
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Plectrophenax nivalis
Sit blanc

Estatus Accidental, algunes dades homo-
logades pel CAC, especialment observat 
al litoral en platges de zones humides, en-
cara que també hi ha dades a zones d’alta 
muntanya.

BAIX EMPORDÀ

Baix Ter 1 ex. a la gola del Ter del 7.XI a 
l’11.XI (OBCA); (G). Homologada pel CAC. 

BERGUEDÀ

Bagà 1 ex. a coll de Pal l’11.I (SCCB, MOOA, 
MAAA i LBBA); (G). No tramesa al CAC.

GARRIGUES

Omellons 2 exs. a la riera dels Omellons el 
12.II (TBSA i ADSA); (G). No tramesa al CAC.

PALLARS SOBIRÀ

Sort 2 exs. al serrat de les Solanes a Llessuí 
el 20.XII (JRSB); (G). Homologada pel CAC.

Emberiza leucocephalos
Sit capblanc

Estatus Accidental. Sense cap registre previ 
a Catalunya.

SEGRIÀ

Aspa 1 ex. en uns camps d’ametllers del 
2.I (ACHA i HPMA) al 12.I (DGJA); (G). No 
tramesa al CAC. 

Emberiza citrinella
Verderola

Estatus Resident nidificant a la Catalunya 
humida i als Prepirineus i Pirineus, espe-
cialment en ambients altimontans. Migrador 

i hivernant, més comú i regular a l’interior 
i a les comarques properes a l’àrea de ni-
dificació, i molt més escàs o rar al litoral.

Tendència població nidificant (SOCC) 
Mitjana anual (2002-2009): -3% (ns, n=29). 
Índex 2009=0,9

Tendència població hivernant (SOCC)  
Mitjana anual (2002-2009): 25% (*, n=44). 
Índex 2009=2,6

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. als prats de can Comes el 22.I 
(JRRF i ARRC); (G).  1 ex. a la closa Salobrosa 
el 4.II (JRRF i ARRC); (G).
Serra de l’Albera Un mascle a l’estany d’en 
Martí, Cantallops, el 4.I (ACJA); (G). 1 ex. 
als prats del mas Pils el 8.1 (JBRC); (G). 1 
ex. a la cabana Arqueta el 9.1 (JBRC); (G). 1 
ex. a Sant Quirze de Colera el 8.III (MBFA); 
darrera citació prenupcial (G).

ALT URGELL

Fígols i Alinyà 2 exs. amb un mascle can-
tant el 26.III (CCMA); nou quadrat UTM 
10×10 de cria possible (R).

ANOIA

Sant Martí de Tous 1 ex. el 22.II (MARC); 
(G).

BAIX EMPORDÀ

Pals 1 ex. als arrossars el 3.XI (DBRA); (G).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a can Dimoni 
el 13.XI (RBVA i XLBA) i 1 ex. a la platja del 
Remolar el 18.XI (FLSA); espècie amb poques 
observacions al delta del Llobregat (G).
Esplugues de Llobregat 1 ex. en migració 
activa a Sant Pere Màrtir el 13.X (MGVA); 
primera citació postnupcial (F). 1 ex. també 
en migració a la mateixa localitat el 29.X 
(MGVA); (E).
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BERGUEDÀ

Castellar de n’Hug Uns 40 exs. al coll de 
la Creueta el 5.IV (MGVA); (N).

GARROTXA

La Vall d’en Bas 3 exs. el 5.IV (RPSA) i el 
18.XI (JAXI); (G). 

OSONA

Sant Pere de Torelló 1 mascle cantant prop 
la Grevolosa el 15.IV i el 18.IV (JBCB); indi-
cis reproductors, interès geogràfic (G, R).
Viladrau 1 ex. al Matagalls el 25.X (MVCA); 
primera citació postnupcial (F). 
Sora 1 ex. el 29.X (JEPB); (F).
Santa Maria de Corcó 1 ex. el 7.XII (MRFB 
i CMGA); (G).
Orís 1 ex. a prop de l’abocador el 19.XII 
(JEPB); (G). 

SEGARRA

Els Plans de Sió 4 exs.el 15.XI (AVAA); (G).

SEGRIÀ

Aspa Uns 30 exs. enmig d’altres emberízids 
i fringíl·lids el 13.I (FMSA); (N). 

SELVA

Blanes 1 ex. a la desembocadura de la 
Tordera el 7.XI (MGVA); (G).

VALLÈS ORIENTAL

Granollers 1 ex. als aiguamolls de can Ca-
banyes el 21.XI i el 5.XII (RMXK i OBCA); (G).

Emberiza cirlus
Gratapalles

Estatus Resident nidificant comú distribuït 
de forma regular per tot el territori a excep-
ció 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 (2002-2009): -2% (*, n=220). 
Índex 2009=1,0

Tendència població hivernant (SOCC)  
Mitjana anual (2002-2009): -3% (ns, n=129). 
Índex 2009=1,1

Tendència productivitat (SYLVIA) 
Mitjana anual (2002-2009): -8% (ns, n=18). 
Índex 2009=3,5

BAIX LLOBREGAT

Esplugues de Llobregat 14 exs. en migra-
ció activa a Sant Pere Màrtir entre el 28.X i 
el 30.X (MGVA); (F).

MARESME

Tordera Un mínim de 50 exs. al riu Tordera 
el 7.XI (XRCA); (N).

OSONA

Orís 60 exs. a l’abocador d’Orís el 15.XI 
(JEPB); màxim anual (N).

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 regular, 
de presència en ambients de terra baixa 
de l’interior i en zones del litoral on no és 
present com a nidificant.

Tendència població nidificant (SOCC) 
Mitjana anual (2002-2009): 2% (ns, n=141). 
Índex 2009=1,3

Tendència població hivernant (SOCC)  
Mitjana anual (2002-2009): -4% (*, n=235). 
Índex 2009=1,0

Tendència productivitat (SYLVIA) 
Mitjana anual (2002-2009): -1% (ns, n=8). 
Índex 2009=1,0
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BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a la Vidala el 
22.X (MGVA); (F). 1 ex. a la platja del Re-
molar el 18.XI (FLSA) i 3 exs. el 30.XI (FLSA 
i SBXC); (G).
Espulgues de Llobregat 26 exs. en mi-
gració a Sant Pere Màrtir entre el 13.X; 
primera citació postnupcial (F), i el 13.XI 
(MGVA); (N).

OSONA

Sant Quirze de Besora Uns 50 exs. el 
6.XII (JEPB); (N).

Emberiza hortulana
Hortolà

Estatus Nidificant estival escàs de presèn-
cia molt irregular, i més aviat localitzada i 
escassa, tot i que en alguns llocs pot tenir 
abundàncies relatives de forma molt loca-
litzada. Migrador regular, en baix nombre, 
arreu del territori.

Tendència població nidificant (SOCC) 
Mitjana anual (2002-2009): 0% (ns, n=33). 
Índex 2009=0,7

ALT EMPORDÀ

Perelada 1 ex. el 14.IV (ECFA, ABRA, DSBB 
i AOTA);  primera citació prenupcial (F).

Parc Natural de Cap de Creus 4 exs. al pla 
de les Gates el 24.IV (PFLB i ACHA); (F). 1 ex. 
jove al mas dels Arbres el 23.VIII (MNPA); 
darrera citació postnupcial (F)
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. anellat a l’estany de Mornau 
el 6.V (MFRA); (G).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 2 exs. a Riet Vell  el 8.IV 
(MVCA); primera citació prenupcial (F).

BAIX EMPORDÀ

Baix Ter Un mascle a Sobrestany el 6.IX 
(JPCA); (F).

BAIX LLOBREGAT

Sant Boi de Llobregat 1 ex. el 27.IV (XLBA 
i MGVA); primera citació prenupcial (F).

NOGUERA

Balaguer 1 ex. el 23.IV (MPOB); primera 
citació prenupcial (F).

OSONA

Sant Quirze de Besora 2 exs. el 15.IX 
(JEPB); darrera citació postnupcial(F).

SEGARRA

Sanaüja 7 exs. el 31.V (LBAA); (N).

SEGRIÀ

Alfés 1 ex. a la timoneda d’Alfés el 4.VIII 
(JMME); (F).

SELVA

Sant Feliu de Buixalleu 1 ex. el 22.IV 
(DCFB); primera citació prenupcial (F).

VALLÈS OCCIDENTAL

Santa Perpètua de Mogoda 11 exs. en un 
grup de migrants l‘1.V (FMVA); (N).
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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 nidificant 
regularment de forma molt localitzada al 
delta de l’Ebre i a l’embassament d’Utxesa.

Tendència població hivernant (SOCC)
Mitjana anual (2002-2009): -6% (ns, n=101). 
Índex 2009=0,6

ALT CAMP

El Pla de Santa Maria 1 ex. als aiguamolls 
del Pla el 30.III (CGGA i XBGA); darrera ci-
tació prenupcial (F).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. l’11.IV (APPB); darrera citació 
prenupcial (F). 1 ex. als estanys del Matà 
el 25.IX (PCXE i TMJA); primera citació post-
nupcial (F).

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 60 exs. a la cua de 
l’embassament del Foix el 10.I (PARA, XPCA 
i PTEA); cens d’ocells aquàtics hivernants 
(N). 20 exs. a la cua de l’embassament del 
Foix el 12.XI (CGGA i XBGA); (N).

BAGES

Santpedor 1 ex. a l’aiguamoll de la Bòbila el 
14.X (MIXB); primera citació postnupcial (F).

BAIX EMPORDÀ

Baix Ter 1 ex. a la gola del Ter el 18.X 
(OBCA); primera citació postnupcial (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 2 exs. als Reguerons 
el 18.X (RBVA); (F).

Esplugues de Llobregat 1 ex. migrant a 
Sant Pere Màrtir el 5.X (MGVA); primera 
citació postnupcial (F).

OSONA

Gurb 6 exs. al bogar de Malars el 17.X 
(MRFB); primera citació postnupcial (F)
Vic Detectat en un camp inundat prop la 
Torre d’en Franch el 24.IV (RJNA); darrera 
citació prenupcial (F).

PLA DE L’ESTANY

Porqueres Uns 40 exs. a la bassa de la 
deu de can Morgat el 10.X (XVPA); primera 
citació postnupcial (F).

RIBERA D’EBRE

Flix 1 ex. a la Reserva Natural de Sebes 
i Meandre de Flix el 5.IX i 3 exs. el 6.IX 
(JBGC); primera citació postnupcial, pos-
siblement de la subespècie witherbyi (F).

SEGRIÀ

Torres de Segre 4 exs. de la subespècie 
witherbyi a l’embassament d’Utxesa el 31.V 
(MGMA i BIPA); (G).

SELVA

Sils 1 ex. als estanys el 5.IV (XRCA); darrera 
citació prenupcial (F).

VALLÈS ORIENTAL

La Roca del Vallès 1 ex. al riu Mogent 
el 4.IV (JMOB); darrera citació prenupcial 
(F).
Sant Celoni 1 ex. a les Llobateres el 19.X 
(DCFB); primera citació postnupcial (F). 

Emberiza calandra
Cruixidell

Estatus Resident nidificant, comú arreu 
del territori en espais oberts i en conreus, a 
excepció de les zones més muntanyenques 
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i de major altitud. Migrador i hivernant 
regular arreu del territori.

Tendència població nidificant (SOCC) 
Mitjana anual (2002-2009): 1% (ns, n=83). 
Índex 2009=1,3

Tendència població hivernant (SOCC)  
Mitjana anual (2002-2009): 10% (*, n=64). 
Índex 2009=2,2

ALT CAMP

El Pla de Santa Maria 126 exs. als aigua-
moll del Pla el 9.XI (AELA); (N).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà Uns 250 exs. als prats de can Comes 
el 29.XI (DCFB); (N).

BAGES

Santpedor 217 exs. a l’aiguamoll de la 
Bòbila el 27.XII (MIXB); (N).

BAIX CAMP

Reus 9 exs. a l’aeroport el 21.VI (ABBB); (R).

BAIX LLOBREGAT

Esplugues de Llobregat Observacions a 
Sant Pere Màrtir d’exemplars en migració: 
1 ex. el 15.IV, 3 exs. el 28.X i 1 ex. el 2.XI 
(MGVA); (G, F).

BARCELONÈS

Barcelona 2 exs. al parc de Montjuïc el 9.X 
(MGTA); primera citació postnupcial (F).

SEGRIÀ

Alguaire Uns 200 exs. el 19.X (MMVA); (N).  

TERRA ALTA

El Pinell de Brai Almenys dos mascles 
cantant als afores del poble en una zona 
d’horts i camps amb herbassars el 25.IV 
(RACC); nou quadrat UTM 10×10 de cria 
probable (GR).
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Ocells exòtics
(Categories D i E)

Dromaius novaehollandie
Emú

Estatus Procedent de captivitat. Espècie 
d’Oceania.

BAIX LLOBREGAT

Sant Feliu de Llobregat 1 ex. al puig 
d’Olorda el 26.VII (DDDA i FLLA). Un exem-
plar observat al Parc de Collserola durant 
30 minuts caminant a prop d’una bassa i 
després banyant-se. Segurament escapat 
d’una granja propera on hi ha varis exem-
plars; (G).

Cygnus atratus
Cigne negre

Estatus Escapats de captivitat. Diverses 
citacions a Catalunya. Espècie australiana.

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. a la badia del Fangar 
com a mínim des del 6.XI en companyia 
d’un Cygnus olor (RACC i OBJA); i fins el 18.XII 
(YBSA); (G).

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. el 20.V (PBGA); (G). 

TARRAGONÈS

Vila-seca 1 ex. a la Sèquia Major el 17.VIII 
i el 31.XII (AELA); (G).

Anser indicus
Oca índia

Estatus Escapats de captivitat. Diverses 
citacions a Catalunya. S’ha establert a Ho-
landa i s’ha reproduït de forma irregular a 
d’altres indrets.

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 2 exs. a l’illa de Buda el 
30.VI i 1 ex. fins el 15.VII (DBCA, CRMB); (G). 

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a la maresma el 
27.II (RMXH i JIXC), i a cal Tet fins el 13.III 
(CFXB i APSA); (G).

NOGUERA

Balaguer 1 ex. el 25.I (OCVA) present de 
fa temps; (G).

VALLÈS ORIENTAL

Sant Celoni 1 ex. als aiguamolls de les 
Llobateres el 8.V (DCFB); (G).

Alopochen aegyptiaca
Oca egípcia

Estatus Accidental, d’origen desconegut que 
s’ha reproduït irregularment a Catalunya. 
Hi ha més de 20 citacions, cap d’elles ho-
mologada 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.
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BAIX EMPORDÀ

Castell-Platja d’Aro 2 exs. als estanys de 
les Escoles de Platja d’Aro, de l’11.I al 25.I 
(CACB); (G). Aquests ocells probablement 
s’havien escapat, junt amb una desena més,  
d’una casa de Santa Cristina d’Aro (JRGA).

GARROTXA

La Vall de Bianya 2 exs. a la bassa dels 
Morrals des de desembre de 2008 fins l’11.
IX (LGPA, OCVA, MLCA, FTCA i ALTA); (G).
Olot 2 exs. a la creu del Triai el 16.II (CACB); 
(G).

OSONA

Manlleu 1 ex. a l’embarcador al Ter el 12.I 
(JEPB); (G).
Les Masies de Roda 1 ex. a la resclosa de Sa-
malasa el 17.I (RJNA, MGBA, GBXC i JAIA); (G).
Les Masies de Voltregà 1 ex. a la resclosa 
de la Riba el 13.IV (MRFB) i de l’1.XI al 
29.XII (MRFB, JEPB i TAXD); (G).

PLA DE L’ESTANY

Banyoles 1 ex. a l’estany tot l’any (CFQA, 
JVLA, AMLB, FVXA i ALTA); (G).

SELVA

Sils 1 ex. a l’estany de Sils el 31.I (MVCA); 
(G).

VALLÈS ORIENTAL

Sant Celoni Diverses observacions durant 
tot l’any als aiguamolls de les Llobateres: 
4 exs. l’11.I (DCFB), 3 exs. del 20.I al 27.I 
(DCFB), 2 exs. del 5.II al 19.X (DCFB, JMOB, 
NMSA i XCCB), i 1 ex. del 25.X al 26.XII 
(DCFB); (G).

Cairina moschata
Ànec mut

Estatus Procedent de captivitat; espècie de 
l’Amèrica tropical.

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 1 ex. a l’embassament 
del Foix el 26.VIII (XBGA) i en dies pos-
teriors s’observa un exemplar a la cua de 
l’embassament (CGGA, HSCA i XBGA); (G).

BAGES

Manresa 1 ex. al parc de l’Agulla del 20.XII 
al 31.XII (MIXB); (G). 

BAIX EBRE

L’Ampolla 1 ex. el 19.VII (MSBB); (G).

BAIX LLOBREGAT

Molins de Rei 2 exs. als aiguamolls el 28.III 
(MGVA); (G).
Sant Andreu de la Barca 1 ex. el 4.XII 
(VSSA); (G).
Sant Joan Despí 2 exs. al riu Llobregat el 
29.I (EOGA); (G). 

CERDANYA

Puigcerdà 2 exs. al parc de l’estany de 
Puigcerdà el 7.VII (JMOB i EFXA); (G).

SELVA

Blanes 1 ex. a la desembocadura de la 
Tordera del 20.III al 4.X (DCFB i JBXT); (G).

VALLÈS ORIENTAL

Sant Celoni 1 ex. a les Llobateres del 25.III 
al 29.VI (DCFB i JMOB); (G).

Callonetta leucophrys
Ànec collnegre

Estatus Procedent de captivitat. Espècie 
present a Sudamèrica.

MARESME

Mataró 1 ex. del 10 al 21.VI (RCAA i JCTB); 
(G). 
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Aix sponsa
Ànec carolí

Estatus Procedent de captivitat. Espècie 
nord-americana.

PLA DE L’ESTANY

Serinyà 4 exs. a la resclosa del municipi al 
riu Fluvià el 22.XI (CFQA); (G).

BERGUEDÀ

Berga Una parella a l’estany de Graugés 
del 13.I (MBVA) al 25.II (RBVA i MCXE); (G). 
Presents des de 2008.

GARROTXA

Besalú 4 exs. el 27.XI i 5 exs. l’1.XII (SCIA); 
(G).

OSONA

Santa Maria de Corcó 1 ex. a la bassa del 
llac l’1.XI (MRFB); (G).

Anas cyanoptera
Xarxet canyella

Estatus Procedent de captivitat. Espècie que 
es distribueix pel centre i oest d’Amèrica del 
Nord, centre d’Amèrica i Amèrica del Sud.

ALT  EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà El mascle  de l’any passat continua 
present durant tot l’any (MPMC, XIPA, JBXT, 
OBXB, JVLA i ALTA); (G). 

Colinus virginianus
Colí de Virgínia

Estatus Alliberada amb finalitats cinegèti-
ques. Espècie que es distribueix per l’est 
dels EEUU, Mèxic i Cuba.

VALLÈS OCCIDENTAL

Vacarisses 1 ex. en una àrea de caça el 
23.VI (VSSA); (G).

Coturnix japonica
Guatlla japonesa

Estatus Alliberada de captivitat amb fi-
nalitats cinegètiques. Es distribueix per 
l’est d’Àsia.

ALT CAMP

Figuerola del Camp Un mascle recapturat 
a la mateixa localitat que l’any anterior el 
7.V (JRTB); (G).

Leptoptilos crumeniferus
Marabú africà

Estatus Accidental, d’origen desconegut. 
Algunes dades homologades pel CR/SEO. La 
seva àrea de distribució s’estén per l’Àfrica 
al sud del Sàhara.

ALT EMPORDÀ

Pedret i Marzà 1 ex. a l’abocador des del 
15.VI al 17.VI (DSBB, JVLA i MRXF); (G).

Phoenicopterus ruber
Flamenc del carib

Estatus Procedent de captivitat. Espècie 
present al Carib.

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. a l’hemidelta sud 
enmig del flamencs Phoenicopterus roseus 
durant tot l’any (PDEA); (G).
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Phoenicopterus minor
Flamenc menut

Estatus Accidental, d’origen desconegut. 
Algunes dades sense homologar, tot i que hi 
ha dades documentades. La seva distribució 
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 1 ex. a la punta de la Banya 
l’1.IX (RGBA). 3 exs. a la punta de la Banya 
el 15.IX (DBCA, CRMB); (G).  

Streptopelia roseogrisea
Tórtora domèstica

Estatus Procedent de captivitat. 

BAIX EMPORDÀ

Castell-Platja d’Aro 1 ex. a can Juanals 
el 2.I (CACB); (G). 1 ex. als estanys de les 
Escoles del 2.I al 21.II (CACB); (G). 2 exs. 
als estanys de les Escoles del 7.XII al 9.XII 
(CACB); (G).

BAIX LLOBREGAT

Sant Andreu de la Barca 1 ex. el 18.XI 
(VSSA); (G). 

SEGRIÀ

Lleida 1 ex. el 16.V (JMOB); (G). 

Platycercus elegans
Cotorra de Pennant

Estatus Procedent de captivitat. Espècie 
d’Austràlia.

GIRONÈS

Salt 1 ex.el 26.XI (ACXN); (G).

Platycercus eximius
Cotorra multicolor

Estatus Procedent de captivitat. Espècie 
originaria d’Austràlia.

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. del 14 al 21.XII (PBGA); (G).

Melopsittacus undulatus
Periquito

Estatus Procedent de captivitat. Espècie 
australiana.. 

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. a l’estany Europa el 25.VIII 
(FTCA); (G).

BAIX EMPORDÀ

Castell-Platja d’Aro 1 ex. verd i groc prop 
del Remei la darrera desena de setembre 
(JRGA); (G).

OSONA

Gurb 1 ex. al bogar de Malars el 24.VIII 
(JPRB); (G).

PLA DE L’ESTANY

Serinyà 1 ex. el 3.V (SCIA); (G).

Psittacus erithacus
Lloro gris

Estatus Procedent de captivitat. Es distri-
bueix per la franja equatorial de l’Àfrica.

GARRAF

Vilanova i la Geltrú 8 exs. el 12.VII (PSXE); 
(G). 
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Poicephalus senegalus
Lloro del Senegal

Estatus Escapada de captivitat. Espècie pro-
cedent de l’oest de l’Àfrica i molt comú com 
a ocell de gàbia a Catalunya. S’ha trobat en 
llibertat en diverses ocasions. La nidificació 
ocasional en llibertat és probable en algun 
moment passat, present o futur.

BARCELONÈS

Barcelona 2 exs. al parc de la Ciutadella el 
26.III (JFOB). 2 exs. assetjant una cotorra 
de Kramer Psittacula krameri al seu niu en 
un plàtan Platanus sp. durant mitja hora, 
sense aconseguir fer-la fora, al parc Zoològic 
de Barcelona el 3.VII (XTGA). 1 ex. en un 
lledoner Celtis australis en companyia de 7 o 
8 cotorretes de pit gris Myiopsitta monachus 
i 3 aratingues mitrades Aratinga mitrata, al 
carrer Sant Quintí de l’Eixample el 14.IX 
(XTGA). 2 exs. al parc de la Ciutadella el 10 
i el 12.XII (AMLB).

Agapornis personatus
Agapornis capnegre

Estatus Procedent de captivitat. Espècie 
africana.

BAIX EMPORDÀ

Castell-Platja d’Aro 1 ex. capturat a Castell 
d’Aro el 8.VIII (JRGA); (G).

Agapornis roseicollis
Agapornis de Namíbia

Estatus Procedent de captivitat. Es distri-
bueix pel sud-oest d’Àfrica.

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. el 2.VIII (AMLB); (G).

MARESME

Santa Susanna 3 exs. en un parc infantil 
el 6.III (DCFB); (G). 

Agapornis fischeri
Agapornis de Fischer

Estatus Procedent de captivitat. Espècie 
de Tanzània.

ALT EMPORDÀ

Mollet de Perelada 6 exs. el 21.III (AOTA); 
(G).

OSONA

Vic 1 ex. al puig dels Jueus el 28.VIII (JPRB); 
(G). 

VALLÈS ORIENTAL

Sant Antoni de Vilamajor 1 ex. del 8.VIII 
al 10.VIII (JMOB); (G).

Aratinga acuticaudata
Aratinga de cap blau

Estatus Resident localitzat al casc urbà de 
Barcelona, on nidifiquen localment algunes 
parelles. Espècie sud-americana.

BAIX CAMP

Cambrils 1 ex. al passeig marítim el 22.XI 
(EPPC); (G).

BARCELONÈS

Barcelona Diverses observacions prop del 
parc de la Ciutadella durant tot l’any (AMLB). 
12 exs. el 4.II (OCVA); (N).

SELVA

Vilobí d’Onyar 1 ex. prop del convent de 
les Clarisses el 24.III (ADGA); (G).
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VALLÈS OCCIDENTAL

Terrassa 2 exs. el 31.VIII (JBXT); (G).

Aratinga mitrata
Aratinga mitrada

Estatus Procedent de captivitat. Originària 
de Perú, Bolívia i Argentina.

BARCELONÈS

Barcelona Observacions d’1 a 3 exs. al 
parc de la Ciutadella al març, a l’agost i al 
desembre (AMLB i JFOB). Presència al llarg 
de tot l’any amb freqüents entrades en els 
forats d’una edificació a l’hospital de Sant 
Pau (XTGA); reproducció probable (R). 40 
exs. davant les oficines de l’Institut Català 
d’Ornitologia al carrer Girona el 22.I (SHVA 
i JQLA); (N).

TARRAGONÈS

Tarragona 1 ex. el 2.IX (PASA); (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. Espècie 
sud-americana.

BARCELONÈS

Barcelona 2 exs. al parc de la Ciutadella 
el 14.III (SHVA) i del 3.XI al 23.XII (AMLB); 
(G). 9 exs. al parc de Diagonal Mar el 17.II 
(MRFB, MGVA i XLBA); (N).

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 li possibilita poder-ho fer de 
forma natural en el futur.

TARRAGONA

Salou 5 exs. el 17.I (ICOA); (G).

Amazona aestiva
Lloro de front blau

Estatus Observat esporàdicament a Ca-
talunya, procedent de captivitat. Espècie 
sud-americana.

SELVA

Blanes 1 ex. a la platja el 7.XI (http://www.
youtube.com/watch?v=1kurGMJ1OFc); (G).

Amazona amazonica
Lloro d’ales taronges

Estatus Procedent de captivitat. Originari 
de sud Amèrica i de les illes de Trinitat i 
Tobago.

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a cal Nani el 
31.I (RBVA); (G).

Nymphicus hollandicus
Cacatua de les nimfes

Estatus Procedent de captivitat. Espècie 
australiana.

http://www.youtube.com/watch?v=1kurGMJ1OFc
http://www.youtube.com/watch?v=1kurGMJ1OFc
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BAGES

Santpedor 1 ex. a l’aiguamoll de la Bòbila 
el 8.V (RSFA); (G). 

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a can Dimoni el 
7.XI (RBVA); (G). 

OSONA

Vic 1 ex. el 6.VIII (MRFB); (G).

Acridotheres tristis
Minà comú

Estatus Procedent de captivitat. Diverses 
observacions al delta del Llobregat. Origi-
nari de l’Índia i establert a Austràlia, Nova 
Zelanda, sud de l’Àfrica, Rússia, Aràbia i 
Tenerife.

GARRAF

Sant Pere de Ribes 2 exs. entre un grup 
d’estornells vulgars Sturnus vulgaris  a prop 
de la riera de Jafre del 12.XII a finals d’any 
(RGLA); (G).

Lamprotornis chalybaeus
Estornell metàl·lic gran d’orelles blaves

Estatus Procedent de captivitat. Espècie 
africana.

SELVA

Blanes 1 ex. a la desembocadura de la 
Tordera el 10.X (XRCA); (G).

Ploceus melanocephalus
Teixidor capnegre

Estatus Procedent de captivitat. Espècie 
africana.

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat Un mascle a cal Nani 
el 27.IX (AMLB); (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 Diverses observacions des de 2 exs. 
femelles o joves al Matà l’1.VII (RFXS) a 1 
ex. a l’estany Europa i a la closa del Puig 
del 6.VIII (OBJA) al 27.X (CRRB), amb un 
màxim d’uns 40 exs. a les cel·les i estany 
Europa el 25.IX (AOTA); (G).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a cal Tet el 28.IV 
(LOXA). 1 parella al niu al canyissar de da-
vant l’aguait del Sabogal el 22.VII (FLSA; 
LOXA) i fins a finals de setembre (FLSA i 
AMLB), (G).

SELVA

Santa Coloma de Farners Un mascle el 
8.IX (ADGA); (G).

Estrilda troglodytes
Bec de corall cuanegre

Estatus Resident introduït, procedent de 
captivitat, que manté petites poblacions 
naturals de forma molt localitzada en algu-



Llista Sistemàtica 269

nes comarques (Baix Llobregat, Barcelonès, 
Tarragonès, per exemple). Es distribueix 
pel Sudan i Uganda.

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 2 ex. a la cua de 
l’embassament el 24.IV (RRSB, JCPB i PTEA). 
1 ex. cantant el 17.VII (CGGA); (G). 5 exs. 
davant el pàrquing de Castellet el 21.X 
(JDFA).

BARCELONÈS

Barcelona Observacions regulars al llarg 
de tot l’any. 5 exs. al parc Güell el 9.IX 
(DBMC); (G).

GARRAF

Cubelles 2 exs. el 26.XII (JSXH); (G).

Serinus canaria
Canari

Estatus Procedent de captivitat.

BAIX EMPORDÀ

Castell-Platja d’Aro 1 ex. de coloració 
groga a Platja d’Aro a primers d’agost (JRGA); 
(G).

PLA DE L’ESTANY

Serinyà 1 ex. el 15.VI (SCIA); (G).
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http://www.comiteempordanes.org/Anuaris/Anuari_Emporda_2009.pdf
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Corb marí gros Phalacrocorax carbo carbo, el Sorreig, Gurb (Osona), 31.I.2009 (Joan Aymerich/GACO).

Corb marí emplomallat Phalacrocorax aristotelis aristotelis, embassament de la Baells, Berga (Berguedà), 
20.IX.2009 (Miquel Batriu).
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Corredor Cursorius cursor, punta de la Banya, Delta de l’Ebre (Montsià), 3.V.2009 (Manolo García).

Fredeluga gregària Vanellus gregarius, Bellcaire d’Empordà (Baix Empordà), 3.XI.2009 (Daniel Burgas).
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Territ de Temminck Calidris temminckii, maresma de les Filipines, delta del Llobregat (Baix Llobregat), 
15.III.2009 (Xavier Martínez). 

Escuraflascons becgròs Phalaropus fulicarius, Vilanova de Bellpuig (Pla d’Urgell), 22.VI.2009 (Aleix Comas).



Anuari d’Ornitologia de Catalunya 2009274

Gavinot polar Larus galucoides, Cambrils (Baix Camp), 5.II.2009 (Joan Ferrer).

Gavineta de tres dits Rissa trydactyla, port de Tarragona (Tarragonès), 1.II.2009 (Raül Aymí).
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Piula grossa Anthus richardi, estany de Mornau, Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà (Alt Empordà), 
23.IV.2009 (Miguel Ángel Fuentes).

Tallarol xerraire Sylvia curruca, desembocadura del Besòs, Sant Adrià de Besòs (Barcelonès), 27.IV.2009 (Juan 
Bécares).
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Mosquiter comú siberià Phylloscopus collybita tristis, Remolar, delta del Llobregat (Baix Llobregat), 21.IV.2009 
(Joan Castelló).

Boscarla dels arrossars Acrocephalus agricola, Remolar, delta del Llobregat (Baix Llobregat), 23.IV.2009 (Joan 
Castelló).
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Sit capblanc Emberiza leucocephalos, Aspa (Segrià), 21.I.2009 (Rafael Armada/www.rafaelarmada.com).

Pardal comú Passer domesticus leucístic, Bellpuig (Pla d’Urgell), 23.VI.2009 (Raül Aymí). 

http://www.rafaelarmada.com
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APÈNDIX 1

Fe d’errates

Aquest apartat està destinat a mostrar els errors de redacció que s’hagin produït en anua-
ris anteriors. L’edició de l’anuari d’ornitologia comporta la gestió d’una enorme quantitat 
de dades, la qual cosa pot donar lloc a errades de redacció puntuals. En aquest sentit, és 
especialment interessant introduir les dades ornitològiques d’interès per l’anuari en format 
electrònic, mitjançant el portal www.ornitho.cat, ja que això minimitza el nombre d’errors 
al fer innecessària una segona transcripció de les observacions a la base de dades general 
de l’anuari. Demanem disculpes pels errors de redacció de l’anuari del 2009 i encoratgem 
els lectors perquè, si troben algun error de redacció, ho comuniquin a l’Institut Català 
d’Ornitologia. D’aquesta manera aconseguirem un eficaç filtre que evitarà confusions 
desafortunades.

AnuAri d’OrnitOlOgiA 2008

Mergus serrator
Bec de serra mitjà

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. descansant a l’espigó de 
Bac de Roda el 22.I (RRSB); (G).

Error en el codi d’observador: hauria de dir 
RRSB i JCPB.

Botaurus stellaris
Bitó

SELVA

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

Error en el codi d’observador: hauria de dir 
ADSA.

Ardeola ralloides
Martinet ros

ALT PENEDÈS

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

Error en la data: hauria de dir 11.V

Milvus migrans
Milà negre

ALT PENEDÈS

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

Error en la data: hauria de dir 26.IX

Gyps fulvus
Voltor comú

VALLÈS ORIENTAL

Castellbisbal 1 ex. en vol en direcció sud-
oest el 24.I (JPSA); (G).

Error en el codi d’observador: hauria de dir 
GSRA.

Falco eleonorae
Falcó de la reina

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. descansant sobre el turó 
del Putxet l’11.XI (RRSB); darrera citació de 
l’any a Catalunya molt tardana (F).

Error en el codi d’observador: hauria de dir 
JCPB.

http://www.ornitho.cat
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Charadrius morinellus
Corriol pit-roig

BAIX EMPORDÀ

Bellcaire d’Empordà Un mínim de 8 exs. 
sedimentats el 6.IX (JPCA); (E).

Error en el codi d’observador: hauria de dir 
JPCA i JCMF.

Calidris temminckii
Territ de Temminck

BAIX EMPORDÀ

Pals 2 exs. als aiguamolls de Boada l’1.V 
(JPCA); (G). 

Error en el codi d’observador: hauria de dir 
JPCA i JCMF.

Arenaria interpres
Remena-rocs

MARESME

Premià de Mar 1 ex. a l’interior del port 
del 30.XI a finals d’any (MCVA); citació 
hivernal (F).

Error en el municipi: hauria de dir Arenys 
de Mar.

Larus audouinii
Gavina corsa

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).

Error en el text: hauria de dir Observacions 
regulars durant el mes de juny i la primera 
quinzena de juliol, en vol per la tarda, en direcció 
al port de Barcelona, sobre el parc de Diagonal 
Mar, amb un màxim d’uns 80 exs. el 15.VI 
(RRSB); (N, G, F).

Psittacula krameri
Cotorra de Kramer

BARCELONÈS

Badalona 34 exs. al parc de Diagonal Mar 
l’1.IV (RRSB); (N).

Error en el codi d’observador: hauria de dir 
CBMA.

Coracias garrulus
Gaig blau

BAIX EMPORDÀ

Torroella de Montgrí 2 exs. al mas de 
la Pagesa el 14.VI (JPCA); darrera citació 
prenupcial (F).

Error en el lloc i en el codi d’observador: 
hauria de dir a Sobrestany i JPCA i JCMF.

Caprimulgus europaeus
Enganyapastors

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 1 ex. atropellat al km 
7,3 de la carretera BV-2115 el 5.V (PTEA); 
(B).

Error en la data: hauria de dir 5.VIII

Hirundo daurica
Oreneta cua-rogenca

OSONA

Santa Eulàlia de Puigoriol 2 exs. descan-
sant en uns cables elèctrics a l’interior del 
poble l’11.XI (ABBB, OSFA i RTLA); darrera 
citació postnupcial (F).

Error en la data: hauria de dir 11.X.
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Remiz pendulinus
Teixidor

VALLÈS ORIENTAL

Martorelles 1 ex. al riu Besòs el 7.V i un 
juvenil el 29.VI (FMVA); nou quadrat UTM 
10x10 de cria possible (F).

Error en el comentari: la primera citació es 
tracta d’una darrera citació prenupcial, i la se-
gona es tracta d’una citació estival o postnupcial.

Estrilda troglodytes
Bec de corall cuanegre

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 4 exs. a les vinyes de 
la cua de l’embassament del Foix el 29.V 
(PTEA i JDCA); (G).

Error en el codi d’observador: hauria de dir 
PTEA i JDFA.

Peu de fotografia de la pàgina 259:

Restes de pioc salvatge Otis tarda, ZEPA 
de la serra de Godall, Ulldecona (Montsià), 
25.VI.2008 (Xavier Parellada).

Error en l’autor de la fotografia: hauria de 
dir Mariano Cebolla.

Mancances destacades 
als anuaris anteriors

AnuAri d’OrnitOlOgiA 2007

Melanitta nigra
Ànec negre

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre uns 200 exemplars al mar, 
al sud de l’illa de Buda el 16.I (ABBB); (N).

Error en l’any: hauria de dir Anuari d’Orni-
tologia 2005.
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APÈNDIX 2

Mancances destacades als anuaris anteriors

Aquest apartat de l’anuari d’ornitologia està destinat a mostrar omissions destacades que 
s’hagin produït en anuaris anteriors. L’edició d’aquesta obra comporta la selecció d’una 
gran quantitat d’observacions d’entre les moltes que arriben al comitè editorial i, per 
tant, l’omissió de dades importants és, en menor o major mesura, inevitable. Demanem 
disculpes per les mancances destacades en la redacció de l’anuari del 2009 i encoratgem 
els lectors a què, si creuen que hi ha alguna dada que sigui d’interès evident que no hagi 
estat publicada en l’anuari corresponent, ho comuniquin a l’Institut Català d’Ornitologia. 

AnuAri d’OrnitOlOgiA 2006

Falco naumanni
Xoriguer petit

TARRAGONÈS

Tarragona Un mascle a la Torre del Rei el 
13.V (PWWB); (G).

Lanius minor
Trenca

OSONA

Manlleu 1 ex. prop del Santuari de Puig-
Agut el 3.VI.2006 (AGRB); primera citació 
per la comarca (G). 



Anuari d’Ornitologia de Catalunya 2009284

APÈNDIX 3

Llista dels codis dels observadors

En aquest apèndix s’inclouen els codis emprats al text per identificar cadascun dels obser-
vadors, entitats o fonts d’informació que han contribuït amb dades a l’Anuari. 
El sistema de codificació del banc de dades de l’Anuari (també del programa informàtic 
Ornitocites) utilitza com a base el nom i els dos cognoms de l’observador i està format per 
quatre dígits. El codi de cada observador es construeix utilitzant la primera lletra del nom, 
primer i segon cognoms -per exemple, Joan Carles Fortuny i Torras es codificaria com 
“JFTA”. El quart dígit es reserva per als casos de repeticions: si es desconeix que n’existeixen 
o no n’hi ha, s’utilitza la lletra “A”; segons es van coneixent repeticions, s’assigna a cada 
observador una lletra diferent. Si es desconeix el segon cognom de l’observador es posa el 
caràcter “X” al lloc corresponent -per exemple, Joan Font es codificaria com “JFXA”. Un cas 
particular és el de noms de persones estrangeres o d’origen estranger que tenen només un 
cognom. En aquest cas, com en realitat no manca informació sobre el seu nom, la segona 
i tercera posició tenen la mateixa lletra, la primera del cognom. Així, per exemple, el codi 
de Steve West és SWWA.

Us detallem tots els codis actualitzats dels observadors que han enviat dades a l’Anuari 
des del primer número (1996), per tres motius fonamentals: 1) informar-vos de quin és el 
vostre codi correcte (el que heu d’utilitzar a partir d’ara); 2) indicar per a quins observadors 
encara manca el segon cognom; i 3) facilitar la detecció d’errors en la transcripció de noms 
i cognoms. Us agrairíem molt, doncs, la vostra col·laboració en la detecció de qualsevol 
omissió o error que haguem pogut cometre. Noteu que aquí (és a dir, a la versió impresa 
de l’Anuari), quan es desconeix el segon cognom, el caràcter “?” dels codis d’observador 
s’ha canviat per una “X” per raons estètiques. Finalment, és especialment important insistir 
en el fet que quan s’enviïn dades per a l’Anuari hi constin el nom i els dos cognoms de 
l’observador, ja que aquesta és la manera d’aconseguir una adequada identificació dels 
observadors. També sol·licitem que tothom que sàpiga algun dels cognoms que manca en 
els codis d’observadors ho comuniqui a l’ICO per poder corregir adequadament la llista.

AAAA Anna Artés Ayala
AAAB Alba Abellí Albó
AACB Albert Alemany Capella
AAGA Antoni Abad Guillén
AAGB Aurea Acebes Gonzalo
AAIA Antoni Arilla Isern
AAJA Antonio Alonso Jardí
AALA Arístides Admella Llimiñane
AAMA Ángel Arroyes Martínez
AAMB Alexandra Aparicio Moreno
AAPA Adrià Alcoverro Pedrola
AATI Anelladors de Tiana    
AAVA Àngel Aymerich Vilarrasa
AAXA Anna Alonso  

AAXB Albert Arean  
AAXC Antoni Aldeguer  
AAXD Arcadi Armangué  
AAXE Adrià Antó  
AAXF Àngel Àlvarez  
AAXG Alfons Alier  
ABBA Albert Bertolero Badenes
ABBB Arnau Bonan Barfull
ABBC Agnès Batlle Bassa
ABBD Arjan Brenkman  
ABBE Audrey C. Baker  
ABBF Aurélien Baroin  
ABBG Albert Bassin  
ABCA Àngel Bola Cabrera



Apèndix 3: Llista dels codis dels observadors 285

ABCB Albert Baucells Colomer
ABCC Anna Buixeda Company
ABCD Antònia Ballús Corrius
ABCE Albert Belil Canyadell
ABGA Àngel Bonada González
ABHA Antoni Borràs Hosta
ABMA Amadeu Bairaguet Mercadé
ABRA Albert Burgas Riera
ABTA Amadeu Bosch Teixidó
ABVA Andrés Bruguera Vera
ABVB Aleix Báez Vidal
ABXA Aleix Badia  
ABXB Alberto Bueno  
ABXC Alejandra Becerri  
ACAA Antoni Canicio Albacar
ACAB Alexandre Canal Arau
ACBA Ana Ceres Borau
ACBB Antonio Cantero Borrego
ACBC Alda Carreras Bosch
ACBD Albert Cufí Bohigas
ACCA Antonio Caballero Cid
ACCB Alexis Camacho Casas
ACCC Andrew Crory
ACCD Alain Chappuis   
ACFA Abel Chimeno Fernández
ACFB Antonio Capilla Fernández
ACFC Antoni Cruz Folch
ACGA Antoni Carulla Guarner
ACGB Albert Cortada Gardella
ACGC Alejandro Conde González
ACHA Aleix Comas Herrera
ACHB Adelina Comas Herrera
ACJA Albert Campsolinas Juanola
ACMA Antoni Curcó Masip
ACMB Antonio Luis Cuadra Miralles
ACOA Antonio Cuadrada Ornosa
ACOB Antoni Cabrera Ortega
ACPA Amadeu Cortès Penedès
ACPB Álvaro Canales Portoles
ACPC Anna Cornellas Pitarch
ACRA Ángel Castellanos Robles
ACSA Andreu Carretero Serra
ACSB Alfons Cama Saballs
ACTA Albert Cama Torrell
ACTB Aleix Cama Torrell
ACXA Andreu Canut  

ACXB A. Coveney  
ACXC Alexandre Cuadrado  
ACXD Anna Castells  
ACXE Andreu Camps  
ACXF Anna Casanovas  
ACXG Antonio Ceballos  
ACXH Ariadna Clos  
ACXI Adjutori Cunill  
ACXJ Assela Coll  
ACXK Armindo Cerdeira
ACXL Anna Codina
ACXM Anna Castan
ACXN Alba Casals 
ADBA Alba Duran Blázquez  
ADDA Antoine Deronaux  
ADGA Alfons Delgado García
ADGB Alfons Delgado Gallardo
ADGC Anna Dalmau Guasch
ADLA Antonio de la Cruz Lozano
ADOA Àlex Domec Oliete
ADSA Artur Degollada Soler
ADSB Alícia Duró Sans
ADXA Antón M. Dunyó
AEEA Andrew Elliott  
AEFA Antoni Espanya Forcadell
AEIA Albert Eroles Isern
AELA Andreu Escolà Llevat
AERA Antonio España Ruiz
AEXA Albert Escriu  
AEXB Agustí Esteban  
AFAA Anna Maria Folch Albareda
AFFA Amine Flitti  
AFFB Anthony Faure  
AFFC Alessio Farioli  
AFHA Alberto Fernández Horcajo
AFLA Alfonso Fernández León
AFMA Aníbal Ferron Mohedano
AFMB Ángel Fernández Martín
AFXA Álex Fraga  
AFXB Alícia Florit  
AFXC Ana Ferrer  
AFXD Adriana Fernández  
AFXE Alicia Fortuny  
AFXF Àlex Filella  
AGAA Ana Garcerán Álvarez
AGAB Aurea Gonzalo Acebes
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AGAC Ariadna Gutiérrez Arbonés
AGCA Agustí Gasulla Carbo
AGCB Anna Gamero Cabrellez
AGGA Anna Gasull Giménez
AGGB Anna Gallés Gabarró
AGGC Alan Gilberston
AGGD Albert Gispert Guinjoan 
AGHA Anna Rosa González Hazas
AGRA Alejo García Rodríguez
AGRB Andrés García Ródenas
AGSA Aida Garcia Secall
AGSB Anna Guday Salvi
AGXA Antoni Gascón  
AGXB Annie Guerao  
AGXC A. Guillaumet  
AGXD Albert González  
AGXE Albert Galofré  
AGXF Asier Gómez  
AGXG Albert Gispert  
AGXH Àngela Guitart  
AGXI Anna García  
AGXJ Alicia Grima 
AGXK Àlex Giménez 
AGXL Alba Guiran
AHMA Antonio Hernández Matías
AHRA Alba Holgado Roig
AHXA Antoni Hernández  
AHXB Anna Huguet  
AIAA Albert Ilari Aniento
AJCA Antonio Jiménez Carbonell
AJGA Alicia Jiménez Gómez
AJOA Anna Julià Olivé
AJVA Abel Julien Vila
AJXA Àlex Jutglà  
ALAA Albert Lozano Anglada
ALAB Ana López Antía
ALCA Antoni Lombarte Carrera
ALFA Albert Lloret Falo
ALNA Ana López Nombonas
ALPA Ángel Lara Pomares
ALSA Andrés López Sepulcre
ALTA Altres    
ALXA Àngela López  
ALXB Antoni López  
ALXC August Luna  
ALXD A. Llari  

ALXE Albert López  
ALXF Antoni Llauradó  
ALXG Anna López
ALXH Anabel Lucena  
AMAA Antonio Mendez Andreu
AMBA Anna Motis Berta
AMBB Adelaida Moreto Bertran
AMCA Albert Manero Camps
AMDA Alejandro Morales Duque
AMFA Àlex Montfort Frader
AMGA Antonio Martín García
AMLA Amadeo Molina López
AMLB Àlex Mascarell Llosa
AMMA Anthony McGeehan  
AMMB Ann Matschke  
AMOA Albert Martí Olivet
AMOB Abel Martín Orive
AMPA Adria Mercader Pallarés
AMPB Anastasio Martín Pérez
AMPC Albert Montoya Pons
AMRA Antonio Martínez Rua
AMSA Albert Martínez Silvestre
AMSB Anna Morlans Salvador
AMSC Aleix Millet Sargatal
AMSD Antoni Mariné Sanz
AMVA Antoni Margalida Vaca
AMVB Albert Martínez Vilalta
AMVC Àlex Mascuñan Visiedo
AMVD Anna Moreso Ventura
AMVE Alain Moya-Angeler Vila
AMVF Antoni Marí Vivancos
AMXA Alex Martín  
AMXB Agnès Mayoral  
AMXC Àlex Mongillot  
AMXD Anna Martí  
AMXE A. Montclús  
AMXF Àngel Martorell  
AMXG Albert Marsellés  
AMXH Alfons Mitjanes  
AMXI Alex Muñoz  
AMXJ Albert Monsó  
AMXK Alberto Maceda  
AMXL Albert Menal
ANAA Aniol Negre Albertí  
ANCA Antoni Nievas Castro
ANEA ANEM    
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ANGA AgrupacióNaturalista i Ecologista  
 de la Garrotxa
ANGB Ateneu Naturalista de Girona
ANXA Ana Narciso  
AOBA Alejandro Onrubia Baticón
AODA Antonio Obrador Domingo
AOSA Àlex Omedes Salinas
AOTA Àlex Ollé Torner
AOVA Àlex Olvera Van der Sttoep
APAA Alicia Piolí Araújo
APBA Alfons Plujà Banal
APBB Anna Puigdemont Bonmatí
APBC Agustí Panades Batlle
APBD Anna Puig Birba
APBE Àngel Palmerola Batallé
APCA Àlex Palacín Cabañas
APCB Arcadi Pomer Cajamitjana
APCC Albert Peris Campodarbe
APCD Ana Pazos Clavera
APCE Àngels Pasquina Carmona
APFA Albert Pedro Font
APFB Àngel Ponce Feliu
APGA Antonio Puig García
APGB Àngels Pinyana Garriga
APMA Artur Piñol Morera
APMB Aina Pérez Marquet
APMC Antònia Pulido Mayoral
APNA Amics Parc Natural Aiguamolls  
 de l’Empordà
APPA Arola Palau Pinyana
APPB Alexis Pochelon
APRA Alfred Puig Rodó
APRB Albert Planas Roura
APSA Albert Petit Saludes
APSB Alexandra Pongicuppi Serrano
APTA Anna Ponjoan Thäns
APVA Albert Pujol Vàzquez
APVB Albert Petit Vidal
APXA Albert Planella  
APXB Agustí Puig  
APXC Anna Papió  
APXD Albert Porté  
APXE Alicia Pujol  
APXF Albert Pujols  
APXG Albert Pau  
APXH Alfred Pinyol  

APXI Àlex Palomino  
APXJ Albert Pèlachs  
APXK Aimara Planillo  
APXL Alícia Pujol
APXM Angel Pérez
APXN Àngel Prat
AQBA Alba Quintana Batlle   
ARCA Alfons Raspall Campabadal
ARCB Ada Roig Carreras
ARCC Antonio Ruiz Cordoba
ARDA Antonio Revilla Delgado
ARGA Albert Roig García
ARGB Àngel Ruiz Garcia
ARGC Albert Ruda González
ARHA Andrés Requejo de las Heras
ARJA Antoni Ramos Julià
ARMA Antonio Roman Mora
ARMB Àngel Rueda Munich
ARMC Armand Ramal Muñoz
ARMD Albert Rigolt Muxart
AROA Albert Roca Orta
ARPA Aurora Rosúa Puerto
ARPB Alberto Rodríguez Pascual
ARPC Antoni Ricart Pacual
ARRA Antonio Roy Riera
ARRB A. Rajarsärkkä  
ARRC Anne-Marie Robillard  
ARSA Antonio Rodríguez Sinovas
ARVA Albert Ruhi Vidal
ARVB Àlex Rollan Vallbona
ARXA Alba Roca Xirinacs
ARXB Àngels Ribas  
ARXC Àngels Ràfols  
ARXD Almudena Rescalvo  
ARXE Agustí Ruiz  
ARXF Albert Rotllan  
ARXG Albert Rotllan  
ASAA Antonio Salmerón Anoro
ASCA Albert Subirà Castañé
ASCB Antoni Sánchez Cuxart
ASCC Albert Surinyach Cabrera
ASDA Ariadna Solé de la Llera
ASFA Antonio Sánchez Floro
ASLA Ariadna Seglar Llavona
ASLB Arnau Sargatal Llinàs
ASMA Arturo Sarro Martín
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ASMB Alejandro Sintes Messia
ASMC Albert Soria Martínez
ASOA Anna Simon Ollè
ASPA Arnau Sebé Pedrós
ASPB Anna Serra Pontí
ASRA Antonio Sandoval Rey
ASSA Alberto Javier Somoza Sánchez
ASSB Ad Spraung  
ASVA Albert Sala Valls
ASXA Anna Sabata  
ASXB Anna Maria Sabà  
ASXC Anna Salmerón  
ASXD Adrià Solé  
ASXE Alfredo Sánchez  
ASXF Amàlia Sanz
ASXG Àngel Serrat  
ATGA Albert Tintó Garcia-Moreno
ATJA Ana Torres Jack
ATMA Antonio Triviño Muñoz
ATTA Ádám Tamás
ATVA Armando Tomas Vidal
ATXA Àngel Targell  
ATXB Antonio Torres  
ATXC Àngel Torrent  
ATXD Andrea Trochez  
AURA Antonio Urbano Ruiz
AVAA Albert Vaca Agustí
AVDA Albert Vázquez de Luca
AVMA Armando Vendrell Martí
AVPA Anna Varea Polo
AVSA Antoni Vilanova Subirats
AVVA Adriana Vidal Vallès
AVVB Arnoud van den Berg  
AVXA Albert Viñas  
AVXB Antonio Vázquez  
AVXC Antoni Viñamata  
AVXD Aitor Villareal  
AWCA Antonio Westermeyer Cumplido
AWWA Almeray Westerling  
AXXA Antonio    
AZCA Amalia Zozaya Coronas
AZUA Álvaro Zuloaga Uriabasterra
BAAA Benjamin Allegrini  
BAAB Bob Ashman  
BBBA Bruno Berthemy  
BBCA Bartomeu Borrell Casals

BBSA Blanca Botey Sánchez de Rojas
BCCA Blandine Carré  
BCLA Berta Caballero López
BSCA Benito Castellano Sánchez
BCXA Bernat Canut  
BCXB Begoña Cervera  
BDDA Bo Dalsgaard  
BDXA Benet Dalmases  
BDXB Bob Dack  
BEFA Batista Estopà Fontanet
BFXA Blanca Figuerola
BFXB Bet Font  
BGCA Bernat Garrigós Castro
BGEA Bienvenido Gómez Esteban
BGVA Bienvenido Granados Vidal
BGXA Berta Gaya
BGXB Berta Gómez 
BGXC Balbina Gelonch 
BIPA Bernat Iglesias Pérez
BMBA Robert Minobis Bech
BMMA Bárbara Melville  
BOOA Bernard Oosterbaan  
BPPA Bruno Portier  
BRMA Beneharo Rodríguez Martínez
BRXA Begoña Rodríguez
BRXB Belén Rubio  
BSAA Bernat Soler Antic
BSCA Berta Santillana Closas
BSJA Bárbara Solà Jurschik
BSSA Bronson Shaw
BSSB Barbara Schmitt  
BVVA Blas van der Meulenggraaf  
BVXA Benigno Varillas  
CAAA Claude Ágnés  
CAAB Claire Ashman  
CABA Carlet Altimiras Barnet
CACB Carlos Álvarez Cros
CAFA Camil Albert Fernández
CALA César Álvarez Lao
CAUA Clemente Álvarez Usategui
CAXA Carina Álvarez  
CAXB Cecilia Antolín  
CAXC Carles Arteaga  
CBAA Cristian Bonsoms Arévalo
CBBA C. Bourdenet  
CBCA Cosme Barrera Camprobí
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CBCB Claudi Baiges Casanova
CBGA Carles Barri Guamis
CBLA Carles Barriocanal Lozano
CBMA Cristina Begué Menen
CBSA Carme Buxalleu Serras
CBVA Carles Baserva Vinyas
CBXA Christian Boix  
CBXB Cristina Bas  
CBXC Carles Brucet  
CBXD Cristina Ballesteros
CBXE Cristina Bonet  
CCBA Carlos Ceballos Berenguer
CCCA Charles Crafford  
CCDA Carlos Casalderrey Docampo
CCFA Carles Colodro Fandos
CCHA Christine Coveney Homes
CCMA Carles Carboneras Malet
CCRA Carlos Comas Rodríguez
CCSA Carles Casajust Sevillano
CCTA César Castel Tironi
CCVA Carme Cortacda Vilamitjana
CCXA Carles Cano  
CCXB Carles Casabona  
CCXC Carles Crespo  
CCXD Cristina Cabrera  
CDBA Carles Domingo Beltri
CDDA Christine Dollay  
CDRA Carles Dalmau Robres
CDXA Carol Durand  
CDXB Carme Díez  
CDXC Contxa Durà
CDXD Conchi de Linares  
CEGA Carol Egea Gil
CEMA Carmel Expósito Miró
CEPA Ciara Escoda Piñol
CETA Centre Excursionista Terrassa
CFLA Carme Feliu Latorre
CFMA Carles Furquet Morales
CFQA Carles Feo Quer
CFXA Carles Fabrelles  
CFXB Cecilio Fernández  
CGAA Conchita Giralt Anales
CGDA Celia Gobea de Sangenís
CGEA Carlos Gutiérrez Expósito
CGFA Carlos Grande Flores
CGGA Cisco Guasch Gonzàlez

CGGB Chris Gibbins  
CGNA Carme Gassiot Noguer
CGPA Cristina García Pina
CGPB Cèsar Gutiérrez Perearnau
CGPC Carles Gonzàlez Peix
CGXA Carme Garrido  
CGXB Carles Ginés Gibert  
CGXC Charo Gutiérrez  
CGXD Carles Gil  
CGXE Carlos Garcia  
CGXF Conchi González  
CGXG Cèlia Ginesta  
CGXH Carles García  
CHAA Carme Hernández Alós
CHDA Cesar Hergueta de Diego
CHMT CENS HIVERNAL MUNTANYANS
CIMA Carles Ibáñez Martí
CISA CISEN    
CJCA Casal de Joves Casc  Antic  
CJMA Cristian Jensen Marcet
CJRA C. Jousseaume Rohm & Hass
CJRB Carlos Ivo Jerez Rodríguez
CJSA Cristòfol Jordà Sanuy
CJSB Carme Jurado Sayos
CJXA Cristina Jiménez  
CLAA Carmelo López Abad
CLLA Clausjannic Labuz  
CLSA César Lama Solano
CLVA Carles Llebaria Vivar
CMEA Carles Margenat Escobairo
CMGA Carles Martorell Gendra
CMMA Christine Masse  
CMMB Colin Meadows  
CMMC Chiraphan Marckchoo  
CMPA Carolina Migrel Pérez
CMSA Carles Morales Sánchez
CMSB Carles Malo Sanmartí
CMTA Claudio Milan Tallón
CMVA Cristina Martí Vives
CMVB Carles Macias Vázquez
CMXA Cristina Marqués  
CMXB Cristina Marquès  
CNNA Claude Novoa  
CNPA Centre de Natura de les Planes   
 de Son
CNSA Centre Naturalista de Salt
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COBA COBIT Recerca i Estudi de la Natura  
 al Penedès
CODA Carlos Alberto Oliver Dorado
CPBA César Piñol Baena
CPEA Conchita Pavón España
CPIA Cristóbal Pintor Iranzo
CPMA C. Pascual Massaguer
CPMB Cristina Prieto Mercader
CPPA Clairie Pagazoglou  
CPRA Cèsar Pedrocchi Rius
CPVA Carles Pibernat Viñets
CPXA Carlos Pastor  
CPXB Cinta Pascual  
CRAA Cos d’Agents Rurals de l’Alt Urgell
CRAB Cos d’Agents Rurals de l’Anoia
CRBA Cos d’Agents Rurals del Bages
CRBC Cos d’Agents Rurals del Baix Camp  
CRCA Claudi Racionero Cots
CRDA Centre Recuperació del PNDE  
CREA Cos d’Agents Rurals de l’Empordà
CRFA Centres Recuperació de Fauna  
CRGA Carles Ripoll Gómez
CRGB Cos d’Agents  Rurals de les Garrigues  
CRGC Carles Ripoll González
CRGD Cos d’Agents  Rurals de la Garrotxa
CRJA Cristina Roca Jimènez
CRMA Cristina Ruestes Mesalles
CRMB Cos d’Agents Rurals  del Montsià
CRNA Cos d’Agents Rurals de la Noguera  
CRPA Carme Rossell Pagès
CRPB Cos d’Agents Rurals Pla d’Urgell  
CRPC Cos d’Agents Rurals del Pallars Jussà
CRPD Cos d’Agents Rurals del Pallars Sobirà
CRRA Camile Rocher
CRRB Claude Ruchet  
CRSA Cos d’Agents Rurals del Segrià  
CRSB Carlos Ramírez Sánchez
CRSC Cos d’Agents Rurals de la Segarra  
CRSD Comité Rarezas SEO/Birdlife
CRSE Cos d’Agents Rurals del Solsonès  
CRTA Centre Recuperació Torreferrussa  
CRUA Cos d’Agents Rurals  de l’Urgell  
CRVA Cos d’Agents Rurals de la Val d’Aran
CRXA Concepció Riera  
CRXB Cèsar Renau  
CRXC Carme Rosell  

CRXD Cristina Roca  
CSAA Cristina Sánchez Alonso
CSBA Constantí Stefanescu Bonet
CSCA Carles Serrasolses Costa
CSFA Clara Soler Freixa
CSFB Carlus Sànchez Frou
CSGA Carles Santana García
CSPA Celia Sitjà Poch
CSSA Christian Segonne  
CSSB Chris Smith  
CSSC Christine Smith  
CSXA Clara Saliné  
CSXB Carlos Silva  
CSXC Climent Salvia  
CSXD Carles Solà  
CSXE Carlos Salva Xucla
CSXF Climent Solà
CSXG Carles Stern
CTTA Charlotte Turner  
CTTB Cécile Thevenot  
CTXB Cristina Torres  
CVPA Colla Vall de Cardós de la brigada  
 del PNAP
CVRA César Vidal Rodríguez
CVXA Carmen Verdejo  
CVXB Carme Viader  
CWSA Conference Waterbird Society
CWWA C.K. Williams  
CWWB Clara Wendenburg  
CZXA Carlos Zumalacárregui  
DABA Dolores Aboy Buceta
DACA Domènech Abella Ciuraneta
DAGA Domingo Alejandro García
DALA Daniel Álvarez López
DARA Daniel Aroza Rodríguez
DASA Daniel Aranda Salvachua
DAUA Daniel Alonso Urmeneta
DAXA David Albiol  
DAXB Daniel Antó  
DAXC Daniel Arqué  
DBAA David Boné Arroyo
DBBA Diane Bames  
DBCA David Bigas Campàs
DBDA David Bosch Demjen
DBMA Diego Benavides Madariaga
DBMB Dani Boix Masafret
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DBMC Dani Boronat Miranda
DBPA David Balasch Pérez
DBRA Daniel Burgas Riera
DBVA David Bañeras Vives
DBXA David Butterfield
DBXB Dani Bassas  
DCBA Daniel Crespo Bachero
DCCA Dominique Clement  
DCFA David Cortés Fontdevila
DCFB David Caballé Ferran
DCFC David Casellas Fabrellas
DCGA David Carbonell Gou
DCNA Domènec Cases Nuez
DCXB David Chaler  
DCXC Divina Carandell
DCXD David Castellano  
DDCD David Dueñas Cid
DDDA Daniel Díaz Diethelm
DDDB Derek Denham  
DDGA Diari de Girona    
DECA Dolors Esteller Camins
DEEA David Eöri
DEFA Daniel Espejo Fraga
DEPA Grup Ornitològic de  DEPANA  
DEXB Daniel Escoriza  
DFFA Didac Flores Flores
DFFB Dick Forsman  
DFFC Dale Forbes  
DFXA Darío Fernández
DFXB Dani Fernández  
DGBA Daniel González Ballvey
DGCA David Guixé Coromines
DGFA Diego García Ferré
DGFB Daniel Gulín Font
DGGA Daniela Grube  
DGGB Detlef Gruber  
DGJA David Giralt Jonama
DGMA Daniel González Martín
DGMX DANIEL GONZALEZ MARTIN
DGRA Dalmaci Gascon Roe
DGTA David Guillamón Tello
DGXA Diego Gil  
DGXB Delfín González  
DGXC Dolors Garcia
DGXD Dànae Garcia  
DHXA Dani Hinojosa  

DIVA Daniel Imbernón Vigara
DJGA David Jiménez Guillemat
DLCA David Llopis Cascón
DLHA Daniel López Huetas
DLLA Dave Langhorne  
DLVA Daniel López Velasco
DLXA Dolors Lagresa  
DLXB David Llop  
DMCA Daniel Mañas Codes
DMMA Daniel Macià Martí
DMMB Dave Mc Adams  
DMMC Diego Martínez Martínez
DMPA Dani Marín Pérez
DMVA David Magriñà Valls
DMVB David Moret Viñals
DMXA Dolors Marcet  
DMXB David Martí
DMXC Dani Moreno  
DOAA Daniel Olivera Aguilà
DOCA David Olmos Corral
DODA Daniel Oro de Rivas
DOOA Dave Owen
DOXA Dolors Ortin  
DPCA Daniel Pérez Casasín
DPCB Dolors Pinatella Casadevall
DPFA Daniel Piedrafita Francos
DPHA David Perpiñán Hinarejos
DPMA Daniel Puig Maideu
DPVA Daniel Ponté Valldecabres
DPXB Daniel Picazo  
DPXC David Padrès  
DPXE David Potrony  
DPXF Dídac Perales  
DRCA Daniel Ramírez Cadevall
DRGA Daniel Rius Garceran
DRGB David Robson Gay
DRJA David Ricart Jané
DRJB David Requena Jiménez
DROA Daniel Roca Orta
DRXA Dolors Romaguera  
DRXB David Rodés  
DRXC Dani Ribot  
DRXD David Rodríguez  
DSBA Domingo Salaet Badia
DSBB Deli Saavedra Bendito
DSCA Domingo Serrano Corredor
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DSCB David Sánchez Cabré
DSLA Domingo Serra Luz
DSRA Daniel Sol Rueda
DSSA D. Smalley  
DSSB Debby Saunders  
DSSC Danni Schneider  
DSXA Dani Sanjosé  
DSXB David Segalès  
DSXC David Secanell  
DSXD Damià Sánchez
DSXE Delia Serra
DSXF David Solans  
DTCA Dani Troy Castañosa
DTTA D. Trenkmann  
DTVA Joan David Tàbara Villalba
DTXB Daniel Tuset  
DTXC D. Tatin  
DULA David Usero López
DVBA David Vilasís Boix
DVJA David Vidal Juncosa
DVPA Daniel Ventura Pérez
DVPB Dani Villero Pi
DVRA Dolors Vidal Roig
DVSA Daniel Valverde Saubí
DVXB Daniel Velasco  
DWXA Diana Weber  
DXXA Darwin    
EAFA Encarna Angel Falcó
EAXA Edu Alabart  
EAXB Eva Andreu  
EAXC Elna Antó
EAXD Evelyn Astudillo  
EBAA Edu Bigas Alberch
EBCA Eva Bigas Campàs
EBCB Elisabet Brunsó Casellas
EBIA Eudald Busquets Icart
EBIB Emili Bassols Isamat
EBMA Enric Badosa Malagelada
EBPA Eugènia Badrena Pacheco
EBPB Enric Batllori Presas
EBRA Ernest Bori Robert
EBRB Enrique Balcells Rocamora
EBRC Elena Bernal Rodríguez
EBVA Enric Bonmatí Vilallonga
EBXA Eloi Batista  
EBXB Eduard Brugulat  

EBXC Enric Bisbe  
EBXD Eloi Bautista
EBXE Elisa Berganzo  
ECBA Eulàlia Caballé Brull
ECDA Encarna Casas Diaz
ECEA Elena Cano Escribano
ECFA Enric Capalleras Fàbregas
ECGA Enric Carrera Gallissà
ECGB Elvira César Galobardes
ECGC Eva Casals Graells
ECLA Eduard Clemente Laboreo
ECMA Esther Collado Martínez
ECOA Elisabeth Cañete Ortiz
ECPA Eduard Crous Parareda
ECRA Eugeni Capella Roca
ECSA Ernest Costa Saboia
ECTA Enrique Calabuig Tomás
ECTB Enric Capdevila Torrell
ECXA Estel Cañigueral  
ECXB Estel Cañigueral  
ECXC Èric Cantieri  
ECXD Emili Casals  
ECXE Emili Casals  
EDAA Eduardo de Juana Aranzana
EDBA Eduard Durany Brunet
EDBB Enric De Roa Bonel
EDDA Eric Durand  
EDDB Ernest Duscher  
EDDC Emilie Dor
EDDD Emilie Delepoulle  
EDLA Emilio Domínguez la Torre
EDMA Enric Duran Mejias
EDUB Eduard Borràs Camps
EDXA Enric De Bargas  
EDXB Emili Dor  
EEFA Emma Espejo Fraga
EEGA Elisabet Ejarque González
EEJA Esteve Espona Justo
EEPA Emili Esteve Puntí
EETA Enric Edo Teys
EEXA Edurne Egarte  
EEXB E. Escolà  
EFFA Elaine Fradley  
EFGA Esther Fanlo Grasa
EFMA Eduard Fàbrega Moyano
EFRA Enric Fàbregas Ruano
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EFRB Erènia Font Revilla
EFSA Enric Farré Serrando
EFTA Esther Freixenet Tresanchez
EFXA Enric Fontcuberta  
EFXB Enric Fàbregas  
EFXC Esteve Fongibell
EFXD Esperança Florit  
EGCA Enrique Gómez Crespo
EGCB Ester García Cid
EGGA Ernesto García González
EGGB Esther Gil Gil
EGGC Ernest Garcia Garcia
EGGD Eduard Gonzàlez Gracia
EGMA Eulàlia Gómez Molina
EGPA Emma Guinart Patiño
EGRE EGRELL    
EGSA Enric Garcia Serrano
EGSB Elías García Sánchez
EGTA Eduard Gràcia Tinedo
EGXA Esteve Gener  
EGXB Esther González  
EGXC Eduardo García  
EGXD Enric Gras  
EGXE Elena Gómez  
EGXF Eduard Gascón  
EGXH Evelyn Garcia  
EGXI Eduardo González  
EHLA Enrique Hernández López
EHXA Enric Hernández  
EIBA Estela Illa Bachs
ELLA Enric Luque López
ELXA E. Lagunas  
ELXB Elisabet Latorre  
ELXC Elena López  
ELXD Esther Llach  
ELXE Eva Lahoz 
ELXF Eduard Llorente  
EMAA Emilio L. Moreno Aguado
EMAB Emilio Marín Amaya
EMAC Enric Mondejar Aracil
EMCA Elisa Martró Català
EMDA Eloïsa Matheu de Cortada
EMFA Eli Montserrat Freixa
EMGA Eduard Martínez García
EMGB Elena Martí Gabernet
EMGC Eva Maurel Gavaldà

EMLA Emili Miralles Luna
EMLB Elena Muñoz López
EMMA Eduard Marquès Mora
EMMB Emili Muñoz Muñoz
EMMC Elisabeth McCragh  
EMPA Eli Miralles Peirón
EMRA Elisabet Moragas Romagosa
EMSA Enric Muñoz Sárraga
EMSB Eduardo Marín Saéz
EMXA Eduardo Mateos  
EMXB Elena Mur  
EMXC Enric Morera  
EMXG Esteban Montero
EMXH Elvira Morilla  
ENBA Enrique Navarro Bayerri
ENBB Escola de Natura de Banyoles
ENEA Eva Naranjo Estañol
ENMA Enrique Navarro Martínez
ENNA E. Nienwstraten  
ENRA Elisenda Navarro Ripoll
ENSA Elisa Navarro Soler
ENVA Edgar Neciga Valdivia
EOGA Enric Ortega González
EOMA Eva Octavio Mata
EOPA Elena Obach Porterto
EORA Equipo Ornitológico de la Rioja  
EOXA Elisenda Olivella  
EPFA Enric Pena Franch
EPGA Elisabet Pons Gracia
EPMA Eduard Pérez Mir
EPMB Esther Pujades Marco
EPMC Enric Planas Mateu
EPPA Eduard Piera Pallars
EPPB Eloi Palau Pinyana
EPPC Enric Pàmies Pallisé
EPRA Elena Pedrocchi Rius
EPXA Eva Puigpelat Garcia  
EPXB Emili Palau  
EPXC Ernest Pietx  
EPXD Esther Prat  
EPXE Enric Pérez  
EPXF Eugènia Planadevall  
EQXA Encarna Quijada  
EREA Eva Ribes Español
ERIT Projecte Erithacus DEPANA
ERPA Elena Rafart Plaza
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ERRA Eva de Rocafiguera Ramis
ERRB Emmanuel Roy  
ERVA Eladi Ribes Vidal
ERVB Eva Reñé Gavaldà
ERXC Eduard Rosés  
ESBA Enric Sanllehí Bitria
ESCO Equip de Suport per la Conservació  
 de l’Os
ESDA Elisabet Solé Dalfo
ESFA Esther Serra Font
ESGA Eduardo Soler García de Oteiza
ESHA Enrique Sánchez Herranz
ESLA Eduardo Sagrera Llibre
ESMA Eva Maria Solanes Morros
ESSA Eudald Solà Subiranes
ESSB Emerich Sumser  
ESTA Elena Sarri Torres
ESVA Erich Streich Vargas
ESXA Eva Solans  
ESXB Ernesto Sánchez  
ESXC Encarna Sáez
ESXD Estany de Sils
ESXE Erika Sanfidel  
ETNA Eva Tarragona Negre
ETXA Esther Tornos  
ETXB Esther Trullols  
EUXA Emilia Uroz  
EVAA Elena Vega Aldufeu
EVBA Eduard Vilaseca Baró
EVGA Enric Vadell Guiralt
EVPA Eduard Vallès Plasencia
EVRA Enrique Velasco Rubio
EVTA Emilio Vicente Tascón
EVXB Empar Vila  
EYYA Emin Yogurtcuoglu  
FAAA Ferran Aguilar Anton
FABA F. Xavier Ayora Barea
FARA Ferran Aguilar Rus
FARB Ferran Arenas Ribas
FATA Francesc Xavier Aute Todo
FAVA Francesc Xavier Aldavert Vicente
FAXA Fedra Aisa  
FBAA Francesc Bonilla Alcázar
FBBA Francesc Balaguer Burillo
FBMA Francesc X. Bernadí Misiego
FBOA Francesc Bombardó Oriol

FBPA Ferran Broto Pomarol
FBSA Ferran Barballó Saumell
FBTA Ferran Benages Travé
FBXB Ferran Blanch
FBXC Ferran Bravo  
FCAA Francesc Comas Angelet
FCAB Francesc Compte Alburnà
FCBA Francesc Carbonell Buida
FCCA Francisco Cerdà Crespo
FCCB Frank Capdevila Carcassona
FCDA Federico Cabello de Alba Jurado
FCFA Frederic Casas Font
FCMA Francesc Córdoba Monturiol
FCRA Fernando Carceller Ruiz
FCRB Francisco Canturiense Rico
FCRC Francesc Coll Riba
FCTA Francesc Capdevila Torrell
FCTB Francisco José Cabrera Tosas
FCXA Francisco Carrasco  
FCXB F. Casale  
FCXD Francisco Chiclana
FCXE Francesc Cornellà  
FDDA Felipe Dalmases Dalmases
FDDB F. Dorigny  
FDGA Farners Delgado Garrigós
FDRA Fernando de la Torre Reoyo
FDRB Fernan Duré Roig
FDXA Francesc Dalmau
FDXB Felip Dorronsoro
FDXC Francesc Davia  
FEXA Francisco Espartaco  
FFCA Félix Fernández Calvillo
FFGA Francesc Farriols Gombau
FFXA Francesc Farré  
FFXB Ferran Fontelles  
FFXC Fernando Fernàndez  
FGAA Francesc Giró Amigó
FGGA Frank Gallo  
FGPA Ferran González Prat
FGRA Fernando Gascon Roe
FGXA Francisco Gómez
FGXB Ferran Gómez  
FHHA Frank Hart  
FHVA Fernando Hernández Verdejo
FHXA Fernando Hernàndez  
FJJA Francesc Jutglar Jutglar
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FKGA Francesc Kirchner Granell
FLCA Ferran Latre Cortina
FLFA Francesc Llopart Fisa
FLGA Feliu López Gelats
FLGB Francisco Luna Guerrero
FLLA Francesc Llimona Llovet
FLLB Frédéric Le Gouis  
FLRA Francisco Latorre Río
FLRB Francisco Lorenzo Riera
FLSA Ferran López Sanz
FLSB Ferran Lloret Sabatè
FLVA Fernando Lozano Verduras
FLXA Francisco Javier Lloris  
FMBB Félix Mármol Bravo
FMBC Francisco Mármol Bravo
FMLA Francisco Javier Martín Lobelle
FMMA Francisco Morales Martínez
FMMB Francesc Muñoz Muñoz
FMRA Francisco Martínez Rodenas
FMSA Francesc Moncasí Salvia
FMSB Francesc Mas Solé
FMSC Francesc Marimon Suñol
FMVA Francesc Xavier Macià Valverde
FMXA Francesc Martí  
FMXB Francisco Macías  
FMXC Fèlix Mascort  
FMXD Francesc Moradell  
FNNA Francine Noftle  
FNXA Ferran Navas  
FOXA Ferran Osó  
FPAA Francisco Pongiluppi Alcoverro
FPAB Francisco Pérez Amil
FPPA Francesc Pons Pla
FPSA Ferran Páramo Sastre
FPTA Francesc Pont Torné
FPTB Francesc Parès Tanco
FPXA Francesc Pujol  
FPXB Ferran Pujol  
FPXC Ferran Pestaña  
FPXD Felip Pagès  
FRCA Francisco Javier Robres Cabezón
FRDA Fernando Riviere de Caralt
FRDB Fina Ruaix Dias
FRFA Fco Javier Rozano Fernández del Campo
FRFB Felip Robinat Felip
FRLA Fabián Romero Lechuga

FRMA Francesc Rovira Munell
FRRA Freddy Rivas Risueño
FRRB Francisco Javier Rodrigo Rueda
FRXA Ferran Rodríguez  
FRXB Ferran Royo  
FRXC Francesc Rodríguez  
FRXD Fran Ramírez  
FRXE Francisco Ruíz  
FSEA Francesc Soler Escàmez
FSEB Francisco Javier Santaeufemia Escuer
FSJA Frederic Sánchez Juanpere
FSLA Francisco Javier Sevilla Lozano
FSPA Friedgard Senff-Álvarez Proterra
FSPB Francesc Sardà Palomera
FSSA Fulton Somerville
FSVA Fermí Sort Vilaseca
FSXA Fina Segura
FTCA Fran Trabalon Carricondo
FTFA Francisco Torres Fonseca
FTTA Fiona Thomas  
FTTB François Turrian  
FVEA Francesc Vidal Esquerré
FVFA Francesc Vallhonrat Figueras
FVHA Fernando Valderrama Herraiz
FVMA Ferran Veciana Membrada
FVRA Fidel Villar Ribot
FVVA Frédéric Veyrunes  
FVVB Fred Verdonckl  
FVXA Ferran Vaquero  
FVXB Florinda Vidal  
FWWA Franch Willems  
GABA Gemma Artés Bosch
GACA GACO    
GARA Guarderia de l´Alta  Ribagorça  
 i Pallars Sobirà
GASA Gemma Aznar Subirats
GAXA Guillem Álvarez
GAXB Gonzalo Agudo  
GBAA Grup Bages d’Anellament  
GBCA Gerard Bota Cabau
GBDA Grup de Botànica de DEPANA
GBFA Gerard Berengueras Fernández  
GBXB Genís Baucells
GBXC Guillem Bagaria  
GCAA Graciella Candela Albert
GCAB Gerard Carbonell Agulló
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GCCA Guillem Chacon Cabas
GCCB Gemma Comte Camps
GCEA Gerard Cruz Estany
GCMA Guillem Cabero Riera
GCMB Guarderia del PN Cadí-Moixeró  
GCMC Glòria Clavero Martorell
GCSA Gerard Carot Sans
GCXA Gemma Carrascal  
GCXB Gerard Carrión Salip  
GCXC Gerard Codina 
GCXD Guillem Carol  
GCXD Gregori Cunill  
GDBA Gerard Dalmau Bonet
GDDA G. Dändliker  
GDDB Guy Delcroix  
GDDC Georges Demeautis  
GDMA Guarderia Departament Medi Ambient 
 i H.
GEEA Grup Ecologista La Encina  
GEEB Grup Ecologista Escurçó  
GEPA GEPEC    
GFFA Guy Flohart  
GGAA Gonzalo García Abadías
GGAB Gerard Gutiérrez Arbonés
GGCA Genís García Campderrós
GGGA Gilliam Gillvert
GGLA Gregorio García Lagos  
GGOA Gabriel Gargallo Oliva
GGPA Gerard Giménez Pérez
GGRA Gorka Gorospe Rombouts
GGTA Georgina Gratacós Teixidor
GGXA Guillem Giner  
GGXB Gemma González
GGXC Gregori Garcia  
GHXA Goizargui de las Heras  
GHXB Gemma Hurtado  
GJEA Germana Joaquima Escolàpies Arenys
GJJA G. Johnson  
GJPA Gabriel de Jesús Pinho
GKKA Geir Karlsen  
GLAA Gabriel Lampreave Altarriba
GLFA Gabriel Llorens Falgado
GLGA Gregori Lagos García
GLLA Gaelle Lutaud  
GLLB Gregory Lepoutre  
GMCA Gemma Muns Closas

GMCB Guillem Mas Cornet
GMCC Guillem Mora Carandell
GMGA Gregorio Mentaberre García
GMXA Gabriel Martín
GMXB Guillem Municio
GNOA GNO    
GNSA Grup Naturalista Sterna
GODA Grup d’Ornitologia de DEPANA
GORA Groupe Ornithologique du Roussillon
GOTA Grup Ornitològic Torrelles Llobregat
GOXA Georges Olioso  
GPJA Guarderia CAR Pallars Jussà
GPPA Glòria de la Paz Puig
GPXA G. Pujades  
GPXB Guillermo Palomero  
GPXC Genis Pinart  
GPXD Gemma Pubill
GPXE Gabriel A. Palacio
GRDA Gerard Riera Domínguez 
GRTA Guillem Rius Taberner
GRVA Gabriel Riba Viñas
GRXA Gerard Ruiz  
GRXB Guillem Rius
GRXC Guillem Ranseier
GRXD Guillermo Rodríguez Lázaro  
GSAA Guarderia del SARPIF    
GSAB Grup de Seguiment d’Aus Marines  
 de la Punta de la Móra
GSPA Guillem Siré Peralta
GSRA Gustau Serrano Reyne
GSSA Gordon Shaw  
GSXA G. Soldevilla  
GSXB Gemma Santamaria  
GVPA Gràcia Velasco Pinto
GVPM Grup de Voluntaris Projecte LIFE  
 Punta de la Móra
GVVA Gil Vaillant  
GVXA Glòria Vila  
GVXB Guiilem Vendranes  
GVXC Gemma Vilanova  
GWWA Geoff Williams  
HAAA Hanna Aalto  
HAPA Héctor Andino Pol
HAXA Helena Arbonès  
HAXB Helena Arbonés
HBCA Henri Bourgeois Costa  
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HBXA Helena Barril  
HCBA Helen Cortés Burns
HCCA H. Cybulski  
HDDA Hans de Vos  
HEHA Helena Esteban de Heriz
HFAA Helena M. Fernández Álvarez
HFFA Harry Failey
HFSA Hugo Framis Sarrià
HFXA Hugo Fernández 
HGEA Helena Giralt Estruch
HGGA Hans-Jürgen Gebquer  
HGXA Héctor Garrido  
HHHA Holder Hoeding  
HHHB Holger Hoeding
HHHC H. Hussey  
HHJA Helena Hernández Jacas
HHXA Helena Hernàndez  
HMHA Héctor Mahamid Heras
HMMA Heike Müller  
HMMB Hervé Michel  
HMPA Hubert Mas Pueyo
HPMA Helena Perxacs Motgé
HPOA Helena Puigdemunt Oliveda
HRAA Helena Rivera Abelló
HRXA Helena Ribero  
HRXB Heribert Rocadembosch  
HSCA Humbert Salvadó Cabré
HSCB Héctor Sancho Conde
HSSA Holger Schielzeth  
HSSB Harald Sternberg  
HSSC Hove Sorensen  
HVAA Helena Vidal Alberich
IAAA Isabel Afán Asensio
IAEA IAEDEN    
IAJA Iván Alfonso Jordana
IASA Isabel Alberch Serra
IAXA Irene Àlvarez  
IAXB Ivan Alonso  
IBGA Iván Bustamante Galera
IBTA Ignasi Batet Trias
IBXB Iolanda Bel  
ICAA Isidre Cos Arnau
ICHA Ivan Corbacho de la Herran
ICIA Isona Cortès Izquirdo
ICNA Isabel Casas Navarrete
ICOA Institut Català d’Ornitologia

ICPA Irene Camòs Plana
ICVA Iván Cives Ventoso
ICXA Ignasi Castellarnau  
ICXB Ignasi Clavell  
ICXC Isadora Christel  
ICXD Irene Carbó  
ICXE Ivàn Casas  
ICXF Ivan Caells  
ICXG Isidre Carbo  
IDDA Ivonne Druusie  
IDDB Isabelle Duscher  
IDMA Inga Drake Martin
IDXA I. Díez  
IEMA Israel Estopa Mata
IFXA Irma Fabró  
IFXB Irma Fuentes  
IGCA I. Gámez Cardona
IGEA Inmaculada González Estelle
IGGA Iñaki Garrido González
IGMA Iván Gutiérrez Martín
IGPA Ignacio García Peiró
IIFA Isidre Iranzo Fortuny
IJVA Iván Jurado Vila
IJXA Irene Jiménez 
ILCA Ignasi Llover Colom 
ILGA Ignacio López González
ILXA Irene Legarth  
IMEA IMEDEA    
IMMA Iván Muñoz Muñoz
IMOA Ignacio Mor Ollé
IMVA Isabel Martínez Vilalta
IMXA Iolanda Marquès  
IOAA Iago Otero Armengol
IOSA Ignasi Oliveras Serrano
IPFA Iván Planiol Ferrer
IPIA Iván Pintor Iranzo
IPMA Isidre Pelayo Moreno
IPXA Iago Pérez  
IPXB Iago Pérez  
IRFA Ignasi Rodríguez Ferran
IRFB Isabel Rebello Fernández
IRMA Isaac Riera Millán
IRRA Ida Roos  
IRRB Informadors del Remolar  
IRXA Ignasi Ripoll  
IRXB Ívan Ramírez  



Anuari d’Ornitologia de Catalunya 2009298

IRXC Irene Razola  
IRXD Idoya Rivases  
ISAA Isabel Sancho Avello
ISBA Isabel Sancho Belloso
ISFA Isaac Sunyer Ferrer
ISGA Iván Sánchez Guifré
ISSA Isabel Salamaña Serra
ISSB Israel Santiago Sánchez
ISSC Ibe Hoven Sorensen  
ISTA Irene Serrano Troncoso
ISXB Isabel Sintes  
ITBA Ignacio Toranzo Briones
ITCA Ignasi Torre Corominas
ITXA I. Tapia  
ITXB Isabel Tomillo  
IVAA Isaac Vega Àlvarez
IVXA Iolanda Verdugo  
IXXA Irene Xifra  
JAAA Janne Aalto  
JAAB Jane Alcock  
JAAC Judith Allanson  
JABA Josep Argelich Baró
JACA Joan Albrich Calvo
JACB Joan Carles Abella Ciuraneta
JACC Jordi Ardévol Cuesta
JACD Jordi Arranz Cortés
JAEA Josep Aymí Escolà
JAGA Jaume Aldomà Garcia
JAGB José Ardaiz  
JAIA Joan Aymerich Isern
JAJA Joan Antó Juan
JAMA Jordi Artigas Marroquín
JAMB Josep Antolí Melero
JAPA José Alcántara Padilla
JAPB Josep Manel Arcos Pros
JAPC Josep Antolí Pinhas
JASA Javier Aldea Sotillo
JAXA José Adillo  
JAXB Joan Alàs  
JAXC Jordi Anglada  
JAXD Jordi Arnau  
JAXE J. Astols  
JAXF Juan Manuel Abad  
JAXG Jesús Acin  
JAXH Jonathan M. Alonso
JAXI Jordi Arrey Bosch

JAXJ Josep Maria Arnó
JAXK Javier Aizcorbe  
JBAB Joan Ignasi Barrachina Andrés
JBBA Jérome Bailly  
JBBB Jennifer Boudet  
JBBC Jean Bacon
JBBD Jan Bergshoeff  
JBCA Jordi Bas Casas
JBCB Jordi Baucells Colomer
JBCC Jordi Ballesta Castro
JBCD Jordi Bermejo Cabezas
JBCE Josep M. Belio Cuñat
JBCF Joan Carles Bellido Campano
JBCG Josep Bort Cubero
JBDA Juan Bécares de Fuentes
JBDB José Miguel Baena Díez
JBFA Joaquim Bach Ferré
JBGA Josep Balcells Gassó
JBGB Joan Antoni Borau Gómez
JBGC Juan Bernal Guerrero
JBHA Joan Bosco Hormachea
JBIA Joan Manel Baqués Ibars
JBLA Josep M. Bas Lay
JBOA Juli Broggi Obiols
JBOB Javier Bartroli Orpi
JBOL Juan Carlos Bescós Olaizola
JBPA José Bobet Perucho
JBPB Josep Bosch Prat
JBPC Josep Barbarà Puig
JBPD Jan Baserba Peracaula
JBRA Joan Bertran Ríos
JBRB Joan Borrel Ruscalleda
JBRC Joan Budó Ricart
JBRD Juan Manuel Borrero Ramírez
JBSA Jaume Bonfil Solsona
JBSB Josep Bernatallada Serrat
JBVA Jordi Bassaganyas Vilarrasa
JBVB Jordi Burch Vinyals
JBXA Joaquim Badia  
JBXB Joan Bartrolich  
JBXC Josep Maria Borrell  
JBXD Joan Buixalleu  
JBXE Jordi Banal  
JBXF Jesús Badenes  
JBXG Juanjo Butrón  
JBXH Joan Bohigas  
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JBXI Josep Maria Bargalló  
JBXJ Jordi Bargalló  
JBXK Joan Bohigas  
JBXL Javier Blasco  
JBXM Juan José Bellido  
JBXN Juan Jesús Barragán  
JBXO Juan Luís Bort  
JBXP Jordi Bayona
JBXQ Josep Batlle
JBXR José Bolado 
JBXS Joan Bardina
JBXT Joan Bernils
JCAA José Maria Carnero Alcalá
JCBA Jordi Codina Baulenas
JCBB José Carne Barberá
JCBC Jordi Canut Bartra
JCBD Jaume Comas Ballester
JCCA Jordi Clavell Corbera
JCCB Javier Carrero Celeiro
JCCC Jordi Colldecarrera Compte
JCCD Jordi Castilló Carretero
JCCE Joaquin Cestino Castilla
JCCF John Coulson  
JCCG Joan Campi Campi
JCCH John Chardine  
JCCI Jason Clilverd  
JCDA José Antonio Cantos Doña
JCEB Joan Maria Calders Ester
JCFA Juan Manuel Castella Font
JCGA Jordi Calvet Gaya
JCGB Juan Carlos Cortés Guix
JCGC José Antonio Calero González
JCGD José Antonio Cordero Galan
JCGF Jordi Calaf García
JCJA Jaume Campderròs Jordà
JCLA José Maria Carretero López
JCMA J. Lluís Cortés Montesinos
JCMB Javier Catasus Martín
JCMC Joan Castelló Masip
JCMD Juan Cabrera Munuera
JCME Josep Miquel Corral Martínez
JCMF Julián Carrera Muyo
JCMG Javier Cotín Martínez
JCOA Josep Cabrera Ortega
JCPA José Luis Copete Peralta
JCPB Jordi G. Cebrian Puyuelo

JCPC Jaume Calderón Parcerisa
JCRA José Francisco Cazorla Reyes
JCRB Jordi Claramunt Rodríguez
JCRC Joan Culí Ribes
JCRD Jordi Cerdeira Ribot
JCRE Jordi Cruells Rosset
JCRF Jaume Coromines Roca
JCRG Joan Cuyàs Robinson
JCRH Josep Canela Ros
JCSA Jordi Camprodon Subirachs
JCSB Javier Castro Sanz
JCSC Josep Crusafont Senserrich
JCTA Jordi Codina Teixidor
JCTB Jaume Castellà Torrents
JCTX Jordi Casals Taxió
JCVA Juan J. Crespo Velasco
JCVB Joan Antoni Corbalan Vicario
JCVC Josep Maria Cumplido Vila
JCWA Joaquim Camps Wilska
JCXA José Cobo  
JCXB Jordi Corona  
JCXC Jordi Comes  
JCXD Jordi Colom  
JCXE Jordi Cardona  
JCXF Jordi Crusafont  
JCXG Joan Anton Corvalan  
JCXH Juan Casado  
JCXI Jordi Cervera  
JCXJ Josep Mª Casademont  
JCXK Josep Colomé  
JCXL Josep Maria Canela  
JCXM Joel Calvo  
JCXN Jaume Capdevila  
JCXO Joaquim Carbonell  
JCXP Josep Maria Carné  
JCXQ Josep Colom  
JCXR José Antonio Cano  
JCXS José Cortés  
JCXT Jordi Coderch
JCXU Josep Codina 
JCXV Jordi Comellas 
JCXW Jordi Caba
JDAA Jose Maria Domingo Abadía
JDAB Jordi Dalmau Ausàs
JDCA Javier de la Fuente Capdevila
JDCB Josep del Hoyo Calduch
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JDDA Jacques Dollay  
JDDB Jamie Durant  
JDEA José Antonio Díaz Escobar
JDFA Jose Carlos de la Fuente Fernández
JDFB Josep Maria Dos Farré
JDGA Jordi Domènech Gimeno
JDGB Juan Diego González
JDJA J. Ignacio Dies Jambrino
JDLA Joan Daranas Llopard
JDMA Jordi de la Casa Martínez
JDNA Jaume Duaigües Novell
JDPA José Luís Díaz Piqueras
JDTA Jesus de Muniategui Torres
JDTB Josep Duran Treu
JDXA Josep Maria Dacosta
JDXB Josep Lluís Duran  
JEBA Joan Estrada Bonell
JECA Joan Elias Camprubí
JEDA Josep Espigulé Dalmau
JEEA Jacques Erard  
JEFA Josep Maria Estopà Fontanet
JEJA Joan Estrada Jofre
JEMA Jose Manuel Espuelas Martínez
JEPA José Escales Pellicer
JEPB Jordi Erra Pagès
JEXA Jaime Echebarría  
JEXB Javier Escobar  
JEXC Joan Escoda  
JEXD Jaione Echarte  
JEXE Jordi Escola  
JFAA Josep Font Amigó
JFBA Jordi Figuerola Borràs
JFBB Jordi Feliu Bruguera
JFCA Jaume Fabregó Claparols
JFCB Jordi Faus Colomer
JFCC Jordi Franch Casanova
JFFA Joan Folch Florez
JFFB Jenar Fèlix Franquesa
JFGA Jaume Feixa García
JFGB Josep Farreny Gil
JFGC Joan Manel Ferrer Gener
JFGD José Flores Galan
JFGE Juan Fernàndez Gil
JFMA Jose Manuel Fontanet Marcos
JFMB José Luis Fernández Martínez
JFOA Josep Anton Ferreres Oncins

JFOB Joan Carles Fernández Ordóñez
JFOC Josep Fort Olivella
JFOD Joan Ferré Obiol
JFPA Joan Franch Prat
JFPB Jofre Ferrer Pumarola
JFPC Jesus Feixas Planes
JFQA Joel Fontclara Quintanas
JFRA Jordi Fontboté Rubió
JFTA Josep Fortuny Terricabras
JFXA Joana Frou  
JFXB Josep Farreras  
JFXC Jordi Figueras  
JFXD Josep Maria Forcadell  
JFXE Juan Fernández  
JFXF José Antonio Flores  
JFXG José Fermín  
JGAA Jordi Giró Amigó
JGAB Javier Gómez Aoiz
JGBA Jacob González-Solís Bou
JGBB Julio Granadero Bouza
JGCA Jorge Giménez Calvet
JGCB Joan Carles Gimisó Conejero
JGCC Jordi Guillen Cuesta
JGDA Jordi Garcia Darocas
JGGA Jordi Galindo Giro
JGGB Jesús García Gil
JGGC Josep Guillén García
JGGD Josep García García
JGGE Jean-Pascal Guerrin  
JGGF Joan Guasch González
JGGG Javier García García
JGIA Jorge Gràcia Iglesias
JGJA Joan Grabuleda Julià
JGLA Jordi Gratacós Luque
JGMA Jordi Gràcia Moya
JGMB José García Moreno
JGMC Joan Grajera Melo
JGMD Jordi Griso Milà
JGME Jorge García Mesa
JGMF Jaume Gassó Méndez
JGMX Josep Guasch Merles
JGOA Josep Germain Otzet
JGOB Jaume Gasa Ortega
JGPA Júlia Garcia Pastor
JGPB Jordi Garcia Petit
JGPC Joan García Porta
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JGPD José Ignacio García Plazaola
JGRA Juan Gregorio Rodríguez
JGRB Joan Gil Raga
JGTA Josep García Talleda
JGVA Javier Gómez Vargas
JGVB Julià Gaitano Valls
JGXA Joan Gispert  
JGXB Joan Griera  
JGXC Juan Granadero  
JGXD Joan Ignasi Gil  
JGXE Joaquim Galan  
JGXF Joan Carles Guix  
JGXG Joan Gaya  
JGXH Juan Manuel García  
JGXI Juan Miguel González  
JGXJ Jordi Guillén  
JGXK Jordi Gilabert  
JGXL Jorge Gracia  
JGXM Joaquim Gubau
JGXN José Guerra
JGXO Josep Gispert 
JGXP José Gómez
JGXQ Javi Gros 
JHBA Jaume Heras Balmes
JHCA Joan Hontangas Canela
JHGA Juan Manuel Hidalgo García
JHHA Jari Helstola  
JHSA Juli Hernández Sánchez
JIAA Josep Illa Antich
JICA Jordi Isern Compte
JIVA Javier Ibáñez Vargas
JIXA Josep Isús  
JIXB Jordi Izquierdo
JIXC Jaume Iglesias  
JJAA Jordi Juanós Amperi
JJBA Jordi Juanola Bohigas
JJCA Juan Luis Jara Chiquito
JJJA Juan A. Javierre Jordana
JJMA Jordi Jofre Monseny
JJMB Jorge Jiménez Monge
JJMC Joan Josep Jové Martínez
JJPA José Jiménez Prados
JJXA Jaume Justafré  
JJXB Joan Jofre  
JJXC Jordi Jiménez  
JJXD Josep Jordana  

JJXE Joan Jutglà  
JKKA Jhon Karlsen  
JLBB Jaume Llorens Bach
JLCA Josep Anton López Castaño
JLDA José Liarte de Blas
JLGA Jose Ángel Lahoz García
JLGB Josep Lascurain Golferichs
JLGC José María López González
JLGD Juan Antonio Lorenzo Gutiérrez
JLGE Judith de Lanuza Garriga
JLJA José Antonio Latorre Jiménez
JLMA Josep Lainez Molinero
JLOA Jordi López Olvera
JLRA Jesús Latorre Recasens
JLSA Juan Luengo Sala
JLSB José Lima Santos
JLXA José Luque  
JLXB Jorge López  
JLXC Jaume Llobera  
JLXD Josep Lloret  
JLXE Joan Lluís  
JLXF J. R. Lucena  
JLXG José Antonio López
JLXH Jordi Larios  
JLZA Julio Loras Zaera
JMAA Jordi Martí Aledo
JMAB Jordi Martínez Arellano
JMAC Javier Méndez Andreu
JMAD José Antonio Méndez Andreu
JMAE Jan Martínez Alonso
JMAF Josep Miró Azanuy
JMBA Jaume Mor Ballespí
JMBB Juan Antonio Muyas Bercet
JMBC José Mayordomo Blanco
JMBD José Fermín Martí Bertomeu
JMBE Jordi Minobis Bech
JMCA Jaume Marsà Casaña
JMDA Joan Morales Dumanjó
JMDB Juli Mauri de los Ríos
JMEA Judith Mira Esquirol
JMEB Joan Manuel Mayné Esquivias
JMFA Jordi Miralles Ferrer
JMFB Jordi Martí Freixas
JMFC Josep Maria Mañé Ferré
JMFD Jordi Morato Farreras
JMFE Joaquin Moret Fernández
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JMFF Jordi Montull Fruitós
JMFG Jordi Muñoz Farigola
JMGA José Moreno García
JMGB Joan Mitjana Genís
JMGC Jose Manuel Mairal Guzmán
JMGD Josep Maria Massip Gibert
JMGE Josep Maria Muñoz García
JMGF Jordi Muntaner Giralt
JMGG Josep Lluís Mola Gías
JMGH Joaquim Mariné Garrigós
JMGI Joan Martínez Giner
JMIA Josep Anton Merino Itarte
JMJA Josep Mª Masferrer Juvanteny
JMKA Judith Mary Mc Shane Killen
JMLB Josep Ramon Marín Lozano
JMMA José Manuel Martínez Maldonado
JMMB Juan Ramon Masoliver Masoliver
JMMC Jesús Martín Martín
JMMD Joan Maluquer Margalef
JMME Julien Mazenauer
JMOA Joan Martínez Ortega
JMOB Javier Mendoza Osorio
JMQA Joan Mestre Querol
JMRA Josep Antoni Molina Rubio
JMRB Joan Montserrat Reig
JMRC Juan Manrique Rodríguez
JMRD José Manuel Mayordomo Rubio
JMRE Jordi Mañosa Rifé
JMSA Josep Enric Moreno Solorzano
JMSB Joaquim Maluquer Sostres
JMSC Joan Mayol Serra
JMSD Josep Antoni Melero Sánchez
JMTA Josep Mª Morros Torné
JMVA Jaume Miralles Vallbona
JMVB Jordi Martínez Vilalta
JMVC Jordi Muñoz Valero
JMVD Jordi Mateu Valls
JMVE José Ramón Moreno Vives
JMXA Jaume Martí  
JMXB Jaume Montcanut  
JMXC Joan Mora  
JMXD Juan Luis Mugertza  
JMXE Jordi Malapeira  
JMXF Joaquim Muñoz  
JMXG Judit Moncunill  
JMXH Julio Merayo  

JMXI Jordi Moix  
JMXJ Jacint Medina  
JMXK Josep Martínez  
JMXL Judit Marcó  
JMXM Juan Marchal  
JMXN Josep Maria Marmi  
JMXO Juanjo Martínez  
JMXP Joan Morera  
JMXQ J.A. Martínez  
JMXR Josep Montsolís  
JMXS Juan Magaz  
JMXT Josep Maria Filella  
JMXU Judit Mateos  
JMXV Josep Manyà  
JMXW Julia Moncasí
JMXX Joan Majoral
JMXY Joan Manubens
JMXZ Juanma Moreno
JMYA Joana Mariné  
JNAA Juan José Narro Acebron
JNAB Josep Maria Navarro Aguilà
JNCA Joan Navarro Caballero
JNFE Joan Naspleda Feixas
JNNA Jane Nethercotte  
JNRA Juan Antonio Núñez Recio
JNRB Juan José Navarro Ríos
JNRC Joan Negre Ruvireta
JNVA Jordi Nicolau Vila
JNXA José Luis Navarro  
JNXB Jordi Nonell  
JOCA Jordi Oliveras Celis
JODB José Ortega del Moral
JOSA Jaume Orta Sagalàs
JOSB Jordi Obiols Sala
JOXA Joaquim Ordeix  
JOXB J. Ortíz  
JOXC Jaume Oliveras  
JOXD Jordi Oliver
JOXE Javier Oliver  
JPAA Jesús  María Poncela Abril
JPBA Joan Pineda Badosa
JPCA Julio Pérez Cañestro
JPEA Josep Mª Prat Espelt
JPEB Josep Palet Esteve
JPFA Josep Mª Prat Franch
JPFB Jordi Palau Font
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JPGA Josep Maria Parera Guardiola
JPMA Juan Parramon Marba
JPMB Jordi Pérez Muñoz
JPMC Jordi Prieto Mollar
JPOA Jordi Pou Oliver
JPPA Josep Piqué Palacin
JPPB Josep Francesc Pannon Pallarolas
JPPC Jordi Pujol Planchadell
JPPD Juan Pascual Parras
JPPE Jordi Palau Puigvert
JPPF Jean-Yves Paquet  
JPPG Josep M. Puigarnau Peró
JPPH J.F. Prette  
JPPI Jaronne Pinhassi  
JPPJ Jean-François Prette  
JPPQ J. Powell  
JPQA Jordi Prat Queralt
JPRA Jorge Parella Ricart
JPRB Josep Mª Puig Rovira
JPRC Jordi Pont Rendé
JPRD José Manuel Pérez Redondo
JPRE Joan Pericon Rius
JPSA Jordi Ponce Santos
JPSB Joan Pontacq Seguranyes
JPSC Jordi Pascual Sala
JPTA Joan Plana Turró
JPVA Jordi Ponce Valls
JPVB Joan Pujol Vilaseca
JPVC Josep Polo Vila
JPVD Joan Pibernat Viñets
JPVE Josep Piqué Vilar
JPVF Julia Piccardo Valdemarín
JPXA Jaume Planas  
JPXB Josep Palau  
JPXC Jordi Piñol  
JPXD J.C. Pujol  
JPXE Jordi Puig  
JPXF Jaume Pinos  
JPXG Jordi Pallas  
JPXH Jaume Pinós  
JPXI Jordi Prieta  
JPXJ Jordi Pérez  
JPXK Josep Piqué  
JPXL Jordi Peig  
JPXM Joan Manel Puig  
JPXN Jordi Puig

JPXO Josep Parache
JPXP Josep Prats
JPXQ Jordi Peró
JQLA Javier Quesada Lara  
JQQA Jordi Quintana Quintana
JQXA Joan Quintana  
JRAA Jordi Rojals del Álamo
JRBA Josep Maria Reig Blanch
JRBB Josep Rost Bagudanch
JRCB Jordi Rofes Cases
JRCD José Luis Romero Carayol
JRCF Josep Roig Cort
JREA Jaume Roca Elias
JRFA Josep Ribas Falomir
JRFB Jordi Rosell Foxa
JRFC Juan Manuel Roig Fernández
JRFD Josep Roca Faidella
JRGA Jaume Ramot García
JRGB Javier Ruiz García
JRGC Josep Maria Rodríguez García
JRGD Joan Rovira Girabal
JRGE Joan Carles Ripoll Gómez
JRMA Jesús Romero Martos
JRNA Jaume Roca Nogué
JROA Jordi Ruiz Olmo
JROB Joan Real Ortí
JRPA Jose Antonio Ruiz Palomar
JRPB Jaume Ros Piera
JRPC Josep Ribas Pallisera
JRPD José Luis Rabuñal Patiño
JRPE Jaume Roig Pinyes
JRRA Julia Ruiz Rueda
JRRB Jordi Roy Recoder
JRRC Jose Luis Romero Romero
JRRD Joan Rodríguez Rosario
JRRE Jan Roos  
JRRF Jean-Guy Robillard  
JRRG Jordi Roig Reverté
JRRH Jim Reid  
JRSA Jordi Rodríguez Sepúlveda
JRSB Job Roig Simon
JRTA Jorge Ribas Taberner
JRTB José Domingo Rodríguez Teijeiro
JRVA Joan Manel Riera Vidal
JRXA Josep Romeu  
JRXB Julià Rosell Ardèvol  
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JRXC Joan Rondón  
JRXD Jarkov Reverté  
JRXE Javier Rodríguez  
JRXF José Luis Rodríguez  
JRXG Jordi Reina  
JRXH Joaquim Raurell  
JRXI Joan Ribot  
JRXJ Jorge Rojo  
JRXK Jordi Rubirola  
JRXL Josep Rost
JRXM J. Reñé
JRXN Josep Ramoneda
JRXO Jordi Roset
JRXP Joan Rivera  
JRZA José Rivero Zambrana
JSAA Jose Miguel Soler Allende
JSAB Jordi Serrano Alcaraz
JSBA Joana Serra Bosch
JSBB Jordi Soldevila Boix
JSBC Pep Solà Buigas
JSBD Joan Ramón Sanz Ball-llosera
JSBE Joaquim Surribas Brillas
JSEA Jaume Segura Elias
JSFA Jordi Salvadores Francés
JSGA Josep Lluís Salicrú García
JSGB Joan Salorio García
JSGC Joaquin Sosa González
JSGD Jaume Sellarès Gonzàlez
JSHA Jaume Solé Herce
JSJA Joan Carles Senar Jordà
JSMA Jordi Solà Mas
JSMB Jordi Solé Mercadé
JSMD Joaquim Soler Massana
JSNA Jordi Solduga Nogueró
JSOA Jordi Solans Oste
JSPA Josep Serra Pla
JSPB Joan Santandreu Pajerols
JSPC Jordi Sala Parra
JSRA Joan Saña Roqué
JSRB Josep Ramon Suñer Rullan
JSRC Josep Saña Roqué
JSRD Jacint Salabert  
JSSA J.M. Schinitt  
JSSB J.B. Strubel  
JSSC Joachim Senkpiel  
JSSD Juan Sansalvador Sendra

JSSE Jhon Scovell  
JSVA Jordi Sargatal Vicens
JSXA Jordi Sánchez  
JSXB Josep Maria Seguí  
JSXC Josep Maria Soler  
JSXD José Saiz  
JSXE Julián Sánchez  
JSXF Joan Sarramona  
JSXG Jaume Suau  
JSXH Joan Sanz  
JSXI Joan Solano  
JSXJ Joan Surroca  
JSXK Jaume Sañé  
JSXL José Luis Sánchez  
JSXM Josep Santamaria  
JSXN Joan Manuel Soriano  
JSXO Joan Surroca
JSXP J. Sendrós
JSXQ Jaume Subirà
JSXR Joaquim Sánchez  
JSZA Jaume Soler Zurita
JTAA José Manuel Torres Alvarez
JTCA Jordi Tresseras Collboni
JTCB J. Rafael Torralbo Cruz
JTFA Joel Torra Farré
JTGA Jordi Ticó Grau
JTGB Jordi Trullols Grané
JTGC Joan Torras Giró
JTGD Joan Torres Giró
JTHA José Enrique Torres Hernández
JTMA José María Traverso Martínez
JTMB Josep Oriol Tello Monreal
JTOA Josep Tantull Oliva
JTOB Jesús Tartera Orteu
JTTA Jordi Tornés Torrent
JTTB Jean-Charles Tombal  
JTTC José Torrent Terrés
JTTD Jo Ellen Thelen  
JTTE Jacopo Tarantino  
JTXA Jordi Tornés  
JTXB José Tizón  
JTXC Joan Torres  
JTXD Josep Torrent  
JTXE J. Tuset  
JTXF Javier Traín  
JTXG Jaume Tusset  
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JTXH Jordi Torallas
JVAA José Luis Vélez Algaba
JVBA Josep Mª Vernet Barceló
JVCA Jesús Vegas Capilla
JVCB Joaquim Vilagran Casanovas
JVDA Jordi Vázquez de Luca
JVFA José Verdaguer Feu
JVFB Jordi Viver Fabregó
JVGA Jordi Vadell Guiral
JVLA Joan Ventura Linares
JVMA Josep Vilalta Marzo
JVMB José Luis Vecino Martínez
JVNA Joan Vidal Nogué
JVRA Jordi Vigué Ruaix
JVSA Jordi Vives Soler
JVSB Josep Vives Soler
JVSS Josep Vila Subirós
JVTA Joan Villarúbia Tapia
JVVA Jan van Holten  
JVXA Joan Villaret  
JVXB José Val  
JVXC Jordi Vila  
JVXD Josep Vinyals  
JVXE Joaquim Vidal  
JVXF Josep Maria Vandellòs  
JVXG Jaume Viadé
JVXH Jaume Vicens  
JWWA Judith Warth  
JXXA Joan Ximenis  
JXXB Joan Ximeno  
JZCL Jordi Zapata Coll
KBBA Keith Betton  
KDDA Ken Douglas  
KFFA Kati Fassbender  
KFXA Kati Fassbender  
KHHA Kevin Hackett  
KHHB Kay Healy  
KIIA Kevin Ilsey  
KMVA Karen Munté Van Enkhuizen
KPPA Karin Probst
KSSA Krickx Sebastien  
KTTA Kevin Thomson  
KVVA Krisztian Vámosi  
LAAA Luis Aleixos Alapont
LAEA Lluís Arisó Esteve
LAFA Lluís Albero Figueras

LALA Laura Arjona López
LAMA Luis Álvarez Martí
LAMB Lluís Àlvarez Martí
LAXA Lluis Algueró  
LBAA Lluís Brotons Alabau
LBBA Lucy Brzoska  
LBDA Lucía Bence Doig
LBEA Lurdes Buchaca Estany
LBMA Laura Bricio Moreno
LBVA Lluís Benejam Vidal
LBVB Lluís Buscà Valdé
LBXA Lluís Balaguer  
LBXB Lluís Bosch  
LBXC Laura Barceló
LBXD Leo Bejarano  
LCBA Lluís Comas Boronat
LCBB Laura Cardador Bergua
LCBC Luís Carretero Bonilla
LCCA Lídia Carrera Coma
LCGA Lluís Colom Guarch
LCLA Lluís Cabanas Lucaya
LCPA Luis Miguel Copete Peralta
LCRA Lourdes Cera Rafel
LCRB Laura Carbó Royo
LCXA Llorenç Cabrera  
LCXB Lina Català  
LCXD Lucius Cueni
LCXE Lluís Culleré
LCXF Luisa Capilla  
LDHA Lidia Díaz Hernández
LDLA Lluís Donat Lorenzo
LEBA Laura Estrada Bernabé
LECA Lluis Estrada Cid
LEEA Laurent Emily  
LFAA Luis Ferrado Aparicio
LFBA Maria Lourdes Fradera Borrell
LFGA Lino Antonio Franch Gallego
LFMA Lluís Florit Molina
LFOA Lluís Feliu Ortiz
LFXA Lluís Fígols  
LFXB Laura Font  
LGBA Laureà Giné Benaiges
LGCA Luis Gracia Conchello
LGCB Lluís Garzón Caujola
LGGA Lluís Oriol Gómez Guerrero
LGPA Lluís Gay Pons
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LGRA Luis Miguel González Rosales
LGRB Lluís Garcés Ruscalleda
LGSA Luis González Sevillano
LGSB Lluís Gustamante Sánchez
LGXB Loreto Ginjaume  
LGXC Laura Goula  
LGXD L. Gordinho
LGXE Lluís Garcia
LHMA Lluís Hugas Mulà  
LHPA Luis Homdedeu Pérez
LHPB Lluís Hernández Pous
LIMN LIMNOS    
LIXA Laura Iglesias  
LJAA Lluís Josa Anguera
LJCA Lluís Josa Carbonell
LJFA Lluc Julià Fàbregues
LJSA Laia Jímenez Saldanya
LJVA Lourdes Jacas Vidal
LJXA Lluís Joanmartí  
LLAA Laura León Amat
LLFA Lluís Lluch Fenoy
LLLB L. Lücker  
LLPA Luis López Peiró
LLUD La Llúdriga    
LLXA Lourdes Llucià  
LLXB Laura Llorens  
LLXC Lorenzo Llorens  
LMCA Lluís Motjé Costa
LMMA Laura Martínez Mariscot
LMPA Lluís Masblanch Ponce
LMRB Lluís Miquel Martin Rosa
LMSA Lorenzo Marco Sánchez
LMVA Lluís Muntal Vila
LMXA Lluís Maillo  
LMXB Laura Marsó
LMXC Lluís Mir Pla  
LNGA Laura Noriega González
LOXA Lisandro Nahuel Osorio  
LPBA Lluis Pernas Barrull
LPEA Lluís Prat Espelt
LPGA Lourdes Pinsach Guardia
LPPA L. Pinhassi
LPPB Laszlo Pandur  
LPRA Laura Prada Rodríguez
LPSA Laia Peran Selva
LPSB Llorenç Pascua Subiranas

LPXA Lluís Pasqua  
LPXB Lauren Pons  
LPXC Lluís Puntí  
LPXD Liliana Plana  
LPXE Laura Puyol  
LPXG Laura Pola  
LPXH Lourdes Pinsach  
LPXI Lluís Porta  
LPXJ Lluisa Prat
LQFA Lluís Quintana Fàbrega
LRXA Lidon Rubio  
LSGA Lluís Sala Genoher
LSLA Lluís Solé Llordes
LSLB Luis José Salaverri Leira
LSXA Lluïsa Saliné  
LSXB Laura Soler  
LSXC Lídia Sobrevías  
LSXD Llorenç Sabat
LSXE Lurdes Sais  
LSXF Lluís Solanas
LSXG Linda Seve  
LTBA Lluís Torner Brú
LTBB Lluís Xavier Toldrà Bastida
LTCA Lluís Tomàs Carrera
LTJA Laia Torrent Jansa
LTPA Lluís Tena Pi
LTXA Luis Tirado  
LTXB L. Tatin  
LTXC Laia Torres  
LUTR LUTRA    
LVCA Lourdes Viladomiu Canela
LVFA Luis Vila Freixa
LVGA Llorenç Vila Genero
LVVA Laurent Veyrunes  
LWWA Lorna Whitworth  
LXLA Laia Ximenis Lluçà
LZHA Lluís Zamora Hernàndez
MAAA Max Andrews
MACA Manel Álvarez Cros
MAGA Manuel Arcos Granados
MAJB Maite Alonso Jardí
MAMA Marc Alonso Martínez
MARA Miguel Ángel Ariza Recio
MARB Montserrat Argullós Romera
MARC Marc Anton Recasens
MARD Mari Carmen Pajuelo Álvarez
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MARE Marina Alsina Romeu
MATA Miguel Amigó Tous
MATB Montserrat Anguera Terré
MAXA Miquel Arilla  
MAXB Miquel Arxer  
MAXC Mar Ariza  
MAXD Meritxell Aragonés  
MAXE Marisa Aguinaga  
MAXF Maria Jesus Ara  
MAXG Mario Álvarez Keller  
MAXH Mercedes Anove  
MAXI Modest Antó
MAXJ Miquel Amill  
MBAA Montse Basses Arnau
MBBA M. Humphrey Barclay  
MBBB Mathew Bullock  
MBCA Monserrat Bros Cordomi
MBCB Maria Bertran Casas
MBFA Marc Bertran Fábregas
MBGA Montserrat Bosch Grau
MBGB Margarita Bescós Grilló
MBLA Manel Bonilla López
MBMA Marc Bosch Mestres
MBMB Miquel Boix Moradell
MBOA Marta Bes Oliva
MBPX Montserrat Bacardit Peñarroya
MBRA Manel Barrios Rubio
MBRB Marina Barquín Ruiz
MBVA Miquel Batriu Vilaró
MBXA Maria Josep Broncano  
MBXB Miguel Bertrán  
MBXC M. Bonet  
MBXD Maguy Belia  
MBXE Marco Antonio Barba  
MBXF Martí Boada  
MBXG Marta Bramón  
MBXH Marta Burgos  
MBXI Miquel Blasi  
MBXJ Marta Borrell  
MBXK Mar Balaguè  
MBXL Marc Bonjoch
MBXM Mafa Bauçà
MBXN Marcelo Brongo  
MCAA Marc Cirera Alàs
MCBA Miquel Angel Corts Barroso
MCBB Mariano Cebolla Borrell

MCBC Mercedes Carcas Badía
MCCA Mª Angeles Clos Castan
MCCB Mireia Comte Camps
MCDA Mireia Codina Diago
MCFA Maria Comas Follia
MCGA Manuela Camuñas González
MCJA Marc Carbó Jofre
MCLA Miquel Campos Llach
MCMA Miquel Casals McAuley
MCMB Manuel Caballero Moreno
MCMC Mª Jesus Cuñado Martínez
MCMD Maria Carroza Moreno
MCME Martí Cortey Marquès
MCMF Martí Cardona Melgarejo
MCMG Maria del Mar Comas Manresa
MCOA Miquel Cabrera Ortega
MCPA Manuel Company Pardo
MCPB Mónica Canal Palomeras
MCPC Maria Casadesus Pugés
MCRA Miquel Colomer Roig
MCRB Marta Carrascal Riera
MCSA Montserrat Calvet Sangra
MCSB Marc Comalrena de Sobregrau
MCTA Manel Caamaño Torres
MCTB Maria Camps Taltavull
MCVA Manuel Enrique Carballal del Valle
MCVB Montse del Cacho Verdú
MCXA Miguel Clavero  
MCXB Maribel Camacho  
MCXC Magda Coll  
MCXD Marimar Codina  
MCXE Miquel Casas  
MCXF Manel Cruz  
MCXG Marçal Collell  
MCXH Marta Calderer  
MCXI Mònica Canals  
MCXJ Maria Cabau  
MCXK Montse Castañer  
MCXL Montserrat Colls  
MCXM Mateu Cassanyes  
MCXN Maria Àngels Costa
MCXO Maria Castelló
MCXP Mònica Casal
MCXQ Meritxell Centeno  
MDAA Martín Delgado Aced
MDCA Manel Dinarès Cistaré
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MDDA Manuel Delas de Jauner
MDDB Màrius Domingo de Pedro
MDDC Martin Dieckhoff  
MDDD M. Decurtins  
MDDE Mohamed Damine  
MDGA Marta de Bolós Giralt
MDHA Miguel Angel Diez Hidalgo
MDMB Marta Darnés Martin
MDSA Miguel Ángel Domingo Santamaría
MDXA Marta Doñoro  
MDXC Miquel Domenech  
MDXD Miquel Doñate 
MDXE Marta Doncel  
MEBA Miguel Ángel Edo Bretó
MECA Mª Carme Espelt Casulleras
MEXA Maria Dolora Estrada  
MEXB Marina Elcacho  
MEXC Montserrat Espinal  
MFAA Miguel Fuentes Alba
MFBA Maria Font Bofill-Gasset
MFCA Miquel Àngel Franch Casanova
MFCB Mariana Fresneda Galí
MFFA Morten Frederiksen  
MFFB Marc Förschler  
MFGA Montserrat Fontellas Gómez
MFJA Mari Fernández Jiménez
MFMA Montse Fuguet Martí
MFQA Marc Franc Quintana
MFRA Miguel Angel Fuentes Rosúa
MFRB Marta Fonolleda Riberaygua
MFSA Maria Teresa Fuster Solanilla
MFSB Maria Lluísa Farré Sampere
MFVA Miquel Fàbrega Vilà
MFXA Marina Fernández  
MFXB Marta Florensa  
MFXC Maria Fusté  
MFXD Marc Fuselles  
MFXE Marc Franch  
MFXF Marc Fuselles
MFXG Martí Fernández  
MGAA Mercè González Ametller
MGBA Miquel Gómez Balmes
MGFA Montse Gutiérrez Fernández
MGGA Montse González García
MGGB Marten Geertsma  
MGLA Marc Garriga Lujan

MGMA Marc Gàlvez Martínez
MGMB Manuel González Moreno
MGMC Mª Jesus García Martínez
MGMD Miquel González Moliné
MGME Montse Guitart Mas
MGMF Meritxell Genovart Millet
MGMG Miguel Gonzàlez Moliné
MGMH Miquel Gonzàlez Miline
MGOA Marcel Gil Ortiz
MGRA Miguel Àngel García Reádigos
MGRB Marta Grau Rodríguez
MGSA Maite Garrigós Solís
MGTA Manuel García Tarrasón
MGVA Marcel Gil Velasco
MGXA Marc González  
MGXB Marc García  
MGXC Marc Grañén  
MGXD Mònica García  
MGXE Marisa Gómez  
MGXF Marisa García  
MGXG Maria Guirado  
MGXH Mario González  
MGXI Marcos Gil  
MGXJ Maite Gómez 
MGXK Mikel García
MGXL Manuel Gómez 
MHHA Margit Hove  
MIBA Marc Iranzo Borkner
MIIA Marshall Iliff
MITA Mercedes Ingelmo Torres
MITB Museu Indsutrial del Ter
MIXA Miquel Isern  
MIXB Marc Illa  
MJFA Marta Julià Fàbregues
MJJA Martijn de Jonge
MJJB Mihailo Jovicevic  
MJLA Manuel Jiménez Lucena
MJMA Mireia Jiménez Monegal
MJNA María José Larios Nevado
MJPA Magda Jiménez Perelló
MJPB Moisès Jordi Pinatella
MJXA Mariona Juncà  
MJXB Moisés Jordi  
MJXC Montse Jiménez  
MJXD Modesto Jussà  
MJXE Montse Jofre  
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MLBA Mª Angeles Leria Badell
MLCA Maria Llover Colom
MLGA Miquel Àngel Lucena González
MLLA Mike Lockwood  
MLLB Mercè Loukota Lloreda
MLMA Miquel Lirola Martín
MLMB Marc Llobet Marimon
MLMC Montserrat López Molina
MLPA Modest Llusà Prió
MLSA Marta Queralt López Salvans
MLUA Martin Ley Ussing
MLXA Mateu Lleixà  
MLXB M. Lerens  
MLXC Maria Lloveras  
MLXD Miquel Llorente  
MLXE Miguel Angel López  
MLXF Marc Lacasa
MLXG Marc Llordella
MLXH Marc Llusà  
MMAA Miquel Macias Arau
MMAB Montse Masclans Bosch
MMBA Marc Majem Bofill
MMBB Manel Monge Bonet
MMCA M. Dolores Marsans Comas
MMDA Manel Martín Delgado
MMGA Maria Marín García
MMGB Mª del Mar Masanes Gilabert
MMJA Martí Masó Juanmiquel
MMMA Manuel Martos Martín
MMMB María del Mar Muela Montserrat
MMMC Marie Meadows  
MMPA Marc Martín Pérez
MMPB Marc Magrans Planas
MMPC Manuel Masoliver Pons
MMRA Marc Marí Romeo
MMRB Maria Isabel Martínez Ruda
MMSA Montserrat Mercadé Soler
MMSB Miguel Marín Sáez
MMSC Marta Massana Serra
MMTA Manuel Muñoz Tamayo
MMTB Moisés Masip Tarragó
MMVA Moisès Moreno Verdugo
MMVB Montserrat Margalef Valiente
MMXA Montserrat Marquet  
MMXB Mercè Mundet  
MMXC Maria José Márquez  

MMXD Mireia Martínez  
MMXE Marissa Molinas  
MMXF Mónica Martinoi  
MMXG Mariano Marraco  
MMXH Montserrat Maluquer  
MMXI Marta Miralles  
MMXJ Marçal Molas  
MMXK Marta Mas  
MMXL Mia Morante  
MMXM Mercè Mas
MMXN Martí Masvidal  
MNBA Manel Niell Barrachina
MNCA Mª Roser Nebot Castelló
MNPA Marc Noguera Piquer
MOCA Miguel Angel Olmo Cervera
MOCB Manel Oliver Carrasco
MOEA Mercè Ordeix Elias
MOFA Manuel Ortega Facerias
MOGA Manuel Oliver Gimeno
MOOA Mike O’Neill  
MOPA Montse Ortiz Puigvert
MORA Marc Ordeix Rigo
MOVA Marc Olivé Vázquez
MOXA Montse Ortiz  
MOXB Manuel Osorio  
MOXC Mireia Oliva
MOXD Marina Òrrit  
MPAA Manuel Polo Aparici
MPAB Moisés Puigvert Alsina
MPBA Mª Angels Pujolar Benito
MPCA Maria Josep Pérez Crespo
MPCB Manel Pomarol Clotet
MPCC Margarita Pérez Cañestro
MPCD Miquel Àngel Pérez-de-Gregorio Capella
MPCF Marta Palmada Colom
MPDA Mercè Perecaula De Garriga
MPFA Marta Pascual Fontarnau
MPFB Marta Puig Ferrer
MPFC Mario Pla Fernández-Villacañas
MPGA Miquel Porret Gilabert
MPGB Miquel Àngel Pérez De Gregorio
MPGC Mercè Peracaula Garriga
MPIA Manuela Pros Ibáñez
MPLA Marc Pérez López
MPMA Montserrat Pañella Mila
MPMB Marc Peris Miras
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MPMC Montserrat Pérez Mora
MPMD Montse Pascual Manich
MPME Magda Pinyol Martínez
MPOA Manel Puigcerver Olivan
MPOB Marc Pérez Osanz
MPPA Mercé Puig Pons
MPPB Mátyás Prommer
MPRA Miquel Pradas Ros
MPRB Manuel Pijoan Rotge
MPSA Miguel Pardo Sanz
MPSB Matxalen Pauly Salinas
MPSC Marc Puig Sánchez
MPVA Maria Pery Ventosa
MPXA Marcel·lí Puigdellívol  
MPXB M. Pastore  
MPXC Maribel Pérez  
MPXD Marta Penyarroja  
MPXE Manel Pérez  
MPXF Marta Pineda  
MPXG Miguel Ángel Porquet  
MPXH Marta Prats  
MPXI M ireia Planxart  
MPXJ Maria Pou  
MPXK Montserrat Pérez  
MPXL Marc Pubill
MPXM Maria Pifarré  
MQBA Margarida Quintana Bret
MRAA Miguel Reyes Aguilera
MRAB Marina Romeu Alsina
MRBA Miquel Rubio Berzoso
MRCA Montse Roura Carol
MRCB Miquel Roig Casas
MRFA Miquel Rafa Fornieles
MRFB Martí Rodríguez Franch
MRJA Marc Robert Jané
MRMA Marta Romero Morales
MRMB Marta Riera Moradell
MRPA Miquel Ribó Pal
MRSA Montse Raurell Sola
MRVA Marina Rodríguez Vidal
MRXA Marc Real  
MRXB Montse Rollan  
MRXC Míriam Rueda  
MRXD Miríam Rodríguez  
MRXE María Riera  
MRXF Marc Rovira  

MRXG Miguel Rouco
MRXH Miquel Rodríguez  
MSAA Marc Soriano Amores
MSBA Marc Sala Barrera
MSBB Manel Sánchez Blanch
MSCA Montserrat Salvà Catarineu
MSDA Maite Solans Domènech
MSDB Marta Solè Dalfó
MSDC Madhav Singh Devi
MSEA Mª Rosario Sabrido Esteban
MSFA Manelic Sentís Francès
MSFB Mercè Sánchez Frou
MSGA Marc Santandreu Gràcia
MSGB Maria San Segundo García
MSIA Miguel Sánchez Inés
MSMA Marian Salaet Martínez
MSMB Max Solana Miret
MSMC Mandy Sánchez Martínez
MSPA Marc Sallent Pallas
MSRA Marcel Sicart Roig
MSRB Marina Sánchez Romero
MSRC Mònica Suils Robles
MSSA Manel Serrano Sánchez
MSSB Matti Sillampää  
MSXA Mònica Salafranca  
MSXB Marc Solà  
MSXC Marta Soler  
MSXD Marc Sans  
MSXE Manel Soria  
MSXF Martí Sendra
MSXG Miquel Sellarés  
MTBA Miguel Tirado Bernat
MTCA Miguel Toran Codony
MTPA Maria Turon Palomer
MTTA Marc Thinbalnt  
MTTB Mike Thelen  
MTXA Manel Torrelles  
MTXB Maria Tost  
MTXC Manu Tintoré
MTXD Marc Terrades  
MVCA Miquel Vall-llosera Camps
MVCB Marc Vergés Casanovas
MVEA Mireia Vila Escalé
MVEB Marta Verdeny Esteve
MVFA Miquel Vila Farré
MVGA Marian Vila González



Apèndix 3: Llista dels codis dels observadors 311

MVMA Marc Vilarmau Masferrer
MVOA Marc Ventura Oller
MVRA Manuel Vázquez Rebollo
MVSA María José Valencia Sánchez-Arévalo
MVTA Mireia Valle  
MVVA Marten Van Dijl  
MVXA Maite Velasco  
MVXB Marc Vergés  
MVXC Mei Ventura  
MVXD Miguel Vilela
MVXE Manel Vidal
MVXF Moisés Villanueva  
MWWA Mike Wittwer  
MWXA Marta Wenceslao  
MXXA Milà    
MXXB Marina    
MZBA Museu de Zoologia de Barcelona  
MZBB Marcos Zárraga Bureba
MZLA Mikel Zabala Limousin
MZNA Maria Dolors Zaragoza Navarro
MZZA Marika Zattoni  
NAXA Núria Alamón  
NBBA Nick Baily  
NBBB Noe Bour  
NBCA Nacho Bañeras Capell
NBFA Núria Bel Fernández
NBRA Neus Boix Riuró
NBXA Nacho Benedicto  
NBXB Neus Borràs  
NBXC Narcís Burch  
NCCA Natàlia Corcoll Cornet
NCMA Nuno Caiola Marinheiro
NCPA Núria Coma Parès
NCRA Narcís Carola Ros
NCXA Nuria Carreras
NCXB Nacho Castelao  
NEAA Naturalistes en Acció  
NEEA Norman Elkins  
NEXA Nicolás Espinós  
NFCA Núria Fabregat Clotet
NFFA Narcís Fontanils Frigolé
NFRA Noel Fuentes Rossúa
NFXA Natàlia Feliu
NFXB Noemí Font
NFXC Núria Fandos
NFXD Neus Fígols  

NGCA Neus Gallardo Costas
NGDA Núria Girbau Díaz
NGGA Nathalie Guen  
NGHA Neus García Hernando
NGSA Núria Gaxas Sánchez
NHHA Niklas Holstrom  
NIGA Noelia Imbernón García
NJGA Núria Jiménez Garcia
NLLA Niklas Lindberg  
NLLB Nick Lloyd  
NLMA Neus Latorre Margalef
NLXA Núria Llambí
NLXB Noemí Lloret  
NMDA Noèlia Masdéu Domingo
NMMA Nathalie Mathon  
NMSA Núria Marjanedas Stremlow
NMSB Nicolás Maynadié Serrallach
NMXA Nati Moncasí  
NMXB Nuria Monje  
NNXA Núria Novell  
NPCA Narcís Puig Càmara
NPIA Núria Pla Illa
NPPA Núria Palomares Poch
NPSA Núria Pocino Serra
NPSB Núria Petit Saludes
NPXA Neus Pavia  
NPXB Natàlia Pérez  
NPXC Nati Peris  
NRCA Narcís Rubio Cortals
NRMA Natalia Roncancio Medina
NRPA Nuria Rodríguez Peña
NRRA Nathan Robinson  
NRVA Núria Ribas Vidal
NRXA Narcís Rubio  
NRXB Núria Rius  
NSFC Núria Serena Fernández
NSSA Nicolas Simonin  
NSSB Niels Ole Sorensen  
NSXA Núria Segarra  
NSXB Nuria Saliné  
NSXC Núria Serallès
NSXD Natàlia Sánchez  
NTGA Núria Tomás Gimo
NTXA Norbert Torregrossa  
NUTA Néstor Urios Torromé
NVMA Nicolás Vincent Martín



Anuari d’Ornitologia de Catalunya 2009312

NVXA Neus Vila  
NWWA Nadja Weisshaupt  
OAPA Oriol Amat Pons
OASA Oriol Alamany Sese
OAUA Oriol Armet Unzeta
OBBA Oriol Bonan Barfull
OBBB Olivier Belon  
OBDA Oriol Baena Díez
OBEA Olga Boet Escarcellé
OBFA Oriol Borrut Fontanals
OBJA Oriol Baltà Josa
OBTA Octavi Borruel Trenchs
OBXA Oriol Bosch  
OBXB Oscar Bargalló  
OCAA Obduli Casas Aymerich
OCGA Oriol Codina Guinó
OCRA Oriol Cabrero Roura
OCVA Oriol Clarabuch Vicent
OCXA Óscar Cabeza  
OCXB Oscar Carheden  
ODAA Oriol Domènech Agenjo
ODBA Oriol Duran Benet
OERA Óscar Estrada Reig
OFPA Óscar Franco Parrilla
OGFA Óscar García Febrero
OGFB Oriol Grau Fernández
OGPA Oscar Galofré Porcar
OGVA Òscar Gordo Villoslada
OGXA Óscar Grima  
OHOA Oliver Hernández Ojeda
OIXA Octavio Infante  
OLGA Oriol Lapiedra González
OLPA Olga Lóriz Peralta
OLXA Oscar Llama  
OMGA Óscar Martínez García
OMLA Oriol Muntané Llaveria
OMPA  Oriol Morales Pujolar
OPPA Olivier Peyre  
OPPB Óscar Pérez Petrus
OPRA Óscar Pérez Remon
OPSA Olga Poblet Sobrino
OPXA Óscar Pertegaz  
OPXB Òscar Pérez
OPXC Oriol Prat  
ORPA Oscar Roca Pagès
ORXA Óscar Roca  

OSFA Oriol Soler Ferrer
OSXA Olatz Sansebastián
OTMA Oriol Tello Monreal
OTXA Oriol Torrent  
OTXB Oriol Torrents  
OTXC Óscar de la Torre  
OVFA Olga Villagrasa Flores
OVXA Odette Vidal  
OYSA Óscar Yuste Sainz
PAAA Patrick Albrecht
PABA Pere Alzina Bilbeny
PABB Pere Aymerich Boixader
PAEA Estació Ornitològica Aiguamolls de 
 l’Empordà
PAEB Parc Natural Aiguamolls de l’Empordà
PALA Pere Albert Labal
PAOA Pito Arilla Osuna
PARA Pere-Xavier Albornà Rovira
PARU PARUS Grup de Natura del Vallès
PASA Pere Abelló Sala
PASM Parc Nacional Aigüestortes i Estany 
 Sant Maurici
PAVA Pere Aymerich Vilarasa
PAXC Pau Aragó  
PAXD Pere Aldamiz  
PAXE Pere Artigues
PAXF Pere Alonso  
PBBA Patricia Bird  
PBBB Peter Bromage  
PBBC Paul Bacon  
PBCA Pere Baucells Colomer
PBGA Pedro Bescós Grilló
PBXA Pere Barcons  
PBXB Paula Bruna  
PBXC Peter Bromage
PBXD Pere Bosch
PBXE Pere Balbino  
PCAA Pep Canadell  
PCBA Pere Conesa Blanch
PCCA Pep Colldecarrera Compte
PCCB Pierre-André Crochet  
PCCC Pierre Cabard  
PCFA Pepe Capella Farré
PCOA Parc de Collserola    
PCPA Pere Cortinas Pineda
PCRA Pascual Campos Rus
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PCRB Pere Coromines Roca
PCSA Pilar Castel Soler
PCTA Pedro J. Cordero Tapia
PCVA Puri Canals Valentín
PCXA Pedro Chinchilla  
PCXB Pep Colell  
PCXC Pere Casals  
PCXD Pau Compte  
PCXE Pau Calero  
PCXF Pilar Cenes  
PDDA Punt Diari    
PDEA Parc Natural del Delta de l’Ebre  
PDMA Pau de la Torre Moral
PECA Pepe Esteban Claret
PEGA Pau Esteban González
PFFA Patrick Fitze  
PFFB Pascal Fioramonti  
PFLA Pere Ferré Lorente
PFLB Ponç Feliu Latorre
PFLC Ponç Feliu Llansa
PFPA Pedro Franch Piñana
PFRA Pilar Font Roura
PFSA Ponç Feliu Sànchez-Frou
PFXA Pere Frases  
PFXB P. Faria  
PFXC Pablo Fernández  
PFXD Pilar Fernández  
PGBA Panta Gómez Boada
PGCA Pau García Campderròs
PGGA Pablo García García
PGHA Philip García Heinen
PGOA Pedro Gázquez Ojeda
PGPA Pere Joan García Porta
PGTA Pablo Gallego Torrens
PGXA Pablo Gutiérrez  
PGXB Pedro Guerrero  
PGXC Pau Gomis  
PGXD Pau Gaya  
PGXE Pol Gaya  
PGXF Pablo Galiano  
PGXG Pedro Gusi  
PGXH Pantaleon Gomez  
PHHA P. Higgins  
PHHB Peter Howlet  
PHHC Paul Hill  
PHHD Paul Hackett  

PHHE Paul Hill  
PHJA Pere Hospital Juncà
PHXA Policarpo Hernández  
PIGA PIGOT- Grup Ornitològic de Terrassa
PIPA Pere Ignasi Isern Pascal
PJAA Pere Josa Anguera
PJMA Piedad Justicia Marín
PJMB Pere Josep Jiménez Mur
PJPA Pedro Jiménez Pérez
PLBA Paloma López Ballesteros
PLDA Pilar Lossertales Duran
PLLA Pierre Léprince  
PLSA Pere Labián Sánchez
PLXA Pere Llos  
PMAA Pedro Martín Alcántara
PMBA Paco Martínez Benítez
PMGA Paquita Martín González
PMMA Pere Miralles Mestre
PMPC Pere-Miquel Parés i Casanova
PMRA Pere Mestre Raventós
PMVA Pedro Moreno Verdugo
PMXA Pere Mata  
PMXB Pau Molina  
PMXC Paco Martín  
PMXE Pedro Menéndez
PMXF Pere Madueño
PMXG Pol Montalvo  
PNAA Personal del Parc Natural de l’Alt Pirneu
PNAP Parc Natural Alt Pirineu
PNIN Projecte NINAM  
PNXA Pedro Núñez
PNXB Pere Navarro  
POSA Pau Ortiz Santamaria
PPBA Pepito Puig Barroso
PPCB Pedro Pelayo Colodrero
PPFA Pere Pons Ferran
PPIA Progetto Piccole Isole  
PPLA Pere Padilla Leona
PPMA Pablo Palmero Marina
PPMB Pedro Peñalver Matamoros
PPPA Pilar Panzano Pujadas
PPPB Pere Puig Pérez
PPPC Piero Perrone  
PPPD Phil Paul  
PPPE Pierino Perrone  
PPRA Pere Plans Rubio
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PPSA Pere Puig Sardo
PPSB Pere Pous Serrat
PPXA Pau Pagès  
PPXB Pere Pagès  
PPXC P. Prat  
PPXD Pablo Pascual  
PPXE Pablo Pita  
PRGA Pablo Romero González de la Higue
PRRA Philipe Rumir  
PRRB Pere Roura Roger
PRRC Peter Rock  
PRXA Pere Rubio  
PRXB Pere Royo  
PRXC Pep Roig  
PRXD Pedro Rodríguez  
PRXE Pere Renom
PSFA Pere Soler Farrera  
PSGA Pere Serrano Garriga
PSPA Pablo Salgado Poveda
PSSA Pau Servera Salas
PSSB Pierre Sengez  
PSSC Pauline Solviche  
PSSD Piet Struyf  
PSSF Pete Saunders  
PSTA Patricia San José Terrón
PSXA Patríca Segarra  
PSXB Pere Sucarrats  
PSXC Pep Salvanyà  
PSXD Pere Sala
PSXE Pere Sugranyes  
PTEA Pedro Torres Expósito
PTOA Papyrus Tours    
PTXA Pere Tresserres  
PTXB Pep Tió
PUXA Pau Urgell  
PVBA Pilar Viñals Batchellí
PVDA P. Vila Doncel
PVPA Pere Vila Perdiguero
PVXA Pedro Valella  
PVXB Pau Vila  
PVXC Pilar Viñals  
PVXD Pius Vila  
PWWA P. Worthry
PWWB Paul Whitehead  
PZVG Parc Natural Zona Volcànica de la  
 Garrotxa

QAXA Quim Aragonés  
QBCA Quim Ball-Llosera Castillo
QCXA Quim Collell  
QCXB Quim Casas
QFSA Quim Feliu Sánchez-Frou  
QGSA Joaquim Gallart Soteras
QGXA Queralt Gilabert  
QMGA Quim Muñoz Gallego
QPRA Quim Pou Robira
QSXA Quimet Salvia  
QTXA Quim Torres  
QXSA Quim Xifra Sala
RAAA Ruud Altenburg  
RAAB Roger Alcock  
RACA Roger Arquimbau Cano
RACB Rafael Armada Casales
RACC Raül Aymí Cubells
RACD Roser Armendares Calvet
RACE Rosa Astor Cufí
RAGA Raquel Amores Guevara
RAGB Rosa Maria Alonso Garcia
RAJB Rafa Armada Jané
RAMA Rosa Maria Alcalà Martínez
RAPA Ramiro Aibar Pujol
RAXB Ramon Aguilar  
RBAA Rafel Bonillo Ayala
RBBA Raoul Beunen  
RBBB Richard Bonser  
RBBC Roger Barnes
RBBD Ray Baker  
RBCA Ramon Baucells Colomer
RBDA Rafael Blasco Delcor
RBEA Richard Bologna Emery
RBFA Ramon Blanco Fernández
RBGA Roberto Blas Giménez
RBMA Rubén Gutiérrez Margarit
RBMB Rafa Boluda Mud
RBVA Raúl Bastida Vives
RBWA Birding World    
RBXA Ramon Maria Batlle  
RBXB Rafael Barranco  
RBXC Ramon Boix  
RBXD Ricard Baqués  
RCAA Raül Calderón Álvarez
RCCA Ramon Casals Cienfuegos-Jovellano
RCMA Roger Casas Mayoral
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RCPA Ramon Casadesus Pérez
RCRA Roberto Ceña Reyes
RCSA Rafael Castan Sánchez
RCSB Ramon Crehuet Simon
RCSC Ramon Claramunt Sánchez
RCUA Ricard Casanoves Urgell
RCXA Ramon Casadevall  
RCXB Ricardo Cuadrado  
RCXC Rafa Carbonell Font  
RCXD Raquel Cunill
RCXE Ramon Campà  
RDAA Rodrigo del Amo Aguilar
RDBA Ramon Doria Bajo
RDGA Remigio Domínguez García
RDPA Rafael del Hoyo Pastor
RDSA Rosa de Dios Sáez
RDXA Ricard del Río  
RDXB Robert Díaz
RDXC Rafael De Lucas
RDXD Ricard de la Barrera  
REEA Rosemary Edmunds  
REGA Ramon Espinet Gilabert
REPA Raul Escandell Preto
REXA Roc Esteva
RFCA Raimon Faus Colomer
RFFA R. Faulkner  
RFFB Robert W. Furness  
RFFC Rob Felix  
RFFD Renaud Flamant  
RFMA Ramon Furquet Morales
RFPA Roser Franch Prat
RFRA Ramon Fortià Rius
RFSA Ramon Farré Sanchez
RFXA Rosa Fernández  
RFXB Ramon Font  
RFXR R. Fumadó
RFXS Ramon Faura
RFXT Raül Félez  
RGAA Romina Grabieli  
RGBA Ricard Gutiérrez Benítez
RGBB Ricardo García de Celis Borrel
RGBC Ricard Gargallo Buson
RGDA Rodrigo González Davila
RGDB Rafael Gargallo Delcazo
RGGA R. Groenenboom  
RGLA Rafael González de Lucas

RGMA Rafael Guaita del Montcau
RGMB Roger Guillem Martí
RGPA Rafael Guzmán Pradós
RGRA Ruth Garcia Ràfols
RGSA Raquel García Sarrión
RGTA Raúl Gracia Tinedo
RGXA Rosa Guadayol  
RGXB Ricardo Gras  
RGXC Rafael García  
RGXD Rafael Gutiérrez  
RGXE Raúl González  
RGXF Rosa Garcia 
RGXG Ruth Garcia 
RHBA Rafael Herrera Bahamonde
RHCA Raquel Heras Colàs
RHHA Robert Healy  
RHXA Rafael Heredia  
RHXB Ricardo Hevia  
RJNA Roger Jutglà Noguer
RJRA Rafael Jiménez Rodríguez
RJTA Roger Jovani Tarrida
RJXA Ricard Jorquera  
RKKA Ruud Kempf
RKKB Romain Koller  
RLCA Roland Ledo Casanovas
RLHA Rosa Lozano Hernando
RLLA Raphaël Lebrun  
RLLB Rami Lindroos  
RLVA Rafael Laorden Villalba
RLVB Rosa Llinàs Viola
RLVC Rafael López Vidal
RLXA Ramón Lladós  
RLXB Raquel López  
RMAA Ramon Masip Aragonés
RMAB Ramon Mascort Amigó
RMBA Raimon Mariné Bellido
RMBB Rosa Muntaner Borras
RMCA Ricardo Martín Casacuberta
RMCB Rosa Montoliu Caules
RMCC Ricard Méndez Castro
RMGA Rafael Mariné Gironès
RMMA Robert Mogas Moliné
RMOA Rubén Moreno Opo
RMRA Rosa Majó Roca
RMSA Rafael Mateo Soria
RMVA Ramon Martínez Vidal
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RMVB Ramon Minguet Vidal
RMVC Ramon Muns Vila
RMVD Rubén Moreno Verdugo
RMXA R. Miguel  
RMXB R. Moreno  
RMXC Ramon Moncasí  
RMXD Rodo Massip  
RMXE Rosa Marín  
RMXF Ramón Marín  
RMXG Roberto Martín  
RMXH Román Montull  
RMXI Raül Miralta  
RMXJ Roser Moix
RMXK Robert Manzano
RMXL Raimon Mola
RNCA Ramon Nicolau Casellas
RNLA Reserves Naturals de Delta del Llobregat
RNNA Rune Neergaard  
RNXA R. Navarro
RPAA Ricard Pintado Almirall  
RPCA R. Pelayo Colodrero
RPEA Ramon Prat Espelt
RPEB Rafael Pérez Expósito
RPFA Rosa Peñarroya Fabregó
RPGA Rosa Prats Garriga
RPLA Ramon Piñol Llovera
RPPA Rudolf Peyer  
RPPB Roger Prodon  
RPSA Ramon Pou Sarreta
RPTA Roger Pont Torné
RPVA Rafel Parés Vilaró
RPXA Robert Pradell  
RPXB Ramon Pastó  
RPXC Rosa Pedrol  
RPXD Ramiro Piñol  
RPXE Ramon Padullés  
RPXG Roger Pilgrem
RPXH Raquel Pérez  
RQVA Robert Querol Valls
RRJA Ramon Ruiz Jarillo
RRJB Rafel Rocaspana Jové
RRMA Rosa Ricart Masgoret
RRMB Raquel Rigau Miquel
RROA Rosa Maria Ribera Oliva
RRPA Ricard Raventós Pagès
RRSA Rosa Mª Rigual Santamaria

RRSB Ricardo Ramos Sánchez
RRTA Ramón Riera Tatxé
RRXA Raúl Rossi  
RRXB Ramon Ricart  
RRXC Rubén Reche  
RRXD Ricardo Rodríguez  
RRXE Raül Ramos  
RRXF Rafael Rodríguez  
RSAA Raül Serra Aguiló
RSAB Ricard Sánchez Andrés
RSBA Roger Sanmartí Blanch
RSBB Roser Solé Basco
RSBC Ramon Saball Balasch
RSCA Rafael Sánchez Carrión
RSCB Ricard Scoles Cano
RSFA Ramon Solà Ferrer
RSLA Ramon Sanz Lanao
RSNA Ramón Solís Noguès
RSPA Ramon Servitjé Peix
RSSA Ramon Serra Serrats
RSSB Ruel Schwartz  
RSSC Richard Sère  
RSVA Rafael Serra Vigil
RSXA Rosa Simón  
RSXB Ramon Sarramona  
RSXC Roser Salip  
RSXD Rubén Sola  
RSXE Rosa Saló  
RTBA Rafel Triay Bagur
RTEA Rosa Torras Erra
RTLA Rocio Torres Lara
RTXA Raimundo Tomás  
RVFA Ramón Vico Fernández
RVLA Roser Vilatersana Lluch
RVNA Rafel Vilas Nogueres
RVNB Rafel Vila Noguera
RVSA Ramon Vidal Saborit
RVSB Ramon Valls Seron
RVVA Reinoud Vermoolen  
RVVB Richard Veit  
RVXA Ramon Vilageliu  
RVXB Raúl Valverde  
RVXC Roger Vila  
RVXD Roger Vaqué  
RXXA Rosa    
SAAA Sergi Arís Aderin
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SACB Sergi Alegre Calero
SAFA Sergio Àlvarez Fernández
SAFX Sara Arjó Francés
SAXA Simó Albiol  
SAXB Susi Abel  
SAXC Silvia Asensio  
SAXD Silvia Albareda  
SBBA Sonia Burruezo Balaguer
SBBB Stijn Brand  
SBGA Silvia Barro García
SBLA SEO/BirdLife    
SBMA Santi Borràs Martorell
SBRA S. Bohigues Ribes
SBXA Sophie Barranco  
SBXB Sam Balasc  
SBXC Sergi Bosch  
SBXD Sam Balasch  
SBXE Sofía Belenguer
SBXF Sergi Bueno  
SCBA Sònia Caralt Bosch
SCBB Sebastian Comas Brahido
SCBC Sergi Carreras Boladeras
SCCA Seán Cahill  
SCCB Stephen Cristopher
SCCC Stéphane Courric  
SCGA Sergi Cañellas Guash
SCGB Silveri Cerradelo Gómez
SCIA Sergi Castillo Izquierdo
SCMA Salvador Casas Mayoral
SCMB Salvador Cid Murillo
SCXA Sara Christensen  
SCXB Silvia Castey  
SCXC Salvador Cervantes  
SCXD Sílvia Casellas  
SCXE Sònia Cervià  
SCXF Salvador Clavet
SCXG Salvador Coll  
SDDA Sebastien Durand  
SDMA Sergio de Miguel Magaña
SEOA SEO-Calidris    
SEOB SEO/Catalunya    
SEPA Sibila Estruch Puertas
SFAA Servei Falconeria Aeroport del Prat
SFBA Sebastian Fanlo Bellosta
SFCA Salvador Filella Cornado
SFLA Sebastián Felguera Leive

SFRA Sonia Frias Ruiz-Olalla
SFXA Sílvia Ferrer  
SFXB Salvador Fuselles  
SGAA Silvia Gálvez Almagro
SGBA Salvador García Barcelona
SGBB Suni Garcia Boix
SGCA Sònia Garcia Carrera
SGFA Servando González Fernández
SGGA Stefan Gòransson  
SGGB Steffen Gerulthoz  
SGOR Santi Gorostiza Laus
SGRA Santi Guallar Rivero
SGRB Sílvia Guitart Rigall
SGRC Sergi García Rodríguez
SGSA S. Gispert-Saüch  
SGSB Sandra González Salgado
SGSC Salvador González Solís
SGSD Sílvia Garrigós Solís
SGTA Secundino Gallego Trigo
SGVA Salvador Gispert-Saüch Viader
SGXA Silverio González  
SGXB Sofia Genís  
SHHA Stew Halder  
SHOA Santi Hernández Orenes
SHVA Sergi Herrando Vila
SJJA Sophie Jubert  
SLAA Salvador López Arnal
SLCA Santi Llacuna Claramunt
SLMA Sergi López de Arce Mesa
SMCA Sonia Maestre Calatayud
SMMA Salvador Maluquer Maluquer
SMMB Santi Millán Marsilla
SMMC Sylvain Maury  
SMMD Sabine Mücke  
SMME Stephen Menzie  
SMNA Santiago Moreno Navajas
SMOA Santi J. Martínez Oro
SMRA Santi Mañosa Rifé
SMXA Sandra Morujo 
SMXB Sidney Martin 
SNSA Susana Navarro Serrat
SNXA S. Nayemi  
SNXB S. Nebel  
SNXC Sergi Navas  
SOAA Salvador Oliu Agustí
SOOA Santi Olmedo Ortigosa
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SOOB Stephen Owen  
SOOC Sarah Oppenheimer  
SOVA Sara Orgué Vila
SPEA Santi Prat Espelt
SPGA Sofia Paricio García
SPIA Sílvia Pimentel Inglés
SPPA Simon Pinder  
SPRA Sergi Pla Rabes
SPRB Silvia Pérez Remón
SPSA Santi Pocino Serra
SPVA Sergi Pérez Vaquero
SPXA Salvador Puig  
SQXA Sussanna Quintanillas  
SRAA Salvador Ros Abelló
SRAB Silvia Remon Aguirre
SRDA Sergi Romero de Tejada
SRFA Sergio Reinaldo Fernández
SRGA Santiago Regas Granell
SRJA Sergi Ricart Jané
SRLA Santi Ramos López
SRRA S. Rentsch  
SRRB Sandrine Rosset-Boulon  
SRRC Susanne Rappen
SRSA Sofia Rivaes Silva
SRXA Serge Rodenas  
SRXB Santi Romos
SRXC Sara Rosales  
SSAA Sergi Sales Asensio
SSEA Sergi Sánchez Espada
SSMA Sandra Saura Mas
SSXA Salvador Soler  
SSXB Santi Suñer  
SSXC Salvador Solé  
SSXD S. Sánchez
SSXE Sandra Sallés  
STAA Sara Ter-Sakarian Arambari
STTA Sandrine Trabouyer  
STVA Sílvia Torres Vidal
STVB Sergi Torn Viudas
STXA Sergi Turmo  
STXB Sergi Torné
STXC Sònia Tarrés  
SVRA Sara Vallecillo Rodríguez
SVSA Susanna Vicente Segura
SVXA Salvador Vidal  
SVXB Santi Viader  

SWW A Steve West
TAAA Tim Audenaert  
TABA Escola TABOR    
TASA Toni Aparicio Sanz
TAXB Toni Alcocer
TAXC Tomàs Admetlla
TAXD Ton Avila  
TBBA Telm Busquets Bosch
TBBB Tineke Bergshoeff
TBMA Toni Bara Mañé
TBSA Tomás Ballesteros Salla
TBTA Toni Batet Trias
TBXA Toni Beltran  
TBXB Teresa Ballester  
TBXC Toni Barrachina  
TCCA Teresa Colomer Celma
TCRA Toni Canet Rovira
TCXA Teresa Congost  
TCXB Toni Costa  
TDHA Theresa Diethelm Hophan
TDXA Teresa de Chiclana
TDXB T. Donate
TECA Teresa España Cuadrado
TFAA Tono Folguera Amorós
TFXA Toni Font
TGGA Tom Gullick  
THDA Theresa Hophan Diethelm
TKKA Thomas Kuppel  
TLCA Txiqui López Campos
TLFA Toni Llobet François
TLLA Thais Lleó Lleida
TMJA Teresa Montràs Janer
TMMA Toni Mampel Marimón
TMPA Tomàs Montalvo Porro
TMPB Toni Margalef Pelejà
TMXA Teresa Mach  
TMXB Toni Mata  
TMXC Toni Mariné  
TNNA Thomas Nilsen  
TPEX Tomás Pulido Enrrique
TPMA Toni Pereira Malero
TPPA Thomas Perrier  
TPXA Tura Puntí  
TRRA Tea Reijomaa  
TRXA T. Rosell  
TRXB Txema Robledo  
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TRXC Toni Ruíz  
TRXD Toni Ruiz  
TRXE Toni Ribes  
TSBA Toni Sanllehí Bitria
TSCA Toni Sáez Cambrero
TSSA Torben Sebro  
TSXA Teresa Salvador  
TSXB Toño Salazar  
TSXC Toni Saez  
TTXA Teresa Tarrús  
TTXB Teresa Tarrés  
TVRT Teresa Vilaró Reverter
TWXA Tobias Willett  
UHHA Úrsula Höpping  
UOOA Ulises Ornstein  
USSA Urmas Sellis  
USSB Ulrike Stickann  
VAXA Vicenç Altariba  
VBBA Vony Burlet  
VBCA Vicenç Bros Caton
VCBA Vicent Casadó Burillo
VCGA Valentí Costafreda Garcia
VCPA Virgili Callizo Pastor
VCXA Víctor Cabeza  
VDDA Vicent Delcourt  
VEDA Víctor Estrada Devesa
VELA Voluntaris Elyomis  
VEPA Vivian Escoda Piñol
VETA Vicente Esteller Turlo
VEXA Vanessa Eredia  
VFSA Vicente Fouces Saez
VFXA Vicente Fernández  
VGCA Vanesa González Campos
VGNA Víctor González Nelo
VGRA Valentin González Rodríguez
VJXA Vicenç Jubany  
VLXA  Vanessa Lomeña  
VMMA V. Mouret
VMMB Vincent Mérand  
VMXA Víctor Miñana  
VPAA Virginia Piolí  
VPGA Víctor Pérez García
VPPA Valentina Pagnuci
VPPB Volker Probst  
VPRA Vittorio Pedrocchi Rius
VPXA Vicenç Planas  

VPXB  Vicent Peris  
VRAA Victòria Riera Aragó
VRCA Víctor Rubio Calabia
VRVA Vicenç Roig Vidal
VRVE Voluntaris Riet Vell  
VRXA Vincent Ricard  
VRXB Vulcano Ruiz  
VSAA Víctor Serrano Acedo
VSEO Voluntaris SEO  
VSSA Víctor Sanz Sánchez
VSSB Volker Salewski  
WMM A William Montevechi  
WPPA Wouter Puyk  
XAAA Xavi Almansa Anglada
XAMA Xavier Aixalà Martí
XAXA Xavi Almanza  
XAXB Xavi Abril  
XAXC Xavi Almansa
XAXD Xavier Alfonso  
XBAA Xavier Batllori Aguila
XBGA Xavier Bayer Gonzàlez
XBVA Xavier Bravo Verdaguer
XBXA Xavier Basora  
XBXB Xavier Burrull  
XBXC Xavier Baubí  
XBXD Xavier Burgos  
XCCA Xavier Colomé Casanova
XCCB Xavier Clavell Corbera
XCFA Xevi Caselles Figa
XCGA Xavier Cardó Garcia
XCOA Xevi Castillo Ortega
XCSA Xavier Comas Salido
XCXA Xavier Caminada  
XCXB Xavier Casas  
XDPA Xavier del Acebo Peña
XDXA Xavier Dot  
XEAA Xavier Escobar Arroyo
XEXA Xavier Eroles
XFDA Xavier Fernàndez Dejuan
XFPA Xavier Ferrer Parareda
XFXA Xavier Fernández  
XFXC Xevi Fosses  
XGAA Xavier González Alemany
XGMA Xavier Gámez Montoya
XGPA Xavier Gibert Pérez
XGPB Xavier Garreta Puyol
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XGRA Xavier Gual Riutort
XGXC Xavier Gómez 
XGXD Xavier Guasch 
XHAA Xavier Higuera Ardid
XHXA Xavier Higueruelo
XIPA Xavier Idígoras Planas
XJCA Xavier Juanola Cortada
XJLA Xavier Jiménez Llobera
XJSA Xavier Jordà Sanuy
XLBA Xavier Larruy Brusi
XMAA Xavier Martínez  
XMBA Xavier Munill Bernardich
XMCA Xavier Mañas Carulla
XMCB Xavier Moreno Calvo
XMDA Xavier Marcelino de Francisco
XMGA Xavier Martorell Gendra
XMHA Xavier Montero Herrador
XMPA Xavier Martínez Perona
XMXA Xavi Moro  
XMXB Xavi Molina
XMXC Xavier Maurín  
XNPA Ximo Nieto Pallàs
XNXA Xavier F. Nieto  
XOTA Xavier Oliver T.
XPAA Xurxo Piñeiro Álvarez
XPCA Xavier Parra Cuenca
XPCB Xavier Palmeiro Cufi
XPMB Xavier Puig Montserrat
XPPA Xavier Peypoch Pérez
XPVA Xavier Parellada Viladoms
XPXA Xavier Pedel  
XPXB Xavier Puig  
XQPA Xavier Querol Pasqual
XQXB Xavier Quera  
XRCA Xavier Romera Cabrera

XRDA Xavier Riera Díaz
XRGA Xavier Ruiz Gabriel
XRMA Xavier Ródenas Mayor
XRNA Xavier Revés Noriega
XRPA Xavier Ruíz Perales
XRXA Xavier Rivera  
XRXB Xavier Rossell  
XSDA Xavi Serra Dalmau
XSMA Xavier Soler Muñoz
XSPA Xavier Sampere Pujol
XSPB Xavier Serra Picamal
XSXB Xavier Sotomayor  
XSXC Xavier Sebé  
XTGA Xavier Tomás Gimeno
XTSA Xavier Tanco Serra
XTXA Xavier Torrents
XTXB Xavier Torres   
XUXA Xavier Urtiaga  
XVFA Xevi Vázquez Fernández
XVGA Xon Vilahur Godoy
XVGB Xavier Vicient Girón
XVPA Xavi Vila Portella
XVVA Xicu Vilalta Viñas
XVXA Xavier Vilagrassa  
XVXB Xavier Verneda  
XVXC Xavi Vilabella  
XYPA Xavier Yzaguirre Pabolleta
YBBA Yohann Brouillard  
YBBB Yves Borremans  
YBSA Yago Brugnoli Segura
YDDA Yves Dubois  
YGPA Yolanda García Pausas
YKKA Yan Kolbeinsson  
YRXA Yolanda Ruiz    
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APÈNDIX 4

Publicacions anuals a Catalunya
amb citacions d’interès local

A Catalunya es publiquen de manera regular moltes observacions d’ocells. Algunes d’elles es 
fan en paper o en format digital (pdf) i es poden sol·licitar als autors o descarregar en pagines 
web. Aquí oferim totes aquelles de les quals en tenim constància per a que els lectors puguin 
trobar informació que no pot ser publicada en el present anuari, però que pot resultar molt 
útil. Demanem disculpes per a aquelles que no haguem publicat i us animem a que ens ho 
comuniqueu per poder-les incloure en futures edicions de l’anuari.

Anuari Empordà.
Periodicitat: Anual
Edita: Comitè Avifaunístic empordanès
Disponible on-line: 
www.comiteempordanes.org

Anuari Faunístic de l’Albera
Periodicitat: Anual
Edita: Centre d’Estudi i Protecció de 
l’Albera
Disponible on-line:
www.comiteempordanes.org

Anuari Ornitològic del Parc Natural de 
Cap de Creus
Periodicitat: Anual
Edita: Ponç Feliu. Serpa Enginyeria i 
Consultoria Ambiental. Parc Natural de 
Cap de Creus
Disponible on-line:
www.comiteempordanes.org

Anuari ornitològic de la vall del 
Ridaura (Costa Brava)
Periodicitat: Anual
Edita: Carlos Alvarez-Cros
Disponible on-line: 
www.ocellsvallridaura.comxa.com/
Anuaris

Anuari Naturalista del Parc Natural de 
l’Alt Pirineu
Periodicitat: Anual
Edita: Parc Natural de l’Alt Pirineu
(Departament de Medi Ambient i
Habitatge)
Disponible on line:
www.parcsdecatalunya.net (Alt Pirineu)
Disponible en paper a l’oficina del Parc:
C/ de la Riba, 1. 25595 Llavorsí, Lleida

Butlletí Naturalista de la Garrotxa (BNG), 
passió vocacional per l’entorn natural
Periodicitat: Mensual
Edita: Delegació de la Garrotxa de la 
Institució Catalana d’Història Natural
Contacte: cites.garrotxa@gmail.com

CINCLUS. Butlletí electrònic 
trimestral de l’Estació Biològica del 
Pallars Jussà
Periodicitat: Trimestral
Edita: Estació Biològica del Pallars Jussà
Contacte: ebpallarsjussa@gmail.com

Parc de Diagonal Mar. 
Memòria de Fauna
Periodicitat: Anual
Edita: Ricardo Ramos 
Contacte: Ricardo Ramos 
escuraflascons@gmail.com

http://www.comiteempordanes.org
http://www.comiteempordanes.org
http://www.comiteempordanes.org
http://www.ocellsvallridaura.comxa.com/
http://www.parcsdecatalunya.net
mailto:cites.garrotxa%40gmail.com?subject=
mailto:ebpallarsjussa%40gmail.com?subject=
mailto:escuraflascons%40gmail.com?subject=
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Noticiari Fenològic dels Ocells del 
Delta del Llobregat
Periodicitat: Trimestral
Edita: Consorci per a la Protecció i la 
Gestió dels Espais Naturals del Delta del 
Llobregat
Disponible on line: www.casesdenpuig.com

Parc del Foix. Memòria de Fauna. 
Periodicitat: Anual
Edita: Pedro Torres
Contacte: pedrotorresexposito@yahoo.es

Parc del Foix. Memòria ornitològica.
Periodicitat: Anual
Edita: Cobit
Contacte: xavibayer@gmail.com; 
ciscoguasch@hotmail.com

Noticiari naturalista del Pla de l’Estany.
Periodicitat: Trimestral
Edita: Limnos (Associació de Defensa del 
Patrimoni Natural del Pla de l’Estany)
Disponible al web: www.limnos.org

Vistavui. Noticiari Ornitològic de la 
Conca del Llobregat
Periodicitat: Mensual
Edita: Jordi Cerdeira i Sergi Sales
Disponible on-line: http://www.
pamtomaket.com/usuaris/vistavui/index.
html

http://ciscoguasch@hotmail.com
mailto:pedrotorresexposito%40yahoo.es?subject=
mailto:xavibayer%40gmail.com?subject=
mailto:ciscoguasch%40hotmail.com?subject=
http://www.limnos.org
http://www.pamtomaket.com/usuaris/vistavui/index.html 
http://www.pamtomaket.com/usuaris/vistavui/index.html 
http://www.pamtomaket.com/usuaris/vistavui/index.html 
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APÈNDIX 5

Adreces d’altres anuaris ornitològics 
de l’Estat espanyol

De manera similar a com es fa a Catalunya, hi ha altres zones de l’Estat on s’edita o està 
previst editar un anuari ornitològic. A continuació es mostra un llistat d’adreces de les 
diferents entitats que elaboren anuaris d’ornitologia a la resta d’Espanya. D’aquesta mane-
ra totes les observacions d’interès que els lectors de l’Anuari d’Ornitologia de Catalunya 
obtinguin en aquestes zones poden ser enviades als corresponents responsables. 

Anuario Ornitológico de Albacete
Sociedad Albacetense de Ornitología
Apartado 18
02080 Albacete
www.sao-albacete.org/FormularioAOA.
html

Anuari Ornitològic d’Alacant
SEO/BirdLife-Alacant
Colom, 114
03570 La Vila Joiosa
Alacant
www.seo-alicante.org/valenciano/anuari.
htm

Anuario Ornitológico de Aragón
Alberto Bueno
SEO/BirdLife-Aragón
Colón 6-8
50007 Zaragoza
albertobuenomir@terra.es

Annuariu Ornitolóxicu d’Asturies
Coordinadora Ornitolóxica d’Asturies
Apartado 385
33480 Avilés
Asturies
elias@llandecubel.com 

Anuari d’Ornitologia de les Balears
Grup Balear d’Ornitologia
i Defensa de la Naturalesa (GOB)
Manuel Sanchis i Guarner, 10
07004 Palma de Mallorca
Tel. 971 721105 / Fax 971 711375
gob@ocea.es

Anuario Ornitológico de Bizkaia
Sociedad Ornitológica Lanius 
Apartado 5225
48009 Bilbao

Anuario Ornitológico de Burgos
David González Ortega
Apartado 37
09430 Lerma
Burgos
anuariodeburgos@yahoo.es

Anuario Ornitológico de Cantabria
Máximo Sánchez Cobo 
Urbanización Mediavía 3 
39316 Tanos
Cantabria 
gormejan@gmail.com
http://www.aves.eldelweb.com

http://www.sao-albacete.org/FormularioAOA.html
http://www.sao-albacete.org/FormularioAOA.html
http://www.seo-alicante.org/valenciano/anuari.htm
http://www.seo-alicante.org/valenciano/anuari.htm
mailto:albertobuenomir%40terra.es?subject=
mailto:elias%40llandecubel.com?subject=
mailto:gob%40ocea.es?subject=
mailto:anuariodeburgos%40yahoo.es?subject=
mailto:gormejan%40gmail.com?subject=
http://www.aves.eldelweb.com
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Anuario Ornitológico de Cádiz
Javier de la Cruz
Colectivo Ornitológico Cigüeña Negra/
CPN
Estación Ornitológica de Tarifa
Crta. N-340 km 78,5
11380 Tarifa
Cádiz
anuariodecadiz@tarifainfo.com
http://www.tarifainfo.com/cocn

Anuario Ornitológico de Ciudad Real
SEO/BirdLife-Ciudad Real
carlos_torralvo@airtel.net

Anuario Ornitológico de Doñana
Equipo de Seguimiento de Procesos 
Naturales
Estación Biológica de Doñana, 
Apartado 4
21760 Matalascañas
Huelva
Fax 959 440033
anuario.aves@ebd.csic.es

Anuario Ornitológico de Extremadura
ADENEX
C/ Cuba 27.
06800 Mérida
Badajoz
adenex@bme.es o jprietad@nexo.es

Anuario das aves de Galicia
Luis José Salaverri
Sociedade Galega de Ornitoloxía
Apartado 581
15700 Santiago de Compostela
A Coruña
sgosgo@sgosgo.org 
http://www.sgosgo.org

Anuario Ornitológico de Gipuzkoa
Gorka Gorospe
Taxoare kalea 23, 4 esk.
31006 Iruñea
Navarra

Anuario Ornitológico de Granada
SEO/BirdLife-Granada
Urb. Loma Verde 154
18220 Albolote 
Granada
lan_meridional@hotmail.com 

Anuario Ornitológico de Madrid 
Ana Bermejo
Grupo Ornitológico SEO/BirdLife-
Monticola
Unidad de Zoología
Departamento de Biología
Universidad Autónoma de Madrid
28049 Madrid
seo-monticola@seo.org

Anuario Ornitológico de Málaga
José Antonio Cortés Guerrero
SEO/BirdLife-Málaga
Azorín, s/n
29590 Campanillas
Málaga

Anuario Ornitológico de la Región de 
Murcia
Angel Guardiola Gómez
Plaza Tierno Galván, 1-3º D
30009 Murcia
Tf. 968-282161
aorm@lycos.es
http://usuarios.lycos.es/aorm

Anuario Ornitológico de Navarra 
Alfonso Llamas
Sociedad de Ciencias Naturales 
GOROSTI 
Calderería, 34 bajos
31001 Pamplona
anuornitnavarra@gorosti.org

mailto:anuariodecadiz%40tarifainfo.com?subject=
http://www.tarifainfo.com/cocn
mailto:carlos_torralvo%40airtel.net?subject=
mailto:anuario.aves%40ebd.csic.es?subject=
mailto:adenex%40bme.es?subject=
mailto:jprietad%40nexo.es?subject=
mailto:sgosgo%40sgosgo.org?subject=
http://www.sgosgo.org
mailto:lan_meridional%40hotmail.com?subject=
mailto:seo-monticola%40seo.org?subject=
mailto:aorm%40lycos.es?subject=
http://usuarios.lycos.es/aorm
mailto:anuornitnavarra%40gorosti.org?subject=
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Anuario Ornitológico de Palencia
Fernando Jubete
Corro Postigo, 1
34337 Fuentes de Nava
Palencia 
Tel. +34 979 842 398
Fax +34 979 842 399
FGN34337@teleline.es

Anuario Ornitológico de la Rioja 
Instituto de Estudios Riojanos
Muro de la Mata, 8 prpal.
26001 Logroño
La Rioja
ier@larioja.org
www.larioja.org/ier

Anuario Ornitológico de Salamanca
Miguel Blanco
Grupo Local SEO/BirdLife-Salamanca
seo-salamanca@seo.org

Anuario Ornitológico de Toledo 
Juan Carlos Marín Santos 
Crta Mazarambroz, 37 
45100 Sonseca
Toledo 
Tel. 925 380247 / 625 617522 
jcmarín@incia.es

Aves de la Comunitat Valenciana
Societat Valenciana d’Ornitologia
Gran Via Marquès de Túria, 28
46005 València 
tonipoloaparisi@hotmail.com

Anuario Ornitológico de Valladolid
SEO/BirdLife-Valladolid
Apartado 799
47080 Valladolid
aletor@teleline.es o jscolas@teleline.es

mailto:FGN34337%40teleline.es?subject=
mailto:ier%40larioja.org?subject=
http://www.larioja.org/ier
mailto:seo-salamanca%40seo.org?subject=
mailto:jcmar%C3%ADn%40incia.es?subject=
mailto:tonipoloaparisi%40hotmail.com?subject=
mailto:aletor%40teleline.es?subject=
mailto:jscolas%40teleline.es?subject=
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A
Abellerol, 168
Accipiter gentilis, 83
Accipiter nisus, 84
Acridotheres tristis, 268
Acrocephalus agricola, 215
Acrocephalus arundinaceus, 216
Acrocephalus melanopogon, 213
Acrocephalus paludicola, 213
Acrocephalus schoenobaenus, 213
Acrocephalus scirpaceus, 215
Actitis hypoleucos, 130
Aegithalos caudatus, 232
Aegolius funereus, 164
Aegypius monachus, 76
Agapornis capnegre, 266
Agapornis de Fischer, 266
Agapornis de Namíbia, 266
Agapornis fischeri, 266
Agapornis personatus, 266
Agapornis roseicollis, 266
Agró blanc, 58
Agró roig, 61
Àguila calçada, 86
Àguila cridanera, 85
Àguila cuabarrada, 88
Àguila daurada, 86
Àguila marcenca, 77
Àguila pescadora, 89
Aix galericulata, 21
Aix sponsa, 264
Alauda arvensis, 178
Alca torda, 153
Alcedo atthis, 167
Alectoris rufa, 37
Aligot calçat, 85
Aligot comú, 84
Aligot vesper, 67
Alopochen aegyptiaca, 262
Alosa vulgar, 178
Amazona aestiva, 267
Amazona amazonica, 267
Anas acuta, 27
Anas clypeata, 29
Anas crecca, 24
Anas cyanoptera, 264
Anas discors, 29
Anas penelope, 22
Anas platyrhynchos, 26
Anas platyrhunychos 
 × Anas acuta, 27
Anas querquedula, 28
Anas strepera, 23
Ànec blanc, 20

Ànec canyella, 20
Ànec carolí, 264
Ànec collnegre, 263
Ànec collverd, 26
Ànec collverd 
 × Ànec cuallarg, 27
Ànec cuallarg, 27
Ànec cullerot, 29
Ànec de Jamaica, 36
Ànec fosc, 35
Ànec griset, 23
Ànec mandarí, 21
Ànec mut, 263
Ànec negre, 34
Ànec xiulador, 22
Anser albifrons, 18
Anser anser, 18
Anser fabalis, 18
Anser indicus, 262
Anthus campestris, 185
Anthus cervinus, 188
Anthus petrosus, 189
Anthus pratensis, 187
Anthus richardi, 184
Anthus spinoletta, 188
Anthus trivialis, 186
Apus apus, 166
Apus melba, 165
Apus pallidus, 167
Aquila chrysaetos, 86
Aquila clanga, 85
Aquila fasciata, 88
Aquila pennata, 86
Aratinga acuticaudata, 266
Aratinga de cap blau, 266
Aratinga mitrada, 267
Aratinga mitrata, 267
Aratinga nandai, 267
Ardea cinerea, 60
Ardea purpurea, 61
Ardeola ralloides, 55
Arenaria interpres, 131
Arpella pàl·lida, 80
Arpella pàl·lida russa, 81
Arpella vulgar, 78
Asio flammeus, 163
Asio otus, 163
Astor, 83
Athene noctua, 162
Aufrany, 73
Aythya collaris, 34
Aythya ferina, 31
Aythya ferina 
 × Aythya nyroca , 32

Aythya fuligula, 33
Aythya marila, 34
Aythya nyroca, 33

B
Baldriga balear, 44
Baldriga cendrosa, 44
Baldriga mediterrània, 45
Baldriga pufí, 46
Ballester, 165
Balquer, 216
Batallaire, 119
Becada, 121
Becadell comú, 120
Becadell gros, 121
Becadell sord, 120
Bec d’alena, 106
Bec de corall cuanegre, 268
Bec de corall senegalès, 248
Bec de serra mitjà, 35
Becplaner, 66
Becut, 125
Bernat pescaire, 60
Bitó, 51
Bitxac comú, 201
Bitxac rogenc, 200
Blauet, 167
Boscaler comú, 212
Boscaler pintat gros, 210
Boscarla d’aigua, 213
Boscarla de canyar, 215
Boscarla dels arrossars, 215
Boscarla dels joncs, 213
Boscarla mostatxuda, 213
Bosqueta icterina, 217
Bosqueta pàl·lida occidental, 217
Bosqueta vulgar, 217
Botaurus stellaris, 51
Botxí meridional, 239
Branta bernicla, 20
Branta canadensis, 19
Branta leucopsis, 19
Bruel, 228
Bubo bubo, 161
Bubulcus ibis, 56
Burhinus oedicnemus, 107
Buteo buteo, 84
Buteo lagopus, 85

C
Cabusset, 41
Cabussó collnegre, 43
Cabussó emplomallat, 42
Cabussó orellut, 43



Índex

Cacatua de les nimfes, 267
Cadernera, 252
Cairina moschata, 263
Calàbria agulla, 40
Calàbria grossa, 40
Calàbria petita, 39
Calandrella brachydactyla, 176
Calandrella rufescens, 177
Calàndria, 175
Calidris alba, 115
Calidris alpina, 118
Calidris canutus, 115
Calidris ferruginea, 118
Calidris melanotos, 117
Calidris minuta, 116
Calidris temminckii, 117
Callonetta leucophrys, 263
Calonectris diomedea, 44
Cames llargues, 105
Canari, 269
Capó reial, 65
Caprimulgus europaeus, 164
Caprimulgus ruficollis, 165
Capsigrany, 239
Capsigrany balear, 240
Carduelis cannabina, 253
Carduelis carduelis, 252
Carduelis chloris, 252
Carduelis spinus, 253
Cargolet, 193
Carpodacus erythrinus, 254
Casmerodius albus, 58
Cecropis daurica, 182
Cercavores, 194
Certhia brachydactyla, 235
Certhia familiaris, 236
Cettia cetti, 210
Charadrius alexandrinus, 111
Charadrius dubius, 109
Charadrius hiaticula, 110
Charadrius morinellus, 112
Chlidonias hybrida, 151
Chlidonias leucopterus, 152
Chlidonias niger, 152
Ciconia ciconia, 64
Ciconia nigra, 62
Cigne mut, 17
Cigne negre, 262
Cigne petit, 17
Cigonya blanca, 64
Cigonya negra, 62
Cinclus cinclus, 192
Circaetus gallicus, 77
Circus aeruginosus, 78
Circus cyaneus, 80
Circus macrourus, 81
Circus pygargus, 81
Cisticola juncidis, 210
Clamator glandarius, 158
Coccothraustes coccothraustes, 255

Cogullada fosca, 177
Cogullada vulgar, 177
Colí de Virgínia, 264
Colinus virginianus, 264
Còlit gris, 202
Còlit negre, 203
Còlit ros, 203
Colltort, 172
Colom roquer, 155
Columba livia, 155
Columba oenas, 155
Columba palumbus, 156
Coracias garrulus, 169
Corb, 244
Corb marí emplomallat, 50
Corb marí gros, 48
Cornella, 243
Corredor, 108
Corriol camanegre, 111
Corriol gros, 110
Corriol petit, 109
Corriol pit-roig, 112
Corvus corax, 244
Corvus corone, 243
Corvus frugilegus, 244
Corvus monedula, 242
Cotoliu, 177
Cotorra de Kramer, 157
Cotorra de la Patagònia, 267
Cotorra de Pennant, 265
Cotorra multicolor, 265
Cotorreta de pit gris, 158
Coturnix coturnix, 38
Coturnix japonica, 264
Cotxa blava, 197
Cotxa cua-roja, 199
Cotxa fumada, 198
Cruixidell, 260
Cuculus canorus, 159
Cucut, 159
Cucut reial, 158
Cuereta blanca, 192
Cuereta blanca endolada, 192
Cuereta citrina, 191
Cuereta groga, 189
Cuereta torrentera, 191
Curroc, 148
Cursorius cursor, 108
Cyanistes caeruleus, 233
Cyanoliseus patagonus, 267
Cygnus atratus, 262
Cygnus columbianus, 17
Cygnus olor, 17

D
Daurada grossa, 112
Delichon urbicum, 183
Dendrocopos major, 174
Dendrocopos medius, 174
Dendrocopos minor, 174

Dromaius novaehollandie, 262
Dryocopus martius, 173
Duc, 161
Durbec, 255

E
Egretta garzetta, 57
Egretta garzetta, 57
Egretta gularis × , 57
Èider, 34
Elanus caeruleus, 69
Emberiza calandra, 260
Emberiza cia, 258
Emberiza cirlus, 258
Emberiza citrinella, 257
Emberiza hortulana, 259
Emberiza leucocephalos, 257
Emberiza schoeniclus, 260
Emú, 262
Enganyapastors, 164
Erithacus rubecula, 195
Escorxador, 238
Escuraflascons bec-fi, 132
Escuraflascons becgròs, 132
Esmerla, 93
Esparver cendrós, 81
Esparver d’espatlles negres, 69
Esparver vulgar, 84
Esplugabous, 56
Estornell metàl·lic
 gran d’orelles blaves, 268
Estornell negre, 245
Estornell vulgar, 244
Estrilda astrild, 248
Estrilda troglodytes, 268
Euplectes afer, 268

F
Faisà, 39
Falciot negre, 166
Falciot pàl·lid, 167
Falco biarmicus, 96
Falcó cama-roig, 92
Falco cherrug, 96
Falco columbarius, 93
Falcó de la reina, 95
Falco eleonorae, 95
Falcó llaner, 96
Falcó mostatxut, 94
Falco naumanni, 90
Falcó pelegrí, 97
Falco peregrinus, 97
Falcó sagrat, 96
Falco subbuteo, 94
Falco tinnunculus, 91
Falco vespertinus, 92
Ficedula hypoleuca, 230
Ficedula parva, 229
Flamenc, 66
Flamenc del carib, 264
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Flamenc menut, 265
Fotja banyuda, 101
Fotja vulgar, 101
Fraret, 153
Fratercula arctica, 153
Fredeluga, 114
Fredeluga gregària, 114
Fringilla coelebs, 249
Fringilla montifringilla, 250
Fulica atra, 101
Fulica cristata, 101
Fumarell alablanc, 152
Fumarell carablanc, 151
Fumarell negre, 152

G
Gafarró, 251
Gaig, 241
Gaig blau, 169
Galerida cristata, 177
Galerida theklae, 177
Gall fer, 37
Gallinago gallinago, 120
Gallinago media, 121
Gallinula chloropus, 99
Gamarús, 162
Gamba roja pintada, 125
Gamba roja vulgar, 126
Gamba verda, 127
Ganga, 154
Garrulus glandarius, 241
Garsa, 241
Garsa de mar, 105
Gavia arctica, 40
Gavià argentat, 143
Gavià argentat de potes roses, 142
Gavià caspi, 144
Gavià fosc, 141
Gavia immer, 40
Gavia stellata, 39
Gavina capblanca, 137
Gavina capnegra, 134
Gavina cendrosa, 140
Gavina corsa, 138
Gavina menuda, 135
Gavina vulgar, 136
Gavineta de tres dits, 145
Gavinot, 145
Gavinot polar, 145
Gavot, 153
Gelochelidon nilotica, 148
Glareola pratincola, 108
Gralla, 242
Gralla de bec groc, 242
Gralla de bec vermell, 242
Grasset de costa, 189
Grasset de muntanya, 188
Gratapalles, 258
Graula, 244
Griva, 209

Griva cerdana, 207
Grua, 102
Grus grus, 102
Guatlla, 38
Guatlla japonesa, 264
Gypaetus barbatus, 73
Gyps fulvus, 74

H
Haematopus ostralegus, 105
Himantopus himantopus, 105
Hippolais icterina, 217
Hippolais opaca, 217
Hippolais polyglotta, 217
Hirundo rustica, 180
Hirundo rustica 
 × Delichon urbicum, 184
Hortolà, 259
Hydrobates pelagicus, 46
Hydrocoleus minutus, 135
Hydroprogne caspia, 149

I
Ixobrychus minutus, 52

J
Jynx torquilla, 172

L
Lagopus muta, 36
Lamprotornis chalybaeus, 268
Lanius collurio, 238
Lanius meridionalis, 239
Lanius minor, 238
Lanius senator, 239
Larus argentatus, 142
Larus audouinii, 138
Larus cachinnans, 144
Larus canus, 140
Larus fuscus, 141
Larus genei, 137
Larus glaucoides, 145
Larus marinus, 145
Larus melanocephalus, 134
Larus michahellis, 143
Larus ridibundus, 136
Leiothrix lutea, 231
Leptoptilos crumeniferus, 264
Limosa lapponica, 123
Limosa limosa, 123
Lloro d’ales taronges, 267
Lloro de front blau, 267
Lloro del Senegal, 266
Lloro gris, 265
Llucareta, 251
Lluer, 253
Locustella luscinioides, 212
Locustella naevia, 210
Lophophanes cristatus, 232
Loxia curvirostra, 254

Lullula arborea, 177
Luscinia megarhynchos, 196
Luscinia svecica, 197
Lymnocryptes minimus, 120

M
Mallerenga blava, 233
Mallerenga carbonera, 234
Mallerenga cuallarga, 232
Mallerenga d’aigua, 232
Mallerenga de bigotis, 231
Mallerenga emplomallada, 232
Mallerenga petita, 233
Marabú africà, 264
Marmaronetta angustirostris, 30
Martinet blanc, 57
Martinet dels esculls 
 × Martinet blanc , 57
Martinet de nit, 53
Martinet menut, 52
Martinet ros, 55
Mascarell, 47
Mastegatatxes, 230
Melanitta fusca, 35
Melanitta nigra, 34
Melanocorypha calandra, 175
Melopsittacus undulatus, 265
Mergus serrator, 35
Merla, 207
Merla blava, 205
Merla d’aigua, 192
Merla de pit blanc, 206
Merla roquera, 204
Merops apiaster, 168
Milà negre, 70
Milà reial, 72
Milvus migrans, 70
Milvus milvus, 72
Minà comú, 268
Monticola saxatilis, 204
Monticola solitarius, 205
Montifringilla nivalis, 247
Morell buixot, 34
Morell cap-roig 
 × Morell xocolater, 32
Morell de cap roig, 31
Morell de collar, 34
Morell de plomall, 33
Morell xocolater, 33
Morus bassanus, 47
Mosquiter comú, 226
Mosquiter comú siberià, 227
Mosquiter de doble ratlla, 223
Mosquiter de passa, 227
Mosquiter ibèric, 225
Mosquiter pàl·lid, 224
Mosquiter xiulaire, 225
Motacilla alba, 192
Motacilla cinerea, 191
Motacilla citreola, 191
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Motacilla flava, 189
Muscicapa striata, 229
Mussol banyut, 163
Mussol comú, 162
Mussol emigrant, 163
Mussol pirinenc, 164
Myiopsitta monachus, 158

N
Nandayus nenday, 267
Neophron percnopterus, 73
Netta rufina, 31
Numenius arquata, 125
Numenius phaeopus, 124
Nycticorax nycticorax, 53
Nymphicus hollandicus, 267

O
Oca de collar, 20
Oca de galta blanca, 19
Oca del Canadà, 19
Oca egípcia, 262
Oca índia, 262
Oca pradenca, 18
Oca riallera grossa, 18
Oca vulgar, 18
Ocell de tempesta, 46
Oenanthe hispanica, 203
Oenanthe leucura, 203
Oenanthe oenanthe, 202
Òliba, 160
Oreneta cuablanca, 183
Oreneta cua-rogenca, 182
Oreneta de ribera, 179
Oreneta vulgar, 180
Oreneta vulgar 
 × oreneta cuablanca, 184
Oriol, 237
Oriolus oriolus, 237
Otis tarda, 104
Otus scops, 160
Oxyura jamaicensis, 36

P
Pandion haliaetus, 89
Panurus biarmicus, 231
Papamosques gris, 229
Papamosques menut, 229
Paràsit cuaample, 132
Paràsit cuapunxegut, 133
Paràsit gros, 133
Pardal comú, 245
Pardal d’ala blanca, 247
Pardal de bardissa, 193
Pardal roquer, 246
Pardal xarrec, 246
Parus major, 234
Passer domesticus, 245
Passerell comú, 253
Passer montanus, 246

Pela-roques, 234
Pelecanus onocrotalus, 51
Pelicà vulgar, 51
Perdiu blanca, 36
Perdiu de mar, 108
Perdiu roja, 37
Perdiu xerra, 37
Perdix perdix, 37
Periparus ater, 233
Periquito, 265
Pernis apivorus, 67
Petronia petronia, 246
Phalacrocorax aristotelis, 50
Phalacrocorax aristotelis 
 aristotelis, 51
Phalacrocorax carbo, 48
Phalacrocorax carbo carbo, 50
Phalaropus fulicaria, 132
Phalaropus lobatus, 132
Phasianus colchicus, 39
Philomachus pugnax, 119
Phoenicopterus minor, 265
Phoenicopterus roseus, 66
Phoenicopterus ruber, 264
Phoenicurus ochruros, 198
Phoenicurus phoenicurus, 199
Phylloscopus bonelli, 224
Phylloscopus collybita, 226
Phylloscopus ibericus, 225
Phylloscopus inornatus, 223
Phylloscopus sibilatrix, 225
Phylloscopus trochilus, 227
Pica pica, 241
Pica-soques blau, 234
Picot garser gros, 174
Picot garser mitjà, 174
Picot garser petit, 174
Picot negre, 173
Picot verd, 173
Picus viridis, 173
Pigre gris, 113
Pinsà borroner, 255
Pinsà carminat, 254
Pinsà comú, 249
Pinsà mec, 250
Pioc salvatge, 104
Pit-roig, 195
Piula dels arbres, 186
Piula gola-roja, 188
Piula grossa, 184
Platalea leucorodia, 66
Platycercus elegans, 265
Platycercus eximius, 265
Plectrophenax nivalis, 257
Plegadis falcinellus, 65
Ploceus melanocephalus, 268
Pluvialis apricaria, 112
Pluvialis squatarola, 113
Podiceps auritus, 43
Podiceps cristatus, 42

Podiceps nigricollis, 43
Poecile palustris, 232
Poicephalus senegalus, 266
Polit cantaire, 124
Polla blava, 100
Polla d’aigua, 99
Polla pintada, 98
Porphyrio porphyrio, 100
Porzana parva, 99
Porzana porzana, 98
Prunella collaris, 194
Prunella modularis, 193
Psittacula krameri, 157
Psittacus erithacus, 265
Pterocles alchata, 154
Pterocles orientalis, 154
Ptyonoprogne rupestris, 179
Puffinus mauretanicus, 44
Puffinus puffinus, 46
Puffinus yelkouan, 45
Puput, 171
Pyrrhocorax graculus, 242
Pyrrhocorax pyrrhocorax, 242
Pyrrhula pyrrhula, 255

R
Rallus aquaticus, 97
Rascletó, 99
Rascló, 97
Raspinell comú, 235
Raspinell pirinenc, 236
Recurvirostra avosetta, 106
Regulus ignicapilla, 228
Regulus regulus, 228
Reietó, 228
Remena-rocs, 131
Remiz pendulinus, 236
Repicatalons, 260
Riparia riparia, 179
Rissa tridactyla, 145
Roquerol, 179
Rossinyol bord, 210
Rossinyol comú, 196
Rossinyol del Japó, 231

S
Saxicola rubetra, 200
Saxicola torquatus, 201
Scolopax rusticola, 121
Serinus canaria, 269
Serinus citrinella, 251
Serinus serinus, 251
Siboc, 165
Siseta, 127
Siseta cendrosa, 130
Sisó, 104
Sit blanc, 257
Sit capblanc, 257
Sit negre, 258
Sitta europaea, 234
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Somateria mollissima, 34
Stercorarius parasiticus, 133
Stercorarius pomarinus, 132
Stercorarius skua, 133
Sterna hirundo, 150
Sterna sandvicensis, 150
Sterna spp., 149
Sternula albifrons, 151
Streptopelia decaocto, 156
Streptopelia roseogrisea, 265
Streptopelia turtur, 157
Strix aluco, 162
Sturnus unicolor, 245
Sturnus vulgaris, 244
Sylvia atricapilla, 218
Sylvia borin, 219
Sylvia cantillans, 222
Sylvia communis, 220
Sylvia conspicillata, 221
Sylvia curruca, 219
Sylvia hortensis, 220
Sylvia melanocephala, 223
Sylvia undata, 222

T
Tachybaptus ruficollis, 41
Tadorna ferruginea, 20
Tadorna tadorna, 20
Tallareta cuallarga, 222
Tallareta vulgar, 220
Tallarol capnegre, 223
Tallarol de casquet, 218
Tallarol de garriga, 222
Tallarol de garriga balear, 223
Tallarol emmascarat, 220
Tallarol gros, 219
Tallarol trencamates, 221
Tallarol xerraire, 219

Teixidor, 236
Teixidor capnegre, 268
Teixidor daurat, 268
Terrerola rogenca, 177
Terrerola vulgar, 176
Territ becllarg, 118
Territ de Temminck, 117
Territ gros, 115
Territ menut, 116
Territ pectoral, 117
Territ tresdits, 115
Territ variant, 118
Tètol cuabarrat, 123
Tètol cuanegre, 123
Tetrao urogallus, 37
Tetrax tetrax, 104
Tichodroma muraria, 234
Titella, 187
Tord ala-roig, 209
Tord comú, 208
Torlit, 107
Tórtora, 157
Tórtora domèstica, 265
Tórtora turca, 156
Trenca, 238
Trencalòs, 73
Trencapinyes, 254
Tringa erythropus, 125
Tringa glareola, 129
Tringa nebularia, 127
Tringa ochropus, 128
Tringa stagnatilis, 127
Tringa totanus, 126
Trist, 210
Trobat, 185
Troglodytes troglodytes, 193
Tudó, 156
Turdus iliacus, 209

Turdus merula, 207
Turdus philomelos, 208
Turdus pilaris, 207
Turdus torquatus, 206
Turdus viscivorus, 209
Tyto alba, 160

U
Upupa epops, 171

V
Valona, 129
Vanellus gregarius, 114
Vanellus vanellus, 114
Verderola, 257
Verdum, 252
Voltor comú, 74
Voltor negre, 76

X
Xarrasclet, 28
Xarxet alablau, 29
Xarxet canyella, 264
Xarxet comú, 24
Xarxet marbrenc, 30
Xatrac becllarg, 150
Xatrac comú, 150
Xatrac de bec taronja, 149
Xatrac gros, 149
Xatrac menut, 151
Xenus cinereus, 130
Xivita, 128
Xivitona, 130
Xixella, 155
Xoriguer comú, 91
Xoriguer petit, 90
Xot, 160
Xurra, 154







L’Institut Català d’Ornitologia (ICO), abans Grup Català d’Anellament (GCA), 
és una entitat sense ànim de lucre que, des de la seva creació l’any 1975, 
s’ha dedicat a estudiar la biologia i la migració dels ocells mitjançant 
l’anellament científic. En els darrers anys, l’ICO ha esdevingut un dels 
principals centres de referència a Catalunya pel que fa al desenvolu-
pament de programes de recerca aplicats al seguiment i avaluació de 
l’estat de conservació de l’avifauna. En aquest sentit, els projectes de 
més rellevància que es duen a terme de forma continuada són l’Anuari 
d’Ornitologia de Catalunya, publicació anual que recull les observacions 
més destacades sobre l’avifauna catalana, i els programes de seguiment 
de tendències temporals SOCC, SYLVIA, MIGRACIÓ i PERNIS. L’ICO també 
publica anualment la Revista Catalana d’Ornitologia, un butlletí científic 
que recull articles d’investigació, i ha editat l’Atles dels ocells nidificants 
de Catalunya 1999-2002 i l’Atles dels ocells de Catalunya a l’hivern 2006-
2009. Finalment, l’ICO ha promogut conjuntament amb el Departament 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural i diverses 
entitats ornitològiques i naturalistes de caire més local, l’obertura del 
portal web ornitho.cat vinculat amb el Banc de Dades de Biodiveristat 
de Catalunya i dedicat a l’intercanvi d’informació sobre les observacions 
d’ocells de Catalunya. Per a més informació sobre els projectes de l’ICO 
vegeu www.ornitologia.org.

Amb la col·laboració de:

http://www.ornitho.cat
http://www.ornitologia.org
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