
Cygnus olor
Cigne mut

Aquesta espècie presenta tres tipus de
patrons d’aparició a Catalunya: ocells esca-
pats procedents de col·leccions, com seria
el cas probable de l’ocell de Fontcoberta;
ocells introduïts o que han establert peti-
tes poblacions nidificants, com la del Parc
Natural dels Aiguamolls de l’Empordà, que
continua sense variar de nombre en els
darrers anys, i ocells de procedència més
septentrional, que arribarien durant l’hi-
vern. Les dades del 2001, a diferència de
l’any anterior i amb un patró semblant a
les citacions del 1999, no semblen indi-
catives  de l’arribada d’ocells centreeuro-
peus. La tramesa a homologació de les
dades d’aquesta espècie i la seva recollida
en llargues sèries temporals, així com la
localització dels nuclis on es troben els
ocells introduïts o alliberats, contribuiria
a aclarir aquest patró de possibles arriba-
des hivernals.-RGBA.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 4 exs. el 18.I i 3 exs. el 15.II; cen-
sos d’ocells aquàtics hivernants (PAEA).
Població nidificant avaluada en 1 parella
(JMAA). 5 exs. el 20.XI (PAEA) i el 27.XII
(JMAA); censos d’ocells aquàtics hivernants.
Citacions pendents d’homologació pel
Comité de Rarezas de SEO/BirdLife.

BAIX LLOGREGAT

Collbató Observat en època de repro-
ducció i hàbitat adients durant les pros-
peccions de l’atles d’ocells nidificants (AOTA).
Citació pendent d’homologació pel Comi-
té de Rarezas de SEO/BirdLife (vegeu, però,
informe CAC 2004).

PLA DE L’ESTANY

Fontcoberta 1 ex., pintat de colors rosa i
verd, vist a l’Estanyol d’Espolla, el riu Flu-
vià i l’Estany entre el 4.II i el 18.IV (JLBB,

JMGD i JRGC). Citació pendent d’homolo-
gació pel Comité de Rarezas de SEO/Bird-
Life.

SEGRIÀ

Alcarràs Evidències de cria al riu Segre
(JCGF). Citació pendent d’homologació pel
Comité de Rarezas de SEO/BirdLife (vegeu
però informe CAC 2004).
La Granja d’Escarp Continuen els 2
exs. a la zona de l’aiguabarreig del Segre-
Cinca l’11.IV (vegeu anuari 2000). Sem-
bla que, com a mínim, un d’ells va ser alli-
berat de forma deliberada (JEBA). Citació
pendent d’homologació pel Comité de Rare-
zas de SEO/BirdLife (vegeu, però, informe
CAC 2004).

Cygnus atratus
Cigne negre

Aquesta espècie s’ha anat trobant al delta
del Llobregat almenys des de l’any 1988.
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A diferència dels anuaris anteriors en aquest volum s’han incorporat els canvis de nomen-
clatura i taxonomia d’acord amb les darreres recomanacions de l’AERC (AERC TAC 2003). 

 



respecte els darrers 6 anys, on les pobla-
cions són cada cop més nombroses i es
poden interpretar amb major detall els seus
moviments migratoris.- FLSA.

ALT CAMP

El Pont d’Armentera Aprox. entre 45 i
50 exs. migrant en formació al Pont d’Ar-
mentera-Selmella el 4.III (MDDB). 2 exs.
migrant al Pont d’Armentera-Selmella el
27.IX (MDDB).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 53 exs. el 18.I i 33 exs. el 13.II; cen-
sos d’ocells aquàtics hivernants (PAEA). 8
exs. a l’estany del Cortalet el 20.II; darre-
ra citació prenupcial (JMAA i ABBC). 4 exs.
a la Massona l’1.XI (RBCA); primera cita-
ció postnupcial. 68 exs. el 20.XI i 95 exs.
el 18.XII; censos d’ocells aquàtics hiver-
nants (PAEA).

BAIX EBRE/MONTSIÀ 

Delta de l’Ebre 402 exs. a tot el delta el
12-18.I; cens d’ocells aquàtics hiver-
nants (DBCA i FVEA/PDEA). 4 exs. a l’illa de
Buda el 13.IV; darrera observació pre-
nupcial (DBCA). 9 exs. en vol sobre el port
del Fangar el 18.IX; primera observació
postnupcial (DBCA). 710 exs. a tot el del-
ta el 16.XII, recompte màxim anual; cens
quinzenal d’ocells aquàtics (DBCA, FVEA i
JPVF/PDEA).

BAIX EMPORDÀ

Baix Ter 2 exs. a les basses del Ter Vell el
22.XII (VEDA).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 6 exs. el 13.I durant
el cens d’ocells hivernants. 1 ex. a la mares-
ma el 2.X (FLSA); primera citació de pas
postnupcial. 24 exs. a la maresma l’11.XII
(DBCA i JPVF); màxim de novembre i de-
sembre.

GIRONÈS

Girona 28 exs. en un estol sobre el riu Ter
l’1.XII (EFXA i PFLB).
Vilablareix 5 exs. aturats en un camp el
24.IX (SGGB). 

SEGRIÀ

Lleida 1 ex. al riu Segre el 23.XII (SWWA). 
Pantà d’Utxesa 2 exs. el 23 i 24.VIII
(SWWA). 

Branta leucopsis
Oca de galta blanca

Espècie que es considera raresa a Cata-
lunya i que, per tant, està sotmesa a homo-
logació pel Comitè Avifaunístic de Cata-
lunya. Les seves àrees de reproducció es
redueixen al nord-est de Groenlàndia, nord
de Rússia i el Bàltic. Les seves zones d’hi-
vernada se situen a països com ara Holan-
da, el Regne Unit, Alemanya i Irlanda.-
FLSA.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. adult observat a la Rogera i
altres punts de la RN2, bàsicament a l’es-
tany del Cortalet, entre el 3.XI (AAJA, CLVA,

EGGA i OGXA) i el 31.XII (JMAA). Citació
homologada pel Comitè Avifaunístic de
Catalunya.
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Tot i que en algunes ocasions s’han obser-
vat còpules, no ha arribat mai a reproduir-
se amb èxit. D’altra banda, malgrat que no
podem descartar la possibilitat què ens
visitin alguns exemplars procedents de
poblacions establertes a l’Estat espanyol o
en altres països europeus, la major part
dels cignes negres observats a Catalunya
provenen de captivitat.- JFOB.

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. escapat de cap-
tivitat  que s’observa durant tots els mesos
de l’any a la maresma de la Vidala i la lla-
cuna del Remolar (FLSA).

Anser indicus
Oca índia

Primera citació d’aquesta espècie per a
Catalunya, no citada per Clavell (2002).
Aquesta observació correspon a un exem-
plar escapat de captivitat. És una espècie
freqüent en col·leccions particulars d’a-
nàtides que s’hauria d’incloure dins la cate-
goria E3.- JFOB.

BAIX EMPORDÀ

Baix Ter 1 ex. molt manyac a la gola del
Ter entre el 10.IX i el 19.IX (ABRA i DBRA). 

Anser albifrons
Oca riallera grossa

Espècie que es reprodueix al nord de Sibè-
ria, Canadà, Alaska i a la part oest de Groen-
làndia, i que hiverna a la major part dels
països europeus. Atès que es considera
una raresa a nivell local, totes les seves
observacions haurien de ser homologades
pel Comitè Avifaunístic de Catalunya.
Només dues observacions han estat homo-
logades a Catalunya, on la darrera citació
data de l’any 1983 (Clavell 2002). Tant l’e-

xemplar juvenil del delta del Llobregat
com l’exemplar adult del delta de l’Ebre
corresponen a la subespècie albifrons, fet
que coincideix amb les citacions recolli-
des a França (Dubois et al. 2000).- FLSA.

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. jove de la subes-
pècie albifrons a la maresma el 17.XI (FLSA,

MMVA, XEXE, FPVA i FPXA); primera citació
al delta i tercera a Catalunya. Observacions
durant la resta de l’any (FLSA). Citació
homologada pel Comitè Avifaunístic de
Catalunya.

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. adult a l’illa de Buda
del 3 al 31.XII (DBCA i RTFA). Citació pen-
dent d’homologació pel Comitè Avifau-
nístic de Catalunya.

Anser anser
Oca vulgar 

Tot i l’augment detectat a Catalunya res-
pecte a la dècada anterior (vegeu per exem-
ple la referència de l’any 1999, amb 1.201
exs., Gutiérrez & Guinart 2001), durant
els darrers dos anys s’observa una dava-
llada, amb un total de 461 exs. el gener del
2001 (Gutiérrez 2001). S’han observat 402
exs. al delta de l’Ebre, la seva principal àrea
d’hivernada, 53 exs. als aiguamolls de l’Em-
pordà i 6 exs. al delta del Llobregat. Si més
no, durant el mes de desembre del mateix
any s’obtenen uns registres en augment a
les tres zones humides respecte al censos
d’hivernants del gener, fet que ens podria
explicar que se segueixen produint varia-
cions interanuals segons l’hivern (Copete
2000). Les darreres observacions prenup-
cials se produeixen a mitjans d’abril (13.IV)
i les primeres arribades a mitjans de setem-
bre (18.IX) ambdues al delta de l’Ebre, amb
clares coincidències fenològiques, almenys
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el 4.VI i el 10.VI (CBLA). Amb molta pro-
babilitat es tracta dels mateixos exs. vis-
tos al Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà. Citació pendent d’homologació pel
Comité de Rarezas de SEO/BirdLife.

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 2 exs. a la maresma
el 12.X (RRSB); origen desconegut. Citació
pendent d’homologació pel Comité de Rare-
zas de SEO/BirdLife.

Tadorna ferruginea
Ànec canyella

Aquest any s’han rebut dues citacions. Les
observacions d’aquesta espècie són difí-
cils de valorar en el context de les rareses.
Això és deu al fet que hi trobem dades
d’exemplars certament escapats de capti-
vitat (marcats o molt confiats) barrejats
amb d’altres que no presenten signes de
procedir de captivitat. A més, les obser-
vacions mostren nombres inusuals per a
qualsevol raresa, com en el cas de la cita-
ció que ens ocupa, de novembre de 2001.
No obstant això, l’ànec canyella ha estat
citat en tots els anuaris a partir del 1998
i sempre del Llobregat cap al nord, mai a
l’interior o més al sud. A més, a partir de
l’anàlisi de les observacions s’observa un
patró tardoral-hivernal clar, amb ocells vis-
tos des de l’agost al desembre. Aquest patró
coincidiria amb el detectat al nord d’Itàlia,
on és citat entre setembre i març i on l’in-
crement d’observacions s’atribueix a l’aug-
ment de la població nidificant establerta a
Suïssa durant els anys noranta (Brichetti
& Fracasso 2003), fet, d’altra banda, que
també podria tenir alguna relació amb algu-
na de les nostres observacions.-RGBA.

BAIX EMPORDÀ

Baix Ter 1 ex. al golf Serres de Pals el
21.VIII i 8 exs. el 17.XI (CBLA). 4 exs. als

arrossars del mas Gelabert el 2.XI (DBRA).
8 exs. als arrossars del mas Gelabert el
25.XII (VEDA i XGMA). Citacions pendents
d’homologació pel Comité de Rarezas de
SEO/BirdLife.

Tadorna tadorna
Ànec blanc

Encara que la seva distribució se centra
majoritàriament al delta de l’Ebre, cada
cop és més fácil de trobar en altres zones.
Un total de 688 exs. es van comptar a Cata-
lunya durant els censos d’hivernants del
mes de gener, dels quals 653 corresponen
al delta de l’Ebre, 26 als aiguamolls de
l’Empordà, 8 al delta del Llobregat i 1 a
Lleida (Gutiérrez 2001). Continua, per
tant, la tendència a l’augment dels seus
efectius hivernants des dels anys 70, mal-
grat alts i baixos puntuals com els dels
anys 1983-84 (Martínez Vilalta 2002) i els
del 2000-2001 (Gutiérrez 2001). El del-
ta de l’Ebre segueix sent l’única localitat
on cria l’espècie a Catalunya, per bé que
es produeixen algunes observacions en
dates i zones poc usuals, com l’exemplar
dels aiguamolls de l’Empordà (4.VI fins al
17.VI).-FLSA.

ALT EMPORDÀ

Badia de Roses 2 exs. volant per davant
l’Escala el 12.II (IBTA); primera citació en
pas prenupcial.
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 26 exs. el 18.I i 25 exs. el 13.II; cen-
sos d’ocells aquàtics hivernants (PAEA). 32
exs. a l’estany del Cortalet el 28.II; xifra
màxima durant el període prenupcial (JMAA

i TMJA). 6 exs. a la Rogera el 30.V (TMJA);
darrera citació prenupcial. 1 ex. a la Roge-
ra i a l’estany del Cortalet entre el 4.VI
(TMJA) i el 17.VI (FCAB). 8-10 exs. a la Roge-
ra el 17.VI (PFLB i ACHA); primera citació
en pas postnupcial. 3 juvenils a l’estany
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Branta bernicla
Oca del Canadà

És un hivernant més o menys regular a la
península, sobretot al seu vessant atlàntic,
però aquesta espècie es considera raresa a
Catalunya i està sotmesa a homologació
per part del Comitè Avifaunístic Català.
Hi ha vuit registres anteriors publicats des
de l’any 1986 (Clavell 2002), i tots ells es
corresponen amb dates plenament hiver-
nals. La citació del delta de l’Ebre podria
ser la primera observació d’un ocell en
migració prenupcial cap al nord, ja que
les dates coincideixen amb els patrons
fenològics de l’espècie, ben coneguda a
Europa (Cramp & Simmons 1977). A Gran
Bretanya i Franca la majoria d’oques de
collar B. b. bernicla marxen de les zones
d’hivernada cap a mitjans d’abril i arriben
a les àrees de nidificació a l’oest de Sibè-
ria durant la primera meitat de juny (Cramp
& Simmons 1977). Malgrat que amb aques-
tes espècies, freqüents en captivitat, és difí-
cil assegurar-ne l’origen, podria tractar-se
d’un ocell que va hivernar en alguna loca-
litat de més al sud.- JCMC.

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. de 2n any de la subes-
pècie nominal observat als Panissos, port
del Fangar, del 28.IV al 17.V (DBCA). Cita-
ció pendent d’homologació pel Comitè
Avifaunístic de Catalunya.

Alopochen aegyptiaca
Oca egípcia

Espècie d’origen africà que manté algunes
poblacions introduïdes en diversos països
europeus, com ara el Regne Unit, els Paï-
sos Baixos o Bèlgica, i ha estat citada com
a reproductora a França (Clavell 2002).
Tot i que les observacions de l’espècie estan
sotmeses a homologació pel Comité de Rare-

zas de SEO/BirdLife, només una de les sis
rebudes ha estat enviada i homologada.
En tot cas, en tractar-se d’una espècie de
fàcil identificació, és previsible que mol-
tes o totes aquestes identificacions siguin
fiables. Cal destacar l’increment d’obser-
vacions i d’exemplars respecte als anys
anteriors. Els anys 1999 i 1998 es van
publicar, respectivament, dues observa-
cions d’individus solitaris (Martínez Vilal-
ta 2001, Martínez-Vilalta 2002), mentre
que el 2000 no se’n rebia cap (Aymí &
Herrando 2003). Les dades de l’any 2001
mostren un mínim de 5 exs. observats
simultàniament (3 als aiguamolls de l’Em-
pordà i 2 al delta de l’Ebre), a més d’altres
individus possiblement diferents. No es
pot determinar l’origen dels exemplars
observats, però el salt qualitatiu respecte
d’anys anteriors i l’increment constant de
les poblacions europees fan pensar que
almenys algun d’ells provingui de pobla-
cions establertes al continent i no d’esca-
paments d’animals captius. -RACC i SHVA.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 3 exs. observats als estanys del Matà
i altres punts de la RN2 entre el 23.IV
(JMAA) i l’11.VI (TMJA). Citació homolo-
gada pel Comité de Rarezas de SEO/Bird-
Life. 1 ex. a la Massona el 10.XII (JMAA i
TMJA). Citació pendent d’homologació pel
Comité de Rarezas de SEO/BirdLife.

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 2 exs. als arrossars de la
Pesquera, Canal Vell, del 8.VI al 4.VIII
(DBCA). 1 ex., probablement un dels matei-
xos, a l’Encanyissada del 6.VIII al 16.IX
(DBCA i JMBD). Citacions pendents d’ho-
mologació pel Comité de Rarezas de SEO/Bird-
Life.

BAIX EMPORDÀ 

Baix Ter 3 exs. a les basses d’en Coll entre
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cades fins ara a l’anuari és típicament hiver-
nal (d’octubre a març).-PABB i JSPB.

VALLÈS ORIENTAL

La Roca del Vallès 1 femella a la bassa
propera al Mogent el 5.I (JRFA).
Sant Fost de Campsentelles 1 ex. de con-
ducta esquiva l’1.X (FMVB).

Anas penelope
Ànec xiulador

Aquesta espècie ha patit una dràstica dava-
llada d’efectius hivernals si comparem
les dades dels darrers censos de gener
(Gutiérrez & Guinart 2001, Gutiérrez et
al. 2003). Com en altres espècies d’ànecs,
el nombre d’hivernants varia molt d’un
any a un altre i aquest any el total de xiu-
laires censats al llarg del mes de gener ha
estat de 1.063 exs. (Gutiérrez 2001), xifra
molt inferior a l’any anterior. Els últims
hivernants-migrants primaverals s’han vist
més tard del que és habitual, amb obser-
vacions a l’Empordà i al delta de l’Ebre, el
19 i 15.V respectivament. El primer regis-
tre postnupcial és molt primerenc, el 15.VII,
a la Selva, i molt abans que les primeres
arribades a les principals localitats on hiver-
na l’espècie, on es detecta a partir de mit-
jans de setembre.- JCMC.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 147 exs. el 18.I i 70 exs. el 13.II;
censos d’ocells aquàtics hivernants (PAEA).
70 exs. a l’estany de Palau el 26.II (ESVA).
1 ex. als estanys del Matà el 19.V (JCJA,

JCRB i SPGA); darrera citació en pas pre-
nupcial. 1 mascle a l’estany de Vilaüt el
23.IX (MCTA); primera citació en pas
postnupcial. 166 exs. el 20.XI (PAEA), 240
exs. a la Rogera l’11.XII (JMAA i TMJA) i 173
exs. el 18.XII (PAEA); censos d’ocells aquà-
tics hivernants.

ALT PENEDÈS

Pantà del Foix 2 mascles i 1 femella el
26.XI (DSCA i PARA). 3 exs. el 20.XII (DSCA,

FCFA, PARA i PTEA).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 849 exs. a tot el delta el
12-18.I; cens d’ocells aquàtics hiver-
nants (DBCA i FVEA/PDEA). 1 femella al Canal
Vell el 15.V; darrera observació prenup-
cial (DBCA). 2 mascles adults al Canal Vell
el 13.IX; primera observació postnupcial
(DBCA). 1.857 exs. a tot el delta l’1.II,
recompte màxim anual; cens quinzenal
d’ocells aquàtics (DBCA, FVEA i JPVF/PDEA).

BAIX EMPORDÀ

Baix Ter 5 exs. a les basses d’en Coll el
7.XI (CBLA). 10 exs. al Ter Vell i 12 exs. a
l’estany de Pals el 16.XI (DBRA). 6 exs. al
Ter Vell el 15.XII (ABRA i DBRA), 11 exs. el
22.XII (VEDA) i 9 exs. el 23.XII (ABRA i
DBRA). 
Vall del Ridaura 1 femella a Castell - Plat-
ja d’Aro el 16.XII; tercera citació a la vall
(CACB, JBLA, JRGA i MACA). 

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 59 exs. el 13.I durant
el cens d’ocells hivernants. 1 ex. a la mares-
ma el 20.III (FLSA, FSEB, MOOA, KTTA, DDDA,

QBFA i KTTA); darrera citació de pas pre-
nupcial. 1 ex. a la maresma el 21.IX (PBGA);
primera citació de pas postnupcial. 100
exs. a la llacuna de la Ricarda el 18.XII
(XLBA i JBDA); màxim de l’any.

MARESME

Malgrat de Mar 3 exs. a la desemboca-
dura de la Tordera el 8.XI (DCXC). 8 exs.
a la desembocadura de la Tordera el 18.XI
(DCXC).
Tordera 1 femella a cal Raba el 18.XII
(JRFA).
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Europa entre el 9.VIII (JMAA) i el 15.VIII
(JMAA, TMJA i GDDB); darrera citació en pas
postnupcial. Posteriorment, 1 ex. a les
cel·les de l’estany Europa el 6.XI (IBTA);
primera citació hivernal. 6 exs. el 20.XI i
25 exs. el 18.XII; censos d’ocells aquàtics
hivernants (PAEA). 31 exs. a l’estany del
Cortalet el 27.XII (JMAA).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 653 exs. a tot el delta entre
el 12-18.I; cens d’ocells aquàtics hiver-
nants (DBCA i FVEA/PDEA), que representa,
a més, el recompte màxim anual; cens
quinzenal d’ocells aquàtics (DBCA, FVEA i
JPVF/PDEA).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 12 exs. a la maresma
el 30.I (JBCC). 7 exs. a la maresma el 7.V
(JTXB); màxim prenupcial. 8 exs. a la mares-
ma l’11.XI (ARMC).

MARESME

Malgrat de Mar 1 ex. a la desembocadu-
ra de la Tordera el 16.IV (DCXC). 1 feme-
lla a la desembocadura de la Tordera el
18.V (EBMA i HAPA). 1 ex. adult a la desem-
bocadura de la Tordera el 22.VIII (DCXC).

NOGUERA

Camarasa 2 exs. al pantà de Sant Llorenç
de Montgai el 17.XI (TNCA). 

SEGRIÀ

Alcarràs 2 exs. als arrossars l’1.I (JCGA). 
Lleida 1 ex. a la Mitjana el 21.XII (SWWA).
2 exs. (mascle i femella) al riu Segre a la
sortida de Lleida el 23.XII (JSOA i SWWA). 
Pantà d’Utxesa 1 ex. l’11.I (JBSA). 1 ex. el
17.III (JCGA). 2 exs. el 23.III (GBCA); fins
al 28.III (SWWA). 

Aix galericulata 
Ànec mandarí

Com és habitual en aquesta espècie, des-
coneixem si els individus observats són
domèstics i s’han escapat d’indrets pro-
pers o bé són salvatges i procedeixen de
les poblacions naturalitzades a Europa. Per
les dates, les dues citacions poden corres-
pondre a potencials hivernants, arribats
potser dels nuclis centreuropeus. Obser-
vacions com aquestes s’han anat registrant
pràcticament cada hivern des de la tem-
porada 1988-89, però la manca de recu-
peracions d’individus marcats fa impossi-
ble saber-ne l’origen.-PABB i JSPB.

ALT PENEDÈS

Pantà del Foix 3 exs. observats, segura-
ment escapats, el 7.XII (PTEA). Citació pen-
dent d’homologació pel Comité de Rarezas
de SEO/BirdLife.

PALLARS SOBIRÀ

La Guingueta d’Àneu 1 femella a l’em-
bassament el 12.I (JCBC). Citació pen-
dent d’homologació pel Comité de Rarezas
de SEO/BirdLife.

Aix sponsa
Ànec carolí

El fet que, amb les dades d’enguany, 4 de
les 5 citacions publicades a l’Anuari siguin
del Vallès Oriental suggereix que poden
ser individus escapats d’algun indret
proper. Aquest ànec americà també s’ha
naturalitzat localment a Europa, bàsica-
ment a Anglaterra (Snow & Perrins 1998),
però la probabilitat que aquí n’arribin hiver-
nants sembla encara més baixa que per a
l’ànec mandarí, a causa de la mida menor
de les poblacions. Aquesta possibilitat,
però, no es pot excloure del tot, ja que la
fenologia de les poques citacions publi-
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BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1.965 exs. a tot el delta el
12-18.I durant el cens d’ocells aquàtics
hivernants (DBCA i FVEA/PDEA). 3.529 exs.
a tot el delta el 16.XII, recompte màxim
anual; cens quinzenal d’ocells aquàtics
(DBCA, FVEA i JPVF/PDEA).

BAIX EMPORDÀ

Baix Ter 5 exs. al Ter Vell el 23.XII (ABRA

i DBRA).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 83 exs. el 13.I durant
el cens d’ocells aquàtics hivernants. 3 exs.
a la maresma l’11.VII (FLSA); exs. en dis-
persió o pas postnupcial. 

MARESME

Malgrat de Mar 1 ex. a la desembocadu-
ra de la Tordera el 8.XI (DCXC).

PLA DE L’ESTANY

Banyoles 6 exs. a la zona N de l’estany de
Banyoles el 9.XII (CFQA i XVPA). 24 exs. a
l’estany de Banyoles després d’una forta
nevada el 15.XII (JLBB). 5 exs. a la zona N
de l’estany de Banyoles el 24.XII (CFQA).

SEGRIÀ

Pantà d’Utxesa 1 ex. el 23.III (ABBB,

DGJA i GBCA). 
Torres de Segre 1 ex. al pantà de Came-
lis el 17.VII (GBCA). 

TARRAGONÈS

Torredembarra 2 exs. el 25.XI, 1 mascle
i 1 femella el 27.XII i 2 mascles i 2 feme-
lles el 28.XII, tots als Muntanyans (PARA).

Anas crecca
Xarxet comú 

El nombre de xarxets hivernants censats
el gener a Catalunya ha estat d’11.078

(Gutiérrez 2001), una xifra inferior a la
dels dos anys anteriors però que es man-
té molt per sobre de la dels hiverns del
període 1996-98 (Sargatal 1996, 1997,
1998). El total d’exemplars que hivernen
a Catalunya ha experimentat grans varia-
cions els últims anys, molt relacionades
amb les fluctuacions de la població hiver-
nant del delta de l’Ebre, on, per exemple,
es van censar 3.046 exs. el 1996 (Sargatal
1996) i 15.310 exs. el 1999 (Gutiérrez &
Guinart 2001). Les darreres observacions
prenupcials són a principis de maig, com
en anys anteriors. Hi ha dos registres el
mes de juny, que es podrien considerar
com a primeres arribades postnupcials,
almenys l’observació del delta de l’Ebre,
on a la mateixa localitat hi va haver un
increment progressiu d’exs. al llarg del mes
de juny i principis de juliol. (D. Bigas com.
pers.). Aquest any no s’ha rebut cap indi-
ci de reproducció.-JCMC.

ALT EMPORDÀ

Boadella-Darnius 18 exs. a l’embassa-
ment el 13.I; cens d’ocells aquàtics hiver-
nants (ABBC, JQQA, CBVA i MQBA).
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 3.504 exs. el 18.I i 1.783 exs. el
13.II; censos d’ocells aquàtics hivernants
(PAEA). 1 còpula a la bassa del Matà el
15.III (JMAA). 1 ex. a l’estany del Corta-
let l’11.V; darrera citació prenupcial (JMAA

i TMJA). 1 parella estiuejant als estanys del
Matà entre el 4.VI (JMAA) i el 16.VI (JCJA,

JCRB i CJMA). 1 ex. a la bassa del Gall
Marí el 3.VII; primera citació en pas
postnupcial (JMAA i TMJA). 151 exs. als
estanys del Matà el 12.IX (TMJA); xifra
màxima en pas postnupcial. 2.430 exs. el
20.XI i 6.786 exs. el 18.XII; censos d’o-
cells aquàtics hivernants (PAEA).

ALT PENEDÈS

Pantà del Foix 3 exs. el 19.XI (PARA i PTEA). 
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PLA DE L’ESTANY

Banyoles 5 exs., 2 mascles i 3 femelles, a
la zona de can Morgat a l’Estany el 22.III
(CFQA i JRGC). 1 ex. davant la zona de can
Morgat a l’estany de Banyoles el 22.IV; últi-
ma observació prenupcial (CFQA). 4 exs.
a Lió l’1.XI (CFQA). 4 exs. a l’estany de Ban-
yoles el 10.XI (CFQA i XVPA). 2 exs. a la
zona nord de l’estany de Banyoles després
d’una forta nevada el 16.XII (CFQA i JLBB).
1 ex. a la zona sud de l’estany de Banyo-
les el 28.XII (CFQA, JLBB i XVPA).

SEGRIÀ

Pantà d’Utxesa 2 exs. el 23.III (ABBB, DGJA

i GBCA). 

TARRAGONÈS

Torredembarra 1 femella als Muntanyans
el 9.IX; porta una anella vermella (PARA).
1 femella als Muntanyans l’11.IX (DSCA i
PARA). 1 femella als Muntanyans el 4.XI
(XEAA). 4 exs. als Muntanyans el 25.XI
(PARA). 4 mascles i 3 femelles als Mun-
tanyans el 9.XII, el 27.XII i el 28.XII (PARA). 

Anas americana
Ànec xiulador nord-americà

Primera citació d’aquesta espècie per a
Catalunya. Aquesta observació correspon
a un exemplar escapat de captivitat. Cla-
vell (2002) tan sols recull una observació
prèvia (no homologada) d’aquesta espè-
cie per al conjunt dels Països Catalans: un
mascle, el 1995, a la Catalunya Nord. S’hau-
rà d’incloure dins la categoria E3.- JFOB.

TARRAGONÈS

Tarragona 1 femella al Francolí el 16.VI;
porta una anella i les plomes de les ales
molt gastades, possiblement de captivitat
(ACTA i JFOD). Citació pendent d’homolo-
gació pel Comité de Rarezas de SEO/Bird-
Life.

Anas strepera 
Ànec griset

Sembla que la població reproductora dels
aiguamolls de l’Empordà es manté més o
menys estable, i al delta de l’Ebre presen-
ta una lleugera tendència a l’augment (cen-
sos quinzenals de nidificants PNDE, D.
Bigas com. pers.). No hi ha més indicis de
reproducció en altres localitats on ha criat
esporàdicament. Durant els censos de gener
s’evidencia una forta disminució respecte
de l’any passat: només 2.160 ocells cen-
sats en el conjunt del territori (Gutiérrez
2001). Les dades del mes de desembre,
però, que corresponen al següent període
d’hivernada, augmenten fins a 3.529 exs.
només al delta de l’Ebre amb la qual cosa
es fa evident la important variació d’un any
a l’altre i la marcada correlació del total
d’hivernants a Catalunya amb el contin-
gent del delta de l’Ebre, la principal loca-
litat d’hivernada d’ànecs a casa nostra (Ferrer
et al. 1986). Aquest any no hi ha dades de
la migració prenupcial i les primeres dades
de possibles migradors postnupcials a llocs
on no cria es produeixen durant la sego-
na i tercera setmana de juliol.-JCMC.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 104 exs. el 18.I i 65 exs. el 13.II;
censos d’ocells aquàtics hivernants (PAEA).
40 exs. a l’estany de Palau l’1.III (ESVA).
12 parelles a l’estany del Cortalet el 5.III
(JMAA). Població nidificant avaluada en 15-
17 parelles (JMAA). Primera llocada vista a
l’estany del Tec el 8.V (JOSA i JBIA). 41 exs.
el 20.XI i 100 exs. el 18.XII; censos d’o-
cells aquàtics hivernants (PAEA).

ALT PENEDÈS

Pantà del Foix 2 exs. el 3.I (PARA). 2 exs.
el 29.I (CGGA, RRJA i XBGA). 1 ex. el 3.IX
(XBGA).
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13.II, 12.363 exs. el 20.XI i 11.143 exs.
el 18.XII (PAEA); censos d’ocells aquàtics
hivernants.

ALT PENEDÈS

Pantà del Foix 67 exs. el 21.X (FCFA i
PTEA). 

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 29.432 exs. a tot el delta
el 12-18.I; cens d’ocells aquàtics hiver-
nants (FVEA i DBCA/PDEA). 48.947 exs. a tot
el delta el 2.XII, recompte màxim anual;
cens quinzenal d’ocells aquàtics (DBCA,

FVEA i JPVF/PDEA). Primera llocada obser-
vada al Tramuntano el 5.IV (DBCA).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 2.119 exs. el 13.I
durant el cens d’ocells aquàtics hivernants.
1 ex. mel·lànic a la maresma el 31.VII
(FLSA) fins al 10.X (PBGA). 1 ex. híbrid
amb Xibec Netta rufina a la bassa dels
Pollancres el 18.XII (FLSA, QBFA, DBRA, AGCB

i PBGA).

BARCELONÈS

Barcelona 17 exs. a Sant Andreu el 15.VII
(JCCA).
Serra de Collserola 1 mascle en vol al
capvespre per sobre el Torrent Valent, a
prop de can Masdeu, espècie excepcional
a la zona, el 19.V (CODA).

BAIX EMPORDÀ

Baix Ter 1.005 exs. el 9.I; cens d’ocells
aquàtics hivernants (CBLA, JVLA, ABRA i DBRA).

BERGUEDÀ

Avià 134 exs. a l’estany de Graugés el
15.XII; màxim de tardor a la localitat (JSPB

i PABB).
Baix Berguedà 437 exs. comptats a la sub-
comarca durant el cens d’hivernants del
20.I (DFFA, FSEA, JSPB i PABB).

GARROTXA

Santa Pau 53 exs. als estanys de can Jor-
dà el 30.I (EBIB). 81 exs. als estanys de can
Jordà el 21.XII (EBIB).

NOGUERA

Balaguer 350 exs. menjant en un camp
de cereals al pla del Corb el 20.VI (DGCA). 

OSONA

Manlleu 52 exs. al Ter el 30.XII; màxim
anual (APFA).

PLA DE L’ESTANY

Banyoles 144 exs. a l’estany de Banyoles
durant el cens d’ocells aquàtics hivernants
el 21.I (APRB, CFQA, GGTA, JLBB, JPSB i PCSA).

SOLSONÈS

Clariana de Cardener 9-11 exs. hiver-
nants a l’embassament de Sant Ponç entre
l’1.I i el 28.II, i 9-40 exs. entre l’1.XI i el
31.XII (ACOB, JCOA i MCOA).

URGELL

Belianes Niu amb 9 ous al mig d’un camp
de cereal a la plana de Biscarri el 28.V (ABBB

i JDMA). 

VALLÈS OCCIDENTAL

Palau-solità i Plegamans 56 exs. al dipò-
sit del parc Hostal del Fum el 21.I (AJVA).

VALLÈS ORIENTAL

Gualba 1 femella amb 8 polls al riu Tor-
dera l’1.V (GABZ i JSPC).

Anas acuta
Ànec cuallarg

El contingent hivernant d’aquesta espècie
ha disminuït força en relació amb els valors
dels anys 1999 i 2000 (8.054 i 7.517
exs. respectivament), però sense arribar
als valors extremament baixos de l’any
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BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 6.406 exs. a tot el delta el
12-18.I; cens d’ocells aquàtics hiver-
nants (DBCA i FVEA/PDEA). 1 femella al Gar-
xal el 5.V; darrera observació prenupcial
(DBCA). 3 mascles als arrossars de la Quar-
tera, illa de Buda, el 16.VI; primera obser-
vació postnupcial (DBCA i RTFA). 8.938 exs.
a tot el delta el 16.XII, recompte màxim
anual; cens quinzenal d’ocells aquàtics
(DBCA, FVEA i JPVF/PDEA).

BAIX EMPORDÀ

Baix Ter 135 exs. a les basses d’en Coll
el 26.XII (ABRA i DBRA); xifra destacada per
a la zona.

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 984 exs. el 13.I durant
el cens d’ocells aquàtics hivernants. 1 ex.
a cal Roc el 26.IV (SSAA); darrera citació
de pas prenupcial. 1 ex. a la bassa dels
Pollancres el 24.VII (FLSA i FLSA); primera
citació de pas postnupcial. 970 exs. a la
maresma el 22.XII (JCPB, JJMB, JLDA, RLHA i
RRSB); nombre interessant.

PLA DE L’ESTANY

Banyoles 13 exs., 8 mascles i 5 femelles,
a la zona de can Morgat a l’estany de
Banyoles el 6.III (CFQA). 2 femelles a la
zona de Lió l’1.XI (CFQA). 25 exs. a la zona
S de l’estany de Banyoles després d’una
nevada el 15.XII (JLBB). 14 exs. a la zona
de can Morgat, a l’estany de Banyoles, el
16.XII (CFQA, JLBB, JPSB i PCSA).

PLA D’URGELL

Bell-lloc 1 ex. en una bassa entre Bellvís
i Bell-lloc el 29.XI i 2 exs. el 4.XII (FMSA). 

RIBERA D’EBRE

Flix 2 mascles i 1 femella a Sebes l’1.I
(PJMB). Grup d’entre 6 i 12 exs. al llarg de
l’hivern a Sebes el 30.XII (EPFA). 

SEGRIÀ

Pantà d’Utxesa 13 exs. el 23.III (ABBB,

DGJA i GBCA). 

TARRAGONÈS

Torredembarra 1 exs. als Muntanyans el
21.IX (XLBA i AVDA).

VALLÈS OCCIDENTAL

Palau-solità i Plegamans 2 femelles al
dipòsit del parc Hostal del Fum del 21.I
al 3.II (AJVA).

Anas platyrhynchos 
Ànec collverd 

ALT CAMP

Vespella 16 exs. al pantà del Gaià el 24.III
(ACTA, CJRB, JMEA, JSMB, RSBA i TASA).
Vilabella 1 femella amb 4 polls al riu Gaià
el 16.VI (ABBB). 

ALT EMPORDÀ

Avinyonet de Puigventós 39 exs. als estan-
yols del mas Margall el 17.I; cens d’ocells
aquàtics hivernants (ABBC, LBVA i SSMA).
Boadella - Darnius 61 exs. a l’embassa-
ment el 13.I; cens d’ocells aquàtics hiver-
nants (ABBC, JQQA, CBVA i MQBA). 
Parc Natural del Cap de Creus 3 exs. de
1r estiu i un adult a l’embassament del
club Mediterranée, el 4.VII (PFLB); única
citació de l’any, en un indret on no cria.
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 7.697 exs. el 18.I, 2.294 exs. el
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(JMAA) el 5.III; primeres citacions en pas
prenupcial. 61 exs. a la RN2 el 10.IV; xifra
màxima en pas prenupcial (JMAA, MJMA i
TMJA). 3 exs. als estanys del Matà el 5.V
(JCJA); darrera citació en pas prenupcial.
1 mascle als estanys del Matà entre el 13.V
(IBTA i JCJA) i el 20.V (PFLB) i 1 parella a
l’estany Europa el 4.VI (JMAA i TMJA); cita-
cions d’ocells estiuejants. 2 exs. a la bas-
sa del Gall Marí el 29.VI; primera citació
en pas postnupcial (TMJA, JMAA i BMBA). 20
exs. als estanys del Matà el 23.VIII (TMJA);
xifra màxima en pas postnupcial. 1 ex. a
l’estany del Cortalet el 21.XI (HMPA); darre-
ra citació en pas postnupcial.

BAGES

Manresa 1 ex. a l’estany de l’Agulla el 16.III
(JCGF).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 femella al Calaix Gran,
illa de Buda, del 16 al 19.I; observació
hivernal (DBCA, FVEA, RCUA i IRFA). 3 mas-
cles al Canal Vell el 14.II; primera obser-
vació prenupcial (DBCA i JPVF). 1 mascle al
Canal Vell el 18.V; darrera observació pre-
nupcial (DBCA). 7 exs., 1 mascle i 6 feme-
lles/1r hivern, al Garxal el 2.VIII; prime-
ra observació postnupcial (DBCA). 2 exs.
al Canal Vell el 3.XI; darrera observació
postnupcial (DBCA). 182 exs. a tot el del-
ta el 13.IX, recompte màxim anual; cens
quinzenal d’ocells aquàtics (DBCA, FVEA i
JPVF/PDEA). 

BAIX EMPORDÀ

Baix Ter 3 exs. a les basses d’en Coll el
6.VIII (ABRA). 7 exs. als arrossars de Pals
el 19.IX (ABRA i DBRA).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 3 exs. a la bassa dels
Pollancres el 10.III (FLSA); primera citació
de pas prenupcial. 46 exs. a la maresma
el 6.IV (FLSA); màxim prenupcial. 2 exs. a

la bassa dels Pollancres el 30.X (FSEB, RGBA

i ARMC); darrera citació de pas postnup-
cial.
Molins de Rei 1 ex. als aiguamolls el 14.IV
(SSAA); primera citació a la zona.

MARESME

Malgrat de Mar 2 mascles a la desembo-
cadura de la Tordera el 13.III (EBMA); pri-
mera citació a la comarca. 3 mascles i 1
femella a la desembocadura de la Tordera
el 17.IV (EBMA); darrera citació de l’any a
la comarca.

PLA DE L’ESTANY

Banyoles 4 exs., 3 mascles i 1 femella, a
la zona de can Morgat a l’estany de Ban-
yoles el 6.III; primera observació prenup-
cial (CFQA). 91 exs. el 12.III (CFQA) i 11
exs., 6 mascles i 5 femelles, a la mateixa
zona el 22.IV; última observació prenup-
cial (CFQA).

PLA D’URGELL

Bell-lloc 2 femelles i 2 mascles en una bas-
sa entre Bellvís i Bell-lloc el 12.IV (FMSA). 

SEGRIÀ

Pantà d’Utxesa 6 exs. el 14.III i el 17.III
(JCGA). 1 ex. el 23.III (ABBB, DGJA i GBCA).
9 exs. el 23.VIII i 5 exs. el 24.VIII (SWWA

i TNCA). 
Torres de Segre 1 mascle al pantà de Came-
lis el 31.III (JBSA).

TARRAGONÈS

Tarragona 1 ex. a la desembocadura del
Francolí l’11.IV (CAFA).

Anas clypeata 
Ànec cullerot

ALTA RIBAGORÇA

El Pont de Suert 1 ex. a l’embassament
de Llesp el 25.IV (JCBC).
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1998, quan es va assolir un mínim de 208
exs. per tot Catalunya. Els 1.681 exs. cen-
sats en el cens d’aquàtics hivernants d’a-
quest any estan lleugerament per sobre de
la mitjana dels períodes 1978-1989 i 1996-
1997 (Martínez Vilalta 2001).- RACC i SHVA.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 12 exs. el 18.I; cens d’ocells aquà-
tics hivernants (PAEA). 4 exs. a l’estany
del Cortalet el 26.IV (TMJA); darrera cita-
ció prenupcial. 3 exs. a l’estany del Cor-
talet el 7.X (AMXA); primera citació pos-
tnupcial. 87 exs. el 20.XI i 64 exs. el
18.XII; censos d’ocells aquàtics hiver-
nants (PAEA).

ALT PENEDÈS

Pantà del Foix 1 femella el 27.XII (PARA).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1.655 exs. a tot el delta el
12-18.I; cens d’ocells aquàtics hiver-
nants (FVEA i DBCA/PDEA). 1 femella al Gar-
xal el 7.V; darrera observació prenupcial
(DBCA). 2 mascles al Canal Vell el 18.VIII;
primera observació postnupcial (DBCA).
2.501 exs. a tot el delta el 16.XII, recomp-
te màxim anual; cens quinzenal d’ocells
aquàtics (DBCA, FVEA i JPVF/PDEA).

BAIX EMPORDÀ

Baix Ter 2 femelles al golf Serres de Pals
el 10.X (CBLA). 8 exs. al Ter Vell el 16.XI
(DBRA).1 ex. a les basses d’en Coll el 12.XII
(CBLA). 2 exs. al Ter Vell el 23.XII (ABRA i
DBRA).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 27 exs. el 13.I durant
el cens d’ocells aquàtics hivernants. 1 ex.
a la maresma el 31.III (FLSA); darrera cita-
ció de pas prenupcial. 1 mascle a la mares-
ma el 2.IX (JJMB i RRSB); primera citació en
pas postnupcial. 40 exs. a la bassa dels

Pollancres el 17.XII (RGBA, FLSA, XLBA, ARMC

i PBGA); màxim de l’any.

MARESME

Malgrat de Mar 2 exs. a la desemboca-
dura del la Tordera el 3.X (XLBA i FMVB). 1
mascle i 2 femelles a la desembocadura de
la Tordera el 14.X (DCXC). 1 femella el 9.XII
(DCXC).

PALLARS JUSSÀ

Castell de Mur 14 exs. a l’embassament
de Cellers el 20.X (TNCA).

PLA DE L’ESTANY

Banyoles 3 exs., dos mascles i una feme-
lla, a la zona de can Morgata a l’estany de
Banyoles entre el 10.III (CFQA) i el 31.III
(AJOA i CFQA) i 2 exs., mascle i femella, el
24.IV (CFQA). 3 exs. a la part N de l’estany
de Banyoles l’11.XII (CFQA).

PLA D’URGELL

Bell-lloc 1 ex. en una bassa entre Bellvís
i Bell-lloc el 17.X (FMSA). 

SEGRIÀ

Pantà d’Utxesa 5 exs. (4 mascles) el 30.III
(SWWA). 

VALLÈS OCCIDENTAL

Palau-solità i Plegamans 1 mascle a la
bassa de l’Hostal del Fum el 6.XII (JRFA).

VALLÈS ORIENTAL

La Roca del Vallès 1 mascle a l’estany del
riu Mogent el 13.XII (FMVB).

Anas querquedula 
Xarrasclet

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 4 exs. als Tres Ponts (SSAA, MPLA,

JVLA, JRSB i FCTA) i 1 ex. als estanys del Matà
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PLA DE L’ESTANY

Banyoles 3 femelles a la part nord de l’Es-
tany el 5.II (CFQA). 2 exs. al lòbul nord de
l’estany de Banyoles l’11.III (XVPA). 20 exs.,
10 mascles i 10 femelles, a la zona de can
Morgat a l’estany de Banyoles el 22.III
(CFQA i JRGC) i 31 exs., 17 mascles i 14
femelles, el 25.III a la mateixa zona (CFQA).
2 exs. a la zona de can Morgat a l’estany
de Banyoles el 22.IV (CFQA). 2 exs. a la
zona S de l’estany de Banyoles l’11.IX (CFQA,

JPSB i PCSA). 1 femella a l’estany de Ban-
yoles el 21.X (XVPA). 28 exs. a l’estany de
Banyoles després d’una forta nevada el
15.XII (JLBB).

PLA D’URGELL

Bell-lloc 2 femelles en una bassa entre
Bellvís i Bell-lloc el 17.X (FMSA). 

RIBERA D’EBRE

Flix 3 mascles i 3 femelles a Sebes el 22.IV
(PJMB). 1 parella al meandre de Flix el 28.XII
(EPFA).

SEGRIÀ

Pantà d’Utxesa 1 mascle en eclipse el 31.V
(ABBB). 

SOLSONÈS

Clariana de Cardener 5 exs. a l’embas-
sament de Sant Ponç el 4.III (ACOB, JCOA

i MCOA).

TARRAGONÈS

Tarragona 4 exs. al port de Tarragona el
23.IX (ACTA i JFOA). 
Torredembarra 1 mascle als Muntanyans
el 23.IV (RACC). 1 ex. als Muntanyans el
23.VIII (PASA). 1 ex. als Muntanyans l’11.IX
(DSCA i PARA). 3 mascles i 10 femelles als
Muntanyans el 27.XII (PARA).

VALLÈS ORIENTAL

Sant Fost de Campsentelles 1 ex. a la
gravera de can Canyelles el 15.VIII (FMVB).

Anas sibilatrix
Ànec xiulador sud-americà

Tercera citació d’aquesta espècie a Cata-
lunya, després dels dos mascles observats
a l’Empordà (possiblement el mateix exem-
plar) els anys 1996 i 1997 (Copete 1998,
Copete 2000). Aquesta observació corres-
pon a un exemplar escapat de captivitat.-
JFOB.

GIRONÈS

Fornells de la Selva 1 ex., marcat amb
una anella de plàstic, al riu Onyar el
6.IV; exemplar amb tota seguretat escapat
de captivitat (PFLB).

Marmaronetta angustirostris
Xarxet marbrenc

Catalunya rep sense dubte exemplars de
procedència meridional que es barregen
o queden emmascarats amb les citacions
d’ocells escapats, malauradament encara
freqüents malgrat tractar-se d’una espècie
protegida i en perill. Citat cada any des
del 1998 a Catalunya, les sis dades d’en-
guany són el màxim detectat fins al moment.
De les citacions confirmades com a esca-
paments des que hi ha anuaris, n’hi ha
dues de l’abril-maig (la d’enguany i una
del 1998) i una de tardoral: un ocell del
1998 que restà entre agost i octubre al
Francolí (Martínez Vilalta 2001). Per con-
tra, la resta de citacions es reparteixen amb
un patró més clar: hi ha un màxim tardo-
ral, sobretot entre setembre i octubre, però
començant ja al juny (dues citacions als
aiguamolls de l’Empordà el 1996 i 2001).
Aquestes citacions indicarien clarament la
presència d’ocells en dispersió postnup-
cial des de poblacions més meridionals.
Més rares la resta de l’any, les citacions
hivernals de gener-febrer a l’Ebre són les
primeres d’aquests mesos que apareixen
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ALT EMPORDÀ

Parc Natural del Cap de Creus 3 exs. en
pas prenupcial a la punta del cap de Creus
el 10.III (PFLB, MSFB i TLFA).
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 611 exs. el 18.I i 483 exs. el 13.II;
censos d’ocells aquàtics hivernants (PAEA).
451 exs. a l’estany del Cortalet el 27.II
(JMAA). 1 ex. als estanys del Matà el 8.V;
darrera citació prenupcial (JMAA). 1 pare-
lla estiuejant a la depuradora del Matà entre
el 8.V (JMAA) i el 17.VI (PFLB i ACHA). 1
mascle a la bassa del Gall Marí el 20.VI i
4 exs. a l’estany del Cortalet el 24.VI; pri-
meres citacions postnupcials (JMAA). 334
exs. el 20.XI i 1.039 exs. el 18.XII; censos
d’ocells aquàtics hivernants (PAEA).

ALT PENEDÈS

Pantà del Foix 2 mascles i 1 femella l’11.VI
(DSCA i PARA). 2 mascles i 4 femelles el
24.XII (MSSA i PTEA).

ALT URGELL

La Seu d’Urgell 3 exs. (1 mascle i 2 feme-
lles) al riu Segre el 16.XII. Coincideix amb
el cap de setmana de nevades generalit-
zades a tot Catalunya. Alguns marges ribe-
rals fins i tot estan gelats (PPCA).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 9.664 exs. a tot el delta el
12-18.I durant el cens d’ocells aquàtics
hivernants (DBCA i FVEA/PDEA). 14 exs. al
Canal Vell el 16.V; darrera observació post-

nupcial segura (DBCA). 5 mascles i 3 feme-
lles al llarg de tot l’estiu al Canal Vell i l’i-
lla de Buda, sense que enguany s’hagi pogut
confirmar la reproducció de cap parella
(DBCA i RTFA). 28 exs. a l’illa de Buda el
18.VII; primera observació postnupcial
segura (DBCA). 12.529 exs. a tot el delta
l’1.XII, recompte màxim anual; cens quin-
zenal d’ocells aquàtics (DBCA, FVEA i
JPVF/PDEA).

BAIX EMPORDÀ

Baix Ter 31 exs. al Ter Vell el 23.XII (ABRA

i DBRA) i 25 exs. el 27.XII (IBTA, ABRA i DBRA);
xifres destacades per a la zona.

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 240 exs. el 13.I durant
el cens d’ocells aquàtics hivernants.1 feme-
lla amb 7 polls a la maresma el 24.VI (ARMC);
tercera dada de nidificació al delta. 6 exs.
a la maresma l’11.VIII (FLSA); primera cita-
ció de pas postnupcial. 

BERGUEDÀ

Olvan 2 femelles a la bassa de la gravera
de Fullà el 20.I (DFFA, FSEA, JSPB i PABB). 
Puig-reig 7 exs. (5 mascles i 2 femelles)
al riu Llobregat el 6.V (JSPB).

GARROTXA

Maià de Montcal 2 exs. al riu Fluvià a la
zona embassada per la resclosa de Serin-
yà el 31.III (MBGA i XVPA).

GIRONÈS

Girona 1 mascle a Fontajau el 22.IX (ACHA

i HPMA) i 1 ex. jove de l’any a la mateixa
zona el 26.IX (MSFB i PFLB).

MARESME

Malgrat de Mar 1 femella a la desembo-
cadura de la Tordera el 14.III (EBMA). 2
exs. a la desembocadura de la Tordera el
14.X (DCXC).
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TARRAGONÈS

Tarragona 13 exs. en vol al port de Tarra-
gona el 31.XII (ACTA i JFOA). 1 mascle atu-
rat a l’espigó del far el 16.XII (ACTA i ECBA). 

VALLÈS OCCIDENTAL

Palau-solità i Plegamans 2 mascles i 1
femella al dipòsit del parc Hostal del Fum,
del 12.I al 12.III (FMVB, JRFA i AJVA). Els
mateixos exs. es veuen altre cop a l’Hos-
tal del Fum el 7.IX (FMVB). A partir del
17.XI i fins al 28.XII queden reduïts a 1
parella (JRFA). Posteriorment es compro-
va que provenen de captivitat (FMVB).

Aythya ferina 
Morell cap roig 

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 62 exs. el 18.I i 20 exs. el 13.II; cen-
sos d’ocells aquàtics hivernants (PAEA).
Citacions d’ocells estiuejants a la RN2
durant tot el mes de maig i fins a la sego-
na desena de juny (JMAA), amb un màxim
de 9 exs. a l’estany del Cortalet el 20.V
(OCVA). 1 ex. a la bassa del Gall Marí el
9.VII; primera citació postnupcial (JMAA,

TMJA, MJMA i BMBA). 9 exs. a la bassa del
Gall Marí el 29.VII; xifra màxima durant
el pas postnupcial (JMAA i ABRA). 42 exs.
el 20.XI i 30 exs. el 18.XII; censos d’ocells
aquàtics hivernants (PAEA).

ALT PENEDÈS

Pantà del Foix 1 mascle el 28 i 29.I (CGGA,

PARA, RRJA, XBGA i PTEA). 16 exs. el 7.X (HSCA,

PARA i XBGA).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 226 exs. a tot el delta el
12-18.I; cens d’ocells aquàtics hiver-
nants (FVEA i DBCA/PDEA). 22 exs. al Canal
Vell el 17.IV; darrera observació prenup-
cial segura (DBCA). 13 exs., 10 mascles i

3 femelles al Canal Vell al llarg de tot l’es-
tiu, sense que se n’hagi pogut confirmar
la reproducció de cap parella (DBCA). 41
exs. al Canal Vell el 16.VII; primera obser-
vació postnupcial segura (DBCA). 2.585
exs. a tot el delta l’1.XII, recompte màxim
anual; cens quinzenal d’ocells aquàtics
(DBCA, FVEA i JPVF/PDEA).

BAIX EMPORDÀ

Baix Ter 4 mascles i 2 femelles al golf
Serres de Pals el 10.X (CBLA). Posterior-
ment, observacions d’exs. solitaris al Ter
Vell i a les basses d’en Coll fins a finals
d’any (DBRA).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 106 exs. el 13.I durant
el cens d’ocells hivernants. 2 parelles nidi-
ficants amb polls durant el mes de maig
(FSEB i FLSA).

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. d’origen desconegut al
parc de la Ciutadella de l’1.X al 31.XII
(RSBA i TASA/ERIT).

GIRONÈS 

Girona 1 ex. a Fontajau el 16.XII (EFXA).

NOGUERA

Os de Balaguer 2 mascles mudant al par-
tidor de Gerb el 9.VI (TNCA). 

PLA DE L’ESTANY

Banyoles 6 exs. a l’estany de Banyoles el
14.I (CFQA, JPSB i PCSA). 2 exs. a la zona N
de l’estany de Banyoles durant el cens d’o-
cells aquàtics hivernants el dia 21.I (APRB,

CFQA, GGTA i JLBB). 1 mascle a la zona dels
Amaradors - Lió el 26.II (CFQA). 1 ex. a
la zona nord de l’estany de Banyoles el
9.VII; citació postnupcial molt primeren-
ca per a la zona (CFQA). 17 exs., en dife-
rents grups, a l’estany de Banyoles després
d’una forta nevada el 16.XII; major nom-
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als anuaris d’ornitologia de Catalunya. D’al-
tra banda, per ara l’única localitat que pre-
senta ocells presumiblement salvatges a la
primavera és també el delta de l’Ebre.-
RGBA. 

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. a l’estany del Cortalet el 16.VI
(AAJA, DAGA i ECMA). Citació pendent d’ho-
mologació pel Comitè Avifaunístic de Cata-
lunya.

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 3 exs. al Canal Vell del 2.I
al 3.II, amb 1 ex. fins al 17.II (DBCA). 1 ex.
al Garxal el 26.IV (DBCA i CLVA). 1 ex. al
Canal Vell el 3.X (DBCA i MFCA). Citacions
pendents d’homologació pel Comitè Avi-
faunístic de Catalunya.

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 5 exs. a la bassa dels
Pollancres l’1.VIII (FLSA) fins al 5.VIII (RRSB).
2 ex. a la maresma el 7.VIII (ARMC); darre-
ra observació. Citació homologada pel
Comitè Avifaunístic de Catalunya.

GIRONÈS

Fornells de la Selva 1 ex., molt confiat,
al riu Onyar el 4.IV; coincideix en el lloc,
i gairebé en el temps, amb un Anas sibila-
trix, possiblement escapat, de manera que
podria tractar-se d’un individu també esca-
pat de captivitat (CGXB). Citació pendent
d’homologació pel Comitè Avifaunístic de
Catalunya.

Netta rufina 
Xibec 

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà Citacions postnupcials a la RN2
entre el 15.VII (JMAA, MJMA i MBRA) i el

19.VIII (JMAA), amb un màxim de 7 exs.
a la bassa del Gall Marí en la primera obser-
vació. Posteriorment, 1 mascle a la Mas-
sona el 25.XI (DBRA, XLBA, ALSA i KVVA) i 16
exs. a l’estany del Cortalet el 15.XII (JMAA,

JHCA i TFAA).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 5.053 exs. a tot el delta el
12-18.I; cens d’ocells aquàtics hiver-
nants (FVEA i DBCA/PDEA). 8.215 exs. a tot
el delta l’1.II, recompte màxim anual; cens
quinzenal d’ocells aquàtics (DBCA, FVEA i
JPVF/PDEA).

BAIX EMPORDÀ

Baix Ter 4 exs. a les basses d’en Coll el
6.VIII (ABRA). 1 mascle de 1r hivern al Ter
Vell entre el 23.XI i el 2.XII (DBRA).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 3 exs. el 13.I durant
el cens d’ocells hivernants. 3 exs. a la mares-
ma el 6.III (FLSA, RGBA, EGPA i QBFA); pri-
mera citació de pas prenupcial. 2-3 pare-
lles nidificants amb polls a la Vidala i a la
riera de Sant Climent durant maig i juny
(FSEB i FLSA). 

OSONA

Taradell 1 mascle al pantà de Vallmitjana
el 12.II (CMGA).

PLA DE L’ESTANY

Banyoles 3 exs. a la zona N de l’estany de
Banyoles el 3.XII; única observació de l’any
(CFQA). 
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PLA DE L’ESTANY

Banyoles 5 exs. a la zona de Lió a l’estany
de Banyoles el 4.XI (CFQA) i 1 femella el
16.XI (CFQA).

SEGRIÀ

Pantà d’Utxesa 1 ex. el 24.XI (JCGA). 

Aythya marila
Morell buixot

El morell buixot és un hivernant i migra-
dor molt escàs a Catalunya i les seves obser-
vacions estan sotmeses a homologació pel
Comitè Avifaunístic de Catalunya. El 2001
es realitzen 3 observacions que correspo-
nen a un total de 9 exs., una xifra que
pot semblar molt modesta però que es
podria considerar alta si la comparem amb
les rebudes en anys anteriors. Tots els exs.
identificats al delta de l’Ebre corresponen
a femelles o mascles de 1r hivern i no s’ha
observat cap mascle adult. Aquest fet és
habitual a Catalunya, ja que els mascles
d’aquesta espècie tendeixen a hivernar
molt més al nord que les femelles i els
immaturs (del Hoyo et al. 1992). -RACC i

SHVA.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 parella el 10.II (CBLA). Citació
pendent d’homologació pel Comitè Avi-
faunístic de Catalunya. 

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 2 mascles de 1r hivern al
Clot, l’Encanyissada, del 21.XI al 31.XII
(DBCA i SSAA). 5 exs., 3 femelles i 2 mas-
cles de 1r hivern, al Canal Vell del 19 al
31.XII (DBCA). Citacions pendents d’ho-
mologació pel Comitè Avifaunístic de Cata-
lunya.

Somateria mollissima

Després d’un parell d’hiverns en què l’es-
pècie havia estat relativament freqüent a
la costa catalana (22 exs. el 1999 [Martí-
nez Vilalta 2002] i 12 exs. el 2000 [Aymí
& Herrando 2003]), aquest any el nom-
bre d’hivernants és molt baix. Cal recor-
dar que no hi ha dades plenament hiver-
nals els anys 1998 (Martínez Vilalta 2001)
i 1997 (Copete 2000) i només una el 1996
(Copete 1998). -RACC i SHVA.

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 3 exs., 1 femella adulta,
1 femella de 1r hivern i 1 mascle de 2n
hivern, al port del Fangar de l’1.I al 26.III
(DBCA, JPVF i MFCA).

Clangula hyemalis
Ànec glacial 

Dues citacions hivernals a les comarques
de Tarragona, que continuen en la tònica
de presència hivernal irregular apuntada
en els darrers anys.-RGBA.

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 mascle de 1r hivern a
la Tancada del 22.XI al 31.XII (RRSB i DBCA).
Citació pendent d’homologació pel Comi-
tè Avifaunístic de Catalunya.

TARRAGONÈS

Tarragona 1 ex. a l’espigó del far el 23.XII
(ACTA). Citació pendent d’homologació pel
Comitè Avifaunístic de Catalunya.

Melanitta nigra 
Ànec negre 

ALT EMPORDÀ

Badia de Roses 3 exs. el 4.I (PFLB). 1 feme-
lla al port de Roses el 15.XII (AACB).
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bre d’individus vistos en migració o hiver-
nada (CFQA, JLBB, JPSB i PCSA).

SEGRIÀ

Pantà d’Utxesa 182 exs. durant el cens
d’aquàtiques el 13.I (JEBA, OUAU, RRJB i
SMRA). 273 exs. el 27.I (PABB).

TARRAGONÈS

Torredembarra 3 exs. als Muntanyans el
24.XII (PASA).

Aythya nyroca
Morell xocolater 

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 2 mascles adults al Calaix
Gran, illa de Buda, de l’1 al 19.I; presents
a la zona des del 14.XI de 2000 (DBCA). 1
femella adulta al Clot, l’Encanyissada, de
l’1 al 17.I; present a la zona des del 10.XI
de 2000 (DBCA). 1 mascle adult al Canal
Vell del 13 al 24.IX, amb 2 mascles adults
del 25.IX al 3.X, amb només 1 mascle adult
del 4.X al 13.XII (DBCA). 1 mascle adult al
Clot, l’Encanyissada, del 8.X al 18.XII
(DBCA i SSAA). 3 mascles adults, 2 mascles
de 1r hivern i 4 femelles al Canal Vell del
14 al 31.XII (DBCA). 2 mascles adults i 1
femella al Clot, l’Encanyissada, del 19 al
31.XII (DBCA).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. el 13.I durant
el cens d’ocells hivernants. 1 ex. jove a la
bassa dels Pollancres el 10.VII (FSEB i FLSA)
fins l’11.VII (FLSA) on es troba mort; ex.
segurament alliberat. 2 exs. a la bassa dels
Pollancres el 14.XI (FLSA) i 1 ex. el 18.XI
(ARMC).

NOGUERA 

Camarasa 1 mascle al pantà de Sant Llo-
renç de Montgai el 17.XI i el 2.XII (TNCA). 

Aythya fuligula 
Morell de plomall

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 22 exs. el 18.I i 14 exs. el 13.II; cen-
sos d’ocells aquàtics hivernants (PAEA). 1
mascle a l’estany del Cortalet els dies 22.IV
(MJMA) i 23.IV (JMAA, EGCA i RLXB); darre-
ra citació prenupcial. 1 parella estiuejant
a l’estany del Cortalet entre el 12.V (CLAA)
i el 5.VI (JMAA, TMJA i BMBA). 1 femella a
la bassa del Gall Marí entre el 19.VII (ABRA)
i el 29.VII (JMAA i ABRA). 1 ex. a la depu-
radora del Matà el 13.X (ACSA i RVLA); pri-
mera citació hivernal. 21 exs. el 20.XI i 8
exs. el 18.XII; censos d’ocells aquàtics
hivernants (PAEA).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 27 exs. a tot el delta el 12-
18.I; cens d’ocells aquàtics hivernants (FVEA

i DBCA/PDEA). 1 mascle al Canal Vell el 17.IV;
darrera observació prenupcial (DBCA). 1
mascle adult al Canal Vell el 29.VII; pri-
mera observació postnupcial (DBCA). 130
exs. a tot el delta el 16.XII, recompte màxim
anual; cens quinzenal d’ocells aquàtics
(DBCA, FVEA i JPVF/PDEA).

BAIX EMPORDÀ

Baix Ter 2 exs. a les basses d’en Coll el
16.XI (DBRA).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 5 exs. el 13.I durant
el cens d’ocells hivernants. 2 exs. a la mares-
ma el 31.VII (FLSA); primeres citacions en
dispersió o pas postnupcial. 

NOGUERA 

Camarasa Al pantà de Sant Llorenç de
Montgai 2 femelles el 17.XI, 1 mascle i 1
femella el 24.XI, i 2 mascles i 1 femella el
2.XII (TNCA). 
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nupcial (DBCA i FVEA). 1 femella/1r hivern
al port del Fangar el 25.IX; primera obser-
vació postnupcial (DBCA i JPVF).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. des de la plat-
ja del Remolar el 8.XII (XLBA); única obser-
vació de l’any.

Lagopus muta
Perdiu blanca

D’acord amb el protocol de seguiment de
l’espècie als Pirineus francesos (C.Novoa,
com. pers.) s’estableixen els paràmetres de
reproducció d’aquest any mitjançant la
proporció de joves en relació amb els adults
observats i en una època concreta (de
darrers de juliol fins mitjans de setembre).
Això es fa així perquè, tal com succeeix
amb la perdiu xerra, sovint resulta impos-
sible identificar el sexe dels adults, a
diferència de l’altre tetraònid de casa nos-
tra, el gall fer. Es comencen a donar a conèi-
xer aquests resultats i, el que és més impor-
tant, en dos àmbits de la serralada piri-
nenca a Catalunya (sector central i oriental).
És imprescindible la seva continuïtat a mit-
jà i llarg termini. Donada la data (segona
quinzena d’agost) i l’altitud, les observa-
cions de la Cerdanya i el Ripollès (Que-
ralbs) corresponen amb gairebé tota segu-
retat a agrupacions d’exs. adults no repro-
ductors (tant mascles com femelles), fet
que s’ha comprovat en altres indrets i que
coincideix amb el període de muda.-JCBC.

CERDANYA

Pic del Puigpedrós 9 exs. el 18.VIII (LTBB).

PALLARS JUSSÀ

Filià 3 exs. (1 mascle i 2 femelles) mudant
a plomatge d’hivern; un d’ells quasi blanc
del tot el 14.X (TNCA).

PALLARS SOBIRÀ/PALLARS JUSSÀ/ 
ALTA RIBAGORÇA.

Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany
de Sant Maurici i EIN de Filià. Per segon
any consecutiu s’estableixen els paràme-
tres reproductius al censos d’estiu (batu-
des en línia), amb un resultat de 12 adults
amb 11 polls de 3 llocades (JCBC i ALTA).

RIPOLLÈS

Reserva Freser-Setcases. Durant la pri-
mavera (època de zel) en una superfície
de 190 ha es controlen 8-9 mascles can-
taires, que donen una densitat de 4,19-
4,7 mascles/100 ha (XPVA). Als censos d’es-
tiu (batudes en línia amb l’ajut de gossos
de parada) el resultat és de 18 adults i 3
polls d’una sola llocada (XPVA).
Queralbs Grup de 14 exs. en una tartera
prop del cim del Puigmal el 22.VIII (AHMA,

JAPB i JPMC).

VAL D’ARAN

Vielha e Mijaran 2 exs. aixequen el vol
al Bonh de Garòs, a 2.100 m, el 14.VII
(ILGA).

Tetrao urogallus
Gall fer

Malauradament es continuen registrant
uns valors d’èxit de la reproducció molt
per sota d’un poll per femella al nucli del
Pallars Sobirà, on des de l’any 1988 es rea-
litza el mateix seguiment. Tot i això, la
població adulta resta estable: fins quan?.-
JCBC.
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BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 35 exs. a tot el delta el 12-
18.I; cens d’ocells aquàtics hivernants (DBCA

i FVEA/PDEA). 4 exs. volant en direcció nord
enfront del Serrallo el 18.V; darrera obser-
vació prenupcial (DBCA). 107 exs., la majo-
ria femelles/1r hivern, a la punta del
Fangar el 7.XI; primera observació pos-
tnupcial (DBCA). 148 exs. a tot el delta el
14.XII, recompte màxim anual; cens quin-
zenal d’ocells aquàtics (DBCA, FVEA i
JPVF/PDEA).

BAIX EMPORDÀ

Baix Ter 1 ex. aturat dins la gola del Ter
el 16.XI (DBRA). 
Palamós 1 ex. a la cala s’Alguer el 25.XII
(ACTA).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 28 exs. des del mira-
dor de cal Francès el 17.XII (RGBA, FLSA,

XLBA, ARMC i PBGA); màxim nombre de
novembre i desembre.

TARRAGONÈS

Creixell 35 exemplars en vol cap al nord
a 1 milla davant de Creixell el 25.XI (CGGA

i XBGA).

Melanitta fusca
Ànec fosc 

ALT EMPORDÀ

Badia de Roses 2 exs. el 22.XII (PAEA).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 femella adulta a la Mar-
quesa de l’1 al 21.II; present a la zona
des del 24.XI de 2000 (DBCA i JPVF). 1 feme-
lla adulta al mar davant el Garxal del 5 al
15.I (DBCA, MFCA, JPVF, IRFA i LJFA). 3 mas-
cles enfront de la platja de la Marquesa del
30.XI al 31.XII (DBCA i MFCA). 9 exs., 2
mascles adults, 4 mascles de 1r hivern i

3 femelles, a la badia dels Alfacs del 17 al
31.XII (DBCA i JPVF).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 5 exs. des del mira-
dor de cal Francès el 30.XII (VPRA, PARA i
BPGA); màxim nombre de novembre i de-
sembre.

Bucephala clangula 
Morell d’ulls grocs

Tal com ja va passar l’any anterior, s’han
rebut dues observacions a les dues locali-
tats típiques d’aparició de l’espècie a Cata-
lunya.-RACC i SHVA.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 mascle a la bassa del Matà el 15.IV
(NIGA, JDLA i JSBD). Citació pendent d’ho-
mologació pel Comitè Avifaunístic de Cata-
lunya.

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 2 femelles/1r hivern al
Canal Vell del 21.XI al 31.XII (DBCA). Cita-
ció pendent d’homologació pel Comitè
Avifaunístic de Catalunya.

Mergus serrator 
Bec de serra mitjà 

ALT EMPORDÀ

Badia de Roses 1 femella el 7.I (MBRA).
Parc Natural del Cap de Creus 1 feme-
lla a cala Jóncols el 25.XI (PFLB, MSFB, EGXA

i VRAA).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 87 exs. a tot el delta el 12-
18.I; cens d’ocells aquàtics hivernants (FVEA

i DBCA/PDEA). 2 femelles a la badia dels
Alfacs el 12.IV; darrera observació pre-
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juda de gossos s’ha enregistrat una densi-
tat de 9,2 individus/100 ha i un èxit repro-
ductiu de 3,5 joves/adult (MINUARTIA, Estu-

dis Ambientals 2001).

CERDANYA

Estany de Malniu 1 femella amb 7 polls
el 18.VIII (LTBB). 
La Molina De 10 a 15 exs. surten volant
d’un coll nevat el 3.II (IMMA i SGSB). 
Reserva de Caça de Cerdanya - Alt Urgell
En els censos de primavera s’ha obtingut
una densitat de 0,9 parelles/100 ha i en
els censos de productivitat s’ha enregistrat
una densitat de 10 individus/100 ha i un
èxit reproductiu de 4,2 joves/adult (MINUAR-

TIA, Estudis Ambientals 2001).
Tossa d’Alp 6 o 7 exs. aixequen el vol en
un prat alpí de la CRGA nord, a més de
2.000 m el 31.XII (IMMA i SGSB).

PALLARS JUSSÀ

Filià En els censos de primavera s’ha obtin-
gut una densitat de 0,3 parelles/100 ha
(MINUARTIA, Estudis Ambientals 2001).

PALLARS JUSSÀ/PALLARS SOBIRÀ

Reserva de Caça de Boumort Sembla
confirmar-se l’extinció de la perdiu xerra
en aquest espai (MINUARTIA, Estudis
Ambientals 2001).

RIPOLLÈS

Reserva de Caça Freser – Setcases En
els censos de productivitat s’ha enregistrat
una densitat de 7,2 individus/100 ha i
un èxit reproductiu de 2,5 joves/adult
(MINUARTIA, Estudis Ambientals 2001).
Queralbs 2 exs. a les Roques de Tot-lo-
món, a 1.800 m, el 16.IV (LCCA i LCPA).

VAL D’ARAN

Vielha e Mijaran 2 exs. vistos junts a Es
Cròdos (Coma Batalbèra), a 2.150 m, el
29.IV (ILGA). Grup d’aprox. 10 exs. a la
cara S del Montlude, a l’Estanh Redon de

Vilamòs, en una altitud de 2.200 m, el
24.VIII (ILGA).

Coturnix coturnix
Guatlla 

Aquest any les primeres arribades es pro-
dueixen al març, llevat de l’observació del
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empor-
dà, que podria ser hivernal. El pas migra-
tori es realitza de nit. És molt poc conegut
i, de vegades, poden aparèixer exemplars
extenuats o estabornits en llocs inversem-
blants fora de l’hàbitat típic de l’espècie,
com per exemple en àrees urbanes o metro-
politanes. Aquest podria ser l’origen més
plausible de l’ocell trobat al zoològic de Bar-
celona a finals d’abril. Les citacions de joves
durant el mes de maig, com el cas de l’Alt
Camp, molt probablement corresponen a
individus nascuts a l’Àfrica en la reproducció
primerenca que efectua l’espècie al litoral
marroquí, algerià i tunisià, abans de pene-
trar a la franja occidental d’Europa. El pas
postnupcial, segons les dades de caça (Rodrí-
guez-Teijeiro et al. 1996), és màxim a la ter-
cera desena d’agost i pot estendre’s fins a
darrers de desembre. Per això no són excep-
cionals les tres dades rebudes aquest any
del setembre, octubre i novembre. La cita-
ció de Torredembarra del mes de gener
podria correspondre a un exemplar hiver-
nant, tot i que també podria tractar-se d’in-
dividus híbrids alliberats per societats de
caçadors durant la darrera mitja veda. De
cara als pròxims anys és important anotar
les dades de les primeres arribades a les
nostres latituds perquè en un estudi recent
(en una zona situada a 480 m d’altitud) se
n’ha constatat un avançament de 20 dies
en els últims 20 anys (Rodríguez-Teijeiro
et al. 2004). Finalment, cal esmentar, per
inusual, l’exemplar present en una obaga
del Pallars Sobirà en una pineda de pi negre
a 2.000 m.-JRTB, MPOA i SGTA.
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PALLARS SOBIRÀ

Massís de l’Orri i Tornafort (actual Parc
Natural de l’Alt Pirineu) Establiment de
l’èxit reproductor: 35 femelles i 14 polls
de 6 llocades (JCBC i ALTA).

PALLARS SOBIRÀ/ALTA RIBAGORÇA/
VAL D’ARAN

Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany
de Sant Maurici Cens de primavera a la
totalitat de l’espai natural (22 llocs de cant
inventariats) amb un resultat de 52 mas-
cles (JCBC i ALTA).

VAL D’ARAN

Vielha e Mijaran 1 mascle a 1.650 m i un
segon a 1.750 m al bosc deth Paom (pro-
bablement exemplars diferents) el 29.IV
(ILGA). 1 femella al bosc de Vilac, a l.600
m el 25.VIII (ILGA).

Alectoris rufa 
Perdiu roja

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 3 exs. el 13.I durant
el cens d’ocells hivernants.
Santa Coloma de Cervelló 1 ex. amb 3
polls grans a la zona agrícola el 7.VII (ASAA).

NOGUERA

Algerri 3 llocades en 500 m de camí, amb
7, 9 i 10 polls el 14.VI (JBSA). 
Figuerola de Meià 1 ex. adult seguit de
7 o 8 pollets el 29.V (XFPA). 

SEGRIÀ

Artesa de Lleida 1 ex. adult i 8 polls a la
zona de l’Astor el 20.VI (ABBB). 

URGELL

Belianes 1 adult amb un mínim de 2 polls
petits el 30.V (JBSA). 

Perdix perdix
Perdiu xerra

Aquest any ha començat un seguiment de
l’espècie al llarg de diferents àmbits terri-
torials amb l’objectiu de determinar den-
sitats de parelles reproductores (emprant
reclam) així com de l’èxit de la reproduc-
ció (emprant batudes i/o gossos). Sembla
que les consideracions formulades a l’an-
terior anuari d’ornitologia de Catalunya del
2000 han tingut ressò. Els treballs de camp
han estat realitzats per personal dels dife-
rents espais (tècnics i guarderia) i la coor-
dinació i elaboració d’informes a càrrec de
l’empresa Minuartia, Estudis Ambientals.
En el cas de l’espai de Filià, a la comarca
del Pallars Jussà, es tracta del seguiment
de la fase preoperacional de la Declaració
d’Impacte Ambiental del complex turístic
hivernal, realitzat per l’empresa ECAFIR
SL, en col·laboració amb personal del Parc
Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant
Maurici. Tanmateix és imprescindible una
continuació a mitjà i llarg termini dels segui-
ments poblacionals iniciats, així com per-
filar alguns sectors de cens i incloure’n d’al-
tres. Els resultats obtinguts han estat reflec-
tits a l’informe anomenat “Seguiment de
les poblacions de perdiu xerra (Perdix per-
dix) a Catalunya”, octubre de 2001, per
encàrrec del Departament de Medi Ambient.
Cal doncs felicitar l’administració per aques-
ta iniciativa, tot esperant que es tradueixi
en una millor gestió d’aquesta espècie ame-
naçada a Catalunya, l’única comunitat autò-
noma de l’Estat espanyol on es practica de
forma legal la caça de la perdiu xerra.- JCBC.

BERGUEDÀ/CERDANYA/RIPOLLÈS

Parc Natural del Cadí-Moixerò En els
censos de primavera realitzats amb ajuda
de reclam durant la segona quinzena de
maig s’ha obtingut una densitat de 2,1
parelles/100 ha, i en els censos de pro-
ductivitat realitzats durant l’agost amb l’a-
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podrien provocar una disminució dels efec-
tius migrants de llarg recorregut, afavorint
la sedentarització de les poblacions del
nord d’Àfrica (Belhamra 1997, Deregnau-
court 2000). Guyomarc’h (2003) en el seu
pla d’acció sobre la guatlla, suggereix
que s’ha de canviar la legislació per tal de
prohibir de forma total i absoluta l’allibe-
rament de guatlles japoneses i d’híbrids
amb finalitats cinegètiques a tota Europa.
D’altra banda, el fet que no hagi augmen-
tat d’un any per l’altre el nombre de cita-
cions no és garantia que aquesta espècie
al·lòctona no es pugui convertir en inva-
sora i augmenti extraordinàriament el seu
nombre dintre d’uns anys (vegeu Mack et
al. 2000).- MPOA, JRTB i SGTA.

ALT CAMP

Figuerola del Camp Un mascle de guat-
lla japonesa cantant el 10.IV en un camp
d’ordi (JRTB, SGTA i MPOA).
Querol Un mascle de guatlla japonesa can-
tant el 18.VI en un camp d’ordi (MPOA,

SGTA i JRTB). 
Santa Maria de Miralles Un híbrid can-
tant en diferents camps d’ordi molt pro-
pers entre ells l’11.V, el 6.VI, 6.VII, 11.VII
i 13.VII. Possiblement es tracta del mateix
individu (SGTA, MPOA i JRTB).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre Diverses observacions als
erms de la Tancada i zones properes d’exs.
alliberats a principis de temporada per la
Societat de Caçadors d’Amposta, entre l’1.I
i el 13.II (DBCA).

Phasianus colchicus
Faisà

ALT EMPORDÀ

Parc Natural del Cap de Creus 1 mas-
cle cantant al Port de la Selva el 15.IV
(PFLB); es tracta d’un indret on, fins al

moment, no es tenia constància de la seva
presència.

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 6 exs. el 13.I durant
el cens d’ocells hivernants.

VALLÈS ORIENTAL

Santa Maria de Palautordera 1 femella
covant al marge d’un camí, a tocar d’un
camp de cereals del 7.VI al 21.VI; el camp
se sega en aquest període sense foragitar
la femella. No es comprova si treu els polls
endavant (JAPB).

Gavia stellata 
Calàbria petita 

ALT EMPORDÀ

Badia de Roses 1 ex. davant la gola del
Fluvià el 29.XII (JAPB i OTMA). 
Parc Natural del Cap de Creus 1 ex. en
vol cap al nord a la badia de Roses l’11.XI
(PFLB i MSFB).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. de 1r hivern a la
Punta del Fangar del 29.XI al 31.XII (DBCA

i MFCA). 2 exs. adults al Migjorn del 2 al
31.XII (DBCA i JPVF). 1 ex. adult a la mar
de fora el Trabucador del 4 al 31.XII (DBCA

i JPVF).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. des del mira-
dor de cal Francès el 24.XI (BIPA i SAAA).

Gavia arctica
Calàbria agulla

ALT EMPORDÀ

Badia de Roses 11 exs. el 3.I (ABRA, APXC

i JVLA). 9 exs. el 18.I; cens d’ocells aquà-
tics hivernants (PAEA). 11 exs. el 22.III
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ALT CAMP 

Figuerola del Camp 1 individu jove cap-
turat amb xarxa i reclam el 28.V (SGTA,

JRTB i MPOA). 

ALT EMPORDÀ

L’Escala 1 ex. als conreus dels Pilans l’1.XI
(DBRA).
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. a la RN2 el 6.III (FCTA i JRSB);
primera citació prenupcial.

BAGES

Sant Joan de Vilatorrada 1 ex. el 15.IV
(ABHA).

BAIX CAMP

Reus 2 exs. al Forat de mas Vermell el
23.IX (ACTA i JFOD). 

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. al Trabucador el
12.IV (DBCA i MFCA). 1 ex. en un erm prop
de les Olles el 23.IV (DBCA). 1 ex. a la tora
Cremada, punta de la Banya, el 25.IV (DBCA

i MFCA).

BAIX EMPORDÀ

Baix Ter 1 ex. sentit a Pals el 13.IV (VEDA);
primera citació prenupcial.

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a ca l’Arana el
2.IV (XLBA i JBDA); primera citació de pas
prenupcial.

BARCELONÈS 

Barcelona Una femella capturada en bon
estat al zoo el 30.IV (JGGD i SFCA).

GARROTXA

Santa Pau 1 ex. a les costes de Simó el
29.IV (JPTA). 1 mascle cantant a la zona de
can Jordà - can Palleu el 25.VI (FTCA). 

GIRONÈS

Salt 1 mascle als camps del pla el 28.IV
(ACHA, HPMA, MSFB i PFLB). 
Vilablareix 1 ex. el 4.X (SGGB).

NOGUERA

Balaguer 1 ex. cantant al secà el 15.III
(JBSA).

PALLARS SOBIRÀ

Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany
de Sant Maurici Se sent cantar 1 ex. a l’o-
baga amb boscos oberts de pi negre a 2.000
m d’altitud durant la matinada el 31.V.
Aquesta citació és la primera de l’espècie
en aquest tipus d’ambient des que es van
començar a fer els censos de gall fer l’any
1983 (JCBC).

SEGRIÀ

Lleida 1 mascle cantant a Torreribera el
20.III (SWWA).

SOLSONÈS

Rebollosa 1 ex. cantant el 16.IV (DGCA).

TARRAGONÈS

Torredembarra 1 ex. als Muntanyans  l’11.I;
cens hivernal (PASA).

Coturnix japonica
Guatlla japonesa

Tot i que en quantitats testimonials, es
manté la presència d’aquesta espècie al·lòc-
tona. La legislació catalana accepta allibe-
rar-la només en les àrees privades de
caça amb reglamentació especial; no és,
però, el cas de les localitats on han estat
trobades, la qual cosa indica que ni es cacen
tots els exemplars alliberats ni es queden
a les zones on s’alliberen. Cal insistir en
els riscos de contaminació genètica que es
poden produir sobre les poblacions autòc-
tones de Guatlla Coturnix coturnix, i que
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sos d’ocells aquàtics hivernants (PAEA). Pri-
mera llocada vista a la closa del Puig el 2.V
(BMBA, DBRA i JMAA). Població nidificant
avaluada en 27 parelles (JMAA). 29 exs. el
21.XI (JMAA) i 55 exs. el 18.XII (PAEA); cen-
sos d’ocells aquàtics hivernants.

ALT PENEDÈS

Pantà del Foix 16 exs. a l’embassament,
davant el poble de Castellet i la Gornal el
7.X; màxim anual a la zona (FCFA i PTEA).
Vilobí del Penedès 4 exs. a Pèlags de Vilo-
bí el 9.I; cens d’ocells aquàtics hivernants.
(CGGA, PARA i XBGA).

BAGES

Santpedor Adults amb polls a la bassa de
la Bòbila el 19.V (IMMA).

BAIX CAMP

Els Rourell 6 exs. adults i 1 poll volan-
der a la bassa del bosc de la Marquesa el
23.VII (MDDB). 

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 597 exs. a tot el delta el
12-18.I; cens d’ocells aquàtics hiver-
nants (DBCA i FVEA/PDEA). 684 exs. a tot el
delta l’1.X, recompte màxim anual; cens
quinzenal d’ocells aquàtics (DBCA, FVEA i
JPVA/PDEA).

BAIX EMPORDÀ

Baix Ter 1 adult amb polls al golf Serres
de Pals el 30.VIII (CBLA). Posteriorment,
10 exs. al mateix indret el 10.X (CBLA).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 140 exs. el 13.I durant
el cens d’ocells hivernants. 2 exs. adults
amb polls a la bassa dels Pollancres el 20.IV
(JTXB); primera citació de nidificació de
l’any. 152 exs. a la Vidala el 23.VIII (RGBA);
grup nombrós. Una parella amb un pollet
crescut a la maresma el 3.XI (RRSB).

BERGUEDÀ

Baix Berguedà Es compten 9 exs. a les
rescloses del Llobregat de la subcomarca,
durant el cens d’hivernants del 20.I (DFFA,

FSEA, JSPB i PABB). 
Montclar 2 parelles en una petita bassa:
una està covant i l’altra té 1 poll petit el
6.V (PABB).

GARROTXA

Santa Pau 1 ex. als estanys de can Jordà
el 30.I (EBIB).

GIRONÈS

Girona 1 ex. a l’Illa de Ter el 28.IV (EGXB

i JVLA). 1 ex. mort a l’església de Sant Feliu
en un menjador de Falco peregrinus el 16.V
(EDBA, EFXA i EMFA). 1 ex. al congost del
Ter el 28.VIII i un màxim de 4 exs. al Con-
gost durant l’hivern 2001-02 (MPXF i NRXA). 

MARESME

Malgrat de Mar 1 ex. en plomatge nup-
cial a la desembocadura de la Tordera fent
displays i perseguint polls de Anas platyrhyn-
chos el 15.V (EBMA).
Tordera Una parella amb 2 polls i una altra
amb 3 polls a cal Raba el 6.VII (DCXC).

RIBERA D’EBRE

Flix 7 exs. a Sebes l’1.I (PJMB).

TARRAGONÈS

Tarragona 2 exs. al Forat de la Canonja
el 22.IV (ACTA, DJGA i ECBA). 1 poll amb els
adults al Forat de la Canonja el 19.V (ACTA

i JFOD). 
Torredembarra 3 exs. als Muntanyans el
10.II (PASA). 1 ex. als Muntanyans el 26.VII
(PARA). 6 exs. als Muntanyans el 24.XII
(PASA).
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(JMAA). 12 exs. el 9.IV (TMJA). 1 ex. davant
la platja de can Comes el 15.IV (JDLA i
NIGA); darrera citació prenupcial. 1 ex. el
20.XI (PAEA); primera citació postnupcial.
7 exs. el 19.XII (GBCA i OCVA) i el 29.XII
(BMBA); xifra màxima durant el mes de des-
embre.
Parc Natural del Cap de Creus 2 exs. el
20.I a la cala Montjoi (PFLB, MSFB, ACHA i
HPMA)

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. adult a la badia dels
Alfacs del 13 al 31.XII (DBCA i JPVF).

BAIX EMPORDÀ

Badia del Ter 30 exs. el 28.I (XGMA). 15
exs. el 24.III (DBRA). 5 exs. el 13.IV (JBDA,

XLBA i DBRA); darrera citació prenupcial. 2
exs. el 23.XI; primera observació post-
nupcial (DBRA).

TARRAGONÈS

Tarragona 4 exs. a la punta de la Creue-
ta el 18.II; màxim hivernal (GVPM). 4 exs.
en vol direcció sud a l’espigó del far el
28.IV (ACTA). 2 exs. a la punta de la Creue-
ta el 17.XII (ACTA, CJMA i JFOA). De 4 a 5
exs. a  la platja Llarga el 17.XII; màxim
hivernal (ACTA). 4 exs. a la punta de la
Creueta el 20.XII (ACTA, CJMA i JFOA). 2 exs.
a la punta de la Creueta el 22.XII (ACTA i
JFOD).

Gavia immer
Calàbria grossa

ALT EMPORDÀ

Badia de Roses L’ex. observat per primer
cop a les platges de Sant Martí d’Empú-
ries el 25 de desembre de 2000 continua
present al mateix indret i a la platja de Sant
Pere Pescador almenys fins al 29.III (OCVA,

MPLA i CFQA). Un segon ex. s’observa a
les platges de Roses i de Castelló d’Em-

púries, almenys entre el 20.I (JMAA) i el
7.IV (CLAA). 1 ex. davant la gola del Flu-
vià el 29.XII (JAPB i OTMA).
Parc Natural del Cap de Creus 1 ex. en
pas prenupcial cap al nord a la punta del
cap de Creus el 18.III (PFLB, ACHA, PGGA,

JGCB i TLFA).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 3 exs. de 1r hivern i 1 ex.
adult a la Marquesa de l’1.I al 2.III; pre-
sents a la zona des del 6.XII de 2000 (DBCA

i JPVA). 1 ex. de 1r hivern a la badia dels
Alfacs de l’1.I al 18.II; present a la zona
des del 4.XII de 2000 (DBCA i JPVF). 1 ex.
de 1r hivern al port del Fangar del 14 al
31.XII (DBCA i JPVF).

BAIX EMPORDÀ

Badia del Ter 1 ex. el 28.I (XGMA), 2 exs.
el 10.III i darrera observació el 25.III (JHCA).

Tachybaptus ruficollis 
Cabusset 

El nombre de cabussets censats aquest
hivern ha estat especialment elevat, amb
852 exs. Aquesta xifra és força superior a
la mitjana del període 1997-2000 (501
exs.) i clarament major que el màxim de
566 exs. comptabilitzats durant el cens
d’hivernants de 1999 (Martínez Vilalta
2002). El 70% dels exs. hivernants el 2001
ha estat localitzat al delta de l’Ebre, un per-
centatge lleugerament superior a la mitja-
na del període 1997-2000 (59%).-RACC i
SHVA.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural del Cap de Creus 1 ex. a
la petita bassa propera al far de la punta
del cap de Creus, del 18.III al 25.III i, de
nou al mateix lloc, de l’1.VII al 9.VII (PFLB).
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 32 exs. el 18.I i 25 exs. el 13.II; cen-
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desembocadura de la Tordera el 7.I (DCXC).
4 exs. al mar davant la desembocadura de
la Tordera el 14.III (EBMA i DCXC).

NOGUERA

Camarasa 19 parelles i 6 exs. aparentment
solitaris al pantà de Sant Llorenç de Mont-
gai el 16.III; continua augmentant la pobla-
ció nidificant (JBSA). 
Os de Balaguer 4 parelles i 1 ex. apa-
rentment solitari al partidor de Gerb el
16.III (JBSA). 

OSONA

Manlleu  Es troba 1 ex. ferit a la Coromi-
na el 15.I que s’envia al centre de recupe-
ració de Torreferrussa (CMGA). 1 ex. al Ter
el 16.I (APFA).

PALLARS JUSSÀ

La Pobla de Segur 1 parella a l’embassa-
ment de Sant Antoni el 3.VI. Probable-
ment torna a criar a la zona després d’un
any de no fer-ho (JCCD i MVEB).

PLA DE L’ESTANY

Banyoles 1 ex. a Lió i a diverses parts de
l’estany de Banyoles des del 28.II al 2.III
(CFQA, JFBB, MMJA, OCVA i XVPA). 1 ex. a la
zona nord de can Morgat a l’estany de Ban-
yoles el 18.XII (CFQA). 

RIBERA D’EBRE

Flix Màx. de 5 exs. a l’embassament de
Flix el 30.XII (EPFA).

SOLSONÈS

Clariana de Cardener 1 ex. el 20 i 21.I
(ACOB i MCOA).

TARRAGONÈS

Tarragona 7 exs. a la punta de la Creue-
ta el 18.II; màx. de la temporada i última
observació prenupcial (GVPM) .

Podiceps auritus
Cabussó orellut

És una llàstima que una citació que ha estat
observada per sis autors diferents sigui
rebutjada pel Comité de Rarezas perquè la
descripció rebuda era insuficient i no es
podien descartar espècies semblants, par-
ticularment Podiceps nigricollis i Podiceps
grisegena. A partir de l’1.I. de 2005 aques-
ta espècie deixa de ser raresa a nivell ibè-
ric i s’inclou al llistat de rareses del CAC.
El fet de no haver tramés aquesta espècie
a homologar és una situació recurrent
(vegeu e.g. anuari 1999) i convindria regu-
laritzar aquesta situació per aclarir el patró
d’aparició en els darrers anys. Quant al
2001, cas que siguin homologades, tant
el nombre de citacions (tres) com el patró
de distribució (litoral) són els observats
prèviament a Catalunya per a l’espècie. Per
contra, la citació de l’ocell que resta fins
a l’abril seria la més tardana coneguda.-
RGBA.

ALT EMPORDÀ

Badia de Roses 2 exs. a la badia de Roses,
davant la Rogera, entre el 3.II (JDLA i NIGA)
i el 10.II (CLAA i MMSB). Citació rebutjada
pel Comité de Rarezas de SEO/BirdLife,
però que caldria revisar, ja que un mínim
de 6 observadors diferents varen identifi-
car els ocells. 

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 2 exs. al mar enfront de
la platja de la Marquesa de l’1.I al 26.III,
amb un ocell encara el 8.IV; presents a la
zona des del 23.XI de 2000 (DBCA i JPVF).
Citació pendent homologació pel Comitè
de Rarezas de SEO/BirdLife. 1 ex. al port
del Fangar del 4 al 31.XII (DBCA). Citació
pendent d’homologació pel Comitè de Rare-
zas de SEO/BirdLife.
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Podiceps cristatus 
Cabussó emplomallat 

Els 1.026 cabussons censats l’hivern d’a-
quest any (Gutiérrez 2001) superen qual-
sevol xifra anterior gràcies als 219 ex. cen-
sats als embassaments de Lleida, on habi-
tualment hi ha menys d’una tercera part i
on destaquen els 84 exs. de l’embassament
d’Escales. Aquesta dada contrasta amb l’any
anterior, on només hi va haver 527 hiver-
nants per una disminució d’efectius al del-
ta de l’Ebre (Gutiérrez et al. 2003). Com
a nidificant destaca la colonització de l’em-
bassament de Rialb per una parella i les
19 parelles de l’embassament de Sant Llo-
renç de Montgai, mentre que al Pallars Jus-
sà ja fa tres anys que, com a molt, només
hi ha una parella als embassaments de Sant
Antoni i Cellers. A la primera quinzena de
març s’inicien els primers comportaments
de cria, que se solapen amb la migració
prenupcial.-VPRA.

ALT EMPORDÀ

Badia de Roses 63 exs. el 20.I; cens d’o-
cells aquàtics hivernants (JMAA). 68 exs.
el 3.II (CLAA). 1 ex. davant la platja de can
Comes el 25.IV (TMJA); darrera citació pre-
nupcial. 2 exs. davant la platja de can
Comes el 21.XI (HMPA); primera citació
postnupcial. 11 exs. el 22.XII (PAEA).
Boadella - Darnius 10 exs. a l’embassa-
ment el 13.I; cens d’ocells aquàtics hiver-
nants (ABBC, JQQA, CBVA i MQBA).
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 4 exs. el 18.I i 7 exs. el 13.II; cen-
sos d’ocells aquàtics hivernants (PAEA). Pri-

mera parada nupcial a la Massona el 4.III
(JCJA, JCRB i TCCA). 1 parella amb pollets a
la Massona el 7.V (JOSA). Població nidifi-
cant avaluada en 2 parelles (JMAA). 3 exs.
el 20.XI; cens d’ocells aquàtics hivernants
(PAEA).

ALTA RIBAGORÇA

El Pont de Suert Mín. 5 exs. a l’embas-
sament d’Escales el 12.II (JEBA, LTBB i RSBA).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural del Cap de Creus 2 exs. en
pas prenupcial cap al nord el 9.IV, a la pun-
ta del cap de Creus (PFLB i JVLA).

ALT PENEDÈS

Pantà del Foix 1 ex. en plomatge nupcial
l’11.III (PTEA). 3 exs. el 27 i el 28.XII (FCFA,

JCRE i PTEA).

ALT URGELL

Castellnou de Bassella (poble negat per
l’embassament de Rialb) 2 exs. junts (1
adult i 1 jove de l’any) al riu Segre el 20.VII.
Es confirma la nidificació (JDAB i LMRB). 

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 714 exs. a tot el delta el
12-18.I, que representen, a més, el recomp-
te màxim anual; cens d’ocells aquàtics
hivernants (DBCA i FVEA/PDEA).

BAIX EMPORDÀ

Baix Ter 1 ex. a la desembocadura del Ter
el 8.IX (JCCA).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 6 exs. el 13.I durant
el cens d’ocells hivernants. 5 exs. a la gola
de la Bunyola el 18.III (JJMB i RRSB). 1 ex.
jove a la Vidala el 4.IX (FLSA, RGBA i ARMC);
primera citació de pas postnupcial.

MARESME

Malgrat de Mar 4 exs. al mar davant la
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MARESME

Malgrat de Mar 1 ex. en plomatge nup-
cial a la desembocadura de la Tordera del
16 al 18.III (ABGA, EBMA, JAPB, JTTC, MRCA,

JGMC, SMRA i XLBA), i un exemplar en plo-
matge nupcial el 26.III (EBMA).

PLA DE L’ESTANY

Banyoles1 ex. a la riera d’en Marquès a la
zona sud de l’estany de Banyoles durant
el cens d’ocells aquàtics hivernants el 24.I
(CFQA). 1 ex. amb plomatge estival a la
zona de can Morgat, a l’estany de Banyo-
les, el 16.IV (CFQA). 1 ex. a la zona de la
Pesquera d’en Lero, al S de l’estany de Ban-
yoles el 14.IX (CFQA). 4 exs. agrupats en
dues parelles a l’estany de Banyoles el 4.X
(CFQA). 3 exs. als desmais, a la zona sud
de l’estany de Banyoles el 7.XI (CFQA). 1
ex. a la zona de Lió, a l’estany de Banyo-
les, el 12.XI (CFQA). 2 exs. a prop de la
Cuaranya, a l’estany de Banyoles, el 3.XII
(CFQA).

TARRAGONÈS

Tarragona 1 ex. al port de Tarragona entre
el 24.XI i el 30.XI (ACTA i JDEA).
Torredembarra 1 ex. als Muntanyans el
25.XI i el 9.XII (PARA).

Calonectris diomedea 
Baldriga cendrosa

Les dades s’ajusten a la fenologia habitual,
entre març i finals d’octubre o principis
de novembre (Paterson 1997). Amb tot,
es tracta d’un any força pobre per a aques-
ta espècie, amb molt poques dades pri-
maverals i concentracions estivals i de tar-
dor molt modestes, les més destacades a
la zona d’alimentació més habitual, prop
del delta de l’Ebre (Abelló et al. 2001).-
JAPB.

ALT EMPORDÀ

Badia de Roses 25 exs. el 20.X (RGBA,

MJMA, APBD, PFLB i JMAA).
Parc Natural del Cap de Creus Un total
de 10 exs. al llarg de la campanya setma-
nal de control de migració prenupcial a la
punta del cap de Creus. 1 ex. el 18.III (PFLB,

TLFA, ACHA, PGGA i JGCB); primera obser-
vació de l’any. 4 exs. el 18.IV (PFLB, MSFB,

PGGA i JGCB); màxim registre en migració
prenupcial. 1 ex. el 24.IV (PSSB); darrera
observació en pas actiu prenupcial cap al
nord. 1 ex. davant Norfeu el 10.VII (PFLB,

MSFB i DSSB). 1 ex. el 24.VII a Llançà (RGBA

i PFLB). 60 exs. a 10 milles al sud-est de
cap de Creus el 13.IX (PFLB i MSFB); con-
centració d’interès. 25 ex. a 2 milles a l’est
de cap Norfeu el 20.X (JMAA, PFLB, MSFB,

RGBA, HPMA, BMBA i EGXA), darrer registre
de l’any.

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. al mar enfront del
far del Fangar el 27.III; primera observa-
ció prenupcial (DBCA). Concentracions
d’interès entorn d’un pesquer a principis
de juny, màxim 100 exs. a 17 milles de
costa el 2.VI (PASA). 2 ex. al mar enfront
de la gola de Migjorn el 23.X; darrera obser-
vació postnupcial (DBCA i JPVF).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. des de la plat-
ja de la Magarola el 26.VI (MIBA i FMVB).
9 exs. des del mirador de cal Francès l’11.X
(RGBA); darrera citació de pas postnupcial. 

BAIX PENEDÈS

Calafell 8 exs. a unes 7 milles davant de
Calafell el 10.VI (CGGA i XBGA).

BARCELONÈS

Aigües de Barcelona, mar endins 2 exs.
a 15 milles de costa l’1.VI (JAPB i JPMC).
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Podiceps nigricollis
Cabussó collnegre 

El delta de l’Ebre es manté com a única loca-
litat de cria de l’espècie a Catalunya, amb
una única parella. Els 362 exs. hivernants
del 2001 (Gutiérrez 2001) han disminuït
respecte a anys anteriors, però es manté la
seva habitual concentració al delta de l’E-
bre (94% del total). Als aiguamolls i ambients
litorals de l’Alt Empordà han hivernat una
vintena d’exs. (5,5%), mentre que a la res-
ta del territori només apareixen esporàdi-
cament individus aïllats (0,5%). La seva
àrea de preferència hivernal és el litoral, fins
al punt que no apareix cap individu en els
censos hivernals d’aus aquàtiques de gener
a les comarques de Lleida des que es publi-
ca l’anuari. Les dates del 18.V al Trabuca-
dor i del 20.V al Matà serien tardanes pel
que fa a la migració prenupcial, i la del Gar-
xal el 19.VII i la Vidala el 22.VII serien pri-
merenques pel que fa a la postnupcial (Ferrer
et al. 1986).-VPRA.

ALT EMPORDÀ

Badia de Roses 11 exs. el 20.I; cens d’o-
cells aquàtics hivernants (JMAA). 15 exs.
davant la platja de can Comes el 2.III (TMJA).
1 ex. davant la platja de can Comes el 21.XI
(HMPA); primera citació hivernal. 10 exs.
el 19.XII (OCVA i GBCA) i el 22.XII (PAEA). 
Parc Natural del Cap de Creus Un total
d’11 exs. al llarg de la campanya setmanal
de control de migració prenupcial a la pun-
ta del cap de Creus, amb un màxim de 7
exs. el 28.II (PFLB i PGGA). 1 ex. el 9.IV
(PFLB i JVLA) darrera observació prenup-
cial; 1 ex. el 25.XI a la punta Falconera
(PFLB, MSFB, VRAA, RGBA i EGXA).
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 9 exs. el 18.I i 11 exs. el 13.II; cen-
sos d’ocells aquàtics hivernants (PAEA). 1
ex. a la depuradora del Matà el 20.V (MCTA

i PFLB); darrera citació en pas prenupcial.
1 ex. a la depuradora del Matà el 20.IX;

primera citació en pas postnupcial (JMAA).
14 exs. el 20.XI i el 18.XII; censos d’ocells
aquàtics hivernants (PAEA).

ALT PENEDÈS

Pantà del Foix 1 ex. el 19.XI (PTEA). 3
exs. el 27 i el 28.XII (PARA i PTEA).

BAGES

Santpedor 1 ex. molt refiat a la bassa de
la Bòbila el 26.XI (IMMA).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 340 exs. a tot el delta el
12-18.I, que representen, a més, el recomp-
te màxim anual; cens d’ocells aquàtics
hivernants (DBCA i FVEA/PDEA). 1 ex. amb
plomatge estival a la mar de fora del Tra-
bucador el 18.V; darrera observació pre-
nupcial (DBCA, JCMC, MFCA i VFSA). 1 pare-
lla reproductora, amb un mínim de 3 polls,
al Canal Vell al llarg de l’estiu (DBCA). 2
exs. adults amb plomatge hivernal al Gar-
xal el 19.VII; primera observació post-
nupcial (DBCA).

BAIX EMPORDÀ

Badia del Ter 1 ex. al port de l’Estartit
entre el 23.XII i el 27.XIII (IBTA, ABRA i
DBRA). 
Baix Ter 1 ex. al golf Serres de Pals el
30.VIII i 3 exs. el 29.XI (CBLA). 2 exs. a la
gola del Ter el 2.XII (DBRA). 

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 2 exs. des de la gola
del riu el 2.IV (XLBA i JBDA); darrera cita-
ció de pas prenupcial. 1 ex. a la Vidala el
22.VII (ARMC); primers exs. en dispersió
postnupcial. 4 exs. davant la Magarola el
30.X (XLBA i DBRA); màxim postnupcial.

GIRONÈS 

Girona 1 ex. mort a l’església de Sant Feliu
en un menjador de Falco peregrinus el 18.XI
(EDBA, EFXA i EMFA).
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ALT EMPORDÀ

Badia de Roses 150 exs. el 7.I (PFXA i
SBXA) i 80 exs. el 10.II (JMAA i XDPA); xifres
màximes durant el període hivernal. 10
exs. el 20.X (MJMA, APBD, PFLB, RGBA, JMAA

i MCTA); primera citació postnupcial.
Parc Natural del Cap de Creus Un total
de 2.084 exs. identificats al llarg de la cam-
panya setmanal de control de migració
prenupcial a la punta del cap de Creus
(PFLB, DCFB, PGGA, MCME, MSFB, VRAA i NLCA).
S’observa al llarg de les 13 setmanes, amb
nombres superiors a 100 exs./dia en 7 oca-
sions als mesos de març, abril i maig (PFLB).
Els màxims registres corresponen a 741
ex. el 9.IV (PFLB i JVLA) i 252 exs. el 25.III.
En pas de tardor, 10 exs. a 2 milles a l’est
de cap Norfeu el 20.X (JMAA, PFLB, MSFB,

RGBA, HPMA, BMBA i EGXA). 80 exs. davant
de cap Norfeu el 25.XI (PFLB, VRAA, MSFB i
EGXA).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre Concentracions molt notò-
ries en associació a un pesquer a princi-
pis de juny, amb màxims de 1.500 exs. el
2.VI a 16 milles de costa (entre la punta
de la Banya i les Columbrets) i 350 exs. el
3.VI a 22 milles de la gola de Migjorn.
Xifres molt més baixes el 4.VI, al nord del
delta, inferiors a les de P. yelkouan, amb no
més de 2 exs. alhora (PASA). 

BAIX EMPORDÀ

Badia del Ter 20 exs. el 15.IV (XGMA). 
Costa del Baix Empordà Aprox. 50 exs.
al tram de costa entre Palamós i Llafranc
el 31.III (JHCA, RGBA, DBRA, MJMA, APBD i
JMAA).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 21 exs. el 13.I durant
el cens d’ocells hivernants. 11 exs. davant
Castelldefels el 25.V (FSEB). Uns 100 exs.
des de la platja del Remolar el 8.XII (ESLA,

JCPB i RLHA).

BAIX PENEDÈS

Calafell Aprox. 400 exs. sedentaritzats
entre Calafell i Segur de Calafell el 26.XII
(BPGA, JGBA, LLXB i VPRA).

GARRAF

Cubelles 7 exs. el 14.I (CGGA, PARA, RRJA

i XBGA); cens d’ocells aquàtics hivernants.
Grup de 20 exs. a la desembocadura del
riu Foix el 26.XII (BPGA i VPRA).
Sitges 9 exs. el 13.I (CGGA, PARA i XBGA);
cens d’ocells aquàtics hivernants.

MARESME

Sant Andreu de Llavaneres 1.800-2.000
exs. concentrats prop de la platja el 25.XII.
El dia següent s’intenta, sense èxit, detec-
tar de nou el grup (prospecció entre Canet
de Mar i Mataró); només uns 100 exs. entre
Llavaneres i Mataró (JAPB).

TARRAGONÈS

Tarragona Observacions puntuals a alta
mar el 5.VI, destaquen 20 exs., barrejats
amb altres 20 P. yelkouan, associats a un
pesquer a 3,5 milles de la costa (PASA).

Puffinus mauretanicus/yelkouan
Baldriga balear/mediterrània

ALT EMPORDÀ

Parc Natural del Cap de Creus Al llarg
de la campanya setmanal de control de
migració prenupcial a la punta del cap
de Creus, s’observa un total de 3.833 exs.
(24% yelkouan, 76% mauretanicus; vegeu
més amunt), dels quals 1.089 resten per
identificar a nivell d’espècie (PFLB, DCFB,

PGGA, MCME, MSFB, VRAA i NLCA).

BAIX EMPORDÀ

Costa del Baix Empordà 104 exs., en una
proporció aprox. del 50% per a cada espè-
cie, aturats prop de les illes Formigues el
13.I (JHCA).
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MARESME

Malgrat de Mar 1 ex. al mar davant la de-
sembocadura de la Tordera el 27.IV (DCXC).

TARRAGONÈS

Tarragona 1 ex. a l’espigó del far el 20.X;
última observació postnupcial (ACTA).

Puffinus yelkouan
Baldriga mediterrània 

Observacions dins de la norma, amb màxims
al nord de Catalunya i observacions més
escasses cap al sud, que es concentren a
finals de primavera i principis d’estiu (Arcos
2001). Són particularment interessants les
observacions primaverals del cap de Creus,
amb xifres superiors a les aportades per
qualsevol dels anteriors anuaris. Aquestes
dades suggereixen que el pic per a l’espè-
cie al nord de Catalunya es dóna abans
que a la costa central i sud, entre finals
d’hivern i principis de primavera.-JAPB.

ALT EMPORDÀ

Badia de Roses 70 exs. el 20.X (MJMA,

APBD, PFLB, RGBA, JMAA i MCTA); xifra màxi-
ma durant el període postnupcial.
Parc Natural del Cap de Creus un total
de 660 exs. identificats al llarg de la cam-
panya setmanal de control de migració
prenupcial a la punta del cap de Creus.
237 exs. el 4.III (PFLB, JGCB i PGGA) i 167
exs. el 9.IV (PFLB i JVLA); màxims registres
al llarg de la campanya. L’espècie s’obser-
va durant les 13 setmanes, amb nombres
inferiors a 50 exs./dia a partir de mitjans
d’abril (PFLB). En pas de tardor, 60 exs. a
2 milles a l’est de cap Norfeu el 20.X (JMAA,

PFLB, MSFB, RGBA, HPMA, BMBA i EGXA). 40
exs. davant de cap Norfeu el 25.XI (PFLB,

VRAA, MSFB i EGXA).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre Observacions d’exs. asso-
ciats a un pesquer el 3.VI (màxim 3 exs.
a 21 milles de la punta de la Banya) i
4.VI (màxim 8 exs. a 21 milles de la gola
de Migjorn) (PASA).

BAIX EMPORDÀ

Costa del Baix Empordà Aprox. 15 exs.
al tram de costa entre Palamós i Llafranc
el 31.III (JHCA, RGBA, DBRA, MJMA, APBD i
JMAA).

MARESME

Sant Andreu de Llavaneres 2 exs. barre-
jats amb un grup de 1.800-2.000 P. mau-
retanicus el 25.XII (JAPB).

TARRAGONÈS

Tarragona Observacions d’exs. associats
a un pesquer el 5.VI, amb un màxim de
20 exs. alhora a 3,5 milles de costa, junt
amb 20 P. mauretanicus (PASA).

Puffinus mauretanicus 
Baldriga balear

Les dades d’hivern mostren concentra-
cions semblants a les dels anys precedents,
més modestes que les de principis dels
anys 90 (Gutiérrez & Figuerola 1995); és
remarcable la concentració de desembre
al Maresme. D’altra banda, les dades pri-
maverals presenten xifres rellevants. D’a-
questes cal remarcar les observacions de
pas al cap de Creus, així com la concen-
tració de 1.500 exs. associats a un pesquer
al delta de l’Ebre, en una època en què l’es-
pècie sol ser menys gregària (Arcos 2001),
cosa que confirma aquesta àrea com a zona
important d’alimentació durant la repro-
ducció (Arcos & Oro 2002, Abelló et al.
2003).-JAPB.
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BAIX PENEDÈS

Calafell 4 exs. joves a 7 milles davant de
Calafell el 10.VI (CGGA i XBGA).

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. adult a unes 6 milles de
la costa l’1.VI, citació tardana per a un ocell
d’aquesta edat (JAPB i JPMC).

GARRAF

Cubelles 2 exs. observats el 14.I (CGGA,

PARA, RRJA i XBGA); cens d’ocells aquàtics
hivernants.
Sitges 2 exs. observats el 13.I (CGGA, PARA

i XBGA); cens d’ocells aquàtics hivernants.
2 exs. joves el 15.IX (MMVA i XEAA).

MARESME

Santa Susanna Alguns exs. subadults
volant davant de la costa el 15.VIII (ADGA).

TARRAGONÈS

Salou 4 exs. volant en direcció sud al
cap de Salou l’1.V; última observació pre-
nupcial (ACTA, JMXN i PJAA).
Tarragona 1 ex. de 2n hivern a la platja
de l’Arrabassada el 5.X; primera citació
postnupcial (ACTA i JDEA). 1 ex. de 1r hivern,
4 exs. de 2n hivern, 1 ex. de 3r hivern i 2
exs. de 4t hivern a l’espigó del far el 20.X;
observats tots en un quart d’hora (ACTA).
Torredembarra 42 exs. al Roquer volant
en direcció S el 9.IV (XLBA i AVDA).

Phalacrocorax carbo 
Corb marí gros

El gener de 2001 es van censar a Cata-
lunya un total de 8.376 corbs marins gros-
sos hivernants, dels quals 723 a les comar-
ques de Girona, 1.711 a les de Barcelona,
3.375 a les de Lleida i 2.567 a les de Tarra-
gona (Gutiérrez 2001), el màxim des de
1997 i que continua mostrant una ten-
dència a l’increment a l’interior producte

de la colonització efectuada a partir de la
penetració d’efectius a través de l’Ebre i
de les conques del Llobregat i emporda-
neses (Guinart et al 2002). Així, doncs, el
procés iniciat des de mitjans dels noran-
ta fa que aquest any el corb marí gros úni-
cament hagi estat absent de la Terra Alta,
la Val d’Aran i d’una zona del centre del
país, entre el nord de Tarragona i sud de
Lleida. Per contra, pel Segre i les Nogue-
res Pallaresa i Ribagorçana arriben als Piri-
neus cada cop en major nombre. Les cita-
cions recollides en els anuaris ornitolò-
gics han permès documentar l’expansió
del corb marí gros per l’interior de Cata-
lunya i disposar de dades quantitatives
per afrontar els problemes de gestió que
s’han originat en alguns sectors concrets
de Lleida (Guinart et al 2002, Guinart et
al 2004).-RGBA.

ALT EMPORDÀ

Boadella - Darnius 46 exs. a l’embassa-
ment el 13.I; cens d’ocells aquàtics hiver-
nants (ABBC, JQQA, CBVA i MQBA).
Parc Natural del Cap de Creus Un total
de 164 exs. al llarg de la campanya set-
manal de control de migració prenupcial
a la punta del cap de Creus. 46 ex. el 25.III
(PFLB, DCFB, PGGA, MCME, MSFB, VRAA i NLCA);
màxim registre de la campanya, en la qual
s’observa totes les 13 setmanes de control,
a excepció del 21.V (PFLB). 3 exs. en pas
actiu cap al sud a la punta del cap de Creus
el 20.X (PFLB).
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 204 exs. als dormidors el 16.I (JMAA,

MJMA, BMBA i IBTA) i 251 exs. el 16.II (JMAA,

TMJA, BMBA i IBTA); censos d’ocells aquàtics
hivernants. 1 ex. estiuejant a les Llaunes
entre el 25.IV i el 13.VI (TMJA). 2 exs. a la
Rogera entre el 15.VI (TMJA) i el 3.VII (JMAA

i TMJA), i 3 exs. entre el 17.VII (JMAA i TMJA)
i el 28.VII (TMJA); citacions d’estiuejants
o primeres citacions postnupcials. 156 exs.
el 19.XI (JMAA i BMBA) i 271 exs. el 17.XII
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BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat Uns 30 exs. des del
mirador de cal Francès el 6.V (JBDA).

Hydrobates pelagicus 
Ocell de tempesta

Dades i citacions absolutament normals
per a aquesta espècie pelàgica. D’aquest
any sobten les poques dades rebudes, gens
extremes si es té en compte que aquesta
espècie arriba a les nostres costes a mit-
jans de març i marxa entre setembre i prin-
cipis d’octubre. Tampoc s’observen grups
nombrosos i només és destacable l’obser-
vació de 18 exs. al delta del Llobregat.
Manquen citacions de la migració post-
nupcial.- EBMA. 

ALT EMPORDÀ

Parc Natural del Cap de Creus 2 exs. en
pas prenupcial cap al nord a la punta del
cap de Creus el 14.V (PFLB i PGGA).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 18 exs. des del mira-
dor de cal Francès el 29.IV (JPPI i NLLA). 2
exs. davant el delta a unes 3,5 milles nàu-
tiques el 25.V (RGBA, FLSA, FSEB i JCMC).

BAIX PENEDÈS

Calafell 1 ex. a 5 milles de la costa davant
el port de Segur de Calafell el 2.IV (FPPA).
Fins a 7 exs. a 7 milles davant de Calafell
el 10.VI (CGGA i XBGA).

GARRAF

Vilanova i la Geltrú 4 exs. el 6.VI (PASA).

Morus bassanus 
Mascarell

Dades i citacions fenològiques normals per
a aquesta espècie hivernant, comuna entre

els mesos de setembre i maig, i abundant
entre l’octubre i gener. Tampoc no és estran-
ya la presència d’immaturs durant l’estiu.
Són interessants les citacions del cap de
Creus, que mostren que a l’octubre el 78%
dels individus són immaturs de primer
hivern, i durant el novembre només repre-
senten el 8,5% del total, mes en què arri-
ben a les nostres aigües la majoria d’indi-
vidus adults.- EBMA.

ALT EMPORDÀ

Badia de Roses 1 ex. el 30.IV (TMJA); darre-
ra citació prenupcial. 70 exs. el 20.X; xifra
màxima durant la tardor (MJMA, APBD, PFLB,

RGBA i JMAA).
Parc Natural del Cap de Creus Un total
de 588 exs. al llarg de la campanya set-
manal de control de migració prenupcial
a la punta del cap de Creus. 255 exs. el
4.III (PFLB, JGCB i PGGA); màxim registre en
pas primaveral. 56 exs. el 14.V (PFLB i
PGGA); darrer registre en pas prenupcial,
en el qual s’observa al llarg de les 13 set-
manes de control a excepció del 21.V, sem-
pre amb nombres superiors a 10 exs./dia
(PFLB). 1 ex. jove el 18.VII davant de Nor-
feu (PFLB, MSFB i DSSB). 90 exs., dels quals
70 són de 1r hivern a 2 milles a l’est de
cap Norfeu el 20.X (JMAA, PFLB, MSFB, RGBA,

HPMA, BMBA i EGXA). 35 exs., dels quals 3
són de 1r hivern, el 25.XI (PFLB, VRAA, MSFB

i EGXA).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre Observacions regulars al
llarg de l’estiu d’almenys 1 ex. de 2n any
calendari en aigües del delta (DBCA). 1 ex.
juvenil a la mar enfront del Trabucador
el 20.IX; primera observació prenupcial
(DBCA).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 66 exs. el 13.I durant
el cens d’ocells hivernants.
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Serinyà Entre 60 i 80 exs. en un dormi-
dor dalt d’uns pollancres al costat de la
resclosa al riu Fluvià el 29.XII (XVPA).

PLA D’URGELL

Carretera de Bellvís a Bell-lloc Més de
60 exs. el 29.XI (FMSA). 
El Poal Grup de 40 exs. en vol direcció
sud el 3.XI (JEBA). 

SEGRIÀ

La Granja d’Escarp Aprox. 1.060 exs. als
dormidors de l’aiguabarreig Segre-Cinca
el 27.I (PABB). Encara un mínim de 700
exs. al dormidor el 24.III i encara alguns
exs. l’11.IV (JEBA). 

SELVA

Sils 2 exs. en vol damunt els Estanys el
12.I (JVLA).

SOLSONÈS

Clariana de Cardener 2-5 exs. a l’em-
bassament de Sant Ponç, des de primers
d’any fins al 30.IV; primera citació de tar-
dor el 5.X (ACOB, JCOA i MCOA).

TARRAGONÈS

Constantí 44 exs. volant en direcció nord
a l’aeroport l’1.IV; darrera observació pre-
nupcial (ACTA i DJGA).
Tarragona 103 exs. aturats al port de Tarra-
gona el 13.I (RACC). 75 exs. en vol a la
punta de la Móra el 8.III (MDDB). 1 ex.
adult en vol direcció sud al bosc de la Mar-
quesa el 28.VIII; primera observació
postnupcial (ACTA). 173 exs. parats al port
de Tarragona el 27.XII; màxim hivernal
(ACTA). 
Torredembarra 3 exs. als Muntanyans el
18.III (PASA).
Vespella 29 exs. al pantà del Gaià el 24.III
(ACTA, CJRB, JMEA, JSMB, RSBA i TASA).

VALLÈS OCCIDENTAL

Palau-solità i Plegamans 1 ex. volant

aigües avall a l’hostal del Fum el 17.XI
(JPCA).

VALLÈS ORIENTAL

Cànoves 1 ex. a l’embassament de Vall-
forners el 9.II (JRFA).
La Roca del Vallès 10 exs. en una bassa
prop del Mogent el 17.I (JRFA).
Vallgorguina 13 exs. en formació volant
en direcció sud el 12.XI (JSPC).

Phalacrocorax aristotelis 
Corb marí emplomallat 

La nidificació al cap de Creus és la pri-
mera que es registra fora del Baix Empor-
dà des que es publica l’anuari. La pobla-
ció nidificant és de 12 parelles, amb un
lleuger descens a les illes Medes. El més
destacable pel que fa a la dispersió post-
nupcial són els 29 exs. de Tarragona. Altres
anys, algunes concentracions postnup-
cials, com els 386 ocells del Garraf de
1999 (Martínez Vilalta 2002), suggerei-
xen que han de venir individus proce-
dents d’altres colònies de fora de Cata-
lunya, com ara de les illes Balears, que
són les més properes. L’exemplar amb
caracters de la raça atlàntica aristotelis
podria ser el mateix individu que ja es
va veure l’any 2000 en el mateix indret.
De tota manera, el gruix i llargada del plo-
mall, per si sol, no es pot considerar un
aspecte determinant per a la identificació
subespècifica.-VPRA.

ALT EMPORDÀ

Badia de Roses 1 ex. davant la platja de
can Comes el 13.IX (DSSA) i 1 ex. el 20.X
(RGBA, MJMA, APBD, PFLB i JMAA).
Parc Natural del Cap de Creus Una sola
parella nidificant al Parc Natural, segons
el cens de nidificants (PFLB i PGGA). Cita-
cions abundants de joves al llarg dels mesos
d’estiu arreu del parc, especialment a cap
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(JMAA, TMJA, BMBA i IBTA); censos d’ocells
aquàtics hivernants. 

ALT PENEDÈS

Pantà del Foix 112 exs. al dormidor el
14.I (PARA i XBGA); màxim anual a la zona,
cens d’ocells aquàtics hivernants. 1 ex.
l’1.V (PTEA); darrera observació prenup-
cial. 1 ex. el 20.VIII (PTEA, DSCA i PARA);
primera observació postnupcial.

ALT URGELL

Castellnou de Bassella (poble negat per
l’embassament de Rialb) 1 ex. passa volant
el 19.VII (LMRB). Data molt primerenca
que fa pensar en exs. no reproductors que
romanen tot l’any al tram mitjà del riu
Segre.

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 2.057 exs. a tot el delta el
12-18.I; cens d’ocells aquàtics hiver-
nants (DBCA i FVEA/PDEA). Mínim de 16 exs.
estiuejants a tot el delta, que són obser-
vats a diverses localitats (DBCA). 1 ex. juve-
nil a l’illa de Buda el 12.VIII; primera obser-
vació postnupcial segura (DBCA i RTFA).

BAIX EMPORDÀ

Colomers 195 exs. al dormidor el dia 25.I;
màxima concentració hivernal (CBLA). 
Illes Medes 118 exs. - 110 adults i 8 inma-
turs - al dormidor el 3.I (JHCA). 
Sant Feliu de Guíxols 39 exs. al dormi-
dor el 21.I (JHCA).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 571 exs. el 13.I durant
el cens d’ocells hivernants. 1 ex. a la mares-
ma el 30.IV (FLSA, XLBA, FSEB i RGBA); darre-
res citacions prenupcials. 1 ex. immatur a
la bassa dels Pollancres durant els mesos
de maig, juny i juliol on el 27.VII s’afegeix
un altre ex. (FLSA i FSEB) fins al 12.VIII
(ARMC); exs. estiuejants. 

BARCELONÈS

Serra de Collserola 89 exs. comptabilit-
zats entre el 8.IX i el 28.X des del turó
Blau. Màxim de 53 exs. (27 exs. en un sol
grup) el 28.X. (CODA).

BERGUEDÀ

Cercs Al dormidor de l’embassament de
la Baells 85 exs. el 20.I i mín. de 57 exs.
el 7.XII (JSPB i PABB).

GARRAF 

Cubelles 5 exs. a la desembocadura del
riu Foix el 14.I (CGGA, PARA, RRJA i XBGA);
cens d’ocells aquàtics hivernants.
Sitges 5 exs. observats el 13.I (CGGA, PARA

i XBGA); cens d’ocells aquàtics hivernants.

GIRONÈS

Girona 1 ex. a Campdorà el 28.VII (MPXF

i NRXA). Un màxim de 81 exs. al dormi-
dor de can Salvatella el 2.XII (JBPC, MSFB i
PFLB). 1 ex. al riu Ter el 16.III; última cita-
ció hivernal (ACHA).

MARESME

Malgrat de Mar 13 exs. volant en direc-
ció nord-est a la desembocadura de la Tor-
dera el 13.III, i 13 exs. de la subespècie
sinensis el 14.III (EBMA).

OSONA

Manlleu Dates extremes de presència hiver-
nal al Ter: 3 exs. el 30.III i 3 exs. el 8.X
(APFA).
Olost 1 ex. al pantà de Santa Creu de
Joglars el 4.VIII (JCCA) i el 15.VIII (MORA). 

PLA DE L’ESTANY

Banyoles 6 exs. a l’estany de Banyoles
durant el cens d’ocells aquàtics hivernants
el 21.I (APRB, CFQA, GGTA, JLBB, JPSB i PCSA).
3 exs. a l’estany de Banyoles el 24.VIII; pri-
mera observació postnupcial a la comarca
(JPSB). 14 exs. sobrevolant l’estany de Ban-
yoles enmig d’una nevada el 15.XII (JLBB). 
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ra que siguin de reduïda extensió) i, sobre-
tot, es confirma la presència d’alguns
exs. hivernants, d’origen desconegut, en
diferents zones humides litorals. Desta-
quen també les múltiples observacions
d’un individu localitzat a finals de tardor
a la Reserva Natural del Remolar-Filipines
(delta del Llobregat).-JOSA.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. hivernant a principis de gener
(JMAA); cens d’ocells aquàtiques hivernants.
Diversos exemplars en pas, especialment
a la RN2, entre mitjans de febrer i primers
dies de maig (PAEA). 1 mascle defensant
territori en un canyissar de la RN1 a par-
tir dels últims dies del mes de febrer (ESVA,

JOSA, JGXD i JMAA). 

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre Aquest any tampoc no
s’ha trobat cap mascle territorial al delta,
ni s’han observat ocells els mesos de maig,
juny, juliol i agost. Com en els darrers dos
anys, les observacions s’han concentrat
bàsicament a la tardor-hivern, 30 indivi-
dus sobre un total de 39, amb només 9
ocells registrats al període primavera-estiu.
Per mesos les observacions s’han repartit
així: 5 exs. al gener, 3 exs. al febrer, 2
exs. al març, 8 exs. a l’abril, 3 exs. al setem-
bre, 6 exs. a l’octubre, 9 exs. al novembre
i 3 exs. al desembre. El Canal Vell i l’illa
de Buda, amb 17 i 10 contactes, respecti-
vament, han estat les localitats on s’han
dut a terme més observacions; la resta fa
referència a 4 a l’Encanyissada, 4 a la Plat-
jola, 3 a l’Alfacada i 1 a Vilacoto (DBCA i
FVEA/ PDEA).

BAIX EMPORDÀ

Baix Ter 1 ex. a les basses d’en Coll el
22.IV (APBD). 1 ex. al Ter Vell el 27.XII
(IBTA, ABRA i DBRA).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. al canyar de la
comporta els dies 2 i 3.I (KIIA), 27.I (ADSA),
29.I (PBGA) i 22.II (FLSA); ex. hivernant.
1 ex. a la Ricarda el 26.V (RRSB i JJMB). Un
total d’11 observacions diferents del mateix
exemplar al canyar de la comporta, entre
el 21.X (XVXA) i el 15.XII (RBVA a: CISEN;
El Pebret, num. 17). 

Ixobrychus minutus 
Martinet menut

Destaquen les 3 dades hivernals d’aquest
any, dues al delta del Llobregat (18.XII i
11.I) i una al delta de l’Ebre (18.XII), ja
que igualen el nombre de registres acu-
mulats en els 5 anys anteriors (Copete
2000, Martínez Vilalta 2002). La primera
observació prenupcial s’ha citat el 13.III i
la darrera postnupcial el 2.XI, dins del
patró habitual dels darrers anuaris (Cope-
te 1998, Copete 2000, Martínez Vilalta
2001, 2002, Aymí & Herrando 2003). Les
2 parelles que han criat a l’embassament
de Flix (Sebes) consoliden aquest indret
com a nucli de nidificació de l’espècie.-
VPRA.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural del Cap de Creus 1 mas-
cle ferit trobat a Cadaqués el 14.IV i por-
tat al CARFA (PAEA).
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. a l’estany del Cortalet el 20.IV
(TMJA); primera citació prenupcial. Pobla-
ció nidificant avaluada en 13 parelles (JMAA). 

BAIX CAMP

Reus 1 ex. al Forat de mas Vermell el 29.IV
(ACTA i PJAA).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 mascle al Canal Vell el
2.IV; primera observació prenupcial (DBCA).
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Norfeu, punta del cap de Creus, els Brancs
de Roses i cap Gros (PFLB i PGGA). 15 exs.
a l’illa de l’Encalladora el 31.VII (PFLB);
màxima concentració de l’any.

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. de 2n any a la pun-
ta de la Banya, tot i que ocasionalment és
observat en d’altres localitats del delta, del
4.II al 31.XII (DBCA, JCMC, VFSA i MFCA),
amb 2 exs. de 1r hivern a la punta de la
Banya del 17.X al 31.XII (DBCA, JPVF i OCVA).

BAIX EMPORDÀ

Begur 1 niu ocupat durant el període repro-
ductor (JHCA).
Castell d’Aro - Platja d’Aro 1 adult amb
plomall molt evident, a la cala de la Con-
ca el 23.XII (CACB) que suggereix la raça
atlàntica P. a. aristotelis (vegeu, però, infor-
me CAC 2004).
Illes Medes 8 parelles amb territori durant
el període reproductor, de les quals 5 són
de cria segura. La població ha sofert un
lleuger descens repecte a anys anteriors
(JHCA). 
Sant Feliu de Guíxols 1 niu ocupat a la
punta d’en Bosch (JHCA i CACB). 
Tossa de Mar 1 niu ocupat a cala Pola
(JHCA).

BAIX LLOBREGAT 

Delta del Llobregat 1 ex. des del mira-
dor de cal Francès el 4.IX, l’11.X i 13.XI
(RGBA). 
Gavà 1 ex. davant la costa l’11.III (RGBA).

GARRAF

Sitges 5 exs. juvenils el 13.I (CGGA, PARA

i XBGA); cens d’ocells aquàtics hivernants.
5 exs. a la Falconera el 15.IX (MMVA i XEAA).

MARESME

Malgrat de Mar Observacions regulars al
delta de la Tordera entre el 14.III i el 7.V,
amb un màxim de 20 exs. juvenils obser-

vats en dos estols i 5 exs. adults el 7.V
(EBMA).

TARRAGONÈS

Salou 1 ex. adult i 7 exs. joves al cap de
Salou el 30.IV; màxim del període pre-
nupcial, fins a finals de l’estiu se n’obser-
ven (ACTA, JMXN i PJAA). 2 exs. immaturs
al cap de Salou el 17.XII; màxim de l’hi-
vern (ACTA).
Tarragona 29 exs. aturats a les boies a l’es-
pigó del far el 22.VIII; màxim anual (ACTA,

JFOD i JSMB). 14 exs. aturats a les boies a
l’espigó del far el 23.IX (ACTA i JFOD).
Torredembarra 1 ex. als Muntanyans el
10.II (PASA).

Botaurus stellaris
Bitó comú 

Repetició, per tercer any consecutiu, de la
pèssima situació de l’espècie pel que fa a
la població nidificant a Catalunya: cap
mascle territorial al delta de l’Ebre i només
un als aiguamolls de l’Empordà. En aquest
darrer lloc, ha estat localitzat a l’única zona
on l’espècie segueix cantant regularment
d’ençà de la caiguda poblacional de 5-6
mascles territorials de l’any 1998 a només
un l’any 1999. Sens dubte això va produir-
se pels incidents negatius produïts passa-
da la temporada de cria de l’any 1998:
incendis del canyissar del millor sector per
a l’espècie i, a partir de llavors, sequeres
perllongades que van comportar que la
zona no s’inundés. Les abundants pluges
de l’hivern del 2000/2001, que han per-
mès el restabliment dels nivells hídrics
habituals en aquest sector i una important
regeneració del malmès canyissar, podrien
obrir el camí a una recuperació de la pobla-
ció local de bitó. Pel que fa a la població
no nidificant, tornen a produir-se obser-
vacions d’individus en pas (esperables a
les àrees amb ambients favorables, enca-
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adults erràtics i joves en dispersió proce-
dents d’altres contrades, tal com passa
sovint amb els ardèids.

BAGES

Castellbell 2 exs. adults i 1 ex. jove en un
canyissar del meandre del Llobregat el 12.V
(IMMA).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 188 exs. a tot el delta el
12-18.I; cens d’ocells aquàtics hiver-
nants (DBCA i FVEA/PDEA).

BAIX EMPORDÀ

Baix Ter Observacions d’exs. solitaris
durant el mes de gener (DBRA). Posterior-
ment, 8 exs. el 10.III (DBRA). 
Illes Medes 134 nius a la colònia d’ar-
dèids de la Meda Gran durant el mes de
juny (BPGA, MBMA, NPSA i VPRA).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. hivernant al
Remolar durant els mesos de gener i febrer.
4 exs. adults sobre la Ricarda el 13.III (FLSA,

JCMC, XLBA, MIBA i FMVB); primera citació
de pas prenupcial. Un màxim postnupcial
de 40 exs. sobre la pineda militar l’11.XI
(ARMC).
Molins de Rei 1 ex. als aiguamolls el 22.VII
(SSAA); primera citació de pas postnupcial.

BARCELONÈS

Barcelona 3 exs. s’aturen en una pineda
del parc del Guinardó el 29.IX (RSBA i
TASA/ERIT). 5 exs. a Sant Andreu el 12.IX
(JCCA). 1 parella intenta nidificar a la colò-
nia de bernat pescaire del zoo i romanen
a la zona entre el 21 i el 24.III, però final-
ment no acaben criant (JGGD). 3 exs. en el
zoo entre el 29.VIII i l’1.IX, i un ex. el 26.IX
(JGGD).

GARROTXA

Maià de Montcal 1 ex. en un bosc de ribe-

ra al riu Fluvià a la zona de l’illa de Fares
el 31.III (MBGA i XVPA).

GIRONÈS

Girona 1 ex. a les deveses del Pont Major
el 9.III; primera citació de l’any a la comar-
ca (EFXA). Durant els mesos de maig i juny
s’observa algun adult duent becada a l’illa
de Ter (ACHA, CPVA i PFLB). Polls volanders
d’una parella que ha criat al congost del
Ter el 24.VI (MPXF i NRXA).

MARESME

Malgrat de Mar 8 exs. a la desemboca-
dura de la Tordera el 24.IV (EBMA i DCXC).
Tordera 10 exs. observats a cal Raba el
14.V (EBMA). 1 ex. covant al niu, situat a
2 m del terra sobre un Fraxinus sp. el 7.VI.
3 exs. covant a tres nius el 12.VI. Un niu
amb 2 o 3 polls i a un altre niu un adult
covant el 15.VI. Quatre nius localitzats,
dos amb 3 polls, un amb 2 polls i un amb
1 poll el 29.VI. Els polls dels nius amb 3
polls surten del niu i s’enfilen per les bran-
ques el 30.VI (EBMA).

NOGUERA

Os de Balaguer 2 exs., 1 ad. i 1 subad.,
al riu a Gerb el 5.V (TNCA). 

PLA DE L’ESTANY

Banyoles 1 ex. en uns pollancres a l’es-
tanyol de la Cendra el 3.IV (CFQA). 2 exs.,
un jove i un adult, a la font del Rector, a
l’estany de Banyoles el 12.VIII (CFQA).
Cornellà del Terri 1 ex. al riu Terri el
29.IV (JFXC). 1 ex. volant a la zona de Bor-
gonyà, al riu Terri l’11.VI (JMGD).
Esponellà 12 exs. al llarg del riu Fluvià,
entre Esponellà i Bàscara el 9.IV (DSBB, PFLB

i PGXA).

RIBERA D’EBRE

Flix 1 ex. a Sebes el 20.IV (PJMB).
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1 ex. de 1r hivern al Garxal el 30.X; darre-
ra observació postnupcial (DBCA i JPVF). 1
ex. de 1r hivern al Riet Fondo el 18.XII;
observació hivernal (DBCA).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat. 1 ex. a la Reguera de
les Bogues l’11.I (FSEB); hivernant molt rar.
1 ex. a la maresma el 13.III (ARMC); pri-
mera citació de pas prenupcial. 1 ex. adult
a la Vidala el 8.X (JMSD); darrera citació de
pas postnupcial. 1 mascle de 2n any ane-
llat al Remolar el 18.XII (QBFA, FLSA, DBRA

i AGCB).

GIRONÈS

Girona 1 ex. a la zona del balcar de Pont
Major el 4.VII (XPMB). 1 ex. a l’Illa de Ter
el 6.VIII (MBMB i OCVA). 1 ex. jove al bal-
car de Fontajau el 26.IX (MSFB i PFLB).

MARESME

Malgrat de Mar 1 femella observada al
delta de la Tordera el 7.V (EBMA).

OSONA

Manlleu 1 ex. al Ter el 2.V i el 9.V (APFA).

PLA DE L’ESTANY

Banyoles Un mínim de 2 exs., mascle i
femella, per diverses zones de l’estany de
Bnayoles entre l’11.V i el 5.VIII (AJOA, BGEA

i CFQA). 1 mascle passa volant a prop de
la riera de can Marquès l’11.V (CFQA).

RIBERA D’EBRE

Flix 2 exs. joves a Sebes el 28.VII; han
criat 2 parelles (PJMB). 3 joves de l’any cap-
turats a Sebes durant la campanya d’ane-
llament de la migració postnupcial; ane-
llats el 17.IX, 18.IX i el 2.XI (JACB).

SEGRIÀ

Torres de Segre 1 ex. al pantà de Came-
lis, on s’ha detectat altres anys, el 19.V
(JSOA).1 ex. el 17.VII (GBCA). 

Nycticorax nycticorax 
Martinet de nit

Les xifres d’hivernada de 215 martinets de
nit a l’any 2001 signifiquen un nou rècord
per a Catalunya (Martínez Vilalta 2002),
gràcies a l’augment d’efectius hivernants
que es ve donant al delta de l’Ebre, aquest
any de 188 exs. (Gutiérrez 2001). Aquest
augment és conseqüència directa de l’in-
crement paral·lel del nombre de parelles
reproductores al delta, i no es descarta que
hi pugui influir també la bonanança hiver-
nal dels darrers anys (Estrada et al. 2004).-
VPRA.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural del Cap de Creus 1 ex. el
22.IV en pas per la punta del cap de Creus
(PFLB, JGCB, ACHA i DSBB).
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 6 exs. a la closa de les Daines el
13.III (BMBA); primera citació prenupcial.
52 exs. a la closa del Puig el 14.IV (JDLA i
NIGA); màxima concentració durant el pe-
ríode primaveral. 

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 1 ex. al riu Foix el
6.V (FCFA i MSSA).

ALT URGELL

Altés 1 ex. a prop de cal Gavernet el 19.IV
(CRGA i LMRB). 
Bassella 2 exs. (1 adult amb les potes
grogoses i un possible subadult) entre els
dos ponts de la Ribera Salada el 22.V
(JDAB). 
Castellnou de Bassella (poble negat per
l’embassament de Rialb) 4 exs. (3 joves i
1 adult) parats en unes basses del Segre el
19.VII (LMRB). El conjunt d’aquestes tres
observacions de localitats molt properes
fa pensar en una possible nidificació de
l’espècie a l’extrem meridional de la comar-
ca de l’Alt Urgell, si bé també podrien ésser
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persió postnupcial. 1 ex. a la maresma el
14.XI (PBGA); citació força tardana.
Molins de Rei 1 ex. als aiguamolls durant
el mes de gener (SSAA). 

MARESME

Malgrat de Mar 3 exs. immaturs a la de-
sembocadura de la Tordera el 27.III (EBMA).
1 ex. adult en plomatge nupcial a la desem-
bocadura de la Tordera el 17.IV (EBMA i
DCXC). 1 ex. adult en plomatge nupcial el
15.V (EBMA). 3 exs. immaturs a la desem-
bocadura de la Tordera el 18.V (EBMA). 1
ex. immatur a la desembocadura de la Tor-
dera el 28.VII (HAPA).

PLA D’URGELL

Bellvís 1 ex. al femer d’una granja a Torre
Calvet el 13.V (JBSA i MBRB). 

RIBERA D’EBRE

Ascó 1 ex. jove el 25.VII i el 17.VIII (LJAA).
Flix 2 exs. juvenils a la part nord de les
illes a Sebes el 26.VII (EPFA). 

SEGRIÀ

Torres de Segre 1 ex. als arrossars el 19.V
(JSOA). 

TARRAGONÈS

El Catllar 1 ex. adult al pantà del riu Gaià
el 28.V (ABBB).
Tarragona 1 ex. al Forat de la Canonja el
29.IV (ACTA i PJAA). 1 ex. a l’espigó del far
el 31.VIII (ACTA). 
Torredembarra 2 exs. als Muntanyans el
2.VIII (ACTA, CJMA, ECBA i PJAA). 1 ex. als
Muntanyans el 18.V (RACC).

VALLÈS OCCIDENTAL

Castellbisbal 1 ex. adult al riu Llobregat
el 23.VI (ASAA).

VALLÈS ORIENTAL

La Llagosta 1 adult al marge de la riera
de Caldes el 23.IV (FMVB).

Bubulcus ibis 
Esplugabous

El gener de 2001 es van censar a Cata-
lunya 12.604 exs. d’esplugabous (Gutié-
rrez 2001), xifra que significa un nou rècord
absolut per al Principat i representa el 65%
de tota la població hivernant de la famí-
lia dels ardèids. Des de l’hivern de 1996,
en què se censaren 5.333 exs., l’augment
del nombre d’hivernants ha estat patent i
denota el procés expansiu de l’espècie. Pel
que fa a censos de nidificació en les seves
colònies de cria, enguany es disposa de
dades de les illes Medes, de l’aiguabarreig
Segre-Cinca i del zoo de Barcelona, però
manca informació de les colònies del
delta de l’Ebre (on es realitza el cens cada
quatre anys) i del pantà d’Utxesa-Secà.
Aquest any no ha criat al delta del Llo-
bregat, on a l’any 2000 hi va niar de for-
ma ocasional una parella (Estrada et al.
2004).- VPRA.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1.255 exs. als dormidors a mitjans
de gener i 980 exs. a mitjans de febrer;
censos d’ocells aquàtics hivernants (JMAA).
220 exs. en un dormidor de la Massona el
12.VII (JMAA). Més de 500 exs. en uns con-
reus el 26.IX (MOOA i RRSB). 1.194 exs. als
dormidors el 21.XI i 1.518 el 19.XII; cen-
sos d’ocells aquàtics hivernants (JMAA i
TMJA).

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal Grup de 8-10 exs.
prop d’una granja de porcs, a 4 km del
pantà del Foix del 5.XI al 7.XI (ICDA).

ALT URGELL

La Seu d’Urgell 1 ex. aturat en un prat a
prop del riu Valira el 17.IV (JDAB).
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SEGRIÀ

La Granja d’Escarp Ja hi ha algunes
desenes de nius ocupats a la colònia de
cria a l’aiguabarreig del Segre-Cinca l’11.IV
(JEBA). 
Lleida 1 ex. jove a la Mitjana el 4.1 (FMSA). 
Pantà d’Utxesa 4 exs. a la colònia de
cria el 23.III (ABBB, DGJA i GBCA). Aprox.
30 exs., adults i joves de l’any, el 5.VI (ABBB). 
Torres de Segre 17 exs., entre adults i
joves, dormint en arbres de ribera el 13.I
(JEBA, OAUA, RRJB i SMRA). 

SELVA

Fogars de la Selva 10 exs. a can Simó el
25.IV (DCFB). 1 ex. jove aturat dins el riu
Tordera a la zona de l’ermita de Sant Cebrià
el 10.IX (JRRC).
Sant Feliu de Buixalleu 1 ex. immatur
sobrevolant el tram baix de la riera d’Ar-
búcies el 25.VI (JAPB i MRCA).
Sils 1 ex. adult als Estanys el 10.IV (APTA

i JRRC).

TARRAGONÈS

Torredembarra 12 exs. als Muntanyans
volant en direcció N el 9.IV (XLBA i AVDA).

Ardeola ralloides 
Martinet ros

Aquest any s’ha tornat a trobar un niu a
les illes Medes, on també es va confirmar
la cria en els anys 1996 i 1997. Aquest
indret continua essent el punt de cria més
septentrional de la península Ibèrica (Mar-
tí & del Moral 2003). L’espècie es manté
com a accidental durant l’hivern, malgrat
que els 6 exs. hivernants del delta de l’E-
bre superen els d’anys anteriors. La pri-
mera citació prenupcial del 14.III a la
maresma del delta del Llobregat és la
més primerenca des de l’anuari de 1996
(Copete 1998, 2000, Martínez Vilalta 2001,
2002, Aymí & Herrando 2003).-VPRA.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. a l’estany Europa el 29.III
(AAIA); primera citació en pas prenup-
cial. 7 exs. a la RN2 el 12.V (CLAA); xifra
màxima en pas prenupcial. Presència d’al-

guns exs. estiuejants,
especialment a la Galli-
nera, durant tot el mes
de juny (JMAA). 1 ex.
a l’estany del Corta-
let el 14.X (IBTA);
darrera citació en
pas postnupcial.

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 6 exs. a tot el delta el 12-
18.I; cens d’ocells aquàtics hivernants (DBCA

i FVEA/PDEA).

BAIX EMPORDÀ

Baix Ter 2 exs. al golf Serres de Pals el
18.IX (CBLA); darrera citació en pas post-
nupcial a la comarca. 
Illes Medes 1 niu a la colònia d’ardèids
de la Meda Gran durant el mes de juny
(BPGA, MBMA, NPSA i VPRA).

BAIX LLOBREGAT 

Delta del Llobregat 1 ex. a la maresma el
14.III (JSPC, RGBA i EGPA); primera citació
de pas prenupcial. 1-2 exs. estiuejant a la
maresma del Remolar durant el mes de
juny (FSEB, FLSA i ARMC). Un màxim de
17 exs. joves junts a la bassa dels Pollan-
cres el 4.VIII (FLSA); primers exs. en dis-
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SELVA

Sils 7 exs. aturats als Estanys el 12.I (JVLA).
18 exs. als Estanys el 24.III (JRRC).

TARRAGONÈS

Tarragona 1 ex. al Francolí el 28.VII; pri-
mera citació postnupcial (ACTA). 4 exs.
aturats a l’espigó del far el 17.XII; màxim
anual (ACTA).

VALLÈS OCCIDENTAL

Montcada i Reixac 16 exs. a la llera del
riu Besòs, a sobre de cabres i ovelles d’un
ramat que hi pastura el 6.VI (JJPA i MLMC).
Palau-solità i Plegamans Concentració
de 83 exs. a la riera, a can Maiol el 18.III
(AJVA).

Egretta gularis
Martinet dels esculls

Citació ja parcialment homologada pel
Comité de Rarezas de SEO/Birdlife (de Jua-
na et al. 2003) com a adult present a la
punta de la Banya entre el 25 de maig i el
19 de juny. L’exemplar era molt fosc, de
mida petita i ben diferent dels híbrids
observats prèviament a la zona. El 2001
només es va homologar aquest adult al
conjunt ibèric mentre que se’n va citar un
altre a les Canàries en dates molt semblants
(12 de maig a 5 de juliol). Per contra, es
van citar tres híbrids a Màlaga i València
entre juny i setembre (de Juana et al. 2003).-
RGBA.

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. adult de fase fosca
de la subespècie gularis observat a la pun-
ta de la Banya del 17.V al 16.VII (DBCA i
FBAA). Citació pendent d’homologació pel
Comité de Rarezas de SEO/BirdLife.

Egretta garzetta 
Martinet blanc

Malgrat que els anys 1999 i 2000 hi va
haver un lleuger descens respecte l’etapa
anterior, la norma dels darrers anys és un
clar augment dels efectius d’hivernants, ja
que s’ha passat del 644 exs. de l’any 1996
(Copete 1998) als 2.913 de l’any 2001
(Gutiérrez 2001). Això significa un incre-
ment del 452% en 5 anys. La seva pobla-
ció reproductora també està en augment
(Estrada et al. 2004), gràcies a l’increment
del delta de l’Ebre, ja que en altres colò-
nies (illes Medes, pantà d’Utxesa i zoo de
Barcelona) no hi ha hagut augments remar-
cables respecte a anys anteriors (Martínez
Vilalta 2002, Aymí & Herrando 2003). Tot
i que al delta del Llobregat es van obser-
var 33 exs. estiuejants el mes de juny, no
hi ha hagut indicis de reproducció com
els que es van donar l’any 2000 (Aymí &
Herrando 2003).-VPRA.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural del Cap de Creus Un total
de 18 exs. al llarg de la campanya setma-
nal de control de migració prenupcial a la
punta del cap de Creus. 7 exs. el 18.III
(PFLB, ACHA, TLFA, PGGA i JGCB); primera
citació i màxim registre de la campanya.
1 ex. el 21.V (PFLB i OCVA); darrer registre
en pas prenupcial.
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 17 exs. el 18.I i 14 exs. el 13.II
(PAEA); censos d’ocells aquàtics hivernants.
74 exs. a la Rogera el 28.VII (TMJA); xifra
màxima en pas postnupcial. 13 exs. el
21.XI (JMAA) i 15 exs. el 18.XII (PAEA); cen-
sos d’ocells aquàtics hivernants.

ALT URGELL

Castellnou de Bassella (poble negat per
l’embassament de Rialb) 1 ex. entre Ardea
cinerea el 19.VII (LMRB).
BAGES 
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BAIX CAMP

Reus Aprox. 10 exs. en un camp on s’a-
boquen fems de forma regular a Aigües-
verdes el 10.III; darrera citació prenupcial
(ACTA). 

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 4.009 exs. a tot el delta el
12-18.I; cens d’ocells aquàtics hiver-
nants (DBCA i FVEA/PDEA).

BAIX EMPORDÀ

Baix Ter 1.200 exs. al golf Serres de Pals
el 19.IX (CBLA). 
Vall del Ridaura 1 jove a Castell d’Aro el
13.VIII; primera observació en dispersió
postnupcial (CACB). 46 exs. als horts de
Castell d’Aro el 22.XII; màxima concen-
tració hivernal (CACB).
Illes Medes 1.009 nius a la colònia d’ar-
dèids de la Meda Gran durant el mes de
juny (BPGA, MBMA, NPSA i VPRA).

BAIX LLOBREGAT

Cornellà de Llobregat 260 exs. en un
dormidor del riu a l’alçada de Cornellà el
5.II (ASAA).
Delta del Llobregat 1.200 exs. el 13.I
durant el cens d’ocells hivernants.

BARCELONÈS

Barcelona Aquest any nidifiquen 7 pare-
lles al zoo de Barcelona (JGGD). Entre 70-
80 exs. passen volant per la Trinitat Vella
en direcció Meridiana-zoo el 28.VIII (JGGD).

BERGUEDÀ

Olvan 8 exs. el 16.IV i 1 ex. el 19.IV a les
basses de la gravera de Fullà (DFFA).

GARRAF

Cubelles 19 exs. a la desembocadura del
riu Foix el 14.I (CGGA, PARA, RRJA i XBGA);
cens d’ocells aquàtics hivernants.

GIRONÈS

Girona 30 exs. al dormidor habitual el
27.IV (ACHA, HPMA, MSFB i PFLB). 4 exs. ajo-
cats per passar la nit a Fontajau el 21.IX
(ACHA). 1.668 exs. al dormidor de la bas-
sa de la Barca l’1XII (PFLB).

MARESME

Palafolls 26 exs. a la bassa del molí d’en
Gibert el 27.III (EBMA).
Tordera 298 exs. al dormidor de cal Raba
(JRFA). 192 exs. mateix lloc el 12.III (EBMA). 

OSONA

Gurb Aprox. 30 exs. s’aturen al teulat d’un
cobert del mas Sant Pau la tarda del 13.I
(RPEA).
Manlleu 4 exs. en un camp d’alfals el 8.VIII
(RPEA).

PALLARS JUSSÀ

Sant Esteve de la Sarga 2 exs. amb un
grup d’Egretta garzetta a l’embassament de
Canelles el 22.V (JEBA).

PLA DE L’ESTANY

Banyoles 260 exs. al dormidor de la rie-
ra d’en Morgat el 3.I (CFQA). 2 exs. en uns
arbres a la Cuaranya, a tocar de l’estany
de Banyoles, el 6.VIII; observació rara al
mes d’agost, primerenca per a l’espècie a
la comarca (CFQA).
Porqueres Entre 150 i 200 exs. en un dor-
midor dalt d’un arbre entre can Sisó i can
Morgat, al costat de l’Estany el 29.XII (XVPA).

SEGRIÀ

Albatàrrec Aprox. 1.000 exs. formen una
joca (juntament amb Egretta garzetta i
alguns Ardea cinerea i A. purpurea) a la vora
del riu Segre el 14.VIII (JSOA). 
La Granja d’Escarp Ja hi ha diverses dese-
nes de nius ocupats a la colònia de cria a
l’aiguabarreig del Segre-Cinca l’11.IV (JEBA). 
Montoliu de Lleida 1.500 exs. aprox. a
l’abocador el 18.XI (SWWA i TNCA). 
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cria a l’aiguabarreig Segre-Cinca l’11.IV
(JEBA). 
Pantà d’Utxesa Mín. de 5 nius ocupats a
la colònia de cria el 3.VI (JCGA). 
Torres de Segre Mín. de 58 exs. en 500 m
del riu Segre al seu pas pel poble el 23.X
(JBSA). 

SELVA

Fogars de la Selva 1 ex. a can Simó el
3.VI (DCFB).
Sant Feliu de Buixalleu 1 ex. al pla de
Gaserans el 26.IV (JRRC).
Sils 3 exs. en un camp inundat el 12.I
(JVLA). 7 exs. als Estanys el 29.I (JVLA).

VALLÈS ORIENTAL

Lliçà d’Amunt 6 exs. a la bassa del Par-
daler el 19.II (JRFA).

Egretta alba
Agró blanc

Aquest any l’espècie ha superat per pri-
mer cop el centenar d’ocells hivernants
(105 exs.), la majoria concentrats al delta
de l’Ebre (Gutiérrez 2001). En la mateixa
línia, altres dades continuen corroborant
la seva expansió dels darrers anys a Cata-
lunya: la població nidificant del delta de
l’Ebre ha augmentat d’una a cinc parelles
i el nombre de localitats amb citacions ha
augmentat per sisè any consecutiu (16
localitats). Aquesta expansió al Principat
està en consonància amb l’expansió que
s’està produint a l’Europa occidental (Estra-
da et al. 2004).-VPRA.

ALT EMPORDÀ

Bàscara Observacions d’1 ex. al riu Flu-
vià els dies 18.II, 24.V, 29.VI i 30.VI (LJFA).
1 ex. al riu Fluvià el 9.IV (PFLB i PGGA).
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 2 exs. a l’estany del Cortalet el 28.I
(PAEA); primera citació en pas prenupcial.

3 exs. als estanys del Matà i a la closa del
Puig el 21.IV (MCTA, EGCA, RLXB, JMAA, MPLA,

FMBB, JCJA, PFLB, JGCB, ACHA i DSBB); xifra
màxima en pas prenupcial. 1 ex. a la clo-
sa del Puig el 18.VI (IBTA); darrera citació
en pas prenupcial. Posteriorment, 1 ex. a
l’estany de Vilaüt entre el 7.VII (TMJA) i el
15.IX (DSSA), 1 ex. a la Rogera l’1.IX (LGPA

i OCVA) i 1 ex. a la RN2 el 26.IX (AMMB i
BMMA). 1 ex. a la Rogera el 3.XI (AAJA, CLVA

i EGGA) i 3 exs. a l’estany de Vilaüt el 20.XI
(TMJA, EGPA, RGBA, BMBA, OCVA i JMAA); cita-
cions hivernals.
Vilajoan 2 exs. al riu Fluvià el 24.II (LJFA).
Vilanova de la Muga 1 ex. a la Muga el
30.VI (JAPB).

ALT URGELL

Nuncarga 2 exs. a sota el pont del riu Segre
el 30.X (JNVA i LMRB).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 95 exs. a tot el delta el
12-18.I; cens d’ocells aquàtics hivernants
(DBCA i FVEA/PDEA), que representa, a més,
el recompte màxim anual (DBCA, FVEA i
JPVF/PDEA). Presència regular al llarg de
tot l’any, els recomptes màxims obtin-
guts per mes han estat els següents: 95
exemplars al gener, 77 exs. al febrer, 48
exs. al març, 35 exs. a l’abril, 21 exs. al
maig, 23 exs. al juny, 21 exs. al juliol, 20
exs. a l’agost, 37 exs. al setembre, 64 exs.
a l’octubre, 74 exs. al novembre i 91 exs.
al desembre; cens quinzenal d’ocells aquà-
tics (DBCA, FVEA i JPVF/PDEA). 5 parelles
crien amb èxit al rodell de l’Escarabat,
Canal Vell; cens d’ocells nidificants (DBCA

i FVEA/PDEA).

BAIX EMPORDÀ

Baix Ter 1 ex. al Ter Vell el 17.IV (DBRA).
1 ex. a les basses d’en Coll el 19.IV (CBLA).
1 ex. als estanys de Boada el 21.VII (XGMA).
1 ex. al dormidor d’esplugabous de la gola
del Ter el 14.X (DBRA). 1 ex. a l’estany de
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Castellbell Al meandre del Llobregat 4
exs. el 3.I i 20-30 exs. el capvespre del
17.II (IMMA). 15-20 exs. romanen al riu
Cardener prop de la zona del camp de golf
de Sant Vicenç i Castellbell fins a la fi de
març (MPXA).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 2.676 exs. a tot el delta el
12-18.I; cens d’ocells aquàtics hiver-
nants (DBCA i FVEA/PDEA).

BAIX EMPORDÀ 

Vall del Ridaura 1 jove a Castell d’Aro
entre el 2.VIII i el 16.VIII; primera obser-
vació en dispersió postnupcial (CACB). 
Illes Medes 31 nius a la colònia d’ardèids
de la Meda Gran durant el mes de juny
(BPGA, MBMA, NPSA i VPRA).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 65 exs. el 13.I durant
el cens d’ocells hivernants. 33 exs. a la
maresma l’11.VI (FSEB); exs. estiuejants.
Màxims destacables de 280 exs. entre la
maresma i la bassa dels Pollancres el 28.VIII
(FLSA) i 326 exs. el 4.IX (RGBA). 

BARCELONÈS

Barcelona 4 parelles nidifiquen aquest any
al zoo de Barcelona (JGGD). Present durant
tot l’any al dormidor d’esplugabous del
zoo, com a màxim amb 10 exs. (JGGD). 1
ex. a l’escullera el 12.VIII (DDDA i JDPA).

BERGUEDÀ

Cercs 2 exs. el 29.III i el 3.IV (DFFA).
Olvan 3 exs. el 8.IV, 1 ex. el 12.IV, 4 exs.
el 18.IV i 5 exs. el 19.IV, a les basses de la
gravera de Fullà (DFFA).

GARRAF

Cubelles 1 ex. a la desembocadura del riu
Foix el 14.I (CGGA, PARA, RRJA i XBGA); cens
d’ocells aquàtics hivernants.
MARESME

Malgrat de Mar 1 ex. en plomatge nup-
cial a la desembocadura de la Tordera el
27.III (EBMA). 4 exs. a la desembocadura
de la Tordera el 15.V (EBMA). 6 exs. a la
desembocadura de la Tordera el 24.VII
(EBMA). Uns 15 exs. a la desembocadura
de la Tordera el 22.VIII (DCXC). 1 ex. a la
desembocadura de la Tordera el 8.XI (DCXC);
última observació de l’any.
Tordera 7 exs. observats a cal Raba el 14.V
(EBMA).

NOGUERA

Térmens Grup de més de 100 exs. parats
al riu Segre el 14.XI (JEBA). 

OSONA

Manlleu 1 ex. al riu Ter el 23.III i mínim
de 6 exs. el 29.IV (RPEA).

PALLARS JUSSÀ

Sant Esteve de la Sarga 6 exs. a l’em-
bassament de Canelles el 22.V (JEBA).

PLA DE L’ESTANY

Banyoles 1 ex. a la zona de la riera d’en
Morgat el 24.III (CFQA). 2 exs. sobrevo-
lant l’estany de Banyoles el 13.IV (CFQA).
1 ex. als Amaradors, volant cap a Lió el
22.IV (CFQA).
Esponellà 5 exs. al llarg del riu Fluvià,
entre Esponellà i Bàscara el 9.IV (DSBB, PFLB

i PGXA).
Maià de Montcal 4 exs. compartint un
mateix tronc en un dormidor a la Reser-
va de Fauna a l’Illa de Fluvià el 29.XII
(XVPA).

PLA D’URGELL

El Palau d’Anglesola 4 exs. junts en un
camp d’alfals el 8.III; espècie poc habitual
a la comarca (JBSA). 

SEGRIÀ

La Granja d’Escarp Ja hi ha algunes
desenes de nius ocupats a la colònia de
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ALT PENEDÈS

Pantà del Foix 20 exs. a la cua del pantà
el 23.IX (JCRE).

ALT URGELL

Embassament d’Oliana 179 exs. en un
dormidor el 12.I (JBSA).

BAGES

Pont de Vilomara Es detecten 20 nius
ocupats el 27.III, dels quals en 3 s’obser-
ven 4 ous i en un quart niu 5; també es
veuen 2 pollets acabats de néixer (FMVB i
MGMA).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 2.479 exs. a tot el delta el
12-18.I; cens d’ocells aquàtics hiver-
nants (DBCA i FVEA/PDEA).

BAIX LLOBREGAT

Cornellà de Llobregat 73 exs. censats en
un tram de riu de 4 km el 2.XII (ASAA).
Delta del Llobregat 252 exs. el 13.I durant
el cens d’ocells hivernants. Entre 3 i 4 pare-
lles nidificants al canyar de la maresma
durant els mesos de maig i juny (RGBA,

FSEB i FLSA). 

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. a l’espigó del port el 12.VIII
(DDDA i JDPA). 73 parelles nidifiquen aquest
any al zoo de Barcelona (JGGD). La posta
comença ja al desembre (3 nius amb ous
el 21.XII.00) i dos nius amb polls el 14.II
(JGGD).

BERGUEDÀ

Alt Berguedà 11 exs. comptats a la sub-
comarca en el cens d’hivernants del 20.I
(DFFA i FSEA).

GARROTXA

Santa Pau 25 exs. a can Jordà el 30.I (EBIB).
6 exs. als estanys de can Jordà el 24.XII
(EBIB).
Vall de Bianya 5 exs. al riu Fluvià el 30.I
(EBIB).

MARESME

Malgrat de Mar 1 ex. a la desembocadu-
ra de la Tordera el 23.IV (EBMA).

NOGUERA

Camarasa 34 nius ocupats, alguns amb
polls, al pantà de Sant Llorenç de Mont-
gai el 30.III; 11 nius més que en el darrer
cens de l’any 1999 (JBSA). 

PLA DE L’ESTANY

Banyoles 2 exs. a l’estany de Banyoles
durant el cens d’ocells aquàtics hivernants
el 21.I (APRB, CFQA, GGTA, JLBB, JPSB i PCSA). 

SEGRIÀ

Pantà d’Utxesa 39 exs. i un mínim de 13
nius ocupats el 10.III (JCGA). Aprox. 93
exs. i 30 nius, i adults covant el 23.III (ABBB,

DGJA i GBCA). Almenys 1 niu amb polls el
27.III (GBCA). 

TARRAGONÈS

Tarragona 5 exs. al Francolí el 5.I i el
24.XI; màxims d’ambdós hiverns (ACTA i
JDEA). 
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Pals el 2.XI (DBRA). 2 exs. al mas Carles el
5.XI (DBRA). 1 ex. als arrossars de Pals entre
el 23.XI (DBRA) i el 22.XII (VEDA).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. el 13.I durant
el cens d’ocells hivernants. Diferents obser-
vacions cada mes d’1 ex. a la maresma
entre el 13.II (FLSA, EGPA i RGBA) i el 28.IX
(XVXB i EGTA). Un màxim de 5 exs. a la
maresma l’1.X (ARMC). 

GARROTXA

Maià de Montcal 2 ex. davant la desem-
bocadura del riu Ser a la Reserva de Fau-
na de l’Illa de Fluvià el 14.I (XVPA).

GIRONÈS 

Girona 1 ex. al riu Ter entre el 6.I i el
5.II (MPXF , NRXA, JBPC i SGGB). 1 ex. tra-
vessa el riu Onyar en direcció al riu Ter,
dins l’àrea urbana, el 26.I (FTCA). 1 ex. al
Ter el 23.II (HMPA). 2 ex. al riu Ter el 20.I
(NRXA). 1 ex. al congost del Ter el 12.X
(MPXF i NRXA). Moltes observacions con-
tinuades d’1 ex. al congost del Ter entre
el 5.XI i el 6.XII (MPXF , NRXA, MSFB i PFLB).

PLA DE L’ESTANY

Banyoles 1 ex. volant cap al sud el 22.IV
(CFQA).

RIBERA D’EBRE

Ascó 1 ex. el 14.X (LJAA i PJAA).
Flix 2 exs. en vol al mig d’un estol d’E-
gretta garzetta al pas de barca el 6.XI (EPFA).

SEGRIÀ

La Granja d’Escarp 2 exs. a l’aiguabarreig
del Segre-Cinca el 24.III (JEBA). 1 ex. el
3.IV (JBSA). 
Lleida 1 ex. al riu Segre entre Lleida i Alba-
tàrrec el 23.XII (JSOA). 
Pantà d’Utxesa 1 ex. el 10.III i el 3.VI
(JCGA). 

Ardea cinerea 
Bernat pescaire

És destacable el fet d’haver rebut dades de
nidificació del bernat pescaire en 5 de les
7 localitats on manté colònies reproduc-
tores (any 2001, vegeu Estrada et al. 2004).
La tendència de l’espècie és clarament
expansiva, a l’igual que succeeix a la res-
ta d’Europa. En aquest sentit, el nombre
d’ocells hivernants continua a l’alça (Mar-
tínez Vilalta 2002), amb un nou rècord
per a Catalunya que assoleix els 3.308 exs.
(Gutiérrez 2001). Les dades de posta d’ous
al zoo de Barcelona del mes de desembre
són molt primerenques, ja que a Sant Llo-
renç de Montgai es coneixen dades d’o-
cupació de nius al febrer (Calvet et al.
2004). A Europa els patrons de posta més
primerencs mai enregistrats són també del
mes de febrer (Voisin 1991), per tant, és
ben palesa la seva excepcionalitat.-VPRA.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural del Cap de Creus Un total
de 8 exs. al llarg de la campanya setmanal
de control de migració prenupcial a la pun-
ta del cap de Creus. 1 ex. el 28.II (PFLB i
PGGA); primera citació en pas prenupcial.
1 ex. el 14.V (PFLB i PGGA); darrera citació
en pas prenupcial. 3 exs. el 9.IV (PFLB i
JVLA); màxim registre en pas prenupcial.
31 exs. en pas actiu cap al nord per davant
del Golfet, el 25.II (PFLB). 1 ex. en pas actiu
entre Llançà i el Port de la Selva el 17.II
(PFLB i MVGA).
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 48 exs. el 18.I i 31 exs. el 13.II; cen-
sos d’ocells aquàtics hivernants (PAEA). 70
exs. a l’estany de Palau el 26.II (ESVA); xifra
màxima en pas prenupcial. 38 exs. a la
Rogera el 28.VIII (TMJA); xifra màxima
en pas postnupcial. 39 exs. el 20.XI i 35
exs. el 18.XII; censos d’ocells aquàtics
hivernants (PAEA).

74 Anuari d’Ornitologia de Catalunya 2001 Llista Sistemàtica

 



prenupcial. Un mínim de 3 parelles niant
al Remolar-Vidaleta durant el mes de juny
(FSEB i FLSA). 1 ex. jove a la llacuna de ca
l’Arana el 17.X (XLBA i EGTA a: CISEN; El
Pebret, num. 16); darrera citació de pas
postnupcial. 

BARCELONÈS

Barcelona 6 exs. al parc de la Ciutadella
el 6.VIII (RSBA i TASA/ERIT). 1 ex. volant al
barri de Sant Andreu el 29.III (JCCA). 1 ex.
volant al barri de Sant Andreu el 25.IV
(JCCA).

BERGUEDÀ

Olvan 1 ex. roman a la bassa de la grave-
ra de Fullà entre el 13.V i el 10.VI (PABB).

GIRONÈS

Girona 1 ex. a Fontajau el 31.III (ARVA,

CPVA, FAXA i FPSA). 1 ex. a Fontajau el 18.VI
(PFLB). 1 ex. a l’illa de Ter el 9.VI (ARVA,

CPVA, JVLA, MSFB i PFLB) i 2 exs. el 24.VI
(CPVA, MSFB i PFLB). 1 ex. al riu Ter el 10.IX
(ACHA).
Salt 2 exs. al riu Ter el 26.VI (ARVA).

MARESME

Malgrat de Mar 1 ex. a la desembocadu-
ra de la Tordera el 17.IV (EBMA). 4 exs. a
la desembocadura de la Tordera el 24.IV
(DCXC).
Santa Susanna 5 exs. en vol direcció S a
la platja de Santa Susanna el 15.VIII (ADGA).
Tordera 1 ex. a la riera de Valmanya el
3.IV (DCXC).

PLA DE L’ESTANY

Banyoles 1 ex. volant a la zona N de l’es-
tany de Banyoles el 4.VIII (AJOA i CFQA).

RIBERA D’EBRE

Flix 1 ex. a Sebes el 20.IV (PJMB).

SELVA

Fogars de la Selva 1 ex. al riu Tordera, a

la zona de can Simó, el 12.V (APTA i JRRC).
1 ex. a can Simó el 14.X; última citació
postnupcial (DCFB).
Riudarenes 1 ex. jove a la Riera el 15.IX
(JTTA).
Sils 1 ex. a l’Estany el 6.V (JRRC):

SOLSONÈS

Brics 1 ex. adult a la bassa el 2.VI (DGCA).

TARRAGONÈS

Tarragona 1 ex. en vol direcció sud al bosc
de la Marquesa el 3.IX (ACTA, LPSA i MPAB).
3 exs. al Francolí el 20.IV; se n’observa un
menjant un passeriforme (ACTA).
Torredembarra 1 ex. als Muntanyans el
9.IV (XLBA i AVDA).
Vila-seca 1 ex. als prats de la Pineda l’11.V;
darrera citació prenupcial (ACTA).

Ciconia nigra 
Cigonya negra 

Aquest any s’han rebut unes 25 citacions,
majoritàriament postnupcials (15), i refe-
rides a uns 41 exs. La migració prenup-
cial s’ha detectat entre finals de març (20.III)
i finals de maig (25.V), amb una obser-
vació màxima de 7 exs. a l’embassament
de Sant Antoni. Pel que fa al pas tardoral,
d’on han mancat les dades del punts d’ob-
servació de migració litorals, el primer
registre ha estat molt primerenc (11.VII)
respecte al que recull Ferrer et al. (1986)
i els anuaris anteriors. De fet, la citació
següent s’ha fet a finals d’agost, dintre
del que és habitual. La darrera dada ha
estat d’un individu observat a Reus a
mitjans de novembre (15.XI) i que pro-
bablement es tractava del mateix indivi-
du que es va detectar a Tarragona el dia
anterior. L’avistament d’1 ex. de 1r hivern
al delta de l’Ebre al gener podria ser l’ini-
ci d’una hivernada regular en aquest indret,
però successos lamentables com l’ocell

Llista Sistemàtica 77

Vespella 7 exs. al pantà del riu Gaià el
24.III; màxim anual (ACTA, CJRB, JMEA, JSMB,

RSBA i TASA).

URGELL

Anglesola 1 jove parat enmig del secà el
23.IV (JEBA). 

Ardea purpurea 
Agró roig

Les dades de migració prenupcial a prin-
cipis de març no són gaire habituals (3.III
al delta del Llobregat i 6.III al delta de l’E-
bre), ja que el patró normal s’ha descrit a
les darreries de març (Ferrer et al. 1986),
tal i com va passar els anys 1999 i 2000
(Martínez Vilalta 2002, Aymí & Herran-
do 2003). Malgrat això, en anys anteriors
van haver-hi registres inusuals del mes de
febrer (Copete 1998, 2000, Martínez Vilal-
ta 2001), tal com ja s’havia citat també a
Ferrer et al. (1986). Per tercer any conse-
cutiu no hi ha dades de cap exemplar hiver-
nant, un fet molt rar en aquesta espècie
que compta amb dos casos el 1996, i un
cas el 1997 i 1998 (Copete 1998, 2000,
Martínez Vilalta 2001).-VPRA.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de
l’Empordà 1 ex. a la Rubina (MCTA)
i 1 ex. a les closes del Tec (SSAA,

NRPA i JCGC) el 18.III; prime-
res citacions prenup-
cials. Estol de 24 exs.
a l’estany de Palau
el 9.IV (TMJA i
MJMA), xifra màxi-
ma en pas pre-
nupcial. Població
nidificant avalua-
da en 40 parelles
(JMAA). 1 ex. a
l’estany de Vilaüt

l’11.IX (TMJA, MRSA i TMXA); darrera cita-
ció postnupcial.

ALTA RIBAGORÇA

El Pont de Suert 1 ex. a l’embassament
de Llesp el 25.IV (JCBC).

ALT CAMP

Els Garidells 2 exs. joves als Garidells-
riu Francolí el 26.VII i el 22.IX (MDDB). 

ALT EMPORDÀ

Parc Natural del Cap de Creus 1 ex. atu-
rat a les basses de la punta del cap de Creus
el 16.IV (PFLB).

ALT PENEDÈS

Pantà del Foix 7 exs. arriben volant i es
paren a la cua del pantà l’11.IV (MSSA i
PTEA). 1 ex. el 20.VIII (PARA). 1 ex. de 1r
any el 14.IX (PARA i XBGA).

ALT URGELL

Castellnou de Bassella (poble negat per
l’embassament de Rialb) 1 ex. aturat en
un arbre mort de l’embassament el 20.VII
(JDAB i LMRB). Data inusual per a l’espècie.

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. adult al Canal Vell
el 6.III; primera observació prenupcial
(DBCA). 1 ex. de 1r hivern al Canal Vell el
10.XI; darrera observació postnupcial
(DBCA).

BAIX EMPORDÀ

Baix Ter 9 exs. al Ter Vell el 24.III (AGCB

i DBRA).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a la maresma el
3.III (RGRA i JPAA); primera citació de pas
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gairebé un any més tard, de 98-100 exs.
a Lleida. Quant a la migració, aquest any
és destacable la xifra de 100 exs. al Pla de
Santa Maria (Alt Camp), una concentra-
ció força important per tractar-se del final
del pas prenupcial. Pel que fa a les dades
de nidificació dels Aiguamolls de l’Em-
pordà, tot i la lleugera davallada de la pro-
ductivitat respecte als dos anys anteriors,
la població continua el seu increment lent
però constant. Finalment, resulta inte-
ressant l’observació d’aprox. 270 exs. a l’a-
bocador de Montoliu de Lleida el 14.VII,
una xifra molt remarcable si tenim present
que la població nidificant a la plana de
Lleida va ser de 124 parelles l’any 2001
(Estrada et al. 2004).- RACC i SHVA.

ALT CAMP

Aiguamúrcia 25 exs. que s’aturen a pas-
sar la nit a les Destres el 15.IV; una amb
anella alemanya mor electrocutada (MDDB).
El Pla de Santa Maria Aprox. 100 exs.
aturats a les taulades del pla de Cabra el
30.V (MDDB).
Valls 15 exs. aturats al vespre a Valls el
30.V (MDDB).

ALT EMPORDÀ

La Jonquera Diversos exemplars aturats
en uns prats adjacents al nucli urbà entre
el 5.II i el 10.II (JRPC).
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 70 exs. a mitjans de gener; cens d’o-
cells aquàtics hivernants (JMAA). Pobla-
ció nidificant avaluada en 36 parelles, amb
29 parelles amb èxit reproductor, un total
de 63 joves voladors i una productivitat
real de 2,17 polls per niu (JMAA). 125 exs.
als estanys del Matà el 23.IX (MSFB i PFLB);
xifra màxima durant el període postnup-
cial. 88 exs. al dormidor de l’estany del
Cortalet el 13.XI (JMAA, TMJA i BMBA) i 89
exs. el 28.XII (JMAA i MPLA).
Peralada Població nidificant avaluada en
10 parelles, amb 7 parelles amb èxit repro-

ductor, un total de 17 joves voladors i una
productivitat real de 2,4 polls per niu (JSVA).

ALT PENEDÈS

Vilafranca del Penedès 42 exs. passen la
nit a Vilafranca del Penedès el 22.VIII (PARA).

ALT URGELL

Bassella 1 ex. volant per sobre del pont
nou de la Ribera Salada el 22.V (JDAB).
Data una mica tardana per ser un ocell
en pas prenupcial.

BAIX CAMP

Reus Aprox. 35 exs. s’aturen a passar la
nit en diversos indrets a Reus el 21.IV
(MDDB). 15 exs. en vol a Reus el 17.IX
(HSCB).
Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant 9 exs.
a l’Almadrava el 12.IV (LGSB).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 4 exs. a tot el delta el 12-
18.I; cens d’ocells aquàtics hivernants (DBCA

i FVEA/PDEA). 1 ex. en un erm prop de les
Olles el 7.VI; darrera observació postnup-
cial (DBCA). 1 ex. a l’Encanyissada el 3.VIII;
primera observació postnupcial (DBCA). 11
exs. al llarg de tot el novembre i desem-
bre en arrossars propers a Deltebre; obser-
vacions hivernals (DBCA, FVEA, SSAA i JPVF).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a la maresma el
21.III (FSEB i FLSA); primera citació de
pas prenupcial. 13 exs. a la bassa dels
Pollancres el 8.IV (ARMC); màxim pre-
nupcial. 2 exs. a la platja del Prat el
18.VI (TMPA i FCCA a: CISEN; El Pebret,
num. 15). 1 ex. a la torre de ferro de la
maresma el 22.VII (ARMC); primera cita-
ció de pas postnupcial. 2 exs. sobre la
maresma el 7.X (XLBA, RRSB i JJMB); darre-
ra citació de pas postnupcial.
Sant Andreu de la Barca 48 exs. al riu el
29.VIII (AMLA); màxim postnupcial. 
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abatut a Amposta dificulten un hipotètic
establiment.-XLBA.

ALT EMPORDÀ

Capmany 3 exs. en vol cap a nord, amb
forta tramuntana, el 14.IV (ACJA). 
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. a l’estany del Cortalet el 30.III
(BDXA) i el 31.III (BDXA i JEDA), 1 ex. a la
RN2 el 10.IV (EBVA), 2 exs. als estanys del
Matà el 22.VIII (ABRA i DBRA), 1 ex. als
estanys del Matà el 26.X (FCAB) i 1 ex. en
vol per la Muga el 30.X (EMMA). 
Rabós d’Empordà 1 ex. el 25.V (SRDA).

ALT PENEDÈS

Pantà del Foix 1 ex. de 1r any sobrevo-
lant la cua de l’embassament s’acaba posant
a la vora de l’aigua el 31.VIII (PTEA i FCFA).
1 ex. de 1r any alimentant-se a la riera de
Marmellar, segurament el mateix ex. que
l’observació anterior, l’1.IX (PTEA).

ALT URGELL

Vilanova de Banat 4 exs. en migració post-
nupcial entre el 25.VIII i el 16.IX, al 7è
estudi de la migració postnupcial de rapin-
yaires al Parc Natural Cadí-Moixeró (JDAB).

BAIX CAMP

Reus 1 ex. al mas de la Boella el 15.XI
(ESGB).
Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant 2 exs.
a l’Almadrava el 12.IV (LGSB).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. de 1r hivern als
arrossars del Toll el 14 i 15.I (DBCA, JPVA

i PJAA). 1 ex. de 1r hivern, probablement
el mateix, a l’illa de Buda el 16.I (DBCA i
RTFA). 1 ex. sobrevolant els erms de la Tan-
cada el 10.IX (SWWA). 1 ex. juvenil és
observat als voltants del Canal Vell del
13.IX al 26.X (DBCA i JPVA); l’ocell, que
presenta una fractura antiga soldada a l’al-
çada del genoll, finalment és trobat aba-

tut per tret en un arrossar proper a Ampos-
ta el 30.X (DBCA).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 2 exs. sobre la mares-
ma el 21.VIII (ARMC i CLAA). 1 ex. sobre la
riera de Sant Climent el 15.IX (JBXB a:
CISEN; El Pebret, num. 16).

BARCELONÈS

Barcelona 2 exs. sobrevolen el parc Zoo-
lògic el 16.V (RRSB).
Serra de Collserola 1 ex. en pas obser-
vat des del puig d’Olorda l’11.VII, pri-
mera observació postnupcial (FLLA i DDDA).

GIRONÈS

Girona 1 ex. en migració sobre l’illa de
Ter el 15.IX (MSFB i PFLB). 1 ex. en vol baix
per sobre el riu Ter i la Devesa el 4.X (JFQA).

PALLARS JUSSÀ

La Pobla de Segur 1 ex. a la cua de l’em-
bassament de Sant Antoni el 29.III (EFSA). 
Salàs de Pallars 7 exs. a la cua de l’em-
bassament de Sant Antoni el 20.III (EFSA).
Nombre poc comú a la comarca.

SEGRIÀ

Pantà d’Utxesa 3 exs. remuntant el pan-
tà el 6.IV (JBSA). 

TARRAGONÈS

Roda de Berà 1 ex. a la Quarterada l’11.X
(CGGA i XBGA). 
Tarragona 1 ex. a Tarragona el 14.XI (TBMA).

Ciconia ciconia 
Cigonya blanca

Les dades d’aquest any mostren que la
població hivernant de cigonya blanca con-
tinua en augment, tal com suggereixen les
dades dels Aiguamolls de l’Empordà i el
delta de l’Ebre del mes de gener, i la dada,
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resa i l’altra al delta de l’Ebre. No es pot
descartar l’origen natural d’aquest cicònid,
però també és una espècie comuna en ins-
tal·lacions zoològiques.- JFOB.

NOGUERA

Artesa de Segre 1 ex. l’1.V. Molt proba-
blement es tracta de l’exemplar que al febrer
i març es va veure a la Pobla de Segur (JTGB).
Citació pendent d’homologació pel Comi-
té de Rarezas de SEO/BirdLife.

PALLARS JUSSÀ

La Pobla de Segur 1 ex. a l’altura de Sant
Joan de Vinyafrescal, aturat al mig d’un
conreu en una zona humanitzada a prop
de l’embassament de Sant Antoni (riu
Noguera Pallaresa). Observat diversos dies
des del 20.II al 21.III. L’exemplar mostra
un comportament confiat i fins i tot no
s’immuta al aturar el vehicle a prop. Es va
intentar capturar sense èxit i posterior-
ment va ser observat a la Noguera, on tam-
bé va romandre bastants dies fins que es
va intentar capturar, també sense èxit (JBRA,

JCBC i XPVA). Citació pendent d’homolo-
gació pel Comité de Rarezas de SEO/Bird-
Life.

Plegadis falcinellus
Capó reial

Continua l’augment de les parelles nidifi-
cants al delta de l’Ebre, aquest any amb
19 parelles després de les 12 censades l’any
2000. Aquest augment coincideix, a la
vegada, amb l’arribada d’ocells forans i
l’observació de concentracions tan grans
com els 104 exs. observats el mes de de-
sembre al mateix delta o l’observació de
l’espècie al Segrià.-RACC i SHVA.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 3 exs. a l’estany del Cortalet el 23.II;

primera citació prenupcial (JMAA i BMBA).
Aquests mateixos ocells romanen per la
RN2 fins almenys el 7.IV (JMAA i CLAA). 12
exs. a l’estany del Cortalet el 28.II; xifra
màxima en pas prenupcial (JMAA i TMJA).
1 ex. als estanys del Matà i altres punts de
la RN2 entre el 2.V (BMBA, DBRA, JMAA i
TMJA) i el 14.V (TMJA); darrera citació pre-
nupcial. Posteriorment, 2 exs. a la Mas-
sona l’1.XI (RBCA) i 1 ex. el 2.XI (MJMA i
BMBA). 

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 67 exs. a tot el delta el
12-18.I; cens d’ocells aquàtics hivernants
(DBCA i FVEA/PDEA). Presència regular al
llarg de tot l’any, els recomptes màxims
obtinguts per mes han estat els següents:
67 exs. al gener, 63 exs. al febrer, 54 exs.
al març, 45 exs. a l’abril, 42 exs. al maig,
43 exs. al juny, 41 exs. al juliol, 62 exs. a
l’agost, 70 exs. al setembre, 74 exs. a l’oc-
tubre, 71 exs. al novembre i 104 exs. al
desembre, que suposa, a més, el recomp-
te màxim anual; cens quinzenal d’ocells
aquàtics (DBCA, FVEA i JPVF/PDEA). 19 pare-
lles crien amb èxit, 17 a l’illa de Buda i 2
al Canal Vell, i s’anellen un total de 16
polls; cens d’ocells nidificants (DBCA i
FVEA/PDEA).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a la maresma el
25.IV (PBGA); única citació prenupcial. 1
ex. a la maresma el 10.IX (DSCB i ARMC),
14.X (ARMC), 24.X (ARMC i JSXB), 3.XI (RBVA

i RRSB). 1 ex. a cal Tet el 30.X (XLBA i
DBRA a: CISEN; El Pebret, num. 16).

SEGRIÀ

Pantà d’Utxesa 1 ex. surt de la colònia
d’ardèids a primera hora del matí el 26.IV
(JBSA). 
Torres de Segre 1 ex. als arrossars el 19.V
(JSOA). 
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BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. volant pel centre de la
ciutat l’11.IV (CODA).

GIRONÈS

Fornells de la Selva 1 ex. el 28.IV (ACHA).
Girona 3 exs. en pas a la zona de Monti-
livi el 9.IV (GVXA i XVPA).
Salt aprox. 50 exs. passen la nit dins la
població el 27.VIII (DDGA i PDDA).

OSONA

Folgueroles 1 ex. en un camp el 2.V (MORA). 
Gurb 2 exs. en un camp el 17.V (FCRB).
Manlleu Estol de 131 exs. el 23.VIII (CMGA).
Estol de més de 100 exs. -probablement
el mateix d’abans- el 23.VIII; és observat
en un erm a les 8 del matí i aixequen el
vol cap a les 10 h i es dirigeixen cap al S
(JPEA i RPEA).

PALLARS SOBIRÀ

Llavorsí 2 exs. posats sobre una casa del
poble el 27.III (JPPE).

PLA DE L’ESTANY

Banyoles 1 ex. a l’abocador de Puigpalter
el 6.III; primera citació prenupcial (CFQA).
1 ex. volant sobre l’estany de Banyoles el
9.III (CFQA, JFBB, OCVA i XVPA). 30 exs. pas-
sen la nit en diverses zones de la ciutat el
17.VIII (GGTS i JLBB). 17 exs. passen la nit
aturats dins la població el 28.VIII (CFQA i
GGTA).
Serinyà 1 ex. en vol sobre la població el
15.VIII (JPSB).

RIBERA D’EBRE

Ascó 1 ex. a Ascó el 25.II (PJMB).
Flix 1 ex. a Flix el 10.II (PJMB).

SEGRIÀ

Lleida Un vol de 12 exs. i tot seguit un de
98-100 exs. volant riu amunt al riu Segre
a la sortida de Lleida el 23.XII (JSOA). 
Montoliu de Lleida A l’abocador aprox.

270 exs. el 14.VII i un mínim de 67 exs.
el 22.XII (SWWA). 

SELVA 

Santa Coloma de Farners 1 ex. en vol
per sobre la població empaitat per Larus
michahellis el 13.III (ADGA). 21 exs. en vol
sobre la ciutat el 5.VIII (ADGA). Aprox. 60
exs. en migració el 3.IX (JTTA).
Sant Feliu de Buixalleu 2 exs. passen la
nit aturats en una torre elèctrica del pla de
Gaserans el 19.IV (JAPB i PRRB).
Viloví d’Onyar 50 exs. en vol direcció S
el 26.VIII (ASVA).

TARRAGONÈS

El Catllar 1 ex. al Mèdol el 5.IX (ACTA,

JMXG i JSMA).
Tarragona 1 ex. a la punta de la Móra el
5.IX (ACTA, JMXG i JSMA). 1 ex. al bosc de
la Marquesa el 5.IX (ACTA). 1 ex. al Mèdol
el 5.IX (ACTA).

VALLÈS OCCIDENTAL 

Cerdanyola del Vallès 2 exs. volant el
18.V (SRJA).

VALLÈS ORIENTAL

Caldes de Montbui 2 exs. intenten atu-
rar-se en uns camps i al terrat de la torre
Marimon el 7.IV (FMVB).
La Garriga 1 ex. volant en direcció N l’11.II
(FMVB).
La Llagosta 1 ex. migrant el 18.V (FMVB).
Santa Maria de Palautordera 1 ex. s’a-
tura en una torre d’alta tensió cap al ves-
pre del 6.V (JAPB).
Sant Celoni 3 exs. volant el 5.V (JPCA).

Leptoptilos crumeniferus
Marabú africà

Tercera citació d’aquesta espècie a Cata-
lunya. Clavell (2002) recull dues obser-
vacions homologades del 1993, una a Man-
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Phoenicopterus roseus
Flamenc

Després de l’èxit reproductor de l’any 2000,
aquest any la colònia de cria del delta de
l’Ebre va patir fluctuacions en els nivells
hídrics de les llacunes que van provocar
la dessecació parcial de la zona de nidifi-
cació amb la consegüent deserció de bona
part de les parelles i un recompte total de
només 38 polls.- RACC i SHVA.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 21 exs. el 14.I i 18 exs. el 14.II;
censos d’ocells aquàtics hivernants (JMAA

i MJMA). 94 exs. a l’estany del Cortalet el
18.II (MJMA i BMBA); primera citació i xifra
màxima en pas prenupcial. Observacions
d’exemplars estiuejants durant tot el mes
de maig i primera desena de juny (JMAA).
28 exs. a l’estany del Cortalet el 17.VI;
primera citació en pas postnupcial (JMAA).
Posteriorment, observacions en pas entre
els mesos de juliol i octubre, amb un
màxim de 40 exs. a la RN2 el 12.X (MRSA).
41 exs. el 21.XI (JMAA) i 31 exs. el 18.XII
(PAEA); censos d’ocells aquàtics hiver-
nants.

BAGES

Santpedor Un estol d’aprox. 15 exs. bai-
xa una estona a descansar a la bassa de la
Bòbila el 2.III (ABHA).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 6.628 exs. a tot el delta el
12-18.I; cens d’ocells aquàtics hiver-
nants (DBCA i FVEA/PDEA). Al voltant d’u-
nes 1.500 parelles s’instal·len a la locali-
tat tradicional de la tora dels Conills, pun-
ta de la Banya, tot i que finalment només
crien amb èxit 251 parelles i únicament
arriben a volar 38 polls, fet que suposa un
èxit reproductor de 0,10 polls/parella, el
més baix conegut fins al moment; cens

d’ocells nidificants (FVEA i DBCA/PDEA).
7.701 exs. a tot el delta l’1.I, recompte
màxim anual; cens quinzenal d’ocells aquà-
tics (DBCA, FVEA i JPVF/PDEA).

BAIX EMPORDÀ

Badia del Ter 5 exs. volant sobre la badia
el 9.IX (JCCA). 
Baix Ter 8 exs. a les basses d’en Coll el
22.V (CBLA). 1 ex. jove al golf Serres de
Pals el 13.IX (CBLA). Posteriorment, 21 exs.
- 11 joves i 10 adults - en aquest mateix
indret entre el 28.IX i el 4.X, 1 ex. el 6.XI
i 2 exs. el 29.XI (CBLA).
Costa del Baix Empordà 21 exs. volant
cap a nord a 1 milla a l’est de les illes
Formigues el 13.I (JHCA).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 6 exs. el 13.I durant
el cens d’ocells hivernants. Un màxim
de 26 exs. a la maresma el 8.IV (XVXB i
EGTA) i 29 exs. des de la platja del Prat el
18.VI (TMPA i FCCA a: CISEN; El Pebret,
num. 15). Observacions continuades a la
maresma i al riu Llobregat durant la res-
ta de l’any destacant 17 exs. al tram de
riu entre Sant Boi i el Prat de Llobregat
el 13.IX (EDBB).

GIRONÈS

Girona un grup en migració nocturna sen-
tit a la zona de les Pedreres el 8.III (ACHA).
20 exs. travessen la ciutat en direcció N el
19.III (FAXA).

MARESME

Malgrat de Mar 1 ex. a la desembocadu-
ra de la Tordera el 13.VIII (DCXC). 1 ex. a
la desembocadura de la Tordera el 22.VIII
(DCXC). 1 ex. de 1r any a la desemboca-
dura de la Tordera el 5.IX (EBMA). 

TARRAGONÈS

Tarragona 1 ex. jove a l’espigó del far entre
el 22.IX i el 6.X (ACTA, DJGA i JDEA). Fins
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Platalea leucorodia
Becplaner

El becplaner és present al delta de l’Ebre
durant tot l’any malgrat que no s’han tro-
bat encara indicis de reproducció. Els 29
exs. comptabilitzats el mes de desembre
en aquesta zona suposen un nou rècord.
De la resta de zones humides catalanes
només apareix en petites quantitats als
aiguamolls de l’Empordà i al delta del Llo-
bregat i, aquest any, al pantà d’Utxesa, una
dada inusual.- RACC i SHVA.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. als estanys del Matà el 7.III
(ESVA); primera citació en pas prenupcial.
2 exs. a l’estany del Cortalet el 8.III (BMBA)
i el 8.V (MJMA i IBTA); xifra màxima en
pas prenupcial. 1 ex. a l’estany del Corta-
let l’1.VII (MSGA); primera citació en pas
postnupcial. 2 exs. a la RN2 el 5.IX (DSSA);
xifra màxima en pas postnupcial. 1 ex. als
estanys del Matà el 24.IX (JCJA, ACHA i JSBD);
darrera citació en pas postnupcial. 

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 28 exs. a tot el delta el 12-
18.I; cens d’ocells aquàtics hivernants (DBCA

i FVEA/PDEA). Presència regular al llarg de
tot l’any, els recomptes màxims obtinguts
per mes han estat els següents: 28 exs. al
gener, 23 exs. al febrer, 19 exs. al març,
29 exs. a l’abril, 4 exs. al maig, 2 exs. al
juny, 5 exs. al juliol, 6 exs. a l’agost, 17
exs. al setembre, 25 exs. a l’octubre, 23
exs. al novembre i 29 exs. al desembre,
que suposa, a més, el recompte màxim
anual; cens quinzenal d’ocells aquàtics
(DBCA, FVEA i JPVF/PDEA).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a la maresma el
10.I (MMVA). 1 ex. a la maresma el 10.III
(FLSA i PARA) on el 18.III s’afegeix un segon

ex. (RGBA, FLSA i JSPC); primeres citacions
de pas prenupcial. 1 ex. a la maresma el
7.V (ARMC); darrera citació de pas pre-
nupcial. 1 ex. a la maresma el 7.IX (FLSA,

FSEB i RGBA); primera citació de pas post-
nupcial. 

SEGRIÀ

Pantà d’Utxesa 1 ex. els dies 10 i 11.III
(JCGA); espècie molt rara a la plana de Llei-
da. 

Treskiornis aethiopicus
Ibis sagrat

La dada de reproducció d’aquest any és la
darrera que es coneix d’aquesta espècie a
Catalunya. A partir de 2001 tots els exem-
plars que vivien lliures al zoo de Barcelo-
na/parc de la Ciutadella van ser capturats
i engabiats; s’evita així la seva reproduc-
ció en llibertat. L’exemplar observat a Giro-
na pot provenir de captivitat, però no hem
d’oblidar la població reproductora que
existeix a França, on el 1999 hi havia unes
200 parelles reproductores, amb un total
d’un miler d’exemplars (Estrada et al.
2004).- JFOB.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. a l’estany de Palau i altres zones
entre el 18.XII (ABBC, OCVA, TMJA, BMBA i
JMAA) i el 31.XII (JMAA). Citació pendent
d’homologació pel Comité de Rarezas de
SEO/BirdLife.

BARCELONÈS

Barcelona Diverses observacions d’exs.
sense anelles al parc Zoològic del 14.IV al
28.VI; sembla que han criat 2 polls a sobre
la gàbia dels voltors (RSBA i TASA/ERIT). Cita-
ció pendent d’homologació pel Comité de
Rarezas de SEO/BirdLife (vegeu, però, Infor-
me CAC 2004).
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ALT EMPORDÀ

Parc Natural del Cap de Creus 1 ex. al
pla de les Gates el 12.V (JMAA); primera
citació en pas prenupcial. 1 ex. a la pun-
ta del cap de Creus el 24.VI (PFLB, MSFB,

MGCA i PGGA); darrera citació en pas pre-
nupcial. 52 exs. en pas per sobre de Vila-
juïga el 5.V (OCVA i TMJA); màxim en pas
prenupcial. 1 ex. al pla de les Gates el
29.IX (JMAA); darrer registre de l’any
(JMAA).
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. en vol per l’estany Europa el
18.III (JCPA i RACB) i 1 ex. en vol per les
closes del Tec el 19.III (SSAA); primeres
citacions en pas prenupcial. 2 exs. en vol
pels estanys del Matà l’1.VI; darrera cita-
ció en pas prenupcial (JMAA).

ALT URGELL

Vilanova de Banat 137 exs. en migració
postnupcial entre el 25.VIII i el 16.IX,
amb un màx. de 51 exs. l’11.IX, al 7è estu-
di de la migració postnupcial de rapinyaires
al Parc Natural Cadí-Moixeró (JDAB). Xifra
molt inferior a les habituals pel lloc i les
dates, fruit segurament de la inexperièn-
cia dels col·laboradors i potser també de
l’atzar.

BAGES

Castelltallat Aprox. 400 exs. passen en 2
hores d’observació el matí del 29.VIII, i
56 exs. en el mateix interval del 30.VIII
(JBPB). 
Serra de Pinós 60-70 exs. migrants en
direcció SO el 24.VIII (JBPB). 

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 3 exs. en vol al Canal Vell
el 7.IV; primera observació prenupcial
(DBCA). 2 exs. en vol sobre els arrossars
dels Panissos el 13.VI; darrera observa-
ció prenupcial (DBCA, FVEA i ABBA). 4 exs.,
3 exs. adults i 1 ex. juvenil, en vol sobre
el Fangar el 14.IX; primera observació

postnupcial (DBCA). 5 exs. juvenils en vol
sobre l’illa de Buda el 28.X; darrera obser-
vació postnupcial (DBCA i RTFA).

BAIX EMPORDÀ

Massís del Montgrí 1 ex. prop de Torre
Ponsa el 9.VI (JMAA).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. sobre el Remo-
lar-aeroport el 14.IV (RRSB i JJMB) i 16.V
(FSEB, FLSA i RGBA). 1 ex. a la Ricarda l’1.VIII
(XLBA); primera citació de pas postnup-
cial. 1 ex. sobre la maresma (FLSA, ARMC i
RGBA) més 2 exs. sobre el litoral deltaic el
9.X (XLBA a: CISEN; El Pebret, num. 16) ;
darrera citació de pas postnupcial. 

BARCELONÈS

Barcelona 5 exs. passen sobrevolant el zoo
el 15.IX (JGGD).
Serra de Collserola 1 ex. en vol cap al
nord per sobre el turó d’en Segarra, atacat
per un Falco peregrinus, el 4.V, última obser-
vació prenupcial (CODA). 1 ex. en pas obser-
vat des del puig d’Olorda l’1.VI (FLLA i
DDDA). 299 exs. comptabilitzats des del
turó Blau, entre l’1.IX i el 21.X. Màxim de
74 exs. el 23.IX (CODA).

BERGUEDÀ

Montmajor Aprox. 45 exs. migrants
passen en mitja hora d’observació l’11.V
(JSPB i PABB). 
Puig-reig 1 ex. observat el 9.VI en vol de
caça sobre una zona cremada, molt allun-
yada de les zones de cria conegudes; al cap
de 15 minuts se’n va cap al nord-oest
seguint la carena (PABB).

GARROTXA

Olot 1 ex. a l’Hostal del Sol el 26.III (PCRB).
1 ex. a la serra de la Pinya el 4.VII (FTCA).
Santa Pau Aprox. 18 exs. passen en migra-
ció per Sant Julià del Mont el 26.X (PCRB).
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a 2 exs. joves a l’espigó del far el 20.X i el
3.XI (ACTA). 
Torredembarra 1 ex. jove als Muntanyans
el 9.VII (RFXD i XBGA). 1 ex. jove als Mun-
tanyans el 23.VIII (PARA, PASA i ACTA). 1 ex.
als Muntanyans el 9.IX (PARA). 1 ex. jove
als Muntanyans el 24.IX (JMAC i SRJA). 

VALLÈS ORIENTAL

Santa Maria de Palautordera 1 grup en
pas en direcció SO de nit el 3.V (JAPB).

Phoenicopterus ruber
Flamenc del Carib

Primera observació coneguda per a Cata-
lunya d’aquest flamenc fins ara conside-
rat com una subespècie de la forma nidi-
ficant a Catalunya i que correspon a un
exemplar amb tota seguretat procedent de
captivitat. Clavell (2002) esmenta la pre-
sència d’un individu d’aquesta espècie a
l’albufera de València l’any 1994.- RACC i
SHVA.

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 mascle adult al Canal
Vell el 15.V, posteriorment es observat a
diferents localitats del delta (port del Fan-
gar i punta de la Banya) fins al 31.XII (DBCA,

JPVF, FVEA i SSAA).

Phoeniconaias minor
Flamenc menut

Aquesta espècie està present al delta de
l’Ebre almenys des de 1990. Sembla que
es tracta d’uns individus procedents d’un
grup que es va escapar a Mallorca. No hem
de descartar la possibilitat que individuus
d’aquesta espècie puguin associar-se a fla-
mencs que visiten l’Àfrica i que, seguint-
los en el seu retorn cap a la Mediterrànea,
apareguin com a divagants als Països Cata-

lans. No s’han observat indicis de repro-
ducció, tot i que és present durant l’èpo-
ca reproductora.- JFOB.

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 2 exs. adults a la punta
de la Banya el 21.V (DBCA i FVEA). Citació
pendent d’homologació pel Comité de Rare-
zas de SEO/BirdLife.

Pernis apivorus 
Aligot vesper 

Les observacions anuals extremes –a mit-
jan març i a la fi d’octubre- entren dins la
fenologia normal de l’espècie. La major
part de dades de la fi del pas prenupcial i
de l’inici del postnupcial també encaixen
dins del que és habitual –mitjan juny i pri-
mers d’agost- però per a cada període hi
ha una excepció remarcable, que potser
caldria atribuir més a individus no repro-
ductors que no pas a veritables migrants:
la citació del 24.VI al cap de Creus i l’es-
tada en un secà de Balaguer de 3-6 indi-
vidus entre el 17.VII i el 6.VIII. Les
màximes concentracions en pas corres-
ponen a observacions puntuals de la fi d’a-
gost (Alt Camp i Bages). És interessant que
es facin arribar a l’Anuari totes les cita-
cions del període reproductor procedents
de sectors on l’aligot vesper és escàs o poc
conegut, com és el cas de les rebudes aquest
any de zones baixes de la Catalunya orien-
tal (Gironès, Maresme i Vallès Oriental).-
PABB i JSPB.

ALT CAMP

El Pont d’Armentera 2 exs. a Selmella el
27.IX (MDDB).
Figuerola del Camp 513 exs. en migra-
ció a Miramar el 29.VIII (MDDB).
Querol 1 ex. a la font de Jubany el 21.IX
(MDDB).
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la més primerenca dels anuaris publicats
(30.I), un mes abans que la següent dada
rebuda, mentre que la darrera ha estat a
finals de maig (28.V), quan encara es comp-
taren 26 exs. en pas. L’existència d’efectius
reproductors i estiuejants emmascara el
final d’aquesta migració i l’inici de la
postnupcial, especialment a les comarques
gironines, la conca de l’Ebre i als voltants
d’alguns abocadors comarcals. Cal desta-
car la importància que tenen aquests, com
ho demostren les dades del Berguedà i el
Solsonès. L’observació de Tarragona el 6.VII
es podria considerar com la primera pos-
tnupcial, mentre que la darrera ha estat a
finals d’octubre (27.X). El grup màxim
censat ha estat de 212 exs. a la Cerdanya
l’11.VIII. Cal remarcar també la dada de
dispersió juvenil al delta de l’Ebre i la cita-
ció de la Val d’Aran.-XLBA.

ALT CAMP

Aiguamúrcia 2 exs. en migració al torrent
de Sapera el 18.III (CGGA).
El Pla de Santa Maria 1 ex. en migració
als aiguamolls el 20.VII (MDDB).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural del Cap de Creus 22 exs.
en pas per Vilajuïga el 5.V (OCVA i TMJA).
26 exs. en pas a Sant Pere de Rodes el 28.V
(PGGA i PFLB).
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. a l’estany del Cortalet el
26.II (ABBC); primera citació en pas pre-
nupcial. Min. 50 exs. en vol pel Cortalet
el 25.III (APXB); xifra màxima en pas pre-
nupcial. Observacions d’exs. estiuejants
durant tot el mes de juny (JMAA). 1 ex. a
Vilaüt el 15.IX (DSSA); darrera citació en
pas postnupcial. 
Vilajoan Aprox. 50 exs. el 18.III (LJFA).

BAIX CAMP

Arbolí 1 ex. en migració al coll de la Creu
l’1.V (MDDB).

Prades 1 ex. en migració a Prades el 7.V
(MDDB).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 exs. en vol sobre el Canal
Vell el 2.III; primera observació prenup-
cial (DBCA). 2 exs. en vol sobre els arros-
sars de Noguera, Camarles, el 18.V; darre-
ra observació prenupcial (DBCA i MFCA).
1 ex. juvenil a l’Encanyissada del 10.VI al
22.IX; observació estival d’un ex. proba-
blement en dispersió des d’alguna locali-
tats de cria propera, com ara la Ribera d’E-
bre (DBCA i AEFA). 3 exs. en vol sobre
Deltebre el 17.IX; primera observació post-
nupcial (DBCA i MFCA). 1 ex. en vol sobre
el Canal Vell el 4.X; darrera observació
postnupcial (DBCA).

BAIX EMPORDÀ

Fontanilles Dormidor de 20 exs. al puig
de la font Pascuala el 21.VII (DBRA).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. al Remolar el
21.IV (RRSB i JJMB). 1 ex. sobre la mares-
ma el 30.IV (FLSA, RGBA, FSEB i XLBA), l’1.V
(AMRA, CODA, JJMB i RRSB), 24.VIII (FBBA);
primera citació de pas postnupcial, i 27.X
(FPVA i FPXA); darrera citació de pas post-
nupcial.

BAIX PENEDÈS

El Montmell 2 exs. en migració al Mont-
mell el 15.V (CGGA i XBGA).
Sant Jaume dels Domenys 1 ex. al Pèlag
Gran, riera de Marmellar el 20.III (CGGA i
XBGA).

BARCELONÈS

Serra de Collserola 2 exs. en vol de
caça sobre la zona del turó Blau, el
7.IV (CODA). 2 exs. en pas observats des
del puig d’Olorda l’11.VII, primera obser-
vació postnupcial (FLLA i DDDA). 7 exs.
comptabilitzats des del turó Blau entre
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GIRONÈS

Girona 2 exs. en vol el 2.V (ACHA). 1 ex.
migrant sobre la ciutat el 25.V (ACHA).
Salt 2 exs. en vol a la zona de les Sorre-
res el 7.VII (EMFA, JVLA, LGPA i MBMB). 3 exs.
en vol a la zona de les Deveses el 26.VIII
(JFBB, JVLA i MPMD).
Vilablareix 1 ex. el 12.IX (SGGB).

MARESME

Pineda de Mar 8-10 exs. remuntant en
vol circular a la serra del Montnegre el
13.III (XPMB).
Sant Iscle de Vallalta 1 mascle vist tot el
matí volant per sobre de can Maresme, el
23.VI (EBMA).
Serra del Montnegre 1 ex. sobrevolant
els boscos de la zona el 15.VI (JSPC).

NOGUERA

Balaguer 6 exs. parats en un rostoll al secà,
caçant llagostes el 18.VII, almenys 3 dels
exs. romanen a la zona fins al 6.VIII (JBSA). 
Menàrguens 3 exs. volant baix el 28.III
(JBSA). 

OSONA

Rupit i Pruit Estol de 60 exs. en pas el
12.V (CMGA). 
Sant Boi de Lluçanès 2 exs. en vol direc-
ció SE el 30.IX (JMAC, JMAD i SRJA).
Sant Martí de Centelles 1 ex. el 15.IV
(SRJA).

PALLARS SOBIRÀ

Soriguera 3 exs. en zel a Malmercat el
27.VI (JCBC).

PLA D’URGELL

Torregrossa 1 ex. en migració als tossals
de Margalef el 25.V (JEBA). 

SEGRIÀ

Alcarràs 14 exs. remuntant la bassa de
l’Arròs el 29.III (JBSA). 

SELVA

Fogars de la Selva 10 exs. a la zona de
can Simó el 28.IX (DCFB). 5 exs. a la zona
de la urbanització Parc Prínceps el 5.X
(DCFB).

TARRAGONÈS

Tarragona 9 exs. a mas Rafel el 23.IX (ACTA

i JFOD). 2 juvenils al Lloreto el 24.IX (ACTA

i PJAA). 1 ex. el 23.IX (ACTA).

TERRA ALTA

El Pinell de Brai 8 exs. en migració direc-
ció nord als Brois el 2.VI (RACC).

URGELL

Ossó de Sió 1 ex. a la zona dels Parats-
tossal de Miró el 22.V (ABBB i JDMA). 

VALLÈS OCCIDENTAL

Montcada i Reixac 16 exs. al turó d’en
Rata el 16.IX (JJPA i MLMC).

VALLÈS ORIENTAL

Aiguafreda 2 exs. adults el 22.VII (SRJA).
Vilanova del Vallès 2 exs. realitzant pa-
rada nupcial i marcant territori el 16.VI
(JPSA).

Elanus caeruleus
Esparver d’espatlles negres

ALT CAMP

Nulles 1 ex. adult a Nulles entre el 5.XII
i el 23.XII (FPTB, JSHA, LGBA i XTSA). Cita-
ció pendent d’homologació pel Comitè
Avifaunístic de Catalunya.

Milvus migrans 
Milà negre

Les observacions rebudes aquest any demos-
tren l’amplitud del seu període migratori.
La primera observació prenupcial ha estat
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Milvus milvus 
Milà reial

Aquest any han tornat a mancar dades refe-
rents a la nidificació i als dormidors hiver-
nals, especialment el del Pallars Jussà, con-
siderat el més important de Catalunya,
amb 100 exs. el 1996 (Copete 1998). Pel
que fa als passos migratoris, s’han obser-
vat a bona part del territori, amb un major
nombre de citacions a l’abril i el setembre,
com és usual (Ferrer et al. 1986). No obs-
tant això, resulta estrany que només s’ha-
gi rebut una observació a l’octubre, moment
en què és habitual (e.g. Aymí & Herrando
2003). Cal destacar els dos grups migra-
toris de 25 i 35 exs. observats al Prepiri-
neu el 2.V i que, tot i poder tractar-se del
mateix estol, representa una xifra signifi-
cativa. També és remarcable l’individu
observat en pas al Baix Ter el 27.V, enca-
ra que és difícil precisar si les dades extre-
mes corresponen a exemplars no repro-
ductors o a autèntics migrants. En el cas
de l’observació de l’Alt Urgell al juliol tam-
bé podria tractar-se d’un estiuejant, tal i
com succeeix al Solsonès (Aymí & Herran-
do 2003).-XLBA.

ALT CAMP

Figuerola del Camp 1 ex. a Jordans el
24.XII (MDDB). 

ALT EMPORDÀ

Parc Natural del Cap de Creus 1 ex. al
pla de les Gates el 29.IX (JMAA).
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. a Pedret el 3.II (JMGC). 1 ex.
als estanys del Matà el 31.III (AAJA i EGGA).
2 exs. a les Llaunes el 12.IX (DSSA).

ALT URGELL 

Bellestar 35 exs. volant en cercles sobre
uns camps el 2.V. Observats el mateix dia
que a la conca de Tremp es veia un altre
grup de 25 milans reials (JCCD). 

Peramola 1 ex. passa volant a poca alça-
da el 17.VII (JDAB); data inusual a la comar-
ca, i que fa pensar en una possible repro-
ducció.

BAIX CAMP

Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant 1 ex.
a l’Almadrava el 12.IV (LGSB).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. juvenil en vol
sobre el Canal Vell el 22.IX (DBCA).

BAIX EMPORDÀ

Baix Ter 1 ex. a Sobrestany el 7.IV (JPCA).
1 ex. als arrossars del molí de Pals el 14.IV
(XGMA). 1 ex. sobre el Ter Vell el 17.IV
(DBRA). 1 ex. en vol cap a nord a Sobres-
tany el 27.V (JPCA).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. sobre la riera
de Sant Climent el 21.IV (MMVA, XEEA,
FLSA). 1 ex. a cal Tet el 5.X (FMVB).

BARCELONÈS

Serra de Collserola 4 exs. comptabilit-
zats des del turó Blau entre el 22.IX i el
30.IX (CODA).

BERGUEDÀ

Fígols 1 ex. el 26.I (JEBA).
L’Espunyola 1 ex. el 28.II (DFFA).
Montmajor 1 ex. el 18.IV (DFFA).

CERDANYA

Prullans 1 ex. amb 9 Corvus corax volant
el 5.VIII (GABA i JSBC).

GARROTXA

Santa Pau 1 ex. en vol a Sant Julià del
Mont el 28.II (FTCA).

GIRONÈS

Salt 1 ex. en vol sobre el municipi el
9.III (MBMB).
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el 28.VIII i el 24.IX. Màxim de 3 exs. el
23.IX (CODA).

BERGUEDÀ

Berga Com l’any 2000, s’observa la pre-
sència estival continuada de l’espècie a l’a-
bocador comarcal, però sense cap indici
de nidificació: mín. 35 exs. el 10.VI, mín.
52 exs. el 23.VI, mín. 16 exs. el 3.VII (JSPB

i PABB). 50 exs. a l’abocador de Berga el
6.IV (DFFA).

CERDANYA

Bellver Un estol d’un mínim de 212 exs.
l’11.VIII a les 17h.; alguns exs. descendien
per aturar-se en unes pastures entre Bell-
ver i Alp, mentre altres reprenien el vol
(JPRB). 75 exs. dormen a l’abocador de Bell-
ver el 19.VIII (LTBB).

GIRONÈS

Girona 1 ex. a Palau-Sacosta el 12.VI (PFLB).
Sant Julià de Ramis 4 exs. en vol sobre
la costa Roja el 7.III (PFLB).

NOGUERA 

Balaguer 34 exs. al secà el 31.III (TNCA).
Aprox. 60 exs. remuntant el secà el 15.VI
(JBSA). 
Os de Balaguer 1 ex. al monestir de les
Avellanes el 23.VI (TNCA). 

OSONA

Les Masies de Voltregà 52 exs. volant
cap al N el 24.IV (RPEA).

PLA DE L’ESTANY

Banyoles 2 exs. a l’abocador de Puigpal-
ter el 6.IV (CFQA). 6 exs. en vol a força
alçada el 21.IV (CFQA).
Cornellà del Terri 2 exs. volant en direc-
ció N el 30.I (JLBB).
Vilademuls 2 exs. cridant sense parar a la
zona de Parets d’Empordà el 9.IV (DSBB,

PFLB i PGXA).

PLA D’URGELL

Bellvís 2 exs. a la Bòbila el 13.V (FMSA). 

RIBERA D’EBRE

Flix 2 exs. a Sebes el 13.III (PJMB).
La Palma d’Ebre 1 ex. als Masos el 13.V
(RACC); rar a la zona.

SEGRIÀ

Gimenells Niu en un pollancre amb 1 ex.
covant al pla de Xama l’1.V (JBSA). 
Montoliu de Lleida 4 exs. a l’abocador el
4.III i 63 exs. el 22.III (SWWA). 
Pantà d’Utxesa 42 exs. ajocats en uns
arbres el 10.III (JCGA). 

SOLSONÈS

Clariana de Cardener 200 exs. a l’abo-
cador el 23.IV (JCOA). 50 exs. a l’embas-
sament de Sant Ponç el 4.VIII (JCOA).

TARRAGONÈS

Tarragona 1 ex. a mas Rafel el 6.VII; pri-
mera citació postnupcial (ACTA). 

TERRA ALTA

Horta de Sant Joan 1 ex. el 23.X (LJAA).

VAL D’ARAN

Vielha e Mijaran 1 ex. captura una Rana
temporaria a la bassa de Plan des Cards, a
2.120 m, al sisè intent el 25.V. Una esto-
na més tard, un Milvus milvus en captura
una altra, al segon intent (ILGA).

VALLÈS OCCIDENTAL

Montcada i Reixac 5 exs. en vol a les Male-
ses l’11.V (JJPA i MLMC).
Palau-solità i Plegamans 3 exs. en vol a
cal Pujol el 22.IV (AJVA).
VALLÈS ORIENTAL

Vilanova del Vallès 1 ex. adult al turó de
Sellecs el 20.IV (JPSA).

Anuari d’Ornitologia de Catalunya 200188



vant 2 joves, que són fora del niu el 26.VII
(PABB).
Puig-reig 1 ex. adult volant baix, en direc-
ció NO, a l’Ametlla de Merola, el 6.V (JSPB).

MARESME

Arenys de Munt 1 ex. jove posat a can
Sala de Dalt el 5.V (MFBA). 

NOGUERA

Bellmunt 2 exs. adults al secà el 20.IV
(GBCA). 
Camarasa 1 parella al territori de cria el
23.III (JBSA). 
Castelló de Farfanya 2 exs. adults volant
per damunt del secà el 15.VI (JBSA). 
Congost de Mont-rebei 1 ex. adult el 12.X
(APCD). 

OSONA

Orís Observat al coll de les Gargantes el
17.III (CMGA).

PALLARS SOBIRÀ

Alt Àneu 1 adult a Àrreu, en una zona
gens habitual per a l’espècie (JCBC).

RIBERA D’EBRE

Ascó 1 ex. volant amb 3 exs. de Gyps ful-
vus el 7.IV (LJAA). 1 ex. adult a les illes el
25.VIII (LJAA).
La Palma d’Ebre 1 ex. adult a les Planes
el 20.VII (RACC).

SOLSONÈS

Canalda 1 poll al niu el 30.VI (DGCA).

Aegypius monachus
Voltor negre

Espècie accidental que com a no repro-
ductora s’ha observat en diferents oca-
sions en zones pirinenques i prepirinen-
ques de Catalunya. La major part dels exs.
són individus juvenils que realitzen vols

erràtics i que generalment es localitzen
juntament amb estols de voltors comuns
a prop de canyets i altres fonts previsibles
d’aliment on es concentren altres carron-
yaires.- AMVA.

BERGUEDÀ

Viver i Serrateix 1 ex. és observat molt a
prop de la carretera de Viver a Serrateix
diverses vegades els dies 13 i 14.IX; es dei-
xa acostar fins a 4-5 m i sembla malalt o
desnodrit (PBXA). Citació pendent d’ho-
mologació pel Comitè Avifaunístic de Cata-
lunya.

Gyps fulvus 
Voltor comú

És l’espècie de voltor més comuna a Cata-
lunya, amb prop de 450 parelles repro-
ductores i amb un creixement progressiu
dels seus efectius i la seva àrea de distri-
bució. Cada cop és més habitual obser-
var-lo en zones allunyades dels sectors
de reproducció, situats principalment en
les comarques pirinenques i prepirinen-
ques de Catalunya. Aquest fenomen
respon als moviments en cerca d’aliment
per part d’individus no reproductors (com
és el cas de les observacions en comar-
ques com la Garrotxa) i als moviments
erràtics d’individus juvenils que molts
cops acaben essent recuperats dins de
poblacions o zones molt allunyades de
l’hàbitat i sectors habituals de presència
de l’espècie (cas del delta de l’Ebre o de
Gallifa).- AMVA.

ALT URGELL

Organyà Es troben 3 nius el 19.IV (CRGA

i LMRB).
Serra de Sant Joan 1 femella copula amb
2 mascles diferents en 10 minuts (FMVB).
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OSONA

Sant Martí d’Albars 1 ex. el 24.III (JCCA).

PALLARS JUSSÀ

Llimiana 25 exs. volant en cercles sobre
un canyissar de l’embassament de Cellers
el 2.V (MVEB).

PALLARS SOBIRÀ

Baix Pallars 1 ex. el 12.I i el 27.I; hiver-
nada escassa però regular a la comarca
(JCBC).
Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany
de Sant Maurici 1 ex. al Pinetó el 14.VI
(JCBC).

PLA D’URGELL

Bellvís 1 ex. al riu Corb a Torre Calvet el
5.IV (FMSA). 

SEGRIÀ

Alfés 1 ex. a la timoneda el 5.IV (ABBB,

DGJA i GBCA). 
Els Alamús 1 ex. el 7.IV (JEBA). 

Gypaetus barbatus
Trencalòs

La població catalana de trencalòs conti-
nua amb la tendència positiva de creixe-
ment constatada durant els darrers anys,
augmentant en un territori respecte a l’any
2000 (Margalida & García 2002). L’any
2001 el total de la població catalana de
trencalòs s’ha establert en 30 territoris,
dels quals 21 corresponen a parelles repro-
ductores. No obstant això, els paràme-
tres reproductors han estat força baixos:
un total de 16 postes, de les quals sola-
ment es va comprovar que hi va haver des-
closa en 12, i van volar un total de 7 polls.
La productivitat va ser de 0,33 polls
volats/parella controlada i l’èxit reproductor
de 0,44 polls/volats per parella amb pos-
ta.- AMVA i DGFA.

ALT URGELL

Castellàs 2 exs. volant sobre el poble el
20.III (FMSA).

VAL D’ARAN

Túnel de Vielha 1 ex. adult volant per la
vall de l’oest de la boca sud del túnel de
Vielha el 31.XII (JPCA).

Neophron percnopterus
Aufrany

L’aufrany a Catalunya ha mantingut esta-
bilitzada la seva població durant els darrers
20 anys, si bé s’han incrementat lleugera-
ment els seus efectius reproductors: de 29
parelles censades el 1987 a les 40 estima-
des l’any 2000. Cal destacar les observa-
cions primaverals d’individus no repro-
ductors realitzades al quadrant nord-est
de Catalunya on l’espècie és absent com a
reproductora.- AMVA i DGFA.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural del Cap de Creus 1 ex. de
1r estiu amb plomatge molt desgastat al
pla de les Gates el 22.IV (JMAA). 1 ex. en
pas per el Vilajuïga el 5.V (OCVA i TMJA).
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. immatur en vol per l’estany
del Tec el 21.IV (ACHA). 
Vilajuïga 1 ex. el 5.V (TMJA i OCVA).

ALT URGELL

Calbinyà 2 exs. pasturen en un prat de
sota el poble el 6.VI. Un d’ells és un jove
de l’any i l’altre té el cap i el coll encara
grisosos (JDAB). 
Organyà Una parella entra en un forat d’u-
na paret el 19.IV (CRGA i LMRB).
BERGUEDÀ

Gósol 1 ex. adult volant en direcció NO
sobre el Pedraforca el 7.IV (SRJA).
L’Espunyola La parella coneguda en
aquesta localitat des de 1998 treu enda-
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postnupcial entre el 25.VIII i el 16.IX, amb
un màx. de 25 exs. l’11.IX, al 7è estudi de
la migració postnupcial de rapinyaires al Parc
Natural Cadí-Moixeró. Xifra inferior a les
habituals pel lloc i les dates, fruit segura-
ment de la inexperiència dels col·labora-
dors i potser també de l’atzar (JDAB).

BAIX CAMP

Reus 1 ex. a la riera de la Boella-aeroport
l’1.IV; primera observació prenupcial (ACTA

i PJAA).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. en vol sobre l’En-
canyissada el 2.III; primera observació pre-
nupcial (DBCA i MFCA). 1 ex. en vol sobre
Canal Vell el 6.V; darrera observació pre-
nupcial (DBCA). 1 ex. en vol sobre el Canal
Vell el 30.VII; primera observació post-
nupcial (DBCA). 1 ex. a la tora Cremada,
punta de la Banya, el 18.X; darrera obser-
vació postnupcial (DBCA i JPVF).

BAIX EMPORDÀ 

Baix Ter 1 ex. als arrossars de Pals el 16.III
(AGCB i DBRA); primera citació en pas pre-
nupcial.

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. sobre la mares-
ma el 3.V (RGBA); darrera citació de pas
prenupcial. 1 ex. al riu alçada de Sant
Boi el 13.VIII (VGRA); primera citació de
pas postnupcial. 1 ex. a cal Francès l’11.IX
(JJMB i RRSB).
Sant Just Desvern 1 ex. al turó Rodó el
17.III (CODA); primera citació de pas
prenupcial.
Vallirana 1 ex. a la serra de l’Ordal el 17.III
(ECEA i JBCC).

BARCELONÈS

Barcelona 2 exs. al parc de la Ciutadella
el 18.IX (RSBA i TASA/ERIT). 2 exs. a Sant
Andreu el 30.IX (JCCA).

Serra de Collserola 6 exs. comptabilit-
zats des del turó Blau entre l’11.IX i el
10.X. Màxim de 3 exs. el 23.IX (CODA).

GARROTXA

Sant Aniol de Finestres 2 exs. al Ventós
el 8.VIII (JPTA).
Santa Pau 1 ex. a Sant Martí el 29.IV (PCRB).
1 ex. a la serra del Corb l’1.V (JPTA). 1 ex.
al veïnat de Fages el 9.VI (JPTA). 1 ex. a les
costes de Simó el 18.VI (JPTA). 1 ex. al veï-
nat de Fages el 3.VII (JPTA). 1 ex. a Sant
Julià del Mont el 6.VIII (JPTA).
Sant Feliu de Pallerols 2 exs. el 8.IV (JPTA).
Sant Joan les Fonts 3 exs. a la zona dels
Vivers el 9.III (FTCA).

GIRONÈS

Girona 1 ex. el 15.III (ACHA). Última obser-
vació d’una parella que utilitza la zona del
castell de Sant Miquel com a àrea d’ali-
mentació el 14.IX (PFLB).

NOGUERA

Menàrguens 1 ex. al pla de Violes l’11.X;
darrera observació de l’any a la zona (JEBA). 

PLA DE L’ESTANY

Banyoles 1 ex. volant sobre la zona de
l’estany de Banyoles el 4.VI (BGEA).
Fontcoberta 1 ex. en volt baix al veïnat
de Fares el 14.VII (CFQA).

RIBERA D’EBRE

Flix 4 exs. a les Aixalelles el 22.III (PJMB).

SELVA

Caldes de Malavella 2 exs. en vol i recla-
mant a l’ermita de Sant Sebastià el 8.IV
(JRRC).
Osor 1 ex. jove el 16.IX (JTTA).

TARRAGONÈS

Salomó 1 ex. a Roca Roja el 8.IV (ABBB).
Tarragona 1 ex. al bosc de la Marquesa el
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BAIX CAMP

Reus 1 ex. entre Reus i Constantí el 3.IV
(LJAA).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. juvenil, debilitat i
desorientat, es recull 1 milla nàutica mar
endins enfront de Sant Carles de la Ràpi-
ta i les Cases d’Alcanar el 19.IX (DBCA).

BAIX LLOBREGAT

El Papiol 1 ex. sobre can Parera el 4.I i
l’11.III (CFMA).

BERGUEDÀ/SOLSONÈS

Cens de les colònies situades al límit entre
les dues comarques: mín. 12 parelles (7
als vessants S i E de la serra de Busa i 5 als
cingles de Taravil) (PABB).

GARROTXA

Montagut 2 exs. a Sadernes el 16.VI (JTTA).
Santa Pau 1 ex. planejant sobre el sector
del Grau el 27.II (FTCA).

NOGUERA 

Camarasa 18 nius ocupats a la colònia de
Fontllonga, gairebé tots amb poll, el 23.III
(JBSA). 

OSONA

Sant Martí d’Albars 20 exs. el 9.IV (JCCA);
grup màx. observat a la comarca, d’on per
al 2001 s’han rebut un total de 8 citacions
de l’espècie.

TERRA ALTA

El Pinell de Brai 2 exs. volant per la zona
de l’ermita de Santa Magdalena el 22.VII
(RACC).
URGELL

Sió 1 ex. el 23.V (DGCA). 

VALLÈS OCCIDENTAL

Gallifa 1 ex. de 3r any calendari a les
roques de Gallifa el 7.IV (FMVB).

Circaetus gallicus 
Àguila marcenca

Tot i la seva expansió en els darrers anys,
durant el 2001 no s’ha rebut cap dada de
nous territoris. Únicament s’han recollit
dades de cria de l’Alt Empordà, on s’ha
comprovat també la presència d’estiue-
jants. La primera observació de l’any ha
estat el 9.II als aiguamolls de l’Empordà,
la més extrema de tots els anuaris publi-
cats, mentre que la darrera ha estat al mateix
lloc el 6.XI, dins de la normalitat. L’última
citació prenupcial s’ha efectuat el 6.V al
delta de l’Ebre, el mateix dia que el 1999
(Martínez Vilalta 2002). Els primers movi-
ments postnupcials s’han observat a finals
de juliol a l’Alt Camp.-XLBA.

ALT CAMP

Aiguamúrcia 1 ex. a Aiguamúrcia el 4.III;
primera observació prenupcial (MDDB).
Mont-ral 3 exs. caçant junts al bosc de
Mont-ral el 28.V (MDDB). 5 exs. en migra-
ció als Motllats el 21.VII (MDDB).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural del Cap de Creus 1 ex. en
pas cap al nord prop del far de la punta
del cap de Creus, el 18.III (PFLB, ACHA,

TLFA, PGGA i JGCB). Una parella nidificant
al sector central del parc natural i una altra
al sector de Serra Verdera (PFLB). 
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. als estanys del Matà el 9.II
(LMCA); primera citació en pas prenupcial.
Observacions d’exs. estiuejants durant tot
el mes de juny (JMAA). 1 ex. als estanys del
Matà el 6.XI; darrera citació en pas post-
nupcial (JMAA i TMJA). 
Sant Climent Sescebes 1 ex. el 3.III (ACJA). 
Ventalló 1 parella amb territori establert
a les pinedes del bosc Rigall el 23.V (JMAA).

ALT URGELL

Vilanova de Banat 66 exs. en migració
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GIRONA

Girona 1 femella volant sobre la zona de
les Pedreres el 19.III (ACHA). 1 ex. a Camp-
dorà el 28.III (PFLB). 1 ex. a la zona de les
Pedreres el 8.V (ACHA).
Sant Julià de Ramis 1 ex. a la costa Roja
el 23.III (ACHA i PFLB).

OSONA

Centelles 1 femella en migració per la
serra de Puigsagordi el 22.IX (JPCA).
Gurb 2 mascles el 26.III (RPEA).
Tavèrnoles 1 ex. en vol de caça sobre
camps el 7.X (RPEA). 
Vic 1 femella migrant pel puig dels Jueus
el 22.IX i una altra femella el 25.IX (MRFB).

PALLARS JUSSÀ

Pantà de Cellers S’han censat 2 nius amb
posta segura i un sol poll volander al pan-
tà de Cellers, única localitat de cria a la
comarca (FPTA i JBSA).

PALLARS SOBIRÀ

Llavorsí 1 mascle en migració, seguint la
Noguera Pallaresa vers el sud el 30.IX (JPPE).

PLA DE L’ESTANY

Esponellà 1 femella al pla de Martís el
15.IV i 2 exs. el 12.V (CFQA).

RIBERA D’EBRE

Ascó 3 exs. el 27.IX (LJAA).
Flix Observacions a Sebes: 1 femella i 2
mascles el 13.I, 1 ex. jove el 19.VI i 2 exs.
joves el 25.VI (PJMB).
SEGRIÀ

S’han censat 22 nius amb posta segura i
34 polls volanders (n = 20) a 6 localitats:
16 al pantà d’Utxesa, una a l’aiguabarreig
Segre-Cinca i 5 en 4 petites basses de
reg. Tres d’aquestes darreres localitats són
noves per a l’espècie (AVPA, FPTA, JBSA i
SMRA).

SELVA

Riells i Viabrea 2 exs., mascle i femella,
al riu Tordera en migració cap al nord el
21.III (JRRC i RSBA).
Sils 1 exs. als Estanys el 15.IV (JVLA).

SOLSONÈS

Clariana de Cardener 1 ex. el 21.IV (DGCA).

TARRAGONÈS

Constantí 2 mascles i 2 exs. indetermi-
nats a les Fonts el 18.III (ACTA).
El Catllar 1 femella adulta al Mèdol el
5.IX (ACTA).
Tarragona 1 ex. volant en direcció N al
Lloreto el 17.III (ACTA). S’observen en pas
fins a 56 exs. en dues hores a mas Rafel
el 23.IX (ACTA, JFOD i JFOA). 9 exs. en direc-
ció S al Lloreto el 24.IX (ACTA i PJAA). 
Torredembarra 1 ex. als Muntanyans el
27.XI (CGGA i XBGA).

URGELL

S’ha censat un niu amb posta segura i 2
polls volanders en un reguer a Altet, úni-
ca localitat de cria a la comarca (FPTA i
JBSA).

VALLÈS ORIENTAL

Vallgorguina 1 ex. volant en direcció S
l’1.X (JSPC).
Vallromanes 1 ex. jove el 5.IX (JPSA).

Circus cyaneus 
Arpella pàl·lida

ALT CAMP

El Pla de Santa Maria 1 ex. mort d’un tret
als aiguamolls el 26.X (MDDB).
Montferri 1 ex. en migració a Tossagros-
sa el 18.IX (MDDB).
Querol 2 exs. migrant a l’Espluga el 16.X
(MDDB).
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5.IX; última citació postnupcial, 2 pare-
lles amb territori en la zona (ACTA).

VAL D’ARAN

Canejan 1 ex. a Embaus el 13.X (ESGA,

EVGA, JPPE i JVGA). Data un xic tardana
per a l’espècie al Pirineu.

Circus aeruginosus 
Arpella vulgar 

ALT CAMP

Cabra del Camp 1 mascle immatur migrant
al barranc de Fonollosa el 12.III (MDDB).
El Pont d’Armentera 1 ex. migrant a Sel-
mella el 4.III (MDDB).
Figuerola del Camp 1 ex. migrant a Mira-
mar el 26.IX (MDDB).
Querol 2 exs. migrant a Castellot de Pin-
yana el 23.IX (MDDB).
Vilabella 1 ex. en migració al riu Gaià el
2.X (MDDB).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural del Cap de Creus 1 ex.
en vol per sobre de cap Norfeu el 20.I
(PFLB, MSFB, ACHA i HPMA). 1 ex. en pas
prenupcial a la punta del cap de Creus
el 18.III (PFLB, ACHA, JGCB, TLFA i PGGA).
2 ex. al mateix indret el 9.IV (PFLB i JVLA).
1 ex. en pas cap al N el 15.IV (PFLB). 1
ex. al Pení el 22.IV (PFLB, DSBB, JGCB i
ACHA).
La Jonquera 1 parella nidificant a l’estany
Gros de Canadal (ACJA).
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 23 exs. als dormidors el 22.I (JMAA,

OCVA, MJMA, BMBA i JSBD) i 20 exs. el 15.II
(JMAA i TMJA); censos d’ocells aquàtics hiver-
nants. Població nidificant avaluada en 6
parelles (JMAA). 15 exs. als dormidors el
22.XI (JMAA, BMBA, JSBD i IBTA) i 13 exs. el
20.XII (JMAA, TMJA, BMBA i IBTA); censos d’o-
cells aquàtics hivernants.

BAGES

Sant Joan de Torroella 1 mascle el 22.III
(JCGF).

BAIX CAMP

Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant Fins
a 14 exs. a l’Almadrava el 12.IV (LGSB).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 247 exs. a tot el delta el
12-18.I; cens d’ocells hivernants (DBCA i
FVEA/PDEA). 1 ex. de 2n any, probablement
mascle, al Garxal el 22.V; darrera obser-
vació prenupcial (DBCA). 1 femella adulta
al llarg de tot l’estiu al sector Encanyissa-
da-Vilacoto, tot i que sense indicis de repro-
ducció; ocasionalment és observada caçant
a Vilacoto, la Platjola i el Canal Vell (DBCA).
1 ex. juvenil, probablement femella, als
arrossars del Sillero el 29.VII; primera
observació postnupcial (DBCA).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 10 exs. el 13.I durant
el cens d’ocells hivernants. 1 ex. en pas
sobre la maresma el 9.V (FLSA); darrera
citació de pas prenupcial. 1 femella adul-
ta niant al pas de les Vaques fins a finals
de juny (FSEB i FLSA) on el 28 i 29.VII s’ob-
serven els dos joves volanders a la mares-
ma (FSEB i AAJA). 4 exs. en pas sobre la
maresma el 2.IX (RRSB); primera citació de
pas postnupcial. 

BARCELONÈS

Barcelona 2 exs. al parc de la Ciutadella
el 18.IX (RSBA i TASA/ERIT). 
Serra de Collserola 280 exs. comptabi-
litzats des del turó Blau entre l’1.IX i l’1.XI.
Màxim de 113 exs. el 23.IX (CODA). 

BERGUEDÀ

Avià 1 femella caçant en un sembrat el
10.V (PABB). 
Viver i Serrateix 1 mascle en migració
el 18.III (JSPB).
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RIBERA D’EBRE

Vinebre 1 ex. a Vinebre el 22.XII (RACC).

RIPOLLÈS

Ribes de Freser 1 femella en vol baix
pel vessant sud del Puigmal el 4.VIII (ADGA).

SEGARRA

Torrefeta El 9.VI, durant la sega, es troba
un niu prop de Florejacs amb 2 polls aca-
bats de néixer més un ou a punt d’eclo-
sionar que es porten al CRF de Vallcalent.
L’ou va eclosionar l’endemà. Seria la sego-
na posta confirmada de l’espècie a la pla-
na de Lleida des que es va iniciar la cam-
panya de salvament de nius de Circus pygar-
gus l’any 1985 (JBSA i CRFA).

SEGRIÀ

Alfés 1 mascle al secà el 4.II (GBCA i JPPE). 
Artesa de Lleida 1 femella a la zona del
pla de Moles el 22.III (ABBB, DGJA i GBCA). 
Gimenells 2 mascles utilitzen el canyis-
sar com a dormidor, junt amb 1 ex. de C.
aeruginosus, al pla de Xama el 31.XII (JBSA). 
Lleida 1 mascle a Pardinyes el 21.III (FMSA). 

TERRA ALTA

Gandesa 2 exs. a Gandesa el 30.IX (MDDB).

Circus macrourus
Arpella pàl·lida russa

Aquesta és la cinquena observació de l’es-
pècie a Catalunya que es publica als anua-
ris (vegeu Copete 2000, Martínez Vilalta
2001, Aymí & Herrando 2003), per bé
que una d’elles va ser rebutjada pel Comi-
té de Rarezas de SEO/BirdLife (de Juana et
al. 2000). Com en la resta de casos no
rebutjats, l’observació d’aquest any corres-
pon a un exemplar en migració prenup-
cial, per bé que és la més tardana de totes
elles.-RACC i SHVA.

NOGUERA

Castelló de Farfanya 1 mascle a la par-
tida de Carenilles el 28.IV (TNCA). Citació
pendent d’homologació pel Comité de Rare-
zas de SEO/BirdLife.

Circus pygargus 
Esparver cendrós 

Aquest any nien a Catalunya un total de
73 parelles, de les quals volen 118 polls,
amb una productivitat de 1,6 polls per
parella. De les 73 parelles, 60 crien en
camps de cereal, 12 en brolles de garric i
1 en una jonquera. S’indemnitzen 45 par-
cel·les amb una superfície total de 25 ha,
per evitar-ne la sega i permetre així l’en-
vol dels polls. En comparació amb l’any
anterior, aquest representa un fort incre-
ment poblacional (es passa de 50 a 73 pare-
lles reproductores), i continua amb la ten-
dència de tota la dècada dels 90 de l’in-
crement de parelles. Aquest èxit té relació
directa amb els esforços que des del Depar-
tament de Medi Ambient es realitzen des
de mitjans dels 80. Com cada any, els polls
retirats dels nius (per no poder-los prote-
gir) més els obtinguts per cria en captivi-
tat han estat alliberats per hacking al Parc
Natural dels Aiguamolls del Empordà.-
MPCB.

ALT CAMP

Alió 1 femella al camp d’aviació de Valls
el 30.IV (CGGA i XBGA).
El Pla de Santa Maria Aquest any no
ha tornat a criar la parella que es va tro-
bar el 2000 als aiguamolls del pla de
Cabra; al novembre es va iniciar la des-
trucció d’aquest indret, per la qual cosa
és quasi impossible que hi torni a criar
(MDDB).
Mont-ral 1 ex. als Motllats el 21.III (MDDB).
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ALT EMPORDÀ

Parc Natural del Cap de Creus 1 ex. a
mas Rabassers el 28.II (PFLB); darrera cita-
ció hivernal. 1 ex. al pla de les Gates el
25.XI (JMAA); primera observació hivernal.
Cantallops 1 ex. a prop del mas Pey el
25.XI (ACJA).
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà. 1 ex. a Vilaüt el 14.IV (JDLA i NIGA);
darrera citació prenupcial. 1 juvenil als
conreus de Vilaüt el 5.IX (JMAA) i 1 feme-
lla el 29.IX (PPLR); citacions en pas post-
nupcial. 1 femella a les closes del Corta-
let el 15.XI; primera citació hivernal (JMAA).

ALT PENEDÈS

Olèrdola 1 ex. migrant al puig de l’Àli-
ga-turó de les Tres Partions el 29.IX (CGGA,

PARA i XBGA).
Pantà del Foix 1 ex. el 23.II (PARA i XBGA).

BAGES

Moià 1 femella als plans del Toll el 21.I
(JRFA).
Palà de Torroella 1 mascle caçant en camps
el 17.III (JCGF).

BAIX CAMP

La Selva del Camp 1 el 8.II (MDDB).
Riudoms 1 ex. a mas del molí de Vent el
8.XII (MDDB).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 6 exs. a tot el delta el 12-
18.I; cens d’ocells hivernants (DBCA i
FVEA/PDEA). 1 femella a Vilacoto el 4.IV;
darrera observació prenupcial (DBCA i MFCA).
1 ex. juvenil als arrossars de l’Alfacada el
17.IX; primera observació postnupcial
(DBCA i FVEA).

BAIX PENEDÈS

Bonastre 1 mascle i 1 femella al massís de
Bonastre el 12.XII (JSHA).
Llorenç del Penedès 1 mascle al bosc del
Mas el 18.II (CGGA i XBGA).

BARCELONÈS

Serra de Collserola 6 exs. comptabilit-
zats des del turó Blau entre el 15.IX i el
27.X. Màxim de 2 exs. el 28.IX (CODA). 

BERGUEDÀ

Santa Maria de Merlès 1 mascle el 23.II
i 1 ex. el 10.XII (DFFA).
Olvan 1 ex. el 7.XI (DFFA).

GARRIGUES

Castelldans 2 exs. joves/femelles a mas
de Melons el 4.III (SWWA). 

NOGUERA 

Algerri 1 mascle adult al pla de la Figue-
ra el 29.III (JBSA). 
Os de Balaguer 1 mascle a Tartareu el
16.X (JBSA). 

OSONA

Gurb 1 ex. el 17.II (JPRB). 1 mascle el 28.XI
(RPEA). 
Santa Cecília de Voltregà 1 mascle el
12.XI (RPEA). 

PALLARS JUSSÀ

Guàrdia de Tremp 1 mascle el 10.I (JCBC).
Tremp 1 mascle a la Terreta el 9.II (JEBA).

PALLARS SOBIRÀ

Baix Pallars 1 femella a Buseu el 24.IX
(JCBC).
Llessui 1 ex. jove a la serra del Solà el
16.VIII (FPPA).

PLA DE L’ESTANY

Esponellà 1 mascle volant sobre el riu Flu-
vià, més avall de Vilert, el 6.I (CFQA). 1 ex.
volant en direcció nord en paral·lel al rec
d’Espolla el 17.I (CFQA). 1 mascle al pla
de Martís el 25.I (MMJA) i 1 femella el 26.I
(MMJA). 2 exs. per separat, mascle i feme-
lla, al pla de Martís el 24.XII (CFQA).
Serinyà 1 mascle al pla de Martís el 17.XI
(CFQA).
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MARESME

Argentona 2 exs. joves i 1 femella en migra-
ció el 28.VIII (JPSA).

MONTSIÀ

Aquest any es localitzen a la comarca 5
parelles que nidifiquen en garric, de les
quals s’envolen 15 polls (MPCB, AVMA i CRMA).

NOGUERA 

Aquest any es localitzen a la comarca 15
parelles, de les quals s’envolen 17 polls i
la primera eclosió es produeix el 22.V
(MPCB, JBSA, CRNA i FPTA).
Balaguer Una joca de 14 exs. de diferents
sexes i edats en un camp no conreat, amb
vegetació natural i envoltat de rostolls, als
secans d’Albesa el 4.VIII; hi ha 22 exs. el
vespre del 6.VIII i només hi resten 1 mas-
cle i 1 femella el 30.VIII (TNCA). 

PRIORAT

La Figuera 1 femella en migració el 30.IV
(JEBA i MBOA).

SEGARRA

Aquest any es localitzen a la comarca 3
parelles, de les quals s’envola 1 poll (MPCB,

JBSA i FPTA).

SEGRIÀ

Aquest any es localitza a la comarca 1 pare-
lla, que no envola cap poll (MPCB, JBSA,

CRSA i FPTA).
Alfés 1 mascle a la timoneda el 10.IV (ABBB

i DGJA). 

TARRAGONÈS

El Catllar 1 ex. jove el 30.VIII i 4 exs.,
tots al Mèdol (ACTA, DJGA i JSMA). 
Tarragona 1 ex. jove al Lloreto el 8.IX
(ACTA i PJAA).

URGELL

Aquest any es localitzen a la comarca 37
parelles, de les quals s’envolen 60 polls i

la primera eclosió es produeix el 18.V
(MPCB, JBSA, CRUA i FPTA).
Anglesola 1 mascle li pren la presa, un
rosegador, a un mascle de Falco tinnuncu-
lus després d’una persecució d’aprox. 5
minuts el 18.V; 1 mascle fa fora un Buteo
buteo el 18.V; 1 femella fa fora un jove de
Falco peregrinus el 6.VII (JBSA). 
Belianes 1 mascle i 1 femella a la colònia
de cria l’1.IV (JBSA). 

VALLÈS ORIENTAL

Montseny 1 mascle a prop del turó de
l’Home, a 1.600 m, volant baix sobre la
vegetació, el 15.IV (GABZ i JSPC).
Vallgorguina 1 ex. migrant a Collsacreu
el 23.IX (JAPB).
Vilanova del Vallès 1 mascle adult en
vol cap al SO al turó de Sellecs el 20.IV
(JPSA). 2 exs. joves al turó de Sellecs el
5.IX (JPSA).

Accipiter gentilis 
Astor

ALT CAMP

Aiguamúrcia 2 polls volantons a Santa
Agnès el 8.VIII (MDDB).
Figuerola del Camp 1 ex. en migració a
Miramar el 26.IX (MDDB).
Mont-ral 1 ex. en migració als Motllats
el 24.IX (MDDB).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. hivernant a l’estany del Cor-
talet i a les Llaunes durant el mes de gener
(JMAA). 1 juvenil a l’estany Europa el 12.X
(JCJA). 1 ex. hivernant a les Llaunes a
partir del 23.X (JMAA).

BAIX PENEDÈS

Llorenç del Penedès 1 jove capturat dins
una granja de pollastres a cal Figueres el
23.VII (CGGA).
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ALT EMPORDÀ

Aquest any es localitzen a la comarca 8
parelles, de les quals s’envolen 20 polls
(MPCB, JMAA, SRDA i RFRA).
Avinyonet-Vilanant 4 parelles amb niu
localitzades a la garriga. Les dates d’eclo-
sió d’aquests nius segons el plomatge (mida
de la ploma) són el 27.V i el 5,9 i 28.VI
(RFRA).
Parc Natural del Cap de Creus 1 ex. en
pas prenupcial per sobre el mar, a la pun-
ta del cap de Creus el 22.IV (PFLB, PGGA i
JGCB).
Fortià 1 parella amb niu en un camp de
cereal. Segons el desenvolupament del plo-
matge els polls varen eclosionar l’11.VI
(JMAA, TMJA i RFRA). 
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. als estanys del Matà el 6.IV;
primera citació prenupcial (JMAA). 1 pare-
lla nidificant a les feixes de la gola del Flu-
vià durant els mesos de maig i juny (JMAA).
El 7.VII es veuen per primer cop els
juvenils (RFRA i JMAA). 1 ex. als estanys del
Matà el 15.IX (DSSA); darrera citació post-
nupcial. 
Viladamat 2 parelles properes són troba-
des en camps de cereal. En un dels nius
volen 2 polls, que, segons la mida de la
ploma, van eclosionar el 25.VI. L’altre
niu és segat abans de contactar amb el pro-
pietari (JMAA, TMJA i RFRA)

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 1 ex. al turó de les
Tortes el 25.IX (MMSA i PTEA).

BAIX CAMP

Capafonts 2 exs. migrant, un d’ells melà-
nic a Picorandan el 22.IX (MDDB).
Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant 1
femella al barranc de Lleriola el 8.IX (LGSB).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 mascle adult al Garxal
el 12.IV; primera observació postnupcial

(DBCA i MFCA). 1 mascle, probablement de
3r any, a la gola Nord l’1.VI; darrera obser-
vació prenupcial (DBCA). 1 mascle adult
als erms de Vilacoto el 2.VIII; primera
observació postnupcial (DBCA i FVEA). 1
ex. juvenil a la punta de la Banya el 17.IX;
darrera observació postnupcial (DBCA i
FBAA).

BAIX EMPORDÀ

Aquest any es localitzen a la comarca 3
parelles que tenen el niu en sectors de
garriga amb pins dispersos, de les quals
s’envolen 5 polls. 2 dels nius eclosionen
el 31.V i 9.VI (MPCB, JMAA, SRDA i RFRA). 

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. jove a la bassa
dels Pollancres l’1.IX (JCCA i AMLA); pri-
mera citació de pas postnupcial fins a l’11.IX
on s’observa un segon exemplar (CCTA,

JJMB i RRSB).

BARCELONÈS

Serra de Collserola 1 mascle adult i 1
mascle subadult el 21.VIII al puig d’O-
lorda, primera observació postnupcial (FLLA

i DDDA). 10 exs. comptabilitzats des del
turó Blau entre l’1.IX i el 30.IX. Màxims
de 3 exs. el 2.IX i de 2 exs. l’11.IX (CODA). 

BERGUEDÀ

Bagà 1 mascle en vol de caça pels prats
alpins de coll de Pal el 21.VIII (PABB).
GARRIGUES 

Aquest any es localitza a la comarca una
parella que no envola cap poll (MPCB, JBSA

i FPTA).

GIRONÈS

Girona 2 exs., mascle i femella, a la zona
de les Pedreres el 16.IV (ACHA). 1 femella
a la muntanya, a la zona de can Ribes, 9.V
(EFXA).
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Accipiter nisus 
Esparver vulgar

ALT CAMP

El Pont d’Armentera 1 femella adulta
“jugant” amb una parella de Falco tinnun-
culus a Selmella el 27.IX (MDDB). 
Figuerola del Camp 1 ex. mort d’un tret
al torrent dels Masos el 26.X (MDDB).
Vilabella 1 adult vist i crits de polls en
una pineda a Vergerars el 24.IV (ABBB).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural del Cap de Creus 1 ex. al
mas Duran el 24.VI (PFLB, MGCA, MSFB i
PGGA), indret de possible nidificació. 1 ex.
al pla de les Gates el 21.X (JMAA); prime-
ra observació hivernal en un punt on l’es-
pècie no cria. 
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. als Tres Ponts el 26.V (PFLB);
darrera citació en pas prenupcial. 1 ex. a
les Llaunes el 28.IX (AMMB i BMMA); pri-
mera citació en pas postnupcial.

ALT PENEDÈS

Vilobí del Penedès 1 ex. a Pèlags de Vilo-
bí el 9.I (CGGA, PARA i XBGA); cens d’ocells
aquàtics hivernants.

BAIX CAMP

Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant D’1
a 2 exs. en migració a l’Almadrava entre
el 12.IV i el 14.IV (LGSB).

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. al parc de la Ciutadella el
18.IX (RSBA i TASA/ERIT). 4 exs. a Sant Andreu
el 30.IX (JCCA). 1 ex a Sant Andreu el 3.X
(JCCA).
Serra de Collserola 92 exs. comptabi-
litzats des del turó Blau entre el 26.VIII
i el 10.X. Màxim de 23 exs. el 23.IX
(CODA). 

GARROTXA

Santa Pau 1 ex. a la fageda d’en Jordà el
12.IV (JPTA). 1 ex. al pla de Sacot el 12.IV
(JPTA). 1 ex. a la fageda d’en Jordà el 9.VI
(JPTA). 1 ex. a les costes de Simó el 21.VII
(JPTA).

SELVA

Fogars de la Selva 1 ex. a can Simó el
28.IX (DCFB).

TARRAGONÈS

Tarragona 2 exs. a mas Rafel el 23.IX (ACTA

i JFOD).

VAL D’ARAN

Tuc de Mulleres 1 ex. en vol prospector,
girant sobre el cim de 3.010 m. Altitud
superior a la màxima coneguda en vol de
caça (JCXB i JPSA).

VALLÈS ORIENTAL

Vallgorguina 1 ex. a la serra del Corredor
el 13.IX i el 16.IX (JSPC).
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BAGES

Femella covant el 24.III, posta entre 18 i
el 24.III i 4 polls per les branques vora el
niu el 7.VI (JBPB). 

BAIX LLOBREGAT

El Papiol 2 exs. junts a les escletxes de
puig Madrona el 30.XII (CFMA).

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. al parc de Cervantes l’1.IX
(RSBA i TASA/ERIT). 1 ex. al parc Güell el
19.X (RSBA i TASA/ERIT). 
Serra de Collserola 13 exs. comptabilit-
zats entre el 2.IX i el 28.X des del turó Blau
(CODA). 

GIRONÈS

Sant Gregori 1 femella jove, plomant un
tudó Columba palumbus acabat de caçar a
Constantins el 18.IX (MBMB).
Vilablareix 1 ex. el 12.IX (SGGB).

MARESME

Santa Susanna 4 exs., un niu amb tres
polls i la femella al turó de can Jordà
l’1.VI. El niu està en un pi Pinus hale-
pensis, a uns 10 m d’altura. Els polls enca-
ra tenen força plomissol i no s’aguanten
sobre les potes. El niu està orientat cap
al NE, a uns 300 m d’un niu de Buteo
buteo (EBMA).
Teià Un ex. jove de l’any sobrevola a bai-
xa alçada el vessant S de la serra de Sant
Mateu el 20.VII (JPSA).

SELVA

Caldes de Malavella 1 ex. al pantà de
Matlló el 10.II (JPCA). 1 ex. a la riera de
Santa Maria - Sant Sebastià el 31.III (JPCA).
Fogars de la Selva 1 femella a can Simó
el 25.IV (DCFB).

TARRAGONÈS

Tarragona 1 parella a Sant Salvador el
17.III; a partir d’aquesta data s’observa tot

l’any (ACTA). 1 femella de 2n any a Alta-
fulla-El Catllar el 8.VII; s’observa diversos
dies (ACTA i GCSA). 1 parella al Lloreto el
8.IX (ACTA i PJAA). 

VALLÈS ORIENTAL

Vilanova del Vallès 1 femella al turó de
Sellecs el 30.IV i un mascle al mateix lloc
amb plomes caudals desplegades marcant
el territori el 16.V (JPSA).

Accipiter badius
Esparver shikra

Primeres citacions d’aquest esparver a Cata-
lunya Probablement corresponen a un o
més exemplars escapats de captivitat. L’es-
pècie s’utilitza, de forma molt minorità-
ria, per a la caça de baix vol. S’haurà
d’incloure dins la categoria E3.- JFOB.

BAGES

Sant Fruitós de Bages 1 ex. remuntant al
polígon industrial Sant Isidre l’1.VIII (JBPB).
Citació pendent d’homologació pel Comi-
té de Rarezas de SEO/BirdLife.

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. el 13.I durant
el cens d’ocells hivernants. 1 ex. sobre la
maresma el 27.IX (FMVB); primera citació
de pas postnupcial. Citació pendent d’ho-
mologació pel Comité de Rarezas de SEO/Bird-
Life.
Molins de Rei 1 ex. als aiguamolls el 22.XII
(CFMA). Citació pendent d’homologació
pel Comité de Rarezas de SEO/BirdLife.
Sant Joan Despí 1 ex. el 7.I (ASAA); tot
l’hivern a la mateixa zona. Citació pendent
d’homologació pel Comité de Rarezas de
SEO/BirdLife.
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Buteo rufinus
Aligot rogenc 

Aquesta és la quarta citació de l’espècie
publicada als anuaris d’ornitologia de Cata-
lunya. Les anteriors corresponen a dues
observacions de 1996 i 1999 (no homo-
logades) i una darrera de l’any 2000, al
delta de l’Ebre, homologada. Per ara totes
les observacions catalanes d’aquesta espè-
cie s’han produït a la façana mediterrània.
Malgrat que en principi podrien arribar
exemplars tant del nord d’Àfrica com del
sud-est d’Europa, sembla més probable
que tinguin l’origen en les poblacions del
Magrib, tal com suggeririen algunes iden-
tificacions a nivell subespecífic realitzades
a França i a Cadis (Clavell 2002).-RACC i
SHVA.

ALT CAMP

Querol 1 ex. surt volant d’un pi i s’atura
en una roca situada enmig del riu Gaià el
3.VIII Citació homologada pel Comité de
Rarezas de SEO/BirdLife (JMLB i XTSA). 

Buteo lagopus

Les poblacions europees nidifiquen a Escan-
dinàvia i nord de Rússia, i hivernen al cen-
tre i est d’Europa (del Hoyo et al. 1994).
A Catalunya es considera una espècie acci-
dental (Clavell 2002), però la seva pre-
sència sembla bastant regular des de 1996
donat que, a excepció de l’any 2000, les
seves observacions es van repetint any rere
any. Atenent-nos a les dates publicades
fins al moment, el període en què l’espè-
cie pot ser vista sembla força ampli, ja que
hi han observacions des del mes d’octu-
bre a març.-RACC i SHVA.

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. juvenil prop dels
erms de la Tancada del 16.XI al 31.XII

(DBCA). Citació pendent d’homologació
pel Comitè de Rarezas de SEO/BirdLife.

Aquila clanga
Àguila cridanera

Espècie que bàsicament nidifica als bos-
cos boreals de Rússia i hiverna al sud del
continent asiàtic (del Hoyo et al. 1994).
L’observació dels aiguamolls de l’Empor-
dà correspon al mateix exemplar obser-
vat a finals de l’any 2000 a la zona (quar-
ta citació homologada de l’espècie a Cata-
lunya). L’observació d’un jove a Sant Esteve
de la Sarga és especialment interessant,
tant per la seva localització com per la
data, força tardana si tenim en compte
que fins al moment la més avançada s’ha-
via produït al març (Clavell 2002).-RACC

i SHVA.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà L’ex. de 1r hivern citat a les Llau-
nes el 18 de desembre de 2000 s’observa
per darrer cop el 7.I (MBRA). Citació homo-
logada pel Comité de Rarezas de SEO/Bird-
Life.

PALLARS JUSSÀ

Sant Esteve de la Sarga 1 ex. jove de la
forma fulvescens parat en un arbre mort al
mig de l’embassament de Canelles, al nord
de Mont-rebei el 22.V (JEBA i MRFA). Cita-
ció pendent d’homologació pel Comité de
Rarezas de SEO/BirdLife.

Aquila chrysaetos 
Àguila daurada

ALT CAMP

Aiguamúrcia 1 ex. jove a la plana de cal
Galofré el 18.III (CGGA). 2 exs. que cap-
turen un eriçó Erinaceus sp., passant-se’l i
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Buteo buteo 
Aligot comú 

ALT CAMP

Alcover Enmig d’una gran nevada 1 ex.
menjant un gat mort a la carretera a torrent
del Burguet el 16.XII (MDDB).
Valls 1 ex. mort al col·lisionar amb una
línia elèctrica a Valls el 17.I (MDDB).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural del Cap de Creus 1 ex. en
pas prenupcial sobre el mar, a la punta del
cap de Creus el 9.IV (PFLB i JVLA). 1 ex. a
Montjoi el 29.IV (JMAA); darrera observa-
ció en període hivernal en un indret on
no cria. 1 ex. a Montjoi el 25.XI (JMAA);
primera observació en període hivernal.
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà Població nidificant avaluada en 6
parelles (JMAA).

BAIX CAMP

Arbolí 49 exs. migrant al coll de la Creu
l’1.V (MDDB). 7 exs. migrant a Sant Pau el
15.IX (MDDB).
Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant 1 ex.
en migració a l’Almadrava el 12.IV (LGSB).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 63 exs. a tot el delta el 12-
18.I; cens d’ocells hivernants (DBCA i
FVEA/PDEA).). 1 ex. en vol sobre els arros-
sars de la Comandanta el 7.V; darrera obser-
vació prenupcial (DBCA i MFCA). 1 ex. juve-
nil prop dels Muntells el 12.VI; observa-
ció d’un ocell probablement en dispersió
des d’una zona de cria propera (DBCA i
MFCA). 1 ex. adult a l’illa de Buda el 28.IX;
primera observació postnupcial (DBCA,

RGBA i FLSA).
BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 18 exs. el 13.I durant
el cens d’ocells hivernants. 1 ex. a la mares-
ma el 26.IX (FLSA i QBFA); primera citació
de pas postnupcial. 

BARCELONÈS

Badalona 2 exs. en vol a la cantera de la
Vallesana el 4.V, s’observen per la zona de
maig a setembre (JJPA, MLMC i OFPA).
Barcelona 1 ex. parat al parc del Guinar-
dó el 19.XI (RSBA i TASA/ERIT).
Serra de Collserola 13 exs. comptabilit-
zats des del turó Blau entre el 24.IX i el
28.X. Màxim de 2 exs. el 24.IX i el 7.X
(CODA).

BERGUEDÀ

Berga 1 ex. jove que crida molt i que és
acompanyat per 1 ex. adult el 26.VI (PABB).

GARROTXA

Santa Pau 1 ex. a Sant Martí el 13.IV (JPTA).
1 ex. a la serra del Corb l’1.V (JPTA). 1 ex.
a Sant Martí el 6.V (JPTA). 1 ex. a Sant Julià
del Mont el 2.VI (JPTA). 1 ex. al veïnat de
les Fages el 2.VII (JPTA). 1 ex. a Sant Martí
el 4.VII (JPTA). 1 ex. a la serra del Corb el
15.VII (JPTA). 1 ex. al Sallent el 15.VII (JPTA).

NOGUERA

Cabanabona Niu amb polls petits el 8.V
(JBSA). 

SEGRIÀ

Plana de Lleida En uns recorreguts amb
vehicle per àrees de conreus de regadiu i
per camins el 14.I amb 97 km i el 23.XII
amb 90 km es detecten 27 i 30 exs., res-
pectivament; 0,3 exs./km en els dos casos
(EGRE). 
Sudanell 9 exs. al riu Segre el 13.II (SWWA). 

VALLÈS ORIENTAL

Vallgorguina 1 ex. volant en direcció SO
a la serra del Corredor el 13.IX (JSPC). 2
exs. volant en direcció sud i 1 ex. volant
baix en direcció NE a la serra del Corre-
dor el 19.IX (JSPC).
Vilanova del Vallès 3 exs. remuntant la
vall a la riera de Xaragall el 15.VII; possi-
ble cria a la zona (FBOA i JPSA).
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rapinyaires i 1 només construeix niu, però
sense pondre (JBPB).
Castellbell i el Vilar 1 ex. sobre el riu el
19.III (MPXA). 

BAIX CAMP

Capafonts 1 ex. en migració a Capafonts
l’1.VI (MDDB).
Riudoms 1 ex. en migració al molí de Vent
el 5.V (MDDB).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 2 exs. a tot el delta el 12-
18.I; cens d’ocells hivernants (DBCA i
FVEA/PDEA). 1 ex. de fase clara en vol sobre
Deltebre el 23.V; darrera observació pre-
nupcial (DBCA). 1 ex. a l’illa de Buda el
18.IX; primera observació postnupcial
(DBCA i RTFA).

BAIX EMPORDÀ 

Pals 1 ex. de fase clara el 12.V (XGMA).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. hivernant al del-
ta durant els mesos de gener i febrer (FLSA

i DDDA). 1 ex. a la maresma el 14.X (MCTA

a: CISEN; El Pebret, num. 16); primera
citació de pas postnupcial. 1 ex. sobre can
Sabadell el 29.XII (PEGA a: CISEN; El Pebret,
num. 17).

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. a Sant Andreu el 30.IX (JCCA

i LGSB). 1 ex. a Sant Andreu el 6.X (JCCA).
Serra de Collserola 8 exs. comptabilit-
zats des del turó Blau des de l’11.IX al 6.X.
Màxim de 3 exs. el 24.IX. (CODA).
CONCA DE BARBERÀ

Rojals 1 ex. ofegat en una bassa de pre-
venció d’incendis per manca de mesures
de seguretat al tossal Ras el 27.V (MDDB).

GARROTXA

La Vall d’en Bas 1 ex. fora de la zona del
parc natural el 4.VII (FTCA).

Santa Pau 1 ex. a Sant Julià del Mont el
6.VIII (JPTA).

GIRONÈS

Sant Julià de Ramis 1 ex. de fase fosca a
la costa Roja el 29.IV (PFLB).
Sant Martí de Llémena 1 parella cria i
tira endavant un poll en un petit cingle
del riu Llémena al pla de Sant Joan (MBMB).

NOGUERA

Tiurana 1 ex. de fase clara a l’ermita de
Solers el 22.V (JDAB). 

PLA DE L’ESTANY

Sant Miquel de Campmajor 2 exs., un
de fase clara i l’altre de fase fosca, als cin-
gles de Golany el 12.IV; possible cria en
els boscos de sota el cingle, i es veuen tres
individus junts el mes d’agost (ACGB, CFQA

i XVPA) i el 22.VII (ACGB, CFQA, EPXF i JPSB).
3 exs. a la mateixa zona el 18.VIII; possi-
blement els adults i el jove que han criat
sota els cingles de Golany (JPSB i PCSA).
Serinyà 1 ex., de fase clara, entre la zona
de les llacunes i l’estany intermitent d’Es-
polla al pla de Martís l’1.I (CFQA).
Vilademuls 1 ex. a parets d’Empordà el
9.IV (DSBB, PFLB i PGXA).

RIBERA D’EBRE

Ascó 1 ex. de fase clara el 17.X (LJAA).

RIPOLLÈS

Ripoll 1 ex. de fase clara a la Farga de
Bebié el 5.VIII (DDDA, JGXG i JPSA). 1 ex. de
fase clara sobre la riera de Vallfogona el
5.VIII (DDDA, JGXG i JPSA).
SEGRIÀ

La Granja d’Escarp 1 ex. de fase clara a
l’aiguabarreig del Segre-Cinca l’11.IV (JEBA). 

SOLSONÈS

1 parella treu 2 polls, que són a les bran-
ques vora el niu el 14.VII; 1’altra parella
que es coneixia a la comarca no és obser-
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jugant amb ell viu, en vol, abans d’aturar-
se a menjar-lo a Aiguamúrcia el 24.VIII
(MDDB).
Vilabella 1 ex. entre Bràfim i Vilabella el
25.VII (CGGA i XBGA).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural del Cap de Creus 1 ex. de
1r estiu caçant al puig Pení l’1.V (PFLB,

ACHA, DSBB i JGCB).
Sant Climent Sescebes 1 subadult prop
del mas dels Rebulls el 24.III (ACJA).

BAIX PENEDÈS

El Montmell 1 parella de subadults al
Montmell el 15.V; 1 ex. fa un petit picat i
arrenca una branca seca d’un pi (CGGA i
XBGA).

GARRIGUES

Castelldans 1 ex. subadult a mas de Melons
El 4.III (SWWA). 

GARROTXA

Santa Pau 1 ex. jove en dispersió a Sant
Julià del Mont el 2.VIII (FTCA).

OSONA

Tavertet 1 ex. jove volant pels cingles de
l’Avenc el 31.I (RPEA).

PALLARS JUSSÀ

La Torre de Capdella Control fenològic
d’una parella d’àmbit alpí a la ribera de
Filià. Inici d’incubació entre el 27.III i el
2.IV i el polls abandonen el niu entre el
26 i el 28.VII (JCBC).

PALLARS SOBIRÀ

Alt Àneu Una parella fa vols nupcials a
Àrreu el 7.II (JPPE).
La Guingueta d’Àneu Diverses còpules
observades a Escaló el 25.I (JCBC).
Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany
de Sant Maurici Dades de l’èxit repro-
ductor dels 13 territoris controlats a l’es-

pai natural i àrea d’influència: en 12 terri-
toris s’observen comportaments associats
a la reproducció, 10 nius controlats i un
total de només 2 polls envolats, de 2 nius
diferents (JCBC). 

SEGRIÀ

Alfés 1 ex. jove al secà el 31.III (SWWA).
1 ex. jove al riu Set a l’est d’Alfés el 26.IV
(ABBB i GBCA). 
Aspa 1 ex. jove en una zona pròxima al riu
Set a prop d’Aspa el 28.III (ABBB). 1 ex. jove
a la zona del vall de Matxerri el 12.VI (ABBB). 

URGELL

Preixana 1 ex. jove al secà el 24.V (JBSA). 

Hieraaetus pennatus 
Àguila calçada

ALT CAMP

El Pont d’Armentera 1 ex. en migració a
Selmella el 27.IX (MDDB).
Valls 1 ex. ferit per col·lisió amb línia elèc-
trica a Fontanals el 24.IX (MDDB).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural del Cap de Creus 2 exs. en
pas actiu cap al nord al mas Rabassers el
6.V (PFLB).
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. hivernant a la RN2 durant el
mes de gener i primera setmana de febrer
(JMAA). 2 exs. a Vilaüt el 15.IX (DSSA); pri-
mera citació en pas postnupcial. 1 ex. de
fase clara als prats de can Comes el 29.XII
(JTCA). 
Sant Climent Sescebes 1 ex. de fase cla-
ra el 28.V (LGSB).

BAGES

Al conjunt de la comarca es localitzen 5
parelles: 1 no cria, 1 treu 2 polls, 1 treu 1
poll, 1 fracassa probablement a causa de
la proximitat d’Accipiter gentilis o altres
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Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. hivernant al tram baix del riu
Fluvià durant els mesos de gener i febrer
(JMAA). 1 ex. a les closes del Tec el 24.V
(SSAA); darrera citació en pas prenupcial.
1 ex. als estanys del Matà el 17.XI (AHMA

i JAPB) i 1 ex. a Caramany l’11.XII (JMAA i
BMBA); citacions hivernals.

ANOIA

Pujalt 1 ex. en vol direcció O el 22.IV
(SRJA).

BAGES

Callús 1 ex. en vol el 17.III (JCGF).

BAIX CAMP

Reus 1 ex. el 12.III (LJAA).
Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant 1 ex.
volant en direcció S a l’Almadrava l’11.IX
(LGSB).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 3 exs. a tot el delta el 12-
18.I; cens d’ocells hivernants (DBCA i
FVEA/PDEA). Presència regular al llarg de tots
els mesos de l’any; els recomptes màxims
obtinguts per mes han estat els següents: 3
exs. al gener, 5 exs. al febrer, 4 exs. al març,
4 exs. a l’abril, 3 exs. al maig, 2 exs. al juny,
1 ex. al juliol, 1 ex. a l’agost, 9 exs. al setem-
bre, 10 exs. a l’octubre, 4 exs. al novembre
i 3 exs. al desembre; censos quinzenals d’o-
cells aquàtics (DBCA, FVEA i JPVF/PDEA).

BAIX EMPORDÀ 

Baix Ter 1 ex. a Canet de la Tallada el
21.IV (DBRA).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a la maresma el
25.III (JSPC); primera citació de pas pre-
nupcial. 1 ex. a la maresma el 21.IV (ECLA,
JPAA). 1 ex. a la maresma el 19.IX (FLSA i
FSEB). Primera citació de pas postnupcial.
4 exs. a la maresma el 28.IX (JTXB); nom-

bre màxim. 1 ex. a la maresma l’1.XI (FLSA);
darrera citació de pas postnupcial. 

BARCELONÈS

L’Hospitalet de Llobregat 1 ex. remun-
tant el riu Llobregat el 21.X (ASAA).
Serra de Collserola 11 exs. comptabilit-
zats des del turó Blau entre el 2.IX i el 27.X
(CODA). 

BERGUEDÀ

Sagàs 1 ex. el 12.IV (DFFA).
Viver i Serrateix 1 ex. migrant el 18.III
(JSPB).

GIRONÈS 

Girona 1 ex. a l’illa de Ter el 4.X (EGXA). 
Salt 1 ex. pescant en el riu Ter l’1.V
(APBE i MBMB).

NOGUERA 

Camarasa 1 ex. a Sant Llorenç de Mont-
gai el 30.III (JBSA). 
Castelló de Farfanya 1 ex. als secans el
30.VIII (TNCA). 
Ivars de Noguera 1 ex. menjant un peix
a 3 km del riu Noguera Ribagorçana el
20.III (JBSA). 
Menàrguens 1 ex. a prop del pla de Vio-
les el 27.VIII (TNCA). 
Ponts 1 ex. seguint el riu Segre en direc-
ció a Balaguer, al tossal el 6.V (CSGA). 

PLA DE L’ESTANY

Banyoles 1 ex. volant sobre la ciutat el
15.IV (JMGD).

RIBERA D’EBRE

Flix 1 ex. a Sebes el 30.XII (PJMB). 1 ex. a
l’embassament de Flix el 30.XII (EPFA, JRCB

i PJMB).
Riba-roja d’Ebre 1 ex. el 12.I (PJMB). 

SEGRIÀ

Corbins 1 ex. a la vora del riu Segre el
22.IV (EFSA). 
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vada al territori habitual i el seu niu és buit
(JBPB).

TARRAGONÈS

Vespella 1 ex. al pantà del Gaià el 6.X
(ACTA).

URGELL

Anglesola 1 ex. de fase clara el 6.VII (JBSA). 
Ossó de Sió 2 exs. adults el 8.VI (GBCA). 

Hieraaetus fasciatus 
Àguila cuabarrada

ALT EMPORDÀ

Parc Natural del Cap de Creus 2 pare-
lles nidifiquen amb èxit en dos punts pro-
pers del sector nord del parc natural i tiren
endavant un poll cadascuna (PFLB i PGGA).
Mascle i femella fent vols nupcial el 25.XI
a la serra de l’Estela (MSFB i PFLB).
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. a les closes del Cortalet
l’1.III (FMVB, JCMC, MIBA i XLBA). 1 ex. a
les closes del Tec entre el 20.III (SSAA) i el
28.III (MPLA). 1 ex. a les Llaunes el 7.IV
(JJMA i XLBA). 1 ex. a l’estany del Cortalet
el 20.IV (BMBA). 1 ex. a Vilaüt el 24.IV
(XLBA). 1 ex. a Vilaüt el 15.IX (DSSA). 1
adult hiverna a les Llaunes a partir de
l’11.XI (DBRA, ECFA, MBRA i JMAA).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 2 exs. adults, mascle i
femella, capturen un ex. d’Egretta garzet-
ta prop dels ullals de l’Arispe el 14.I (FVEA

i IRFA).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 2 exs. sobre el Remo-
lar el 10.XI (OCVA).

RIBERA D’EBRE

Flix 2 exs. adults a Sebes el 20.VIII (PJMB). 

SEGRIÀ

Artesa de Lleida 1 ex. jove el 8.III (JBSA). 

TARRAGONÈS

Vespella 2 exs. al pantà del Gaià l’1.V;
s’observen al llarg de tot l’any (ACTA, JMXN

i PJAA).

VALLÈS ORIENTAL

Santa Maria de Palautordera 1 ex. sobre-
volant els camps de conreu a la vora de la
Tordera el 3.VI (JAPB).
Vallgorguina 2 exs. adults en vol erràtic
primer i direcció SO després a la serra del
Corredor el 13.IX (JSPC).

Pandion haliaetus 
Àguila pescadora

El delta de l’Ebre continua sent la zona
més important per a aquesta espècie, amb
individus durant tot l’any i un màxim de
10 exs. a l’octubre. Pel que fa a la hiver-
nada, també ha estat present als aiguamolls
de l’Empordà i als embassaments de la
Ribera d’Ebre, com és habitual. El pas pre-
nupcial ha concentrat la major part de les
citacions rebudes, i s’ha detectat des de
mitjans de març (12.III) a finals de maig
(24.V). Durant el període estival s’ha pro-
duït una observació aïllada d’un ex. el 30.VI
a l’Alt Empordà. La migració postnupcial
s’ha detectat entre finals d’agost (27.VIII)
i primers de novembre (1.XI), on destaca
la concentració de 4 exs. a la maresma del
Remolar (delta del Llobregat) el 28.IX.
Es troben a faltar les dades corresponents
als punts d’observació de rapinyaires, excep-
tuant les del turó Blau (Collserola).-XLBA.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural del Cap de Creus 1 ex. el
22.IV a la Perafita (PFLB, JGCB, DSBB i ACHA).
Garriguella 1 ex. al mas Socarrat el 30.VI
(JAPB).
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Balaguer 4 exs. en una colònia de cria el
9.III. Primers de l’any (JBSA). 

SEGRIÀ

Aquest any es localitzen a la comarca 2
parelles, de les quals s’envolen 8 polls
(MPCB, JBSA i FPTA).
Alfés 1 femella a la timoneda el 26.III
(GBCA). 
Artesa de Lleida Una femella anellada
pròxima a la carretera Artesa de Lleida-
Aspa el 26.III (ABBB). 
La Granja d’Escarp 1 mascle jove i 1 feme-
lla caçant junts amb 4 exs. de Falco tin-
nunculus en una zona on aparentment no
nidifica el 4.V (JBSA). 

Falco tinnunculus 
Xoriguer comú 

Quasi bé totes les observacions correspo-
nen a parelles reproductores, la qual cosa
indica la ubiqüitat de l’espècie pel que fa
a la reproducció. La parella electrocutada
a l’Alt Camp posa de manifest també l’al-
ta mortalitat d’aquesta espècie per causes
antròpiques.-EDBA i DRGB.

ALT CAMP

Nulles 1 parella adulta morta per elec-
trocució al mateix punt (a prop d’una esta-
ció transformadora) a Bellavista el 2.IX
(MDDB).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural del Cap de Creus Censa-
des des del mar 7 parelles nidificants als
penya-segats de la costa del parc natural,
durant els dies 23 i 24.V (PFLB, PGGA, RGBA,

DSBB i CCMA).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 76 exs. a tot el delta el 12-
18.I; cens d’ocells hivernants (DBCA i
FVEA/PDEA). Observacions regulars al llarg

de tots els mesos de l’any, amb un mínim
de 6 parelles nidificants, que es troben
repartides per Riumar, el Canal Vell, Del-
tebre, Sant Jaume d’Enveja, els Muntells i
l’Illa de Buda; cens d’ocells nidificants
(DBCA i FVEA/PDEA).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 22 exs. el 13.I durant
el cens d’ocells hivernants. 1 parella en un
niu de garsa en un arbre de la maresma
amb 4 polls el 28.VI (FSEB i FLSA); lloc
inusual. 1 ex. en pas sobre la platja del
Remolar el 4.IX (RGBA); primera citació de
pas postnupcial.

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. és foragitat per un grup
d’uns 100 Apus melba al barri d’Horta el
15.IX (SRJA). 1 mascle es llança a una fines-
tra amb gàbies al barri de Sant Martí el 6.X
(RRSB).
L’Hospitalet de Llobregat 1 mascle al riu
Llobregat portant un rosegador al niu situat
en una torre d’alta tensió on hi ha 4 polls
crescuts el 27.V (ASAA).
Serra de Collserola 135 exs. comptabi-
litzats des del turó Blau entre el 26.VIII i
l’1.XI. Màxim de 21 exs. el 7.X (CODA).

GARRAF

Canyelles 2-3 polls alimentats per un ex.
adult al niu situat en un forat d’una pen-
ya el 12.VI (FCFA i PTEA).

GARROTXA

Santa Pau 1 ex. a Sant Julià del Mont el
13.IV (JPTA). 1 ex. a Sant Martí el 15.IV
(PCRB), el 4.V i el 6.V (JPTA). 1 ex. a Sant
Julià del Mont el 26.V i el 2.VI (JPTA). 1
ex. el 17.X (PCRB).

MARESME

Mataró 1 parella fent vols de distracció a
un Falco peregrinus hivernant a la zona a
la platja del Callao el 30.XII (ACSA).
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Lleida 1 ex. a Torreribera el 20.III (SWWA)
i el 4.IV (ABBB, DGJA i GBCA). 1 ex. a la
bassa de partida de Rufea el 16.IX (EFSA). 
Pantà d’Utxesa 1 ex. el 17.III (JCGA), 1
ex. el 30.III (SWWA) i 1 ex. el 6.IV (JBSA). 
Torres de Segre 1 ex. al pantà de Came-
lis el 29.III (JBSA). 

SELVA

Riells i Viabrea 1 ex. en migració direc-
ció N a la conca fluvial del riu Tordera el
21.III (JRRC i RSBA).

TARRAGONÈS

Tarragona 1 ex. volant en direcció N al
Francolí el 21.IV (ACTA i PJAA). 1 ex. volant
en direcció sud al bosc de la Marquesa el
3.IX (ACTA, LPSA i MPAB).

Falco naumanni 
Xoriguer petit 

Aquest any han niat a Catalunya un total
de 66 parelles, de les quals han volat 156
polls, amb una productivitat de 2,4 polls
per parella. Comparant les dades amb les
de l’any anterior, es continua amb l’in-
crement poblacional d’aquesta espècie a
Catalunya gràcies a les actuacions del Depar-
tament de Medi Ambient, que a part de
l’alliberament d’exemplars, realitza la reha-
bilitació de construccions per a l’establi-
ment de colònies i el maneig d’hàbitat (gua-
rets específics). Cal destacar dues colònies
de Lleida amb 20 i 17 parelles, que són
les més grans conegudes mai a Catalun-
ya. Per tercer any s’ha realitzat un radio-
seguiment d’alguns exemplars de Girona
per tal de conèixer els seus dormidors i
protegir-los dels depredadors, així com
conèixer les seves àrees principals d’ali-
mentació per situar noves colònies. A més,
s’han reforçat les poblacions amb 117 polls
criats en captivitat als centres de recupe-
ració de fauna salvatge de la Generalitat

(Torreferrussa i Vallcalent). D’aquests, 34
són alliberats mitjançant “hacking” a l’Alt
Empordà i els altres 83 a la Noguera.- MPCB.

ALT EMPORDÀ 

Aquest any es localitzen a la comarca 14
parelles, de les quals s’envolen 34 polls.
Aquestes estan repartides en 7 colònies i
la més gran consta de 5 parelles (MPCB,

FCBA, APSA, FBPA i JJXA).

BAIX EMPORDÀ

Regencós 1 mascle al Caramany Gros el
13.V (XGMA).

CERDANYA

Montmalús 1 ex. el 4.X (DSBB i RMBA). Inte-
ressant citació d’un ex. migrador.

NOGUERA

Aquest any es localitzen a la comarca 50
parelles repartides en 6 colònies, de les
quals s’envolen 114 polls (MPCB, JBSA i
FPTA).
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Falco columbarius 
Esmerla

Aquest any s’ha tornat a recollir un bon
grapat de dades de gran part del territori,
inclòs el Prepirineu. La primera citació
postnupcial ha estat a finals de setembre
(26.IX), amb una entrada més generalit-
zada a partir de la primera quinzena d’oc-
tubre. Aquest patró s’ha repetit, aproxi-
madament, en tots els anuaris publicats i
difereix lleugerament de l’assenyalat a Ferrer
et al. (1986), on se situa el pic de la migra-
ció a finals de setembre. Pel que fa al pas
prenupcial, el darrer registre ha estat a
finals d’abril (25.IV) al delta de l’Ebre, d’on
destaquen els 7 exs. comptats durant el
cens hivernal. Cal destacar que la majoria
d’aquestes dades són puntuals, exceptuant
les provinents de les principals zones humi-
des litorals i de la plana de Lleida, possi-
blement a causa del diferent esforç de mos-
treig.- XLBA. 

ALT CAMP

Querol 1 ex. a Montagut el 20.XII (MDDB).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. a les Llaunes el 15.IV (JDLA i
NIGA); darrera citació prenupcial. 1 ex. als
prats de can Comes el 14.X (AAJA i OCVA);
primera citació postnupcial.

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 1 ex. al parc del Foix
el 14.I (COBA).

ALT URGELL

Serra de Sant Joan 2 exs. volen per sobre
d’uns prats l’11.II (IMMA i SGSB).

BAGES

Juncadella 1 ex. caçant l’1.XII (JBPB).
Sallent 1 ex. caçant el 7.X (JBPB).

BAIX CAMP

La Selva del Camp 1 ex. a la riera de la
Selva el 5.I (MDDB).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 7 exs. a tot el delta el 12-
18.I; cens d’ocells hivernants (DBCA i
FVEA/PDEA). 1 femella al Trabucador el
25.IV; darrera observació prenupcial (DBCA

i MFCA). 1 ex. juvenil, probablement mas-
cle, a la tora Cremada, punta de la Banya,
el 26.IX; primera observació postnupcial
(DBCA i FVEA).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 4 exs. el 13.I durant
el cens d’ocells hivernants.1 ex. a la mares-
ma el 14.IV (FLSA); darrera citació de pas
prenupcial. 1 ex. el 9.X (XLBA a: CISEN;
El Pebret, num. 16); primera citació de pas
postnupcial.

BAIX PENEDÈS

Albinyana 1 ex. a les Perdigueres el 30.XII
(CGGA i XBGA).

BARCELONÈS

Serra de Collserola 1 ex. migrant en
direcció sud des del turó Blau el 10.X
(CODA).

MARESME

Malgrat de Mar 1 ex. caçant en un ca-
nyissar al delta de la Tordera el 25.XI (DCXC).

PALLARS JUSSÀ

Pessonada 1 ex. en vol per sobre els
camps de conreu del poble el 6.XII (CODA

i RAPA).

PALLARS SOBIRÀ

Sort 1 mascle a les bordes de Llessui el
6.IV (JCBC). 

RIBERA D’EBRE

Ascó 1 ex. el 9.XI (LJAA).
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SEGRIÀ

Artesa de Lleida Niu amb 6 ous en una
cabana el 27.IV (JBSA). 
Plana de Lleida En uns recorreguts amb
vehicle per àrees de regadiu es detecten
29 exs. el 14.I (97 km) i 43 exs. el 23.XII
(90 km), dades que corresponen a valors
de 0,3 i 0,5 exs./km respectivament (EGRE). 

VALLÈS OCCIDENTAL 

Cerdanyola del Vallès 3 exs. al parallamps
del campanar de l’església el 25.VII (SRJA).

VALLÈS ORIENTAL

Vallgorguina 5 exs. volant en direcció sud
i 1 ex. volant en direcció SO a la serra del
Corredor l’1.X (JSPC).

Falco vespertinus 
Falcó cama-roig

S’ha rebut informació d’uns 18 individus,
observats majoritàriament durant la migra-
ció prenupcial a les àrees habituals, de mit-
jans d’abril (15.IV) a mitjans de juny (20.VI).
Sembla que aquest any el pas prenupcial
s’hagi avançat una mica, ja que la meitat
de les observacions s’han efectuat durant
la segona quinzena d’abril, mentre que
durant el maig només se n’han recollit
dues. Pel que fa al pas postnupcial, aquest
any s’ha tornat a rebre una observació (la
de major nombre d’exemplars), cosa que
torna a suggerir que és més habitual del
que es pensava anteriorment (Ferrer et al.
1986). També s’ha produït una citació
hivernal que cal considerar com a excep-
cional si tenim en compte la manca de
dades anteriors en aquest període de l’any.-
XLBA.

ALT CAMP

Alcover 1 ex. a la riera de la Selva el 5.I
(MDDB).
Querol 3 exs. a Querol el 2.X (CGGA i XBGA).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural del Cap de Creus 1 mas-
cle al puig de Bufadors el 18.IV (PFLB). 
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 mascle a l’estany del Cortalet i a
la closa de la Bomba el 15.IV (JDLA, NIGA

i XEAA). 1 mascle als Tres Ponts i a les clo-
ses de Mornau entre el 22.IV (JCPA, JNNA,

RACB i RSPA) i el 25.IV (JMAA, EGCA, APBD i
RLXB). 1 femella a l’estany del Cortalet el
25.IV (BMBA i TMJA). 1 ex. a Vilaüt el 29.IV
(PFXA).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 mascle adult al Goleró,
port del Fangar, el 21.IV (SSAA i NRPA).

BAIX EMPORDÀ

Baix Ter 1 mascle a Sobrestany el 21.IV
(VEDA). 

GIRONÈS

Girona 1 mascle intenta caçar Delichon
urbicum a l’aiguabarreig dels rius Ter i
Onyar el 5.V (FVXA i PFLB).

NOGUERA 

Balaguer 1 femella de 2n any volant i
caçant a prop del mas Ermitans el 6.VI
(ABBB i DGCA). 
Bellmunt 1 mascle al secà el 5.VI (GBCA). 

SEGRIÀ

Alfés Al secà 1 mascle de 2n any i 1 feme-
lla el 23.V i 1 mascle de 2n any el 10.VI
(SWWA). 

URGELL

Anglesola 2 femelles perseguides per 3
Circus pygargus el 20.VI (JBSA). 
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Vidala el 2.IX (TASA); Primera citació de
pas postnupcial. 1 ex. sobre cal Tet el 17.X
(XLBA, EGTA, FLSA, RGBA, FSEB, MIBA i FMVB);
darrera citació de pas postnupcial.

BAIX PENEDÈS

L’Arboç 1 ex. caçant ratpenats al capves-
pre a l’Arboç el 7.X (CGGA).

BARCELONÈS

Barcelona 3 exs. al parc de la Ciutadella
el 18.IX (RSBA i TASA/ERIT).
Serra de Collserola 59 exs. comptabilit-
zats des del turó Blau entre el 26.VII i el
20.X Màxim de 21 exs. el 24.IX (CODA)

GARRIGUES 

Bellaguarda 1 ex. el 12.V (RACC). 

GARROTXA

Sant Aniol de Finestres 1 parella als cin-
gles de Finestres el 21.VI (FTCA).
Santa Pau 1 ex. a la zona de Sant Julià del
Mont el 6.VIII (JPTA).
Vall de Bianya 1 ex. caçant a la posta de
sol a la zona de l’Hostal nou de Bianya el
6.X (JPCA).

GIRONÈS

Girona 1 ex. a Fontajau el 10.IX (ACHA).
Salt 1 ex. a la zona de cria habitual al riu
Ter el 22.IV (APBE i MBMB). 1 ex. al pla dels
Socs el 28.IV (ACHA, HPMA, MSFB i PFLB). 2
exs. caçant al capvespre a la zona de les
Sorreres el 22.VI (APBE i MBMB).

MARESME

Santa Susanna 2 exs. adults fent display,
ataquen una femella d’Accipiter gentilis al
turó de can Jordà l’1.VI (EBMA).

PLA DE L’ESTANY

Porqueres 1 ex. als camps al costat de l’es-
glésia de Porqueres, a prop de l’estany de
Banyoles el 14.IV (ADGA).
Sant Miquel de Campmajor 2 exs. a la

zona dels cingles de Golany el 22.VII; zona
on probablement nidifica (CFQA, JPSB i XVPA)
i almenys 2 exs. observats diverses vega-
des sobrevolant els boscos de la mateixa
zona el 2.IX (CFQA i XVPA).

PLA D’URGELL

Bellvís 1 ex. al tossal Roig el 25.V (FMSA). 

RIBERA D’EBRE

Flix 1 ex. jove caçant orenetes a les com-
portes del pantà el 3.VII (EPFA).

SEGRIÀ

Alfés 1 ex. a les Planes el 21.IV (GBCA). 2
exs. a la zona del pla de la Peixera i les
Coves el 25.IV (ABBB). 

SELVA

Caldes de Malavella 1 ex. en vol de
caça a la riera de Santa Maria - Sant Sebas-
tià el 22.IV (JPCA).
Fogars de la Selva 2 exs. a la urbanitza-
ció Parc Prínceps el 5.X (DCFB).
Sant Feliu de Buixalleu 1 ex. en vol sobre
la riera d’Arbúcies al pla de Gaserans el
23.V (APTA, EBMA i JRRC).

TARRAGONÈS

Tarragona 1 ex. a mas Rafel el 5.V (ACTA).
1 ex. al Lloreto el 24.IX (ACTA i PJAA).
Vespella 1 ex. el 18.III; primera observa-
ció prenupcial (ACTA).

TERRA ALTA

Vilalba dels Arcs 1 ex. el 30.VI (RACC).

VALLÈS OCCIDENTAL 

Cerdanyola del Vallès 2 exs. fent display
damunt de can Lloses el 19.V; parella ben
establerta a la zona (CODA).

VALLÈS ORIENTAL

Vilanova del Vallès 1 ex. al turó de Sellecs
el 27.IV; primera citació de l’any a la zona
(JPSA).
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SEGRIÀ

Els Alamús 1 ex. a prop del poble el 24.XI
(FMSA). 1 mascle i 1 femella junts atacant
un grup de 9 Alectoris rufa refugiades dins
d’un camp de pomeres el 23.XII (FMSA i
JEBA). 
Almacelles 1 ex. el 20.X (JBSA). 
Plana de Lleida Es detecten 1 i 2 exs. en
uns recorreguts amb vehicle per àrees de
conreus de regadiu i principalment per
camins el 14.I amb 97 km i el 23.XII amb
90 km respectivament (EGRE). 

VALLÈS ORIENTAL

Vallgorguina 1 ex. volant en direcció S a
la serra del Corredor l’1.X (JSPC).

Falco subbuteo
Falcó mostatxut 

Aquest any s’ha tornat a rebre un bon nom-
bre d’observacions repartides per tot el
territori, exceptuant el Pirineu. La pri-
mera observació prenupcial ha estat a mit-
jans de març (18.III), lleugerament abans
del patró citat a Ferrer et al. (1986) i a
altres anuaris, però similar a Copete (2000).
L’entrada generalitzada d’efectius ha comen-
çat durant la primera quinzena d’abril,
mentre que la darrera citació clarament
prenupcial s’ha produït a finals de maig
(25.V) al delta de l’Ebre. Un any més, les
dades de nidificació han estat molt escas-
ses i s’han referit a parelles territorials o
individus aïllats. La primera observació
postnupcial s’ha efectuat a finals de juliol
a Collserola, si bé cal tenir en compte que
bona part dels avistaments produïts durant
juliol i agost també poden correspondre a
ocells en dispersió des d’àrees de cria pro-
peres. Manquen les dades de gairebé tots
els punts d’observació de rapinyaires en
migració del litoral. Les darreres citacions
rebudes han estat al delta de l’Ebre i a Coll-
serola a finals d’octubre (20.X).-XLBA.

ALT CAMP

Figuerola del Camp 1 ex. a Miramar el
26.IX (MDDB).
Mont-ral 1 ex. caçant orenetes i roquerols
al bosc de Mont-ral el 19.IX (MDDB).

ALT EMPORDÀ

Cantallops 1 ex. a les Llines l’1.V (ACJA).
Parc Natural del Cap de Creus 1 ex. a
la roca Miralles el 15.IV (PFLB); primera
observació de l’any. 2 exs. en pas cap al
nord per sobre de Vilajuïga el 5.V (OCVA i
TMJA); darrera citació en pas actiu pre-
nupcial. 1 ex. el 10.VI a mas Duran (MGCA);
es tracta d’un indret amb possible nidifi-
cació de l’espècie l’any 2000. 
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. a l’estany del Cortalet el 22.III;
primera citació en pas prenupcial (JMAA).
2 exs. als estanys del Matà el 29.IX (AMMB

i BMMA); darrera citació en pas postnup-
cial.

BAIX CAMP

Arbolí 1 ex. a Sant Pau el 13.IV (MDDB).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. a l’Alfacada el 8.IV;
primera observació prenupcial (DBCA,
MFCA). 1 ex. a l’illa de Buda el 25.V; darre-
ra observació prenupcial (DBCA, MWWA i
LCXD). 1 ex. adult al Garxal el 3.VIII; pri-
mera observació postnupcial (DBCA i FVEA).
1 ex. juvenil als pins del Soro, punta de la
Banya, el 20.X; darrera observació post-
nupcial (DBCA, FBAA i JPVF).

BAIX EMPORDÀ

Baix Ter 1 ex. als arrossars del molí de
Pals el 13.IV (XGMA); primera citació en
pas prenupcial.

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. sobre el Remo-
lar el 20.V (DRJA, JMAC, JMAD i SRJA); darre-
ra citació de pas prenupcial. 1 ex. sobre la
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Pinós 19 exs. caçant insectes sobre bos-
cos cremats el 9.VIII (DGCA). 
Riner 4 exs. el 17.VI i 3 exs. el 30.VI
(DGCA). 
Solsona 11 exs. caçant insectes al cap-
vespre sobre el nucli urbà el 10.VIII (DGCA).

TARRAGONÈS

Tarragona 1 ex. a la platja de l’Arrabas-
sada el 5.X (ACTA i JDEA).

VALLÈS ORIENTAL

Vallgorguina 1 ex. de fase fosca en vol
directe cap al sud a la serra del Corredor
l’1.X (JSPC).

Falco biarmicus
Falcó llaner

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. en vol per l’estany Europa el
24.III (SSAA i MPLA). 1 ex. de 1r hivern, de
la subespècie erlangeri, citat als arrossars
de la Gallinera el 2.XII (JMAA i PSGA) i als
estanys del Matà el 9.XII (JEBA). Citacions
pendents d’homologació pel Comité de
Rarezas de SEO/BirdLife.

Falco peregrinus 
Falcó pelegrí 

Una bona part de les observacions del
2001 corresponen a individus hivernants
(inclosa alguna observació d’individus de
subespècies d’origen nòrdic) o joves en
dispersió, lluny dels territoris de cria. A
destacar també l’increment de referències
fetes en zones urbanes i periurbanes, sobre-
tot a l’hivern, ja que molts individus són
atrets per l’abundància de preses.- EDBA i
DRGB.

ALT CAMP

Figuerola del Camp 1 ex. a Miramar el
23.IX (MDDB).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural del Cap de Creus Entre 3
i 5 parelles en diferents punts del parc
natural, durant el cens de nidificants, la
majoria d’elles en penya-segats litorals
(PFLB i PGGA).

ALT URGELL

Peramola Un niu amb algun poll al seu
interior el 17.VII (JDAB). 
Sant Joan Fumat 2 polls volanders parats
a la penya dels rocs de la Guàrdia, amb
una presa i empaitats per 3 Corvus corax
el 12.VI (JDAB).

BAGES

Santpedor 1 adult menjant-se un ocell
en una torre elèctrica el 7.II; 1 ex. adult
ataca un ocell des d’una torre elèctrica el
9.VII (primera citació estival a la zona);
des de novembre fins a febrer aquesta
espècie és freqüent als espais oberts de
la comarca (JBPB).
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Falco eleonorae 
Falcó de la reina 

A diferència d’anuaris anteriors, aquest
any no s’ha rebut cap citació d’abans del
juny. La major part d’observacions (juny,
juliol i potser fins a primers d’agost) corres-
ponen al període previ a l’establiment en
les colònies de cria. Les citacions poste-
riors és possible que siguin d’individus no
reproductors, tot i que les de primers d’oc-
tubre ja podrien ser de l’inici de la migra-
ció postnupcial. En aquest sentit, seria
interessant realitzar un esforç per deter-
minar l’edat dels ocells observats en la
segona meitat de l’estiu, ja que una part
important podrien ser subadults. Com
l’any passat, es detecta una presència esti-
val continuada al Solsonès -amb alguns
grups nombrosos i aparents irradiacions
cap al Bages i l’Alt Urgell- relacionada amb
l’aprofitament dels insectes xilòfags dels
boscos cremats el 1998, un fenomen ja
observat al Berguedà després dels focs de
1994. És remarcable l’observació d’octu-
bre al Maresme per la gran mida dels grups,
gens habitual en aquesta època.- PABB i JSPB.

ALT EMPORDÀ

L’Escala 1 ex. a cala Montgó el 15.VII
(RNNA).
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. de fase clara a la closa del Puig
el 14.VI (JMAA i PFLB). 1 ex. de fase clara
als prats de can Comes el 3.VII (TMJA i
JMAA). 1 ex. de fase fosca a l’estany dels
Roncaires el 4.VII (OCVA). 1 ex. de fase fos-
ca als estanys del Matà el 27.VII (ABRA). 1
ex. a l’estany de Vilaüt el 26.VIII (DBRA).

ALT URGELL

Organyà 3 exs. (1 de fosc i 2 de clars)
cacen insectes sobre un bosc de Pinus nigra
i Quercus ilex ssp. rotundifolia del costat de
Fontanet el 26.VI; segurament la primera
citació a la comarca (JDAB).

BAGES

Castelltallat 1 ex. adult de fase fosca parat
en un pi el 14.VI i 1 ex. de fase fosca caçant
insectes prop del poble el 16.VI (JBPB).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. adult mascle de fase
fosca a la punta del Fangar el 26.VI (DBCA).
1 ex. de fase clara, probablement mascle,
a la punta de la Banya el 17.VII (DBCA).

BAIX EMPORDÀ

Baix Ter 7 exs. - només 1 de fase fosca -
al riu Ter, al seu pas per Verges, l’1.VII
(ABRA) i el 3.VII (OCVA, MJMA, TMJA i JMAA).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. sobre la Podri-
da l’11.VI (TMPA, QBFA i FCCA a: CISEN;
El Pebret, num. 15). 1 ex. sobre la mares-
ma el 10.VIII (JCMC i FLSA). 

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. al parc del Guinardó el
17.VII (RSBA i TASA/ERIT).
Serra de Collserola 1 ex. de fase clara el
9.VIII, 1 ex. de fase fosca el 28.VIII i 1 ex.
de fase clara el 29.VIII; tots ells observats
des del puig d’Olorda (FLLA i DDDA). 8 exs.
comptabilitzats des del turó Blau entre
l’1.IX i el 24.IX. Màxim de 3 exs. el 2.IX
(CODA).

MARESME

Arenys de Mar Un grup de 19 exs. i un
altre grup de 37 exs. al peatge de l’A-19
el 5.X (DCXC).
Dosrius 1 ex. de fase clara volant per ca
l’Arenes el 4.VIII (ACSA i HAPA).
Teià 1 ex. volant a la serra de Sant Mateu
el 28.VIII (JPSA).

SOLSONÈS

Brics 7 exs. el 3.VI (DGCA). 
Castellar de la Ribera 1 ex. de fase fos-
ca el 14.VII (JBPB).
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jove als Muntanyans el 2.VIII (ACTA, CJMA,

ECBA i PJAA).

VALLÈS OCCIDENTAL

Montcada i Reixac 1 ex. volant al turó
d’en Rata el 13.IX (JJPA i MLMC).
Sabadell 1 ex. volant sobre el riu Ripoll
el 26.V (XEAA).

VALLÈS ORIENTAL

Mollet del Vallès 1 ex. volant a prop de
can Jornet el 4.III (DDDA).

Rallus aquaticus 
Rascló

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà Una llocada de pocs dies a l’estany
del Cortalet l’1.V (JMAA, OCVA i PSGA),
una altra al mateix indret el 22.VI (JMAA)
i una tercera a la Massona el 25.VI (JMAA). 

ALT PENEDÈS

Pantà del Foix 1 ex. a la cua del pantà el
31.X; primera citació hivernal (PARA).

ANOIA

Santa Margarida de Montbui 1-2 exs.
al pont de can Mateu el 10.III (DMMA).

BAGES

Castellbell 1 ex. al meandre del Llobre-
gat el 3.I (IMMA).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 19 exs. el 13.I durant
el cens d’ocells hivernants. 
Molins de Rei 1 ex. als aiguamolls el 29.XI
(SSAA); única citació de l’any.

BERGUEDÀ

Saldes 1 ex. en una taca de pocs metres
de canyissar, a 1.250 m d’altitud, el 24.IX
(PABB). 

GARRAF

Cubelles 2 exs. a la desembocadura del
riu Foix el 14.I (CGGA, PARA, RRJA i XBGA);
cens d’ocells aquàtics hivernants.

GIRONÈS

Girona 1 ex. a Fontajau el 27.IV (ACHA,

HPMA, MSFB i PFLB). 1 ex. a l’illa de Ter el
4.X (EGXB).

MARESME

Malgrat de Mar 1 ex. escoltat a la desem-
bocadura de la Tordera el 13.III (EBMA).

OSONA

Manlleu 1 ex. cantant a l’aiguabarreig de
la riera de Sorreig amb el Ter el 18.XI (JPRB,

MRFB, MRSB, RJNA i RPEA).

PLA DE L’ESTANY

Banyoles 2 exs. a l’estany de Banyoles
durant el cens d’ocells aquàtics hivernants
el 21.I (APRB, CFQA, GGTA, JLBB, JPSB i PCSA).
1 ex. enmig d’un canyissar als aiguamolls
de la Puda el 7.XII (CFQA i XVPA).

SELVA

Sils 3 exs. escoltats en ambients aquàtics
de l’estany l’1.III (JRFA i JRRC). 1 ex. escol-
tat a l’estany el 8.IV (JRRC). 1 mascle can-
tant a l’estany el 13.V (JRRC). 1 ex. a l’es-
tany el 24.IX (APTA, EBMA i JRRC). Diversos
exemplars en ambient aquàtic de l’estany
el 21.X (APTA, EBMA i JRRC).

VALLÈS OCCIDENTAL

Serra de Collserola 1 ex. a la riera de Sant
Cugat observat el 12.II i el 17.II (FLLA,

DDDA, KTTA, MOOA i STVA).

VALLÈS ORIENTAL

Martorelles 1 ex. arreglant-se el plomat-
ge a can Fenosa el 7.X (AJVA).
Sant Fost de Campsentelles 1 ex. al riu
Besòs el 5.III (FMVB).
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BAIX CAMP

Vandellòs - L’Hospitalet de l’Infant 1 ex.
a l’Almadrava el 13.IV (LGSB).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 4 exs. a tot el delta el 12-
18.I; cens d’ocells hivernants (DBCA i
FVEA/PDEA). 1 ex. d’origen nòrdic, del tipus
calidus, al port del Fangar el 8.IV; darrera
observació prenupcial (DBCA). Com tots
els anys, presència regular al llarg de l’es-
tiu d’exs. de la subespècie brookei, que arri-
ben al delta provinents de les serres veï-
nes atrets per l’abundància de preses (DBCA).
1 ex. adult femella d’origen nòrdic, del
tipus calidus, als arrossars de l’Embut l’11.X;
primera observació postnupcial (DBCA).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat Observacions d’1 ex.
cada mes de l’any, on destaquen els 2
exs. observats a la maresma l’11.IV (JBDA)
i al riu, a l’alçada del Prat el 5.IX (ASAA).

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. volant per sobre els jar-
dins de l’hospital de Sant Pau el 26.III
(FTGA). 1 ex. observat diverses vegades,
potser és un dels alliberats en el projecte
de reintroducció d’aquesta espècie a la ciu-
tat de Barcelona, del 28.VIII al 19.X; en
un cas es va veure atacant un Pernis api-
vorus en migració (RSBA i TASA/ERIT). 1 ex.
al parc Güell el 5.XI (RSBA i TASA/ERIT).
Serra de Collserola 1 ex. observat des del
turó Blau el 2.IX i el 27.X. (CODA).

GARROTXA

Les Preses 1 ex. el 8.VI (JPTA).
Santa Pau 1 ex. a Sant Julià del Mont el
6.VIII (JPTA). 1 ex. a la zona dels Bosquets
el 4.X (PCRB).

GIRONÈS 

Girona 1 ex. empaitant Columba livia dins
la ciutat el 6.IX (JTTA).

Salt 1 femella acabant de caçar una Pica
pica i aturant-se en una torre d’alta tensió
per menjar-la el 22.II (APBE, LGPA i MBMB).

MARESME

Argentona 1 ex. remuntant el vol al turó
de Matacabres el 16.V (FBOA i JPSA).
Mataró 1 ex. immatur observat en un edi-
fici el 26.X (EBMA). 1 ex. a l’avinguda del
Maresme el 29.XI (ACSA). 1 ex. observat
diverses vegades en un edifici de l’avin-
guda del Maresme menjant passeriformes,
observat fins al mes de febrer del 2002
(ACSA).

NOGUERA 

Castelló de Farfanya 1 ex. jove a la zona
de Torre la Plana el 16.VII (ABBB). 

PLA DE L’ESTANY

Banyoles 1 ex. caçant un Sturnus sp. sobre
la ciutat el 15.IV (JMGD). 1 ex. sobrevolant
els estanyols de can Cisó el 6.X (XVPA).
Porqueres 1 ex. volant en direcció a la
Puda per sobre l’Estany l’11.V (CFQA).
Sant Miquel de Campmajor 1 ex. obser-
vat diverses vegades volant a les cingleres
de Golany entre el 4.VII i el 2.IX (CFQA,

JPSB, PCSA i XVPA).

SEGRIÀ

Plana de Lleida En uns recorreguts amb
vehicle per àrees de conreus de regadiu i
principalment per camins el 14.I amb 97
km i el 23.XII amb 90 km es detecten 1 i
2 exs. respectivament (EGRE). 

SELVA

Fogars de la Selva 1 ex. a can Simó el
25.IV (DCFB).
Hostalric 1 ex. sobre el riu Tordera el 25.II
(JRFA i JRRC).

TARRAGONÈS

Torredembarra 1 ex. als Muntanyans volant
en direcció N el 9.IV (XLBA i AVDA). 1 ex.
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BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 mascle a la Fortalesa,
l’Encanyissada, del 9 al 12.IV (DBCA i JMBD).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. al camp de fut-
bol el 3.IV (FSEB); única citació de l’any.

GIRONÈS

Girona 1 mascle a la zona de l’illa de Ter
el 17.III (EFXA, LGXB i TTXA) i 1 femella el
19.III (ACHA).

MARESME

Malgrat de Mar 3 mascles i 1 femella ali-
mentant-se pel canyís de la banda de Bla-
nes a la desembocadura de la Tordera el
17.IV (EBMA i DCXC).

Porzana pusilla
Rasclet 

Només dues dades en el període prenup-
cial. Tot i que es tracta d’observacions efec-
tuades en els mesos de maig i juny, l’es-
cassa informació sobre la fenologia d’a-
questa espècie fa difícil de considerar-les
com de cria probable atès que també podrien
tractar-se de migrants tardans o simple-
ment estiuejants no reproductors (vegeu
Estrada et al. 2004).- RACC i SHVA. 

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. als estanys del Matà el 4.VI
(JCJA). Citació pendent d’homologació pel
Comitè Avifaunístic de Catalunya. 

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. reclamant al
canyar de la maresma el 30.IV (RGBA, FLSA

i XLBA) on el 2.V es torna a escoltar (FLSA).
Citació pendent d’homologació pel Comi-
tè Avifaunístic de Catalunya. 

Crex crex
Guatlla maresa

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. es captura a la Rambles
de Barcelona i és ingressat a Torreferrus-
sa el 30.VIII; tenia una fractura del tíbio-
tars dret i no es van observar perdigons a
la radiografia (FCBA). Citació pendent d’ho-
mologació pel Comitè Avifaunístic de Cata-
lunya. 

PLA D’URGELL

Castellnou de Seana 1 ex. aixecat per un
gos de caça en un camp d’alfals a prop de
l’abocador comarcal (FRFB). Citació pen-
dent d’homologació pel Comitè Avifau-
nístic de Catalunya. 

RIPOLLÈS

Llanars S’observa 1 ex. diversos dies de
la primera quinzena de juliol als aigua-
molls d’Espinalva (PIPA i ACXC). Citació
pendent d’homologació pel Comitè Avi-
faunístic de Catalunya. 

Gallinula chloropus 
Polla d’aigua

ALT EMPORDÀ

Parc Natural del Cap de Creus 1 pare-
lla cria amb èxit a l’embassament del Club
Mediterranée, a la punta del cap de Creus,
on s’observa un jove el 24.VII (PFLB). Una
altra parella cria a la riera del Port de la
Selva (PFLB); úniques parelles reproduc-
tores en tot el parc natural.
La Jonquera 1 parella amb 3 polls de dies
en una bassa del riu Llobregat, a dins el
nucli urbà, el 25.VIII (JBRC).

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 2 exs. adults amb
6 polls al riu Foix el 12.VII (FCFA i JCRE).

Porzana porzana 
Polla pintada 

S’aporten diverses dades que engloben pel
cap baix un mínim de 35 exs. repartits
durant ambdós passos migratoris. La feno-
logia del pas es correspon amb la descri-
ta en els anuaris anteriors a excepció de la
primera observació postnupcial, que aquest
any és una mica més avançada, el 27.VII.
Un any més es repeteix la predominància
d’observacions prenupcials davant de les
postnupcials, però proporcionalment s’han
rebut més dades de tardor que altres anys
(11 prenupcials vs. 7 postnupcials). Aquest
any no hi ha cap registre que es pugui con-
siderar hivernal (mesos de desembre i
gener) donat que les dades de febrer pro-
bablement corresponen a migrants pri-
merencs.-RACC i SHVA.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. als estanys del Matà el 28.II
(ESVA); primera citació en pas prenupcial.
1 mascle cantant a l’Aiguaclara entre el
20.V i el 22.V (SSAA); darrera citació en
pas prenupcial. 1 ex. als estanys del Matà
el 27.VII (ABRA); primera citació en pas
postnupcial. 1 ex. als estanys del Matà el
21.IX; darrera citació en pas postnupcial
(JMAA i XDPA). 

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. als arrossars de Magra-
ner el 18.II; primera observació prenup-
cial (DBCA). Al Canal Vell diversos regis-
tres que fan referència a un mínim de 7
exs. entre el 21.II i el 23.IV (DBCA). 1 ex.
a l’antiga llacuna de Matarranya, illa de
Buda, el 12.V; darrera observació pre-
nupcial (DBCA, MWWA i LCXD). 1 ex. als
arrossars de la Quartera el 17.IX; prime-
ra observació postnupcial (DBCA i RTFA).
Diverses observacions, que fan referència
a un mínim de 14 exs., als arrossars dels

voltants de Masia Blanca i la finca del Sille-
ro del 23.IX al 27.X. 1 ex. als arrossars dels
Bascos el 2.XI; darrera observació post-
nupcial (DBCA).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a la maresma el
21.III (FSEB, PBGA, JBDA, MIBA i QBFA); pri-
mera citació de pas prenupcial. 1 ex. al
camp de futbol el 16.IX (TASA); única cita-
ció postnupcial. 

BAIX PENEDÈS

Banyeres del Penedès 1 ex. a la riera de
Marmellar el 20.III (CGGA i XBGA).

GIRONÈS

Girona 1 ex. a l’illa de Ter el 19.IV (ACHA

i PFLB).

MARESME

Malgrat de Mar 1 ex. vist a la desembo-
cadura de la Tordera el 17.IV (EBMA i DCXC).

NOGUERA 

Térmens 1 ex. abatut per uns caçadors a
prop del riu Corb el 2.IX (FMSA). 

Porzana parva
Rascletó

S’han rebut observacions de 5 localitats
que fan referència a un mínim d’11 exs.,
observats tots ells durant el pas prenup-
cial. No hi ha dades de possible repro-
ducció.- RACC i SHVA. 

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 mascle cantant a l’estany de Palau
el 9.III (SSAA i MPLA); primera citació en
pas prenupcial. 2 femelles a les cel·les de
l’estany Europa el 25.IV; darrera citació en
pas postnupcial (JMAA i EGCA). 

Anuari d’Ornitologia de Catalunya 2001118 Llista Sistemàtica 119



de 5 exs. durant desembre a la maresma
(ARMC i PBGA).

Fulica atra 
Fotja vulgar

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 472 exs. el 18.I i 607 exs. el 13.II;
censos d’ocells aquàtics hivernants (PAEA).
Primera llocada localitzada als estanys del
Matà el 7.IV (XLBA i JJMA). Població nidi-
ficant avaluada en 92-95 parelles (JMAA).
408 exs. el 21.XI (JMAA) i 413 exs. el
18.XII (PAEA); censos d’ocells aquàtics
hivernants.

ALT PENEDÈS

Vilobí del Penedès 2 exs. als pèlags de
Vilobí el 9.I (CGGA, PARA i XBGA); cens
d’ocells aquàtics hivernants.

BAGES

Santpedor Parella amb pollets a la bassa
de la Bòbila el 18.III (ABHA i JCGF); exs.
adults amb polls el 19.V (IMMA).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 25.668 exs. a tot el delta
el 12-18.I; cens d’ocells aquàtics hiver-
nants (DBCA i FVEA/PDEA). 33.770 exs. a tot
el delta el 16.X, recompte màxim anual;
cens quinzenal d’ocells aquàtics (DBCA,

FVEA i JPVF/PDEA).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 335 exs. el 13.I durant
el cens d’ocells hivernants.

GIRONÈS

Girona 1 ex. al riu Ter el 6.V; darrera cita-
ció prenupcial (ACHA i HPMA). 1 ex. trobat
mort a la menjadora d’un Falco peregri-
nus a l’església de Sant Feliu el 26.VII (EDBA

i EMFA).

NOGUERA 

Balaguer 4 exs. amb polls en una bassa a
la plana del Corb el 8.VI (DGCA). 

PLA DE L’ESTANY

Banyoles 30 exs. a l’estany de Banyoles
durant el cens d’ocells aquàtics hivernants
el 21.I (APRB, CFQA, GGTA, JLBB, JPSB i PCSA).
1 exs. a la zona d’arribada de les regates
el 3.V; última observació hivernal a l’es-
tany (CFQA). 1 ex. a la zona dels desmais
a la part S de l’estany de Banyoles l’11.IX;
primera observació postnupcial (JPSB i
PCSA). 66 exs. durant un cens a l’estany de
Banyoles el 5.XII (CFQA).

RIBERA D’EBRE

Flix 29 exs. a Sebes el 30.XII (PJMB).
Riba-roja d’Ebre Present tot l’hivern amb
una concentració màxima de 28 exs. el
30.XII (EPFA, JRCB i PJMB).

TARRAGONÈS

Tarragona 1 ex. al Francolí el 5.I (ACTA).
1 ex. al Francolí el 3.III (ACTA i JMXN).
Torredembarra 15 exs. als Muntanyans
el 24.XII (PASA).

Fulica cristata

Segon any de citacions a Catalunya d’o-
cells procedents del projecte de reintro-
ducció al País Valencià, efectuat en el marc
d’un projecte LIFE europeu. La presèn-
cia d’aquests ocells al delta de l’Ebre posa
de manifest la interconnexió entre els dife-
rents aiguamolls del litoral mediterrani.
Aquesta espècie tenia Catalunya dins la
seva antiga àrea de cria (Vayreda 1883,
Ferrer 1981) que arribava a Provença pel
nord i en general s’estenia per les dife-
rents llacunes del litoral català, on és cita-
da al delta de l’Ebre el 1890 com a ‘fot-
xa de cresta’. Durant el segle XX l’espè-
cie es va fent rara a Catalunya, i Bernis
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Vilobí del Penedès 2 exs. als pèlags de
Vilobí el 9.I (CGGA, PARA i XBGA); cens
d’ocells aquàtics hivernants.

BAIX EMPORDÀ 

Vall del Ridaura Inici de construcció de
niu a la bassa del Dofí, a Castell - Platja
d’Aro, el 12.VIII; data força tardana. (CACB

i JRGA).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 388 exs. el 13.I durant
el cens d’ocells hivernants. Estimació d’u-
nes 15 parelles a la maresma seca i 15 pare-
lles més al canyar de la comporta l’11.VI
(FSEB).

GARROTXA

Olot 1 ex. als estanys d’en Broc el 30.I
(EBIB).
Santa Pau 1 ex. als estanys de can Jordà
el 30.I (EBIB).

PLA DE L’ESTANY

Banyoles 10 exs. a l’estany de Banyoles
durant el cens d’ocells aquàtics hivernants
el 21.I (APRB, CFQA, GGTA, JLBB, JPSB i PCSA).

SEGRIÀ

Alfés 1 adult amb 4 polls en una bassa a
l’est de Vinfaro el 27.VI (ABBB). 

URGELL

Anglesola 1 adult i 2 o 3 polls en una bas-
sa a la zona de la Quadra-els Ferrugats el
7.VI (ABBB i DGCA). 
Preixana 1 adult amb niu amb 6 ous a la
bassa davant del mas d’Estadella el 6.VI
(ABBB). 

VALLÈS OCCIDENTAL 

Cerdanyola del Vallès 1 ex. al riu Sec el
26.IX (SRJA).

Porphyrio porphyrio 
Polla blava

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 66 exs. comptabilitzats a mitjans
de gener; cens d’ocells aquàtics hivernants
(JMAA). Primera llocada localitzada als
estanys del Matà el 19.IV (JMAA i APBD), i
darrera, amb polls de dies, observada al
mateix indret el 14.IX (TMJA i MSXA). Con-
tingent nidificant mínim avaluat en 30
parelles (JMAA). 76 exs. el 19.XI (JMAA) i
74 exs. el 19.XII (PAEA); censos d’ocells
aquàtics hivernants.

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre Primers polls de l’any a
l’illa de Buda el 28.II (DBCA i RTFA) i darrers
polls al Clot, l’Encanyissada, el 22.X (DBCA).

BAIX EMPORDÀ

Vall del Ridaura 1 ex. trobat amb la
tíbia dreta trencada, presumiblement per
xoc contra una línia elèctrica o telefònica,
a Castell d’Aro el 5.X (CACB).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 2 exs. hivernant al
canyar de la comporta durant el mes de
gener (FLSA). 2 exs. amb 3 polls al canyar
de la comporta el 16.IV (FSEB); primera
citació de nidificació al delta. Un màxim
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fins al 7.XII (DBCA). 2 exs. adults als arros-
sars de l’Embut el 18.XII (DBCA).

BAIX EMPORDÀ

Baix Ter 28 exs. als arrossars de Pals el
16.XI (DBRA). 1 ex. a les basses d’en Coll
el 17.XI (CBLA).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. sobre la riera
de Sant Climent el 7.XI (PTEA); primera
citació de pas postnupcial. 20 exs. sobre
la Vidala el 24.XI (JMAC). 8 exs. a la Ricar-
da el 15.XII (AAAA, CJMA i JCJA). 1 ex. a cal
Dalit el 18.XII (XLBA i JBDA). 1 ex. sobre
la maresma el 19.XII (FLSA, QBFA, PBGA i
FGPA). 

BAIX PENEDÈS

Albinyana 8 exs. a les Perdigueres el 27.XII
(CGGA i XBGA).

GIRONÈS

Sant Gregori més de 50 exs. a Constan-
tins en un estol volant en direcció sud el
13.XI (MBMB).

MARESME

Malgrat de Mar 7 exs. descansant a la des-
embocadura de la Tordera, marxen en
direcció NE el 18.XI (DCXC).

NOGUERA 

Àger 3 exs. volant en direcció SO per
damunt del Montsec d’Ares el 17.XI (JBSA). 

PALLARS JUSSÀ

Collegats 100 exs. en direcció N el 8.III
(AMVA i RHXA).

PALLARS SOBIRÀ

Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany
de Sant Maurici 90 exs. cridant i volant
des del poble d’Espot al coll de Fogueruix
en direcció N el 28.II (JCBC).

SEGRIÀ

Alfés 75 exs. volant per damunt de la timo-
neda el 14.XI (GBCA). 

SELVA

Fogars de la Selva 3 exs. volant en cer-
cles sobre la urbanització Parc Prínceps el
18.XI (DCFB).

Tetrax tetrax
Sisó

Tal i com ha passat en els darrers anys
(Copete 2000, Martínez Vilalta 2001, Aymí
& Herrando 2003), cal destacar un cop
més l’observació de sisons lluny de les
zones de reproducció, en concret al delta
del Llobregat.- GBCA. 

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 femella a la platja
del Remolar el 3.XI (RBVA); tercer hivern
consecutiu que s’observa aquesta espècie
al delta.

NOGUERA 

Castelló de Farfanya 1 ex. reclamant el
19.III (JBSA). 

PLA D’URGELL

Bellvís 9-10 exs. volant entre Bellvís i Bell-
lloc el 3.II (FMSA). 

SEGRIÀ

Alfés 2 mascles fent parada nupcial a la
timoneda el 27.III. Dada primerenca i en
una localitat on habitualment no nidifica
(JEBA). 
Artesa de Lleida 13 exs., alguns mascles
fent parada nupcial, al pla de Moles el
22.III (ABBB, DGCA i GBCA). 
Els Alamús 1 mascle mudant a plomatge
d’hivern el 10.VI (JEBA). 
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(1964) esmenta que a mitjans dels anys
cinquanta ja és irregular a la temporada
de caça al delta de l’Ebre, fet que coinci-
deix amb les apreciacions dels guardes
dels vedats de caça de l’Encanyissada.
Amb posterioritat, només els episodis de
fortes gelades com les de 1962 porten
fins a 20 exs. que són caçats a l’hemi-
delta nord, prop la punta del Fangar i
més tard, entre 1965 i 1967, a l’illa de
Buda. Les citacions posteriors d’ocells sal-
vatges són del 20 d’octubre de 1990, amb
un exemplar caçat al delta de l’Ebre (Cla-
vell 2002), i ocells vistos de forma irre-
gular al delta del Llobregat fins a mitjans
dels anys setanta (Gutiérrez et al. 1995).
Per tant, es tracta d’una espècie més escas-
sa que la fotja comuna, que antigament
ocupava en una o altra època de l’any tots
els aiguamolls litorals de Catalunya i fins
i tot arribava al sud de França. Durant
el segle XX va esdevenir ja únicament un
visitant hivernal, cada cop més irregular,
i finalment les seves observacions van
quedar restringides a desplaçaments rela-
cionats amb situacions meteorològiques
adverses (sequeres o gelades) des de les
seves àrees de distribució més meridio-
nals. Torna a aparèixer a Catalunya, però,
en recuperar-se la població valenciana.-
RGBA.

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 3 exs. al Canal Vell i 1
ex. al Garxal, alliberats a la Comunitat
Valenciana portant collars amb combi-
nació alfanumèrica, de l’1.I al 26.II, i pos-
teriorment 1 ex. a l’Encanyissada del
24.VII al 31.XII i 1 ex. al Canal Vell del
27.VIII al 31.XII (DBCA). Citacions pen-
dents d’homologació pel Comitè Avifau-
nístic de Catalunya. 

Grus grus 
Grua

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 7 exs. hivernants durant el mes de
gener i primera setmana de febrer (JMAA).
29 exs. en vol per les closes del Cortalet
el 9.III (BMBA); xifra màxima en pas pre-
nupcial. 2 exs. a l’estany del Cortalet (AAJA

i EGGA) i 3 exs. a la RN1 (SSAA i LTPA) el
31.III; darreres citacions en pas prenup-
cial. 34 exs. en vol pels estanys del Matà
(AAJA, CLVA i EGGA) i 2 exs. als prats de can
Comes (AAJA, CLVA i EGGA) i a l’estany del
Cortalet (OGXA) el 3.XI; primeres citacions
en pas postnupcial. 38 exs. hivernant a
la RN2 durant la sego-
na quinzena de de-
sembre (ESVA, LTBA,

DBRA, JMAA i TMJA).

BAIX CAMP

Riudoms 20 exs. en vol al vespre al mas
del molí de Vent l’11.X (MDDB).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 14 exs. adults als arros-
sars del Toll del 12 al 19.XI, amb 9 exs.
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puriabrava, amb 22 parelles (JMAA). 1 ex.
als estanys del Matà el 28.IX (AMMB i BMMA);
darrera citació postnupcial.

ALT PENEDÈS

Pantà del Foix 1 femella el 7.V (PARA).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 2 exs. a tot el delta el 12-
18.I; cens d’ocells aquàtics hivernants (DBCA

i FVEA/PDEA). 1.161 parelles segures i 327
parelles probables més a tot el delta; cens
d’ocells nidificants (DBCA i FVEA/PDEA).

BAIX EMPORDÀ 

Baix Ter Mínim de 2 parelles nidificants
al golf Serres de Pals el 19.VI (CBLA).

BAIX LLOBREGAT

Cornellà de Llobregat 1 ex. al riu el 8.III
(ASAA); primera citació de pas prenupcial.
63 parelles nidificants en un tram del riu
de 4 quilòmetres (ASAA).
Delta del Llobregat Unes 100 parelles
nidificants a la maresma del Remolar (RGBA,

FLSA i FSEB) 2 exs. a la maresma el 29.X
(PBGA); darrera citació de pas postnupcial.
1 ex. d’aspecte malaltís a cal Roc el 24.XII
(TMPA a: CISEN; El Pebret, num. 17).

BERGUEDÀ

Avià 2 exs. a l’estany de Graugés el 30.IV
(JSPB i PABB).

GARRIGUES

Juneda 4 exs. en una bassa de reg el 28.VI;
primers ocells dispersius (JEBA). 

GIRONÈS

Girona 1 ex. trobat mort a la menjadora
d’un Falco peregrinus a l’església de Sant
Feliu el 8.VI (EMFA).

MARESME

Arenys de Mar 5 exs. aturats a la platja el
24.III (EBMA).

Malgrat de Mar 11 exs. a la desemboca-
dura de la Tordera el 26.III (EBMA). 29 exs.
a la desembocadura de la Tordera el 17.IV
(EBMA). 1 ex. a la desembocadura de la
Tordera el 24.VII (EBMA).

NOGUERA

Balaguer Pas nocturn d’un petit grup pel
secà el 2.V (JBSA). 

OSONA

Les Masies de Roda 12 exs. a la riba del
Ter el 24.III (RPEA). 
Manlleu 4 exs. al Ter el 17.IV (APFA).

PLA DE L’ESTANY

Banyoles 12 exs. volant amunt i avall de
l’estany de Banyoles, intenten aturar-se
damunt la caseta de fusta el 27.III (CFQA,

JRGC i XVPA). 1 ex. volant sobre l’estany de
Banyoles el 23.IV (XVPA). 2 exs. a la case-
ta de fusta el 7.VI (CFQA). 

SEGRIÀ

Aitona 61 exs. i 5 nius al conjunt dels
arrossars del fondo de Llitera (que inclouen
els termes d’Aitona al Segrià i Fraga al Baix
Cinca) el 20.V (JSOA). 45 exs. i 15 nius als
arrossars entre el mas de Margalida i l’au-
topista el 20.V (JSOA). 
Alcarràs 15 exs. i 4 nius als arrossars el
20.V (JSOA). 
Els Alamús 2 exs. l’1.IV (JEBA). 
Lleida 1 parella covant un niu amb 3
ous en un camp de blat de moro lluny de
cap zona humida a les Canals el 24.V. Segu-
rament es van instal·lar en el moment que
el camp estava inundat (GBCA). 
Pantà d’Utxesa 9 exs. el 17.III; primers
de l’any a la zona (JCGA). 
Torres de Segre 66 exs. i 3 nius als arros-
sars el 19.V (JSOA). 

SOLSONÈS

Clariana de Cardener 12 exs. a l’embas-
sament de Sant Ponç el 16.III (JCOA i MCOA).
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URGELL

Belianes 46 exs. en 2 grups l’11.II (JBSA).
Niu amb 2 ous a la plana del Biscarri el
28.V (ABBB i JDMA).1 femella amb 1 poll a
mig créixer el 30.V (JBSA). 

Haematopus ostralegus 
Garsa de mar 

ALT EMPORDÀ

Parc Natural del Cap de Creus 4 exs. en
pas a la punta del cap de Creus, al llarg de
la campanya de control setmanal de migra-
ció. 1 ex. el 18.IV (PFLB, PGGA, JGCB i MSFB).
1 ex. el 22.IV (PFLB, PGGA i JGCB). 2 ex. el
4.V (PFLB).
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 2 exs. a la platja de can Comes el
5.III (BMBA, MJMA i TMJA); primera citació
en pas prenupcial. 7 exs. a la platja de can
Comes el 20.IV (TMJA); xifra màxima en
pas prenupcial. 1 ex. a la platja de can
Comes el 4.VI (TMJA); darrera citació en
pas prenupcial. Posteriorment, 2 exs. a la
Rogera el 2.VIII (JMAA, OCVA i APBD) i 1 ex.
a la platja de can Comes el 5.IX (DSSA).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 8 exs. a tot el delta el 12-
18.I; cens d’ocells aquàtics hivernants (DBCA

i FVEA/PDEA). 23 parelles reproductores
segures i 5 parelles probables més a tot el
delta; cens d’ocells nidificants (DBCA i
FVEA/PDEA).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a la Magarola
el 24.II (RRSB, JJMB i ECLA); primera cita-
ció de pas prenupcial. 1 ex. a la gola del
riu l’1.IX (JBDA i ALXA); ex. en pas post-
nupcial.

SOLSONÈS 

Clariana de Cardener 1 ex. a l’embassa-
ment de Sant Ponç el 14.V; primera cita-
ció d’aquesta espècie a la comarca (JCOA).

Himantopus himantopus 
Cames llargues 

ALT CAMP

Els Garidells Fins a 10 exs. adults als
Garidells, riu Francolí el 23.VII (MDDB).
Valls Polls volanders als Fontanals, riu
Francolí el 6.VII (XTSA).

ALT EMPORDÀ 

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 femella a la depuradora del
Matà el 5.III; primera citació prenupcial
(JMAA). 302 exs. als estanys del Matà el 4.V
(JMAA, MJMA i TMJA) i el 9.V (JMAA i TMJA);
màxima concentració prenupcial. Primer
niu localitzat als estanys del Matà l’1.V
(JMAA i MJMA) i primers polls vistos en
aquest mateix punt l’1.VI (TMJA). Pobla-
ció nidificant avaluada en 92 parelles, dis-
tribuïdes en 7 nuclis o colònies diferents.
Les colònies més importants han estat la
dels estanys del Matà, amb 49 parelles, i
la de l’estany Europa-depuradora d’Em-
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25 parelles (JMAA). Concentracions post-
nupcials i hivernals a diferents punts del
parc natural a partir de mitjans d’agost,
amb màxims de 95 exs. als prats de Cin-
claus el 31.VIII (JMAA i MJMA), 85 exs. als
conreus del mas Avinyó el 22.XI (JMAA) i
86 exs. als conreus de Sant Pere Pescador
el 20.XII (JMAA i TMJA).

BAGES

Manresa 1 ex. prop de l’estany de l’Agu-
lla el 4.III (ACOB).

BAIX CAMP

Riudoms S’escolten al mas del molí de
Vent el 24.III (MDDB).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. als erms de la bas-
sa Prima, les Olles, el 18.XII (DBCA).

Baix Empordà 
Baix Ter Concentracions en uns conreus
pròxims a Torroella de Montgrí: 146 exs.
el 30.IX, 237 exs. el 3.XI i 183 exs. el 3.XII
(AGCB i DBRA).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 6 exs. el 13.I durant
el cens d’ocells hivernants. 1 ex. a cal Nani
els dies 17.X (XLBA i EGTA), 30.X (DBRA i
XLBA) i 13.XI (DBRA). 2 exs. a la platja del
Remolar el 28.XII (ARMC).

BAIX PENEDÈS

Sant Jaume dels Domenys Aprox. 7 exs.
a la Pujada, riera de Marmellar el 20.III
(CGGA i XBGA).
Santa Oliva 1 ex. a Santa Oliva el 8.VIII
(XBGA).

GARRIGUES

Castelldans 2 exs. alimentant-se del cadà-
ver d’un gos a prop del mas de Melons
(FMVB).

GIRONÈS

Girona 1 ex. al camp de futbol de Mon-
tilivi el 26.III (PFLB).

NOGUERA 

Menàrguens Grup de 150-200 exs. en un
guaret al pla de Violes l’11.X (JEBA). 

PLA D’URGELL

El Poal Mín. de 2-3 mascles cantant el 9.II
(JEBA). 

SELVA

Fogars de la Selva 4 exs. a can Roca el
16.VII (DCFB).

TARRAGONÈS

Constantí 1 parella al Bassal el 26.V (ACTA

i CJMA).
Torredembarra 1 ex. als Muntanyans el
16.XII (CGGA).

Glareola pratincola
Perdiu de mar

El cens de reproductors al delta de l’Ebre
indica que l’espècie es manté força esta-
ble en comparació amb l’any 1997 (Cope-
te 2000), amb un recompte total de 166
exs. (160 exs. el 1997). En comparació
amb altres anys, cal destacar el baix nom-
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TARRAGONÈS

Tarragona 2 exs. al Francolí el 16.III; pri-
mera citació prenupcial (ACTA). 9 exs. adults
i 8 exs. juvenils al Francolí el 18.VII; màxim
anual, se n’observen durant tota l’estació
reproductora, però no s’ha constat la nidi-
ficació (ACTA). 3 exs. joves i 4 exs. adults
al Francolí el 31.VIII; última citació de
l’any (ACTA).
Torredembarra 13 exs. als Muntanyans
el 16.IV (PASA).
Vila-seca 2 exs. als prats de la Pineda el
29.IV i el 25.V (ACTA i PJAA).

VALLÈS ORIENTAL

Sant Celoni 3 exs. en unes graveres de la
Tordera el 28.IV (JRFA).

Recurvirostra avosetta 
Bec d’alena 

ALT EMPORDÀ

Parc Natural del Cap de Creus 9 exs. en
pas prenupcial per la punta del cap de
Creus el 22.IV (PFLB, JGCB i PGGA). 
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. el 17.I; cens d’ocells aquàtics
hivernants (JMAA i TMJA). 2 exs. a la Roge-
ra el 7.III (TMJA); primera citació en pas
prenupcial. 2 exs. copulant a la Rogera el

9.IV (TMJA). 18 exs. als estanys del Matà
el 22.IV (TMJA); xifra màxima en pas pre-
nupcial. 3 exs. als estanys del Matà el 28.V
(TMJA); darrera citació en pas prenupcial.
1 ex. a la bassa del Gall Marí el 12.VII
(APBD); primera citació en pas postnup-
cial. 12 exs. a la Rogera el 14.VIII (TMJA i
OCVA); xifra màxima en pas postnupcial.
1 ex. a la RN2 entre l’1.X (JMAA) i el 3.XI
(BMBA). 15 exs. a l’estany del Cortalet el
18.XI (JMBE); citació hivernal.

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 865 exs. a tot el delta el
12-18.I; cens d’ocells aquàtics hiver-
nants (DBCA i FVEA/PDEA). 403 parelles segu-
res a tot el delta; cens d’ocells nidificants
(DBCA i FVEA/PDEA).

BAIX EMPORDÀ 

Baix Ter 1 ex. als arrossars del mas Gela-
bert el 16.IV (XGMA). 1 ex. a l’estany de
Pals entre el 22.XII (VEDA) i el 25.XII (VEDA

i XGMA).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a la maresma el
5.II (EGPA); primera citació de pas prenup-
cial. 9 exs. a la maresma l’1.V (EGPA); màxim
prenupcial. 1 ex. a la maresma el 22.VIII
(ARMC); primera citació de pas postnupcial. 

MARESME

Malgrat de Mar 3 exs. a la desemboca-
dura de la Tordera el 8.V (DCXC).

Burhinus oedicnemus
Torlit

ALT CAMP

Vilabella 2 exs. a Ferrerons el 6.VII (ABBB).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà Població nidificant avaluada en unes
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Panissos; cens d’ocells nidificants (DBCA i
FVEA/PDEA). 2 exs. als arrossars del Través
el 24.XI; darrera observació postnupcial
(DBCA).

BAIX EMPORDÀ

Baix Ter 3 ex. al golf Serres de Pals el 9.III
(CBLA); primera citació prenupcial. 

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. el 13.I durant
el cens d’ocells hivernants. 1 ex. a la bas-
sa dels Pollancres el 20.II (PBGA); prime-
ra citació de pas prenupcial. 105 exs. a la
maresma el 15.III (QBFA); màxim pre-
nupcial. 6 exs. a la maresma el 9.X (RGBA,

FLSA); darrera citació de pas postnupcial. 
Cornellà de Llobregat 6 exs. al riu el 6.XII
(ASAA); exs. hivernants.

GARRIGUES 

Juneda 1 ex. en una bassa de reg el 28.VI
(JEBA). 

GARROTXA

Montagut Més de 2 exs. al riu Llierca entre
el 9.IV i l’1.IX (FTCA).
Tortellà 1 ex. al riu Llierca l’11.IV (FTCA).

GIRONÈS

Girona 2 exs. a l’aiguabarreig dels rius Ter
i Onyar l’11.III (CPVA). 

MARESME

Malgrat de Mar 8 exs. a la desembocadura
de la Tordera el 13.III (EBMA). 5 exs. fent
displays, obren la cua i la femella es posa
a sota, però no es produeix la còpula el
26.III (EBMA). 30 exs. fent displays i bara-
llant-se a la desembocadura de la Tordera
el 27.III (EBMA). 4 exs. adults i 4 polls volan-
ders a la desembocadura de la Tordera el
2.VII (EBMA). 6 exs. juvenils a la desem-
bocadura de la Tordera el 24.VII (EBMA).
Palafolls 5 exs. fent displays i baralles el
27.III (EBMA).

Tordera 4 exs. fent displays i barallant-
se a la Tordera el 27.III (EBMA).
2 exs. a ca la Júlia al costat de la Tordera
el 21.IV (EBMA). 

NOGUERA 

Balaguer 2 exs. en una gravera a la plana
del Corb el 8.VI (ABBB i DGCA). 
Ponts 2 exs. a la vora del canal el 15.V
(CSGA). 

PRIORAT

El Masroig 1 ex. al riu Siurana el 29.IV
(JEBA).

RIBERA D’EBRE

Flix 2 exs. al meandre de Flix el 3.VII
(EPFA).

SEGRIÀ

Aitona 6 exs. als arrossars el 7.II, més de
20 exs. el 16.X i 19 exs. el 24.XI (SWWA). 
Alcarràs 1 parella fent parada nupcial en
un turó el 19.V (JBSA). 
Pantà d’Utxesa 47 exs. el 17.III (JCGA). 

TARRAGONÈS

La Secuita 3 exs. a les Terres el 26.II (MDDB).
Tarragona 1 ex. al Francolí el 17.III; pri-
mera citació prenupcial (ACTA). 9 exs. al
Francolí el 20.IV; màxim del període pre-
nupcial (ACTA). 1 parella al Francolí
entre l’abril i juliol; comportament de dis-
tracció per la possible presència de niu o
polls (ACTA). 3 exs. a l’espigó del far el
23.IX; última citació postnupcial (ACTA i
JFOD).
Torredembarra 2 exs. als Muntanyans el
18.III (PASA). 11 exs. als Muntanyans el
3.VIII (ACTA i PJAA).

VALLÈS OCCIDENTAL

Palau-solità i Plegamans Observacions a
la riera de Caldes: 2 exs. el 8.III; primera
observació prenupcial (JPCA). 2 parelles
fent displays el 10.III (JPCA). 7 exs. el 15.III;
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bre de localitats on ha estat observada l’es-
pècie.-RACC i SHVA.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 2 exs. a l’estany del Cortalet el 25.III
(ESLA); primera citació en pas prenupcial.
4 exs. als estanys del Matà el 25.IV (PSSB);
xifra màxima en pas prenupcial. 2 exs. als
estanys del Matà el 17.V (JMAA, TMJA i HMPA);
darrera citació en pas prenupcial.

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 3 exs. a la gola de Mig-
jorn el 6.IV; primera observació prenup-
cial (DBCA). Presència de 166 individus
adults al llarg de tot el període reproduc-
tor, repartits en un total de 10 nuclis en
tot el delta, que pot suposar un màxim de
83 parelles reproductores; cens d’ocells
nidificants (DBCA i FVEA/PDEA). 1 ex. al Tra-
bucador el 3.X; darrera observació post-
nupcial (DBCA i FVEA).

BAIX EMPORDÀ

Baix Ter 1 ex. als arrossars del mas Pla el
2.V (BMBA, JMAA i DBRA).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a la maresma el
24.III (FLSA, JCPA, QBFA i PBGA); primera
citació de pas prenupcial. Un màxim de 8
exs. a la maresma (FSEB i ARMC) més 6 exs.
a cal Roc el 26.VI (MIBA i FMVB). 1 ex. a la
maresma el 27.VI (FSEB); darrera citació
de pas prenupcial.

Charadrius dubius 
Corriol petit 

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 3 exs. a l’estany Europa el 7.I (MCTA)
i 1 ex. a la Gallinera el 29.I (JMAA); cita-
cions hivernals. 1 ex. a l’estany del Cor-

talet el 27.II; primera citació en pas pre-
nupcial (JMAA). 87 exs. als estanys del
Matà el 16.IV; xifra màxima en pas pre-
nupcial (JMAA i TMJA). Població nidificant
avaluada en 9 parelles (JMAA). 6 exs. - 5
adults i 1 juvenil - a l’estany Europa el
4.VI; primera citació en dispersió post-
nupcial (JMAA i TMJA). 106 exs. a la RN2
el 7.VIII; xifra màxima en pas postnup-
cial (JMAA i TMJA). 1 ex. a la Rogera el 20.XI
(PAEA), 2 exs. a l’estany del Cortalet el
25.XI (ALSA, DBRA, KVVA i XLBA) i 1 ex. a la
Gallinera el 20.XII i el 21.XII (JMAA i TMJA);
citacions hivernals.

ALT PENEDÈS

Pantà del Foix Trobats dos nius el 19.V
(PARA i XBGA).

BAGES

Cardona 1 ex. acompanyat de pollets i 1
ex. covant al riu Cardener el 18.V (JSPB i
PABB).
Sallent Primeres observacions anuals al
riu Llobregat a la Corbatera el 13.III (ABHA).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 11 exs. als arrossars del
Sillero el 3.II; primera observació pre-
nupcial (DBCA). Mínim de 7 parelles repro-
ductores en tot el delta: 1 parella a illa de
Mar, 1 parella al Niño Perdido, 1 parella
a Masia Blanca, 2 parelles als erms de la
Tancada i 2 parelles al camí de la sèquia
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Charadrius alexandrinus 
Corriol camanegre 

La xifra d’hivernants del 2001, amb un
mínim de 345 exs. segons el cens d’ocells
aquàtics hivernants, torna als nivells del
1998 i 1999, i es recupera de la davallada
de l’any 2000. El delta de l’Ebre, amb un
recompte de 298 exs., torna a ser la prin-
cipal localitat d’hivernada a Catalunya. La
primera observació de pas prenupcial es
dóna el 23.II al delta del Llobregat, una
data força primerenca segons el patró des-
crit per Ferrer et al. (1986), però habitual
en aquesta localitat, on normalment les pri-
meres arribades es produeixen a finals de
febrer. Són de destacar les dades en peti-
tes localitats costaneres com ara Cubelles,
on hi ha un hàbitat que s’ajusta a les neces-
sitats de l’espècie però on pressions de dife-
rents tipus fan que la reproducció de l’es-
pècie sigui irregular. La presència d’e-
xemplars amb comportament territorial a
Malgrat de Mar representa l’aparició d’u-
na altra localitat a tenir en compte com a
possible àrea a recolonitzar per a l’espècie.
Destaca de manera positiva la dada de Vila-
seca, i de forma negativa el baix nombre
de parelles reproductores a Torredemba-
rra, cosa que comença a ser força preocu-
pant. El delta del Llobregat, amb 78 pare-
lles (Figuerola et al. 2001), augmenta en
dues respecte a l’any anterior, però amb
la greu amenaça que representen les obres
del desviament del riu Llobregat i l’am-
pliació del port de Barcelona, cosa que està
afectant de forma directa l’hàbitat del 40%
de la població reproductora. Finalment,
cal destacar les concentracions postnup-
cials a finals d’agost als aiguamolls de l’Em-
pordà i delta del Llobregat, menys nom-
broses que en anys anteriors.- TMPA.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 6 exs. a la platja de can Comes el

17.I (JMAA i TMJA) i el 9.II (JMAA); censos
d’ocells aquàtics hivernants. Primers polls
vistos a la Rubina el 24.V (JMAA). Con-
centracions postnupcials poc significati-
ves a la Rogera i a la platja de can Comes
a partir de mitjans d’agost, amb un màxim
de només 21 exs. l’11.IX (TMJA i MRSA). 10
exs. a la platja de can Comes l’11.XII; cens
d’ocells aquàtics hivernants (JMAA, TMJA,

BMBA i IBTA).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 298 exs. a tot el delta el
12-18.I; cens d’ocells aquàtics hiver-
nants (DBCA i FVEA/PDEA).

BAIX EMPORDÀ

Baix Ter 1 ex. als arrossars del mas Pla el
2.V (BMBA, JMAA i DBRA). Aquesta localitat
es troba allunyada uns 3,5 km. cap a l’in-
terior respecte les àrees de cria més prò-
ximes. 

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 23 exs. el 13.I durant
el cens d’ocells hivernants. 76 parelles loca-
litzades en tot el litoral deltaic incloent-hi
segones postes i reposicions fins a finals
de juny (QBFA, TMPA i FCCA).

GARRAF

Cubelles 1 ex. a la desembocadura del riu
Foix el 8.I (DSCA i PARA). 2 exs. observats
el 14.I (CGGA, PARA, RRJA i XBGA); cens d’o-
cells aquàtics hivernants. 5 exs. a la plat-
ja de Sant Pere el 12.III (PTEA).

MARESME

Malgrat de Mar 2 exs., mascle i femella,
a la desembocadura de la Tordera el 31.III
(EBMA). 1 ex. a la desembocadura de la
Tordera el 21.V (DCXC).

SEGRIÀ

Aitona 1 ex. als arrossars el 24.X i el 24.XI
(SWWA). 
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màxima concentració durant el període
reproductor (JPCA).
Rubí 1 femella amb 4 polls de pocs dies
l’1.VII; s’observen 10 exs. més en un tram
d’1,5 km. (JRRD).
Sabadell 2 exs. al riu Ripoll el 26.IV (XEAA).

VALLÈS ORIENTAL

Sant Fost de Campsentelles 1 ex. el 21.XI;
espècie present a l’hivern a la zona els
darrers anys (FMVB).

Charadrius hiaticula 
Corriol gros 

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. a l’estany Europa el 19.II
(TMJA); primera citació en pas prenup-
cial. 52 exs. als estanys del Matà el 25.IV
(TMJA); xifra màxima en pas prenupcial.
2 exs. a la Rogera el 30.VI (PFLB); darre-
ra citació en pas prenupcial. 1 ex. a la
bassa del Gall Marí el 28.VII (TMJA); pri-
mera citació en pas postnupcial. 8 exs. a
la RN2 el 23.IX (JMAA) i 10 exs. el 26.X
(TMJA); xifres màximes en pas postnup-
cial. 1 ex. als estanys del Matà i 4 exs. a
la Rogera el 31.X (TMJA); darreres cita-
cions en pas postnupcial. 4 exs. a la Galli-
nera el 20.XII (JMAA, TMJA i AAIA) i el 21.XII
(JMAA i TMJA) i 2 exs. el 24.XII (JMAA i
VEDA); citacions hivernals.

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 412 exs. a tot el delta el
12-18.I; cens d’ocells aquàtics hiver-
nants (DBCA i FVEA/PDEA). Presència conti-
nuada al llarg de tots els mesos de l’any
amb observacions molt puntuals els mesos
de juny i juliol, que fan referència a un
total de 3 exs. a la punta de la Banya i 1
ex. al port del Fangar, probablement tots
de 1r estiu (DBCA).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a la maresma el
24.III (FLSA i JPCA); primera citació de
pas prenupcial. 109 exs. a la maresma el
20.V (RGBA); màxim prenupcial. 1 ex. a la
maresma el 17.VI (ARMC); darrera citació
de pas prenupcial. 1 ex. a la Vidala el 27.VII
(FLSA); primera citació de pas postnupcial.
2 exs. a la maresma el 24.X (PBGA); darre-
ra citació de pas postnupcial. 

GARRAF

Cubelles 1 ex. a la desembocadura del riu
Foix el 3.I (PARA). 

MARESME

Malgrat de Mar 1 ex. a la desembocadu-
ra de la Tordera el 22.III (EBMA). 8 exs. a
la desembocadura de la Tordera el 17.IV
(EBMA). 24 exs. a la desembocadura de la
Tordera el 15.V (EBMA).

SEGRIÀ

Aitona 3 exs. als arrossars d’Aitona el 24.X
i el 27.X. Darreres citacions de l’any a la
comarca (SWWA). 

TARRAGONÈS

Tarragona 11 exs. al Francolí el 22.IV;
màxim del període prenupcial (ACTA, JFOD

i PJAA). 3 exs. al Francolí l’11.V; darrera
citació prenupcial (ACTA). 2 exs. a l’espi-
gó del far el 24.VIII; primera citació post-
nupcial (ACTA i PJAA). 1 ex. adult i 2 exs.
juvenils a l’espigó del far el 8.X; màxim i
darrera citació postnupcial (ACTA). 
Torredembarra 1 ex. als Muntanyans el
26.VII (PARA). 7 exs. als Muntanyans el
21.IX (XLBA i AVDA). 1 exs. als Muntanyans
el 29.IX (PASA).
Vila-seca 2 exs. als prats de la Pineda el
24.III (ACTA).
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RIPOLLÈS

Portella de Mantet 5 exs. el 31.VIII (PIPA).
Queralbs Grup de 8 exs., amb adults i
joves, al cim del Puigmal el 22.VIII (AHMA,

JAPB i JPMC).

SEGRIÀ

Alfés 32 exs. a la timoneda el 26.VIII (EFSA).
4 exs. al secà el 30.VIII i el 16.IX (SWWA). 

Pluvialis fulva
Daurada petita del Pacífic

Una observació més d’aquest rar carà-
drid al delta de l’Ebre. Si la dada de l’any
2000 i aquesta fossin homologades, aques-
ta zona humida reuniria la major part de
citacions de l’Estat (que sumen un total de
5 registres, de Juana et al. 2003).- DBRA.

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. juvenil als arrossars
de la Comandanta el 14.IX; tercer registre
per al delta i Catalunya (DBCA, AAJA, AAGB,

OCVA i SSAA). Citació pendent d’homolo-
gació pel Comité de Rarezas de SEO/Bird-
Life.

Pluvialis dominica
Daurada petita americana

A nivell peninsular és més comú que el
seu homòleg asiàtic, tot i que aquest regis-
tre és el primer per al Principat (Clavell
2002). Destaca també per tractar-se d’un
ocell en pas prenupcial, encara menys
habitual que en altres moments de l’any.-
DBRA.

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. de 1r estiu als estanys del
Matà entre el 17.IV (JMAA, TMJA, MJMA, JSBD,

OCVA i AAJA) i el 22.IV (FMBB, JCJA, JCPA,

JNNA, RACB i RSPA). Sembla, però, que l’o-

cell havia arribat a la zona el capvespre
del 16.IV, però no fou identificat. Citació
homologada pel Comité de Rarezas de
SEO/BirdLife.

Pluvialis apricaria 
Daurada grossa 

Destaquen les dades d’ocells hivernants,
que situen aquest any com el més favora-
ble per a la Daurada grossa d’ençà que es
van iniciar els censos al Principat (Sarga-
tal 1996, 1997, 1998, Gutièrrez 2001a,
2001b, 2003). Aquest rècord coincideix
també amb el nombre de fredelugues Vane-
llus vanellus i es pot relacionar sobretot
amb la severa climatologia a les àrees d’hi-
vernada més nòrdiques. Les observacions
del desembre en localitats on l’espècie és
poc usual cal relacionar-les amb la dis-
persió d’individus arran de les intenses
nevades d’aquell mateix mes.- DBRA.

ALT CAMP

Nulles Entre 12 i 15 exs. amb un grup de
Vanellus vanellus en una vinya a Bellavista
el 20.XII (MDDB).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 3.267 exs. a tot el delta el
12-18.I; cens d’ocells aquàtics hiver-
nants (DBCA i FVEA/PDEA). 1 ex. als arros-
sars dels Panissos el 8.IV; darrera obser-
vació prenupcial (DBCA). 6 exs. als erms
del mas del Rampaire el 22.IX; primera
observació postnupcial (DBCA).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1.060 exs. a la Gallinera el 10.I
(JMAA). 1.150 exs. el 17.I; cens d’ocells
aquàtics hivernants (JMAA i TMJA). 2 exs.
a l’estany del Cortalet el 29.X (TMJA i BMBA);
primera citació postnupcial. 780 exs. a la
Gallinera el 2.XII (JMAA i OCVA). 453 exs.
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TARRAGONÈS

Tarragona 1 ex. al Francolí el 16.III; pri-
mera citació prenupcial (ACTA). 
Torredembarra 1 ex. als Muntanyans el
4.I (PARA). 1 ex. als Muntanyans l’11.I; cens
hivernal (PASA). 8 exs. als Muntanyans
l’1.IV; d’aquests una parella construint un
niu (PASA). 1 femella incubant als Mun-
tanyans el 16.IV (PASA). 15 exs. el 23.VIII
(PASA). Aprox. 22 exs. als Muntanyans el
21.IX (XLBA i AVDA). 3 exs. el 24.XII, tots
als Muntanyans (PASA).
Vila-seca 1 ex. fent comportament de dis-
tracció als prats de la Pineda l’11.V (ACTA).
1 adult i 1 jove als prats de la Pineda el
25.V (ACTA i PJAA).

Charadrius morinellus
Corriol pit-roig

S’han rebut un major nombre de dades
que l’any anterior, encara que tampoc hi
ha evidències clares de reproducció. Les
observacions de finals d’agost al Pallars
Sobirà i al Ripollès semblen concentra-
cions postreproductores i per sí mateixes
no són indicis de cria tot i que podria
correspondre a exemplars que han nidifi-
cat aprop (Estrada et al. 2004). Tal com és
habitual, la resta d’observacions d’exem-
plars en pas són als grans aiguamolls
litorals o a la plana de Lleida. La citació
de l’Alt Camp al gener resulta sorprenent
i sense precedents a casa nostra, tot i que
es coneixen algunes dades hivernals a la
península Ibèrica (i.e. Díaz et al. 1996).-
RACC i SHVA.

ALT CAMP

Querol 1 ex. a Querol-Montagut el 29.I
(MDDB).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural del Cap de Creus 2 exs.
als prats del pla de les Gates el 29.IX

(JMAA); primer registre per al parc natu-
ral. 
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 3 exs. als conreus de Cinclaus el
28.VIII (GDDB). 17 exs. - 4 adults i 13 juve-
nils - als prats de can Comes el 30.VIII
(JMAA, TMJA i MJMA) i el 31.VIII (OCVA) i,
posteriorment, 10 exs. l’1.IX (LGPA), 7 exs.
el 4.IX (TMJA) i el 6.IX (TMJA, OCVA i AAJA)
i 2 exs. el 12.IX (FMVB).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 2 exs. adults el 26.VIII al
Trabucador (ABRA i JVLA). 1 ex. als erms de
la Tancada el 24.IX (FVEA).

NOGUERA 

Castelló de Farfanya 6 exs. (3 joves i 3
adults) el 30.VIII (TNCA). 

OSONA

Manlleu 1 ex. al Fogurull el 9.IX (CMGA).

PALLARS SOBIRÀ

Àreu 6 exs. despintats o joves als plans de
Boldís el 10.IX (CMGA).
Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany
de Sant Maurici 5 exs. en un altiplà a
2.700 m el 24.VIII (JCBC). Un total de 31
exs. en dos vols de 17 i 14 exs. respecti-
vament en un altiplà a 2.750 m el 29.VIII
(JCBC i ALTA).
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SEGRIÀ

Aitona 1 ex. jove als arrossars el 27.X
(SWWA). 

TARRAGONÈS

Tarragona 1 ex. al port de Tarragona el
15.VIII; primera citació postnupcial (ACTA

i PJAA). 1 ex. al port de Tarragona el 20.X;
darrera citació postnupcial (ACTA i PJAA).

Vanellus vanellus 
Fredeluga

ALT CAMP

Nulles Aprox. 100 exs. a Bellavista el 19.XII
(MDDB).
Valls 46 exs. a Picamoixons el 24.XII
(MDDB).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural del Cap de Creus 4 exs.
aturats als prats del pla de les Gates el
29.XII (JMAA).
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 15.320 exs. el 17.I (JMAA i TMJA)
i 2.717 exs. el 15.II (JMAA i MJMA); cen-
sos d’ocells aquàtics hivernants. 4 exs. a
l’estany del Cortalet el 29.IV (CLAA); darre-
ra citació prenupcial. 1 ex. estiuejant als
estanys del Matà almenys entre el 30.V
(JMAA) i el 17.VI (PFLB i ACHA). 2 exs. a
l’estany del Cortalet el 17.VI (PFLB i ACHA);
primera citació postnupcial. Entrada d’es-
tols d’hivernants a partir dels primers
dies d’octubre (JMAA i TMJA). 3.286 exs.
el 22.XI (JMAA) i 1.274 exs. el 20.XII
(JMAA i TMJA); censos d’ocells aquàtics
hivernants. 

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 1 ex. trobat mort
per un tret en unes vinyes a prop de la rie-
ra de Marmellar el 23.XII (FCFA i MMSA).

BAIX CAMP

Reus Aprox. entre 200 i 250 exs. després
de les nevades (LJAA i PJAA).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 13.579 exs. a tot el delta
el 12-18.I; cens d’ocells aquàtics hiver-
nants (DBCA i FVEA/PDEA). 1 ex. als arros-
sars de la Quartera, illa de Buda, el 12.IV;
darrera observació prenupcial (DBCA). 1
ex. als arrossars de la Platjola i 2 exs. als
arrossars del Serrallo, tots juvenils, el 7.VI;
primera observació postnupcial (DBCA i
MFCA).

BAIX EMPORDÀ 

Baix Ter 2.877 exs. el 9.I; cens d’ocells
aquàtics hivernants (CBLA, JVLA, ABRA i DBRA).
1 ex. als arrossars del mas Pla el 2.V (BMBA,

JMAA i DBRA); darrera citació prenupcial. 
Vall del Ridaura Amb el fred del desem-
bre l’espècie ha sedimentat per tota la vall,
amb un màx. de 50 exs. el 22.XII (CACB,

JBLA, JRGA i MACA). 

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1.119 exs. el 13.I
durant el cens d’ocells hivernants. 1 ex. a
la maresma el 22.IV (ARMC); darrera cita-
ció de pas prenupcial. 1 ex. a cal Roc el
20.V (PBGA). 1 ex a la maresma el 20.VI
(FLSA); primers exs. en dispersió post-
nupcial.

BARCELONÈS

Badalona 4 exs. a Sant Jeroni de la Mur-
tra i els camps que voregen el monestir el
26.XII (CODA i RAPA).

GARRAF

Cubelles 45 exs. volant a prop del poble
el 26.XII (BPGA i VPRA).
Vilanova i la Geltrú 1 ex. volant sobre
el poble el 26.XII (BPGA i VPRA).
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el 20.XII (JMAA i TMJA); cens d’ocells aquà-
tics hivernants.

ALT PENEDÈS

Olèrdola Diversos exemplars barrejats
amb un grup de Vanellus vanellus en un
camp el mes de desembre (MCMF).

BAIX EMPORDÀ 

Baix Ter 65 exs. el 9.I; cens d’ocells aquà-
tics hivernants (CBLA, JVLA, ABRA i DBRA).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 459 exs. el 13.I durant
el cens d’ocells hivernants. 1 ex. a la mares-
ma el 27.X (FPVA i FPXA); primera citació
de pas postnupcial. 

BAIX PENEDÈS

Albinyana Màxim de 21 exs. a les Perdi-
gueres entre el 28.XII i el 31.XII (HSCA,

XBGA i CGGA). 

NOGUERA 

Penelles Alguns centenars d’exs. dins un
d’un estol de 8.000-10.000 Vanellus vane-
llus al castell del Remei el 9.II (JEBA). 

SEGRIÀ

Alcarràs 108 exs. als arrossars el 7.II
(SWWA). 

TARRAGONÈS

Altafulla 5 exs. a la desembocadura del
Gaià el 30.XII (PASA). 

Pluvialis squatarola
Pigre gris

Dades dins el patró territorial que reflec-
teixen els anteriors anuaris, per bé que
l’observació de les terres de Lleida es pot
considerar ocasional. És remarcable la cita-
ció de finals de juny al delta del Llobre-
gat.- DBRA.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 10 exs. a la platja de can Comes
el 25.I (JMAA i TMJA) i el 13.II (JMAA); cen-
sos d’ocells aquàtics hivernants. 16 exs.
a la platja de can Comes el 7.IV (CLAA);
xifra màxima en pas prenupcial. 1 ex. a
la Rogera el 8.VI (TMJA i OCVA); darrera
citació en pas prenupcial. 1 ex. als estanys
del Matà el 16.VIII (TMJA); primera cita-
ció en pas postnupcial. 3 exs. a la Roge-
ra el 21.VIII (TMJA i OCVA); xifra màxima
en pas prenupcial. 10 exs. a la platja de
can Comes el 25.XI (DBRA i XLBA) i 11 exs.
el 18.XII (PAEA); censos d’ocells aquàtics
hivernants.

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 683 exs. a tot el delta el
12-18.I; cens d’ocells aquàtics hiver-
nants (DBCA i FVEA/PDEA). Presència regu-
lar al llarg de tot l’any, amb un mínim de
39 exs., probablement tots de 1r estiu, que
estiuegen a tot el delta, la majoria con-
centrats al port del Fangar i la punta de la
Banya, amb observacions puntuals al Gar-
xal, la gola Nord i les salines de Sant Anto-
ni (DBCA). 2 exs. juvenils a les salines de
Sant Antoni el 2.VIII; primera observació
postnupcial segura (DBCA).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 2 exs. a cal Roc el
17.IV (XLBA, JBDA i JJMA); primera citació
de pas prenupcial. 1 ex. a la maresma el
30.V (FLSA i PBGA); darrera citació de pas
prenupcial. 1 ex. a la maresma el 23.VI
(FLSA i RBVA); citació aïllada. 1 ex. a la mares-
ma el 3.VIII (MPMB); primera citació de pas
postnupcial. 

MARESME

Malgrat de Mar 1 ex. a la desembocadu-
ra de la Tordera el 7.V (EBMA i DCXC).
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Calidris canutus
Territ gros 

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 2 exs. als estanys del Matà el 22.IV
(EGCA, RLXB, MJMA, JMAA, FMBB, JCJA, JCPA,

JNNA, RACB i RSPA); primera citació en pas
prenupcial. 6 exs. a la RN2 el 9.V; xifra
màxima en pas prenupcial (JMAA i TMJA).
1 ex. a la Rogera el 4.VI (TMJA); darrera
citació en pas prenupcial. 1 ex. als estanys
del Matà el 4.VIII (GDDB); primera citació
en pas prenupcial. 1 ex. a la Rogera el
31.X (TMJA); darrera citació en pas post-
nupcial.

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 6 exs. a tot el delta el 12-
18.I; cens d’ocells aquàtics hivernants (DBCA

i FVEA/PDEA). 1 ex., probablement de 1r
estiu, a la punta de la Banya el 7.VI; darre-
ra observació prenupcial (DBCA i MFCA).
4 exs. adults al Goleró, port del Fangar, el
23.VII; primera observació postnupcial
(DBCA).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 2 exs. a la maresma
el 26.IV (RGBA, FLSA i FSEB); primera cita-
ció de pas prenupcial. 5 exs. a la mares-
ma el 2.V (FLSA) i 5 exs. a cal Roc el 8.V
(SSAA); màxims prenupcials. 1 ex. a cal Roc
fins al 21.V (PBGA); darrera citació de pas
prenupcial. 

MARESME

Malgrat de Mar 3 exs. en plomatge nup-
cial a la desembocadura de la Tordera el
24.IV (EBMA). 3 exs. en plomatge nupcial
a la desembocadura de la Tordera el 27.IV
(DCXC). 

Calidris alba
Territ tresdits 

ALT EMPORDÀ

Parc Natural del Cap de Creus 13 exs.
en pas prenupcial per la punta del cap de
Creus el 22.IV (PFLB, JGCB i PGGA). 
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 2 exs. a la Rogera el 16.IV (TMJA);
primera citació en pas prenupcial. 38 exs.
a la Rogera l’11.V; xifra màxima en pas
prenupcial (JMAA). 1 ex. a la platja de can
Comes el 5.VI (TMJA); darrera citació en
pas prenupcial. 3 exs. a la Rogera el 7.IX
(TMJA, BMBA i OCVA); primera citació en pas
postnupcial. 3 exs. a la platja de can Comes
el 4.X (TMJA); darrera citació en pas post-
nupcial. 1 ex. a la platja de can Comes el
25.XI (DBRA, XLBA, ALSA i KVVA); citació
hivernal.

BAIX CAMP

Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant 6 ex.
volant en direcció sud a l’Almadrava el
8.IX (LGSB).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 598 exs. a tot el delta el
12-18.I; cens d’ocells aquàtics hiver-
nants (DBCA i FVEA/PDEA). Presència regu-
lar al llarg de tots els mesos de l’any, amb
un mínim de 24 exs. estiuejant, proba-
blement tots de 1r estiu, a la gola Nord,
tot i que ocasionalment són observats en
d’altres localitats (DBCA). 3 exs. juvenils a
la punta del Fangar el 16.VIII; primera
observació postnupcial segura (DBCA).

BAIX EMPORDÀ

Baix Ter 8 exs. a la desembocadura del
Daró el 21.I (JCCA).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 23 exs. el 13.I durant
el cens d’ocells hivernants. 125 exs. a ca
l’Arana el 4.V (XLBA i JBDA); màxim pre-
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MARESME

Sant Andreu de Llavaneres 6 exs. en pas
al sud-oest sobre la platja en 10 minuts
d’observació el 25.XII; és rar detectar pas
a la costa, l’observació coincideix amb una
onada de fred (JAPB).

NOGUERA 

Penelles Grup de 8.000-10.000 exs. en
uns alfalsos al castell del Remei el 9.II
(JEBA).
Térmens 10-12 exs. entre Térmens i Vila-
nova de la Barca el 7.VII (CSXA). 

PLA DE L’ESTANY

Banyoles 150 exs. i 20 exs. en dos grups
en uns camps al voltant de l’estany de Ban-
yoles el 16.XII després d’una forta neva-
da del dia 15 (JRGC i MZNA).
Camós 30 exs. en uns camps i 20 exs.
volant sobre la vall el 24.XII (XVPA).
Esponellà 70 exs. al pla de Martís l’1.I
(CFQA).

PLA D’URGELL

Bellvís Més de 500 exs. en un rostoll de
panís el 26.I (FMSA). 1.500 exs. a prop de
la torre Casanoves el 4.II (FMSA). Més de
50 exs. a Barretpicat el 19.IX (FMSA). Més
de 500 exs. en diferents grups el 22.XII
(FMSA). 
Golmés 4 exs. trobats morts en un tram
de 500 m de la N-II el 19.XII, 5 dies des-
prés de la gran nevada del 14 i 15.X
(FMSA). 

SELVA

Fogars de la Selva 9 exs. en uns camps
a can Roca el 23.XII (APTA, EBMA i JRRC).
10 exs. en uns camps de conreu a la zona
del càmping Àgora Parc, torrent Mina d’Or
el 26.XII (JRRC) i el 29.XII (APTA, EBMA i
JRRC). 56 exs. en un camp proper a can
Torrent el 30.XII (DCFB).
Sils 12 exs. aturats en un camp mig inun-
dat el 12.I (JVLA).

SOLSONÈS

Lladurs 4 exs. a 1.000 m d’altitud als
camps del cap del Pla el 4.X (DGCA).

TARRAGONÈS

Altafulla 70 exs. a la desembocadura del
Gaià el 30.XII (PASA). 
Tarragona 56 exs. volant en direcció sud
a l’espigó del far el 16.XII (ACTA i ECBA).
8 exs. en vol a Tarragona ciutat el 16.XII
(RACC). Grup de 25 exs. i un altre d’11 exs.
volant en direcció sud a la platja Llarga el
17.XII (ACTA). 
Torredembarra 70 exs. als Muntanyans
el 24.XII (PASA).

VALLÈS OCCIDENTAL 

Castellar del Vallès 15 exs. al camp d’ae-
romodelisme el 22.XII (XEAA).
Palau-solità i Plegamans 12 exs. a l’hos-
tal del Fum el 15.XII; el dia abans va nevar
(AJVA). Aprox.110 exs. a can Maiol el 26.XII
(AJVA).
Terrassa 25 exs. parats als camps de can
Bonvilà el 22.XII (XEAA).

VALLÈS ORIENTAL

Caldes de Montbui 150 exs. en vol sobre
els camps de can Pujol el 18.XII (XEAA). 
80 exs. alimentant-se als camps de can
Pujol el 24.XII (XEAA).
La Roca del Vallès Un mínim de 200 exs.
alimentant-se en uns camps propers al riu
Mogent el 13.XII (FMVB).
Santa Maria de Palautordera 2 exs. en
un camp llaurat a can Carbonell l’11.XI;
primera citació a la comarca (DTVA, FTTA,

JAPB i MRCA). En total 75-80 exs. en direc-
ció sud-oest en 45 minuts a can Car-
bonell el 25.XII; coincidint amb una
onada de fred (JAPB i MRCA). 18 exs. als
camps del camí de la depuradora el
30.XII (AVAA).
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(EBMA). 6 exs. a la desembocadura de la
Tordera el 18.V (EBMA). 1 ex. a la desem-
bocadura de la Tordera el 24.VII (EBMA).

SEGRIÀ

Alcarràs Grup de 51 exs. als arrossars el
24.XI (JCGA). 

TARRAGONÈS

Tarragona 1 ex. al Francolí el 21.IV; pri-
mera citació prenupcial (ACTA, JMXN, PJAA

i SLMA). 1 ex. al Francolí l’11.V; darrera
citació prenupcial (ACTA). 3 exs. a l’espi-
gó del far el 2.VIII; primera citació post-
nupcial (ACTA i CJMA). 5 exs. al Francolí el
24.VIII (ACTA i PJAA). 7 exs. a l’espigó del
far el 26.VIII; darrera citació postnupcial
(ACTA i PJAA). 
Torredembarra 6 exs. als Muntanyans el
2.VIII; primera citació postnupcial (ACTA,

CJMA, ECBA i PJAA). 10 exs. als Muntanyans
el 21.IX; màxim postnupcial (XLBA i AVDA).
1 ex. als Muntanyans el 16.XII; darrera
citació postnupcial (CGGA). 

Calidris temminckii
Territ de Temminck 

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. a la gola del Fluvià el 14.IV
(JDLA i NIGA); primera citació en pas pre-
nupcial. 9 exs. a la RN2 el 8.V; xifra màxi-
ma en pas prenupcial (JMAA). 3 exs. als
estanys del Matà el 12.V; darrera citació
en pas prenupcial (JMAA i XDPA). 1 ex. a la
bassa del Gall Marí el 17.VII (TMJA); pri-
mera citació en pas postnupcial. 3 exs. als
estanys del Matà el 18.IX (DSSA); xifra màxi-
ma en pas postnupcial. 1 ex. a la depura-
dora del Matà el 27.IX; darrera citació en
pas postnupcial (JMAA).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 10 exs. als arrossars dels

Panissos i al Canal Vell de l’1.I al 2.III, pre-
sents a la zona des del 13.XI de 2000; obser-
vacions hivernals (DBCA i JPVF). Diverses
observacions al llarg de tot el període pre-
nupcial que fan referència a un mínim de
19 exs. repartits per diferents localitats (DBCA).
1 ex. en un arrossar de la Comandanta del
14 al 19.V; darrera observació prenupcial
(SSAA i DBCA). 2 exs. adults als arrossars de
la Quartera, illa de Buda, el 26.VII; prime-
ra observació postnupcial (DBCA). Diverses
observacions al llarg de tot el període post-
nupcial que fan referència a un mínim de
37 exs. repartits per diferents localitats
(DBCA). 16 exs. en arrossars propers al Canal
Vell i 6 exs. a l’illa de Buda del 3 al 31.XII;
observacions hivernals (DBCA).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. al camp de fut-
bol el 4.IV (FLSA, QBFA i RGBA); primera
citació de pas prenupcial. 1 ex. a cal Roc
el 8.V (SSAA); darrera citació de pas pre-
nupcial. 1 ex. al camp de futbol el 7.VIII
(RGBA); primera citació de pas postnup-
cial. 1 ex. al camp de futbol el 13.IX (RGBA,

FLSA i ARMC); darrera citació de pas post-
nupcial.

MARESME

Malgrat de Mar 1 ex. a la desembocadu-
ra de la Tordera el 9.V (DCXC).

Calidris melanotos
Territ pectoral

Juntament amb aquestes dues citacions,
el Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà és la localitat amb més registres d’a-
questa espècie per als Països Catalans (Cla-
vell 2002).- DBRA.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 2 exs. a l’estany Europa entre el
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nupcial. 1 ex. a la platja de ca l’Arana el
9.VI (JBDA a: CISEN; El Pebret, num. 15);
darrera citació de pas prenupcial. 

BAIX PENEDÈS

El Vendrell 3 exs. a la platja de Coma-
ruga el 12.I (CGGA i XBGA). 

MARESME

Malgrat de Mar 3 exs. en plomatge nup-
cial a la desembocadura de la Tordera el
8.V (DCXC).

TARRAGONÈS

Torredembarra 1 ex. als Muntanyans el
16.XII (CGGA).
Vila-seca 3 exs. als prats de la Pineda l’11.V
(ACTA).

Calidris maritima
Territ fosc

Aquesta és la cinquena citació documen-
tada a Catalunya, una xifra força inferior
a la del País Valencià que fins a l’any 2000
ja comptava amb 10 registres (Clavell
2002).- DBRA. 

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. de 1r hivern al racó
del Fangar el 3.XI; primera observació
segura al delta (DPHA, JCPA, MMXD, IMMA,

DSXA, JMGF i ALNA). Citació homologada
pel Comitè Avifaunístic de Catalunya.

Calidris minuta 
Territ menut 

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 12 exs. el 17.I (JMAA i TMJA) i 9 exs.
el 15.II (JMAA i MJMA); censos d’ocells aquà-
tics hivernants. 31 exs. a la RN2 el 3.V;
xifra màxima en pas prenupcial (JMAA i

TMJA). 3 exs. a l’estany del Cortalet el 19.VI
(RSSB); darrera citació en pas prenupcial.
2 exs. a la bassa del Gall Marí el 22.VII;
(TMJA i MJMA); primera citació en pas
postnupcial. 48 exs. a la RN2 el 2.VIII;
xifra màxima en pas postnupcial (JMAA,

TMJA i OCVA). 6 exs. a l’estany Europa el
22.XI (JMAA) i 19 exs. a la Gallinera el
20.XII (JMAA i TMJA); censos d’ocells aquà-
tics d’hivernants.

ALT PENEDÈS

Pantà del Foix 2 exs. el 13.VIII (DSCA i
PARA). 2 exs. el 3.IX (DSCA, PARA i XBGA).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 3.265 exs. a tot el delta el
12-18.I; cens d’ocells aquàtics hiver-
nants (DBCA i FVEA/PDEA). Presència regu-
lar al llarg de tots els mesos de l’any, amb
un mínim de 14 exs. estiuejants, proba-
blement tots de 1r estiu, a la punta de la
Banya, tot i que ocasionalment s’observen
exs. dispersos en d’altres localitats (DBCA).
4 exs. juvenils al Goleró el 12.VIII; pri-
mera observació postnupcial segura (DBCA).

BAIX EMPORDÀ

Baix Ter 1 ex. al golf Serres de Pals el
24.VII (CBLA); primera citació postnup-
cial.

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 2 exs. a la maresma
el 25.III (JSPC); primera citació de pas pre-
nupcial. 2 exs. a la maresma el 14.VI (PBGA

i JPVF); darrera citació de pas prenupcial.
7 exs. al camp de futbol el 22.VII (ARMC);
primera citació de pas postnupcial. 3 exs.
al camp de futbol el 24.X (PBGA); darrera
citació de pas postnupcial. 

MARESME

Malgrat de Mar 1 ex. a la desembocadu-
ra de la Tordera el 17.IV (EBMA). 5 exs. a
la desembocadura de la Tordera el 24.IV

Anuari d’Ornitologia de Catalunya 2001138



ra el 20.XII (JMAA i TMJA); xifres màximes
durant el període hivernal.

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 23.323 exs. a tot el delta
el 12-18.I; cens d’ocells aquàtics hiver-
nants (DBCA i FVEA/PDEA). Presència regu-
lar al llarg de tot l’any, amb un mínim de
2, 1 i 7 exs. estiuejant al port del Fangar,
la gola Nord i la punta de la Banya, res-
pectivament (DBCA). 2 exs. juvenils al racó
del Fangar el 10.VIII; primera observació
postnupcial segura (DBCA).

BAIX EMPORDÀ

Baix Ter 1 ex. al golf Serres de Pals el
23.VII (CBLA); primera citació postnup-
cial.

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a la maresma el
30.I (RGBA) i 13.II (FLSA, EGPA i RGBA). 3
exs. a la maresma el 25.V (QBFA); darrera
citació de pas prenupcial. 1 ex. a la mares-
ma el 31.VII (FLSA); primera citació de pas
postnupcial. 4 exs. al riu, a l’alçada de Cor-
nellà el 2.XII, 23.XII i 25.XII (ASAA). 

GIRONÈS

Girona 10 exs. al parc del Migdia, a dins
la ciutat, el 2.V i 1 ex. el 10.V (MGXE).

MARESME

Malgrat de Mar 3 exs. a la desemboca-
dura de la Tordera el 17.IV (EBMA). 2 exs.
en plomatge nupcial a la desembocadura
de la Tordera el 18.V (EBMA). 1 ex. en plo-
matge nupcial a la desembocadura de la
Tordera el 24.VII (EBMA).

RIBERA D’EBRE

Ascó 2 exs. el 12.XI (LJAA).

SEGRIÀ

Aitona 15 exs. als arrossars el 17.X i el
27.X (SWWA). 

Pantà d’Utxesa 2 exs. el 23.III (ABBB, DGJA

i GBCA). 4 exs. el 28.III (SWWA). 

TARRAGONÈS

Tarragona 1 ex. al Francolí el 21.IV i 22.IV
(ACTA, JFOD, JMXN, PJAA i SLMA). 2 exs. a l’es-
pigó del far el 26.VIII (ACTA i PJAA). 2 exs.
a l’espigó del far el 22.XII (ACTA i JFOD).
Torredembarra 3 exs. als Muntanyans el
2.VIII; primera citació postnupcial (ACTA,

CJMA, ECBA i PJAA). 1 ex. als Muntanyans el
19.XII (CGGA i XBGA).

Calidris fuscicollis 
Territ cuablanc

Aquesta observació destaca per ser la pri-
mera citació per a Catalunya, així com
per tractar-se d’una localitat de l’interior
(Clavell 2002). Justament coincideix en
dates amb una important entrada regis-
trada a les costes atlàntiques europees.-
DBRA.

SEGRIÀ

Aitona 1 ex. adult mudant a plomatge
d’hivern del 16.X fins al 21.X (SWWA i
TNCA). Citació homologada pel Comité de
Rarezas de SEO/BirdLife.

Limicola falcinellus
Territ becadell

Registres que entren dins la fenologia post-
nupcial habitual de l’espècie. Per a l’any
2001 el Comité de Rarezas de SEO/BirdLife
no va homologar cap citació (de Juana et
al. 2003).- DBRA.

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. de 1r estiu/adult
als arrossars de la Quartera, illa de Buda,
el 8.VIII (DBCA, ACTA, PJAA, SSAA i NRPA). 1
ex. juvenil a les salines de Sant Antoni el
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29.IV (JMXG) i el 7.V (MJMA, TMJA, BMBA i
JMAA). Citació homologada pel Comité de
Rarezas de SEO/BirdLife. 1 juvenil a l’es-
tany Europa entre el 9.X (MGMA i NCXA) i
el 14.X (OCVA i AAJA). Citació pendent d’ho-
mologació pel Comité de Rarezas de SEO/Bird-
Life.

Calidris ferruginea
Territ becllarg

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. als estanys del Matà el 20.IV
(TMJA); primera citació en pas prenupcial.
55 exs. als estanys del Matà el 7.V (TMJA i
BMBA); xifra màxima en pas prenupcial. 4
exs. als estanys del Matà el 13.VI; darrera
citació en pas prenupcial (JMAA i TMJA). 8
exs. a l’estany del Cortalet el 14.VII (MBRA);
primera citació en pas postnupcial. 19 exs.
a la RN2 el 19.IX; xifra màxima en pas
postnupcial (JMAA i TMJA). 2 exs. a l’estany
Europa l’11.X (MRSA); darrera citació en
pas postnupcial.

ALT PENEDÈS

Pantà del Foix 1 ex. el 18.V (PARA i XBGA).
1 ex. el 23.V (DSCA i PARA). 1 ex. el 6.VIII
(DSCA i PARA).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 5 exs. al Goleró el 10.IV;
primera observació prenupcial (DBCA i
FVEA). Presència regular al llarg de tot el
període estival d’un mínim de 12 exs., pro-
bablement tots de 1r estiu, a la punta de
la Banya, tot i que ocasionalment s’obser-
ven en d’altres localitats (DBCA). 3 exs. juve-
nils a la punta de la Banya el 13.VIII; pri-
mera observació postnupcial segura (DBCA).
2 exs. en un arrossar prop de Deltebre
l’11.XI; darrera observació postnupcial
(DBCA, JCPA i RACA).

BAIX EMPORDÀ

Baix Ter 2 exs. al golf Serres de Pals el
21.VI (CBLA); darrera citació en pas pre-
nupcial. 2 exs. al golf Serres de Pals el
24.VII (CBLA); primera citació en pas post-
nupcial. 

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 3 exs. a la maresma
el 18.III (JSPC); primera citació de pas pre-
nupcial. 1 ex. a la maresma el 31.V (FLSA);
darrera citació de pas prenupcial. 1 ex. a
cal Roc el 21.VI (FLSA). 3 exs. a la mares-
ma el 14.VII (FLSA); primera citació de pas
postnupcial. 1 ex. a la maresma l’1.XI
(PBGA); darrera citació de pas postnup-
cial. 

MARESME

Malgrat de Mar 1 ex. en plomatge hiver-
nal a la desembocadura de la Tordera el
24.IV (EBMA). 2 exs. en plomatge hivernal
a la desembocadura de la Tordera el 15.V
(EBMA). 5 exs. a la desembocadura de la
Tordera el 21.V (DCXC). 2 exs. en plo-
matge nupcial a la desembocadura de la
Tordera el 24.VII (EBMA). 

SEGRIÀ

Aitona 1 ex. als arrossars el 20.V (JSOA).
1 ex. jove als arrossars del 16.X fins al 27.X
(SWWA). 

Calidris alpina 
Territ variant 

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 35 exs. el 17.I; cens d’ocells aquà-
tics hivernants (JMAA i TMJA). 1 ex. a la
Rogera el 23.V; darrera citació en pas pre-
nupcial (JMAA). 4 exs. a la Massona el 28.VII
(TMJA); primera citació en pas postnup-
cial. 63 exs. a tot el parc natural l’11.XI
(DBRA, ECFA i MBRA) i 17 exs. a la Galline-
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VALLÈS OCCIDENTAL

Palau-solità i Plegamans Fins a 3 exs. a
l’hostal del Fum entre el 18 i el 27.IV (JRFA).

Lymnocryptes minimus
Becadell sord

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 8 exs. a l’estany Rodó el 4.III (ESVA);
xifra màxima en pas prenupcial. 1 ex. als
estanys del Matà el 2.V (JMAA, DBRA i BMBA);
darrera citació en pas prenupcial. 1 ex. a
l’estany Europa el 20.X (MJMA, RGBA i JMAA);
primera citació en pas postnupcial. 3 exs.
el 22.XI (JMAA) i 8 exs. el 20.XII (JMAA i
TMJA); censos d’ocells aquàtics hivernants.

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. en un salobrar prop
de la tora Cremada i 1 ex. en un salobrar
dels pins del Soro, punta de la Banya, el
16.I (DBCA i MFCA). 1 ex. al Garxal el 2.II
(DBCA i IBXB). 1 ex. als arrossars del Sille-
ro el 14.II (DBCA). 1 ex. al Niño Perdido
el 21.II (DBCA). 1 ex. al Canal Vell del 14
al 18.III (ABBA). 1 ex a l’Alfacada el 12.IV
(DBCA). 1 ex. a la zona 12, l’Encanyissada,
el 17.IV; darrera observació prenupcial
(ABBA). 1 ex. als arrossars de la Quartera,
illa de Buda, el 3.X; primera observació
postnupcial (DBCA). 1 ex. al Niño Perdido
el 22.X (DBCA). 1 ex. al salobrar dels Bas-
cos, port del Fangar, 4.XI (DBCA). 1 ex. als
arrossars de la Quartera, illa de Buda, el
16.XI (DBCA i RTFA). 1 ex. als arrossars de
la granja Figueres el 22.XI (DBCA). 1 ex.
als arrossars de la Quartera, illa de Buda,
el 3.XII (DBCA i RTFA). 1 ex. al Canal Vell
del 4 al 7.XII (DBCA). 1 ex. al Garxal el
19.XII (DBCA).

BAIX EMPORDÀ

Baix Ter 1 ex. al Ter Vell entre el 27.X i
el 26.XI (DBRA).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 6 exs. el 13.I durant
el cens d’ocells hivernants.1 ex. a la mares-
ma el 17.IV (EGPA); darrera citació de pas
prenupcial. 1 ex. a la maresma el 25.X
(LGSB); primera citació de pas postnupcial. 

SELVA

Fogars de la Selva 1 ex. jove caçat al riu
Tordera a can Simó el 9.XII (APTA, EBMA i
JRRC).

TARRAGONÈS

Tarragona 1 ex. al Francolí el 3.I (ACTA).
1 ex. capturat i anellat al Francolí l’1.XII
(ACTA, CJMA, DDCD, DJGA, ECBA, JDEA, JFOA,

JMAA, PJAA i RACC). 

Gallinago gallinago 
Becadell comú

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 852 exs. el 17.I (JMAA i TMJA) i 451
exs. el 15.II (JMAA i MJMA); censos d’ocells
aquàtics hivernants. 217 exs. als estanys
del Matà el 5.III (JMAA) i el 8.III (JMAA i
TMJA); xifra màxima en pas prenupcial. 1
ex. als estanys del Matà el 22.V; darrera
citació en pas prenupcial. 1 ex. a la bassa
del Gall Marí el 19.VII (BMBA, MJMA, TMJA
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19.VIII (PEGA). Citacions pendents d’ho-
mologació pel Comité de Rarezas de SEO/Bird-
Life.

Philomachus pugnax
Batallaire 

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. el 17.I; cens d’ocells aquàtics
hivernants (JMAA i TMJA). 2 exs. als estanys
del Matà el 8.II; primera citació en pas pre-
nupcial (JMAA). 927 exs. a la RN2 el 18.IV
(TMJA); xifra màxima en pas prenupcial. 2
exs. als estanys del Matà el 5.VI; darrera
citació en pas prenupcial (JMAA i TMJA). 1
ex. als estanys del Matà entre el 9.VI
(JCJA i JCRB) i el 20.VI (JMAA); citació esti-
val. 2 exs. a l’estany del Cortalet el 28.VI;
primera citació en pas postnupcial (JMAA

i TMJA). 45 exs. a la RN2 el 22.IX (TMJA);
xifra màxima en pas postnupcial. 1 ex. als
estanys del Matà el 30.X (TMJA); darrera
citació en pas postnupcial.

BAIX CAMP

Reus 1 mascle a Aigüesverdes el 12.V
(ACTA, JFOD, JMXN i PJAA).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 465 exs. a tot el delta el
12-18.I; cens d’ocells aquàtics hiver-
nants (DBCA i FVEA/PDEA).1 ex., probable-
ment femella de 1r estiu, als arrossars del
mas de Xapa el 31.V; darrera observació
prenupcial (DBCA i MFCA). 1 mascle adult
als arrossars de la Quartera, illa de Buda,
el 2.VII; primera observació postnupcial
(DBCA i RTFA).

BAIX EMPORDÀ

Baix Ter 7 exs. a les basses d’en Coll el
22.II (CBLA); primera observació en pas
prenupcial. 125 exs. a les basses d’en Coll
el 20.IV (CBLA); xifra màxima en pas pre-

nupcial. 1 ex. el 9.VII (DBRA). 4 exs. als
arrossars de Pals el 16.XI i 3 exs. el 7.XII;
citació hivernal (DBRA).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a la maresma el
16.II (RRSB i JJMB); primera citació de pas
prenupcial. 70 exs. a la maresma el 25.IV
(FSEB); màxim prenupcial. 3 exs. a la mares-
ma el 13.VI (FLSA, ARMC, EGPA i RGBA); darre-
ra citació de pas prenupcial. 2 exs. a la
maresma el 3.VII (FLSA i ARMC); primera
citació de pas postnupcial. 1 ex. a la bas-
sa dels Pollancres el 9.XI (FLSA); darrera
citació de pas postnupcial. 

MARESME

Malgrat de Mar 13 exs. a la desemboca-
dura de la Tordera el 17.IV (DCXC i EBMA).
2 exs. a la desembocadura de la Tordera
el 24.IV (EBMA).

SEGRIÀ

Aitona Als arrossars més de 60 exs. el
16.X, aprox. 80 exs. el 21.X i 95 exs. el
27.X (SWWA). 
Alcarràs 10 exs. als arrossars el 7.II (SWWA). 
Pantà d’Utxesa De 31 exs. el 17.III (JCGA)
a un màx. de 88 exs. el 24.III (GBCA i JBSA)
fins a 28 exs. el 28.III (SWWA). 

TARRAGONÈS

Tarragona 1 ex. al Francolí el 20.IV; pri-
mera citació prenupcial (ACTA, CJRB, JFOD,

JMXN i SLMA). 1 ex. a la Canonja el 22.IV
(ACTA, DJGADJGA i ECBA). 6 exs. al Franco-
lí el 4.V; màxim i darrera citació prenup-
cial (ACTA). 2 exs. a l’espigó del far l’1.VIII;
primera citació postnupcial (ACTA). 2 exs.
a l’espigó del far el 26.VIII i 1 ex. el 31.VIII;
darrera citació postnupcial (ACTA i PJAA). 
Torredembarra 4 exs. als Muntanyans el
2.VIII (ACTA i PJAA). 2 exs. als Muntanyans
l’11.IX (DSCA i PARA). 5 exs. als Muntan-
yans el 21.IX (XLBA i AVDA).
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Querol 1 ex. a l’obaga de l’Hostalet el 3.III
(CGGA). 

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. a Mig de Dos Rius el 18.XI
(JSVA).

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 1 ex. al parc del Foix
el 17.XII (COBA). 1 ex. a cal Bladet el 27.XII
(FCFA i PTEA).

ALT URGELL

Alinyà 1 ex. que s’aixeca de ben a prop a
la roureda de Sant Ponç el 22.XII. Hi ha
força neu arreu i baixes temperatures. És
curiós que a prop no hi ha indrets humits
(PPCA i TVRT).
Ós de Civís Niu amb 4 ous en un bosc
de pi negre a 2.000 m. Malauradament en
una visita posterior se’n confirma la depre-
dació (JCBC i ALXB).

BAGES

Sallent 1 ex. al riu Llobregat a la Corba-
tera el 23.XII (DPHA i IMMA).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. al Canal Vell del 6
al 19.XI (DBCA, RTFA, SSAA i NRPA). 1 ex. als

erms de la Tancada el 10.XI (SWWA i TNCA).
1 ex. adult anellat al Canal Vell el 15.XII
(DBCA, JPVF i JAJA).

BAIX EMPORDÀ

Baix Ter 1 ex. al Ter Vell el 23.XII (ABRA

i DBRA). 1 ex. impacta contra unes ofici-
nes al centre de l’Estartit un dia de la
segona quinzena de desembre (RHCA i
MMRA).
Begur - Montràs Més de 100 exs. aba-
tuts entre els vedats de Begur i Montràs
durant la segona quinzena de desembre
(XGMA). 

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 2 exs. a la Ricarda el
18.XII (XLBA i JBDA). 2 exs. sobre l’estació
biològica del Remolar el 28.XII (FSEB).
Molins de Rei Diversos exemplars als
aiguamolls després del temporal el 18.XII
(SSAA).

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. al zoo el 29.X i el 15.XI
(JGGD). 

GARROTXA

Olot 1 ex. a Batet el 28.II (AGHA).
Santa Pau 1 ex. al Bac el 2.XI (PCRB).

GIRONÈS

Girona 3 exs. a Sant Daniel el 9.III (PFLB).
1ex. trobat mort a la menjadora d’un Fal-
co peregrinus a l’església de Sant Feliu el
2.II (EMFA, EDBA, PFLB i PGXB). 
Salt 1 ex. al pla dels Socs el 8.III (PFLB).

MARESME

Tordera 1 ex. a la urbanització Niagara
Park el 14.XII (DCXC).

PLA DE L’ESTANY

Porqueres 1 ex. a la zona de la Cuaranya
en un bosc de ribera de l’estany de Ba-
nyoles el 5.I (XVPA).
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i JMAA); primera citació en pas postnup-
cial. 625 exs. el 22.XI (JMAA) i 561 exs. el
20.XII (JMAA i TMJA); censos d’ocells aquà-
tics hivernants.

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1.729 exs. a tot el delta el
12-18.I; cens d’ocells aquàtics hiver-
nants (DBCA i FVEA/PDEA).1 ex. als arros-
sars de la Quartera, illa de Buda, el 6.V;
darrera observació prenupcial (DBCA). 1
ex. als arrossars de Favà el 16.VII; prime-
ra observació postnupcial (DBCA).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 538 exs. el 13.I durant
el cens d’ocells hivernants. 1 ex. a la mares-
ma el 18.V (PBGA); darrera citació de pas
prenupcial. 1 ex. a la maresma el 28.VII
(FSEB); primera citació de pas postnup-
cial. 

GARRAF

Cubelles 4 exs. el 14.I (CGGA, PARA, RRJA

i XBGA); cens d’ocells aquàtics hiver-
nants.

MARESME

Malgrat de Mar 1 ex. a la desembocadu-
ra de la Tordera el 17.IV (EBMA).

RIBERA D’EBRE

Flix 6 exs. a Sebes el 30.XII; passen l’hi-
vern a la zona pasturada (EPFA).

SELVA

Sils 7 exs. en una zona de canyís el 12.I
(JVLA).

SOLSONÈS

Brics 1 ex. a la bassa el 4.X (DGCA). 
Clariana de Cardener 1 ex. a l’embassa-
ment de Sant Ponç el 16.XII i el 24.XII
(ACOB).

TARRAGONÈS

Constantí 1 ex. al Francolí l’1.IV (ACTA). 
Tarragona Entre 20 i 30 exs. al Francolí
el 3.I; passen l’hivern en aquesta zona
(ACTA). 1 ex. al Francolí el 6.X; primera
citació postnupcial (ACTA).
Torredembarra 1 ex. als Muntanyans el
14.X (PARA).

VALLÈS OCCIDENTAL 

Palau-solità i Plegamans 3 exs. a la rie-
ra a can Maiol el 18.III (AJVA).

VALLÈS ORIENTAL

Sant Fost de Campsentelles 70 exs. en
un tram de 1,5 km el 12.I; màxim comp-
tabilitzat fins ara en aquest tram (FMVB).

Gallinago media
Becadell gros

Catalunya té un total de 3 citacions homo-
logades, les quals, juntament amb les de
les illes Balears, sumen la majoria de les
7 validacions del conjunt estatal (de Jua-
na et al.2003). Noteu també que la dada
correspon a una observació prenupcial,
com la majoria d’observacions al país, al
contrari del que passa al Regne Unit.- DBRA.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. als estanys del Matà i a la clo-
sa del Puig el 12.IV (JMAA, TMJA, PFLB i
PGGA). Citació homologada pel Comité de
Rarezas de SEO/BirdLife.

Scolopax rusticola
Becada 

ALT CAMP

Aiguamúrcia 1 ex. a la plana de cal Galo-
fré el 18.III; darrera citació prenupcial
(CGGA). 
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pas prenupcial (JMAA i TMJA). 36 exs. a la
Rogera l’1.IX (TMJA); primera citació i xifra
màxima en pas postnupcial. 3 exs. als
estanys del Matà el 5.XI (MJMA); darrera
citació en pas postnupcial.

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 162 exs. a tot el delta el
12-18.I; cens d’ocells aquàtics hiver-
nants (DBCA i FVEA/PDEA). Presència regu-
lar al llarg de tot l’any, amb 2 exs., proba-
blement de 1r estiu, estiuejant a la gola
Nord (DBCA). 1 ex. juvenil al racó del Fan-
gar el 23.VII; primera observació post-
nupcial segura (DBCA).

BAIX EMPORDÀ

Baix Ter 1 ex. als arrossars del mas Gela-
bert entre els dies 13.IV (XLBA, JBDA i DBRA)
i 16.IV (XGMA). 2 juvenils a la bassa de fra
Ramon el 9.IX (JCCA i DBRA) i 1 ex. el 21.IX
(DBRA).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a la gola de la
riera de Sant Climent el 23.IV (ARMC i
ABXA). 7 exs. a la maresma l’1.VI (JCCA);
darrera citació de pas prenupcial. 1 ex. a
la platja de ca l’Arana el 8.IX (RRSB i
JJMB); primera citació de pas postnupcial.
1 ex. a la maresma el 14.X (ARMC); darre-
ra citació de pas postnupcial. 

SEGRIÀ

Torre-serona 1 ex. molt confiat menjant
en un camp de golf el 6.IX (AELA).

TARRAGONÈS

Tarragona 1 ex. a l’espigó del far el 31.VIII
(ACTA). 2 exs. el 31.VIII i 2 exs. el 7.IX al
Francolí (ACTA i PJAA).
Torredembarra 2 exs. als Muntanyans el
16.IV (PASA). 2 exs. el 9.IX i 1 ex. l’11.IX
als Muntanyans (DSCA i PARA). 

Numenius phaeopus
Pòlit cantaire

ALT EMPORDÀ

Parc Natural del Cap de Creus 5 exs. en
pas prenupcial per la punta del cap de
Creus el 22.IV (PFLB, JGCB i PGGA).1 ex.
en pas al mateix lloc, el 14.V (PGGA i PFLB).
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 3 exs. a les Pastelles el 8.IV; pri-
mera citació en pas prenupcial (JMAA).
15 exs. a l’estany Europa el 12.IV (DBRA,

JBDA i XLBA) i als estanys del Matà el 20.IV
(JMAA i EGCA); xifra màxima en pas pre-
nupcial. 1 ex. als prats de can Comes el
2.V (BMBA, DBRA i JMAA); darrera citació en
pas prenupcial. 2 exs. a la Rogera el 21.VII
(TMJA); primera citació en pas postnup-
cial. 1 ex. a la Reserva Natural 2 el 5.IX
(DSSA); darrera citació en pas postnupcial.

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. a tot el delta el 12-
18.I; cens d’ocells aquàtics hivernants (DBCA

i FVEA/PDEA). 3 exs. als erms de la Tanca-
da el 6.IV; primera observació prenupcial
segura (DBCA i FVEA). 1 ex. al port d’illa de
Mar el 29.V; darrera observació postnup-
cial (DBCA). 3 exs. a la punta del Fangar el
24.VI; primera observació postnupcial
(DBCA). 3 exs. al Goleró el 10.XI; darrera
observació postnupcial (DBCA). 2 exs. a
la platja de l’Arenal, l’Ampolla, del 16.XI
al 31.XII; observació hivernal (DBCA).

BAIX EMPORDÀ

Baix Ter 25 exs. en vol davant del cap de
la Barra, a l’Estartit, el 12.IV (JCCA); xifra
màxima en pas prenupcial.

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 2 exs. a la maresma
l’11.III (EGPA); primera citació de pas pre-
nupcial. 5 exs. al camí de València el 4.V
(XLBA i JBDA); darrera citació de pas pre-
nupcial. 4 exs. a la Podrida el 18.VII (QBFA
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TARRAGONÈS

Creixell 1 ex. el 19.XII (CGGA i XBGA).

VALLÈS OCCIDENTAL

Sant Cugat del Vallès 1 ex. aixeca el vol
a la Rierada, serra de Collserola, el 26.XII
(CODA).

VALLÈS ORIENTAL 

Fogars de Montclús 1 ex. en un torrent,
a Santa Fe del Montseny el 29.XII (ADGA).
Santa Maria de Palautordera 1 ex. volant
en una clariana entre alzines, prop de la
Tordera, el 25.XII (JAPB i MRCA).

Limosa limosa
Tètol cuanegre

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. a l’estany del Cortalet entre el
5.I (PFXA i SBXA) i el 24.I (JMAA i IBTA); cens
d’ocells aquàtics hivernants. 3 exs. als
estanys del Matà el 27.I (FMBA, JCJA i PPPA);
primera citació en pas prenupcial. 140 exs.
als estanys del Matà el 27.II; xifra màxi-
ma en pas prenupcial (JMAA). 4 exs. a la
Rogera el 7.V (TMJA i BMBA); darrera cita-
ció en pas prenupcial. 1 ex. estiuejant als
estanys del Matà entre el 9.V (JMAA i TMJA)
i el 23.V (TMJA). 2 exs. als estanys del Matà
el 9.VI (JCJA i JCRB); primera citació en pas
postnupcial. 12 exs. als estanys del Matà
el 8.VIII; xifra màxima en pas postnupcial
(JMAA i TMJA). 1 ex. a l’estany Europa el
31.X (TMJA); darrera citació en pas post-
nupcial.

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 3.555 exs. a tot el delta el
12-18.I; cens d’ocells aquàtics hiver-
nants (DBCA i FVEA/PDEA). Presència regu-
lar al llarg de tot l’any, amb un mínim d’a-
prox. 150 exs. estiuejant a la punta de la
Banya, tot i que ocasionalment són obser-

vats en d’altres localitats (DBCA). 1 ex. juve-
nil als arrossars de la Quartera, illa de Buda,
el 12.VII; primera observació postnupcial
segura (DBCA).

BAIX EMPORDÀ

Baix Ter 1 ex. a l’estany de Pals el 23.XI
(DBRA).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. al Remolar el
16.II (RRSB i JJMB); primera citació de pas
prenupcial. 18 exs. al Remolar el 20.III
(FLSA, DDDA, FSEB, KTTA i MOOA); màxim
prenupcial. 1 ex. sobre la maresma el 13.VI
(RGBA, FSEB, FLSA, ARMC i EGPA) fins al 20.VII
(FLSA) on s’afegeix un segon exemplar; pri-
mera citació de pas postnupcial. 1 ex. a la
maresma el 3.XI (FLSA i RBVA).

SEGRIÀ

Aitona 3 exs. als arrossars el 10.XI (EFSA). 
Lleida 1 ex. al riu Segre a la sortida de
Lleida el 15.IX (JSOA). 
Pantà d’Utxesa 3 exs. el 17.III (JCGA), 4
exs. el 23.III (ABBB, DGJA i GBCA) i 6 exs. el
28.III (SWWA). 

TARRAGONÈS

Tarragona 1 ex. al Francolí entre el 20.IV
i el 22.IV (ACTA, JFOD, JMXN, PJAA i SLMA).
Torredembarra 4 exs. el 10.IV i 2 exs. el
12.IV als Muntanyans (PARA). 1 ex. als
Muntanyans el 21.IV (ACTA, JMXN i PJAA).

Limosa lapponica
Tètol cuabarrat

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 femella a la RN2 almenys entre
el 5.II (JMAA i BMBA) i el 15.IV (JCJA). 3 exs.
als estanys del Matà el 12.III (OCVA i MPLA),
primera citació en pas prenupcial. 1 mas-
cle a la Rogera el 9.V; darrera citació en
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d’homologació pel Comité de Rarezas de
SEO/BirdLife.

Tringa erythropus 
Gamba roja pintada 

ALT EMPORDÀ

Parc Natural del Cap de Creus 3 exs. en
pas prenupcial per la punta del cap de
Creus el 22.IV (PFLB, JGCB i PGGA).
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 23 exs. el 17.I (JMAA i TMJA) i 16
exs. el 15.II (JMAA i MJMA); censos d’ocells
aquàtics hivernants. 2 exs. a l’estany del
Cortalet el 5.III; primera citació en pas
prenupcial (JMAA). 31 exs. als estanys del
Matà el 16.IV; xifra màxima en pas pre-
nupcial (JMAA i TMJA). 2 exs. als estanys
del Matà el 16.V (TMJA); darrera citació
en pas prenupcial. 1 ex. a l’estany del
Cortalet el 24.VI; primera citació en pas
postnupcial (JMAA). 27 exs. a l’estany Euro-
pa el 19.X; xifra màxima en pas post-
nupcial (JMAA i TMJA). 17 exs. el 22.XI i
el 20.XII; censos d’ocells aquàtics hiver-
nants (JMAA).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 392 exs. a tot el delta el
12-18.I; cens d’ocells aquàtics hiver-
nants (DBCA i FVEA/PDEA). 1 ex. al Garxal
el 28.V; darrera observació prenupcial
(DBCA). 1 ex. als arrossars de la Quartera,
illa de Buda, el 29.VI, primera observació
postnupcial (DBCA).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a la maresma
durant tot el mes de gener (FLSA); ex. hiver-
nant. 1 ex. a cal Roc el 13.III (FLSA, XLBA,

MIBA, JCMC i FMVB); primera citació de pas
prenupcial. 3 exs. a la bassa dels Pollan-
cres el 30.VI (FLSA); possibles exs. estiue-
jants o primers exs. en pas postnupcial.

SEGRIÀ

Aitona 3 exs. als arrossars el 15.X (EFSA). 
Pantà d’Utxesa 6 exs. el 28.III (SWWA). 

TARRAGONÈS

Tarragona 1 ex. al Francolí l’1.IV i el 22.IV
(ACTA, DJGA, JFOD i PJAA).
Torredembarra 1 ex. als Muntanyans el
21.IV i el 24.IV (ACTA, JMXN i PJAA).

Tringa totanus
Gamba roja vulgar 

Pràcticament totes les dades corresponen
a observacions al llarg del litoral. A l’inte-
rior del país és més aviat una espècie escas-
sa, però cada any s’observa en diverses
zones humides. Fora del delta de l’Ebre -
únic lloc on cria i hiverna anualment-,
aquest any hi ha dues observacions hiver-
nals, una als aiguamolls de l’Empordà i,
l’altra, al delta del Llobregat. Les dades de
nius al delta de l’Ebre es corresponen al
període habitual de nidificació en aquest
indret (Bertolero 2002).- ABBA.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural del Cap de Creus 9 exs. en
pas prenupcial per la punta del cap de
Creus el 22.IV (PFLB, JGCB i PGGA). 1 ex. en
pas pel mateix lloc el 4.V (PFLB).
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. a les Llaunes el 17.II (MCTA);
primera citació en pas prenupcial. 70 exs.
a la RN2 el 16.IV i 66 exs. el 3.V (TMJA i
JMAA); xifres màximes en pas prenupcial.
1 ex. als estanys del Matà entre el 17.VI
(PFLB i ACHA); darrera citació en pas pre-
nupcial. 1 ex. a la Rogera el 3.VII; prime-
ra citació en pas postnupcial (JMAA i TMJA).
7 exs. a la Rogera el 4.IX (TMJA); xifra màxi-
ma en pas postnupcial. 1 ex. als estanys
del Matà el 22.XI (JMAA) i 1 ex. a la Galli-
nera el 4.XII (ABBC); citacions hivernals.
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i TMPA a: CISEN; El Pebret, num. 15); pri-
mera citació de pas postnupcial. 1 ex. a la
gola del riu l’1.IX (JBDA i ALSA a: CISEN;
El Pebret, num. 16); darrera citació reco-
llida.

Numenius arquata
Becut

ALT EMPORDÀ

Parc Natural del Cap de Creus Un total
de 61 exs. durant la campanya de control
de migració prenupcial a la punta del
cap de Creus. 59 exs. el 10.III (PFLB, MSFB

i TLFA); màxim registre. 1 ex. el 8.V (PFLB

i PGGA). 1 ex. el 21.V (PFLB i OCVA).
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 75 exs. al dormidor de la platja de
can Comes el 17.I (JMAA i TMJA) i 64 exs.
el 9.II (JMAA); censos d’ocells aquàtics hiver-
nants. 1 ex. estiuejant a la Rogera almenys
entre el 2.V (JMAA, DBRA i BMBA) i el 17.VI
(PFLB i ACHA). 15 exs. als prats de can Comes
l’1.VII (MSGA); primera citació en pas post-
nupcial. 20 exs. el 22.XI i 92 exs. el 20.XII;
censos d’ocells aquàtics hivernants (JMAA).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 351 exs. a tot el delta el
12-18.I; cens d’ocells aquàtics hiver-
nants (DBCA i FVEA/PDEA). Presència regu-
lar al llarg de tot l’any, amb un mínim de
44 exs. estiuejant repartits entre el port
del Fangar, la gola Nord i la punta de la
Banya, tot i que ocasionalment són obser-
vats en d’altres localitats (DBCA). 1 ex. juve-
nil a la punta de la Banya el 19.VII; pri-
mera observació postnupcial segura (DBCA

i FVEA).

BAIX EMPORDÀ

Baix Ter 3 exs. a les basses d’en Coll el
8.VI (CBLA). 13 exs. als arrossars de Pals
el 25.XII (VEDA) i 45 exs. el 27.XII (IBXA,

ABRA i DBRA).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a la maresma el
22.II (FLSA i JCMC); primera citació de pas
prenupcial.1 ex. a la maresma el 7.VI (ARMC,

VLXA i FSEB), 26.VI (FSEB, FLSA i EGPA) fins
al 30.VI (FLSA); possibles exs. estiuejants
o en dispersió postnupcial. 1 ex. a la mares-
ma el 15.XII (ARMC) i 1 ex. al camí de Valèn-
cia el 18.XII (XLBA i JBDA). 

MARESME

Malgrat de Mar 1 ex. en pas al nord-est
a la desembocadura de la Tordera el 18.III
(JAPB, SMRA i XLBA). 1 ex. amb una pota
trencada a la desembocadura de la Torde-
ra el 28.VII (HAPA).

TARRAGONÈS

Tarragona 1 ex. a l’espigó del far el
28.IV (ACTA). 1 ex. a la punta del Miracle
el 29.IV (CAFA). 
Torredembarra 2 exs. als Muntanyans el
15.VIII (ACTA, JFOA i PJAA).

URGELL

Ossó de Sió 1 ex. volant en direcció oest
al tossal de Miró el 23.V (ABBB i JDMA). 

Bartramia longicauda
Territ cuallarg

Observació molt interessant d’aquest ocell
tan característic com rar. La citació es pro-
dueix en l’època de l’any amb més regis-
tres per al conjunt d’Europa (setembre-
octubre). Si fos acceptada, seria la prime-
ra homologació de l’espècie per a tot l’Estat,
encara que hi ha una referència d’un ocell
anellat a Michigan i capturat a Doñana
l’any 1988 (Garcia et al. 2000).- DBRA.

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. entre cal Tet i
cal Nani el 4.X (XLBA); primera citació al
delta i segona a Espanya. Citació pendent
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i JSBD) i 1 ex. entre el 12.IX (FMVB) i el
23.IX (JMAA).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. al Garxal el 2.III;
primera observació prenupcial (DBCA). Pos-
teriorment diversos registres fan referèn-
cia a un mínim de 16 exs. a diferents loca-
litats, amb un màxim de 4 exs. al Garxal
el 24.IV (DBCA). 2 exs. a les salines de Sant
Antoni del 2 al 17.V; darrera observació
prenupcial (DBCA). 2 exs. al Garxal del
23.VI al 14.VII; primera observació pos-
tnupcial (DBCA). Posteriorment diverses
observacions fan referència a un mínim de
34 exs. en diferents localitats, amb un
màxim de 9 exs. al Garxal el 22.VII (DBCA).
1 ex. juvenil/1r hivern als arrossars de la
Quartera, illa de Buda, del 9 al 14.XI; darre-
ra observació postnupcial (DBCA).

BAIX EMPORDÀ

Baix Ter 1 ex. als arrossars del mas Gela-
bert i 1 ex. al Ter Vell el 13.IV (XLBA,

JBDA, ABRA, APMB i DBRA).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a la maresma el
14.IV (FLSA, JLDA, RLHA i RRSB); primera
citació de pas prenupcial. 1 ex. a la bassa
dels Pollancres el 12.VI (FLSA, ARMC i TGGA);
darrera citació de pas prenupcial. 1 ex. a
la maresma el 4.VIII (FLSA); primera cita-
ció de pas postnupcial. 

MARESME

Malgrat de Mar 2 exs. a la desemboca-
dura de la Tordera el 17.IV (DCXC i EBMA).

Tringa nebularia 
Gamba verda 

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 11 exs. el 17.I (JMAA i TMJA) i el 15.II

(JMAA i MJMA); censos d’ocells aquàtics
hivernants. 26 exs. a la RN2 el 13.IV (JDLA

i NIGA) i als estanys del Matà el 14.IV (JCJA,

FMBB i JCRB); xifra màxima en pas pre-
nupcial. 3 exs. a la Rogera el 4.VI (TMJA);
darrera citació en pas prenupcial. 1 ex. a
l’estany del Cortalet el 19.VI (BMBA, JMAA,

MJMA, TMJA i RSSB); primera citació en pas
postnupcial. 10 exs. a la Rogera el 14.IX
(TMJA); xifra màxima en pas l’almadrava.
9 exs. el 22.XI (JMAA) i 15 exs. el 20.XII
(JMAA i TMJA); censos d’ocells aquàtics hiver-
nants.

ALT PENEDÈS

Pantà del Foix 7 exs. el 23.IV (DSCA i
PARA). 6 exs. el 20.VIII (DSCA, PARA i PTEA).
3 exs. l’1.X (DSCA i PARA).

ALT URGELL

La Seu d’Urgell 1 ex. al riu Segre aturat
per la pluja el 30.IV (JDAB). 3 exs. al riu
Segre el 6.V (LMRB).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 238 exs. a tot el delta el
12-18.I; cens d’ocells aquàtics hiver-
nants (DBCA i FVEA/PDEA). Presència regu-
lar al llarg de tot l’any, amb un mínim de
16 exs., probablement tots de 1r estiu,
estiuejant al port del Fangar, Garxal, la
gola Nord, les salines de Sant Antoni i la
punta de la Banya (DBCA). 1 ex. juvenil al
Garxal el 3.VII; primera observació post-
nupcial segura (DBCA i MFCA).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a la maresma el
22.III (QBFA i FLSA); primera citació de pas
prenupcial. 1 ex. a cal Roc el 6.VI (FLSA i
QBFA), darrera citació de pas prenupcial.
1 ex. a la maresma el 3.VII (FLSA, SRSA i
JACB); primera citació de pas postnupcial.
1 ex. a la maresma el 9.XI (FLSA); darrera
citació de pas postnupcial.
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ALT PENEDÈS

Pantà del Foix 1 ex. el 6.IV (FCFA i PTEA).
6 exs. l’11.IV (FCFA i PTEA).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1.066 exs. a tot el delta el
12-18.I; cens d’ocells aquàtics hiver-
nants (DBCA i FVEA/PDEA). 124 parelles
reproductores a tot el delta; cens d’ocells
nidificants (DBCA i FVEA/PDEA). 1 niu amb
4 ous el 25.V a la Tancada i un altre, tam-
bé amb 4 ous, el 27.V a la punta de la
Banya (ABBA).

BAIX EMPORDÀ

Baix Ter 1 ex. a les basses d’en Coll el 15.II
(CBLA); primera observació prenupcial. 1
ex. a les basses d’en Coll el 26.V (CBLA);
darrera citació en pas prenupcial. 

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a la maresma el
22.I (FLSA i JCMC). 3 exs. a cal Dalit el 7.III
(XLBA, JCMC i JBDA); primera citació de
pas prenupcial. 167 exs. a la maresma
l’11.V (RGBA i QBFA); màxim prenupcial. 1
ex. a la maresma i 1 ex. a cal Roc el 9.VI
(FLSA); darrera citació de pas prenupcial.
1 ex. a la maresma el 22.VI (RGBA); pri-
mera citació de pas postnupcial. 1 ex. a la
maresma el 8.X (PBGA); darrera citació de
pas postnupcial. 

GIRONÈS

Girona 1 ex. a l’aiguabarreig dels rius
Ter i Onyar el 22.IV (CPVA).

MARESME

Malgrat de Mar 1 ex. a la desembocadu-
ra de la Tordera el 27.III (EBMA); primera
observació de l’any a la comarca. 83 exs.
a la desembocadura de la Tordera el 17.IV
(DCXC i EBMA). 10 exs. a la desembocadu-
ra de la Tordera el 18.V (EBMA); última cita-
ció de l’any a la comarca. 

PLA D’URGELL

Bellvís 1 ex. en una bassa entre Bellvís i
Bell-lloc el 4.III (FMSA). 

SEGRIÀ

Pantà d’Utxesa 39 exs. el 30.III (SWWA). 

SOLSONÈS

Brics 1 ex. el 27.VIII (DGCA).

TARRAGONÈS

Tarragona 2 exs. al Francolí l’1.IV; pri-
mera citació prenupcial (ACTA i DJGA). 44
exs. al Francolí l’11.V; màxim prenupcial
(ACTA). 5 exs. al Francolí el 18.V; darrera
citació prenupcial (ACTA).
Torredembarra 15 exs. als Muntanyans
el 9.IV (XLBA i AVDA). 3 exs. als Muntan-
yans el 2.VIII; primera citació postnupcial
(ACTA, CJMA, ECBA i PJAA). 1 ex. als Mun-
tanyans el 29.IX (PASA).
Vespella 1 ex. al pantà del Gaià l’1.V (ACTA,

JMXN i PJAA).
Vila-seca 5 exs. als prats de la Pineda l’11.V
(ACTA).

VALLÈS OCCIDENTAL

Palau-solità i Plegamans 1 ex. a l’hostal
del Fum el 18.IV (JRFA).

Tringa stagnatilis 
Siseta 

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. als estanys del Matà el 8.III;
primera citació en pas prenupcial (JMAA i
TMJA). 7 exs. als estanys del Matà el 23.III
(JMAA i APBD) i el 24.III (JCGA); xifra màxi-
ma en pas prenupcial. 1 ex. a l’estany Euro-
pa el 12.V (CLAA); darrera citació en pas
prenupcial. Posteriorment, 1 ex. a la bas-
sa del Gall Marí i als estanys del Matà entre
el 2.VIII (PAEA i PPRA) i el 9.VIII (TMJA, MJMA

i APBD), 1 ex. el 30.VIII (JMAA, MJMA, TMJA
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sa de l’Arena el 13.V; darrera observació
prenupcial (DBCA). 1 ex. adult als arros-
sars de Magraner el 30.V; primera obser-
vació postnupcial (DBCA).

BAIX EMPORDÀ

Baix Ter 2 exs. al golf Serres de Pals el
21.VI (CBLA); primera citació en pas post-
nupcial. 1 ex. als arrossars de Pals el 25.XII
(VEDA).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 17 exs. el 13.I durant
el cens d’ocells hivernants. 1 ex. a la mares-
ma l’11.VI (PBGA i JPVF); primera citació de
pas postnupcial. 

GARRIGUES 

Juneda 1 ex. el 25.V (JEBA). 

GARROTXA

Olot 1 ex. anellat a can Morlitx el 21.VII
(LGPA).

GIRONÈS

Girona 1 ex. a Fontajau el 28.IV; darrera
observació en pas prenupcial (ACHA, HPMA,

MSFB i PFLB).

MARESME

Malgrat de Mar 2 exs. a la desemboca-
dura de la Tordera el 22.III (EBMA). 2 exs.
en plomatge hivernal a la desembocadu-
ra de la Tordera el 17.IV (EBMA).
Tordera 1 ex. a la riera de Valmanya el
18.II (DCXC). 1 ex. a la Tordera el 27.III
(EBMA).

OSONA

Orís 1 ex. a la Mambla el 13.I (CMGA).

PLA DE L’ESTANY

Banyoles 1 ex. sobre un arbre caigut a l’es-
tany de Banyoles a la zona de can Morgat
el 7.IV (AJOA i CFQA).
Esponellà 5 exs. en un trajecte pel riu

Fluvià entre Esponellà i Bàscara (Alt Empor-
dà) el 9.IV (DSBB, PFLB i PGXA). 2 exs. al
riu Fluvià aigües avall de Vilert el 21.IV
(CFQA).

RIBERA D’EBRE

Flix 1 ex. a Sebes el 7.IV (PJMB).

SEGRIÀ

Aitona Més de 25 exs. als arrossars el 16.X
(SWWA). 
Alfés 3 exs. en una bassa al secà el 19.VI
(JEBA). 
Alguaire 1 ex. el 26.VI (DGCA). 
Pantà d’Utxesa 12 exs. el 28.III (SWWA). 
Torres de Segre 4 exs. als arrossars el 19.V
(JSOA). 2 exs. al pantà de Camelis el 17.VII
(GBCA). 

SELVA

Sils 1 ex. a l’estany l’1.III (JRFA i JRRC). 2
exs. als estanys el 24.III (JRRC).

TARRAGONÈS

Tarragona 2 exs. al Francolí el 20.IV (ACTA,

JMXN, PJAA i SLMA).
Torredembarra 1 ex. als Muntanyans el
18.III (PASA). 1 ex. als Muntanyans el 2.VIII;
primera citació postnupcial (ACTA, CJMA,

ECBA i PJAA). 1 ex. als Muntanyans el 24.XII
(PASA).

VALLÈS OCCIDENTAL

Castellbisbal 1 ex. al riu Llobregat el 23.VI
(ASAA).
Palau de Plegamans 1 ex. a la riera de
Caldes el 28.III (JPCA).

VALLÈS ORIENTAL

Sant Fost de Campsentelles 12 exs. junts
al riu Besòs el 25.VI, màxim nombre obser-
vat a la zona (FMVB).
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BERGUEDÀ

Olvan 1 ex. els dies 10.IV, 11.IV i 18.IV a
les basses de la gravera de Fullà (DFFA).

MARESME

Malgrat de Mar 1 ex. a la desembocadu-
ra de la Tordera el 22.III (EBMA). 8 exs. a
la desembocadura de la Tordera el 17.IV
(EBMA). 1 ex. a la desembocadura de la
Tordera el 7.V (EBMA).

OSONA

Manlleu 2 exs. al Ter el 27.VIII (RPEA).

PALLARS JUSSÀ

Tremp 1 ex. reposant al riu Noguera Palla-
resa el 6.V; migrador rar a la zona (JCCD i
MVEB).

PLA DE L’ESTANY / ALT EMPORDÀ

Esponellà-Bàscara 3 exs. en un trajecte
pel riu Fluvià entre Esponellà i Bàscara el
9.IV (DSBB, PFLB i PGXA).

TARRAGONÈS

Tarragona 1 ex. al Francolí el 18.V (ACTA). 
Torredembarra 5 exs. als Muntanyans el
23.VIII (PARA i PASA).
Vila-seca 1 ex. a la Pineda l’11.V (ACTA).

VALLÈS ORIENTAL

La Llagosta 1 ex. alimentant-se al riu Besòs
el 23.IV (FMVB).

Tringa flavipes
Gamba groga petita

En els darrers 15 anys ha passat de ser una
espècie mai observada a Catalunya a obte-
nir-se’n 8 registres (Clavell 2002). Les dates
en què es va veure aquest ocell són poc
usuals al Paleàrtic occidental.- DBRA.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-

pordà 1 ex. de 1r estiu a la closa del Puig
entre el 13.VI (JMAA i TMJA) i el 16.VI (AAJA,

DAGA, ECMA, CJMA, JCJA i JCRB). Citació homo-
logada pel Comité de Rarezas de SEO/Bird-
Life.

Tringa ochropus 
Xivita

ALT EMPORDÀ

Delfià 1 ex. a les basses el 10.VI (JAPB);
primera citació en pas postnupcial.
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 5 exs. el 17.I; cens d’ocells aquà-
tics hivernants (JMAA i TMJA). 1 ex. als
estanys del Matà el 9.II; primera citació en
pas prenupcial (JMAA i MJMA). 11 exs. a l’es-
tany Europa el 19.III (TMJA); xifra màxi-
ma en pas prenupcial. 1 ex. als estanys del
Matà el 4.V; darrera citació en pas pre-
nupcial (JMAA, MJMA i TMJA). 1 ex. a la
closa del Puig el 13.VI; primera citació en
pas postnupcial (JMAA i TMJA). 24 exs. a
l’estany del Cortalet el 31.VII (TMJA); xifra
màxima en pas postnupcial. 6 exs. el 22.XI
(JMAA) i 8 exs. el 20.XII (JMAA i TMJA); cen-
sos d’ocells aquàtics hivernants.

ALT PENEDÈS

Pantà del Foix 1 ex. el 27.XII (PARA).

ALTA RIBAGORÇA/PALLARS JUSSÀ/PALLARS

SOBIRÀ/VAL D’ARAN

Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany
de Sant Maurici 1 ex. a l’estany de les
Monges el 22.VI (JCBC i ALTA).

BAGES

Sallent 1 ex. al riu Llobregat a la Corba-
tera el 23.XII (DPHA i IMMA).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 47 exs. a tot el delta el 12-
18.I; cens d’ocells aquàtics hivernants (DBCA

i FVEA/PDEA). 1 ex. als arrossars de la bas-
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VAL D’ARAN

Vielha e Mijaran 1 ex. a 1.620 m el 9.IV
(ILGA).

VALLÈS OCCIDENTAL

Palau-solità i Plegamans 7 exs. a l’hostal
del Fum el 30.IV (JRFA).

VALLÈS ORIENTAL 

Sant Fost de Campsentelles 1 ex. ali-
mentant-se al riu Besòs el 23.IV i 1 ex. a
la mateixa zona el 20.VII (FMVB).
Santa Maria de Palautordera 1 ex. en pas
durant la nit el 16.VIII (JAPB).

Xenus cinereus
Siseta cendrosa 

S’han rebut dades de 3 exemplars, 2 dels
quals corresponen a sengles individus juve-
nils que van hivernar al delta de l’Ebre en
dues temporades distintes; la primera hiver-
nada comprèn l’hivern 2000-2001 i ja es
comentava a l’anuari anterior (Aymí &
Herrando 2003).-RACC i SHVA.

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. de 1r hivern al racó
del Fangar de l’1.I al 12.IV, present a la
zona des del 15.VIII de 2000 (DBCA). 1 ex.
juvenil al port del Fangar del 28.VI al 14.IX,
posteriorment és observat a la zona de les
salines de Sant Antoni i a l’entrada del Tra-
bucador entre el 16.IX i el 5.XI, finalment
es torna a localitzar un altre cop al port
del Fangar entre el 7.XI i el 31.XII (DBCA).
Citacions parcialment homologades pel
Comité de Rarezas de SEO/BirdLife.

TARRAGONÈS

Tarragona 1 ex. al port de Tarragona el
26.VIII (ACTA i PJAA). Citació homologada
pel Comité de Rarezas de SEO/BirdLife.

Actitis hypoleucos
Xivitona vulgar

La xivitona, tot i ser comuna com a migrant
i hivernant, és un nidificant molt escàs i
mal conegut a Catalunya, motiu pel qual
qualsevol dada de cria segura –com l’arri-
bada al Berguedà aquest 2001- té interès.
Cal tenir present que les mostres de zel
durant el pas, i fins i tot l’establiment de
parelles durant pocs dies (com exemplifi-
ca l’observació del Llobregat a Puig-reig),
són relativament freqüents en aquesta espè-
cie i es poden interpretar erròniament com
a individus reproductors. D’altra banda,
recomanem que s’enviïn totes les dades
hivernals disponibles, ja que probable-
ment les citacions rebudes a l’anuari i als
censos de gener (Gutiérrez 2001) no reflec-
teixen prou bé el volum de la hivernada
al nostre territori.- PABB i JSPB.

ALT CAMP

Els Garidells 3 exs. observats diversos
cops al juliol a la granja dels Frares (MDDB).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural del Cap de Creus 1 ex. a
la bassa de mas Rabassers el 8.VIII (PFLB);
primera observació en pas postnupcial.
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 11 exs. el 17.I (JMAA i TMJA) i 8 exs.
el 15.II (JMAA i MJMA); censos d’ocells aquà-
tics hivernants. 31 exs. a la RN2 el 7.V
(TMJA i BMBA); xifra màxima en pas pre-
nupcial. 2 exs. a l’estany del Cortalet el
19.VI (RSSB); darrera citació en pas pre-
nupcial. 1 ex. a l’estany del Cortalet el
30.VI; primera citació en pas postnupcial
(JMAA). 30 exs. a la RN2 l’1.VIII (BPPA);
xifra màxima en pas postnupcial. 11
exs. el 21.XI (JMAA) i 8 exs. el 19.XII (JMAA

i TMJA); censos d’ocells aquàtics hiver-
nants.
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Tringa glareola 
Valona

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 3 exs. als estanys del Matà el 4.III
(SSAA); primera citació en pas prenup-
cial. 155 exs. als estanys del Matà el 16.IV;
xifra màxima en pas prenupcial (JMAA i
TMJA). 3 exs. a la RN2 el 5.VI (TMJA i
JMAA); darrera citació en pas prenupcial.
2 exs. a l’estany del Cortalet el 20.VI: pri-
mera citació en pas postnupcial (JMAA).
62 exs. a la RN2 el 7.VIII; xifra màxima
en pas postnupcial (JMAA i TMJA). 1 ex.
als estanys del Matà entre el 19.XI i el
22.XI (JMAA). 1 ex. a la Gallinera el 26.XII
(JMAA i MJMA).

ALT PENEDÈS

Pantà del Foix 1 ex. el 6.VIII (DSCA i PARA).

ALT URGELL

La Seu d’Urgell 1 ex. al riu Segre el 20.IV
(JDAB).

BAGES

Manresa Observada a l’estany de l’Agu-
lla el 18.III (ABHA). 
Rocafort Observada a la riera de Sant Este-
ve el 17.III (XCXA).

BAIX CAMP

Reus 1 ex. a Aigüesverdes el 12.V (ACTA).

BAIX EBRE/MONTSIÀ 

Delta de l’Ebre 52 exs. a tot el delta el 12-
18.I; cens d’ocells aquàtics hivernants (FVEA

i DBCA/PDEA).1 ex. als arrossars de la Quar-
tera, illa de Buda, el 3.VI; darrera obser-
vació prenupcial (DBCA). 3 exs. adults als
de la Quartera, illa de Buda, el 24.VI;
primera observació postnupcial (DBCA i
RTFA).

BAIX EMPORDÀ

Baix Ter 1 ex. al golf Serres de Pals el dia
10.X (CBLA); darrera observació en pas
postnupcial.

BAIX LLOBREGAT

Cornellà de Llobregat 2 exs. al riu el
15.VII (ASAA); primera citació de pas post-
nupcial.
Delta del Llobregat 1 ex. a la maresma el
15.III (FSEB); primera citació de pas pre-
nupcial. 3 exs. a la maresma durant tot el
mes de juny (FLSA). 1 ex. a la maresma el
23.X (PBGA); darrera citació de pas post-
nupcial.

GIRONÈS

Girona 4 exs. a Fontajau el 18.IV (PFLB).

MARESME

Malgrat de Mar 1 ex. a la desembocadu-
ra de la Tordera el 13.III (EBMA); primera
observació de l’any a la comarca. 43 exs.
a la desembocadura de la Tordera el 17.IV
(DCXC i EBMA). 1 ex. a la desembocadura
de la Tordera el 2.VII (EBMA); última cita-
ció de l’any a la comarca. 

SEGRIÀ

Aitona 2 o 3 exs. als arrossars el 27.X
(SWWA). 
Pantà d’Utxesa 1 ex. el 28.III (SWWA). 

TARRAGONÈS

La Secuita 1 ex. el 26.V; darrera citació
prenupcial (ACTA, CJMA i ECBA).
Tarragona 4 exs. al Francolí el 20.IV; pri-
mera citació prenupcial (ACTA). 1 ex. a l’es-
pigó del far el 24.VIII i el 26.VIII (ACTA i
PJAA).
Torredembarra 1 ex. als Muntanyans el
26.VII (PARA). 4 exs. als Muntanyans el
3.VIII (ACTA i PJAA).
Vila-seca 1 ex. als prats de la Pineda l’11.V
(ACTA).
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(JGCB, PFLB, ACHA i DSBB); xifra màxima en
pas prenupcial. 1 ex. a la Rogera el 18.V
(TMJA); darrera citació en pas prenupcial.
4 exs. a la Rogera el 5.IX (TMJA, BMBA, APBD

i XDPA); primera citació en pas postnup-
cial. 1 ex. a la bassa del Gall Marí el
12.IX (DSSA); darrera citació en pas post-
nupcial.

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 31 exs. a tot el delta el 12-
18.I; cens d’ocells aquàtics hivernants (DBCA

i FVEA/PDEA). Presència regular al llarg de
tot l’any, amb un mínim de 6 exs., proba-
blement tots de 1r estiu, estiuejant a la
punta de la Banya, tot i que ocasionalment
hi ha observacions en d’altres localitats
(DBCA). 1 ex. juvenil a la platja de l’illa de
Buda el 19.VII; primera observació post-
nupcial segura (DBCA).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a la maresma el
22.IV (ARMC, MMSA i JBDA); primera cita-
ció de pas prenupcial. 1 ex. a cal Roc el
23.IV (LGSB) fins al 10.V (SSAA, LECA i JCXA).
1 ex. a la maresma el 10.VIII (JSPC); pri-
mera citació de pas postnupcial. 

MARESME

Malgrat de Mar 2 exs. a la desemboca-
dura de la Tordera el 24.IV i 3 exs. el 25.IV
(DCXC i EBMA).

TARRAGONÈS

Tarragona 1 ex. al Francolí el 22.IV (ACTA,

JFOD i PJAA). 1 ex. a l’espigó del far el 24.VIII,
26.VIII i 31.VIII (ACTA i PJAA). 
Torredembarra 1 ex. als Muntanyans el
9.IX (PARA).

Phalaropus lobatus
Escuraflascons becfí

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 juvenil en muda a 1r hivern als
estanys del Matà entre el 30.VIII (TMJA,
JMAA, MJMA, JSBD i GORA) i el 20.IX (JMAA).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. de 1r hivern/estiu a
les salines de Sant Antoni el 27 i 28.IV
(CLVA i DBCA).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. de 1r hivern/estiu
a la maresma del Remolar el 19.V (FLSA),
i després (MIBA, FMVB, FPVA, FP?A, FSEB, EGPA,

JALD, MMVA, XEAA i ALTA) fins al 20.V (RGBA,

ARMC, EGPA, XLBA, JBDA, PBGA, SRJA i ALTA);
es tracta de la segona citació al delta.

Phalaropus fulicaria
Escuraflascons becgròs

SEGRIÀ

Aitona 1 ex. als arrossars el 4.XI (EFSA).
Segona citació de l’espècie a la zona. Dada
pendent d’homologació pel Comitè Avi-
faunístic de Catalunya.

Stercorarius pomarinus
Paràsit cuaample

Dades i citacions molt normals per a aques-
ta espècie migradora típicament primave-
ral, entre el març i juny, i molt escassa
durant la migració tardoral. Aquest any
no hi ha citacions durant el període post-
nupcial. Tampoc hi ha gaire informació
sobre les fases de coloració d’aquesta espè-
cie, les quals Paterson (1997) comenta que
a Catalunya corresponen a individus de
fase clara en un 85%. En aquest Anuari es
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BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 29 exs. a tot el delta el 12-
18.I; cens d’ocells aquàtics hivernants (DBCA

i FVEA/PDEA). 1 ex. a la punta de la Banya
el 21.V; darrera observació prenupcial
(DBCA i MFCA). 1 ex. adult al Rompent, port
del Fangar, el 18.VI; primera observació
postnupcial (DBCA).

BAIX LLOBREGAT

Cornellà de Llobregat 1 ex. al riu Llo-
bregat el 27.VI (ASAA); primera citació de
pas postnupcial. 30 exs. junts al riu Llo-
bregat el 14.VIII (ASAA).
Delta del Llobregat 19 exs. el 13.I durant
el cens d’ocells hivernants. 

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. sentit al parc de l’Es-
panya Industrial l’11.V (SRJA). 2 exs. al
parc de la Ciutadella el 6.VIII (RSBA i
TASA/ERIT).
Serra de Collserola 1 ex. migrant en
direcció sud des del turó Blau l’1.XI (CODA). 

BERGUEDÀ

Gironella 1 ex. al Llobregat el 20.I (JSPB i
PABB). 
La Pobla de Lillet 1 parella amb 4 polls
de pocs dies al riu Arija el 17.VI (PABB). 
Puig-reig 1 parella amb mostres de zel al
Llobregat el 26.IV i 3.V, però més enda-
vant desapareixen de la zona (PABB).

GARROTXA

Olot 1 ex. anellat a can Morlitx el 15.VIII
(LGPA).

GIRONÈS

Girona 2 exs. a l’aiguabarreig dels rius Ter
i Onyar el 30.V (PFLB).
Salt 1 ex. al pas d’en Prats el 27.VII (IBGA).

MARESME

Malgrat de Mar 3 exs. a la desemboca-
dura de la Tordera el 17.IV (EBMA). 2 exs.

a la desembocadura de la Tordera el 24.VII
(EBMA).
Tordera 9 exs. a la Tordera el 27.III (EBMA);
primera observació de l’any a la comarca.

PALLARS SOBIRÀ

Gerri de la Sal 1 ex. el 10.IV; primera
observació en una zona on l’espècie hi cria
(JCBC).

PLA DE L’ESTANY

Banyoles 1 ex. a la caseta de fusta el 16.IV
(CFQA). 45 exs. a l’arbre caigut de can Mor-
gat el 7.V; màxim nombre en pas migra-
tori (CFQA). 1 ex. a la pesquera d’en Serra
el 2.VII; primera observació postnupcial
(CFQA). 2 exs. a la zona dels desmais a l’es-
tany de Banyoles el 4.X; última observa-
ció postnupcial (CFQA).
Esponellà 1 ex. al riu Fluvià el 21.II (PFLB).
8 exs. al riu Fluvià, passat Vilert, el 21.IV
(CFQA).

SEGRIÀ

Vilanova de la Barca 4 exs. al riu Segre
al sot del Fuster el 14.XI (JEBA).

TARRAGONÈS

Tarragona 1 ex. a la Canonja el 22.IV
(ACTA, DJGA i ECBA). 8 exs. al Francolí el
7.IX; màxim nombre de l’any (ACTA i PJAA).
Torredembarra 3 exs. als Muntanyans el
23.VIII (PASA).

VALLÈS OCCIDENTAL 

Cerdanyola del Vallès 1 ex. al riu Sec al
tram que travessa el nucli urbà el 17.I
(SRJA).

Arenaria interpres
Remena-rocs

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 17 exs. a la gola del Fluvià el 21.IV
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BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. adult de fase clara a
unes 15 milles de la costa davant de Bar-
celona, l’1.VI (DAXA, JAPB i JPMC).

TARRAGONÈS

Salou 1 ex. al cap de Salou el 27.X (ACTA

i JMXN). 10 exs. volant en direcció nord
al cap de Salou el 29.IV (ACTA i PJAA).
Tarragona 2 exs. a la punta de la Creue-
ta el 5.I (GVPM). 2 exs. a l’espigó del far el
20.X; primera citació postnupcial (ACTA).
1 ex. a l’espigó del far el 6.XII (ACTA).

Stercorarius skua 
Paràsit gros

Dades i citacions normals per a la fenolo-
gia d’aquesta espècie hivernant a Cata-
lunya, que arriba a les nostres costes a l’oc-
tubre i el novembre i marxa durant el maig.
Aquest any no hi ha citacions durant el
juliol i l’agost. És destacable una citació
de mitjans de setembre al Baix Empordà
i una altra de mitjans de juny al Baix Pene-
dès.- EBMA.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural del Cap de Creus 1 ex.
seguint una barca de pesca al cap Norfeu
el 20.I (PFLB, MSFB, HPMA i ACHA). Un total
de 37 exs. en pas, 31 dels quals en pas cap
al sud i 6 en pas cap al nord, per la pun-
ta del cap de Creus, durant la campanya
de control de migració prenupcial. 6 exs.
el 4.III (PFLB, JGCB i PGGA). 5 exs. el 10.III
(PFLB, MSFB i TLFA). 6 exs. el 18.III (PFLB,

ACHA, PGGA, JGCB i TLFA). 6 exs. el 25.III
(PFLB, DCFB, PGGA, MCME, MSFB, VRAA i NLCA).
4 exs. l’1.IV (PFLB, ACHA, JGCB, PGGA, AACB,

RPRA i HPMA). 10 exs. el 18.IV (PFLB, MSFB,

PGGA i JGCB). 1 ex. el 20.X a 2 milles a l’est
de cap Norfeu (JMAA, PFLB, MSFB, RGBA, HPMA,

BMBA i EGXA); primer registre en pas post-
nupcial.

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre Observacions regulars des
de terra en els períodes de gener a finals
de maig i de finals de setembre a desem-
bre; enguany sense registres d’exs. estiue-
jants, tot i que cal tenir en compte que no
es prospecta ni des de terra, ni des de mar,
durant el juliol, agost i bona part del setem-
bre (DBCA). 1 ex. l’hemidelta sud el 3.VI;
darrera observació prenupcial (PASA). 1 ex.
juvenil enfront el Migjorn el 29.IX; pri-
mera observació postnupcial (DBCA).

BAIX EMPORDÀ

Costa del Baix Empordà 1 ex. 20 milles
a l’est de Palamós el 13.IX (PFLB).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 7 exs. el 13.I durant
el cens d’ocells hivernants. 1 ex. des del
mirador de cal Francès l’11.X (RGBA); pri-
mera citació de pas postnupcial. 

BAIX PENEDÈS

Cunit 1 ex. a 6 milles davant de Cunit
l’11.II (CGGA i XBGA).
Segur de Calafell 2 exs. a 7 milles davant
de Calafell el 10.VI (CGGA i XBGA).

GARRAF

Sitges 1 ex. observat el 13.I (CGGA, PARA i
XBGA); cens d’ocells aquàtics hivernants.

TARRAGONÈS

Salou 1 ex. el 28.IV (ACTA i PJAA) i 2 exs.
el 27.X (ACTA i JMXN) al cap de Salou. 

Larus melanocephalus 
Gavina capnegra 

Quasi bé totes les observacions que s’han
obtingut concorden amb la fenologia cita-
da a la bibliografia (Ferrer et al. 1986); se
n’aparta l’observació força tardana dels
Aiguamolls de l’Empordà i l’arribada tam-
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recullen, excepcionalment, moltes cita-
cions des de terra, no des d’embarcació,
gràcies a la campanya de control de migra-
ció que es du a terme al cap de Creus. És
molt interessant el fet que tots els indivi-
dus en migració prenupcial en què s’ha
especificat la direcció de desplaçament ho
fan cap al sud, segurament camí de l’es-
tret de Gibraltar per sortir de la Medite-
rrània, tal com fa la majoria d’aus pelàgi-
ques. Vindran de passar l’hivern al Medi-
terrani Oriental, el mar Roig o l’Índic? -
EBMA.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural del Cap de Creus Un total
de 8 exs. en pas, tots ells cap al sud, per
la punta del cap de Creus, durant la cam-
panya de control de migració prenupcial.
1 ex. el 4.III (PFLB, JGCB i PGGA). 2 exs. el
18.IV (PFLB, MSFB, PGGA i JGCB). 2 exs. el
24.IV (PSSB). 2 exs. el 4.V (PFLB). 1 ex. el
8.V (PFLB i PGGA). 1 ex. el 14.V (PFLB i PGGA).
1 ex. el 21.V (PFLB i OCVA).
Badia de Roses 1 ex. de fase clara el 28.IV
(GABZ i JSPC).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 3 exs. des del mira-
dor de cal Francès el 29.IV (JPPI i NLLA). 2
exs. des de la gola de la Bunyola el 30.IV
(RGBA i XLBA); citacions prenupcials.

BARCELONÈS

Barcelona com a mínim 3 exs. adults de
fase clara, entre 10 i 15 milles de la costa
davant de Barcelona, l’11.IV (DAXA, JAPB i
MRCA).

Stercorarius parasiticus
Paràsit cuapunxegut 

La majoria de citacions són normals per a
la fenologia d’aquesta espècie hivernant,
més abundant durant el pas prenupcial,

entre febrer i juny, i més escassa durant
la migració postnupcial. Molt interessant
i anormal és la citació d’un individu a l’es-
tiu al delta de l’Ebre.- EBMA.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural del Cap de Creus Un total
de 23 exs. en pas, tots ells cap al sud per
la punta del cap de Creus, durant la cam-
panya de control de migració prenupcial.
3 exs. el 4.III (PFLB, JGCB i PGGA). 8 exs. el
18.III (PFLB, ACHA, PGGA, JGCB i TLFA). 1 ex.
el 25.III (PFLB, DCFB, PGGA, MCME, MSFB,

VRAA i NLCA). 1 ex. l’1.IV (PFLB, ACHA, JGCB,

PGGA, AACB, RPRA i HPMA). 4 exs. el 9.IV
(PFLB i JVLA). 5 exs. el 18.IV (PFLB, MSFB,

PGGA i JGCB). 1 ex. el 22.IV (PFLB, PGGA i
JGCB).
Badia de Roses 1 ex. el 6.III (FCTA i JRSB);
primera citació en pas prenupcial.

BAIX CAMP

Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant 3 exs.
a l’Almadrava el 13.X (LGSB).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre Observacions regulars des
de gener a finals de juny i de finals de
setembre a desembre, amb només un regis-
tre estival d’1 ex. estiuejant, tot i que cal
tenir en compte que no es prospecta ni
des de terra, ni des de mar, durant el juliol,
agost i bona part del setembre (DBCA).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat Un total d’11 exs. el
13.I durant el cens d’ocells hivernants. 5
exs. des de la plata del Remolar el 21.IV
(RRSB i JJMB); màxim prenupcial.

BAIX PENEDÈS

Cunit 1 ex. a 6 milles davant de Cunit
l’11.II (CGGA i XBGA).
Segur de Calafell 1 ex. a 1 milla davant
de Segur de Calafell el 25.XI (CGGA i XBGA).
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Larus pipixcan 
Gavina de Franklin

Segona citació a Catalunya realitzada al
mateix lloc que l’anterior (delta del Llo-
bregat) però en aquest cas durant la pri-
mavera. La gavina de Franklin, tot i que
no es tracta d’una espècie d’aparició habi-
tual a Europa, en els darrers anys s’ha obser-
vat a diversos països, i el Regne Unit amb
43 citacions té el major nombre de dades
(Malling Olsen & Larsson 2004).-RACC i
SHVA.

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. de 1r hivern/estiu
a cal Roc des de l’11.V (JCMC, MIBA i FMVB)
al 19.V (RGBA, FLSA i RACB); es tracta de la
segona citació a Catalunya i sisena a Espa-
nya després de l’exemplar de 1r hivern
observat a cal Lluquer, delta del Llobregat
el 26.XII.1990. La gavina va ser observa-
da per molts ornitòlegs fins al 19.V (JCCA

i RRSB). Citació homologada pel Comité de
Rarezas de SEO/BirdLife.

Larus minutus
Gavina menuda 

ALT EMPORDÀ

Badia de Roses 3 exs. el 20.I (JMAA i TMJA).
21 exs. el 21.IV (PFLB). 1 ex. el 29.XII
(BMBA). 
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. als estanys del Matà el 5.II;
primera citació en pas prenupcial (JMAA i
BMBA). 27 exs. a la platja de Sant Pere Pes-
cador el 21.IV (VEDA); xifra màxima en pas
prenupcial.

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. adult als arrossars
del Goleró el 13.I (DBCA i JPVF). 1 ex. adult
al far del Fangar el 18.IV (SSAA i DBCA). 1
ex. de 1r estiu al Garxal el 16.VII (DBCA).

1 ex. de 1r hivern a l’illa de Buda el 27.XI
(DBCA, JPVF i RTFA). 1 ex. de 1r hivern al
Goleró el 4.XII (DBCA i JPVF).

BAIX EMPORDÀ

Baix Ter 1 ex. de 1r hivern als arrossars
del molí de Pals el 15.XII (DBRA). 
Palamós 20 exs. volant cap a nord, a unes
8 milles a l’est de Palamós el 13.IV (JHCA). 

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a la gola del riu
l’11.I (JBCC). 200 exs. a la gola del riu el
28.III (XLBA, DBRA i FMVB); màxim pre-
nupcial. 1 ex. a cal Roc el 19.V (JCCA);
darreres citacions prenupcials.

BAIX PENEDÈS

Cunit 9 exs. a 6 milles davant de Cunit
l’11.II (XBGA i CGGA).

BARCELONÈS

Barcelona Un mínim de 120 exs. en un
recorregut de 5 milles, entre 10 i 15 milles
mar endins, l’11.IV (JAPB i MRCA).

MARESME

Malgrat de Mar 2 exs. a la desemboca-
dura de la Tordera el 17.IV (DCXC). 1 ex.
adult en plomatge hivernal el 17.V (EBMA);
última citació de l’any a la comarca.

SEGRIÀ

Pantà d’Utxesa 1 ex. de primer hivern
entre L. ridibundus l’1.XI (JCGA). 

TARRAGONÈS

Tarragona 1 ex. de 1r hivern al Francolí
el 3.III (ACTA i JMXN).
Torredembarra 1 ex. als Muntanyans el
9.IX (PARA).
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bé tardana a diverses localitats del litoral.
Pel que fa a les màximes concentracions,
aquestes es donen al centre i sud de Cata-
lunya en període plenament hivernal.
Aquest fet es pot observar clarament a les
dades de l’espigó del far de Tarragona,
les quals, a més, són indicatives de l’arri-
bada dels individus hivernals. Tot i que és
habitual que l’espècie s’endinsi a terra, la
dada del Vallès Occidental és la segona que
apareix als anuaris en una comarca inte-
rior; la primera va ser a la Roca del Vallès
l’any 1998. Cal destacar les dades de repro-
ducció del delta de l’Ebre.- ACTA.

ALT EMPORDÀ

Badia de Roses 3 exs. el 20.I (JMAA i TMJA).
2 exs. al port de Roses el 27.I (JMAA). 3
exs. el 3.V (PFLB, MSFB i ACHA); darrera cita-
ció en pas prenupcial. 
Parc Natural del Cap de Creus Un total
de 334 exs. durant la campanya de con-
trol de migració prenupcial a la punta
del cap de Creus, dels quals 257 en direc-
ció nord i 77 en direcció sud. 206 exs. el
9.IV (PFLB i JVLA); màxim registre de la cam-
panya, en la qual s’observen exs. en 10
dels 13 dies de campanya, amb menys
observacions a partir de finals d’abril (PFLB).
1 ex. adult a Llançà el 24.VII (PFLB i RGBA).
2 exs. adults en migració a 2 m. n. a l’est
de cap Norfeu el 20.X (JMAA, PFLB, MSFB,
RGBA, HPMA, BMBA i EGXA et al.); pri-
mer registre en pas postnupcial.
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. a l’estany Europa el 8.II; pri-
mera citació en pas prenupcial (JMAA).
14 exs. a la gola de la Muga el 10.II (JMAA

i XDPA) i 17 exs. als estanys del Matà el
21.IV (JMAA, EGCA i RLXB); xifres màximes
en pas prenupcial. 1 ex. als estanys del
Matà el 23.IV (MPLA); darrera citació en
pas prenupcial. 1 ex. a l’estany del Corta-
let el 19.VI (RSSB); primera citació en pas
postnupcial. 1 ex. a la Rogera el 29.XI
(TMJA, BMBA i APBD).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 parella reproductora al
Canyaret, illa de Buda, que aconsegueix
criar 2 polls; cens d’ocells nidificants (DBCA

i MFCA/PDEA). 1 ex. juvenil a la punta del
Fangar el 29.VII; primera observació post-
nupcial (DBCA).

BAIX EMPORDÀ

Costa del Baix Empordà 16 exs. al tram
de costa entre Palamós i Llafranc el 31.III
(JHCA, RGBA, DBRA, MJMA, APBD i JMAA). 2
adults a la gola del Ter el 21.VII (DBRA).

BAIX LLOBREGAT

Cornellà de Llobregat 300 exs. al riu el
15.VIII (ASAA).
Delta del Llobregat 829 exs. el 13.I durant
el cens d’ocells hivernants. 300 exs. als
estanyats de la Bunyola el 8.III (FSEB).

MARESME

Malgrat de Mar 1 ex. a la desembocadu-
ra de la Tordera el 24.VII (EBMA).

TARRAGONÈS

Altafulla 100 exs. a la desembocadura del
Gaià el 30.XII (PASA).
Tarragona 1.350 parades a l’espigó del far
el 4.III; màxim del període hivernal (ACTA).
4 exs. a l’espigó del far el 9.VII; primera
citació postnupcial (ACTA). 200 exs. el
18.VII, 600 exs. el 6.X, 900 exs. el 20.X,
1.450 ex. el 27.X, 2.560 ex. el 27.XII, totes
les citacions a l’espigó del far; el 27.XII
màxim hivernal (ACTA).
Torredembarra 1 ex. mort amb un ham
de palangre a la boca i entortolligat amb
el fil als Muntanyans el 18.III (PASA). 800
exs. als Muntanyans el 24.XII (PASA).

VALLÈS OCCIDENTAL

Cerdanyola del Vallès 1 ex. volant per
sobre el campus de la UAB el 23.X (ACTA).
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ficat a la punta del Fangar, mentre que el
nucli de la Tancada, ocupat des de 1995,
s’ha mantingut.- ABBA.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural del Cap de Creus 1 ex. en
pas cap al sud per la punta del cap de Creus
el 18.III (PFLB, ACHA, JGCB, TLFA i PGGA).
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 2 exs. a la platja de can Comes el
5.III (TMJA, MJMA i BMBA); primera citació
en pas prenupcial. 3 exs. als estanys del
Matà el 25.IV (TMJA, EGCA, RLXB i PSSB); xifra
màxima en pas prenupcial. 2 exs. als estanys
del Matà el 20.V (OCVA i PFLB); darrera cita-
ció en pas prenupcial. Posteriorment, 2
exs. a la Rogera el 31.VII i 1 ex. el 2.VIII
(TMJA), 1 ex. a l’estany Europa el 7.VIII
(JMAA i TMJA) i 1 ex. a la Rogera el 31.VIII
(AAJA i OCVA).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 188 exs. a tot el delta el
12-18.I; cens d’ocells aquàtics hiver-
nants (DBCA i FVEA/PDEA). 485 parelles
reproductores a tot el delta; cens d’ocells
nidificants (ABBA, DBCA, DODA i FVEA/PDEA).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. de 1r hivern a
cal Dalit el 7.III (XLBA, JCMC i JBDA); pri-
mera citació de pas prenupcial. 2 exs. a la
maresma el 3.V (FSEB i FLSA) i 4 exs. el 31.V
(ARMC, RGBA, EGPA i VLXA); darrera citació
de pas prenupcial.

MARESME

Malgrat de Mar 2 exs. en plomatge nup-
cial a la desembocadura de la Tordera el
24.IV (EBMA). 1 ex. a la desembocadura
de la Tordera el 9.V (DCXC).

TARRAGONÈS

Torredembarra 1 ex. immatur als Mun-
tanyans el 2.VIII (ACTA, CJMA, ECBA i PJAA).

Larus audouinii 
Gavina corsa 

El cens de parelles nidificants ha estat el
segon més alt de la història de la colònia
al delta de l’Ebre, únicament superat pel
de l’any 1997. Com és habitual des de l’any
1996, la principal concentració hivernal
es va registrar al delta de l’Ebre, però
enguany també va ser destacable la de l’es-
pigó del far de Tarragona. A la resta del
litoral la seva presència continua essent
molt escassa a l’hivern. D’altra banda, les
principals concentracions fora del delta de
l’Ebre es continuen fent al Maresme, al del-
ta del Llobregat i a Tarragona, i destaca
aquesta última localitat pel gran nombre
d’ocells observats.- ABBA.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural del Cap de Creus 1 ex. en
pas cap al sud per la punta del cap de Creus
el 22.IV (PFLB, PGGA i JCGB). 
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 2 exs. a la platja de Sant Pere Pesca-
dor el 19.III (SSAA). 2 exs. a la platja de can
Comes el 22.III (JMAA), 3 exs. el 21.IV (PFLB)
i 2 exs. el 28.IV (JCJA). 1 ex. a la Rogera el
4.VIII (TMJA). 1 juvenil a la Rogera i a la bas-
sa del Gall Marí el 8.VIII (JMAA). 1 juvenil a
l’estany Europa el 15.VIII (JMAA i TMJA).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 135 exs. a tot el delta el
12-18.I; cens d’ocells aquàtics hiver-
nants (DBCA i FVEA/PDEA). 164 exs., tots
adults, a la platja de la punta de la Banya
el 4.II; primera concentració prenupcial
destacable (DBCA). 11.666 parelles repro-
ductores a la punta de la Banya, única colò-
nia a tot el delta; cens d’ocells nidificants
(ABBA, DODA i FVEA/PDEA). 73 exs., la majo-
ria adults i uns quants de 2n i 3r hivern,
a la platja de l’illa de Sant Antoni el 12.XII;
darrera concentració postnupcial desta-
cable (DBCA).

Llista Sistemàtica 163

Larus ridibundus 
Gavina vulgar

ALT EMPORDÀ

Parc Natural del Cap de Creus Un total
de 595 exs. durant la campanya de
control de migració prenupcial a la pun-
ta del cap de Creus, dels quals 583 en
direcció nord i 8 en direcció sud. 241
exs. el 4.III (PFLB, PGGA i JGCB); màxim
registre de la campanya, en la qual s’ob-
serven 10 dels 13 dies de campanya, amb
menys observacions a partir de principis
d’abril (PFLB).

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà Exemplars en dispersió o pas post-
nupcial a partir de la primera setmana de
juny (JMAA). 222 exs. a l’estany del Cor-
talet el 28.VI (JMAA i TMJA). Aprox. 2.500
exs. a l’estany Europa el 22.IX (JMAA i
TMJA).

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 3 exs. a Sant Semi-
són el 26.VI (MSSA).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1.202 exs. el 13.I
durant el cens d’ocells hivernants. Obser-
vacions diàries durant tot l’any.

GIRONÈS

Girona 1 ex. a Fontajau el 6.I (ACHA). 13
exs. a l’aiguabarreig de la depuradora el
13.I (ACHA, ISFA i PFLB). 10 exs. a l’aigua-

barreig dels rius Ter i Onyar el 17.II (ACHA). 
8 exs. a l’Onyar l’11.XI (RBXC). 75 exs. a
Campdorà el 16.XII (MPXF , MSFB, NRXA i
PFLB).

MARESME

Malgrat de Mar 100 exs. a la desembo-
cadura de la Tordera el 24.VII (EBMA).

OSONA

Manlleu Recull d’observacions en aques-
ta localitat: 33 exs. el 8.III, 12 exs. el 12.III,
1 ex. el 8.VI, 1 ex. el 7.VII, 1 ex. el 19.X
i 6 exs. el 30.XII (APFA).

PLA DE L’ESTANY 

Banyoles 238 exs. a l’estany de Banyoles
durant el cens d’ocells aquàtics hivernants
el 21.I (APRB, CFQA, GGTA, JLBB, JPSB i PCSA).

SEGRIÀ

Pantà d’Utxesa 1.200-1.500 exs. parats
sobre el gel el 23.XII (JSOA). 

TARRAGONÈS

Tarragona 810 exs. a l’espigó del far el
4.III; màxim hivernal (ACTA). aprox. 1400
exs. a l’espigó del far el 18.VII; màxim
postnupcial (ACTA). 

VAL D’ARAN

Estany de la Llossa 1 ex. posat al mig
de l’estany el 5.VIII (DRJA, JMAC i SRJA).

Larus genei
Gavina capblanca

Com és habitual, fora del delta de l’Ebre
pràcticament només hi ha observacions
durant el pas prenupcial, exclusivament a
la costa i en nombre molt escàs. Per pri-
mera vegada des de la colonització del del-
ta de l’Ebre, enguany cap nucli de cria s’ha
instal·lat a la punta de la Banya. D’altra
banda, per segon any consecutiu ha nidi-
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nal. Destaca l’observació d’un exemplar
anellat al Regne Unit de la subespècie graell-
sii, que, conjuntament amb intermedius,
són les dues subespècies amb seguretat
presents a Catalunya. Així mateix, hi ha
observacions a l’interior del país, però no
gaire allunyades de la costa i relaciona-
des amb cursos de rius, a Girona i a Flix.
Al delta de l’Ebre, la població nidificant
de la punta de la Banya s’ha mantingut i
s’hi van anellar 26 polls (25 dels quals amb
anelles de PVC).- ABBA.

ALT EMPORDÀ

Badia de Roses 2 exs. al port de Roses el
13.I (JMAA i TMJA). 1 ex. el 22.XII (PAEA).
Parc Natural del Cap de Creus Un total
de 7 exs. observats durant la campanya de
control setmanal de migració a la punta
del cap de Creus. 2 exs. el 18.III (PFLB,

ACHA, JGCB, TLFA i PGGA); primera citació
de l’any. 2 exs. el 4.V (PFLB); darrera obser-
vació en pas prenupcial. 1 ex. a 2 m. n. a
l’est de cap Norfeu el 20.X (JMAA, PFLB,

MSFB, RGBA, HPMA, BMBA i EGXA). 2 exs. el
25.XI davant de cap Norfeu (PFLB, VRAA,

EGXA i MSFB); darrer registre de l’any.
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. a l’estany del Cortalet el 10.I
(JMAA) i el 14.I (JMAA i MJMA) i 1 ex. a la
platja de can Comes el 25.I (JMAA i TMJA);
citacions hivernals. 1 ex. a la platja de can
Comes el 25.V (TMJA); darrera citació en
pas prenupcial. 1 ex. a l’estany d’en Túries
el 29.VIII; primera citació en pas post-
nupcial (JMAA). 1 ex. a l’estany del Corta-
let el 27.XII; citació hivernal (JMAA). 
Vilatenim 2 exs. en uns camps de conreu
el 4.III (SSAA i MPLA).

ALT PENEDÈS

Pantà del Foix 2 exs. el 14.IX; primera
citació a la zona (COBA, PARA i XBGA).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 41 exs. el 13.I durant

el cens d’ocells hivernants. 39 exs. a la
platja del Remolar el 26.III (QBFA i EGPA);
màxim prenupcial. Diferents observacions
diàries d’exs. a partir del mes de setembre
sense cap concentració important (FLSA).

GIRONÈS

Girona 1 ex. de 3r any aturat a l’aiguaba-
rreig dels rius Ter i Onyar entre Larus micha-
hellis el 24.IV; primera vegada que s’ob-
serva l’espècie a la ciutat (ACHA).

RIBERA D’EBRE

Flix 1 ex. a Sebes el 3.IX (RACC).

TARRAGONÈS

Altafulla 100 exs. a la desembocadura del
Gaià el 30.XII (PASA).
Tarragona Aprox. 1700 exs. a l’espigó del
far el 10.III; màxim hivernal (ACTA). 20
exs. a l’espigó del far el 28.IV; darrera cita-
ció prenupcial (ACTA). 2 exs. a la punta de
la Móra el 14.VII (LJAA). 2 exs. el 28.VII,
50 exs. el 16.VIII, entre 400 i 500 exs. el
7.IX, 970 exs. el 28.X i 1420 exs. el 30.XI,
tots a a l’espigó del far (ACTA).

VALLÈS ORIENTAL

Santa Maria de Palautordera 1 ex. adult
amb diversos Larus michahellis en vol cap
a l’abocador el 4.II; molt poques observa-
cions prèvies a la comarca segons Ribas
(2000) (JAPB i RMBA).

Larus argentatus
Gavià argentat de potes roses 

El 2001 s’ha rebut una única dada que
correspon a una femella adulta que va
ser observada fins a la primavera del 2002.
Les dades publicades als anuaris (6 imma-
turs i 2 femelles adultes) confirmen la major
mobilitat de les femelles adultes i espe-
cialment dels immaturs (Wernham et al.
2002). Tot i la dificultat d’identificació de
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BAIX EMPORDÀ

Badia del Ter 1 ex. en vol el 13.IV (XLBA,

JBDA, ABRA, APMB i DBRA).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. el 13.I durant
el cens d’ocells aquàtics hivernants. 2 exs.
a cal Dalit el 7.II (JCMC i FMVB) i entre 15
i 20 exs. des del mirador de cal Francès el
20.II (JSPC). 235 exs., la majoria subadults,
a cal Roc el 29.V (FSEB); màxim prenup-
cial. 1 ex. des del mirador de cal Francès
el 29.XI (FLSA). 1 ex. a la platja de ca l’A-
rana el 18.XII (XLBA i JBDA).

GARRAF

Cubelles 1 ex. observat el 14.I (CGGA, PARA,

RRJA i XBGA); cens d’ocells aquàtics hiver-
nants. 9 exs. a la platja de Sant Pere el
12.III (PTEA).

MARESME

Arenys de Mar 200 exs. a la Primera plat-
ja el 27.III (EBMA). Entre 30 i 40 exs, la
majoria adults, al Port el 30.III (JAPB i MRCA).
Malgrat de Mar 5 exs. a la desemboca-
dura de la Tordera el 14.III (EBMA). 
Premià de Mar 45 exs. adults posats a
terra al Port el 12.VIII (GABZ i JSPC).
Santa Susanna 2 exs. al mar el 15.VIII
(ADGA).

TARRAGONÈS

Tarragona 2 exs. a l’espigó del far el 25.II
(ACTA). 2 exs. a la punta de la Creueta el
25.II (ACTA). 68 exs. a l’espigó del far el
3.III; primera concentració important de
l’any (ACTA i JMXN). 800 exs. a l’espigó
del far el 19.VII; màxim anual (ACTA i JFOD).
53 exs. a l’espigó del far el 16.XII; màxim
hivernal (ACTA i ECBA).
Torredembarra 1 ex. als Muntanyans l’11.I;
cens hivernal (PASA).

Larus canus 
Gavina cendrosa

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. adult pernocta a l’estany del
Cortalet almenys entre el 10.I i el 3.IV
(JMAA). 2 exs. a l’estany del Cortalet el 14.I
(JMAA i MJMA). 
Roses 1 ex. de 1r hivern al port el 27.I
(TMJA).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. de 1r hivern al Gole-
ró del 18 al 31.XII (DBCA).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. el 13.I durant
el cens d’ocells hivernants. 1 ex. de 1r
hivern a la maresma el 31.I (FLSA). 

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. de 1r any seguint un pes-
quer al port de Barcelona el 28.XI (AHMA,

JAPB i XLBA).

SEGRIÀ

Montoliu de Lleida 1 ex. de 1r hivern
l’11.XI, el 18.XI i el 22.XII (SWWA i TNCA). 

SELVA

Blanes 1 ex. de 1r any pescant davant el
port entre Larus ridibundus el 24.XII (JAPB

i JTTC).

TARRAGONÈS

Tarragona 1 ex. adult al port de Tarrago-
na el 22.XII (ACTA i JFOA).

Larus fuscus 
Gavià fosc 

Aquesta gavina és una espècie poc abun-
dant fora de les costes tarragonines, on
es concentra el gruix de la població hiver-
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PLA DE L’ESTANY 

Banyoles 1.023 exs. a l’estany de Banyo-
les durant el cens d’ocells aquàtics hiver-
nants el 21.I (APRB, CFQA, GGTA, JLBB, JPSB i
PCSA).

SEGRIÀ

Pantà d’Utxesa 1 adult el 13.I (JEBA, OAUA,

RRJB i SMRA). 4 exs. el 24.III (GBCA i JBSA).
2 exs. adults el 23.XII (JSOA). 

TARRAGONÈS

Tarragona 730 exs. el 9.VII, 1.700 exs.
18.VII, 2.050 exs. el 3.VIII, 1.400 exs. el
16.VIII i 400 exs. el 28.X a l’espigó del far;
màxim anual el 9.VII (ACTA). 

Larus marinus 
Gavinot

Dues noves dades d’aquesta espècie força
rara a Catalunya, i de les quals una ja ha
estat homologada (vegeu comentaris en
l’Informe del CAC 2004).-RACC i SHVA.

BAIX EMPORDÀ

Baix Ter 1 ex. juvenil a la gola del Ter
entre el 9.IX (JCCA i DBRA) i el 15.IX (ABRA

i DBRA). L’exemplar porta una anella metàl·lica
de Dinamarca. Citació pendent d’homo-
logació pel Comitè Avifaunístic de Cata-
lunya. 

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. adult a cal Roc
el 10.V (SSAA, LECA i JCXA); es tracta de la
tercera citació al delta. Citació homologa-
da pel Comitè Avifaunístic de Catalunya. 

Rissa tridactyla 
Gavineta de tres dits

La major part de les dades obtingudes
aquest any es produeixen entre el novem-

bre i l’abril, amb dues dades extremes a
Tarragona. Aquestes es corresponen amb
el patró conegut per a l’espècie (Ferrer et
al. 1986). El més destacable són les dades
corresponents a ocells en migració des del
cap de Creus, amb un màxim de migra-
ció prenupcial a principis de març.- ACTA.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural del Cap de Creus Un total
de 15 exs. observats durant la campanya
de control setmanal de migració a la pun-
ta del cap de Creus, tots ells cap al sud;
10 exs. el 4.III (PFLB, PGGA i JGCB); màxim
registre de la campanya. 2 exs. el 22.IV
(PFLB, PGGA i JGCB); darrera citació en pas
prenupcial. 1 ex. de 1r hivern al cap Nor-
feu el 25.XI (PFLB, VRAA, EGXA i MSFB).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. de 1r hivern al port
de Sant Carles de la Ràpita el 23.I (DBCA i
MFCA). 1 ex. de 1r hivern a la platja de l’i-
lla de Buda el 21.XII (DBCA i RTFA).

BAIX EMPORDÀ

Vall del Ridaura 1 ex. adult a la bassa del
Dofí, a Castell - Platja d’Aro, el 22.XII; pri-
mera citació a la vall (CACB). 

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. de 1r hivern a
la maresma el 10.XI (XLBA, FLSA i FMVB).

TARRAGONÈS

Tarragona 1 ex. adult el 4.VI (PASA). 1 ex.
de 1r any seguint les barques dels pesca-
dors al port de Tarragona el 31.X (ACTA). 

Sterna nilotica
Curroc 

ALT EMPORDÀ

Parc Natural del Cap de Creus Un total
de 8 exs. observats durant la campanya de
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l’espècie, un augment en el coneixement
i en l’interès dels observadors podria fer
créixer el nombre de registres, especial-
ment d’immaturs, que és on la identifica-
ció és més conflictiva.- ACTA.

TARRAGONÈS

Tarragona 1 ex. adult de la subespècie
argenteus al port de Tarragona entre el
27.XII i el 31.XII (ACTA i JFOD). Citació
homologada pel Comitè Avifaunístic de
Catalunya. 

Larus michahellis
Gavià argentat

El principal nucli reproductor, situat a
les Illes Medes, mostra una disminució
del 3,9% dels seus efectius respecte a l’any
2000, amb una reducció de 250 parelles
(vegeu Aymí & Herrando 2003). Aquest
resultat es pot interpretar com una fluc-
tuació del que ve essent una recupera-
ció molt lenta de la mida de la colònia,
iniciada el 1998. Al proper nucli dels
aiguamolls de l’Empordà, el nombre d’e-
fectius es manté estable. Continuen apa-
reixent noves localitats de cria a l’interior
de Catalunya, que cal emmarcar dins del
procés d’expansió terra endins iniciat a
la dècada dels anys 80 (Carrera 1987).
En aquest sentit, aquest any cal destacar
la primera dada de reproducció a la zona
de Collegats i l’intent de cria a Sant Este-
ve de la Sarga (ambdues localitats situa-
des al Pallars Jussà); a més, s’han obser-
vat alguns exemplars a la Noguera a l’i-
nici de l’estació reproductora. Fora del
període de cria, la franja litoral i zones
humides, com ara embassaments o estanys,
continuen acollint grans concentracions
de gavians, que sovint sobrepassen el
miler d’exemplars (e.g. delta del Llobre-
gat, port de Tarragona i estany de Ba-
nyoles).- MBMA.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà Població nidificant avaluada en
aprox. 40 parelles (JMAA).

ALT PENEDÈS

Pantà del Foix 1 ex. el 28.V; espècie oca-
sional a la zona (FCFA i PTEA).

BAIX EMPORDÀ

Illes Medes Població nidificant estimada
en 6.067 parelles (MBMA i NPSA).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 3.729 exs. el 13.I
durant el cens d’ocells hivernants. 1 ex.
jove a cal Roc amb anella PVC negre el
26.V (RRSB i JJMB); anellat a les illes Medes.
Uns 250 exs. subadults a cal Roc el 29.V
(FSEB). Uns 3.000 exs. des del mirador de
cal Francès el 29.XI (FLSA).

BARCELONÈS 

Barcelona 1 ex. atrapa amb el bec un poll
ja emplomat de Columba livia, se l’emporta
volant però li cau, al museu de Zoologia
el 10.V (RACC). 

NOGUERA 

Balaguer 1 ex. al secà el 31.III (TNCA). 
Camarasa 4 exs. en una roca al pantà de
Camarasa el 23.III (JBSA). 1 ex. al pantà de
Sant Llorenç de Montgai el 9.IV (JBSA). 
Os de Balaguer 2 exs. al partidor de Gerb
el 16.III (JBSA). 

PALLARS JUSSÀ

Collegats 1 adult covant dos ous en un
niu situat en una paret de conglomerat el
10.VI. Primera dada de reproducció a la
zona (JCBC).
Sant Esteve de la Sarga Una parella inten-
ta niar en un mur de l’antic mas de Mont-
rebei i que resta emergit de les aigües del
pantà, entre el 22.V i el 3.VI, tot i que al
final sembla que fracassen (JEBA).
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nupcials màximes a cada hemidelta. 2 exs.
adults i 2 exs. de 1r hivern a les salines de
Sant Antoni del 5 al 12.XI; darrera obser-
vació postnupcial (DBCA). 2 exs. adult al
port del Fangar, tot i que ocasionalment
són observats en d’altres localitats, del
14.XI al 31.XII; observacions hivernals
(DBCA).

BAIX EMPORDÀ 

Baix Ter 1 ex. parat als arrossars del
molí de Pals els dies 14 i 15.IV (XGMA).
Begur 1 ex. volant cap a nord per ses Negres
el 25.III (XGMA); primera citació prenup-
cial.

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 2 exs. a la maresma
el 21.III (JCMC, MIBA, FLSA, XLBA, JBDA, EGPA

i FSEB); primera citació de pas prenupcial.
1 ex. sobre la riera de Sant Climent el 17.VI
(RBVA a: CISEN; El Pebret, num. 15). 

MONTSIÀ

Amposta 1 ex. a la Tancada el 28.II (XBGA).

TARRAGONÈS

Tarragona 1 ex. al riu Francolí el 22.IV
(ACTA, JFXA i PJAA).

Sterna bengalensis
Xatrac bengalí

Després de tres anys en què s’havia pro-
duït la nidificació per part d’una parella
mixta (1996, 1998 i 2000), aquest any s’ha
tornat a constatar la reproducció d’una
parella pura al delta de l’Ebre, fet que no
s’havia esdevingut des de l’any 1995 (Estra-
da et al. 2004).-RACC i SHVA.

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 parella reproductora a
tot el delta, que aconsegueix criar 1 poll;
cens d’ocells nidificants (DBCA i FVEA/PDEA).

Citació pendent d’homologació pel Comi-
tè Avifaunístic de Catalunya. 

Sterna sandvicensis 
Xatrac becllarg 

ALT EMPORDÀ

Badia de Roses 210 exs. al dormidor del
port de Roses el 20.I; cens d’ocells aquà-
tics hivernants (JMAA). 10 exs. el 21.V
(TMJA); darrera citació en pas prenupcial.
Parc Natural del Cap de Creus Un total
de 384 exs. durant la campanya de con-
trol de migració prenupcial a la punta
del cap de Creus. 139 exs. el 25.III (PFLB,

DCFB, PGGA, MCME, MSFB, VRAA i NLCA); màxim
registre de la campanya, en la qual s’ob-
serva en 10 dels 13 dies. 20 exs. el 20.IV
(PFLB); darrer registre en pas prenupcial.
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 25 exs. a la platja de can Comes
l’1.IV (BMBA); xifra màxima en pas pre-
nupcial. 1 ex. a la Rogera el 14.V (TMJA);
darrera citació en pas prenupcial. 4 exs.
a la platja de can Comes el 17.VI (PFLB i
ACHA); primera citació en pas postnupcial.
117 exs. a la Rogera l’1.IX (TMJA); xifra
màxima en pas postnupcial.

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1.666 parelles reproduc-
tores a tot el delta; cens de d’ocells nidifi-
cants (DBCA i FVEA/PDEA).

BAIX EMPORDÀ

Baix Ter 5 exs. a la gola del Ter el 2.V
(DBRA, BMBA i JMAA); darrera citació pre-
nupcial. 
Palamós 32 exs. parats a la bocana del
port nàutic el 18.III; xifra màxima comp-
tabilitzada mai al port (JHCA).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 56 exs. el 13.I durant
el cens d’ocells hivernants. Pas intens en
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control setmanal de migració a la punta
del cap de Creus, tots ells cap al nord; 1
ex. el 25.III (PFLB, DCFB, PGGA, MCME, MSFB,

VRAA i NLCA); primera observació de l’any.
3 exs. el 21.V (PFLB i OCVA); darrera cita-
ció en pas prenupcial. 
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 2 exs. als estanys del Matà el 23.III
(JMAA, TMJA, XDPA i APBD); primera citació
en pas prenupcial. 4 exs. a la Rogera el
7.V (TMJA i BMBA) i el 14.V (TMJA); xifra
màxima en pas prenupcial. 1 ex. als estanys
del Matà el 17.V (JMAA i TMJA); darrera
citació en pas prenupcial. Observacions
d’exs. estiuejants, o en dispersió o pas
postnupcial, durant la segona quinzena
de juny (JMAA). 5 exs. a la Gallinera el
7.VII; xifra màxima en pas postnupcial
(JMAA). 1 ex. a la RN2 el 5.IX (DSSA); darre-
ra citació en pas postnupcial.

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. a les Olles el 7.IV;
primera observació prenupcial (DBCA). 283
parelles reproductores a tot el delta; cens
d’ocells nidificants (DBCA i FVEA/PDEA). 1
ex. de 1r hivern al Goleró, port del Fan-
gar, el 26.X; darrera observació postnup-
cial (DBCA).

BAIX EMPORDÀ 

Baix Ter 1 ex. al golf Serres de Pals el
17.VII (CBLA); primera citació en pas post-
nupcial.

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a la maresma el
14.IV (FLSA); primera citació de pas pre-
nupcial. 3 exs. a la maresma el 7.VI (ARMC,

FSEB i VLXA) i 1 ex. el 26.VI (FSEB i FLSA).

MARESME

Malgrat de Mar 2 exs. a la desemboca-
dura de la Tordera el 25.IV (DCXC). 4 exs.
dins la llacuna de la desembocadura de la
Tordera el 21.V (DCXC).

TARRAGONÈS

Tarragona 1 ex. al Francolí l’1.V (ACTA,

JMXN i PJAA).

Sterna caspia
Xatrac gros

ALT EMPORDÀ

Parc Natural del Cap de Creus 1 ex. en
pas prenupcial cap al nord, a la punta del
cap de Creus el 22.IV (PFLB, JGCB i PGGA).
1 ex. al mateix lloc en pas cap al nord el
4.V (PFLB).
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. a la Massona el 7.IV (XLBA i
JJMA); primera citació en pas prenupcial.
3 exs. a l’estany Europa el 12.IV (DBRA,

XLBA i JBDA) i 3 exs. a la gola del Fluvià el
30.IV (TMJA); xifra màxima i darrera cita-
ció en pas prenupcial. Posteriorment, 3
exs. a la platja de can Comes el 18.VII
(ABRA) i 1 ex. a la Rogera l’1.IX (TMJA).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. adult al port del Fan-
gar, tot i que ocasionalment s’observa en
d’altres localitats, de l’1.I al 7.II, present a
la zona des del 17.XI de 2000; observa-
cions hivernals (DBCA i JPVF). 2 exs. adults
al Goleró el 8.II; primera observació de
la migració prenupcial (DBCA). 9 exs. adults
a la punta del Fangar el 9.IV (DBCA) i 13
exs., 8 exs. adults i 5 exs. de 1r hivern, a
les salines de Sant Antoni el 16.IV (DBCA

i FVEA); concentracions prenupcials màxi-
mes a cada hemidelta. 3 exs., 2 exs. adults
i 1 ex. de 1r estiu, observats al llarg del
juny i juliol en diferents localitats, però
principalment a les salines de Sant Anto-
ni; observacions estivals sense cap indici
reproductor (DBCA). 22 exs., 14 exs. adults
i 8 exs. juvenils, a les salines de Sant Anto-
ni el 21.IX (DBCA) i 12 exs., 5 exs. adults
i 7 exs. juvenils, al Goleró, port del Fan-
gar, el 27.IX (DBCA); concentracions post-
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dor el 6.IV; primera observació prenup-
cial (DBCA i MFCA). 294 parelles repro-
ductores a tot el delta; cens d’ocells nidi-
ficants (DBCA i FVEA/PDEA). 1 ex. al Gar-
xal el 29.X; darrera observació postnupcial
(DBCA i FVEA).

BAIX EMPORDÀ

Baix Ter 3 exs. a la gola del Ter el 13.IV
(XLBA, JBDA, ABRA, APMB i DBRA); primera
citació en pas prenupcial.

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 2 exs. a la platja de
ca l’Arana el 17.IV (XLBA, JJMA i JBDA); pri-
mera citació de pas prenupcial. 1 ex. adult
alimentant 3 exs. joves a la maresma el
9.VII (PBGA i JPVF); exs. procedents d’altres
zones de nidificació com ara el delta de
l’Ebre.

Chlidonias hybrida
Fumarell carablanc 

ALT EMPORDÀ

Parc Natural del Cap de Creus 3 exs. en
pas prenupcial cap al nord per la punta
del cap de Creus el 8.V (PFLB i PGGA). 2
exs. al mateix lloc en pas cap al nord el
21.V (PFLB i OCVA).
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 9 exs. a la RN2 el 6.IV; primeres
citacions en pas prenupcial (TMJA, OCVA i
JMAA). 70 exs. als estanys del Matà el 26.IV;
xifra màxima en pas prenupcial (JMAA).
Observacions d’exs. durant tot el mes de
juny, amb un màxim de 22 exs. a l’estany
del Cortalet el 4.VI (TMJA i MJMA). 2 exs. a
l’estany Europa el 23.IX (MCTA); darrera
citació en pas postnupcial.

ALT PENEDÈS

Pantà del Foix 1 ex. en plomatge juvenil
el 22.VIII (COBA).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 191 exs. a tot el delta el
12-18.I; cens d’ocells aquàtics hiver-
nants (DBCA i FVEA/PDEA). 774 parelles
reproductores a tot el delta; cens d’ocells
nidificants (DBCA i FVEA/PDEA).

BAIX EMPORDÀ

Baix Ter 6 exs. el 6.VI a les basses d’en
Coll (CBLA); darrera observació en pas pre-
nupcial. 1 ex. al golf Serres de Pals el 10.X
(CBLA); darrera citació en pas postnup-
cial a la comarca.

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a la maresma el
24.III (FLSA, QBFA i JCPA); primera citació
de pas prenupcial. Almenys 4 exs. estiue-
jants a la maresma de finals de juny (FLSA

i FSEB) fins al 12.VII (FLSA). 8 exs. a la
maresma el 16.VII (ARMC); primers exs.
en dispersió. 86 exs. a la maresma el 5.VIII
(ARMC, RRSB i JBDA); màxim postnupcial. 1
ex. a la Vidala el 7.X (XLBA a: CISEN; El
Pebret, num. 16); darrera citació de pas
postnupcial. 

BAIX PENEDÈS

Calafell 2 exs. a 7 milles davant de Cala-
fell el 10.VI (CGGA i XBGA).

GIRONÈS

Girona 2 exs. volant sobre el riu Ter el
28.IV (EGXB)

MARESME

Malgrat de Mar 3 exs. a la desemboca-
dura de la Tordera el 17.IV (DCXC); pri-
mera observació de l’any a la zona. 8 exs.
a la desembocadura de la Tordera el 21.V
(DCXC); darrera citació de l’any a la zona.

OSONA

Manlleu 19 exs. al Ter el 17.IV (APFA).
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direcció s des de la gola del riu el 28.III
(XLBA, FMVB i DBRA).

MARESME

Malgrat de Mar 3 exs. de 1r any a la
desembocadura de la Tordera el 2.VII
(EBMA). 

TARRAGONÈS

Salou 336 exs. en direcció S a la tarda al
cap de Salou el 29.IV (ACTA i PJAA). 291
exs. en direcció s de bon matí en 2 hores
i 30 minuts d’observació al cap de Salou
el 30.IV (ACTA, JMXN i PJAA).
Tarragona 103 exs. el 9.VII i 320 el 18.VII
a l’espigó del far; molts són juvenils i s’ob-
serven peixaments dels adults (ACTA). 
Torredembarra 2 exs. als Muntanyans el
10.II (PASA).

Sterna hirundo
Xatrac comú

ALT EMPORDÀ

Parc Natural del Cap de Creus 2 exs. en
pas prenupcial cap al nord per la punta
del cap de Creus el 9.IV (PFLB i JVLA). 2
exs. al mateix lloc en pas cap al nord el
4.V (PFLB). 
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. a la Massona el 5.IV; prime-
ra citació en pas prenupcial (JMAA). 2 exs.
a la platja de can Comes el 28.IX (AMMB i
BMMA); darrera citació en pas postnupcial.

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 4 exs. adults a la punta
del Fangar el 8.IV; primera observació
prenupcial (DBCA i FVEA). 3.393 parelles
reproductores a tot el delta; cens d’ocells
nidificants (DBCA i FVEA/PDEA). 2 exs. de
1r hivern al Goleró, port del Fangar, el
23.X; darrera observació postnupcial
(DBCA).

BAIX EMPORDÀ

Baix Ter 1 ex. a la gola del Ter el 21.VII
(DBRA); primera citació en pas postnup-
cial.

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat Pocs exemplars davant
la Magarola el 13.III (JSPC); primera cita-
ció de pas prenupcial. Diferents observa-
cions fins al mes de juny (FLSA).

SEGRIÀ

Pantà d’Utxesa 2 exs. el 3.VI (JCGA). 

TARRAGONÈS

Salou 359 exs. en direcció s de bon matí
en 2 hores i 30 minuts d’observació al cap
de Salou el 30.IV (ACTA, JMXN i PJAA). 212
exs. en 1 hora d’observació a la tarda al
cap de Salou l’1.V (ACTA, JMXN i PJAA).
Tarragona 30 exs. juvenils a l’espigó del
far el 16.VIII (ACTA i JSMB). 

URGELL

Vilagrassa 2 exs. en vol per damunt de
camps d’ordi el 6.VI (FPTA i JBSA). 

Sterna albifrons 
Xatrac menut 

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 2 exs. als estanys del Matà el 19.IV;
primera citació prenupcial (JMAA i APBD).
11 exs. a la Rogera el 7.V (TMJA i BMBA);
xifra màxima en pas prenupcial. 5 exs. als
estanys del Matà el 2.VI (JCJA, FMBB, PPPA,

MJMA i TMJA); darrera citació en pas pre-
nupcial. 6 exs. a la Rogera el 14.VII (EMSA

i MBRA); primera citació en pas postnup-
cial. 1 ex. a la Rogera el 7.VIII (TMJA); darre-
ra citació en pas postnupcial.

BAIX EBRE/MONTSIÀ 

Delta de l’Ebre 1 ex. adult al Trabuca-
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Chlidonias leucopterus
Fumarell alablanc

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. a la depuradora d’Empuria-
brava el 2.V (JMAA, DBRA i BMBA). 1 ex. als
estanys del Matà el 7.V (TMJA i BMBA). 1
ex. als estanys del Matà el 14.VII (MBRA).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. adult al Garxal el 17.IV
(SSAA i DBCA). 1 ex. adult al Canal Vell el
23.IV (DBCA). 1 ex. adult mudant a plo-
matge hivernal al Canal Vell el 29.VII (DBCA).
1 ex. adult mudant a plomatge hivernal al
racó del Fangar el 3.VIII (DBCA). 1 ex. adult
mudant a plomatge hivernal al Garxal el
12.VIII (DBCA). 1 ex. juvenil al Canal Vell
el 17.IX (DBCA). 2 exs. juvenils al Garxal el
23.IX, amb 1 ex. del 24.IX al 3.X (DBCA).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a la maresma el
29.IV (ARMC, JPPI i NLLA); primera citació
de pas prenupcial. 2 exs. al riu a l’alçada
del Prat de Llobregat el 5.V (LECA). 1 ex.
a la Vidala el 8.IX (FPVA) i 9.IX (RRSB). 2
exs. a la maresma el 24.IX (RRSB); darrera
citació de pas postnupcial.

Alca torda 
Gavot

Citacions normals per a la fenologia d’a-
questa espècie pelàgica que hiverna a les
nostres costes. Típicament arriba entre
l’octubre i el novembre i marxa entre l’a-
bril i el maig. Es produeixen les concen-
tracions més importants durant el mes de
gener, període del qual cal destacar les
de la badia de Roses i el delta del Llobre-
gat. És excepcional la citació d’un exem-
plar a 7 milles davant de Calafell a mitjans
de juny.- EBMA.

ALT EMPORDÀ

Badia de Roses 260 exs. el 26.I; cens d’o-
cells aquàtics hivernants (JMAA). 8 exs. el
13.IV (JDLA i NIGA); darrera citació pre-
nupcial. 1 ex. a la cala Montgó el 18.VIII
(GVVA); citació estival o primera citació
postnupcial. 1 ex. el 7.XI (ASLA, ECFA i
MBRA); primera citació hivernal. 45 exs. el
29.XI (TMJA, BMBA i APBD). 42 exs. el 22.XII
(PAEA).
Parc Natural del Cap de Creus Un total
de 77 exs. durant la campanya de con-
trol setmanal de migració prenupcial a la
punta del cap de Creus, tots ells en pas
cap al sud. 20 ex. el 4.III (PFLB, PGGA i
JGCB); màxim registre de la campanya, en
la qual s’observa en 10 dels 13 dies de
campanya. 4 exs. el dia 24.IV (PSSB); darrer
registre en pas prenupcial; 4 exs. el 25.XI
davant de cap Norfeu (PFLB, VRAA, EGXA i
MSFB); primer registre en pas postnup-
cial.

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 3 exs. de 1r hivern tro-
bats morts, al quedar atrapats en una art
de pesca, a la platja de la punta de la Ban-
ya el 14.II (DBCA, FBAA i MFCA). 1 ex. davant
de la platja de la Marquesa el 14.IV; darre-
ra observació prenupcial (DBCA i MFCA).
3 exs. enfront el Migjorn el 29.X; prime-
ra observació postnupcial (DBCA i JPVF).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 192 exs. el 13.I durant
el cens d’ocells hivernants. 3 exs. des de
la Magarola el 13.III (FLSA, XLBA, JCMC, FMVB

i MIBA); darrera citació de pas prenupcial.
Diferents observacions a la platja del Remo-
lar amb un màxim de 10 exs. el 18.XII
(FLSA, DBRA, AGCB i QBFA).

BAIX PENEDÈS

Calafell 1 ex. a 7 milles davant de Cala-
fell el 10.VI (XBGA i CGGA).
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PLA DE L’ESTANY

Banyoles 1 ex. a la zona N de l’estany
de Banyoles el 23.IV; primera observa-
ció prenupcial (XVPA) i 1 ex. a la matei-
xa zona el 2.V; última observació pre-
nupcial (CFQA). 

TARRAGONÈS

Salou 11 exs. al cap de Salou el 30.IV
(ACTA, JMXN i PJAA).
Tarragona 1 ex. al Francolí el 22.IV (ACTA,

JFOD i PJAA). 1 ex. a l’espigó del far el 3.VIII
(ACTA i PJAA). 4 exs. al Francolí l’11.V (ACTA).

Chlidonias niger 
Fumarell negre

ALT EMPORDÀ

Parc Natural del Cap de Creus 1 ex. en
pas cap al nord a la punta de cap Norfeu
24.V (PFLB, DSBB, CCMA i RGBA).
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. a diferents punts de la RN2 el
20.V (OCVA, PFLB i MCTA); primera citació
en pas prenupcial, en data molt tardana.
5 exs. als estanys del Matà el 2.VI (TMJA,

MJMA, JCJA, FMBB i PPPA); xifra màxima en
pas prenupcial.

ALT PENEDÈS

Pantà del Foix 2 exs. el 23.IX (JCRE i PTEA).
1 ex. en plomatge juvenil el 24.IX (DSCA,

JCRE, PARA i PTEA).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 2 exs. adults al Garxal el
13.IV; primera observació prenupcial
(DBCA). Presència regular al llarg de tot el
període estival, amb un mínim de 13
exs. adults, repartits pel Garxal, el Canal
Vell, l’illa de Buda i l’Alfacada; observa-
cions estivals sense cap indici reproduc-
tor (DBCA). 1 ex. juvenil al racó del Fan-
gar el 27.VII; primera observació post-
nupcial segura (DBCA). 1 ex., probablement

de 1r hivern, al Garxal el 26.X; darrera
observació postnupcial (DBCA i JPVF).

BAIX EMPORDÀ

Baix Ter 2 exs. al golf Serres de Pals el
7.VIII (CBLA); primera citació en pas post-
nupcial.

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. des de la plat-
ja de la Magarola el 3.IV (JCMC i FLSA); pri-
mera citació de pas prenupcial. 1 ex. a la
maresma el 13.VI (RGBA, PBGA i JPVF). 1 ex.
a la bassa dels Pollancres el 2.VII (ARMC);
individu estiuejant o en dispersió post-
nupcial. 1 ex. a la Vidala el 7.X (XLBA a:
CISEN; El Pebret, num. 16); darrera cita-
ció de pas postnupcial. 

MARESME

Malgrat de Mar 1 ex. en plomatge nup-
cial a la desembocadura de la Tordera el
24.IV (DCXC i EBMA).

NOGUERA

Os de Balaguer 1 ex. al partidor de Gerb
el 30.IV (TNCA). 

PLA DE L’ESTANY

Banyoles 1 ex. a l’estany el 9.V (CFQA).
20 exs. a la zona sud de l’estany entre
Larus michahellis el 28.VI; última obser-
vació prenupcial (CFQA). 5 exs. fent picats
a la zona N de l’estany de Banyoles el 27.IX
(CFQA).

SEGRIÀ

Pantà d’Utxesa 1 ex. el 26.IV (JBSA) i 2
exs. el 3.VI (JCGA). 
Torres de Segre 2 exs. al pantà de Came-
lis el 19.V (JBSA). 
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Pterocles alchata
Ganga 

Durant el període hivernal la ganga és una
espècie molt gregària que acostuma a agru-
par-se en grups grans, que poden acollir
la major part de la població catalana. Aquest
any cal destacar l’absència d’observacions
de grups importants (més de 100 exs.) en
les zones tradicionals d’hivernada de
mas de Melons. La manca de guarets de
gran superfície durant aquest període en
aquest sector en podria ser la causa. D’al-
tra banda, cal destacar la comprovació de
cria de l’espècie al sector dels erms d’Ai-
tona, fora del nucli tradicional d’Alfés i
mas de Melons.-GBCA.

SEGRIÀ

Aitona 2 joves i 1 adult als erms d’Aito-
na, a les planes de Basconell el 5.VII (ABBB

i DGJA). 
Alfés 64 exs. en grups de 17, 20 i 27 al
secà el 4.III (SWWA). 
Artesa de Segre 50 exs. a mas de Melons
el 30.I (SWWA). 50 exs. el 4.II (GBCA i JPPE). 
Granja d’Escarp Mín. de 4 exs. el 5.VI
(GBCA). 

Columba livia 
Colom roquer

BARCELONÈS

Serra de Collserola 1 ex. migrant cap al
sud associat a un grup de Columba palum-
bus des del turó Blau el 10.X (CODA).

NOGUERA 

Castelló de Farfanya Mín. de 3 postes en
caixes-niu destinades a la reintroducció
de Falco naumanni. El 2.III ja hi ha un niu
amb un poll petit. La darrera posta s’ini-
cia el 31.VII (FPTA i JBSA). 

Columba oenas 
Xixella 

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. a les Molleroses i 4 exs. als
estanys del Matà el 10.X (PFLB); primeres
citacions postnupcials. 180 exs. a l’estany
de Vilaüt el 10.XI (MCTA).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 2 exs. als pins del Soro,
punta de la Banya, el 28.II (DBCA i FBAA).
1 ex. a la Tancada el 9.X (ABBA). 1 ex. a l’i-
lla de Buda el 12.X (DBCA i RTFA). 1 ex. a
les Olles el 7.XI (DBCA i RTFA).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. al Remolar el
23.II (DDDA); primera citació de pas pre-
nupcial. Diferents observacions durant els
mesos de març i abril sense cap concen-
tració important (FLSA). Entre 2 i 3 pare-
lles a la zona militar l’1.VI (FSEB).

BAIX PENEDÈS

L’Arboç 3 exs. a la fàbrica Clarianacal el
10.VI (PTEA). 

BALAGUER/NOGUERA/SEGRIÀ

8 parelles amb un mín. de 13 postes nidi-
fiquen en caixes-niu per a la reintroduc-
ció de Falco naumanni a Ivars de Noguera
(2), Castelló de Farfanya (2), Os de Bala-
guer (1), Balaguer (1) i Artesa de Lleida
(1).

BARCELONÈS

Serra de Collserola 18 exs. comptabilit-
zats des del turó Blau entre el 10.X i el
21.X. Màxim de 9 exs. el 12.X; molts exem-
plars associats a grups de Columba palum-
bus (CODA).

GARRAF

Vilanova i la Geltrú 3 exs. volant per les

Llista Sistemàtica 175

GARRAF

Cubelles 8 exs. a la desembocadura del
riu Foix observats el 14.I (CGGA, PARA, RRJA

i XBGA); cens d’ocells aquàtics hiver-
nants.
Sitges 6 exs. el 13.I (CGGA, PARA i XBGA);
cens d’ocells aquàtics hivernants.

TARRAGONÈS

Salou 2 exs. al cap de Salou el 17.XII
(ACTA).
Tarragona 2 exs. el 5.I i 25 exs. el 18.II,
tots a la punta de la Creueta (GVPM). 4 exs.
a l’espigó del far el 4.III; darrera citació
prenupcial (ACTA). 2 exs. a l’espigó del far
el 6.XII (ACTA). 

Fratercula arctica
Fraret

Dades i citacions normals per a la fenolo-
gia d’aquesta espècie pelàgica. Com és nor-
mal, les citacions són més freqüents mar
endins que no pas a la costa. Interessants
les dues citacions del pas postnupcial a
mitjans de setembre quan aquest ocell és
més escàs. Aquest any manquen dades
d’individus hivernants.-EBMA.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural del Cap de Creus 2 exs. en
pas cap al sud, per davant de la punta del
cap de Creus el 14.V (PFLB i PGGA). 1 ex.
a 10 milles al SE de cap de Creus el 13.IX
(MSFB i PFLB).

BAIX EMPORDÀ

Palamós 4 exs. volant cap a nord unes 8
milles a l’est de Palamós el 13.IV (JHCA).
1 ex. 20 milles a l’E de Palamós el 13.IX
(PFLB).

BARCELONÈS

Barcelona Mínim de 5 exs. entre les 8 i
les 17 milles de la costa l’1.VI (DAXA, JAPB

i JPMC).

Pterocles orientalis
Xurra

Durant aquest any es va realitzar un cens
simultani durant el període reproductor i
un altre durant l’hivern en totes les zones
conegudes de presència de l’espècie a Cata-
lunya. Com a resultats més importants cal
destacar la presència de 21 exs. diferents
durant el període reproductor, principal-
ment concentrats al secà de la Granja d’Es-
carp - Seròs i la localització de dos nius
en la mateixa zona. Pel que fa al cens hiver-
nal no es va localitzar cap exemplar a Cata-
lunya. Un any més, es posa de manifest la
precarietat de la població catalana de xurra,
que no superaria en cap cas les 5-10 pare-
lles reproductores.-GBCA.

SEGRIÀ

Alcarràs 2 exs. entre el pla de Vallmanya
i el pla de Mont-ral el 19.V (JBSA). 
La Granja d’Escarp Mín. de 9 exs. el 5.VI
(GBCA). 15 exs. i 2 nius amb 3 ous cadas-
cun en un mateix guaret jove amb reco-
briment inferior al 30% el 5.VII (cens simul-
tani) (GBCA, ABBB, DGCA i DGJA). 
Malpartit 3 exs. al pla de Vilanova el 26.VI
(DGCA). 4 exs. el 5.VII (cens simultani)
(ABBB, DGCA, DGJA i GBCA). 
Torres de Segre 2 parelles en un guaret
a Carrassumada el 30.V (DGCA). 4 exs. el
31.V (GBCA). 2 exs. el 5.VII (cens simul-
tani) (GBCA, ABBB, DGCA i DGJA). 
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BERGUEDÀ

Puig-reig 1 ex. el 12.V; nova localitat per
a l’espècie (JSPB).

RIBERA D’EBRE

Vinebre Mínim de 14 exs. posats en uns
fils elèctrics als afores de Vinebre el 12.V
(RACC).

TERRA ALTA

El Pinell de Brai Aprox. 15 parelles; durant
aquest any s’ha produït la consolidació de
l’espècie al municipi (RACC). 

Streptopelia roseogrisea
Tórtora domèstica

Aquesta forma domèstica de la tórtora
de collar està present, en baix nombre,
a l’àrea urbana de Barcelona. Des de fa
alguns anys ha criat de forma ocasional
i pot trobar-se principalment per la part
alta de la ciutat (Estrada et al. 2004).-
JFOB.

BARCELONÈS

Barcelona 4 exs. de la subespècie risoria
a Montjuïc el 19.X (RSBA i TASA/ERIT).

Streptopelia turtur 
Tórtora

ALT EMPORDÀ

Parc Natural del Cap de Creus 1 ex. a
Montjoi el 20.IV (JMAA); primera citació
de l’any. 2 polls el 9.VII a mas Puignau
(PFLB). 1 ex. 3.X a mas Rabassers (PFLB),
darrera observació de l’any.
Garrigàs 1 ex. al mas Duran el 15.IV (LJFA);
primera citació prenupcial.
Vilajuïga 1 ex. l’1.IV (SSAA); primera cita-
ció prenupcial.

BAGES

Súria Observada al pla de Reguant l’11.IV
(ABHA).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. al Canal Vell el 9.IV,
primera observació prenupcial (DBCA). 2
exs. de 1r hivern a l’illa de Buda el 16.X;
darrera observació postnupcial (DBCA i
RTFA).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 2 exs. a ca l’Arana i
més de 4 exs. a la Ricarda el 17.IV (XLBA,

JJMA i JBDA); primera citació de pas pre-
nupcial. Més de 30 exs. al terme munici-
pal del Prat de Llobregat el 4.V (XLBA i
JBDA). 1 ex. als Reguerons el 10.X (FSEB);
darrera citació de pas postnupcial. 

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. al parc de Pedralbes el
30.VII (RSBA i TASA/ERIT).
Serra de Collserola 54 exs. comptabilit-
zats des del turó Blau des del 6.IX al 18.IX.
Màxim de 34 exs. l’11.IX, i el grup més
gran d’11 exs. l’11.IX (CODA).

GIRONÈS

Girona 2 exs. a l’antiga bassa de Domeny
el 28.IV (ACHA, HPMA, MSFB i PFLB). 2 exs.
sota Montjuïc el 28.IV (ACHA, HPMA, MSFB

i PFLB).

MARESME

Malgrat de Mar 2 exs. a la desemboca-
dura del la Tordera el 3.X (XLBA i FMVB).

OSONA

Centelles 1 ex. cantant el 15.IV (FTGA).

PALLARS JUSSÀ

Tremp 1 mascle cantant el 23.IV; el pri-
mer de l’any a la zona (JCCD i MVEB).
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penyes al N de la pedrera vella del Garraf
el 24.VI (PMRA).

GIRONÈS

Girona 1 ex. a la zona del castell de Sant
Miquel el 28.II (PFLB). 1 ex. a la font del
Ferro el 28.IV (EGXB).

PLA D’URGELL

Bellvís Grup de 230 exs. en un camp d’al-
fals i a prop d’un altre grup de 1.500 exs.
volant i posats en uns xops el 20.I (FMSA).
Aprox. 1.000 exs. a prop del riu Corb el
26.I (FMSA). Més de 600 exs. al Doratori
el 22.XI (FMSA). 

TARRAGONÈS

Tarragona entre 5 i 7 exs. a Sant Salvador
el 6.V (ACTA i JFOD). 1 ex. al Mèdol el 30.VIII
(ACTA). 
Torredembarra 2 exs. als Muntanyans el
23.VIII (PASA).
Vespella 1 ex. al pantà del Gaià el 24.III
(ACTA, CJRB, JMEA, JSMB, RSBA i TASA).

URGELL

Agramunt Niu amb 3 ous al pilar d’Al-
menara el 22.V (ABBB i JDMA). 

Columba palumbus 
Tudó

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. a la punta de la Ban-
ya el 10.IV (ABBA). 2 exs. als ullals de l’A-
rispe el 4.X (DBCA).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 111 exs. el 13.I durant
el cens d’ocells hivernants. 42 exs. en un
estol sobre el Remolar el 7.IV (FLSA). Entre
8 i 10 parelles estimades a la zona militar
l’1.VI (FSEB). Diferents observacions durant
els mesos de maig i juny on es fa constar
l’augment d’exs. en aquestes dates any rere

any (FSEB i FLSA). 63 exs. a cal Francès el
7.X (RRSB).

BARCELONÈS

Serra de Collserola 1.469 exs. compta-
bilitzats des del turó Blau des del 30.IX
fins al 30.X. Màxim de 592 exs. el 12.X
amb un grup gran de 317 exs. (CODA).

MARESME

Alella 150 exs. volant en direcció S vistos
des del turó de Galzeran el 10.IX (FMVB).
Vilassar de Dalt Més de 70 exs. alimen-
tant-se als camps, a la roca d’en Toni el
15.VII (FBOA i JPSA).

NOGUERA 

Bellcaire d’Urgell Un niu en un pi blanc
amb un poll petit i un ou al pla d’Om,
secans de Bellmunt, el 5.IX (TNCA). 

PLA D’URGELL

Bellvís Més de 500 exs. a prop del riu
Corb el 26.I (FMSA). 

SEGRIÀ

Vilanova de la Barca Grup de 500 exs.
parats al bosc de ribera al sot del Fuster el
14.XI (JEBA). 

Streptopelia decaocto 
Tórtora turca

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 226 exs. el 13.I durant
el cens d’ocells hivernants. 40 exs. a la
granja de l’IRTA el 15.III (FSEB).

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. cantant als jardins de l’hos-
pital de Sant Pau el 31.I; primera data de
cant (FTGA). 1 ex. al barri de Sant Andreu
el 15.V; primera observació al barri (JCCA).
3 parelles nidifiquen aquest any al zoo
(JGGD).
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mentar els efectius reproductors d’aques-
ta espècie, ja que la informació que arri-
ba als anuaris suggereix que aquests són
més aviat escassos. Al Regne Unit l’any
2001 es calculava una població superior
als 6.000 exs. (Ogilvie et al. 2003).-JCCA.

BAIX EMPORDÀ

Vall del Ridaura 4 exs. a l’aiguabarreig
del Ridaura, a Castell-Platja d’Aro, entre
el 29.IX i el 16.XI (CACB). 
Baix Ter 3 exs. a les basses d’en Coll el
23.VIII (CBLA).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat Diferents observa-
cions durant tot l’any destacant 17 exs. a
cal Francès el 18.III (ECLA, JJMB, JPAA i RRSB),
14.IV (JLDA, RLHA i RRSB) i sobre l’estació
biològica el 12.IX (FLSA) i un màxim de
20 exs. a la Magarola el 8.IX (RRSB i JJMB).

BARCELONÈS

Barcelona 8 exs. al parc de la Ciutadella
el 9.VII (RSBA i TASA/ERIT). 1 ex. al parc de
la Guineueta el 24.IV; única citació de l’any
(JEBA). Durant aquest any només es van
localitzar 2 nius al zoo (JGGD).

GIRONÈS

Girona 1 ex. a Fontajau el 28.IV (ACHA i
PFLB). 

MARESME

Malgrat de Mar 14 exs. a la desemboca-
dura de la Tordera el 2.VII; espècie obser-
vada regularment de març a maig, amb
observacions de 3 a 5 exs (EBMA).
Mataró 6 exs. al passeig del Mar el 27.III
(EBMA).

TARRAGONÈS

Tarragona 3 exs. a la platja Llarga el 28.VIII
(ACTA).
Torredembarra 1 ex. als Muntanyans l’11.I
(PASA).

VALLÈS OCCIDENTAL

Montcada i Reixac 2 exs. menjant llavors
d’un card al km. 7,5 de la carretera BV-
5001 el 2.VI (JJPA, MLMC i OFPA).
Santa Perpètua de la Mogoda 2 exs. en
vol en un parc urbà el 7.III (FMVB). 3 exs.
en bosc de ribera el 7.VI (JRFA). 

VALLÈS ORIENTAL

Mollet del Vallès 4 exs. a Gallecs el 12.VII
(JMXF).

Aratinga mitrata
Aratinga mitrada 

En l’anuari anterior ens fèiem ressò de la
manca de citacions publicades referents a
estols grans: enguany s’ha invertit la situa-
ció, amb diverses observacions que ens
donen una indicació de la magnitud dels
efectius a Barcelona, que molt probable-
ment supera el centenar d’exemplars. Es
comprova també aquest any la seva repro-
ducció, ja sospitada, al zoo de Barcelona.
La distribució de les citacions barceloni-
nes està relacionada amb els desplaçaments
diaris per buscar aliment.-JCCA.

BAIX LLOBREGAT

Molins de Rei 1 ex. observat des de 1999
als aiguamolls el 4.IV (SSAA).

BARCELONÈS

Barcelona 6 exs. a Sant Andreu el 10.II
(JCCA). 23 exs. al parc de la Guineueta el
8.III (JEBA). 30 exs. al parc de la Ciutade-
lla el 12.IX (RSBA i TASA/ERIT). 27 exs. al
parc Güell el 8.X (RSBA i TASA/ERIT). Un
estol de 50-60 exs. volant per Fabra i Puig-
Passeig Valldaura el 30.XII (JCJA i MSMC).
Per primer cop, cria comprovada al zoo
(JGGD). Observacions regulars durant tot
l’any al zoo en grups de 30-35 exs., espe-
cialment a la zona nord i en la façana del
Parlament (JGGD). 
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PALLARS SOBIRÀ

Llavorsí 1 ex. el 8.V (JPPE).

VAL D’ARAN

Vilac 4 exs. joves i adults a tocar del poble
en unes Robinia pseudoacacia el 4.VIII (DRJA,

JMAC i SRJA).

VALLÈS ORIENTAL

Mollet del Vallès 1 ex. a la pineda de can
Tones el 18.III (DDDA); primer registre de
l’any a la comarca.

Streptopelia senegalensis
Tórtora del Senegal

Aquesta és la primera vegada que es publi-
quen dades d’aquesta espècie a l’anuari.
Les observacions de Tórtora del Senegal a
casa nostra cal analitzar-les amb cautela
donat que podria tractar-se d’individus
escapats de captivitat encara que no es des-
carta l’arribada natural des del nord d’À-
frica. Clavell (2002) esmenta dues dades
per als Països Catalans, totes dues de Pal-
ma de Mallorca i homologades pel Comi-
té de Rarezas de SEO/BirdLife.-RACC i SHVA.

BAIX CAMP

Vila-seca 2 exs. a Port Aventura el 28.IV
(IGCA). Citació homologada pel Comité
de Rarezas de SEO/BirdLife.

Cacatua galerita
Cacatua de cresta groga

Primeres citacions recollides per a l’Anuari,
tot i que l’espècie ja era inclosa en la llis-
ta del CAC. Les citacions de Barcelona i
del delta del Llobregat es refereixen amb
força probabilitat al mateix exemplar, que
es va detectar el juny a Montjuïc i va roman-
dre al delta almenys fins al desembre de
2002 (López & Gutiérrez 2002). Les foto-

grafies existents abonen la identificació
específica. L’ocell s’observava freqüentment
associat a grups d’esplugabous Bubulcus
ibis de mida similar, comportament que
posteriorment ha estat observat en altres
ocasions.-JCCA.

BAIX LLOBREGAT 

Delta del Llobregat 1 ex. al Remolar el
14.IX (PBGA). Observacions diàries fins a
finals d’any (FLSA i PBGA).

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. a Montjuïc el 9.VI (JDGA).
1 ex. a Montjuïc el 27.VI (RSBA i TASA/ERIT).

Melopsittacus undulatus
Periquito

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. a Sant Andreu el 25.VII
(JCCA).

GIRONÈS

Girona 1 ex. a les Pedreres el 9.III (ACHA).
1 ex. a Montilivi el 28.VIII (JBPC).

VALLÈS OCCIDENTAL

Terrassa 1 ex. al Camp del Roure el 17.VI,
de color blau i blanc, parat en un pi blanc
Pinus halepensis (JFOB). 1 ex. al camp del
Roure el 23.VI, de color groc i verd,
parat en un pi blanc Pinus halepensis jun-
tament amb l’ex. blau i blanc observat el
dia 17 (JFOB).

Psittacula krameri
Cotorra de Kramer

Noves observacions en comarques on ja
havia estat detectada prèviament, i que
confirmen la seva distribució principal-
ment litoral i associada a nuclis de pobla-
ció importants. És de gran interès docu-
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Amazona ochrocephala
Lloro de corona groga   

Primera citació d’aquesta espècie per a l’A-
nuari.-JCCA.

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. al carrer Tarragona el 3.VI,
amb caràcters de la ssp. ochrocephala, vola
perfectament, molt confiat, no porta ane-
lles (JFOB i MLLB). 

Amazona amazonica
Lloro d’ales taronges

Primera citació d’aquesta espècie per a l’A-
nuari.-JCCA.

BAIX LLOBREGAT

Viladecans 1 ex. al nucli urbà, prop de la
riera de Sant Climent, el mes d’octubre,
parat en un arbre (RLVC).

Poicephalus senegalus
Lloro del Senegal

Tres noves citacions d’aquesta espècie,
que apareixia per primer cop en l’ante-
rior anuari, i totes elles de la ciutat de
Barcelona. Es té constància de més obser-
vacions del mateix any en altres llocs de
la ciutat que no han arribat a l’Anuari,
algunes de les quals suggerien una pos-
sible reproducció, i d’altres que es refe-
rien a grups de fins a 7 exs. (Estrada et
al. 2004).-JCCA.

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. al parc de Pedralbes el
31.V (RSBA i TASA/ERIT). 1 ex. al parc de la
Ciutadella el 6.VII (RSBA i TASA/ERIT). 1 ex.
a Sant Andreu el 13.VII (JCCA).

Myiopsitta monachus 
Cotorreta de pit gris

Durant aquest any han estat detectats un
total de 492 nius de Cotorreta de pit gris
a 14 comarques de Catalunya, i la pobla-
ció s’estima al voltant dels 2.000 indivi-
dus, amb un nombre de parelles repro-
ductores que oscil·la entre 610 i 650 (Domè-
nech et al. 2003). S’ha produït un important
creixement de les poblacions de l’espècie
en les àrees pròximes a Barcelona i dades
com les de Cornellà i especialment la de
Gavà donen idea de la necessitat de rea-
litzar un seguiment de l’espècie davant l’a-
menaça que pot suposar per als conreus,
tal com ja succeeix al Baix Llobregat (Senar
& Domènech 2001). El creixement dels
darrers anys a la ciutat de Barcelona es
manté exponencial i s’estén geogràfica-
ment per tots els barris de la ciutat on han
estat localitzats 313 nius, i amb una pobla-
ció estimada en gairebé 1.500 individus,
i amb unes 400 parelles reproductores
(Domènech et al. 2003).-JDGA.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà Observacions postnupcials a la RN2,
amb un màxim de 9 exs. a les closes del
Cortalet el 8.X (BMBA).

ANOIA

Igualada Diverses citacions d’1-2 exs. entre
el 16.II i l’1.XII; 1 ex. portant material per
al niu el 4.V i 1 ex. duent becada l’1.XII
(DMMA).

BAGES

Castellbell i el Vilar 1 parella és obser-
vada als jardins del Borràs uns quants dies
de la primera setmana de setembre (MPXA).

BAIX LLOBREGAT

Cornellà de Llobregat 92 exs. en 4 qui-
lòmetres de riu el 7.I (ASAA). 
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GIRONÈS

Girona 1 ex. a la Facultat de Lletres el 13.I
(ACHA, MSFB i PFLB).

VALLÈS ORIENTAL

Vilanova del Vallès 1 ex. al bosc dels
Capellans, 28.V i 5-6.VI, en un petit
bosc d’eucaliptus (JFOB).

Aratinga erythrogenys
Aratinga de màscara roja

Primeres citacions a l’Anuari d’aquesta
espècie, i a més se’n comprova la repro-
ducció, justament al zoo de Barcelona, on
també es reprodueixen aquest any l’Ara-
tinga mitrata i l’Aratinga acuticaudata. Cal
fer notar que la identificació dels exem-
plars d’Aratinga mitrata i Aratinga erythro-
genys, difícils de distingir entre ells, es va
poder fer perfectament. - JCCA.

BARCELONÈS

Barcelona S’observa el peixament de dos
polls en un plataner del zoo el 23.VI (JGGD).
3 exs. al zoo el 9.III (JGGD).

Aratinga acuticaudata 
Aratinga de cap blau

Continuen observant-se estols importants
a la ciutat de Barcelona d’aquesta espècie,
present almenys des de 1992. Aquest any
es torna a comprovar la seva reproducció.-
JCCA.

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 2 exs. al camí de
València el 4.X i 3 exs. a ca l’Arana el 9.X
(XLBA a: CISEN; El Pebret, num. 16).

BARCELONÈS

Barcelona 25 exs. al carrer Banys Nous el
2.I (JCCA). 20 exs. al parc de Montjuïc el

17.IX (RSBA i TASA/ERIT). Reproducció d’u-
na parella en un plataner del zoo (JGGD).
5 exs. menjant junt a una Aratinga mitra-
ta en un Cercis el 28.V (JGGD).
Serra de Collserola 3 exs. al torrent Valent
el 4.III (CODA). 

Cyanoliseus patagonus
Lloro de la Patagònia

Destaquen les dades del delta del Llobre-
gat, on l’espècie és detectada des de la dèca-
da dels 90, i on aquest any s’han obser-
vat ocells entrant en el forat d’una pal-
mera, però sense cap evidència de
reproducció (P. Esteban com. pers.). Com
en d’altres espècies exòtiques no establer-
tes, destaca una major quantitat de cita-
cions de finals d’estiu i tardor.-JCCA.

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 2 exs. a les Masu-
ques el 20.VII (COBA).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 4 exs. a la maresma
del Remolar (RGBA) i 4 exs. a cal Dalit el
22.VI (FSEB). 4 exs. a la pineda de ca l’A-
rana el 9.X (RGBA i FLSA). 7 exs. a ca l’Ara-
na el 17.X (JBCC). 4 exs. a la pineda de
cal Tet el 25.XI (MPMB). 4 exs. al camí de
València el 8.XII (XLBA, FMVB, JBDA i JJMA).

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. a Sant Andreu el 14.VIII
(JCCA). 

Amazona aestiva
Lloro de front blau

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. al parc de la Ciutadella el
18.IX (RSBA i TASA/ERIT).
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PLA D’URGELL

Bellvís 2 exs. en una bassa amb pins a
Barretpicat el 7.III (FMSA). 3 exs. a Barret-
picat el 12.III i el 17.III (FMSA). 

RIBERA D’EBRE

Flix 1 ex. jove a Sebes el 29.VII (PJMB).

SEGRIÀ

Artesa de Lleida 4 exs. a diferents llocs
del pla de Moles el 22.III (ABBB, DGJA i
GBCA). 2 joves cridant a unes Pica pica per-
què els alimentin al pla de Moles el 12.VI
(ABBB). 
Lleida 1 ex. el 9.III (JBSA). 

TARRAGONÈS

Creixell 1 ex. atropellat a la carretera N-
340 davant Creixell el 28.II (XBGA).

VALLÈS OCCIDENTAL 

Ripollet 1 parella instal·lada al territori de
cria el 16.III (FMVA).
Santa Perpètua de la Mogoda 1 parella
instal·lada al territori de cria el 16.III (FMVA).

VALLÈS ORIENTAL

Sant Fost de Campsentelles 1 parella és
molestada per Pica pica el 20.III; poste-
riorment s’observen dos joves a les proxi-
mitats el 25.VI i un altre el 2.VII. Nova
localitat de reproducció per a l’espècie
(FMVB).

Cuculus canorus 
Cucut 

ALT EMPORDÀ

Parc Natural del Cap de Creus 1 ex. a
Port de la Selva el 15.IV (PFLB); primera
observació de l’any. 
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. a les closes del Tec el 20.III
(SSAA); primera citació prenupcial. 1 pare-
lla parasitant sobre Acrocephalus arundi-

naceus a la depuradora del Matà el 30.V
(JMAA). 1 ex. a Mig de Dos Rius el 27.VIII
(LJFA); darrera citació postnupcial.

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. al Canal Vell el 2.IV;
primera observació prenupcial (DBCA). 1
ex., probablement de 1r hivern, a l’Alfa-
cada el 22.IX; darrera observació post-
nupcial (DBCA i JPVF).

BAIX EMPORDÀ

Colomers 1 ex. el 7.IV (VEDA); primera
citació prenupcial.

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a la bassa dels
Pollancres el 6.IV (FLSA); primera citació
de pas prenupcial.

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. a Montjuïc el 17.IX (RSBA

i TASA/ERIT).
Serra de Collserola 1 ex. migrant cap al
sud observat des del turó Blau el 31.VIII
(CODA).

GARROTXA

Sant Ferriol 1 ex. cantant des de l’illa de
Fares el 31.III (MBGA i XVPA).
Santa Pau 1 ex. a can Jordà el 28.III (FTCA).
1 ex. a les costes de Simó el 5.IV (JPTA).

GIRONÈS

Fornells de la Selva 1 ex. al riu Onyar el
6.IV (PFLB).
Salt 1 ex. a la zona de les sorreres al riu
Ter el 31.III (MBMB).
Sant Gregori 1 mascle cantant a Cons-
tantins el 2.IV (MBMB).

RIPOLLÈS

Setcases 1 ex. parat sobre una roca a 2.350
m d’altitud, al coll dels Tres Pics, el 8.IX
(JPCA).
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Gavà 40 exs. al camí de la Murtra, posa-
des als arbres i baixant a alimentar-se en
uns camps de blat de moro i fruiters el
8.VIII (ITCA i OGVA).

BARCELONÈS

Barcelona 28 exs. a l’hospital de Sant Pau
el 17.IV i el 18.IV (FTGA). Un niu amb 2
polls peixats pels adults a Sant Andreu el
19.IX (FTGA).

GARRAF 

Vilanova i la Geltrú 15-30 exs. en una
palmera el 15.VIII (CFMA).

OSONA

Vic Observada el mes de setembre (MRFB

i RJNA).

SEGRIÀ

Lleida Alguns exs. en unes palmeres del
Centre de Recuperació de Fauna de Torre-
ferrussa el 18.VII (ABBB). 

VALLÈS OCCIDENTAL

Montcada i Reixac 1 ex. parat en un avet
Abies spp. dels jardins de la estació de tren
de Montcada i Reixac el 28.II (JFOB). 

VALLÈS ORIENTAL

Lliçà d’Amunt 6 exs. als voltants del nucli
urbà el 19.II (JRFA).
Sant Celoni 1 ex. l’11.IX (JRFA).

Clamator glandarius 
Cucut reial

ALT EMPORDÀ

Parc Natural del Cap de Creus 1 ex. el
6.II a mas Rabassers (PFLB); es tracta del
registre més primerenc de la història del
parc.

BAIX CAMP

Alforja 1 ex. perseguit per diversos exem-

plars de Pica pica al pantà de Siurana el
18.II (ECEA i JBCC). 
Vilanova d’Escornalbou 2 exs. el 5.III
(AELA).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. adult a l’illa de Buda
el 2.III (DBCA, JPVF i FBAA). 1 ex. adult a la
tora Cremada, punta de la Banya, el 12.IV
(DBCA i MFCA).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a ca l’Arana el
9.I (FLSA i EGPA); es tracta de la citació més
primerenca mai coneguda al delta. Dife-
rents observacions d’una parella nidificant
a ca l’Arana i una segona parella nidificant
al Remolar durant els mesos de maig i juny
(FSEB i FLSA).

BAIX PENEDÈS

Banyeres del Penedès 1 ex. a Casa-roja
el 7.III (CGGA). 3 exs. perseguint-se a la
plana de cal Mata el 23.III (CGGA). 
L’Arboç 1 ex. jove acompanyat de diver-
ses Pica pica a la fàbrica Clarianacal el 20.V
(MSSA i PTEA).

BERGUEDÀ

Montmajor 1 ex. jove fent vols curts a la
carena de ca l’Escuder el 2.VI (JSPB).

NOGUERA 

Ivars de Noguera 1 ex. reclamant el 6.III.
Primer de l’any (JBSA). 
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s’ha produït cap posta a les caixes niu de
la reserva del Remolar (FLSA). 1 ex. escol-
tat al Remolar el 3.XI (FMVB); darrera cita-
ció de pas postnupcial. 1 ex. a l’itinerari
de la maresma el 3.XI (FMVB); citació hiver-
nal.

BAIX PENEDÈS

Bonastre Reclams d’aprox. 4 exs. en una
pollancreda a Bonastre el 16.VI (ABBB).

GARRIGUES

Puiggròs 1 ex. sentit al vespre el 26.III
(ABBB, DGJA i GBCA). 

GARROTXA

Santa Pau 1 ex. el 3.IV (PCRB). 1 ex. a
les costes de Simó el 2.VIII (JPTA). 1 ex.
anellat a la zona dels estanys de can Jor-
dà el 3.X. Darrera citació de l’any
(OCVA/PZVG).

GIRONÈS

Girona 1 ex. a les Pedreres el 19.III (ACHA

i PFLB). 1 ex. a Palau el 19.III (PFLB).
Salt 2 exs., mascle i femella, amb placa
incubatriu, capturats per a anellament el
12.V (APBE, LGPA i MBMB).

PALLARS JUSSÀ

Tremp 1 ex. cantant el 17.III, el primer
de l’any a la zona (JCCD i MVEB).

RIBERA D’EBRE

Flix 2 exs. anellats a Sebes durant la cam-
panya de migració postnupcial els dies 8
i 10.IX (JACB).

SELVA

Breda Més d’1 ex. cantant el 26.III (PRRB).
Sils 1 ex. a mas Cerber, a la sèquia, el 10.IV
(JRRC).

VAL D’ARAN

Vielha e Mijaran 1 ex. canta dins el poble
de Vilac, a 1.050 m, el 27.V (ILGA).

VALLÈS ORIENTAL

Santa Maria de Palautordera 2 exs. can-
tant al Virgili el 29.III (JAPB i MRCA).

Bubo bubo
Duc 

ALT EMPORDÀ

Parc Natural del Cap de Creus Els cen-
sos realitzats arreu del parc natural durant
el període de cria d’hivern 2000-2001 i
primavera de 2001, detecten un total de
3 territoris possibles, 4 territoris proba-
bles i 4 territoris segurs de l’espècie al parc
natural (PGGA i PFLB).

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. al càmping la Laguna el 28.IV
(PAEA). 

ALT PENEDÈS

Vilobí del Penedès 1 ex. a Pèlags de Vilo-
bí el 9.I (CGGA, PARA i XBGA); cens d’ocells
aquàtics hivernants. Restes d’un Erinaceus
algirus en una egragòpila trobada als pèlags
de Vilobí el 22.IV (ICDA). 1 ex. adult mort
per esclafament al seu cau en un cingle de
consistència tova, després d’unes fortes
pluges el 18.XI (ICDA). 
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TARRAGONÈS

Vespella S’escolten els primers exs. al pan-
tà del Gaià el 29.IV (ACTA).

VALLÈS OCCIDENTAL

Palau-solità i Plegamans 1 ex. a can Pujol
el 8.IV; primera observació de l’any a la
zona (AJVA).

VALLÈS ORIENTAL

Sant Quirze Safaja 1 ex. el 8.IV (PASA).

Tyto alba
Òliba 

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. a l’estació biològica
del Canal Vell el 27.II; darrera observació
prenupcial (DBCA i MFCA). 1 ex. a la pun-
ta de la Banya el 10.VI; observació estival
en una localitat del delta on en principi
no s’hi reprodueix (ABBA). 1 ex. adult ane-
llat a la tora Cremada, punta de la Banya,
el 17.X; primera observació postnupcial
(DBCA i JPVF).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. el 13.I durant
el cens d’ocells hivernants. 1 ex. sobre el

canyar de la comporta més 1 ex. als Regue-
rons el 30.IV (RGBA, FLSA i XLBA). 

GIRONÈS

Sant Gregori 1 ex. a la cruïlla de la carre-
tera de Canet d’Adri el 9.II (ADGA). 1 pare-
lla nidifica a l’església de Constantins
(MBMB).
Sant Martí de Llémena 1 ex. el 9.II (ADGA).

MARESME

Òrrius 2 exs., probablament criant al cel
ras d’una casa d’estiueig el 27.VII (ACSA).

SELVA

Sant Feliu de Buixalleu 2 exs., possible-
ment juvenils, volant cap a l’ermita de
Grions el 19.VI (JAPB).

TARRAGONÈS

Torredembarra 1 ex. als Muntanyans l’11.I
(PASA).

Otus scops 
Xot

ALT EMPORDÀ

Parc Natural del Cap de Creus 1 ex. can-
tant a Montjoi el 22.IV (JMAA); primera
citació de l’any.
Palau de Santa Eulàlia 1 ex. cantant l’11.III
(LJFA); primera citació prenupcial.

BAIX EBRE/MONTSIÀ 

Delta de l’Ebre 1 ex. cantant a Deltebre
el 6.IV; primera citació prenupcial (DBCA).
1 ex. a la tora Cremada, punta de la Ban-
ya, el 24.X; darrera citació postnupcial
(DBCA).

BAIX LLOBREGAT 

Delta del Llobregat 1 ex. cantant a la
Vidala el 24.III (FLSA i QBFA); primera cita-
ció de pas prenupcial. 2 exs. cantant a ca
l’Arana el 2.IV (XLBA i JBDA). Enguany no
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NOGUERA/SEGRIÀ

4 parelles nidifiquen en caixes-niu per a
la reintroducció de Falco naumanni a Os
de Balaguer, Castelló de Farfanya, Bala-
guer i Artesa de Lleida. El 15.V 2 nius amb
4 i 5 ous i 2 amb 3 i 4 polls petits. El 14.VI
1 niu amb 4 ous, 1 amb 3 polls grans (FPTA

i JBSA).

OSONA

Taradell Observació de còpules el 8.II
(RPEA).

VALLÈS OCCIDENTAL 

Santa Perpètua de la Mogoda Observa-
da una còpula el 20.I (VCGA).

Strix aluco 
Gamarús 

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. sentit en una zona enjar-
dinada amb gespa i pollancres al barri del
Guinardó el 31.VII (ABBB i OBBA).

GARROTXA

Les Preses 1 ex. al bosc de Tosca el 27.II
(PCRB).
Santa Pau 1 ex. el 19.II (FTCA) i el 23.III
(PCRB). 1 ex. a can Jordà el 19.XII (PCRB).

GIRONÈS

Sant Gregori Un mínim de 2 parelles crien
a la zona de Constantins (MBMB).

MARESME

Serra del Montnegre 14 exs. contesten el
reclam en un recorregut de 3 km. el 10.II
(GABZ i JSPC). 16 exs. detectats el 22.XII
(JSPC).

RIBERA D’EBRE

La Palma d’Ebre 1 poll de la parella que
cria cada any dins el poble es troba al terra
enmig d’un carrer a cal Xero l’11.IV (RACC).

TARRAGONÈS

Tarragona 1 ex. cantant a mas Enric el
6.II (ACTA, JDEA i SLMA).

VALLÈS OCCIDENTAL 

Montcada i Reixac Una parella observa-
da des del mes de gener fins al juliol a l’er-
mita de Sant Pere de Reixac, s’observen
els polls al niu (JJPA i MLMC).

Asio otus
Mussol banyut

ALT EMPORDÀ

Figueres 1 poll d’unes 4 setmanes trobat
al pati de la guarderia Laboral el 30.III i 1
poll també d’unes 4 setmanes recollit al
parc del Bosc el 8.V (PAEA).
L’Escala 1 ex. en unes pinedes el 12.VII
(JMGE).
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. sentit a les closes del Tec el
20.III (SSAA). 1 ex. al bosc de ribera de la
Muga el 21.XI (JMAA). 
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BAIX EMPORDÀ

Begur 1 mascle cantant durant l’època
reproductora. Nova localitat de cria (XGMA).

GARROTXA.

Sant Joan les Fonts 1 ex. amb l’ala tren-
cada, aparentment per atropellament, és
recollit al camí de mas Soler en direcció al
volcà Aiguanegra l’1.X; se’l porta a Torre-
ferrussa, on se li diagnostica una necrosi
accentuada dels teixits de l’ala dreta i se
l’ha de sacrificar (QCXA).

GIRONÈS

Girona Localitzades 3 parelles, una de les
quals es pot comprovar que té polls (ACHA

i PFLB).

MARESME

Arenys de Mar 1 ex. electrocutat sota una
torre de baixa tensió a can Gurí l’1.VI
(EBMA).
Pineda de Mar 1 ex. cantant a la pedrera
l’1.III (EBMA). 2 exs. observats a la pedre-
ra diversos dies entre els mesos d’abril i
juny (EBMA).

NOGUERA 

Vilanova de Meià 1 ex. en una zona de
conreus i bosquets de roure i alzina a Argen-
tera el 22.VII (TNCA). 

RIBERA D’EBRE

Flix 1 ex. a les Aixalelles el 22.III (PJMB).

SEGRIÀ

Aitona Restes d’un exemplar electrocu-
tat recentment en un sector on no hi ha
dades, al pantà de Simó, el 13.I (JEBA, OAUA,

RRJB i SMRA). 

URGELL

Preixana 1 ex. mort de feia dies a l’inte-
rior d’una cabana el 29.V. Lluny de zones
de cria conegudes (APTA i GBCA). 

VALLÈS OCCIDENTAL

Montcada i Reixac 2 exs. adults i 3 polls
al torrent de Reixac el 20.V; els adults s’ob-
serven tot l’any (JJPA i MLMC).
Santa Maria de Martorelles 2 polls d’un
mínim de 60 dies el 15.IV (FMVB i JBDA).

Athene noctua 
Mussol comú 

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. aturat en un pal de
la llum al camí del ravalet dels Lladres,
Deltebre, el 3.V; localitat poc habitual per
a l’espècie (DBCA).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 7 exs. el 13.I durant
el cens d’ocells hivernants. Diferents obser-
vacions per a llocs habituals del delta durant
la resta de l’any (FSEB).

GARROTXA

Les Preses 1 ex. al bosc de Tosca el 14.IX
(PCRB).
Olot 1 ex. a Batet el 28.II (AGHA) i 1 ex.
el 10.IV (EBIB).
Santa Pau 1 ex. el 22.II (FTCA). 1 ex. a
Sant Martí el 13.IV (JPTA). 1 ex. dins el
nucli urbà el 22.IV (JPTA). 1 ex. a Sant Mar-
tí el 2.VI (JPTA). 1 ex. dins el nucli urbà el
4.VI (JPTA). 1 ex. a Sant Martí el 15.VII i
el 21.VII (JPTA). 1 ex. a les costes de Simó
el 2.VIII (JPTA). 1 ex. a Sant Martí el 2.VIII
(JPTA).

GIRONÈS

Salt 1 parella cria als jardins del mas Ribot
(APBE i MBMB).

NOGUERA 

Castelló de Farfanya Niu amb polls grans
en una cabana l’I.VI (JBSA). 
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lar el 21.IV (MMVA, XEXA, JJMB i RRSB). 1 ex.
a l’Illa el 30.IV (RGBA, FLSA i XLBA). 1 ex.
sobre el Remolar el 2.V (SGXA). 1 ex. al
canyar de Reguerons el 31.XII (FPPA).

MARESME

Malgrat de Mar 1 ex. volant a la desem-
bocadura de la Tordera el 25.II (DCXC).

Aegolius funereus
Mussol pirinenc 

PALLARS SOBIRÀ

S’han trobat 8 territoris nous a la comar-
ca, però no s’ha trobat cap niu (JDAB i RMBA).
Tírvia Mínim de 6 territoris diferents loca-
litzats en una sola nit el 3.IV, sobre una
superfície aproximada de 15 km2, entre
1.500 i 2.300 m., amb pinedes de Pinus
sylvestris i Pinus uncinata, bedollars i prats
de pastura (JPPE i RMBA).

Caprimulgus europaeus 
Enganyapastors

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. a la platja de can Comes el
28.IV (GABZ i JSPC); primera citació pre-
nupcial.

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 mascle al Canal Vell el
13.IV, primera observació prenupcial (DBCA).
1 femella als pins del Soro, punta de la
Banya, el 20.V; darrera observació pre-
nupcial (DBCA i MFCA). 1 ex. prop del cemen-
tiri de Deltebre el 14.VIII; primera obser-
vació postnupcial (DBCA). 1 femella de 1r
hivern anellat a la tora Cremada, punta de
la Banya, el 19.X; darrera observació post-
nupcial (DBCA i JPVF).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. sobre el canyar
de la maresma el 30.IV (RGBA, FLSA i XLBA).
1 ex. a can Camins el 25.V (XLBA i JBDA).

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. arriba volant al matí i es
para en un terrat d’una casa a Nou Barris
el 9.V (JEBA).

GARROTXA

Santa Pau 1 ex. al Sallent el 4.VI (JPTA). 1
ex. al veïnat de les Fages el 2.VIII (JPTA).

GIRONÈS

Girona 1 ex. a Sant Daniel el 28.IV (PFLB).
Sant Gregori 1 ex. cantant a Constan-
tins el 23.IV (MBMB).

NOGUERA 

Balaguer Reclams al secà el 2.V. Primers
de l’any (JBSA). 

SEGRIÀ

Seròs Una femella s’aixeca del niu on hi
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Ventalló 1 juvenil trobat mort a la peri-
fèria del nucli urbà el 6.VI (JMAA i IBTA).

BAIX EMPORDÀ

Baix Ter 4 polls volanders al mas Gela-
bert el 15.IV (XGMA). 

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a la Ricarda el
30.X (XLBA i DBRA a: CISEN; El Pebret, núm.
16); única citació de l’any.

BERGUEDÀ

L’Espunyola Joves cridant insistentment
en un bosquet voltat de camps el 21.VI
(JSPB i PABB).
Viver i Serrateix Joves cridant en una
pineda extensa de Pinus nigra i Pinus hale-
pensis el 18.V (JSPB i PABB).

MARESME

Tordera 1 ex. escoltat al Gorg el 22.XI
(DCXC).

NOGUERA 

Bellmunt d’Urgell 2 exs. s’aixequen d’un
ametller a la zona de les Quadres el 24.IV
(ABBB). 

PLA D’URGELL

Torregrossa Niu amb polls el 9.VI (JAGA). 

SEGARRA

2 adults i 2 polls encara amb força plo-
missol al Clot dels Reguers el 25.V (ABBB

i JCMG).

TARRAGONÈS

Tarragona S’escolta un poll a prop de l’er-
mita del Lloreto el 15.VI (ACTA, DDCD, DJGA

i JDEA).

URGELL

Bellpuig 1 poll acabat de sortir del niu
(d’unes 3 setmanes d’edat) i un adult al
seu costat al lateral de N-II (FMVB).

VALLÈS OCCIDENTAL

Castellar del Vallès Trobades plomes de
les ales, la cua i ossos a can Messeguer al
mig d’un camí el 23.IX; segurament va ser
caçat (XEAA).

Asio flammeus
Mussol emigrant 

ALT EMPORDÀ

Parc Natural del Cap de Creus 1 ex. en
pas actiu cap al nord, el 22.IV per sobre
el mar, davant la punta del cap de Creus
(PFLB, PGGA i JGCB); única citació en pas
prenupcial. 1 ex. aturat a les roques de la
punta del cap de Creus el 3.X (PFLB); pri-
mera citació en pas postnupcial. 
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. als prats del mas Trencat el
21.IV (JBIA). 1 ex. a les Llaunes el 27.IX
(JMAA i TMJA). 1 ex. als prats del mas Tren-
cat el 22.XI (JBIA). 1 ex. a les Llaunes el
25.XI (ESXB i MCXA).

ALT URGELL

La Seu d’Urgell 1 ex. passa volant a la tar-
da a prop del pont de la Palanca el 13.I
(RMBA). Segurament la primera citació a la
comarca.

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. a les dunes de l’illa
de Sant Antoni el 27.IV; darrera observa-
ció prenupcial (DBCA i MFCA). 1 ex. de 2n
any anellat en un erm proper a la bassa de
les Olles l’11.VI; observació estival (DBCA).
1 ex. a la punta de la Banya el 9.X; pri-
mera observació postnupcial (ABBA).

BAIX EMPORDÀ

Baix Ter 2 exs. a la Pletera el 13.IV (ABRA,

APMB, JBDA, XLBA i DBRA).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. sobre el Remo-

Anuari d’Ornitologia de Catalunya 2001188



ALT PENEDÈS

Vilafranca del Penedès Primers exem-
plars de l’any el 26.III (PARA).

BAGES

Manresa Primeres observacions de l’any
el 12.III (ABHA).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 5 exs. en vol sobre Del-
tebre el 6.IV; primera observació prenup-
cial (DBCA). 1 ex. en vol sobre el Garxal el
26.X; darrera observació postnupcial (DBCA

i FVEA).

BAIX EMPORDÀ

Baix Ter 1 ex. a les basses d’en Coll el
30.III (CBLA); primera citació prenupcial
per a la comarca.

BAIX LLOBREGAT

Cornellà de Llobregat 2 exs. volant sobre
el riu el 16.III (ASAA); primeres observa-
cions prenupcials. 3 exs. al riu el 23.X
(ASAA); darreres observacions postnup-
cials.
Delta del Llobregat 100 exs. sobre la
maresma el 30.III (FSEB). Estol d’uns 20
exs. sobrevolant la bassa dels Pollancres
el 29.IX (FLSA) i 30.IX (JPPI). 

BARCELONÈS

Barcelona Primers exs. de l’any a la pla-
ça Cerdà el 16.III (PASA).
Serra de Collserola 3.675 exs. compta-
bilitzats des del turó Blau entre el 26.VIII
i el 24.X. Màxim de 1.566 exs. el dia 29.IX
amb un grup de 766 exs. que triga cinc
minuts a passar (CODA). 390 exs. al turó
de Valldaura el 13.X (DDDA, FLLA i JPSA).

GIRONÈS

Girona 6 exs. a la zona del castell de Sant
Miquel el 27.IX (PFLB).
Sant Julià de Ramis 12 exs. en migració
a la zona del castell el 23.III (ACHA i PFLB). 

OSONA

Sant Julià de Vilatorta Grup d’aprox. 100
exs. en vol molt alt el 13.VIII (MORA).

SELVA

Massanes Aprox. 200 exs. sobrevolant
la zona el 25.VIII (JTTA).
Riells i Viabrea 5 exs. el 29.III (JRRC).

TARRAGONÈS

Tarragona Primers exemplars al Franco-
lí el 24.III (ACTA i CJRB). 1 ex. al Mèdol el
5.VII (ACTA). 1 ex. a mas Rafel el 6.VII
(ACTA). 10 exs. a mas Rafel el 23.IX; darre-
ra citació postnupcial (ACTA i JFOD).
Vespella Primers exemplars al pantà de
Gaià el 24.III; a les parets del riu hi crien
entre 10 i 15 parelles (ACTA, CJRB, JMEA,

JSMB, RSBA i TASA).

VALLÈS OCCIDENTAL

Cerdanyola del Vallès 1 ex. volant per
sobre el campus de la UAB el 24.III (ACTA). 
Palau-solità i Plegamans Primers exs. a
can Maiol el 18.III (AJVA).

Apus apus
Falciot negre

Primera observació el 17.III i darrera el
8.X, aquest any sense dades plenament
hivernals. En els anuaris publicats fins ara
(1996-2001) s’han publicat observacions
hivernals per a tots els anys a excepció
de 1999 i 2001.-RACC i SHVA.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural del Cap de Creus Un total
de 824 exs. durant la campanya de con-
trol setmanal de migració prenupcial a la
punta del cap de Creus, tots ells en pas
cap al nord. 200 exs. el 4.V (PFLB); màxim
registre de la campanya. 1 ex. a la punta
del cap de Creus l’1.IV (PFLB, PGGA, ACHA,

RPRA, HPMA, JGCB i AACB); primer registre
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ha un poll de 2 dies d’edat a la zona del
mas de Ferran el 20.VI (ABBB). 

SELVA

Caldes de Malavella Un niu amb 2 polls
a can Matetes el 8.VIII (JTTA).

URGELL

Tàrrega 1 ex. s’aixeca d’un camp d’amet-
llers a Comalaflor el 24.V (ABBB i JDMA). 

Caprimulgus ruficollis 
Siboc

ALT EMPORDÀ

Parc Natural del Cap de Creus 1 ex. sen-
tit cantar el 22.VI a la zona del puig de la
Guardiola (RGBA i CCMA). 
Cadaqués 1 ex. espantat pels petards de
Sant Joan a l’aparcament de cotxes de Cada-
qués el 23.VI (ADGA).

BAGES

Castellbell i el Vilar Sentit cantar l’1.VI
(MPXA).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. al camí del canal
de navegació, entre Amposta i Sant Car-
les de la Ràpita, el 9.IV; primera observa-
ció prenupcial (DBCA i MFCA). 1 ex. al camí
que porta a la bassa Roja, les Olles, el 28.X;
darrera observació postnupcial (DBCA i
JPVF).

BAIX LLOBREGAT

Abrera 1 ex. al riu el 2.IX (ASAA).

GIRONÈS

Salt 1 mascle cantant a la zona de les Sorre-
res el 12.V (APBE, LGPA i MBMB).
Sant Gregori 1 mascle cantant a la zona
de can Bataller de Constantins el 12.VII
(MBMB).

OSONA

Santa Maria de Corcó 3 mascles cantant
a Llafrenca el 8.VII (CMGA).

SELVA

Santa Coloma de Farners 2 exs. el 22.VII
(JTTA).

TARRAGONÈS

Salou 1 ex. al cap de Salou el 30.IV (ACTA,

JMXN i PJAA).
Tarragona 1 ex. volant sobre el mar a l’es-
pigó del far l’1.V (ACTA). 1 ex. al balcó del
Mediterrani, Tarragona, el 31.VIII (ACTA).
2 exs. a Lloreto el 24.IX (ACTA i PJAA). 

URGELL

Tàrrega 1 ex. en uns camps d’ametllers i
1 ex. sentit pel matí a Comalaflor el 24.V
(ABBB i JDMAJDMA). 

VALLÈS OCCIDENTAL

Rubí 1 ex. sentit a les valls de Sant Muç
del 22.VI a l’1.VII (JRRD).

Apus melba 
Ballester 

L’espècie ha estat observada entre el 12.III
i el 26.X. D’aquest any cal destacar el
recompte d’exemplars a Collserola i el pas
impressionant de més de 1.500 exs. detec-
tat el 29.IX en aquest mateix lloc.-RACC i
SHVA.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural del Cap de Creus 12 exs. a
Montjoi el 14.IV (JMAA); primera observa-
ció de l’any. 42 ex. a Montjoi el 22.IV (JMAA);
màxima concentració en pas prenupcial.
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 3 exs. a les closes del Cortalet el
28.III (BMBA); primera citació prenupcial.
Observacions regulars durant tot el mes
de juny (JMAA).
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TARRAGONÈS

Tarragona 1 ex. a Tarragona el 24.III (ACTA,

CJRB, JMEA, JSMB, RSBA i TASA). 1 poll mort
al terra de 5 o 6 dies d’edat a Tarragona
el 13.VI (RACC). 2 exs. a Tarragona el 23.IX;
darrera citació postnupcial (ACTA).

VALLÈS ORIENTAL

Sant Quirze Safaja 1 ex. el 8.IV (PASA).

Apus pallidus 
Falciot pàl·lid

ALT EMPORDÀ

Parc Natural del Cap de Creus 2 exs.
a Port de la Selva el 18.IV (PFLB); primer
registre de l’any. 7 exs. al pla de les Gates
el 21.X (JMAA); darrera observació de
l’any.
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 2 exs. a les closes del Tec el 24.III
(SSAA); primera citació prenupcial. Diver-
ses citacions durant la segona quinzena de
juny, amb un màxim de 10 exs. a la plat-
ja de Sant Pere Pescador el 17.VI (JMAA).

BAIX CAMP

Reus 1 jove volantó mort per col·lisió amb
un fil elèctric a Reus l’11.VII (MDDB).
Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant 1 ex.
en migració a l’Almadrava el 14.X (LGSB).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 2 exs. al Clot, l’Encanyi-
ssada, el 2.IV; primera observació pre-
nupcial (DBCA i FCA). 1 ex. a la punta de
la Banya el 28.X; darrera observació post-
nupcial (DBCA i FBAA).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat Més de 2 exs. a la
Ricarda el 2.IV (XLBA i JBDA); primeres cita-
cions prenupcials. 1 ex. a la maresma el
17.VII (FLSA).

BARCELONÈS

Barcelona 100 exs. volant en direcció sud
amb Apus melba al barri de la Sagrera el
10.IX (RRSB).

GIRONÈS

Girona 3 exs. a la zona del castell de Sant
Miquel el 2.IX (PFLB).

TARRAGONÈS

Salou Primers exemplars al cap de Salou
el 29.IV (ACTA i PJAA).
Torredembarra Aprox. 20 exs. al Roquer
el 9.IV (XLBA i AVDA).

Alcedo atthis 
Blauet 

ALT CAMP

Els Garidells 1 parella establerta a la zona
amb cria problable a la granja dels Frares
el 23.VII (MDDB). 
Vilabella 1 ex. el 7.VII i 2 exs. joves cap-
turats per a anellament el 26.VII als Ver-
gerars (ABBB).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural del Cap de Creus 1 ex. en
pas actiu cap al nord, per davant la pun-
ta del cap de Creus el 4.III (PFLB, PGGA i
JCGB). 1 ex. a la bassa de mas Rabassers el
8.VIII (PFLB).

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 2 exs. al riu Foix el
12.III; darrera observació prenupcial (PTEA).
1 ex. al pantà del Foix l’1.VII; primera
observació postnupcial (JSMD).

ANOIA

Sant Martí de Tous 1 ex. a l’Eucaria el
16.VI (DMMA).

BAGES

Cardona 1 ex. al riu Cardener el 18.V (JSPB).
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de l’any. 2 exs. al pla de les Gates el 2.IX
(JMAA); darrera citació de l’any.
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. a les closes del Tec el 24.III
(SSAA); primera citació prenupcial.

ALT PENEDÈS

Vilafranca del Penedès Primers exs. de
l’any el 4.IV (PARA).

ANOIA 

Òdena Observat el 14.IX (DMMA).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 2 exs. al Canal Vell el 5.IV;
primera observació prenupcial (DBCA). 1
ex. a l’Ampolla el 6.X; darrera observació
postnupcial (DBCA).

BAIX EMPORDÀ

La Bisbal d’Empordà 1 ex. el 3.IV (CBLA);
primera citació prenupcial.

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. sobre la bassa
dels Pollancres el 27.III (MOOA, KTTA i
DDDA); primeres observacions prenupcials.

Pas molt nombrós, com a mínim un miler
d’exemplars sobre el Remolar el 14.IV
(FLSA).

BARCELONÈS

Barcelona 2 exs. a Horta-Guinardó el 21.III
(FTGA). 1 ex. a la colònia del monument
a Colom el 5.IV (RRSB). Exs. entrant als
nius de la colònia del monument a Colom
el 23.IV (RRSB). La meitat de la colònia ja
ha marxat el 19.VII (RRSB). 1 ex. a la colò-
nia del monument a Colom el 3.VIII; darre-
ra observació (RRSB). Darrers exemplars al
parc Güell el 8.X (RSBA i TASA/ERIT).
Serra de Collserola Es comptabilitzen
2.600 exs. després d’una tempesta d’estiu
des del puig d’Olorda el 19.VII (FLLA, DDDA

i JPSA).

GARROTXA

Olot 1 ex. el 13.IV (FTCA).

GIRONÈS

Girona 1 ex. el 17.III (ACHA). 1 ex. a la
zona del castell de Sant Miquel el 28.IX;
darrera citació de l’any a la comarca (PFLB).

MARESME

Arenys de Mar 1 ex. volant el 3.IV (EBMA).

OSONA

Vic Observat el 23.III (MRFB); primera cita-
ció prenupcial rebuda enguany de la Cata-
lunya central.

PLA DE L’ESTANY

Banyoles 7 exs. a la ciutat el 2.IV (CFQA).

SEGRIÀ

Alfés 1 ex. a la timoneda el 29.III (ABBB,

DGJA i GBCA). 
Lleida Més de 50 exs. el 3.IV (FMSA). 

SELVA

Santa Coloma de Farners diversos estols
en migració el 2.IV (ADGA).
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exs. l’1.IV a Montjoi (JMAA); primera cita-
ció en pas prenupcial. 1 ex a Montjoi el
18.VIII (JMAA); darrera citació de l’any.
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. a les closes del Tec el 24.III
(SSAA); primera citació prenupcial. 9 exs.
a Vilaüt el 15.IX (DSSA); darrera citació
postnupcial.

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal Primers exs. a la
cova Pineda el 2.IV (PTEA). Diversos exem-
plars migrant en direcció sud al turó de
les Tortes el 27.IX; darrera observació de
l’any a la comarca (PTEA).

BAIX CAMP

Vilanova d’Escornalbou Mínim de 2 exs.
sentits el 3.IV; primera observació pre-
nupcial (AELA).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 13 exs. a la punta del Fan-
gar el 8.IV; primera observació prenupcial
(DBCA i FVEA). 3 exs. a l’Encanyissada el
22.IX; darrera observació postnupcial
(DBCA).

BAIX EMPORDÀ

Baix Ter Alguns exs. a Sant Feliu de Boa-
da el 7.IV (VEDA); primera citació pre-
nupcial.

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat Mínim 2 exs. sobre
el Remolar el 6.IV (FSEB); primera citació
de pas prenupcial. Un total de 39 parelles
nidificants al talús de la bassa dels Pollan-
cres, més 3 parelles al talús de l’estació
biològica el 12.VII (FSEB, FLSA i ARMC). 10
exs. sobre el Remolar el 19.IX (FLSA i FSEB);
darrera citació de pas postnupcial.

BARCELONÈS

Barcelona Darrera observació postnup-
cial al parc Güell el 28.IX (RSBA i TASA/ERIT).

Serra de Collserola 1.299 exs. compta-
bilitzats des del turó Blau del 24.VIII al
24.IX. Màxim de 225 exs. el dia 25.IX amb
el grup més gran format per 104 exs. el
mateix dia (CODA). 

GARRAF

Olivella Diversos exemplars parats en uns
pins a la Plana el 14.IX (PMRA).

GARROTXA

Olot diversos grups en migració a la zona
de l’hostal del Sol el 13.IV (FTCA).

GIRONÈS

Girona 16 exs. en migració damunt les
Pedreres el 13.IV (ACHA). 5 exs. sobre l’i-
lla de Ter el 15.IX (MSFB i PFLB).

NOGUERA 

Castelló de Farfanya Dormidor d’un mín.
de 50 exs. en uns roures el 7.VIII (JBSA).
Foradada Alguns exs. a Montsonís el 13.IV
(JEBA i MBOA). 

SEGRIÀ

Alfés 4 exs. volant per la timoneda el 22.III
(ABBB, DGJA i GBCA). 

SELVA

Sant Feliu de Buixalleu un estol en migra-
ció sobre el pla de Gaserans el 19.IV (JAPB

i PRRB).

Coracias garrulus 
Gaig blau

ALT EMPORDÀ

Lladó 1 ex. el 19.VIII (JCJA).
Montiró 1 ex. el 30.V (JMAA). 
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. a Vilaüt el 19.IV (PAEA); pri-
mera citació prenupcial. Població nidifi-
cant avaluada en 13 parelles (JMAA). La
col·locació de caixes niu en torres elèctri-

Llista Sistemàtica 195

BAIX CAMP

Riudoms 1 ex. al mas del molí de Vent el
12.VIII; no hi ha cap curs d’aigua a prop
(MDDB). 

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. al Canal Vell el 18.IV;
darrera observació prenupcial (DBCA i SSAA).
1 ex. juvenil al Canal Vell el 17.VI; pri-
mera observació postnupcial (DBCA).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 37 exs. el 13.I durant
el cens d’ocells hivernants. 1 ex. a la mares-
ma del Remolar el 20.VI (ARMC, FSEB i FLSA);
primera citació en dispersió postnupcial.

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. al parc de la Ciutadella el
9.VII (RSBA i TASA/ERIT). Tres observacions
al zoo: 1 ex. el 2.X i el 10.XI, i 2 exs. el
27.VIII (JGGD). 

GARROTXA

Olot 1 ex. anellat a can Morlitx el 8.VII
(LGPA).
Tortellà 1 ex. anellat al riu Llierca el 6.X
(CACB).

GIRONÈS

Girona 1 ex. anellat a l’illa de Ter el 30.V
(CPVA).

NOGUERA 

Menàrguens 1 ex. a la bassa de Cando el
8.VI (ABBB i DGCA). 

PLA DE L’ESTANY

Banyoles 2 exs. a l’estany de Banyoles
durant el cens d’ocells aquàtics hivernants
el 21.I (APRB, CFQA, GGTA, JLBB, JPSB i PCSA).

RIBERA D’EBRE

Flix 4 exs. a Sebes el 24.VI (PJMB).

SEGRIÀ

Els Alamús 1 ex. en un canal ramal del
canal d’Urgell el 10.VI; possiblement ja un
ex. dispersiu (JEBA). 

SELVA

Fogars de la Selva 1 ex. a can Simó el
25.IV (DCFB).

TARRAGONÈS

Tarragona 2 exs. al Francolí el 3.I (ACTA).
2 exs. joves al Francolí el 28.VII; primera
citació postnupcial (ACTA). 3 exs. a l’espi-
gó del far el 24.VIII (ACTA i PJAA). 1 ex. a
la platja Llarga el 28.VIII (ACTA). 1 ex. a la
punta de la Creueta el 29.VIII (ACTA). 1
ex. capturat per a anellament al Francolí
l’1.XII (ACTA, CJMA, ECBA, PJAA i RACC). 1
ex. a l’espigó del far el 6.XII (ACTA).
Torredembarra 1 ex. als Muntanyans el
24.XII (PASA).

URGELL

Preixana 1 ex. al canal d’Urgell el 29.V
(DGCA). 

VALLÈS OCCIDENTAL

Castellbisbal 1 ex. al riu Llobregat el 30.VI
(ASAA).
Serra de Collserola 1 ex. a la riera d’en
Coll l’1.II (FLLA, DDDA i JPSA).

Merops apiaster 
Abellerol

ALT EMPORDÀ

Parc Natural del Cap de Creus Diversos
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ders vistos al parc Güell el 9.V (RSBA i
TASA/ERIT). 1 ex. de 1r any s’atura en un
Platanus x hybrida al barri de Sant Martí el
24.VIII (RRSB).

GARRAF

Sitges 1 ex. en un jardí al passeig Marí-
tim el 6.XII (JMAC i SRJA).

GARROTXA

Mieres 1 ex. als carrers de la urbanització
el 14.I (FTCA).
Olot 1 parella nidifica davant de mas Andell
al Croscat el 6.III; primer registre de nidi-
ficació en aquesta zona (FTCA).
Santa Pau 1 ex. a Sant Martí el 13.IV (JPTA).
1 ex. a la serra del Corb el 29.IV (JPTA). 1
ex. a Sant Martí el 29.IV (JPTA). 1 ex. a
Rocanegra el 3.VI (AGHA). 4 exs. juvenils
fora el niu el 17.VI (FTCA). 1 ex. a les cos-
tes de Simó el 7.VII i el 13.VII (JPTA). 1 ex.
a Sant Martí el 9.XII (PCRB).

MARESME

Mataró 1 ex. picotejant a la platja del Callao
el 31.I i el 15.XII (ACSA). 

PALLARS SOBIRÀ

Roní 1 ex. vist a 1.300 m, a prop de l’er-
mita de sant Miquel, amb Pinus sylvestris,
Betula pendula, Crataegus monogyna, Quer-
cus humilis i alguns prats de dall el 4.V
(JPPE).

PLA DE L’ESTANY

Camós 1 ex. en uns camps de Vilauba, al
costat d’un estol de Vanellus vanellus el
24.XII (XVPA).
Esponellà 1 ex. abans del pont sobre el
riu Fluvià l’1.II; individu hivernant a la
zona (CFQA).

PLA D’URGELL

Mollerussa 1 ex. en un camp d’olivers,
prop de l’INEM el 3.XI (JPRB). 

SEGRIÀ

Pantà d’Utxesa 1 ex. el 13.I (JEBA, OAUA,

RRJB i SMRA). 1 ex. el 3.II (JPCA). 

SELVA

Caldes de Malavella 1 ex. a la riera de
Santa Maria - Sant Sebastià l’11.II (JPCA).
Sils 1 ex. als voltants de l’estany el 24.IX
(APTA, EBMA i JRRC).

SOLSONÈS

Lladurs 1 ex. el 16.II (ACOB); primera cita-
ció prenupcial rebuda enguany de la Cata-
lunya central.

TARRAGONÈS

Altafulla 1 ex. a la desembocadura del
Gaià el 30.XII (PASA).
Salou 1 ex. en un camp de conreu de Salou
el 24.I (ECRA, GGOA i RACC).
Torredembarra 1 ex. l’11.I i 2 exs. el 24.XII
als Muntanyans (PASA).

VAL D’ARAN

Vielha e Mijaran 1 ex. a Coret de Prue-
do, a 1.970 m, l’11.VIII (ILGA).

VALLÈS OCCIDENTAL 

Santa Perpètua de la Mogoda Primera
observació del pas prenupcial el 27.II
(VCGA).

Jynx torquilla 
Colltort

Espècie conflictiva a l’hora d’interpretar la
seva presència arreu del Principat, ja que
presenta un cert nombre d’individus hiver-
nants. Això provoca que sigui difícil dife-
renciar les primeres citacions de pas pre-
nupcial i les darreres observacions post-
nupcials dels individus hivernants. Les
observacions aconseguides a final de la
primavera i principi d’estiu podrien trac-
tar-se d’ocells reproductors o moviments
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ques ha permès d’un any per a l’altre dupli-
car la població reproductora (JMAA). Pri-
mers juvenils citats a les closes del Tec el
10.VII (JMAA). 1 ex. als arrossars de la Galli-
nera el 27.IX (AAIA); darrera citació post-
nupcial. 
Vilajuïga 1 ex. adult prop del castell de
Carmençó l’1.VII (JAPB).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. a la tora Cremada,
punta de la Banya, el 29.IV (DBCA i MFCA).
1 ex. al Canal Vell el 2.V (SSAA). 1 ex. juve-
nil al Trabucador el 18.VIII (DBCA).

BAIX EMPORDÀ

Santa Cristina d’Aro 1 ex. a Romanyà de
la Selva el 27.IV (JVLA).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a la maresma el
2.V (PBGA i JPVF); primera citació de pas
prenupcial. 1 ex. a la maresma el 29.V
(JASA); darrera citació de pas prenupcial.

OSONA

Gurb 1 ex. el 19.V (JPRB).

PALLARS SOBIRÀ

Baén 1 ex. en un pal de telèfon sobre un
prat de dall el 9.IX (FMSA). Ocell en migra-
ció postnupcial i que suposa una interes-
santíssima citació, probablement la pri-
mera de la comarca i una de les primeres
per al conjunt del Pirineu.

PLA D’URGELL

Bellvís 2 exs. a torre Casanoves el 13.V
(JBSA i MBRB). 2 adults i 3 polls a torre Per-
xes el 28.VII. Es confirma la cria de l’es-
pècie a la zona (FMSA). 

SEGRIÀ

Artesa de Lleida 1 ex. en una torre per a
la reintroducció de Falco naumanni al pla
de Moles el 3.V (ABBB i DGJA). 

Gimenells 1 ex. al pla de Xama l’1.V. Mín.
de 2 polls volanders el 8.VII (JBSA). 
Maials Niu amb 5 ous en una cabana al
mas de l’Hereu el 20.VI (ABBB i DGCA). 

SELVA

Fogars de la Selva 1 ex. aturat en un arbre
mort a la zona de can Simó el 26.IV (DCFB).

SOLSONÈS

Lladurs 1 ex. a Cirera el 2.VIII (JCOA).

URGELL

Belianes 2 nius amb 3 i 4 polls volanders
i 2 més amb polls grans a l’interior el 14.VII
(JBSA). 

VALLÈS ORIENTAL 

Santa Maria de Palautordera 1 ex. de 1r
any prop de la Tordera el 2.IX (JAPB i MRCA).

Upupa epops 
Puput

ALT EMPORDÀ

Parc Natural del Cap de Creus 2 exs. en
pas actiu cap al nord, per sobre el mar, a
la punta del cap de Creus, el 25.III (PFLB,

DCFB, PGGA, MCME, MSFB, VRAA i NLCA). 4
polls el 9.VII a mas Puignau (PFLB).

BAGES

Santpedor Niu amb 3 polls completament
plomats el 15.V (FMMB i IMMA).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 25 exs. el 13.I durant
el cens d’ocells hivernants. Entre 4 i 5 exs.
hivernants a la reserva del Remolar durant
els mesos de novembre i desembre (FLSA

i AMLA).

BARCELONÈS

Barcelona Joves volanders vistos a Mont-
juïc el 8.V (RSBA i TASA/ERIT). Joves volan-
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NOGUERA 

Camarasa 1 ex. cantant a Sant Llorenç de
Montgai el 9.IV. Primer de l’any (FPTA i
JBSA). 1 ex. a Sant Llorenç de Montgai el
24.XI (TNCA). 

RIBERA D’EBRE

Flix 8 exs. anellats a Sebes durant la cam-
panya de migració postnupcial; primera
captura el 2.IX i darrera el 12.X (JACB).

SEGRIÀ

Aspa 1 ex. sentit al riu Set el 28.III (ABBB,

DGJA i GBCA). 
Lleida 1 ex. cantant al riu Segre el 27.III
(SWWA). 
Pantà d’Utxesa 1 ex. en un camp de perers
el 18.XI (EFSA). 

SELVA

Fogars de la Selva 1 mascle cantant al riu
Tordera a can Simó el 16.V (APTA i JRRC).
Santa Coloma de Farners 1 ex. cantant
en un bosc de ribera a l’alçada del Balne-
ari el 3.IV (ADGA).
Sant Feliu de Buixalleu 1 mascle cantant
en un territori establert en bosc de ribera
al pla de Gaserans el 19.IV (JRRC).
Sils 1 mascle cantant a la zona de mas Cer-
ber el 24.IV (JRRC).

Picus viridis
Picot verd

Una vegada més, s’han rebut poques dades
d’aquesta estesa i comuna espècie de picot.
Tot i aquest fet, es confirma la nidificació
novament en parcs urbans de la ciutat de
Barcelona. Les dades recollides entre l’es-
tiu i l’hivern al parc de Montjuïc es trac-
tarien, en principi, d’individus en disper-
sió cercant nous territoris on establir-se.
L’espècie, per tant, està patint un destacat
i sorprenent procés d’adaptació a les grans
àrees urbanes de Barcelona. Les dades de

nidificació i substrat recollides a la comar-
ca de l’Urgell estarien incloses dins el patró
fenològic conegut de l’espècie.-JRRC, JFCB

i JPCA.

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 25 exs. el 13.I durant
el cens d’ocells hivernants.

BARCELONÈS

Barcelona Trobat un niu amb signes d’ha-
ver estat utilitzat aquest any al parc del
Castell de l’Oreneta el 23.V (RSBA i TASA/ERIT).
Diverses observacions al parc de Montjuïc
del 10.VII al 11.XII (RSBA i TASA/ERIT).

URGELL

Preixana Niu en un forat en un ametller
amb 3 polls i 2 ous al molí de la Tona el
5.VI (ABBB i DGCA). 
Tàrrega Niu amb polls a Comalaflor el
24.V (ABBB i JDMA). 

Dryocopus martius 
Picot negre

Observacions interessants fora de l’àrea
coneguda de distribució de l’espècie, però
pròximes a zones d’influència dels terri-
toris coneguts de reproducció. En aquest
recull de dades s’ha de destacar l’obser-
vació de Castellar del Vallès d’un ocell en
un indret molt atípic. Tot i això no es des-
carta que aquest individu sigui un dels
joves nascuts al territori de Centelles, a les
serres del Puigsagordi (on un any més s’ha
reproduït amb èxit). Cal intensificar més
les recerques a les noves àrees colonitza-
des a la comarca d’Osona l’any 2000, les
quals suposen una mostra evident de l’ex-
pansió que està realitzant cap a zones de
baixa altitud els últims anys. L’observació
de cavitats en un plàtan a Navès (espècie
arbòria totalment atípica per a l’espècie),
juntament amb la coincident dada de repro-
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de joves en indrets d’influència dels
territoris de cria propers. Clarament les
observacions hivernals es produeixen en
sectors del litoral, des de les comarques
de l’Empordà fins al Baix Ebre, influen-
ciades, sens dubte, pel clima benigne i
suau d’hivern, i la major abundància d’a-
liment.-JRRC, JFCB i JPCA.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural del Cap de Creus 1 pare-
lla cria a mas Ventós (PFLB), on s’hi obser-
va per primer cop construint el niu el 25.IV
(PFLB). 1 ex. al pla de les Gates el 18.VIII
(JMAA); es tracta d’un indret on l’espècie
no cria. 
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. als Tres Ponts el 24.IV (XLBA);
darrera citació en pas prenupcial. 1 ex. a
les closes del Tec el 27.VIII (CSBA i LJFA);
primera citació en pas postnupcial. 1 ex.
anellat a l’estany de Palau el 2.XII (OCVA)
i 1 ex. als estanys del Matà el 22.XII (CSSA);
citacions hivernals.

BAGES

Castelltallat Observat al Coaner el 22.III
(JCGF).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. al Garxal el 2.II;
observació hivernal (DBCA i IBXB).1 ex. a
l’illa de Buda el 2.III; primera citació pre-
nupcial (DBCA, RTFA i FVEA). 1 ex. a la tora
Cremada el 13.V; darrera observació pre-
nupcial (DBCA i FVEA). 1 ex. als erms de la
Tancada el 13.IX; primera observació post-
nupcial (DBCA).1 ex als ullals de l’Arispe
el 5.XI; darrera observació postnupcial
(DBCA).

BAIX EMPORDÀ

Baix Ter 1 ex. a les closes de la gola del
Ter el 2.XII (DBRA). 1 ex. a les basses d’en
Coll el 7.XII (DBRA); citacions hivernals.

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 2 exs. a la riera de
Sant Climent el 23.II (JCPB); primera
citació de pas prenupcial. 1 ex. a ca l’A-
rana i 1 ex. a cal Tet el 4.X (XLBA). 1 ex.
als itineraris del Remolar el 21.X (JPCA) i
26.XI (LGSB i PBGA); darrera citació de pas
postnupcial o 1r hivernant.

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. al zoo des del 9 al 15.I;
hi ha dades d’hivernada d’anys anteriors
(JGGD).

GARROTXA

Olot 1 ex. en el tronc sec d’una noguera
a la zona de Canaderes l’11.IV (FTCA).
Santa Pau 1 ex. a les costes de Simó el
19.VI (JPTA). 1 ex. anellat a la zona dels
estanys de Jordà el 27.IX (OCVA/PZVG).

GIRONÈS

Salt 1 ex. capturat per a anellament a la
zona de les Sorreres el 7.VII (APBE, LGPA i
MBMB).

MARESME

Tordera 2 exs. en uns Tamarix sp. el 9.XII
(DCXC).
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RIBERA D’EBRE

Flix 2 exs. en un bosquet de Tamarix spp.
a Sebes el 26.IV (PJMB). 1 ex. a Sebes el
3.XI (EPFA).

VALLÈS OCCIDENTAL

Cerdanyola del Vallès 1 mascle i 1 feme-
lla observats tot l’any a la riera de can
Domènec, campus de la UAB (ACTA).
Sant Cugat del Vallès 4 exs. tamborine-
jant a can Catà el 4.III (CODA).

VALLÈS ORIENTAL 

Olzinelles 1 ex. sentit a la carretera d’Ol-
zinelles, serra del Montnegre, el 8.IV (JSPC).
Vallgorguina Mínim de 2 exs. a prop de
la plana del santuari, serra del Corredor
el 19.IX (JSPC).
Vallromanes Diversos exemplars sentits
a la font de can Gurquí, serra de Sant Mateu,
el 5.VII (JPSA). 

Dendrocopos medius 
Picot garser mitjà 

Segona dada de reproducció comprovada
d’aquesta espècie al territori català, la qual
cosa va confirmant de mica en mica que
l’espècie està ben establerta al sector domi-
nat per boscos caducifolis de la Val d’A-
ran. La meteorologia adversa es mostra
una vegada més com un dels principals
factors que condicionen l’èxit reproductor
d’aquesta espècie. Tractant-se d’una espè-
cie recentment descoberta a Catalunya,
seria necessari insistir en les recerques i
censos poblacionals a la comarca, per po-
der esbrinar quina dinàmica expansiva està
realitzant l’espècie i quin grau d’ocupa-
ció de les masses caducifòlies presenta res-
pecte a les dades de l’any 2000 (Aymí &
Herrando, 2003).-JRRC, JFCB i JPCA.

VAL D’ARAN

Les Una parella inicia la incubació o pro-
tegeix el niu amb relleus d’ambdós sexes
el 10.IV, en un bosc mixt caducifoli; el niu
està en un Prunus avium. El 26.IV s’ob-
serven relleus d’incubació de la mateixa
parella. Finalment es comprova que es
perd la niuada perquè després d’uns dies
de fortes pluges es trenca el tronc. poste-
riorment es comprova que els adults esta-
ven vius (JPCA i XGMA).

Dendrocopos minor 
Picot garser petit

Important esforç en el seguiment de les
poblacions d’aquesta espècie, on totes les
observacions aconseguides en l’àmbit geo-
gràfic a les diferents comarques entre els
mesos de desembre i març són típiques
d’ocells en clar comportament territorial
que inicien el cicle reproductor, i que s’em-
marquen perfectament en el període bio-
lògic de l’espècie (Romero et al. 2001).
Aquesta activitat ha permès una impor-
tant recollida d’observacions durant aquest
període, el qual representa la millor èpo-
ca per detectar-lo (Romero & Gálvez 2001).
Durant l’any 2001 s’ha continuat amb el
seguiment i cens de parelles nidificants
al nucli de la conca fluvial de la Tordera,
en una superfície prospectada d’uns 150
km2, el qual ha donat un total de 23 terri-
toris ocupats amb 18 parelles criant. S’han
trobat 20 nius i en 8 parelles que intenten
la reproducció volen polls. La mida mit-
jana de polls nascuts al niu (en nius ins-
peccionats) ha estat de 4 polls (n=3); l’è-
xit reproductor de 0,75 (n=16); la pro-
ductivitat de 0,7 (n=17). S’han anellat 17
exs., 5 adults (3 mascles i 2 femelles) i 12
polls. Els quatre adults anellats durant la
temporada 2000 es troben vius i una pare-
lla es desplaça 900 m a un altre territori
(aquesta femella és observada festejant

Llista Sistemàtica 201

ducció a la zona propera de Guixers l’any
1999 (Martínez Vilalta 2002), obliguen a
pensar en la presència de masses forestals
precàries per a l’espècie en aquest sector
i la consegüent adaptabilitat que està expe-
rimentant a les proximitats de l’home, per
poder reproduir-se amb seguretat. S’ha de
mantenir l’esforç de prospecció per deter-
minar l’evolució dels territoris situats als
extrems de l’àrea de distribució, donat que
podrien ser fluctuants a causa de l’estat de
les masses forestals en aquells indrets.-
JRRC, JFCB i JPCA.

OSONA

Centelles Seguiment de la nidificació d’u-
na parella a les serres de Puigsagordi: el
28.III s’observa el protocol de selecció de
cavitat; el 21.IV es veuen relleus per a la
incubació; el 6.V s’observen els adults ali-
mentant els polls; el 16.V els polls són
encara al niu, però ja l’han abandonat 3
dies després (JPCA).

SOLSONÈS

Navès Trobats 5 forats de niu en un Pla-
tanus x hispanica molt a prop d’una casa
habitada tot l’any, a 920 m d’altitud (JSPB

i PABB).

VALLÈS OCCIDENTAL 

Castellar del Vallès 1 ex. que s’aixeca d’u-
na vessant obaga, massa forestal de Pinus
halepensis de classes diametrals de 40
cm, amb alguns Pinus nigra de les matei-
xes característiques, alguns peus morts i
sotabosc d’alzinar jove, tot vocalitzant a la
carena de l’illa el 28.X (MCAA).

Dendrocopos major 
Picot garser gros

Conjunt de citacions destacades que no
fan més que evidenciar, any rere any, la
ràpida expansió d’aquest picot a les àrees

litorals, del sud i oest de Catalunya on fins
fa pocs anys no hi era present (Muntaner
et al. 1984). Dades extretes dins el perío-
de de cria com les del Vallès Oriental, Occi-
dental i als aiguamolls de l’Empordà van
mostrant cada vegada amb més claredat
l’estatus reproductor que ha assolit en
aquests sectors els darrers anys. Cal des-
tacar l’observació realitzada al Pla d’Urgell
en clar període de dispersió. Aquesta dada
podria indicar que l’espècie s’estaria adap-
tant favorablement a terrenys tradicional-
ment agrícoles, com els del Pla de Lleida.-
JRRC, JFCB i JPCA.

ALT CAMP

Mont-ral 1 ex. a les cases noves de For-
migosa el 14.I (SRJA). 
Vilabella 1 adult i 1 jove en un bosc de
Pinus halepensis a Vergerars el 7.VII (ABBB). 

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 mascle tamborinejant a les closes
de Mornau el 17.II (PFLB i MVGA).

BAGES

Mura 1 parella al torrent de Castellar el
10.IV (JGXG).

GARROTXA 

Olot un niu amb polls a la Moixina el 22.V
(FTCA).
Santa Pau 1 ex. a la serra del Corb el 6.V
(JPTA). 1 ex. a les costes de Simó el 13.VII
(JPTA).

MARESME

Argentona 1 ex. sentit a la font del Ferro
el 24.V (FBOA i JPSA).

PLA D’URGELL

Bellvís 1 ex. tamborinant en plàtans al
canalet a Gatén el 3.XI. Primera dada cone-
guda a la comarca (JEBA). 
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la Puda l’11.VII (OCVA). 1 mascle als estan-
yols de can Cisó el 3.VIII (BGEA). 1 ex. sen-
tit a l’estanyol Nou de can Cisó l’11.IX
(CFQA). 1 ex. a l’estanyol d’en Montalt als
aiguamolls de la Puda el 21.XII (CFQA i
OCVA).
Cornellà del Terri 1 ex. darrera la fàbri-
ca de xocolata Torras el 14.II; nou terri-
tori (XSDA).
Porqueres 1 femella en el bosc de ribera
i pollancredes a can Cisó, al costat de l’Es-
tany, el 9.III (CFQA, OCVA i XVPA).
Serinyà 1 femella en una pollancreda vella
al costat de la desembocadura del riu Ser
el 20.I (XVPA).
Vilademuls 1 mascle cantant al pla de
Palol el 25.III (JCJA, JCRB i SPGA).

SELVA

Caldes de Malavella 1 parella fent movi-
ments de display i persecucions a la riera
de Santa Maria-Sant Sebastià el 10.II (JPCA).
2 exs., mascle i femella, es relleven en la
construcció del niu situat en el tronc prin-
cipal d’un pollancre mort, essent el mas-
cle el que realitza la major part del treball
(JCMF i JPCA).
Fogars de la Selva 1 femella en una pollan-
creda vella a la zona del càmping Àgora
Parc, torrent Mina d’Or el 21.II (JRFA i
JRRC). 1 ex. en una pollancreda de conreu
a can Roca el 21.II (JRFA i JRRC). 1 femella
en una pollancreda a prop del riu Torde-
ra a can Rieró el 25.II (JRFA i JRRC). 3 exs.,
1 mascle i 2 femelles, en unes pollancre-
des de conreu i bosc de ribera al riu Tor-
dera l’11.III (JRFA i JRRC). 2 exs., mascle i
femella, en territori de cria, es localitzen
dos nius nous de cria el 20.III (JRFA i JRRC).
2 exs., mascle i femella, en uns conreus
de pollancres i bosc de ribera, el mascle
excava un niu nou de cria el 27.III (JRRC).
2 exs., mascle i femella, en unes pollan-
credes de conreu en territori amb nius
actius de cria, visitant ambdós individus
els nius nous, el 12.IV (JRRC). 1 femella en

una pollancreda madura a la zona del càm-
ping Àgora Parc, torrent Mina d’Or el 19.IV
(JRRC) i 1 ex. el 21.IV (EBMA i JRRC). 2 exs.,
mascle i femella, en una pollancreda de
conreu, el mascle excava un niu nou el
26.IV (JRRC). 2 exs., mascle i femella, a la
zona del càmping Àgora Parc, torrent Mina
d’Or el 5.V (JRRC). 1 mascle en unes pollan-
credes portant becada a la zona de can
Roca el 5.V (JPCA). 2 exs., mascle i feme-
lla, en un niu de cria a la zona del càm-
ping Àgora Parc, Torrent Mina d’Or, fent
el relleu d’incubació el 12.V (APTA, ARHA,

JRRC i MIBA). 2 exs., mascle i femella, pei-
xant els polls en un niu a can Simó el 12.V
(APTA i JRRC), s’anellen 4 polls el 13.V (APTA,

DCXC i JRRC) i el niu està buit, sentint-se
els polls demanant menjar pels voltants el
20.V (EBMA i JRRC). 2 exs., mascle i feme-
lla, peixant els polls en el niu del torrent
Mina d’Or el 20.V (EBMA i JRRC). 1 feme-
lla entra a incubar en un niu de cria a can
Rieró el 27.V; en aquest territori se supo-
sa l’existència d’un trio poligini (APTA i
JRRC). 1 femella als voltants del niu de cria,
hi ha indicis que aquest ha estat abando-
nat, el 3.VI (APTA i JRRC). 1 ex. al riu Tor-
dera a la zona de can Simó el 5.IX (JRRC).
2 exs., un mascle sense anellar i un altre
individu, observats i sentits per separat un
al riu Tordera i l’altre en una pollancreda
madura on havien criat, a uns 250 m, a
la zona de can Simó el 10.IX (JRRC). 1 feme-
lla en una pollancreda de conreu i bosc de
ribera a can Rieró el 15.IX (JPCA i JRRC). 1
mascle en uns camps de pollancres a can
Roca el 9.XII (APTA, EBMA i JRRC). 1 feme-
lla, ja anellada, en unes pollancredes i bosc
de ribera a can Simó el 9.XII (APTA, EBMA

i JRRC). 1 ex. escoltat en unes pollancre-
des i bosc de ribera a can Rieró el 23.XII
(APTA, EBMA i JRRC). 2 exs. escoltats simul-
tàniament en unes pollancredes i bosc de
ribera a la zona de can Simó, can Rieró
Nou al riu Tordera, en uns territoris de
dispersió als voltants de les zones de
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amb un altre mascle nou al territori antic)
(Romero et al. 2001, Romero et al. 2003).-
JRRC, JFCB i JPCA.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. a les closes d’en Barraquer el
24.I (BMBA), 1 ex. el 26.I (JMAA), 1 ex. el
8.II (LTBB) i 1 femella el 28.XII (PAEA). 2
mascles cantant a les closes del Tec el 28.I
(SSAA, FCTA, JRSB, JVLA i MPLA), 2 mascles el
28.II (OCVA i SSAA), 1 mascle el 2.III (SSAA)
i 1 mascle el 9.IV (MPLA). 1 ex. a Mig de
Dos Rius el 3.VII (OCVA), 2 exs. el 10.VII
(OCVA), 1 ex. el 27.VIII (LJFA) i 1 mascle
el 20.XII (OCVA i GBCA). 1 ex. a la Mugue-
ta el 24.VIII (DBRA). 1 ex. a Sant Pere Pes-
cador el 19.XII (TMJA i JMAA). 
Vilajoan 1 parella amb territori establert
el 10.II (LJFA).

BAIX EMPORDÀ

Baix Ter Relleus d’incubació d’una pare-
lla en un Populus nigra mort al bosc de
ribera de Verges el 12.V, i posterioriorment
duent becada o sacs fecals; primera cita-
ció de cria segura al quadrat UTM 50-465.

Seguiment fenològic de la
cria: el 12.V els adults es
relleven per incubar els ous,
entre el 26.V i el 10.VI es

detecta l’alimen-
tació dels polls
sense que aquests
encara no treguin
el cap; es tracta
d’una citació molt
tardana per a Cata-

lunya (JPCA). 
Colomers 1 mascle

construeix niu a la
branca lateral d’un Popu-

lus nigra del bosc de ribe-
ra el 24.III (JCMF i JPCA).

GARROTXA

Santa Pau 1 mascle a can Jordà el 23.II
(FTCA).
Vall de Vianya 4 territoris diferents el 4.XI
(JPCA).

GIRONÈS

Girona 6 exs. a la pollancreda de can Sal-
vatella el 3.II (ACHA i HPMA).

MARESME

Tordera 3 exs. repicant i barallant-se, la
parella persegueix una femella, a ca la Júlia
el 26.I (EBMA). 1 mascle i 1 femella obser-
vats diverses vegades amb comportament
territorial a ca la Júlia del 21.IV al 21.V, en
una zona on ja va criar l’espècie l’any ante-
rior (EBMA). Un niu trobat en un Quercus
suber a can Granell el 30.III; els dies següents
s’observa la femella (EBMA). 1 ex. contes-
ta el reclam a Niagara Park el 21.IV (EBMA

i JRRC). 1 parella a Niagara Park, la feme-
lla entra al niu amb becada el 9.V; el niu
és en un Populus nigra a 14 metres d’alça-
da (EBMA). 1 mascle peixa els polls al niu
a Niagara Park el 20.V (EBMA). 1 mascle
peixa els polls en un niu situat a un Popu-
lus nigra mort a 1,5 m d’alçada a Sant Vicenç
el 19.V; el dia següent els polls han aban-
donat el niu i s’observa 1 poll reclamant
menjar (EBMA i JRRC). 1 ex. contesta el
reclam a la vall de Sant Ou el 29.III (EBMA).

OSONA 

Collsuspina 1 ex. defensa territori en una
roureda el 2.XII i se segueix detectant fins
al 6.I.02 (JPCA).

PLA DE L’ESTANY

Banyoles 1 ex. a l’Estanyol Nou a la zona
de can Cisó el 16.I (CFQA). 1 femella a la
zona de can Cisó i la Cuaranya el 9.III
(CFQA, JFBB, OCVA i XVPA). 1 femella en uns
pollancres entre els dos estanyols de can
Cisó l’11.IV (CFQA) i el 8.V (CFQA). 1 ex.
a l’estanyol de la Cendra als aiguamolls de
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cle jove excava un niu nou de cria, és,
posteriorment, perseguit per una feme-
lla anellada l’any anterior i es consuma la
còpula, el 8.IV; en l’última observació d’a-
questa femella estava en companyia d’un
mascle vell a 750 m. de distància (JRRC).
1 mascle portant becada al niu, amb polls
recentment nascuts, a la zona de mas Vern
el 24.IV (JRRC) i es troba el niu depredat
per Dendrocopos major i els adults l’a-
bandonen el 29.IV (JRRC). 2 exs., mascle
jove i femella adulta, en territori de nius
de cria a can Cerdà el 24.IV (JRRC), el mas-
cle s’observa excavant dintre d’un niu nou
el 29.IV (JRRC) i ambdós individus pros-
pectant els nius nous fets pel mascle, i
el mascle excava en un altre niu nou el
6.V (APTA i JRRC). 1 ex. al molí d’en Cal-
des el 3.VI (APTA i JRRC). 2 exs. a can Cer-
dà el 24.IX (APTA, EBMA i JRRC). 1 ex. al
molí d’en Caldes el 24.IX (APTA, EBMA i
JRRC).
Sant Feliu de Buixalleu 1 ex. en una
pollancreda al tram baix de la riera d’Ar-
búcies al pla de Gaserans el 19.IV (JAPB i
PRRB). 1 femella al pla de Gaserans el 20.IV
(JRRC). 2 exs., mascle i femella, als vol-
tants i sobre el niu nou en construcció,
excavat pel mascle, al pla de Gaserans el
19.IV (JRRC). 2 exs., mascle i femella, pei-
xant els polls, s’anella el mascle en una
pollancreda de la riera d’Arbúcies el 22.V
(JRRC) i 5 polls d’uns 17 dies el 23.V (JRRC

i JSXK). 2 exs., mascle i femella, observats
en un bosc de ribera a la riera d’Arbúcies
al pla de Gaserans el 8.IX (APTA, EBMA i
JRRC). 1 femella observada i escoltada,
cant i tamborineig, en unes pollancredes
de conreu i bosc de ribera al pla de Gase-
rans el 30.IX (JPCA i JRRC). 1 femella en
boscos de ribera als voltants de l’aerò-
drom, al pla de Gaserans, el 27.X (APTA,

EBMA i JRRC). 1 mascle en unes pollan-
credes de conreu a la riera d’Arbúcies al
pla de Gaserans el 8.XII (APTA, EBMA i
JRRC).

Sils 1 femella en unes pollancredes al vol-
tant de l’estany el 18.II (JRFA i JRRC). 2 exs.,
mascle i femella, a la sèquia, a la zona de
mas Cerber l’1.III (JRFA i JRRC). 2 exs., mas-
cle i femella, tamborinen i canten en unes
pollancredes de conreu a la sèquia, a la
zona de mas Cerber el 22.III (JRRC). 2 exs.,
mascle i femella, en territori de cria en
pollancres als Estanys excaven un niu de
cria nou el 24.III (JRRC). 1 femella en terri-
tori nou en unes pollancredes de conreu
i bosc mixt de freixes el 24.III (JRRC). 3
exs., dos mascles i una femella, formant
un trio als Estanys amb nius de cria el 8.IV
(JRRC). 2 exs., mascle i femella, en unes
pollancredes de l’Estany, el mascle entra
al niu per incubar, el 29.IV (JRRC). 1 ex.
en una pollancreda amb niu de cria als
Estanys el 24.IV (JRRC). 2 exs., mascle i
femella, peixant els polls a la zona de l’Es-
tany el 6.V (APTA i JRRC). 2 exs., mascle i
femella, amb activitat de cria en el niu dels
Estanys el 13.V (APTA, DCXC i JRRC), s’ane-
lla el mascle adult el 16.V (APTA i JRRC). 2
exs. femella observades, una femella està
peixant en solitari els polls en el niu, i l’al-
tra s’atura damunt el niu de cria, ells dos
individus es persegueixen pels voltants del
niu i el mascle no apareix, es creu que pot
haver estat depredat, el 19.V (APTA, EBMA

i JRRC) s’anellen 3 polls de 16 dies el 20.V
(EBMA i JRRC). 1 femella als Estanys el 24.IX
(APTA, EBMA i JRRC). 1 mascle en unes pollan-
credes de la sèquia, molt a prop de mas
Cerber el 21.X (APTA, EBMA i JRRC).
Vidreres 1 ex. sentit en un territori de cria
en unes pollancredes conreades a la riera
el Reclar el 10.IV (JRRC, JTTA i MPCA). 1
ex. escoltat a la riera el Reclar el 29.IV
(JRRC). 

VAL D’ARAN

Arró 1 mascle cova en un niu en un Popu-
lus nigra mort proper al riu Garona el 26.IV.
El 19.V el niu té polls que són alimentats
pel mascle i la femella (JPCA i XGMA).
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cria, el 23.XII (APTA, EBMA i JRRC). 2 exs.
en territori de cria en un conreu de pollan-
cres i bosc de ribera a can Rieró el 29.XII
(APTA, EBMA i JRRC). 2 exs., mascle i feme-
lla, en una pollancreda madura a la zona
del càmping Àgora Parc, torrent Mina d’Or,
el mascle entra en un niu dormidor el
29.XII (DCXC i JRRC). 2 exs. en territori de
cria en una pollancreda conreada i bosc
de ribera del riu Tordera a can Rieró el
29.XII (APTA, EBMA i JRRC).
Hostalric 1 mascle en un bosc de ribera
a la zona de la depuradora el 10.II (JRFA i
JRRC). 1 femella observada en ambients
d’hort i pollancredes de conreu molt a prop
del riu Tordera el 20.III (JRRC). 3 exs., un
mascle i dues femelles, perseguint-se per
uns conreus de pollancres, cantant, tam-
borinant i efectuant parades nupcials el
12.IV (JRRC).
Massanes 1 femella en un bosc de ribe-
ra a la riera de Santa Coloma el 25.II (JRFA

i JRRC). 2 exs., mascle i femella, en unes
pollancredes de conreu a la zona de can
Buscatells 25.II (JRFA i JRRC). 2 exs., mas-
cle i femella, prospecten territori en unes
pollancredes de conreu el 20.III (JRFA i
JRRC). 1 mascle en unes pollancredes de
conreu a can Buscatells el 22.III (JRRC). 2
exs., mascle i femella, en unes pollancre-
des de conreu el 27.III (JRRC). 1 mascle
cantant i tamborinant en uns oms a la rie-
ra de Santa Coloma a la zona de can Sor-
det el 31.III (JRRC). 1 femella a la zona
de l’Estació el 20.IV (JRRC). 2 exs., mas-
cle i femella, en unes pollancredes con-
reades, a can Buscatells, el mascle tam-
borineja amb intensitat el 26.XII (APTA,

EBMA i JRRC). 1 femella en un bosc de ribe-
ra sobre oms morts, en un antic territori
de cria a can Sordet el 26.XII (APTA,

EBMA i JRRC).
Riells i Viabrea 1 femella en ambient de
bosc de ribera al riu Tordera el 10.II (JRFA

i JRRC). 2 exs., mascle excavant niu de
cria i femella cantant pels voltants, al riu

Tordera el 21.III (JRRC). 2 exs., mascle i
femella, buscant menjar i excavant niu
en unes pollancredes el 21.III (JRRC). 2
exs., mascle i femella, es desplacen junts
en un bosc de ribera a la desembocadu-
ra de la riera d’Arbúcies el 21.III (JRRC).
1 femella observada amb Fringilla coelebs
en unes pollancredes de conreu a prop
del riu Tordera el 21.III (JRRC). 1 mas-
cle en el territori de cria, en un conreu
madur de pollancres i bosc mixt al vol-
tant del poble, buscant aliment el 29.III
(JRRC). 1 mascle en un bosc de ribera del
riu Tordera, té el niu acabat, el 29.III
(JRRC); aquest niu ha estat depredat per
Picus viridis i s’observa 1 ex. de Parus cris-
tatus traient els ous de dins del niu el
19.IV (JRRC). 1 femella en una pollan-
creda de nius de cria al voltant del poble
el 19.IV (JRRC). 1 mascle dins el niu de
cria al riu Tordera observa els voltants
de la zona el 7.IV (JRRC). 1 mascle can-
tant i tamborinant en un territori de cria
al voltant del poble el 8.IV (JRRC). 1 mas-
cle en una pollancreda madura se’l sent
cantar i tamborinar en una zona de
nius sense ocupar el 22.V (JRRC).
Riudarenes 2 exs. sentits en unes pollan-
credes a la zona del molí d’en Caldes el
3.II (JRFA i JRRC). 3 exs. observats i escol-
tats en unes pollancredes de conreu, amb
parades nupcials, a Vallmadrals i torrent
de l’Esplet el 3.II (JRFA i JRRC). 2 exs., mas-
cle i femella, en el mateix territori de l’any
anterior a la zona de mas Vern l’1.III (JRFA

i JRRC). 1 mascle, anellat l’any 2000, exca-
va un niu nou en territori de cria a mas
Vern el 22.III (JRRC). 2 exs., mascle i feme-
lla, anellats l’any 2000, es troben en una
pollancreda de conreu al molí d’en Cal-
des a uns 750 m. del lloc de l’anellament
el 22.III (JRRC). 1 mascle sentit en el terri-
tori del molí d’en Caldes el 8.IV (JRRC).
Anellat 1 mascle, i la femella escoltada
excavant en l’interior d’un niu de cria, a
la zona de mas Vern el 8.IV (JRRC). 1 mas-
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TARRAGONÈS

Tarragona 1 mascle cantant a la desem-
bocadura del Gaià el 4.V (CGGA i XBGA).

Galerida cristata
Cogullada vulgar

ALT EMPORDÀ

Parc Natural del Cap de Creus 1 ex.
duent becada el 14.VI a s’Alqueria, Cada-
qués (PFLB); es tracta d’un dels únics punts
de cria dins el parc natural, juntament amb
el pla de les Gates (2 parelles), Port de la
Selva, la Balleta i Roses (JMAA i PFLB).

GARROTXA 

Montagut 1 ex. el 9.IV (FTCA).

GIRONÈS

Girona 2 exs. a la zona de mas Xirgu el
13.I (ACHA, MSFB i PFLB).
Salt 2 exs. a la zona de mas Sitjar el 28.IV
(ACHA, HPMA, MSFB i PFLB).

Galerida theklae 
Cogullada fosca

Els 23 ocells del cap de Creus són un nom-
bre important per a una espècie que
sempre sol anar en petits grups que rara-
ment sobrepassen la desena d’ocells. S’ha
d’esmentar també que, com en anuaris
anteriors, continua incrementant-se el
nombre de registres a la Catalunya Cen-
tral.- JEBA

ALT EMPORDÀ

Parc Natural del Cap de Creus 1 ex. can-
tant a mas Rabassers el 20.II (PFLB); pri-
mer registre d’un ex. marcant territori.1
ex. amb material de niu el 9.IV a la pun-
ta del cap de Creus (PFLB). 23 ex. al pla de
les Gates el 28.X (JMAA); màxima concen-
tració observada.

ANOIA 

Òdena Exs. cantant al repetidor de Maio-
les el 28.IV i 26.V (DMMA). 
Veciana Exs. cantant, 1 ex. duent becada
i 1 ex. jove de l’any a Sant Gabriel el 9.VI
(DMMA).

BERGUEDÀ

Montmajor Uns quants exs. en una zona
amb un mosaic de camps i àrees crema-
des en regeneració, a 700 m d’altitud, l’11.V
(JSPB i PABB).

SEGRIÀ

Seròs Adult amb 2 polls volanders el 5.VI
(ABBB i DGCA). 

Lullula arborea 
Cotoliu 

Bon registre de dades hivernals en locali-
tats litorals on l’espècie no és abundant.
És interessant des del punt de vista feno-
lògic la detecció de joves de l’any a Tarta-
reu a mitjans d’abril. Això indicaria una
reproducció una mica més primerenca del
descrit fins ara (Muntaner et al. 1984), tot
i que possiblement no seria un fet excep-
cional si tenim en compte la detecció de
mascles cantant ja durant el mes de febrer;
una dada publicada en anuaris anteriors.-
JEBA

ALT EMPORDÀ

Parc Natural del Cap de Creus 2 exs.
duent becada el 14.VI a la Balleta (MSFB i
PFLB).

BAIX LLOBREGAT

Cornellà de Llobregat 15 exs. junts al riu
el 30.XII (ASAA).
Delta del Llobregat 5 exs. als camps de
Gavà el 17.XII (RGBA, FLSA, XLBA, ARMC i
PBGA); entrada d’exemplars provocada per
la forta onada de fred.
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VALLÈS ORIENTAL

La Llagosta 1 mascle cantant i alimen-
tant-se en una pollancreda, observat des
del 9.XI al 21.XI (FMVB).

Melanocorypha calandra 
Calàndria

SEGRIÀ

Alfés Niu a la timoneda amb 1 ou el
2.IV, el 4.IV té 3 ous i el 5.IV té 4 ous; el
6.IV hi ha un adult covant però el 18.IV
el niu és buit (ABBB, DGJA i GBCA). 

URGELL

Belianes Exemplars adults i
joves 1 km a l’oest de la pla-
na del Biscarri el 30.V
(ABBB i GBCA). 

Calandrella brachydactyla
Terrerola vulgar 

ALT CAMP

Alió 3 mascles cantant al camp d’aviació
de Valls el 30.IV (XBGA i CGGA). 5 parelles
al camp d’aviació de Valls el 14.VI (CGGA

i XBGA).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural del Cap de Creus 1 ex. l’1.IV
al pla de les Gates (JMAA); primer registre
de l’any. 3 ex. el 2.IX al pla de les Gates
(JMAA); darrer registre de l’any. 9 ex. al
mateix indret el 30.VI (JMAA); màxima con-
centració de l’any, la majoria dels quals
són joves de l’any; a la zona hi crien

entre 4 i 5 parelles (JMAA i PFLB); la pobla-
ció més ben representada de la comarca,
malgrat l’acusada regressió dels darrers
anys. 
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà Població nidificant avaluada en 2
parelles, situades a les dunes de la Rubi-
na. Aquest petit nucli, un dels pocs cone-
guts a la comarca, es troba en greu perill
de desaparició (JMAA).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. a les dunes que es
troben entre el Goleró i les Olles el 4.IV;
primera observació prenupcial (DBCA). 1
ex. als erms de la Tancada el 21.IX; darre-
ra observació postnupcial (DBCA i JPVF).

BAIX EMPORDÀ

Baix Ter 5 exs. als arrossars del mas Pla
el 2.V (BMBA, JMAA i DBRA) i 4 exs. a la Fono-
llera el 6.V (VEDA); citacions en pas pre-
nupcial.

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat Un estol d’11 exs.
sobre la maresma (FLSA i LGSB) i un mínim
de 7 exs. al terme municipal del Prat el
2.IV (XLBA i JBDA); primeres citacions de
pas prenupcial. Enguany no s’han pros-
pectat les poques zones on nidifica l’es-
pècie i, per tant, se’n desconeix el nom-
bre de parelles. 

BARCELONÈS

Serra de Collserola 1 ex. des del turó Blau
el 2.IX (CODA). 1 ex. des del turó Blau el
8.IX (CODA).

SEGRIÀ

Alfés Mín. de 2 exs. a la timoneda el 27.III,
primera observació de l’any (JEBA).
Gimenells Diversos exemplars cantant en
camps d’alfals el 22.V (GBCA). 
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mera citació postnupcial (FLLA, DDDA i JPSA).
76 exs. observats en migració des del turó
Blau des del 12.X a l’1.XI. Màxim de 22
exs. el 27.X amb un grup de 17 exs. (CODA).

GIRONÈS

Girona 1 ex. a Sant Daniel el 14.XII; úni-
ca citació de l’any (PFLB).

NOGUERA

Menàrguens Presència ja d’alguns exs. al
pla de Violes l’11.X (JEBA). 

OSONA

Taradell 1 mascle cantant al barri de Mon-
trodon el 21.IV (RPEA).

TARRAGONÈS

La Secuita Aprox. 200 exs. a la Secuita el
30.XI (ACTA).
Tarragona 2 exs. a Lloreto el 8.X; prime-
ra citació postnupcial (ACTA).

URGELL

Agramunt 1 ex. sentit a prop del tossal de
Redó el 7.V i el 8.V (ABBB, DGJA i GBCA). 

Riparia riparia 
Oreneta de ribera 

Les primeres arribades es produeixen el
24 i 26.II al Baix Llobregat i Vallès Orien-
tal, respectivament. D’aquest any cal des-
tacar la troballa de noves colònies de cria,
tot i que en algun cas es tracta de reubi-
cacions de colònies antigues que ocupen
altres llocs a causa del deteriorament de
les que utilitzaven fins ara. En altres casos,
com la colònia de la Granja d’Escarp, es
produeix l’abandonament de colònies apa-
rentment en bon estat sense que se sàpi-
ga amb certesa les causes del rebuig. Com
a lloc peculiar de nidificació cal esmentar
en una paret de formigó a la Granja d’Es-
carp.- RACC i SHVA.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 2 exs. a l’estany del Cortalet l’1.III
(XLBA, FMVB, JCMC i MIBA); primera citació
en pas prenupcial. 200 exs. a l’estany del
Cortalet el 28.III (JMAA). Presència d’exs.
estiuejants o migrants postnupcials durant
el mes de juny, amb un màxim de 20 exs.
als estanys del Matà l’11.VI (JMAA, TMJA i
BMBA).

ALT URGELL

Bassella Localitzada una colònia de cria
a l’aiguabarreig de la Ribera Salada i el
Segre el 22.V. Hi ha una vuitantena de
forats més o menys ocupats i voladissa
constant d’exemplars. (JDAB). 
Oliana Colònia amb una cinquantena de
forats en una gravera en actiu a tocar de
la palanca de Tragó el 20.VII (LMRB i JDAB).

BAIX CAMP

Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant 1 ex.
a l’Almadrava el 3.VI (LGSB).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 3 exs. al Canal Vell el 4.III;
primera observació prenupcial (DBCA i
JPVF). Presència regular d’uns 50 exs. estiue-
jant al sector Migjorn-illa de Buda; sense
cap indici de reproducció (DBCA i RTFA). 2
exs. al Clot, l’Encanyissada, el 25.X; darre-
ra observació postnupcial (DBCA).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 2 exs. al Remolar el
24.II (ECLA, JJMB i RRSB); primera citació
de pas prenupcial. Mínim 10 exs. a la
maresma el 15.VII (FLSA); segurament
exemplars no reproductors alimentant-se
a la zona.

BARCELONÈS

Serra de Collserola 17 exs. observats en
migració des del turó Blau des del 15.IX
al 7.X (CODA).
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Molins de Rei Diversos grups als aigua-
molls segurament a causa de l’onada de
fred, el 17.XII (SSAA).

BARCELONÈS

Barcelona 3 exs. al parc de Cervantes el
22.XII (RSBA i TASA/ERIT).
Serra de Collserola 35 exs. en migració
des del turó Blau des del 27.IX al 30.X.
Màxim de 7 exs. el dia 10.X; pas enguany
molt fluix (CODA).

GARROTXA

Montagut 1 ex. al riu Llierca el 9.IV (FTCA).

GIRONÈS

Girona 7 exs. als prats de can Venda el
13.I (ACHA, HPMA, IXXA i MSFB). 1 ex. can-
tant de nits a la font del Ferro el 30.V (PFLB).
1 ex. cantant a Sant Daniel el 22.IX (ELXA,

MSFB i PFLB). 14 exs. a la font del Ferro el
17.XI (PFLB).

NOGUERA

Tartareu, Les Avellanes i Santa Linya
Presència ja de joves de l’any el 14.IV (JEBA). 

TARRAGONÈS

Tarragona Diversos exemplars a mas Rafel
el 6.V (ACTA i JFOD). 1 ex. al Francolí el
16.XII (ACTA i ECBA). 1 ex. a la platja de
l’Arrabassada el 17.XII (ACTA). 1 ex. a Sabi-
nosa-Boscos el 17.XII (ACTA).

VALLÈS OCCIDENTAL

Sabadell 40 exs. alimentant-se en un camp
amb estols de Fringilla coelebs i Passer mon-
tanus al riu Ripoll el 15.XII (XEAA). 20 exs.
al riu Ripoll el 25.XII (XEAA).

Alauda arvensis 
Alosa vulgar

Des del punt de vista fenològic s’ha de
destacar l’arribada dels primers hiver-

nants a finals de setembre (27.IX a Coll-
serola), tot i que en dates habituals. Pel
que fa als retorns, s’ha d’esmentar l’ob-
servació del 26.IV al Fangar, data en
aquest cas que ja seria un xic tardana.-
JEBA.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural del Cap de Creus 5 exs. el
24.III al pla de les Gates (JMAA); darrera
observació del període hivernal. 17 exs.
el 20.X a mas Rabassers (PFLB), primera
observació del període hivernal. 40 exs.
el 22.II al pla de les Gates (JMAA); major
concentració detectada.

ALT URGELL

La Seu d’Urgell 30 exs. aturats en uns
prats de la riba del Segre, possiblement a
causa d’una nevada, el 2.III (JDAB).

ANOIA

Pujalt Observada als camps d’Astor els
dies 31.III, 21.IV i 2.VI (DMMA). 
Veciana Observada a Sant Gabriel el 12.V
i 2.VI (DMMA).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. a la punta del Fan-
gar el 26.IV; darrera observació postnup-
cial (DBCA, AFXD i SSAA). 1 ex. al Canal Vell
el 28.IX; primera observació postnupcial
(DBCA i SSAA).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat Fins a 603 exs. el
13.I durant el cens d’ocells hivernants. 2
exs. a cal Tet el 17.IV (XLBA, JJMA i JBDA).
Enguany no s’ha prospectat la zona on
nidifica l’espècie i, per tant, es desconeix
el nombre de parelles. 200 exs. en uns
camps adjacents a la carretera de l’aero-
port el 13.XI (XLBA, DBRA i ACTA).

BARCELONÈS

Serra de Collserola 1 ex. el 27.IX; pri-
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bre al mes de novembre i la concentració
d’exemplars de Tarragona durant una neva-
da.-RACC i SHVA.

ALTA RIBAGORÇA

Estació d’esquí de Boí-Taüll Un niu ocu-
pat amb adults portant aliment el 14.VIII
(JCGA).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural del Cap de Creus Un total
de 63 exs. durant la campanya de control
setmanal de migració prenupcial a la pun-
ta del cap de Creus, 62 dels quals en direc-
ció N. 28 exs. el 10.III (PFLB, MSFB i TLFA);
màxim registre de la campanya. 2 exs. en
direcció N a la punta del cap de Creus el
dia 9.IV (PFLB i JVLA) darrera observació
en pas prenupcial. 
La Jonquera 1 parella alimentant els polls
dins el niu al castell de Requesens el 17.VIII
(JCJA). 
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 52 exs. a l’estany del Cortalet el
24.II (PFLB); concentració prenupcial.

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 4 exs. al pantà de
Foix el 8.I (DSCA i PARA).

ANOIA

Santa Margarida de Montbui Observat
el 10.III; primera citació de l’any a la zona
(DMMA).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 168 exs. al Clot, l’En-
canyissada, del 6.I al 18.II; concentració
hivernal destacable (DBCA). 1 ex. a Poble-
nou del Delta el 28.II; darrera observació
prenupcial (DBCA i JPVF). 1 ex. al Clot, l’En-
canyissada, el 25.X; primera observació
postnupcial (DBCA).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 21 exs. el 13.I durant

el cens d’ocells hivernants. Fins a 200 exs.
sobre el Remolar i riera de Sant Climent
l’1.III (FSEB). 1 ex. a la maresma el 7.X
(MCTA a: CISEN; El Pebret, num. 16); pri-
mera citació de pas postnupcial.

BARCELONÈS

Serra de Collserola 38 exs. comptabilit-
zats en migració des del turó Blau des del
12.X al 19.X. Màxim de 20 exs. el 13.X
amb un grup de 7 exs. (CODA).

GARROTXA

Santa Pau 1 ex. a Sant Julià del Mont el
26.V (JPTA).

GIRONÈS

Canet d’Adri 1 ex. volant pels cingles de
Rocacorba a uns 900 m. d’altitud el 24.XII
(XVPA).
Salt 4 exs. volant pel mas Llorens i l’es-
glésia el 29.III (MBMB).

MARESME

Pineda de Mar 2 exs. volant a la pedrera
el 2.V que s’obseven covant del 4.VI al
2.VII (EBMA). Diverses observacions d’u-
na parella en el viaducte de la A-19: 4 exs.
i 1 niu el 10.III; 2 exs. reconstruint un niu
el 26.III; 3 exs. observats covant al niu el
28.V; 2 exs. peixant 3 polls al niu el 29.VI
i el 2.VII (EBMA).

RIBERA D’EBRE

Miravet aprox. 200 exs. al riu Ebre l’11.XI
(FVFA).

SEGRIÀ

Lleida 1 ex. al Pont Vell el 19.VII (SWWA).
4 - 5 exs. a les muralles de la seu Vella el
21.X (FMSA). 

SELVA

Hostalric 1 ex. en zona de camps i bosc
de ribera a can Perxistó el 23.XII (APTA,

EBMA i JRRC).
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GIRONÈS

Girona 1 ex. a Fontajau el 29.IV (ACHA).
1 ex. a Fontajau el 21.IX (ACHA). 2 exs. a
l’aiguabarreig dels rius Ter i Onyar el 23.IV
(CPVA).
Salt 4 exs. al pla dels Socs el 22.III; pri-
mera citació de l’any (EGXB).

MARESME

Malgrat de Mar 1 ex. a la desembocadu-
ra de la Tordera el 26.III (EBMA). 40 exs.
alimentant-se a la desembocadura de la
Tordera el 17.IV (EBMA).

NOGUERA

La Baronía de Rialb Colònia amb diver-
ses desenes de parelles l’1.VII (JEBA). 
Menàrguens Una colònia en una gravera
amb aprox. 200 nius el 8.VI (ABBB i DGCA).

OSONA

Manlleu Uns quants exs. barrejats amb
Hirundo rustica el 23.IV (RPEA) i 1 ex. el
2.V (APFA).

PLA D’URGELL

Bellvís Més de 30 exs. a la bassa a Barret-
picat el 17.III (FMSA). 

RIBERA D’EBRE

Ascó Nova colònia amb més de 200 forats
a prop de la central nuclear el 20.V (PJMB,
JACB i RACC). 
Flix aprox 20 exs. a Sebes el 7.IV (PJMB).
Ginestar Nova localitat de cria, aprox. 20
forats en un marge del riu Ebre el 14.VII
(RACC). 

SEGRIÀ

La Granja d’Escarp Mín. de 200 exs. en
una colònia de cria al aiguabarreig del
Segre-Cinca el 24.III (JEBA). Diverses pare-
lles crien en els forats de drenatge d’un
mur de formigó dins una plaça del poble
el 6.VII (JEBA). De les dues grans colònies
conegudes, amb unes 500 parelles cadas-

cuna el 1999, una és buida i l’altra té aprox.
100 nius ocupats l’11.VII (JBSA). 
Lleida Aprox. 150 exs. a la partida de
Rufea, al riu Segre el 16.IX (EFSA). 
Seròs Colònia amb aprox. 40 nius ocu-
pats en un talús natural del riu Segre l’11.VII
(JBSA). 

SELVA

Sant Feliu de Buixalleu 2 exs. en ambient
de ribera i camps de conreu a la riera d’Ar-
búcies el 30.IX (JPCA i JRRC).

SOLSONÈS

Castellar de la Ribera Colònia de cria
amb 60-70 exs. al pont de Querol (DGCA).

TARRAGONÈS

Constantí Primers exs. de l’any al Fran-
colí l’1.IV (ACTA).
Torredembarra 1 ex. als Muntanyans el
21.IV (ACTA, JMXN i PJAA). 4 exs. als Mun-
tanyans el 29.IX (PASA).

URGELL

Anglesola Possible nidificació lluny dels
rius: uns pocs exs. al límit entre el rega-
diu i el secà els dies 18, 21 i 23.V (JBSA). 

VALLÈS ORIENTAL

La Llagosta 1 ex. al riu Besòs el 26.II
(FMVB).

Ptyonoprogne rupestris 
Roquerol

Atés que podem observar aquesta espècie
durant tot l’any, sovint es fa difícil separar
els autèntics moviments de migrants dels
desplaçaments erràtics d’exemplars locals.
No obstant això, el pas postnupcial sem-
bla que s’inicia a finals de setembre i sobre-
tot a l’octubre, i les arribades prenupcials
són principalment al març. D’aquest any
cal destacar els 200 exs. de la Ribera d’E-
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familiar al barri de Sant Martí el 15.VIII;
la població d’aquest barri es manté en 2-
3 parelles (RRSB). 
Serra de Collserola Darrera observació
postnupcial des del turó de la Magarola el
27.X (FLLA, DDDA i JPSA).

GARROTXA 

Santa Pau Abundant flux migratori a la
zona de can Jordà el 28.III (FTCA). 505 exs.
anellats al dormidor dels estanys de can
Jordà el 29.IX (LGPA).
La Vall d’en Bas 1 ex. el 8.III (FTCA). 

GIRONÈS

Girona 1 ex. a Santa Eugènia el 5.III (ARVA).
Aprox. 2.000 exs. a Fontajau el 22.IX (ACHA,

HPMA, MSFB i PFLB). 1 ex. a Sant Daniel el
16.X (MSFB i PFLB).

NOGUERA 

Camarasa Alguns exs. l’11.X (JEBA).

OSONA

Taradell Concentració d’aprox. 500 exs.
parats en cables el 29.IX (RPEA).

PALLARS JUSSÀ

Tremp Primers exs. de l’any el 5.III (MVEB).

PLA DE L’ESTANY

Banyoles 1 ex. a la Cuaranya volant cap
al nord el 2.III; primera citació prenupcial
(CFQA, JFBB, MMJA i OCVA).

PLA D’URGELL

Bellvís Més de 30 exs. al riu Corb el 9.X
(FMSA).
Mollerussa 1 ex. el 7.III (FMSA). 

RIBERA D’EBRE

Flix 5 exs. a Sebes l’1.III (PJMB).
Móra la Nova Primers exs. a Móra la Nova
el 7.III (RACC).

SEGRIÀ

Torres de Segre 4 exs. al pantà d’Utxesa
el 4.III (EFSA).

SELVA

Santa Coloma de Farners 1 ex. en vol a
can Xifra el 8.III (ADGA).

SOLSONÈS

Clariana de Cardener 3 exs. el 2.III (DGCA);
primera citació prenupcial rebuda enguany
de la Catalunya central.

TARRAGONÈS

El Catllar 2 exs. al pantà del Gaià el 28.II
(XBGA).
Tarragona 5 exs. a la torre dels Escipions,
al Mèdol el 2.III (ACTA). Passen 462 exs.
per hora a la platja Llarga el 28.VIII (ACTA). 
Torredembarra 1 ex. als Muntanyans el
18.III (PASA). 2 exs. als Muntanyans el 25.XI
(PARA i RFSA).

VALLÈS OCCIDENTAL 

Santa Perpètua de Mogoda Niu amb 5
ous el 16.IV (VCGA).

Hirundo daurica
Oreneta cua-rogenca

Continua l’expansió de l’espècie amb la
detecció de noves localitats de cria, sobre-
tot en direcció nord (comarques de Llei-
da) i l’ocupació d’indrets encara no cone-
guts a la demarcació de Tarragona. Les
dades de reproducció de l’Alt Urgell dels
anys vuitanta són remarcables perquè indi-
quen l’arribada d’aquesta espècie molt
abans del que es coneixia. Les dades feno-
lògiques d’aquest any encaixen prou bé
amb la norma habitual per bé que es tro-
ben a faltar dates extremes, sobretot en els
pas postnupcial (dada més tardana el 3.X
al Barcelonès).-RACC i SHVA.
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TARRAGONÈS

Tarragona 3 exs. al Lloreto el 8.X (ACTA).
Aprox. 160 exs. arrecerats davall d’un bal-
có de la zona comunitària del president
Macià, després d’una nevada que ha cobert
tota la ciutat el 15.XII (RACC).
Torredembarra 2 exs. el 21.IX (XLBA i
AVDA). Primera citació postnupcial.

VALLÈS OCCIDENTAL

Castellbisbal 1 ex. al riu Llobregat el 2.IX
(ASAA).
Palau-solità i Plegamans 3 exs. s’alimenten
a la riera de Caldes el 22.XII (JPCA).

Hirundo rustica 
Oreneta vulgar

Dades fenològiques típiques de l’espècie,
amb quatre observacions plenament hiver-
nals: gener (1), febrer (2) i desembre (1).
S’aporten algunes dades de concentracions
importants en època de pas, tal com és
característic d’aquesta espècie.-RACC i SHVA.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural del Cap de Creus Un total
de 118 exs. durant la campanya de con-
trol setmanal de migració prenupcial a la
punta del cap de Creus, tots ells en pas
cap al nord. 50 exs. el 4.V (PFLB); màxim
registre en pas prenupcial. 6 exs. a la pun-
ta del cap de Creus el 18.III (PFLB, PGGA,

ACHA, TLFA i JGCB); primera observació en

pas actiu. 1 ex. el 25.II a mas Rabassers
(PFLB); primera observació per al parc natu-
ral. 1 ex. al pla de les Gates el 21.X (JMAA);
darrer registre de l’any. 
L’Escala 1 ex. als conreus dels Pilans l’11.XI
(DBRA).
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. a la platja de can Comes el
13.II (JMAA); primera citació prenupcial.
1 ex. al Cortalet el 21.XII (TMJA i JMAA);
citació hivernal.

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal Primera observa-
ció de l’any al pantà de Foix el 6.III (PARA

i XBGA). Darrera observació de l’any al pan-
tà de Foix el 18.X (PTEA).

BAIX CAMP

Riudoms Primers exs. entrant als nius del
mas del molí de Vent el 10.III (MDDB).

BAIX EBRE/MONTSIÀ 

Delta de l’Ebre 1 ex. a l’Encanyissada el
6.II; primera observació postnupcial (DBCA).
Presència regular al llarg de tot el període
hivernal, amb un mínim de 3 exs. obser-
vats repetidament als afores d’Amposta, a
la zona coneguda com l’Esquerra (DBCA,

JPVF i FVEA).

BAIX EMPORDÀ 

Baix Ter 2 exs. el 17.XI a les basses d’en
Coll (CBLA). 

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 4 exs. el 13.I durant
el cens d’ocells hivernants. Forta concen-
tració sobre la maresma i bassa dels Pollan-
cres de milers d’exs. el 15.VII (FLSA i FSEB)
i 24.IX (RRSB).

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. al barri de Sant Andreu
el 3.III (JCCA); primera observació de l’any
a la comarca. Última observació del grup
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BAIX EMPORDÀ 

Begur 2 nius d’anys anteriors a sa Riera
(XGMA). 
Massís del Montgrí 1 niu de l’any ante-
rior amb restes d’ou al terra (IBTA, ABRA i
DBRA); es tracta de la primera dada de cria
per al massís.

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. al Remolar el
27.III (DDDA, JPSA, KTTA i MOOA); prime-
ra citació de pas prenupcial. 1 ex. a cal
Roc el 14.V (FLSA); darrera citació de pas
prenupcial. 1 ex. a la maresma el 26.VIII
(FLSA); primera citació de pas postnup-
cial. 4 exs. a la bassa dels Pollancres el
31.VIII (FLSA, AMLA, JDGB i CPXA); màxim
postnupcial. 1 ex. a la riera de Sant Cli-
ment el 9.IX (RRSB); darrera citació de pas
postnupcial.

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. per sobre can Masdeu,
serra de Collserola, el 4.V (CODA). 1 ex. a
Montjuïc el 10.VII (RSBA i TASA/ERIT). 1 ex.
a Montjuïc el 3.X (RSBA i TASA/ERIT).

CERDANYA

Estana 1 ex. volant amb Hirundo rustica a
prat de Cadí el 27.V (ANMA). Probable-
ment, la primera citació de l’espècie a la
comarca.

GARRAF

Vilanova i la Geltrú 1 ex. al niu a la pedre-
ra vella del Garraf el 24.VI (PMRA).

GARRIGUES

El Cogul Mín. de 2 parelles recollint fang
en el riu Set el 3.VI (GBCA). 

NOGUERA 

Guàlter Grup de 7 exs. a la carretera del
coll de Comiols el 18.VI (CMGA). 

RIBERA D’EBRE

Flix 1 ex. al meandre de Flix el 16.VII
(RACC). 4 exs. a Sebes el 26.VII (EPFA).
Aprox. 10 exs. a Sebes el 19.VIII (GGOA,

JCVC, LGPA, OCVA i RACC).
La Palma d’Ebre 5 exs. el 25.VIII, un grup
amb 5 exs. joves que demanen menjar el
26.VIII i 11 exs. el 24.IX (RACC).
Rasquera 1 ex. a uns 2 km de Rasquera
el 16.IV (RACC).

SEGRIÀ

Alfés 1 ex. al riu Set el 3.V (GBCA). 

SOLSONÈS

Olius Es troba una parella amb niu l’1.VI,
el mes de juliol s’observen joves volanders
i el 9.IX hi ha la darrera observació (6 exs.)
de l’espècie a la localitat (ACOB). 
Sant Llorenç de Morunys 10 exs. el 17.V
(ANMA).

TARRAGONÈS

Torredembarra 1 exs. als Muntanyans el
9.IV (XLBA i AVDA).

TERRA ALTA

El Pinell de Brai 1 ex. jove als afores de
Pinell de Brai el 22.VII (RACC). Aprox. 8
exs. al riu Canaleta el 14.VIII (RACC). Tro-
bat un niu que sembla que ha estat utilit-
zat durant aquest any a l’antiga estació
de tren del Pinell el 17.VIII (RACC).

VALLÈS OCCIDENTAL

Santa Perpètua de la Mogoda 1 ex. volant
enmig d’un estol de H. rustica a prop de
can Tayó el 2.V (FMVB).

Delichon urbicum
Oreneta cuablanca

Cal remarcar les dades fenològiques extre-
mes, aquest any amb una observació del
mes de novembre a la Ribera d’Ebre i dues
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ALT CAMP

Aiguamúrcia 1 ex. a les Ordres l’11.VIII
(MDDB).
Figuerola del Camp Aprox. 7 exs. a Mira-
mar el 17.VII (MDDB).
Rodonyà 1 ex. a Castellot l’11.VIII (MDDB).
Vila-rodona 1 ex. l’1.V (RACC).
ALT EMPORDÀ

Campmany 1 ex. prop del riu Torroelles
i 1 parella nidificant al camí dels Bucs el
10.VI (DTVA, FTTA, JAPB i MRCA).

Cantallops Màx. 20 exs. a la pedrera d’en
Xuliman el 16.VI (ACJA).
Parc Natural del Cap de Creus 2 exs. al
Port de la Selva, als voltants d’un pont on
havien criat l’any anterior el 15.IV (PFLB);
primer registre de l’any. 1 ex. el 8.IX a Port
de la Selva (PFLB); darrer registre de l’any.
Durant els censos de reproductors del parc
natural, es visiten tots els ponts i búnquers
del parc natural, amb un resultat de 8 nius
ocupats i 3 nius amb nidificació proba-
ble (PGGA i PFLB).
La Jonquera 1 parella nidificant al castell
de Requesens durant el mes juliol (MRFB).
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. als estanys del Matà el 8.III;
primera citació en pas prenupcial (JMAA i
TMJA). 3 exs. a Sant Pere Pescador el 9.VI
(CBLA); darrera citació en pas prenupcial.
1 ex. a l’estany de Vilaüt el 26.VIII (DBRA,

BMBA i JSBD); primera citació en pas post-
nupcial. 13 exs. a l’estany de Vilaüt el 15.IX
(DSSA); xifra màxima en pas postnupcial.

1 ex. a la Muga el 19.IX (PFLB); darrera
citació en pas postnupcial.

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 2 exs. volant per la
zona de l’església el 17.IV (MSSA). 2 exs.
adults i 3 exs. joves que reclamen menjar
als adults el 7.VII; primera citació de cria
segura a la zona (COBA).
Olèrdola Diversos exemplars observats
migrant des del puig de l’Àliga el 15.IX
(CGGA, HSCA, PARA i XBGA).

ALT URGELL

Castellnou de Bassella (poble negat per
l’embassament de Rialb) 8-10 exs., adults
i joves, volen junts per sobre un camp
segat i un bosquet de Quercus sp. i Pinus
nigra, a l’alçada de cal Perotillo el 20.VII
(JDAB i LMRB). Tot i que semblava la pri-
mera citació a la comarca, s’ha esbrinat
que als anys vuitanta ja es tenia constàn-
cia de la presència de l’espècie al sud de
l’Alt Urgell a l’època de nidificació, però
no es facilità aquesta informació per a la
realització de l’Atles dels ocells nidificants
de Catalunya i Andorra. Fins i tot hi ha
la citació d’algun niu trobat durant aquells
anys.

BAIX CAMP

Reus 1 ex. amb un grup d’Hirundo rusti-
ca al Forat de mas Vermell el 29.IV (ACTA

i PJAA). 
Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant 1 ex.
a Masriudoms el 16.VI (RACC). 
Vilaplana 1 ex. a la Mussara el 24.V (MDDB).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 2 exs. a les Olles el 5.IV
(DBCA i MFCA).1 ex. al Canal Vell el 7.IV
(DBCA). 1 ex. al Garxal el 13.IV (DBCA). 1
ex. al Clot, l’Encanyissada, el 18.IV (DBCA).
1 ex. a l’illa de Buda el 15.V (DBCA, MWWA

i LCXD). 3 exs. al mas de Patrau el 10.VI
(DBCA i AEFA).
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PALLARS JUSSÀ

La Pobla de Segur Aprox. 20 exs. al mig
de la població entrant i sortint dels nius
el 27.III (ABBB).

RIBERA D’EBRE

Flix 5 exs. a Sebes el 9.III (PJMB). 
Miravet 1 ex. enmig d’un grup d’aprox.
200 Ptyonoprogne rupestris l’11.XI (FVFA).

SEGRIÀ

Lleida Més de 10 exs. als Camps Elisis el
4.III (FMSA). Més de 50 exs. sobre la colò-
nia de la catedral i de l’IEI el 5.III (FMSA). 

SELVA

Santa Coloma de Farners 1 ex. a l’inte-
rior d’un niu el 8.III (ADGA).

SOLSONÈS

Navès Observat el 3.III (ACOB); primera
observació prenupcial rebuda enguany de
la Catalunya central.

TARRAGONÈS

El Catllar 1 ex. al pantà del Gaià el 28.II
(XBGA).
Torredembarra 4 exs. als Muntanyans
l’1.IV; primera citació prenupcial (PASA).
2 exs. als Muntanyans el 27.XI (CGGA i
XBGA).
Vila-seca 10 exs. a la Pineda l’11.III (ACTA).

VALLÈS OCCIDENTAL 

Cerdanyola del Vallès Primers exs. al
nucli urbà el 13.III (SRJA).

VALLÈS ORIENTAL

Sant Fost de Campsentelles 6 exs. al riu
Besòs el 12.III (XLBA i FMVA). 2 exs. albins
volant pel riu Besòs l’11.IX (MSIA).

Anthus richardi 
Piula grossa

L’any amb més observacions d’aquesta espè-
cie siberiana, especialment al pas post-
nupcial. Gairebé tots els registres en dates
habituals, des de la segona meitat d’octu-
bre, i durant el novembre. Les dades dels
erms de la Tancada suggereixen hivernada,
tot i que després del desembre no s’hagin
detectat, ja que no es pot descartar que esti-
guessin pels voltants de la mateixa àrea la
resta de l’hivern. Així mateix, les dades
del mateix lloc del febrer i març, de l’hivern
previ, malgrat no hagin estat homologades,
cal considerar que corresponguessin tam-
bé a exs. hivernants no detectats durant el
2000. Independentment del major conei-
xement sobre la seva identificació (espe-
cialment les veus), hi ha hagut un incre-
ment sostingut molt significatiu de l’espè-
cie a Europa occidental en les darreres
dècades, com ho mostren les dades del Reg-
ne Unit, Finlàndia, Holanda, França, Ità-
lia, i Espanya, tot i que amb anys molt pro-
ductius (per ex. 1988, 1996, 1999 i 2001)
i amb altres anys amb menys dades.-JCPA.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 3 exs. - almenys 2 de 1r hivern -
citats als prats de can Comes el 23.X (JMAA).
Citació homologada pel Comité de Rarezas
de SEO/BirdLife.

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. als erms de la Tan-
cada el 21.II i entre 28.II i l’1.III (XBGA i
CGGA). Citació no homologada pel Comi-
té de Rarezas de SEO/BirdLife.
3 exs., 1 ex. adult i 2 exs. de 1r hivern, en
un erm proper als Eucaliptus del 18 al
29.XI (JCPA i RACA), amb només 2 exs., 1
ex. adult i 1 ex. de 1r hivern, probable-
ment els mateixos, als erms de la Tanca-
da del 30.XI al 31.XII (DBCA i MFCA). 1 ex.
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observacions del febrer al Baix Llobregat
i Tarragonès. Les primeres arribades es
generalitzen a partir de principi de març
arreu de Catalunya. Com a dades curio-
ses cal esmentar els dos casos d’usurpació
de nius per part de falciots i pardals, i els
dos exemplars albins del riu Besòs.-RACC

i SHVA.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural del Cap de Creus Un total
de 54 exs. durant la campanya de control
setmanal de migració prenupcial a la pun-
ta del cap de Creus, tots ells en pas cap al
nord. 35 exs. el 8.V (PFLB i PGGA); màxim
registre en pas prenupcial. 1 ex. a la pun-
ta del cap de Creus el 18.III (PFLB, PGGA,

ACHA, TLFA i JGCB); primera observació en
pas actiu. 2 exs. a la punta del cap de Creus
el 3.X (PFLB); darrer registre de l’any.
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. a Caramany el 10.III (JSBD);
primera citació prenupcial.

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 1 ex. volant pel cas-
tell l’1.III (PTEA); primera citació de l’any
a la comarca. Diversos exemplars volant
pel pantà de Foix el 13.X (PTEA); darrera
citació de l’any a la comarca.

ANOIA

Calaf 49 nius ocupats d’un total de 83 al
molí de la Roda; 1 niu està ocupat per Apus
apus (DMMA). 
Santa Margarida de Montbui Observat
el 10.III (DMMA)

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. al pont de la N-340
a Amposta el 2.III; primera observació pre-
nupcial (DBCA i JPVF). Un niu amb 2 polls
plomats a l’Ampolla el 12.IX; reproducció
tardana (ABBA). 1 ex. al Poblenou del Del-
ta el 28.X; darrera observació postnupcial
(DBCA).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. sobre la Vidala
el 17.II (FLSA); primera citació de pas pre-
nupcial. Pas migratori més remarcable sobre
el Remolar els dies 21.IV (FLSA), 9.V (FLSA),
8.VIII (FLSA), l’1.IX (FLSA), 7.IX (FLSA, FSEB

i RGBA) i 13.IX (RGBA, ARMC i FLSA).

BARCELONÈS

Barcelona 4 exs. al barri de Sant Andreu
el 17.III (JCCA). 2 parelles als nius de l’e-
difici de Correus el 28.V (RRSB). 4 nius
ocupats a l’edifici de Correus el 19.VII,
que són expulsats per Passer domesticus
(RRSB). 
Serra de Collserola Darrera observació
postnupcial des del turó de la Magarola el
27.X (FLLA, DDDA i JPSA).

GARROTXA

Sant Joan les Fonts 1 ex. l’11.III (FTCA).

GIRONÈS

Girona Espècie comuna a la ciutat a par-
tir del 8.III (PFLB). 2 exs. a les hortes de
Santa Eugènia el 24.II; primera citació de
l’any (HMPA).

MARESME 

Tiana Colònia de més de 50 nius a la car-
toixa de Montalegre el 20.VI (JJPA i MLMC).

NOGUERA

Balaguer Mín. de 10 exs. en pas el 9.III
(JBSA). 
Camarasa Encara s’observen alguns exs.
al capvespre l’11.X (JEBA). 
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Delta del Llobregat 1 ex. cantant a les
llums de l’aeroport el 6.VI (FSEB). 1 ex. a
cal Nani el 9.X (FLSA); darrera citació de
pas postnupcial.

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. a Montjuïc el 6.XI (RSBA

i TASA/ERIT).
Serra de Collserola 12 exs. observats en
migració des del turó Blau des del 31.VIII
al 18.IX. Màxim de 5 exs. l’11.IX amb un
grup de 4 exs. (CODA). 

SEGRIÀ

Alfés Mín. de 25 exs. al secà el 26.VIII
(SWWA). 2 exs. el 16.IX (SWWA). 

SOLSONÈS

Torregassa 1 ex. el 19.IV (DGCA).

TARRAGONÈS

Tarragona 1 ex. al port de Tarragona el
24.VIII (ACTA i PJAA).

TERRA ALTA

El Pinell de Brai 1 ex. cantant al territo-
ri de cria als Brois el 2.VI (RACC). 1 ex. a
la vall de la Bruna el 28.VIII (RACC).

VALLÈS ORIENTAL

La Llagosta 4 exs., 3 joves i 1 adult, a can
Pere Gil el 18.IX (FMVB).

Anthus trivialis 
Piula dels arbres 

ALT EMPORDÀ

Parc Natural del Cap de Creus 4 exs. al
Port de la Selva el 15.IV (PFLB); primera
citació en pas prenupcial. 1 ex. a mas Rabas-
sers el 19.IX (PFLB); darrera observació de
l’any, en pas postnupcial. 
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. a les closes del Tec el 18.III
(SSAA); primera citació en pas prenupcial.

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal Primera observa-
ció postnupcial al parc del Foix el 27.VIII
(COBA). Darrera observació postnupcial al
parc del Foix el 18.X (COBA).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. al Canal Vell el 8.IV;
primera observació prenupcial, molt tar-
dana per manca de prospecció (DBCA). 1
ex. de 2n any anellat al Canal Vell el 30.IV
és observat per darrer cop el 3.V; darrera
observació prenupcial (SSAA i DBCA). 3 exs.
a la tora Cremada, punta de la Banya, el
14.IX; primera observació postnupcial
(DBCA i FVEA). 1 ex. a l’illa de Buda el 23.X;
darrera observació postnupcial (DBCA).

BAIX LLOBREGAT

Cornellà de Llobregat 1 ex. al riu el 25.VIII
(ASAA); primera citació de pas postnupcial.
Delta del Llobregat 1 ex. a la bassa dels
Pollancres el 27.III (DDDA, JPSA, KTTA i RRSB);
primera citació de pas prenupcial. 1 ex. a
la Bunyola més 1 ex. a la Podrida el 4.V
(XLBA i JBDA); darrera citació de pas pre-
nupcial. 1 ex. sobre la maresma el 19.X
(FLSA); darrera citació de pas postnupcial. 

BARCELONÈS

Barcelona Primera observació postnup-
cial a Montjuïc el 14.VIII (RSBA i TASA/ERIT).
Serra de Collserola 1 ex. a can Masdeu
el 5.V (CODA). 84 exs. observats en migra-
ció des del turó Blau des de l’1.IX al 7.X.
Màxim de 36 exs. l’11.IX amb un grup de
22 exs. (CODA). Darrera observació post-
nupcial des del turó de la Magarola el
8.X (FLLA, DDDA i JPSA).

BERGUEDÀ

Montmajor Mín. 2 mascles cantant en cla-
rianes de bosc de Pinus nigra, a 800 m d’al-
titud, al sud-oest del poble el 28.V; loca-
litat meridional extrema coneguda de l’es-
pècie a la comarca (PABB).

Llista Sistemàtica 219

de 1r hivern al camí de la granja Figueres,
illa de Mar, el 21.XII (TAXB, JAXA, FMVB i
DBCA). Citacions pendents d’homologació
pel Comité de Rarezas de SEO/BirdLife.

BAIX EMPORDÀ 

Massís del Montgrí 1 ex. prop de Bell-
caire el 25.IV (DBRA). Citació pendent d’ho-
mologació pel Comité de Rarezas de SEO/Bird-
Life.

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. de 1r hivern a
cal Tet el 17.X (XLBA i EGTA) i després (FLSA,

RGBA, FSEB, FMVB i MIBA). 1 ex. adult als
camps del voltant de l’aeroport el 30.X
(XLBA, DBRA i FLSA) fins al 31.X (FSEB i FLSA).
Citació pendent d’homologació pel Comi-
té de Rarezas de SEO/BirdLife.

BARCELONÈS

Serra de Collserola 1 ex. migrant en direc-
ció S des del turó Blau el 26.X; s’escolta el
reclam (CODA). Citació pendent d’homo-
logació pel Comité de Rarezas de SEO/Bird-
Life.

Anthus campestris 
Trobat

És especialment remarcable la dada del
6.XI a Barcelona, ja que amplia fins a pri-
mers de novembre la fenologia coneguda
del pas postnupcial, que fins ara es consi-
derava limitat a agost, setembre i octubre.
La resta de citacions entren dins del que
és normal per a aquesta espècie.-PABB i JSPB.

ALT CAMP

Vila-rodona 1 mascle s’observa cantant i
fent tres displays en vol l’1.V (RACC).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural del Cap de Creus 4 exs. al
pla de les Gates el 14.IV (JMAA); primer

registre de l’any. 2 exs. el 19.IX al mas
Rabassers (PFLB); darrera citació de l’any.
7 exs. al pla de les Gates el 18.VIII (JMAA);
màxima concentració. 
L’Escala 2 mascles defensant territori als
turons del Castellet de les Corts el 15.VI
(JMAA). 
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. a les Llaunes el 12.IV (JDLA i
NIGA); primera citació en pas prenupcial.
2 exs. als prats de can Comes el 12.V (CLAA);
darrera citació en pas prenupcial.

ANOIA

Veciana 1 ex. cantant a Sant Gabriel el
12.V (DMMA).

BAGES

Mura 2 exs. a la carena del Montcau el
16.VI (XEAA). 
Santpedor 1 ex. a Joncadella el 17.IV (ABHA).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. en un erm proper a
les Olles el 5.IV (DBCA i MFCA). 1 ex. al
salobrar de l’Alfacada l’1.V; darrera obser-
vació prenupcial (DBCA i RPSA). 1 ex. adult
als erms de la Tancada el 16.VIII; prime-
ra observació postnupcial (DBCA). 1 ex. de
1r hivern al Trabucador el 17.X; darrera
observació postnupcial (DBCA i JPVF).

BAIX EMPORDÀ

Baix Ter 1 ex. als cultius de Torroella de
Montgrí el 17.IV (DBRA). 1 ex. a les dunes
del càmping Delfin Verde el 9.VII (DBRA);
primera observació postnupcial. 
Massís del Montgrí 1 mascle defensant
territori al puig Terró el 9.VI (JMAA). Pos-
teriorment, es confirma la presència d’u-
na parella nidificant en aquest punt (DBRA).

BAIX LLOBREGAT

Cornellà de Llobregat 4 exs. junts al riu
el 8.IV (ASAA); primera citació de pas pre-
nupcial.
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cions prenupcials. 1 ex. a cal Tet el 4.X
(XLBA); primera citació de pas postnup-
cial.

BARCELONÈS

Serra de Collserola Primera observació
postnupcial des del turó de la Magarola
l’1.X (FLLA, DDDA i JPSA). 166 exs. obser-
vats en migració des del turó Blau des
del 7.X a l’1.XI. Màxim de 29 exs. el
21.X amb un grup de 13 exs. (CODA). 

GARRIGUES 

Juneda Encara alguns exs. el 7.IV (JEBA). 

GARROTXA

Santa Pau Primera arribada dels hiver-
nants a la zona dels estanys de can Jordà
el 7.X (OCVA/PZVG).

GIRONÈS

Girona 3 exs. a Fontajau el 25.III; darre-
ra citació hivernal (ACHA). 1 ex. a la zona
del castell de Sant Miquel l’11.X; primera
citació hivernal (PFLB).

NOGUERA

Menàrguens Ja s’observa amb certa regu-
laritat al pla de Violes l’11.X (JEBA). 

PALLARS SOBIRÀ

Aidí Darrera observació de la temporada
a la comarca el 9.V (JPPE).

SEGRIÀ

Puigverd de Lleida 1 ex. el 14.IV. Darre-
ra observació de la primavera (JEBA). 

SELVA

Riells i Viabrea 1 ex. observat i escoltat
en una zona oberta de ribera i prats al riu
Tordera el 12.X (APTA, EBMA i JRRC).

SOLSONÈS

Solsona 3 exs. el 16.IV (DGCA).

TARRAGONÈS

Constantí 1 ex. a l’aeroport l’1.IV; darre-
ra citació prenupcial (ACTA i DJGA)
Tarragona Diversos exemplars en males
condicions físiques després de les neva-
des al Francolí el 16.XII (ACTA i ECBA).
Torredembarra 2 exs. als Muntanyans
l’1.IV (PASA).
Vila-seca Diversos ex. a la Pineda el 27.X;
primera citació postnupcial (ACTA i JMXN).

VALLÈS ORIENTAL

Santa Maria de Palautordera 1 ex. en un
camp de conreu barrejat amb diverses
Motacilla flava a can Carbonell el 6.V (JAPB

i OTMA). 1 ex. a can Carbonell el 28.IX
(JAPB).

Anthus cervinus
Piula gola-roja 

ALT CAMP

Alió 2 exs. al camp d’aviació de Valls el
30.IV (XBGA i CGGA).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. a l’estany Europa el 12.IV
(DBRA, XLBA i JBDA); primera citació en pas
prenupcial. 11 exs. a Vilaüt el 28.IV (PSSB);
xifra màxima en pas prenupcial. 5 exs. a
l’estany de Vilaüt el 6.V (MPMB); darrera
citació en pas prenupcial.

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. en uns camps del
delta l’11.IV (TNNA, JKKA i GKKA). 1 ex. al
Canal Vell el 21.IV (SSAA).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex a cal Roc el 25.IV
(SSAA); única observació de l’any. 
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GARROTXA

Santa Pau 1 ex. anellat a la zona dels
estanys de can Jordà el 27.X; citació tar-
dana (OCVA/PZVG). 27 anellaments durant
la campanya de migració postnupcial, nom-
bre excepcionalment alt (OCVA/PZVG).

GIRONÈS

Girona 1 ex.a Fontajau el 26.IX (ACHA) i
el 18.X (PFLB).

MARESME 

Tordera 15 exs. aturats en un cable a can
Granell el 26.III (EBMA).

NOGUERA 

Camarasa 2 exs. en un camp d’oliveres a
Sant Llorenç de Montgai el 30.IV (TNCA). 

PLA D’URGELL

Bellvís Presència d’exs. en pas als Arcs el
16.IX (JEBA). 

SELVA

Fogars de la Selva Més de 5 exs. a can
Simó el 26.IV (DCFB). 1 ex. en migració
sentit en unes pollancredes del riu Torde-
ra el 17.V (APTA i JRRC).

TARRAGONÈS

Tarragona 1 ex. al Mèdol el 30.VIII (ACTA).

TERRA ALTA

El Pinell de Brai 1 ex. en migració a la
vall de la Bruna el 28.VIII; primera cita-
ció postnupcial (RACC).

Anthus pratensis 
Titella

Cal destacar que enguany s’han rebut tres
observacions de la primera desena de maig.
L’observació en dates tan tardanes no és
del tot excepcional, però sí poc freqüent,
ja que habitualment els darrers hiver-

nants/migrants solen observar-se cap a la
tercera setmana d’abril.- PABB i JSPB.

ALT CAMP

Bràfim 1 ex. a les Quatre Carreteres l’11.X
(CGGA i XBGA).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural del Cap de Creus Un total
de 10 exs. durant la campanya de control
setmanal de migració prenupcial a la pun-
ta del cap de Creus, tots ells en pas cap al
nord. 6 exs. l’1.V (PFLB, PGGA, ACHA, RPRA,

HPMA, JGCB i AACB); màxim registre en pas
actiu prenupcial. 2 exs. a la punta del cap
de Creus el 16.IV (PFLB, PGGA, MSFB i JGCB);
darrera observació prenupcial. 1 ex. al pla
de les Gates el 4.X (JMAA); primera citació
en pas postnupcial.
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. als estanys del Matà el 15.IV
(JCJA); darrera citació prenupcial.

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal Primera observa-
ció postnupcial al parc del Foix el 7.X
(COBA).

BAIX CAMP

Cambrils Aprox. 50 exs. l’1.IV; darrera
citació prenupcial (ACTA).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. als aiguamolls del
mas del Rampaire, l’Encanyissada, el 22.IV;
darrera observació prenupcial (DBCA). 1
ex. al Niño Perdido el 30.IX; primera obser-
vació postnupcial (DBCA).

BAIX EMPORDÀ 

Baix Ter 1 ex. als cultius de Jafre el
17.IV (DBRA); darrera citació prenupcial. 

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 3 exs. a la maresma
el 19.III (JCMC, FLSA i RGBA); darreres cita-
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prenupcial. 1 ex. el 4.IX al pla de les Gates
(PFLB); primera citació en pas postnupcial.
1 ex. a 10 m. n. al sud-est del cap de Creus
el 13.IX (MSFB i PFLB); primera citació en
pas prenupcial. 7 exs. al mas Rabassers el
3.X (PFLB); darrera observació en pas post-
nupcial. 
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. a la closa de les Daines l’1.III
(XLBA, FMVB, JCMC i MIBA); primera citació
prenupcial. 1 ex. de la subespècie feldegg
als prats del mas Trencat el 13.IV (NIGA i
JDLA); citació pendent d’homologació pel
Comité de Rarezas de SEO/BirdLife. 2 exs.
a l’estany Europa el 19.X; darrera citació
postnupcial (TMJA i JMAA).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. als arrossars del Tra-
vés el 15.I; observació hivernal (DBCA, JPVF,

IRFA i LJFA). 3 exs. als arrossars de la Lla-
nada l’1.III; primera observació prenup-
cial (DBCA i JPVF). 1 femella de 1r hivern
als arrossars de Fabra el 13.XI, darrera
observació postnupcial (DBCA).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. al canal de la
Bunyola el 12.III (FLSA); primeres citacions
prenupcials. 30 exs. al costat de la Bun-
yola el 8.IV (FSEB). 3 parelles amb joves a
cal Roc el 29.V (JCCA) i 1 ex. jove a la mares-
ma del Remolar el 9.VI (FLSA); primeres
citacions de nidificació. 6 exs. al terme
municipal del Prat el 17.X (XLBA i EGTA);
darrera citació de pas postnupcial.

BAIX PENEDÈS

Banyeres del Penedès 1 ex. a Casa-roja
el 16.VIII; primera citació postnupcial
(CGGA).

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. es para en una barca de
pesca a 15 milles de la costa davant de Bar-
celona, l’1.VI (JAPB i JPMC).

Serra de Collserola 17 exs. comptabilit-
zats en migració des del turó Blau des del
25.VIII i el 28.IX. Màxim grup de 4 exs.,
però aquesta espècie és difícil de compta-
bilitzar perquè normalment migra a certa
alçada (CODA).

GIRONÈS

Girona 1 ex. a l’illa de Ter el 28.IX (XDPA).
Salt 7 exs. en uns camps a prop del riu
Marroc el 28.IV (ACHA, HPMA, MSFB i PFLB).

MARESME

Malgrat de Mar 2 mascles de la subes-
pècie iberiae a la desembocadura de la Tor-
dera el 13.III (EBMA). 5 exs. cantant a la
desembocadura de la Tordera el 26.III
(EBMA). 30 exs., alguns mascles de la subes-
pècie iberiae i thunbergi, a la desemboca-
dura de la Tordera el 27.III (EBMA). 30 exs.,
1 mascle de la subespècie thunbergi, a la
desembocadura de la Tordera el 17.IV
(EBMA). 2 mascles i 2 exs. femella a la des-
embocadura de la Tordera el 7.V (EBMA).
Palafolls 1 ex. entre els dos ponts el 22.III
i 15 exs. al mateix lloc el 31.III (EBMA).
Tordera 10 exs. a la Tordera el 27.III (EBMA).

MONTSIÀ

Amposta 1 ex. al delta de l’Ebre el 28.II
(XBGA).

RIBERA D’EBRE

Flix Capturat 1 mascle adult de la subes-
pècie iberiae a Sebes el 7.VII; no hi ha dades
prèvies de cria o de presència estival a la
zona (RACC). 

SEGRIÀ

Pantà d’Utxesa 1 ex. el 28.III (SWWA). 

SELVA

Sils 1 ex. als Estanys el 6.V (APTA i JRRC).

VALLÈS OCCIDENTAL

Cerdanyola del Vallès 57 exs. volant per
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Anthus spinoletta
Grasset de muntanya

ALT EMPORDÀ

La Jonquera 1 ex. al Puigneulós, posat
sobre un arç blanc, el 30.III (JBRC).
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. als estanys del Matà el 25.IV
(EGCA i RLXB); darrera citació prenupcial.
2 exs. a les Molleroses el 8.X (BMBA); pri-
mera citació postnupcial.

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. als ullals de Panxa
el 17.IV; darrera observació prenupcial
(DBCA i MFCA). 1 ex. en un arrossar al Poble-
nou del Delta el 9.X; primera observació
postnupcial (DBCA).

BAIX EMPORDÀ 

Baix Ter 1 ex. als arrossars de Pals el 13.IV
(XLBA, JBDA i DBRA); darrera citació pre-
nupcial.

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 37 exs. el 13.I durant
el cens d’ocells hivernants. 1 ex. a cal Roc
l’1.V (JJMA); darrera citació de pas pre-
nupcial. 2 exs. a cal Tet el 17.X (XLBA i
EGTA); primera citació de pas postnupcial.

BARCELONÈS

Serra de Collserola 3 exs. observats en
migració des del turó Blau des del 16.X al
19.X (CODA). 

GARROTXA

Santa Pau Primeres arribades dels hiver-
nants a la zona dels estanys de can Jordà
l’11.X (OCVA/PZVG).

SELVA

Fogars de la Selva 1 ex. en un bosc de
ribera al riu Tordera, a la zona de l’ermi-
ta de Sant Cebrià, el 26.XII (JRRC).
Massanes 1 ex. a la riera de Santa Colo-

ma, a la zona de can Sordet, el 31.III (JRRC).
Santa Coloma de Farners Un grup de 4
exs. i un petit estol a la zona de can Xifra
el 17.II (ADGA).
Sils 20 exs. als Estanys el 8.IV (JRRC).

TARRAGONÈS

Constantí 1 ex. al Francolí l’1.IV; darre-
ra citació prenupcial (ACTA).

Motacilla flava 
Cuereta groga

Es publiquen majoritàriament dades sobre
fenologia de migració que s’escauen en els
períodes habituals de l’espècie a Catalu-
nya. La primera dada de la migració pre-
nupcial és del delta de l’Ebre el 28.II
amb dades més freqüents a principi de
març. Aquest any només s’ha rebut una
sola observació de la subespècie feldegg
durant el pas prenupcial als aiguamolls,
la qual en el cas d’homologar-se suposa-
ria la 6a citació per a Catalunya. Aquest
any s’ha detectat la presència d’un mas-
cle a Flix durant l’època de cria, tot i que
no se n’ha comprovat la nidificació. Durant
aquest any no s’ha rebut cap dada de nidi-
ficació de la subespècie cinereocapilla i tam-
poc cap registre plenament hivernal.-RACC

i SHVA.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural del Cap de Creus Un total
de 4 exs. durant la campanya de control
setmanal de migració prenupcial a la pun-
ta del cap de Creus, tots ells en pas cap al
nord. 2 exs. el 9.IV (PFLB i JVLA); màxim
registre en pas prenupcial. 1 ex. 25.III
(PFLB, DCFB, PGGA, MCME, MSFB, VRAA i NLCA);
primera observació en pas actiu a la pun-
ta del cap de Creus. 1 ex. el 6.V (PFLB);
darrera observació en pas prenupcial actiu.
15 exs. sedimentats al Port de la Selva el
15.IV (PFLB); màxima concentració en pas

Anuari d’Ornitologia de Catalunya 2001222



molls durant el mes de març. Si és homo-
logada es tractaria de la setena observació
i de la primera d’un grup d’ocells, ja que
les citacions prèvies d’aquesta subespècie
fins ara es referien a individus solitaris.-
RACC i SHVA.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural del Cap de Creus Un total
de 77 exs. durant la campanya de control
setmanal de migració prenupcial a la pun-
ta del cap de Creus, tots ells en pas cap al
nord. 15 exs. el 25.III (PFLB, DCFB, PGGA,

MCME, MSFB, VRAA i NLCA); màxim registre
en pas prenupcial. 6 exs. el 22.IV (PFLB,

JGCB i PGGA); darrera observació prenup-
cial en pas actiu per la punta del cap de
Creus.
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà Grup de 7 exs. - 4 mascles i 3 feme-
lles - de la subespècie yarrellii als estanys
del Matà el 5.III, al mig d’un dormidor de
més de 200 Motacilla alba alba (JMAA, TMJA

i MJMA). Citació pendent d’homologació
pel Comitè Avifaunístic de Catalunya.

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 1 poll volander a la
Marina el 19.V (JCRE i PTEA).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 2 parelles reproductores
a tot el delta, 1 parella al Garxal i 1 pare-
lla al Goleró, ambdues construeixen el niu
a la caseta dels pescadors; cens d’ocells
nidificants (DBCA i FVEA/PDEA). 1 femella
de la subespècie yarrellii al Canal Vell del
24.I al 28.II (DBCA). Citació pendent d’ho-
mologació pel Comitè Avifaunístic de Cata-
lunya.

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 392 exs. el 13.I durant
el cens d’ocells hivernants. 1 ex. mel·lànic
al riu Llobregat l’11.III (FSEB).

BARCELONÈS

Barcelona 2 parelles, possiblement 3, han
criat aquest any al zoo (JGGD).
Serra de Collserola 53 exs. observats en
migració des del turó Blau des del 28.IX
a l’1.XI. Màxim de 12 exs. el 27.X (CODA). 

GARROTXA

Montagut 2 exs. fent vols i parades nup-
cials el 9.IV (FTCA i HRAA).
Santa Pau Dormidor consolidat a l’illa de
l’estany de can Jordà amb aproximada-
ment 90-100 exs. a partir de mitjans d’oc-
tubre (OCVA/PZVG).

GIRONÈS

Girona Aprox. 125 exs. en un camp de
Campdorà el 13.I (ACHA, HMPA, IXXA, MSFB

i PFLB). Un estol d’aprox. 80 exs. a mas
Xirgu volant en direcció a la ciutat on s’a-
joquen per passar-hi la nit (EDBA, EMFA i
PFLB).

OSONA

Centelles Seguiment de la nidificació d’u-
na parella: construcció del niu el 18.III,
posta de 3 ous el 31.III, posta d’un quart
ou l’1.IV, neixen 5 polls el 15.IV i els 5
polls ja han volat el 28.IV (FTGA).

SEGRIÀ

Lleida Dormidor amb més de 2.000 exs.
al passatge Pompeu el 28.I (FMSA). Nom-
bre d’exs. semblant al d’anys anteriors.

VALLÈS OCCIDENTAL 

Santa Perpètua de Mogoda 2 polls de
l’any observats el 4.V (VCGA).

Cinclus cinclus
Merla d’aigua 

ALT CAMP

Alcover Niu amb 4 polls petits al niu de
l’Àliga el 26.V (MDDB).
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sobre el campus de la UAB el vespre el
25.IX (ACTA).

VALLÈS ORIENTAL

Granollers 3 mascles territorials a la lle-
ra del Congost el 19.V; nidificant rar a la
zona (JRFA).
Santa Maria de Palautordera Mínim de
40 exs., predomina la subespècie thunbergi
amb presència de flava i iberiae, a can Car-
bonell el 6.V (JAPB i OTMA). Diverses de-
senes d’exs. en un camp de conreu, detec-
tades les subespècies flava, flavissima, ibe-
riae i thunbergi, al molí el 17.IX (JAPB).

Motacilla citreola
Cuereta citrina

Nova dada ja homologada d’aquesta espè-
cie que suposa l’onzena, perquè de les dues
publicades a l’anuari anterior, fins ara només
n’hi ha una d’homologada. Un cop més, es
tracta d’una observació durant la migració
postnupcial però molt primerenca (agost;
totes les anteriors són del setembre) i en
una localitat interior.-RACC i SHVA.

BAGES

Manresa 1 ex. de 1r hivern al llac de l’A-
gulla el 19.VIII (MLMB i AOTA). Citació
homologada pel Comité de Rarezas de
SEO/BirdLife.

Motacilla cinerea 
Cuereta torrentera 

Tot i que es tracta d’una espècie que durant
la migració és menys conspícua que les
altres cueretes, els exemplars observats a
Collserola en pas indiquen un flux regu-
lar durant la tardor. Així mateix, cal des-
tacar les dades de reproducció primeren-
ques del riu Francolí amb polls volanders
a la segona quinzena d’abril.- RACC i SHVA. 

ALT CAMP

Vilabella 1 femella i 3 joves a Vergerars el
7.VII (ABBB).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. a la RN2 el 7.IV (XLBA i JJMA);
darrera citació prenupcial. 1 ex. a l’estany
Europa el 12.X (JCJA); primera citació post-
nupcial.

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal Darrera observació
prenupcial al parc del Foix el 6.III (COBA).
Primera observació postnupcial al parc del
Foix el 14.VIII (COBA).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. a la gola de les Olles
el 4.IV; darrera observació prenupcial
(DBCA). 1 ex. al Canal Vell el 20.IX; pri-
mera observació postnupcial (DBCA i SSAA).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 31 exs. el 13.I durant
el cens d’ocells hivernants. 1 ex. al Remo-
lar el 7.IX (RGBA); primera citació de pas
postnupcial.

BARCELONÈS

Barcelona Reproducció segura al parc de
la Ciutadella (RSBA i TASA/ERIT). 
Serra de Collserola 32 exs. observats en
migració des del turó Blau des del 9.IX al
30.X. Màxim de 7 exs. el 20.IX (CODA). 

TARRAGONÈS

Tarragona 2 polls volanders al Francolí
el 21.IV (ACTA, JMXN, PJAA i SLMA).

Motacilla alba 
Cuereta blanca 

D’aquest any cal destacar l’observació de
7 exs. de la subespècie yarrellii als aigua-
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ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal Darreres observa-
cions prenupcials al parc del Foix el 6.III
(COBA). Primeres observacions postnup-
cials al parc del Foix el 12.X (COBA).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. als ullals de Balta-
sar el 17.IV; darrera observació prenup-
cial (DBCA). 1 ex. de 1r hivern anellat a la
tora Cremada, punta de la Banya, el 23.X;
primera observació postnupcial (DBCA i
OCVA).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. anellat al Remo-
lar el 23.X (QBFA); primera citació de pas
postnupcial.

GARROTXA

Sant Joan les Fonts 1 ex. a la font Calen-
ta el 10.III; darrera observació prenupcial
(CACB). 1 ex. a la mateixa zona el 27.X;
primera observació postnupcial (CACB).
Santa Pau Primera observació postnup-
cial el 5.X (OCVA/PZVG)

GIRONÈS

Gironès 2 exs. capturats per a anellament
a l’illa de Ter el 13.XI (JBLA).

RIBERA D’EBRE

Flix 3 exs. anellats a Sebes durant la cam-
panya de migració postnupcial; primera
captura el 16.X (JACB).

VALLÈS OCCIDENTAL

Cerdanyola del Vallès 1 ex. al campus
de la UAB l’1.III; darrera observació pre-
nupcial (ACTA). 
Serra de Collserola Primera observació
postnupcial des de la serra de na Joana el
30.IX (FLLA, DDDA i JPSA).

Prunella collaris 
Cercavores

Aquest any només sis observacions, totes
elles de l’època hivernal i cinc d’elles en
zones d’hivernada allunyades de la zona
de cria.- RACC i SHVA.

ALTA RIBAGORÇA/PALLARS JUSSÀ/PALLARS

SOBIRÀ/VAL D’ARAN

Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany
de Sant Maurici 5 exs. al Pinetó, a 2.600
m, en una zona de cria, el 6.XI (JCBC).

BAGES

Mura Aprox. 15 exs. a la carena del Mont-
cau el 12.XII (XEAA).

MARESME

Cabrera de Mar 1 ex. al castell de Burriac
el 21.II (DDDA i JDPA). 
Pineda de Mar 1 ex. a la Pedrera el 9.XII
(DCXC).

PRIORAT

Cornudella de Montsant Aprox. 15 exs.
a Siurana l’1.I (XVPA).

VALLÈS ORIENTAL

Sant Feliu de Codines 2 exs. a l’entrada
de Sant Miquel del Fai el 13.II (HAPA).

Cercotrichas galactotes
Cuaenlairat

Aquesta observació suposa l’únic indici de
reproducció del darrer atles d’ocells nidi-
ficants, ja que correspon a un mascle que
efectuava una parada nupcial en un lloc
idoni per a la reproducció. Per a més infor-
mació consulteu Estrada et al. (2004).-
RACC i SHVA.
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GARROTXA

Castellfollit de la Roca 1 ex. el 4.IV (PCRB).
Olot Anellament d’1 ex. a can Morlitx el
8.VII, 1 ex. el 21.VII, 1 ex. el 5.VIII i 5
exs. el 15.VIII (LGPA).

OSONA

Les Lloses 2 exs. transportant material
per al niu el 18.III (SRJA).

Troglodytes troglodytes
Cargolet

L’observació del cap de Creus és molt tar-
dana per tractar-se de la primera citació
hivernal donat que l’entrada d’ocells hiver-
nants es detecta durant setembre i octu-
bre. Així, sembla més plausible que es trac-
ti de petites transhumàncies hivernals que
no pas de l’arribada d’un migrant.- RACC

i SHVA. 

ALT EMPORDÀ

Parc Natural del Cap de Creus 1 ex. al
mas Rabassers el 2.XII (PFLB); primera cita-
ció hivernal en un indret on l’espècie no
cria.

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. al Canal Vell el 2.III;
darrera observació prenupcial molt pri-
merenca per manca de prospecció (DBCA).

2 exs. de 1r hivern anellats a la tora Cre-
mada, punta de la Banya, el 17.X; prime-
ra observació postnupcial (DBCA i JPVF).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 11 exs. el 13.I durant
el cens d’ocells hivernants. 1 ex. al Remo-
lar l’11.IX (JJMB i RRSB); primera citació de
pas postnupcial.

TARRAGONÈS

Tarragona 1 ex. al Francolí el 6.X (ACTA).
1 ex. a l’espigó del far el 3.XI (ACTA). 

Prunella modularis 
Pardal de bardissa 

Es publiquen diverses dades sobre pri-
meres arribades i últimes observacions,
algunes de les quals no coincideixen
amb la fenologia coneguda per a l’espècie
a casa nostra i més aviat semblen el resul-
tat de deficiències de mostratge. En aquest
sentit, cal anar molt en compte a l’hora
d’aportar dades a l’Anuari si no disposem
d’un mínim de seguiment d’una zona. En
el cas del pardal de bardissa, l’arribada a
Catalunya comença a partir de la prime-
ra setmana d’octubre i els darrers hiver-
nants i migrants prenupcials es veuen fins
al mes d’abril. Per això, algunes de les dades
aportades cal prendre-les amb cautela per-
què corresponen a períodes intermedis de
la fenologia coneguda.- RACC i SHVA.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural del Cap de Creus 1 ex al
pla de les Gates el 28.X (JMAA); primer
registre hivernal. 2 exs. a Montjoi el 22.II
(JMAA); darrer registre hivernal. 
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. anellat a les closes del Tec el
9.IV (SSAA i OCVA); darrera citació pre-
nupcial. 1 ex. a les closes del Cortalet el
23.X (BMBA); primera citació postnupcial.
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Luscinia megarhynchos 
Rossinyol 

La primera arribada d’aquest any és del 20
de març al Llobregat, i la darrera el 9 d’oc-
tubre a la Garrotxa. Els patrons de captu-
ra als aiguamolls durant la migració pre-
nupcial encaixen amb força exactitud amb
la mitjana del període d’estudi.-RACC i SHVA.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural del Cap de Creus 8 exs. a
Montjoi el 22.IV (JMAA); primer registre
de l’any. 1 poll a mas Puignau 9.VII (PFLB).
2 exs. a mas Rabassers el 24.VIII (PFLB);
darrer registre de l’any.
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. a les closes del Tec el 26.III
(MPLA); primera citació prenupcial. 1 ex.
al Cortalet el 26.IX (MOOA i RRSB); darre-
ra citació postnupcial.

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal Última citació de
l’any a la font d’Horta el 28.IX (PTEA).

ANOIA

Santa Margarida de Montbui 2 exs. can-
tant el 12.IV (DMMA).

BAGES

Sal 1 ex. cantant l’11.IV (ABHA).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. a les Olles el 3.IV;

primera observació prenupcial (DBCA). 1
ex. al Canal Vell el 17.V; darrera obser-
vació postnupcial (DBCA). 1 ex. de 1r
hivern anellat al Canal Vell el 12.VIII; pri-
mera observació postnupcial (SSAA i DBCA).
1 ex. a l’entrada del Trabucador el 2.X;
darrera observació postnupcial (DBCA i
JPVF).

BAIX EMPORDÀ

Baix Ter 1 ex. el 31.III (VEDA); primera
citació prenupcial.
La Bisbal d’Empordà 1 ex. el 8.IV (CBLA);
primera citació prenupcial.

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. anellat al Remo-
lar el 20.III (QBFA, FLSA i FSEB); primera
citació de pas prenupcial. 1 ex. al Remo-
lar el 18.IX (FLSA); darrera citació de pas
postnupcial

BARCELONÈS

Serra de Collserola Darrera observació
postnupcial des del turó de la Magarola el
22.IX (FLLA, DDDA i JPSA).

GARRIGUES 

Juneda 1 mascle cantant el 7.IV (JEBA). 

GARROTXA

Olot 1 ex. anellat a Cuní el 7.IV (FTCA i
LGPA). 
Santa Pau 1 ex. als estanys de can Jordà
el 9.X; última citació postnupcial (OCVA/

PZVG).

GIRONÈS 

Girona 1 ex. a Domeny el 7.IV (CPVA i
PFLB). 1 ex. a Fontajau el 26.IX (ACHA).

PALLARS SOBIRÀ

Son 1 ex. anellat a les planes de Son el 9.V
(JDAB). Lloc de pas migratori desconegut
fins ara.
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TERRA ALTA

Horta de Sant Joan Un mascle cantant i
en parada nupcial el 24.V prop del riu
Algars (RDAA). Citació validada pel Comi-
tè Avifaunístic de Catalunya (vegu infor-
me CAC). 

Erithacus rubecula 
Pit-roig 

Les dades fenològiques coincideixen amb
la norma habitual a Catalunya. Els patrons
de captura per a anellament a l’estació del
Canal Vell encaixen amb la mitjana, tot i
que s’observa una entrada feble a princi-
pi d’octubre i la concentració del pas durant
aquest mes per acabar de forma molt sob-
tada amb només unes poques captures a
final de mes i principi de novembre. Final-
ment cal esmentar la progressiva colonit-
zació de noves zones de cria a la Ribera
d’Ebre, fet ja assenyalat en anuaris ante-
riors.- RACC i SHVA.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural del Cap de Creus 1 ex.
a mas Rabassers el 24.IV (PFLB); darre-
ra citació del període hivernal. 1 ex. a
la punta del cap de Creus el 3.X (PFLB);
primera citació en període hivernal. 72
exs. a Montjoi el 3.XI (JMAA); màxima
concentració observada en pas post-
nupcial. 
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. a la RN2 el 15.IV (JDLA i NIGA);
darrera citació prenupcial. 1 mascle can-
tant a la Mugueta el 26.V (PFLB); proba-
ble nidificació a la zona. 2 exs. a les clo-
ses d’en Barraquer el 26.IX (BMBA); pri-
mera citació postnupcial.

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. de 2n any anellat al
Canal Vell el 22.IV; darrera observació pre-
nupcial (SSAA i DBCA). 2 exs. de 1r hivern

anellats al Canal Vell el 29.IX; primera
observació postnupcial (SSAA i DBCA).

BAIX LLOBREGAT

Cornellà de Llobregat 2 exs. al parc Rie-
ra el 23.VII i 1 ex. el 21.VIII (ASAA); rar en
aquestes dates.
Delta del Llobregat 237 exs. el 13.I durant
el cens d’ocells hivernants. 1 ex. al canal
de la Bunyola el 19.IX (FLSA); primera cita-
ció de pas postnupcial. 

BARCELONÈS

Barcelona Joves volanders al parc del Labe-
rint el 26.IV (RSBA i TASA/ERIT). 1 ex. esti-
val no reproductor a Sant Martí el 18.V
(RRSB). 1 ex. sentit a Sant Andreu el 8.IX
(LGSB).

RIBERA D’EBRE

La Palma d’Ebre S’escolten 2 mascles fent
cants territorials en una zona on no crien
regularment, al riu de la Cana el 13.IV (RACC).
Flix 1 ex. anellat a Sebes el 28.IX; prime-
ra dada del pas postnupcial (JACB).

TARRAGONÈS

Tarragona 1 ex. a la Canonja el 22.IV;
darerra citació prenupcial (ACTA, DJGA i
ECBA). 
Vespella 1 ex. al pantà del Gaià el 6.X;
primera citació postnupcial (ACTA).

VALLÈS ORIENTAL

Sant Fost de Campsentelles 1 ex. al riu
Besòs el 10.IX (FMVB).
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TARRAGONÈS

Tarragona 1 ex. al Francolí l’1.IV; darre-
ra citació prenupcial (ACTA). 1 ex. al Fran-
colí el 21.IX; primera citació postnupcial
(ACTA).

VALLÈS ORIENTAL 

Granollers 1 ex. al riu Congost el 24.XII
(JRFA).
Montmeló 1 ex. al riu Congost el 8.I (JRFA).
Sant Fost de Campsentelles 1 ex. al riu
Besòs el 12.III (XLBA i FMVA).

Phoenicurus ochruros 
Cotxa fumada 

Les darreres dades d’hivernants al mes
de març en localitats on no cria proba-
blement es deuen a defectes de mostrat-
ge ja que l’espècie roman en aquestes zones
fins a l’abril, tal com indica la dada del
Cortalet. Noteu la data de cria tardana de
Girona amb els polls volanders al setem-
bre. Resulta d’interès esmentar els 46 exs.
del pla de la Calma a finals d’octubre, pro-
bablement migrants sedimentats.- RACC i
SHVA.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural del Cap de Creus 1 ex. al
pla de les Gates el 18.III (JMAA); darrera
citació d’hivernada en un indret on l’es-
pècie no cria. 1 ex. a mas Rabassers el
24.VIII (PFLB); primera citació en perío-
de postnupcial en un indret on l’espècie
no cria. Més de 30 parelles nidifiquen en
els penya-segats litorals del parc natural
(PFLB i PGGA). 
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. al Cortalet el 14.IV; darrera
citació prenupcial (JMAA). 1 ex. a la RN2
el 13.IX (DSSA); primera citació postnup-
cial.

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 femella /2n any al Canal
Vell el 3.IV; darrera observació prenupcial
(DBCA i MFCA). 1 femella /1r any a la casa
de Fusta, l’Encanyissada, el 9.X; primera
observació postnupcial (DBCA).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 114 exs. el 13.I durant
el cens d’ocells hivernants. 1 ex. al càm-
ping Toro Bravo el 6.X (XLBA i GSPA a:
CISEN; El Pebret, núm. 16); primera cita-
ció de pas postnupcial.

BARCELONÈS

Barcelona 1 femella a Sant Martí el 12.III
(RRSB). Primera observació postnupcial
al parc de Montjuïc el 19.X (RSBA i
TASA/ERIT). Ha criat una parella al zoo;
primera dada de reproducció per a la zona
(JGGD).
Serra de Collserola 28 exs. en migració
des del turó Blau des del 12.X al 30.X
(CODA).

GARROTXA

Santa Pau 1 ex. als estanys de can Jordà
el 17.X; primera citació postnupcial
(OCVA/PZVG).

GIRONÈS

Girona 1 ex. a les Pedreres el 17.III;
darrera citació hivernal en un lloc on no
cria de la ciutat (ACHA). Un mínim de 6
territoris al barri vell de Girona el 12.V
(PFLB). 2 polls volanders al pati de l’A-
juntament el 8.IX (PFLB). Arribada dels
primers hivernants a la zona del castell
de Sant Miquel, lloc on no nidifica, el
13.X (ARVA).

OSONA

El Brull Mínim de 46 exs. al pla de la Cal-
ma el 28.X; segurament es tracta d’una
concentració de migrants (ECEA i JBCC).
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SEGRIÀ

Lleida 1 ex. cantant a Torre Ribera el 4.IV
(GBCA). 

SELVA

Riudarenes 1 mascle cantant a mas Vern
el 8.IV (JRRC).

TARRAGONÈS

Tarragona 1 ex. a la Canonja el 22.IV; pri-
mera citació prenupcial (ACTA, DJGA i ECBA).
1 ex. al Lloreto el 18.IX; darrera citació
postnupcial (ACTA).

VALLÈS OCCIDENTAL

Palau-solità i Plegamans 1 ex. a can Pujol
el 8.IV (AJVA).

VALLÈS ORIENTAL

Santa Maria de Palautordera 1 ex. can-
tant a can Carbonell el 9.IV (JAPB).

Luscinia svecica 
Cotxa blava

La fenologia del pas postnupcial a Canal
Vell segons dades d’anellament mostra que
durant l’any 2001 el pas va ser força simi-
lar a la mitjana del període d’estudi. Les
dades més extremes d’aquest any són dels
aiguamolls de l’Empordà, amb la prime-
ra arribada de la migració postnupcial
l’11.VIII i la darrera prenupcial el 22.IV.-
RACC i SHVA.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. anellat a les closes del Tec el
22.IV (SSAA i OCVA); darrera citació pre-
nupcial. 1 ex. a la bassa del Gall Marí l’11.VIII
(JEEA); primera citació postnupcial.

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 mascle al Garxal, el 13.IV;
darrera observació postnupcial (DBCA). 1

mascle de 1r hivern anellat al Canal Vell
el 21.VIII; primera observació postnup-
cial (SSAA i DBCA).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 8 exs. el 13.I durant
el cens d’ocells hivernants. 1 ex. a la mares-
ma el 28.III (DBRA); darrera citació de pas
prenupcial. 1 ex. a la maresma el 4.IX (FLSA

i QBFA); primera citació de pas postnup-
cial.

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. el 17.IX mig estabornit
després de picar contra un finestral; es
recupera i s’allibera al mateix lloc (JGGD).

MARESME

Malgrat de Mar 1 femella a la desembo-
cadura de la Tordera el 13.III (EBMA). 1
mascle a la desembocadura de la Tordera
el 27.III (EBMA).

RIBERA D’EBRE

Flix 41 exs. anellats a Sebes durant la cam-
panya de migració postnupcial; primera
captura el 24.VIII (JACB).

SEGRIÀ

Aitona 1 ex. al marge d’un camp als arros-
sars el 24.XI (EFSA). 
Alcarràs 2 exs. a una bassa dels arrossars
el 25.XI (JCGA).
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MARESME

Sant Iscle de Vallalta 1 mascle a can Mares-
me el 8.IV (EBMA).

NOGUERA

Vilanova de la Sal, les Avellanes i San-
ta Linya 1 mascle a la serra de Mont-roig
el 28.VIII (TNCA). 

PALLARS SOBIRÀ

Llavorsí 1 mascle observat al nucli urbà
amb regularitat (1-4 vegades per setma-
na) entre el 26.III i el 7.VII; reproducció
molt probable però no confirmada (JPPE). 
Son 2 exs. anellats a les planes de Son el
9.V (JDAB). Lloc de pas migratori desco-
negut fins ara.

PLA DE L’ESTANY

Banyoles 1 ex. anellat a la Puda el 10.V
(CFQA, OCVA i XVPA).

SELVA

Fogars de la Selva 1 ex. a can Roca el
21.X (DCFB). 

TARRAGONÈS

Tarragona 1 ex. al Francolí el 20.IV; pri-
mera citació prenupcial (ACTA).

VALLÈS ORIENTAL

Bigues i Riells 1 mascle i 1 femella el 13.IX
(VPRA).
Sant Fost de Campsentelles 1 ex. al riu
Besòs el 7.IX (FMVB).
Vallgorguina 1 femella al Santuari, serra
del Corredor, el 13.IX (JSPC). 2 exs. sen-
tits a la plana del Santuari l’1.X (JSPC).

Saxicola rubetra 
Bitxac rogenc 

La majoria de les dades publicades fan refe-
rència a ocells en migració. La primera cita-
ció del pas prenupcial d’aquest any és del

5.III al Vallès Oriental, sense cap dada ple-
nament hivernal; la darrera observació és
del 2.XI a l’Alt Empordà. Les majors con-
centracions de migrants s’observen la sego-
na quinzena d’abril, mentre que a la tar-
dor el pas és menys evident i es produeix
sobretot al setembre i octubre.-RACC i SHVA.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural del Cap de Creus 5 exs. a
Montjoi el 22.IV (JMAA); primer registre
en pas prenupcial. 1 ex. a mas Rabassers
el 14.V (PFLB); darrera observació en pas
postnupcial. 11 exs. a mas Paltré el 15.IV
(PFLB); màxim registre en pas prenupcial.
1 ex. a la punta del cap de Creus el 14.IX
(PFLB); primer registre en pas postnupcial.
1 ex. a la punta del cap de Creus el 2.XI
(PFLB); darrera citació en pas postnupcial.
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 4 exs. a l’estany Europa el 14.IV
(ABRA, DBRA i APXE); primera citació en pas
prenupcial. 1 ex. als prats de can Comes
(CLAA) i 1 ex. anellat a les closes del Tec
(SSAA i OCVA) el 12.V; darreres citacions en
pas prenupcial. 1 ex. a la RN2 el 9.IX (DSSA);
primera citació en pas postnupcial.

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 1 ex. al camí a cal
Balaguer-Casa Alta el 5.X (PTEA).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 mascle al Garxal el 12.IV;
primera observació prenupcial (DBCA i
MFCA). 1 femella a l’illa de Sant Antoni el
24.V; darrera observació prenupcial (DBCA).
1 femella/1r hivern als erms de la Tanca-
da el 14.IX; primera observació postnup-
cial (DBCA). 1 femella/1r hivern al Niño
Perdido el 2.XI; darrera observació post-
nupcial (DBCA i JPVF).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 17 exs. al Prat de Llo-
bregat (XLBA, JBDA i JJMA) i 1 ex. a la mares-
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TARRAGONÈS

Constantí 1 ex. al Bassal el 18.III; darre-
ra citació prenupcial (ACTA).
Torredembarra 1 ex. als Muntanyans el
18.III (PASA).

Phoenicurus phoenicurus 
Cotxa cua-roja 

D’aquest any cal destacar els indicis de
reproducció al Baix Camp i el Pallars Sobi-
rà. Les dates extremes de migració són el
10.III com a primera dada del pas pre-
nupcial i el 25.VIII com a primera obser-
vació en pas postnupcial, dates que coin-
cideixen amb les citacions d’altres anys
(vegeu anuaris anteriors).- RACC i SHVA.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural del Cap de Creus 1 ex. a
mas Rabassers el 10.III (PFLB); primera
citació en pas prenupcial. 1 ex. a mas Rabas-
sers l’11.V (PFLB); darrera citació en pas
prenupcial. 45 exs. a mas Paltré i mas Puig-
nau el 15.IV (PFLB); màxima concentració
en període prenupcial. 1 ex. a mas Rabas-
sers el 19.IX (PFLB); primera observació en
pas postnupcial. 1 ex. a mas Rabassers el
24.X (PFLB); darrera citació en pas post-
nupcial. 12 exs. a Montjoi el 30.IX (JMAA);
màxima concentració en pas postnupcial. 
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. a l’estany Europa el 17.III
(GDDB); primera citació en pas prenupcial.
1 ex. anellat a les closes del Tec el 14.V
(SSAA i OCVA); darrera citació en pas pre-
nupcial. 1 ex. als prats de can Comes el
24.X; darrera citació en pas postnupcial
(JMAA i PFLB).

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 1 ex. a la cova Pine-
da el 25.VIII (PTEA). 1 ex. a Torrelletes el
21.X (PTEA).

BAIX CAMP

Prades 1 parella a la muralla del nucli antic
el 17.VI (SHVA i DRJB).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 mascle, probablement de
1r hivern, al Canal Vell el 2.IV; primera
observació prenupcial tardana per manca
de prospecció (DBCA). 2 femelles de 2n any
anellades al Canal Vell el 14.V; darrera obser-
vació prenupcial (SSAA i DBCA). 1 femella de
1r hivern anellada al Canal Vell el 12.VIII;
primera observació postnupcial (SSAA i DBCA).
1 femella de 1r hivern anellada a la tora
Cremada, punta de la Banya, el 22.X; darre-
ra observació postnupcial (DBCA i JPVF).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 mascle anellat al
Remolar el 21.III (QBFA, FLSA, JCMC, MIBA,

XLBA, EGPA i JBDA); primera citació de pas
prenupcial. 1 ex. a la pineda de cal Fran-
cès (MOOA i ABBE) i 3 exs. al terme muni-
cipal del Prat el 4.V (XLBA i JBDA); darreres
citacions de pas prenupcial. 1 ex. anellat
al Remolar el 4.IX (QBFA, FLSA, JJMA, JBDA i
ALXA); primera citació de pas postnupcial. 

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. al parc de la Ciutadella el
7.V (RSBA i TASA/ERIT). 1 ex. al parc de Mont-
juïc el 17.IX (RSBA i TASA/ERIT).

GARROTXA

Santa Pau 1 ex. als estanys de can Jordà
el 19.X; última citació postnupcial
(OCVA/PZVG).

GIRONÈS

Girona 1 ex. anellat a Domeny el 7.IV
(CPVA i PFLB). 2 exs. a l’avinguda Pericot el
21.IV (MAXB). 1 femella a la zona del cas-
tell de Sant Miquel el 25.IX (PFLB). Més de
3 exs. a la mateixa zona el 13.X (ARVA).
Sant Gregori 1 femella a Constantins el
12.IX (MBMB). 
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BERGUEDÀ

Montclar Grup familiar el 6.V; primers
joves volanders observats enguany a la
comarca (PABB). 
Puig-reig Construcció del niu el 28.III
(PABB).

SEGRIÀ 

Alguaire 3 pollets al pla el 26.VI (DGCA). 

TARRAGONÈS

Torredembarra 1 mascle als Muntanyans
el 16.IV (PASA).

Saxicola maurus
Bitxac comú siberià

Només hi ha dues dades prèvies homolo-
gades a Catalunya: 1 mascle a la Banya,
delta de l’Ebre, el 2.III.1997 (Bota et al.
Ardeola 46(1): 143) i un altre mascle a Coll-
serola el 31.III.1998 (Rajasärkkä Ardeola
47(1): 153). En el cas d’aquest any cal
remarcar que molt probablement es tracti
d’un ocell que ha hivernat, tractant-se del
primer cas documentat a Espanya, on les
poques dades homologades només men-
cionen ocells presumiblement en pas.- JCPA.

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 mascle a les dunes del
Garxal el 2.II (DBCA i IBXB); probablement
es tracta del mateix exemplar observat a les
properes dunes de la Marquesa el 4.XII.2000,
tot i que en aquell moment no es va poder
identificar amb seguretat (DBCA, JPVF, FTCA

i HRXA). Citació pendent d’homologació pel
Comité de Rarezas de SEO/BirdLife.

Oenanthe oenanthe 
Còlit gris

Es publiquen un bon nombre d’observa-
cions de migrants dins del període feno-

lògic conegut per a l’espècie a Catalunya,
amb concentracions màximes a les comar-
ques de ponent. D’aquest any cal destacar
la citació de la subespècie leucorhoa, enca-
ra pendent d’homologació. Aquest taxó ha
de ser regular en pas per Catalunya, però
per identificar-lo amb seguretat cal cap-
turar l’ocell. A diferència d’anuaris ante-
riors, aquest any no hi ha cap observació
hivernal.- RACC i SHVA.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural del Cap de Creus 1 ex. al
pla de les Gates el 24.III (JMAA); primer
registre en pas prenupcial. 1 ex. al mas
Rabassers el 24.VI (PFLB, MGCA, MSFB i PGGA);
darrera citació en pas prenupcial. 18 exs.
al pla de les Gates el 8.V (PFLB i JMAA); màxi-
ma concentració prenupcial. 2 exs. al mas
Rabassers el 31.VIII (PFLB); primera citació
en pas postnupcial. 4 exs. al pla de les Gates
el 21.X (JMAA); darrera citació en pas post-
nupcial. 11 exs. al pla de les Gates el 22.IX
(JMAA); màxima concentració en pas post-
nupcial. 1 mascle de la subespècie leucor-
hoa al pla de les Gates el 22.IV (EGCA, RLXB

i JMAA). Citació pendent d’homologació pel
Comitè Avifaunístic de Catalunya. 
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. en uns conreus de Castelló
d’Empúries el 18.III (SSAA); primera cita-
ció en pas prenupcial. 1 ex. als prats de
can Comes el 12.V (CLAA); darrera cita-
ció en pas prenupcial. 1 ex. a la platja de
can Comes el 21.X (PAEA); darrera citació
en pas postnupcial.

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 1 ex. al camí a cal
Balaguer-Casa Alta el 2.V (FCFA i PTEA).
Santa Margarida i els Monjos 1 ex. al
turó de la Pòpia el 4.X (PTEA).

ALT URGELL

Organyà 1 mascle al camp de tir, prop de
Fontanet, el 26.VI (JDAB).

Llista Sistemàtica 235

ma el 17.IV (FLSA); màxim prenupcial. 1
ex. a la Podrida el 4.V (XLBA i JBDA); darre-
res citacions prenupcials. 1 ex. a la mares-
ma el 6.IX (FSEB); primera citació de pas
postnupcial.

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. al parc de Montjuïc el
17.IX (RSBA i TASA/ERIT).

GARROTXA

Santa Pau 1 ex. a can Jordà el 5.X; últi-
ma citació postnupcial (OCVA/PZVG).

GIRONÈS

Girona 1 ex. a Fontajau el 18.IV (ACHA i
PFLB). 4 exs. a Fontajau el 28.IV (ACHA,

HPMA, MSFB i PFLB). 1 ex. a Fontajau el 10.IX
(ACHA). 7 exs. a Fontajau el 26.IX (ACHA).

MARESME

Arenys de Mar 1 femella al Rial Llarg el
17.V (EBMA).

OSONA

Malla Pas marcat el 19.IV, quan s’obser-
va freqüent als marges de camps de la Pla-
na de Vic (RPEA).

PLA DE L’ESTANY

Esponellà 4 exs. en uns camps al costat
del camí del pla de Martís el 15.IV (CFQA). 

SEGRIÀ

Pantà d’Utxesa 1 femella el 16.V. Darre-
ra citació del pas prenupcial (SWWA). 

TARRAGONÈS

Salou 2 femelles al cap de Salou el 30.IV
(ACTA, JMXN i PJAA).
Tarragona 2 exs. a la Canonja el 22.IV
(ACTA, DJGA i ECBA).
Vespella 6 exs. al pantà del Gaià el 6.X
(ACTA).

VAL D’ARAN

Es Bòrdes Joves el 5.VIII (DRJA, JMAC i
SRJA).

VALLÈS ORIENTAL

La Llagosta 1 ex. a can Pere Gil el 5.III;
observació molt primerenca (FMVB). 1 ex.
a les rodalies de la depuradora el 27.VIII
(FMVB).

Saxicola torquatus
Bitxac comú 

D’aquest any cal destacar el recompte dels
83 exs. presents al delta del Llobregat
durant el gener que donen una idea de l’a-
bundància d’aquesta espècie durant l’hi-
vernada.- RACC i SHVA.

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 femella a les dunes de
gola de Pal el 5.IV; darrera observació pre-
nupcial (DBCA). 1 ex. anellat al Canal Vell
el 17.X; primera observació postnupcial
(SSAA i DBCA).

BAIX LLOBREGAT

Cornellà de Llobregat Una parella nia
vora el riu l’11.IV (ASAA); lloc atípic.
Delta del Llobregat 83 exs. el 13.I durant
el cens d’ocells hivernants. Entre 3 i 4 pare-
lles establertes en tota la reserva del Remo-
lar fins a primers del mes de maig (FLSA i
FSEB).
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ya: arribades des de finals de març i sobre-
tot a l’abril, i darreres observacions post-
nupcials a finals de setembre i principis
d’octubre.- RACC i SHVA.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural del Cap de Creus 2 exs. al
pla de les Gates el 14.IV (JMAA); primer
registre de l’any. 12 exs. al pla de les Gates
el 12.V (JMAA); màxima concentració pre-
nupcial. 2 polls a la punta del cap de Creus
l’1.VII (PFLB). 1 ex. al pla de les Gates el
22.IX (JMAA); darrera citació de l’any.
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. a Vilaüt el 14.IV (JDLA i NIGA).
1 ex. als prats de can Comes el 22.IV (CLAA).
1 ex. als prats de la Muga Vella el 25.IV
(PSSB). 1 ex. als Tres Ponts el 20.V (MCTA). 
Sant Climent Sescebes 1 mascle al pla
dels Torlits el 15.IV (ACJA).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 mascle al camí de la gola
de les Olles el 5.IV; primera observació
prenupcial (DBCA). 1 femella a la punta de
la Banya el 2.VI; darrera observació pre-
nupcial (DBCA). 1 mascle adult als erms de
la Tancada el 13.IX; primera observació
postnupcial (DBCA i FVEA). 1 femella/1r
hivern al Trabucador el 5.X; darrera obser-
vació postnupcial (DBCA i JPVF).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a la platja del
Golf el 22.III (TMPA i FCCA); primera cita-
ció de pas prenupcial. 1 femella al Remo-
lar el 14.V (FLSA); darrera citació de pas
prenupcial.

BERGUEDÀ

Montmajor Grup familiar (parella amb 2
joves) el 25.VI (JSPB).

MARESME

Sant Iscle de Vallalta 1 femella anellada
a can Maresme el 28.IV (EBMA).

NOGUERA 

Foradada 1 mascle cantant a Rubió de
Dalt el 13.IV (JEBA i MBOA). 

SEGRIÀ

Aitona Femella amb 2 polls volanders als
plans de Basconell el 21.VI (ABBB). 
Alfés 1 ex. entre Alfés i mas de Melons el
28.III (GBCA). 

TARRAGONÈS

Salou Aprox. 10-15 exs. al cap de Salou
el 30.IV (ACTA, JMXN i PJAA).
Tarragona 2 exs. a l’espigó del far el 8.X
(ACTA).
Torredembarra 1 mascle als Muntanyans
el 4.IV (CGGA).
Vespella 1 ex. al pantà del Gaià el 29.IV
(ACTA).

VALLÈS OCCIDENTAL 

Vacarisses 1 ex. adult amb 2 polls volan-
ders al pla del Fideuer el 15.V; segon any
que cria a la zona (ECGC i JCRD).

Oenanthe deserti
Còlit del desert

Primera citació homologada a Catalunya.
La data seria típica en comparació amb les
dades de països propers, com ara França,
on se l’ha citat a la banda mediterrània,
especialment des de finals de tardor a prin-
cipis d’hivern, amb tendència a aparèixer
durant el desembre (Dubois et al. 2000).-
JCPA.

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 mascle de 1r hivern
a l’aeroport el 13.I (FSEB). L’ex. va ser cap-
turat a l’aeroport, anellat i alliberat al Remo-
lar el 17.I (RGBA, FLSA, FSEB, EGPA, QBFA i
FMVB); es tracta de la segona citació al del-
ta. Citació homologada pel Comité de Rare-
zas de SEO/BirdLife.
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BAGES

Fals 1 ex. el 18.III (JCGF).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 mascle en un arrossar
del camí del Pas el 28.II; primera obser-
vació prenupcial (DBCA i JPVF). 1 femella
als erms de la Tancada el 23.V; darrera
observació prenupcial (DBCA). 1 mascle als
arrossars del Canal Vell el 12.IX; primera
observació postnupcial (DBCA). 1 feme-
lla/1r hivern al Trabucador el 29.X; darre-
ra observació postnupcial (DBCA i JPVF).

BAIX EMPORDÀ

Begur 1 ex. al massís de Begur el 25.III
(CBLA).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 2 exs. a ca l’Arana el
7.III (XLBA, JCMC i JBDA); primera citació de
pas prenupcial. 1 ex. a la platja del Remo-
lar i maresma el 9.V (FLSA); darrera cita-
ció de pas prenupcial. 1 ex. a la Vidaleta
el 30.VIII (FLSA); primera citació de pas
postnupcial. 23 exs. a diferents punts del
T.M. del Prat el 4.X (XLBA); màxim post-
nupcial. 

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. al parc de Montjuïc el
19.X (RSBA i TASA/ERIT).
Serra de Collserola 6 exs. al turó de les
Roquetes al vespre el 30.IV (CODA). 

GARROTXA

Santa Pau 1 ex. als estanys de can Jordà
del 22 al 25.IX (OCVA/PZVG).

GIRONÈS

Girona 1 mascle a Fontajau el 26.IX (ACHA).

MARESME

Malgrat de Mar 2 exs. a la desemboca-
dura de la Tordera el 24.IV (EBMA).
Tordera 1 ex. a can Granell el 26.III (EBMA).

NOGUERA 

Menàrguens Més d’un centenar d’ocells
sedimentats en uns camps llaurats i gua-
rets al pla de Violes l’11.X (JEBA). 

OSONA

El Brull 1 ex. al pla de la Calma el 28.X
(ECEA i JBCC).

SEGRIÀ

Alfés 1 ex. a la timoneda el 26.III (GBCA).
46 exs. al secà el 16.IX (SWWA). 
Pantà d’Utxesa 1 ex. el 24.VIII (SWWA). 

SOLSONÈS

Lladurs 1 ex. al cap del Pla el 28.X (DGCA).

TARRAGONÈS

Salou 1 mascle al cap de Salou el 29.IV(ACTA

i PJAA). Aprox. 60-70 exs. al cap de Salou
el 30.IV (ACTA, JMXN i PJAA). 
Tarragona 1 mascle a l’espigó del far el
21.X (ACTA). 
Torredembarra 3 exs. als Muntanyans el
4.IV; primera citació prenupcial (CGGA).
Vespella 1 ex. al pantà del Gaià el 6.X
(ACTA).

URGELL

Riu de Sió 1 ex. el 24.V (DGCA). 

VALLÈS ORIENTAL

Vallgorguina 1 ex. a la plana del Santua-
ri, serra del Corredor, el 16.IX (JSPC). 1 ex.
al camí que puja al Santuari, serra del
Corredor, i 2 exs. al Santuari l’1.X (JSPC).
1 ex. a la plana del Santuari, serra del Corre-
dor, el 12.XI (JSPC).

Oenanthe hispanica 
Còlit ros

S’aporta un recull de dades, principalment
de fenologia de migració, que encaixen
amb el patró habitual conegut a Catalun-
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Serra de Collserola 1 femella sota el puig
d’Olorda el 10.V i el 18.IX (FLLA, DDDA i
JPSA). 

BERGUEDÀ

Montmajor 1 mascle duent becada, en
una zona cremada en regeneració, el 19.VI
(PABB).

GARRIGUES 

Castelldans 1 femella a mas de Melons el
26.IV (FPTA i JBSA). 

RIBERA D’EBRE

La Palma d’Ebre 1 mascle al barranc de
la Pileta el 12.V (RACC).

Monticola solitarius
Merla blava 

Es publiquen dades de la presència de l’es-
pècie en ambients urbans i suburbans, tal
com ja s’ha fet en anuaris anteriors. La data
de cant al cap de Creus cal considerar-la
amb precaució, ja que molt probablement
almenys una part dels mascles adults deuen
mantenir els territoris de cria tot l’any i els
defensen amb cants i exhibicions de vol
davant d’altres mascles.-RACC i SHVA.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural del Cap de Creus 1 ex. can-
tant a la punta del cap de Creus el 18.III
(PFLB); primera observació de l’any d’un
mascle marcant territori. 

ANOIA

Sant Martí de Tous 1 jove volander és ali-
mentat per un mascle a l’Eucaria el 16.VI
(DMMA).

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. al parc de Montjuïc el
19.X (RSBA i TASA/ERIT).

TARRAGONÈS

La Pobla de Montornès 1 mascle amb 2
polls volanders a mas Mercader el 16.VI
(ABBB).

VALLÈS OCCIDENTAL

Sabadell 1 mascle observat en la xeme-
neia d’una antiga fàbrica al riu Ripoll el
19.XII i el 25.XII (XEAA).

Turdus torquatus 
Merla de pit blanc 

A part de les dades de migrants del pas
prenupcial (març i abril) i postnupcial
(setembre, octubre i novembre) cal desta-
car les dades d’hivernada al Pallars Jussà
per la quantitat d’exemplars presents. Així
mateix, resulta força atípica la presència
hivernal de l’espècie als jardins de la Jon-
quera. Caldrà dedicar més atenció en els
pròxims anys a dades de presència estival
al Puigneulós per comprovar-ne la repro-
ducció.-RACC i SHVA.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural del Cap de Creus 1 ex. al
pla de les Gates el 14.IV (JMAA). 
La Jonquera 1 ex. en un hort del nucli
urbà entre el 22.I i el 14.II (JRPC). Alguns
exs. observats als jardins del nucli urbà
el 27.I (JBRC). 1 ex. al Puigneulós el 18.VI,
en una zona de prats de muntanya a la
vora d’una fageda (JBRC) on l’abril de l’any
1997 es van observar dues parelles en acti-
tud de festeig (JBRC). 

ANOIA

Massís de Montserrat 5 exs. a la zona de
les Agulles el 6.X (APSA i EIBA).

BAGES

Castelltallat 1 ex. a la carena de la serra
el 22.III (JCGF).
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Oenanthe leucura 
Còlit negre

ALT EMPORDÀ

Parc Natural del Cap de Creus 2 exs. al
mas dels Arbres el 10.VII (JSVA). 1 ex. a la
punta del cap de Creus el 23.III (SSAA);
úniques citacions de l’any d’una espècie
que sembla a punt d’extingir-se al parc, on
havia estat abundant anys enrere.

ANOIA

Calaf 1-2 exs. al molí de la Roda el 31.III
(DMMA).

BAIX PENEDÈS

El Montmell 1 ex. al Montmell el 15.V
(CGGA i XBGA).

PALLARS JUSSÀ

Sant Esteve de la Sarga 1 ex. al peu del
molar de Mont-rebei, al barranc Gros, el
6.V (EFSA).

SEGRIÀ

Sarroca 1 ex. cantant en un tossal prop
del poble el 24.III (JCGA). 
Torres de Segre 1 ex. al barranc de la
vall del Canar el 5.VI (ABBB, DGCA, DGJA i
GBCA). 

Monticola saxatilis
Merla roquera 

Aquest any les primeres arribades són a
partir del 13.IV i les darreres observacions
postnupcials el 18.IX. Cal esmentar el mas-
cle detectat en migració al parc Güell de
Barcelona (zona atípica), i la data prime-
renca de cria del 27.V, amb un mascle duent
becada.- RACC i SHVA.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural del Cap de Creus 1 ex. can-
tant al pla de les Gates el 19.IV (JMAA); pri-

mera citació de l’any. Fins a 3 mascles can-
tant a la zona del pla de les Gates i puig
Pení el 8.V (PFLB, JMAA i APBD). 1 mascle al
mateix lloc duent becada el 27.V (JMAA).
1 ex. jove de l’any al mateix indret l’11.VIII
(JMAA). 1 ex. al pla de les Gates el 9.IX
(JMAA); darrera citació de l’any.

ANOIA

Òdena 1 femella al repetidor de Maioles
el 28.IV i 26.V (DMMA). 
Serra de Rubió 1 mascle cantant el 15.VI
(JCGA).
Veciana 1 mascle cantant a Sant Gabriel
el 12.V (DMMA).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 femella al Niño Perdi-
do el 13.IV (DBCA). 1 mascle als erms de
la Tancada el 16.IV (SWWA). 1 mascle al
malecó que porta a la tora Cremada, pun-
ta de la Banya, el 25.IV (DBCA i MFCA). 

BAIX EMPORDÀ

Regencós 1 ex. parat al Caramany Gros
el 15.IV (XGMA); primera observació pre-
nupcial. 

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 femella al Remolar
el 25.IV (FSEB i QBFA). 

BARCELONÈS

Barcelona 1 mascle al parc Güell el 4.V
(RSBA i TASA/ERIT).
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Turdus philomelos 
Tord comú 

ALT EMPORDÀ

Parc Natural del Cap de Creus 1 ex. a
Montjoi el 29.IV (JMAA); darrera citació
d’hivernada. 1 ex. a Montjoi el 7.X (JMAA);
primera citació del pas postnupcial. 18
exs. sedimentats a la punta del cap de Creus
el 20.X (PFLB). 39 exs. sedimentats al pla
de les Gates el 28.X (JMAA); màxim en pas
postnupcial. 
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. als conreus del mas Avinyó el
12.V (CLAA); darrera citació prenupcial.

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. de 2n any anellat al
Canal Vell el 18.IV; darrera observació
postnupcial (SSAA i DBCA). 1 ex. al camí
que porta al mirador dels Parrillos, Canal
Vell, el 30.IX, primera observació post-
nupcial (DBCA).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 45 exs. el 13.I durant
el cens d’ocells hivernants. 1 ex. a la Ricar-
da el 4.V (XLBA i JBDA); darrera citació de
pas prenupcial. 1 ex. a ca l’Arana el 4.X
(XLBA); primera citació de pas postnupcial.

BAIX PENEDÈS

Banyeres del Penedès Diversos exem-
plars detectats en migració nocturna entre
el 13.X i el 28.X, màxim 144 exs. el 17.X
en 15 minuts a les masies de Sant Miquel
(CGGA).

BARCELONÈS

Barcelona 14 exs. al parc de Montjuïc el
18.IV (RSBA i TASA/ERIT); darrera observa-
ció prenupcial a la comarca. Primera obser-
vació postnupcial al parc de Montjuïc el
3.X (RSBA i TASA/ERIT).
Serra de Collserola 705 exs. comptabi-
litzats en migració directa cap al sud des

del turó Blau des del 12.X a l’1.XI. Màxim
de 430 exs. el 13.X en només dues hores
i mitja, i en un dia força núvol amb un
grup màxim de 37 exs. (CODA).

GARROTXA

Santa Pau 1 ex. cantant el 10.II (FTCA).

TARRAGONÈS

Constantí 1 ex. a Sant Ramon el 18.III;
darrera citació prenupcial (ACTA).

Turdus iliacus 
Tord ala-roig

ALT CAMP

Aiguamúrcia Aprox. 60-80 exs. a la pla-
na del pla de Manlleu el 6.I (CGGA).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. a les closes d’en Barraquer el
6.II (BMBA). 1 ex. a les closes del Tec el
3.III, 3 ex. el 4.III i 2 exs. el 5.III (FCTA,

JRSB, JVLA, MPLA i SSAA). Pas intens d’exs. a
les closes del Tec els dies 7 i 8.III (SSAA).
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BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 mascle al Canal Vell el
4.IV (DBCA). 2 exs. a la tora Cremada, pun-
ta de la Banya, el 18.X (DBCA i JPVF). 1 ex.
a la tora Cremada, punta de la Banya, el
21.X (DBCA i JPVA).

BARCELONÈS

Serra de Collserola 2 exs. observats des
del turó de la Magarola l’11.IX (FLLA, DDDA

i JPSA).

PALLARS JUSSÀ

La Torre de Capdella Desenes d’exs. en
pastures i ginebredes a 2.200 m a les comes
de la vall de Filià el 13.XII. Hivernada regu-
lar a la zona (JCBC).

PRIORAT

La Morera de Montsant 1 ex. l’1.XI (ACTA).

Turdus merula
Merla

ALT EMPORDÀ

Parc Natural del Cap de Creus 14 exs.
a Montjoi el 3.IX (JMAA); dispersió d’indi-
vidus joves, en un indret on hi crien només
2-3 parelles.

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. als pins del Soro,
punta de la Banya, el 8.IV; darrera obser-
vació prenupcial (DBCA i MFCA). 1 ex. adult
femella anellat a la tora Cremada, punta
de la Banya, el 17.X; primera observació
postnupcial (DBCA i JPVF).

BARCELONÈS

Barcelona 1 mascle cantant al parc de la
Guineueta el 17.I (JEBA); primers cants
territorials.

Turdus pilaris
Griva cerdana

L’any 2001 no sembla que hagi estat gai-
re bo per a l’espècie en comparació amb
els anteriors, i pel nombre d’exemplars
només cal subratllar l’observació del Pallars
Sobirà.-RACC i SHVA.

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 12 exs. a la Bovera
el 21.XII (MMSA i PTEA).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. a l’Encanyissada el
7.XII (DBCA). 1 ex. a les dunes de la Mar-
quesa el 16.XII (DBCA). 1 ex. en un erm a
la granja Figueres, illa de Mar, el 23.XII
(DBCA).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. als itineraris del
Remolar el 19.XII (AWCA); única observa-
ció d’enguany.

GARROTXA

Sant Aniol de Finestres 1 ex. a Santa
Maria de Finestres, sota el puig entre fage-
des i rouredes, el 18.I (FTCA). 

PALLARS SOBIRÀ

Baix Pallars Més de 100 exs. en ginebre-
des a 1.900 m a la serra de Mollet el 24.II
(JCBC).

PLA D’URGELL

El Poal Grup de 9 exs. el 29.XII (JEBA). 
Torregrossa 1 ex. el 23.XII (FMSA i JEBA). 

PRIORAT

Cornudella de Montsant 3 exs. el 18.II
(ASAA).
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de 103 exs. el 26.X observats des del turó
Blau (CODA), amb un estol de 70 exs. albi-
rats des del turó de la Magarola el mateix
dia (FLLA, DDDA i JPSA). 

GARROTXA

Santa Pau 1 ex. a les costes de Simó el
13.VII (JPTA).

GIRONÈS

Sant Gregori 1 parella nidifica a la zona
de Calders, a Constantins, i es poden veu-
re els adults portant becades durant el mes
de juny (MBMB).

Cettia cetti 
Rossinyol bord 

A diferència del que es va produir els anys
1999 i 2000, amb una sèrie de pics a l’oc-
tubre i un perfil relativament arrodonit, el
patró de captures d’aquest any al Canal
Vell s’ajusta molt més a la mitjana dels anys
d’estudi. Cal destacar, però, la concen-
tració de captures a finals de setembre i
començament d’octubre.- CACB.

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 femella de 2n any ane-
llada al Canal Vell el 18.IV; darrera obser-
vació prenupcial (SSAA i DBCA). 1 femella
de 1r hivern anellada al Canal Vell el 6.VIII;
primera observació postnupcial (SSAA i
DBCA).

BARCELONÈS

Barcelona 1 mascle cantant al parc de
Montjuïc el 8.V (RSBA i TASA/ERIT). 1 ex.
sentit al parc de la Ciutadella el 25.IX (RRSB),
el 13.X (JEBA) i el 12.XI (RSBA i TASA/ERIT).

Cisticola juncidis
Trist 

Del recull de dades d’aquest any cal des-
tacar la dada primerenca de cria del Baix
Camp, que coincideix amb la primera pos-
ta controlada al Baix Penedès (30.III) per
P. Mestre (Muntaner et al. 1984).- CACB.

BAIX CAMP

Reus 1 ex. construint un niu a Aigües-
verdes el 10.III (ACTA).

BARCELONÈS

Barcelona 1 mascle cantant al parc de
Montjuïc el 8.V (RSBA i TASA/ERIT). 
Serra de Colslerola 1 ex. migrant cap al
sud des del turó Blau el 14.IX (CODA).

BERGUEDÀ

Bagà 1 ex. cantant als camps vora el poble
el 30.VII (PABB). 
La Pobla de Lillet 1 ex. cantant en un
camp d’alfals el 27.VII (PABB).

NOGUERA

Menàrguens 1 ex. el 4.VII (DGCA).

OSONA

Manlleu Mín. 3 exs. en herbassars sobre
el Ter, entre la Gleva i Manlleu, el 17.VIII
(RPEA). 
Santa Maria de Besora 1 mascle can-
tant a la serra dels Bufadors el 21.VII
(CMGA).

URGELL

Preixana 1 ex. cantant al canal de l’Urgell
el 29.V (DGCA). 
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ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 1 ex. a prop de Cas-
tellet el 15.I (PTEA). 1 ex. al riu Foix el 3
i el 5.II (PTEA).

ALT URGELL

Adraén 1 ex. en una pineda de Pinus sylves-
tris, al camí de Sant Salvador, aprox. 1.525
m (PPCA i TVRT). 
Alinyà S’anella 1 jove de l’any el 22.XII
(PPCA i TVRT).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. escoltat al Canal Vell
el 2.III; darrera citació prenupcial, molt
primerenca per falta de prospecció poste-
rior (DBCA). 1 ex. escoltat a la tora Cre-
mada, punta de la Banya, el 19.X; prime-
ra citació postnupcial (DBCA i JPVA).

BAIX LLOBREGAT

Cornellà de Llobregat 1 ex. al riu el 3.III
(ASAA); darrera citació de pas prenupcial.
Delta del Llobregat 1 ex. davant el càm-
ping cala Gogó el 15.II (JSPC). 1 ex. a ca
l’Arana el 30.X (DBRA i XLBA a: CISEN; El
Pebret, num. 16); primera citació de pas
postnupcial. 1 ex. sobre la Vidala el 17.XII
(FLSA) i 18.XII (FLSA i DBRA).

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. al parc Güell el 19.XI (RSBA

i TASA/ERIT). 1 ex. al parc Cervantes el 21.XI
(RSBA i TASA/ERIT).
Serra de Collserola Primera observació
postnupcial des del turó de la Magarola el
15.X (FLLA, DDDA i JPSA). 1 ex. migrant cap
al sud des del turó Blau l’1.XI (CODA).

GIRONÈS 

Girona Aprox. 50 exs. a Fontajau el 4.II
(CPVA). 1 ex. anellat a l’illa de Ter el 13.XI
(JBLA) i el 24.II (CPVA).
NOGUERA 

Os de Balaguer 6 exs. al partidor de Gerb
el 30.XII (TNCA). 

PLA DE L’ESTANY

Banyoles 1 ex. anellat als aiguamolls de
la Puda el 25.I (CFQA, OCVA i XVPA). 

RIBERA D’EBRE

Flix 1 ex. a Sebes el 30.XII (EPFA).

SELVA

Fogars de la Selva 1 ex. escoltat en migra-
ció nocturna el 20.X (DCFB).
Santa Coloma de Farners 1 ex. a la rie-
ra de Santa Coloma, a la zona del balnea-
ri, el 17.II (ADGA).

VALLÈS OCCIDENTAL

Palau-solità i Plegamans 3 exs. alimen-
tant-se amb altres espècies de túrdids a
l’hostal del Fum el 25.I (JPCA).

VALLÈS ORIENTAL

La Llagosta Un mínim de 30 exs. en una
pollancreda el 6.II (FMVB).

Turdus viscivorus 
Griva

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. a l’estany del Cortalet el 4.II
(JMGC). Pas intens d’exs. a les closes del
Tec els dies 7 i 8.III (SSAA).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. el 13.I durant
el cens d’ocells hivernants. 1 ex. jove al
Remolar el 27.VI (FLSA i FSEB); ex. en dis-
persió postnupcial. 1 ex. el 17.X (XLBA i
EGTA a: CISEN; El Pebret, num. 16); pri-
mera citació de pas postnupcial.

BARCELONÈS

Serra de Collserola 145 exs. comptabi-
litzats en migració directa cap al sud des
del turó Blau des del 12.X a l’1.XI. Màxim
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ex. anellat a l’estany dels Roncaires el 3.VIII
(OCVA).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. cantant al Canal Vell
el 4.IV; primera citació prenupcial, lleu-
gerament tardana per manca de prospec-
ció (DBCA). 1 ex. de 1r hivern anellat al
Canal Vell el 14.X; darrera observació post-
nupcial (SSAA i DBCA).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. anellat al Remo-
lar el 10.VIII (JCMC i FLSA); primera cita-
ció de pas postnupcial. 1 ex. el 17.X (XLBA

i EGTA a: CISEN; El Pebret, num. 16); darre-
ra citació de pas postnupcial. 

RIBERA D’EBRE

Flix Només 1 ex. anellat a Sebes el 29.VIII;
un mal any per a l’espècie a la zona (JACB).

PALLARS JUSSÀ

Castell de Mur 2 exs. cantant a l’embas-
sament de Cellers el 25.IV (JBSA).

Acrocephalus melanopogon
Boscarla mostatxuda 

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà Principal nucli de cria localitzat a
l’estany del Tec, amb un mínim de 7 mas-
cles defensant territori a partir de princi-

pis de març. Actualment la població repro-
ductora al PNAE no deu ser superior a 15
parelles (JMAA). Entrada d’exs. hivernants
a partir de mitjans de novembre, amb una
primera observació d’1 ex. a l’estany del
Cortalet el 17.XI (JMAA).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre Primers cants als Cre-
mats, illa de Buda, el 13.II (DBCA). 1 ex.
de 1r hivern anellat al Canal Vell el 26.IX;
primera observació postnupcial (SSAA i
DBCA).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 5 exs. el 13.I durant
el cens d’ocells hivernants.1 ex. anellat al
Remolar el 16.X (JCMC, FLSA, FMVB i MIBA);
primera citació de pas postnupcial. 

RIBERA D’EBRE

Flix 1 ex. anellat a Sebes el 28.X; única
citació de l’any per a la zona (JACB).

SEGRIÀ

Pantà d’Utxesa 1 ex. cantant el 13.II i el
4.IV i 2 exs. cantant el 17.IV (SWWA). 2
exs. el 4.III (EFSA). 

Acrocephalus paludicola
Boscarla d’aigua

En consonància amb altres anys, arriben
poquíssimes dades a aquest Anuari, i la
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VALLÈS OCCIDENTAL

Palau-solità i Plegamans Niu amb 3 polls
ja plomats a la riera de Caldes el 22.IV; el
24.IV ja havien volat (JPCA).

Locustella naevia
Boscaler pintat gros

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. anellat a les closes del Tec el
18.IV (SSAA i OCVA); primera citació en pas
prenupcial. 1 ex. anellat a les closes del
Tec el 20.V (OCVA); darrera citació en pas
prenupcial.

ALT URGELL

La Seu d’Urgell S’anella 1 ex. jove al riu
Segre el 27.IX, en el marc de la 4a cam-
panya d’anellament científic d’ocells de la
Seu d’Urgell (JDAB).

ANOIA

Montmaneu 1 ex. a la Panadella el 6.V (JEBA).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. anellat al Canal
Vell el 26.IV (DBCA i SSAA). 1 ex. anellat al
Canal Vell el 6.V (SSAA i DBCA). 2 exs. ane-
llats al Canal Vell el 7.V (SSAA i DBCA). 1
ex. anellat al Canal Vell el 8.V; es contro-
lat a la mateixa localitat fins al 13.V (SSAA

i DBCA). 1 ex. de 1r hivern anellat al Canal
Vell el 2.IX (SSAA).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a cal Dimoni el
30.IV (XLBA, FLSA, RGBA i FSEB). 1 ex. a la
maresma el 5.IX (FLSA); úniques citacions
de l’any.

GARROTXA

Santa Pau 3 anellaments d’un migrador
molt escàs a la zona, els dies 26.IX, 9.X i
11.X (OCVA/PZVG).

MARESME

Dosrius 1 ex. sentit en unes bardisses de
ca l’Arenes el 12.V (HAPA). 1 ex. sentit a la
riera de Canyamars el 18.V (HAPA).

PLA DE L’ESTANY

Banyoles 1 ex. cantant a la zona d’ane-
llament als aiguamolls de la Puda el 10.V
(CFQA, OCVA i XVPA).

RIBERA D’EBRE

Flix 12 exs. anellats a Sebes durant la
campanya de migració postnupcial; pri-
mer anellament el 31.VIII i darrer el 7.X
(JACB).

SEGRIÀ

Alcarràs 1 ex. sentit en un camp de blat
prop de Vallmanya el 26.IV (JBSA). Espè-
cie amb molt poques citacions a la zona. 

SELVA

Massanes 2 mascles cantant en un bosc
de ribera a la riera de Santa Coloma a can
Sordet el 12.V (APTA i JRRC).
Riudarenes 1 mascle cantant en uns esbar-
zers de bosc submediterrani entre camps
i conreus de pollancres a la riera de San-
ta Coloma a mas Vern el 6.V (APTA i JRRC).

TARRAGONÈS

Tarragona 1 ex. adult anellat a Tarragona
el 24.IX (ACTA, DDCD, DJGA, JDEA, MPXG i
MIKI).

Locustella luscinioides
Boscaler comú 

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. als estanys del Matà el 23.IV
(PSSB). 1 ex. a Vilaüt el 27.IV (PSSB). 1 ex.
cantant a l’estany del Tec a partir del 2.V
(JMAA, DBRA i BMBA). 1 ex. cantant als Tres
Ponts el 25.V (SSAA) i el 26.V (PFLB). 1
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nes dades al Regne Unit en dates també
tardanes. És d’especial interès que la dada
d’enguany sigui del pas primaveral, ja que
hi ha molt poques dades prenupcials a
l’oest d’ Europa.- JCPA.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. anellat a les closes del Tec el
8.IV (OCVA i GGOA). Citació homologada
pel Comité de Rarezas de SEO/BirdLife.

Acrocephalus scirpaceus 
Boscarla de canyar

Dates extremes similars a les dels anys
anteriors. Primeres observacions pre-
nupcials a Utxesa (23.III) i Aiguamolls
de l’Empordà (25.III). Darrera observa-
ció postnupcial al delta de l’Ebre (19.XI).
El nombre d’ocells capturats durant el
pas prenupcial als aiguamolls de l’Em-
pordà és superior al dels dos anys ante-
riors. En el gràfic de fenologia de pas s’ob-
serva una primera entrada important d’in-
dividus a finals d’abril, seguida d’una altra
entrada forta amb el gruix de migrants la
segona quinzena de maig. Si, com sem-
bla indicar la mitjana 1993-2003, aques-
ta és una pauta de distribució regular, cal-
dria analitzar amb detall els factors que
l’afecten (migració diferencial per sexes,
edats, poblacions, etc.). El nombre de
captures postnupcials al delta de l’Ebre
està dins els valors habituals dels dos
últims anys. Cal destacar l’elevat nombre
de ocells anellats a finals de setembre. A
l’agost el nombre de captures és inferior
a la mitjana 1992-2003, potser per un
baix èxit reproductor local (Martínez Vilal-
ta 2002).- EDBA i DRGB.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural del Cap de Creus 2 ex. al
mas Rabassers el 24.X (PFLB). 

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. anellat a les closes del Tec
l’1.IV (SSAA i OCVA); primera citació pre-
nupcial. 53 exs. anellats a les closes del
Tec el 26.V (OCVA). 

BAIX CAMP

Reus 1 ex. al Forat de mas Vermell el 23.IX
(ACTA i JFOD).
Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant 1 ex.
al coll de Balaguer el 12.V (LGSB).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. cantant a les Olles
el 5.IV; primera observació prenupcial
(DBCA). 1 ex. de 1r hivern anellat al Canal
Vell el 19.XI; darrera observació postnupcial
(SSAA i DBCA).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a la maresma el
25.III (JSPC); primera citació de pas pre-
nupcial. 1 ex. capturat per a l’anellament
al Remolar el 19.XI (QBFA i FLSA); darrera
citació de pas postnupcial molt tardana.
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mitjana es manté per sota dels cinc regis-
tres anuals (entre 2 i 6 per any, vegeu anua-
ris 1996-1999).- JCPA. 

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. anellat al Canal
Vell el 24.IV (SSAA i DBCA). Citació homo-
logada pel Comitè Avifaunístic de Cata-
lunya.

SEGRIÀ

Pantà d’Utxesa 1 ex. s’apropa a l’obser-
vador en resposta immediata a la repro-
ducció del cant de l’espècie el 23.VIII. Pri-
mera citació de l’espècie a la comarca
(SWWA). Citació pendent d’homologació
pel Comitè Avifaunístic de Catalunya.

Acrocephalus schoenobaenus 
Boscarla dels joncs

El nombre de captures durant el pas post-
nupcial a les estacions de Canal Vell i Sebes
ha estat inferior a la mitjana, fet que ja va
ocórrer l’any 2000. Com a dates extremes
d’aquest any cal destacar un anellament
tardà al delta de l’Ebre el 7.XI.- RACC i SHVA.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. cantant a la depuradora del
Matà l’11.III (FMBB i JCJA); primera citació
en pas prenupcial. 1 ex. anellat a les clo-
ses del Tec el 25.V (OCVA); darrera citació
en pas prenupcial.

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. al Clot, l’Encanyis-
sada, el 4.III; primera observació post-
nupcial (DBCA). 1 ex. anellat al Canal Vell
el 12.V; darrera observació prenupcial (SSAA

i DBCA). 1 ex. adult al Canal Vell el 23.VII;
primera observació postnupcial (DBCA). 1
ex. de 1r hivern anellat al Canal Vell el 7.XI;
darrera observació postnupcial (SSAA i DBCA).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a la maresma
l’1.VIII (XLBA); primera citació de pas post-
nupcial. 1 ex. anellat al Remolar el 22.X
(QBFA); darrera citació de pas postnupcial. 

RIBERA D’EBRE

Flix Poc abundant aquest any a l’estació
d’anellament de Sebes, amb només 13 ane-
llaments durant la campanya de migra-
ció postnupcial. Primer anellament el
24.VIII i darrer el 18.X. (JACB).

SEGRIÀ

Pantà d’Utxesa 1 o 2 exs. el 28.III, 1 ex.
el 4.IV, 1 o 2 exs. el 23.VIII i 2 exs. el
24.VIII (SWWA). 

Acrocephalus agricola
Boscarla dels arrossars

Aquest és el quart registre homologat a
Catalunya. Els previs són: 1 ex. de 1r hivern
a Flix l’1.IX.95 (Abella Ardeola 44(1): 136),
i després al delta de l’Ebre, 1 ex. el 2.XI.97
(Arcos Ardeola 47(1): 153), i 1 ex. de 1r
hivern l’11.XII.99 (Jensen et al. Ardeola
50(1): 143). La fenologia de les dades de
països propers concorden amb les nostres
en el pas postnupcial (França i Holanda:
entre agost i finals d’octubre; Regne Unit:
de juliol a finals d’octubre; Vinicombe &
Cottridge 1996, van den Berg & Bosman
1999, Dubois et al. 2000), fins i tot amb
la dada inusual del desembre, amb algu-
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de la comporta el 31.X (FLSA); darrera cita-
ció de pas postnupcial. 

GIRONÈS

Girona 1 ex. a Fontajau el 10.IX (ACHA).
Salt 1 ex. a la bassa dels Carros el 28.IV
(ACHA, HPMA, MSFB i PFLB). 

MARESME

Malgrat de Mar 1 ex. a la
desembocadura de la Torde-
ra el 24.IV (EBMA). 1 ex. a la
desembocadura de la Torde-
ra el 27.IV (DCXC).

RIBERA D’EBRE

Flix 3 exs. a Sebes el 7.IV (PJMB). Anellats
24 exs. a Sebes durant la campanya de
migració postnupcial; darrera citació el
12.X (JACB).

SEGRIÀ

Pantà d’Utxesa 3 exs. el 27.III (GBCA). 

SELVA

Sils 1 mascle cantant a la sèquia, a la
zona del polígon industrial el 24.IV (JRRC).
1 mascle cantant als Estanys el 29.IV
(JRRC).

SOLSONÈS

Llanera 1 ex. cantant en un canyissar de
la riera l’1.VI (DGCA).

Hippolais opaca
Bosqueta pàl·lida

ANOIA 

Santa Margarida de Montbui 1 ex. obser-
vat i escoltat cantant al pont de can Mateu
el 9.VI (DMMA). Citació pendent d’homo-
logació pel Comitè Avifaunístic de Cata-
lunya.

NOGUERA 

Os de Balaguer 1 ex. cantant a dalt d’un
roure i fent fora alguns gafarrons Serinus
serinus i tallarols Sylvia spp. al monestir de
les Avellanes el 28.IV. L’hàbitat no sem-
blava el més adequat per a l’espècie i en
prospeccions posteriors no hi va haver cap
més observació (TNCA). Citació pendent
d’homologació pel Comitè Avifaunístic de
Catalunya.

Hippolais icterina
Bosqueta icterina 

Curiosament aquest any no s’ha produït
cap anellament durant el pas de primave-
ra i són majoritàries les citacions d’obser-
vació enfront de les de captura. Aquest
darrer fet podria ser un indicador de l’in-
crement de la quantitat i qualitat dels obser-
vadors de casa nostra.- CACB.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural del Cap de Creus 1 ex. sedi-
mentat entre càdecs Juniperus oxycedrus a
la punta del cap de Creus el 28.V (OCVA i
PFLB).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. a la casa de Fusta,
l’Encanyissada, el 24.IV (DBCA i FVEA). 1
ex. a la tora Cremada, punta de la Banya,
el 25.IV (DBCA i MFCA). 1 ex. de 1r hivern
anellat al Canal Vell el 23.VIII (SSAA i DBCA)
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BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. cantant al parc de Mont-
juïc el 17.V (RSBA i TASA/ERIT). 1 ex. s’atu-
ra en una embarcació de pesca a 17 milles
de la costa davant de Barcelona, l’1.VI (JAPB

i JPMC). 1 ex. cantant al parc Güell el 18.VI
(RSBA i TASA/ERIT). 1 ex. al parc de Mont-
juïc el 6.IX (RSBA i TASA/ERIT). 1 ex. a Sant
Martí de Provençals el 27.X (RRSB).

GARROTXA

Olot 3 exs. anellats a Cuní el 13.V (LGPA)
i 3 exs. el 14.V (FTCA).
Santa Pau 1 ex. als estanys de can Jordà;
última citació l’11.X (OCVA/PZVG).

GIRONÈS

Girona 2 exs. a l’aiguabarreig dels rius Ter
i Onyar el 22.IV (CPVA), 20 exs. anellats el
19.V (CPVA) i 3 exs. el 30.V (CPVA). 1 ex.
anellat en migració postnupcial a l’illa de
Ter el 30.VII (OCVA). 
Salt 2 exs. capturats per a anellament el
12.V (APBE, LGPA i MBMB).

MARESME

Malgrat de Mar 1 ex. a la desembocadu-
ra de la Tordera el 17.IV (EBMA).

OSONA

Manlleu 1 ex. cantant en una petita fran-
ja de canyissar del Ter, com a mínim des
del 29.VI fins al 13.VII (RPEA).

RIBERA D’EBRE

Miravet Aprox. 4 mascles cantant en un
canyissar el 17.VI (RACC).

SEGRIÀ

Pantà d’Utxesa 2-3 exs. sentits el 23.III
(ABBB, DGJA i GBCA). 

SELVA

Sils 1 mascle cantant a l’Estany el 29.IV
(JRRC). 1 mascle cantant en el territori de
cria, als Estanys, el 16.V (APTA i JRRC).

Acrocephalus arundinaceus 
Balquer

El nombre de captures durant el pas post-
nupcial a l’estació del Canal Vell s’ha dupli-
cat respecte a l’any 2000, tot assolint valors
més propers a la mitjana dels anys ante-
riors malgrat la davallada generalitzada
de l’espècie en comparació amb les cap-
tures de principi dels anys noranta.-RACC

i SHVA.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. a l’estany del Cortalet el 28.III;
primera citació prenupcial (JMAA). Pobla-
ció nidificant avaluada en només 27 pare-
lles (JMAA). 1 ex. cantant a l’estany Euro-
pa el 12.X (JCJA); darrera citació post-
nupcial.

ALT URGELL

Bassella Mínim 5 exs. cantant entre els
dos ponts de la Ribera Salada el 22.V (JDAB).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. cantant al Canal Vell
el 3.IV; primera observació prenupcial
(DBCA). 1 ex. de 1r hivern anellat al Canal
Vell el 17.X; darrera observació postnup-
cial (SSAA i DBCA).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. al canyar de la
comporta el 25.III (JSPC); primera citació
de pas prenupcial. 1 ex. cantant al canyar
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bades d’hivernants tenen lloc a la prime-
ra quinzena d’octubre de forma bastant
sincrònica, seguint la pauta coneguda de
l’espècie. En un altre ordre de coses, s’ha
de ressaltar les dades de territoris establerts
ja a primers de febrer a l’Alt i Baix Empor-
dà i al Gironès. - CACB.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural del Cap de Creus 1 mas-
cle cantant al pla de les Gates el 3.II (JMAA);
primera citació d’un exemplar marcant
territori. 1 ex. duent becada al pla de les
Gates el 27.V (JMAA). 9 exs. al mas Rabas-
sers el 3.X (PFLB); dispersió postnupcial
en un indret on hi crien 1-2 parelles. 12
exs. agrupats en una brolla no cremada,
durant l’incendi de cap Norfeu, el 19.VI
(PFLB i MSFB).
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà Entrada postnupcial d’exs. a partir
de mitjans d’octubre, amb una primera
observació d’1 ex. a l’estany d’en Túries el
13.X (JCJA).

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 2 exs. defensen terri-
tori a cal Cassanyes el 22.IV (PTEA).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 femella al salobrar del
Niño Perdido el 5.IV; darrera observació
prenupcial (DBCA). 1 mascle de 1r hivern
a les dunes de la Marquesa l’11.X; prime-
ra observació postnupcial (DBCA).

BAIX EMPORDÀ

Massís del Montgrí primers cants i dis-
plays el 17.II (DBRA).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 16 exs. el 13.I durant
el cens d’ocells hivernants. 1 ex. a la bas-
sa dels Pollancres el 21.VII (FLSA); pri-
mera citació de pas postnupcial. 1 ex. a
l’itinerari del Myoporum el 9.X (RGBA, FLSA

i ARMC); primera citació de pas postnup-
cial.

BARCELONÈS

Barcelona Primera observació postnup-
cial al parc de Montjuïc el 19.X (RSBA i
TASA/ERIT).

GARRIGUES 

Castelldans 1 ex. sentit al mas de Mat-
xerri el 12.VI (ABBB).

GIRONÈS

Girona 3 territoris al camí dels Àngels, a
Sant Daniel, el 4.II (PFLB). 1 ex. a Sant
Daniel duent becada el 25.V (PFLB).

SEGRIÀ

Alfés 1 ex. al pla de Peixera el 26.IV (ABBB

i GBCA). 
Aspa 1 ex. sentit a prop del riu Set a les
Deveses el 10.VII (ABBB i DGJA). 

TARRAGONÈS

Tarragona 1 ex. a l’espigó del far el 8.X
(ACTA).
Vespella Diversos exemplars al pantà del
Gaià el 6.X (ACTA).

Sylvia conspicillata 
Tallarol trencamates 

De les dades d’aquest any cal destacar la
molt tardana observació de cria de l’Alt
Empordà. Es disposa de molt poca infor-
mació sobre la reproducció d’aquesta espè-
cie, de la qual, fins ara, se suposava que
podia fer una segona posta a mitjans de maig
(Muntaner et al. 1984). També també hi
ha dades de grups familiars al juliol que sem-
blen confirmar-ho (Calvet et al. 2004).- CACB.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural del Cap de Creus 1 ex. al
pla de les Gates el 17.III (JMAA); primer
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VALLÈS ORIENTAL

Lliçà d’Amunt 1 ex. de 1r any anellat a
l’hípica Camp Rodó el 9.IX (JFOB, AFMB i
MLLB).

Hippolais polyglotta 
Bosqueta vulgar 

Magre el nombre de captures (14) de
pas prenupcial als aiguamolls de l’Em-
pordà, si el comparem amb el dels darrers
anys: 64 (2000) i 44 (1999). El patró de
captures s’ajusta força al dels altres anys
d’estudi. La primera observació primave-
ral al Baix Empordà el 9.IV és força pri-
merenca. Als deltes i als aiguamolls, les
primeres observacions es produeixen en
el que podríem considerar normal, a la
segona quinzena d’abril. Pel que fa a la
darrera observació postnupcial a l’Alt
Empordà, el 3.X, correspon a una dada
que podem valorar com a normal per a
l’espècie.- CACB.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural del Cap de Creus 1 ex. a
mas Rabassers el 24.IV (PFLB); primer regis-
tre de l’any. 1 ex. al mateix lloc el 3.X (PFLB);
darrera citació de l’any. 
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. anellat a les closes del Tec el
21.IV (SSAA i OCVA); primera citació pre-
nupcial. 1 ex. a la RN2 el 7.IX (DSSA); darre-
ra citació postnupcial.

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. anellat al Canal
Vell el 19.IV; primera citació prenupcial
(SSAA i DBCA). 1 ex. anellat al Canal Vell
l’11.V; darrera observació prenupcial (SSAA

i DBCA). 1 ex. de 1r hivern al Canal Vell el
27.VII; primera observació postnupcial
(DBCA). 1 ex. a les dunes de la Marquesa
el 23.IX, darrera observació postnupcial
(DBCA).

BAIX EMPORDÀ 

Rupià 1 ex. el 9.IV (AGCB i DBRA); prime-
ra observació prenupcial.

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a la Vidaleta el
17.IV (FLSA); primera citació de pas pre-
nupcial. 1 ex. pels itineraris del Remolar
el 16.V (FLSA); darrera citació de pas pre-
nupcial. 1 ex. a la bassa dels Pollancres el
21.VII (FLSA); primera citació de pas post-
nupcial. 

GIRONÈS

Girona 1 ex. al riu Ter el 28.IV (ACHA,

EGXB, HPMA i JVLA). 4 exs. a Fontajau el
26.IX; darrera citació de l’any (ACHA).

SELVA

Fogars de la Selva 2 mascles cantant
en territoris establerts en el bosc de ribe-
ra i la pollancreda a la zona del càmping
Àgora Parc, torrent Mina d’Or el 19.IV
(JRRC).

Sylvia undata
Tallareta cuallarga 

A les zones on no cria, la dada extrema de
presència pel període prenupcial es pro-
dueix el 5.IV, al delta de l’Ebre. Aquesta
data és força tardana si la comparem amb
les dels darrers anys, que sempre es pro-
duïren a finals de març. Les primeres arri-
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Cremada, punta de la Banya, el 20.X;
darrera observació postnupcial (DBCA i
JPVF).

BAIX EMPORDÀ

Garrigoles Nucli de 3-4 parelles en una
pineda esclarissada amb sotabosc el 6.VI
(JMAA).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. anellat al Remo-
lar el 20.III (QBFA i FLSA); primera citació
de pas prenupcial. 1 ex. a cal Roc el 19.V
(RRSB); darrera citació de pas prenupcial.
1 ex. a la Magarola l’1.VIII (XLBA); prime-
ra citació de pas postnupcial. 1 ex. a la lla-
cuna de la Magarola el 4.X (XLBA a: CISEN;
El Pebret, num. 16); darrera citació de pas
postnupcial.

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. al parc de la Guineueta el
21.III (JEBA). 1 ex. al parc de Montjuïc el
28.VII (RSBA i TASA/ERIT). 1 ex. al parc del
Guinardó el 29.IX (RSBA i TASA/ERIT); darre-
ra citació postnupcial a la comarca.
Serra de Collserola 1 mascle cantant el
21.III (DDDA, FLLA i JPSA). 1 ex. el 25.IX;
darrera observació postnupcial (DDDA, FLLA

i JPSA).

BERGUEDÀ

Montmajor Grup familiar l’1.VI; primers
joves volanders observats enguany a la
comarca (PABB).

GARROTXA

Sant Aniol de Finestres 1 ex. a Finestres
el 7.IV (FTCA i LGPA).
Santa Pau 1 ex. al coll de Palomeres el
9.IV (FTCA). 1 ex. als estanys de can Jor-
dà; última citació 15.X (OCVA/PZVG).

GIRONÈS

Girona 1 mascle cantant a la zona del cas-
tell de Sant Miquel l’11.X (PFLB).

Sant Julià de Ramis 1 mascle a la zona
del castell el 23.III (ACHA i PFLB). 

TARRAGONÈS

El Catllar 1 ex. jove al Mèdol el 5.VII
(ACTA).
Tarragona Diversos exemplars al Lloreto
el 8.X; darrera citació postnupcial (ACTA).

VALLÈS OCCIDENTAL

Castellar del Vallès 5 exs. a prop de can
Moragues Vell l’1.V (XEAA).

Sylvia melanocephala 
Tallarol capnegre

Interessant dada de primer cant a l’Alt
Empordà que concorda quasi exactament
amb la registrada a la mateixa comarca el
1997 (Copete 2000). L’observació de la
concentració d’exemplars en una brolla no
cremada, també detectada en el cas de
Sylvia undata, exemplifica les dificultats a
què s’enfronten aquestes espècies en cas
d’incendi.-CACB

ALT EMPORDÀ

Parc Natural del Cap de Creus El pri-
mer mascle cantant es detecta al pla de les
Gates el 25.II (JMAA). 1 ex. duent becada
al pla de les Gates el 20.V (JMAA). 1 ex.
duent becada a Montjoi el 22.VII (JMAA).
40 exs. agrupats en una brolla no crema-
da, durant l’incendi de cap Norfeu, el 19.VI
(PFLB i MSFB).
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registre de l’any. 1 ex. duent becada al
mateix indret el 17.V (JMAA). 2 exs. mas-
cle i femella, duent becada al mas Rabas-
sers el 16.VII (PFLB); probablement es trac-
ta d’una segona posta. 1 ex. al pla de les
Gates el 21.X (JMAA); darrera observació
de l’any.

BAIX EBRE

Tortosa 1 mascle cantant a l’Enclusa el
30.VII (CGGA).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 2 exs. a la depura-
dora del Prat el 8.IX (JJMB i RRSB).

NOGUERA

Os de Balaguer 1 mascle cantant en una
zona de guixos amb vegetació baixa a Gerb
el 5.V (TNCA). 

SEGRIÀ

Alfés 1 femella a la timoneda el 5.IV (ABBB,

DGJA i GBCA). 
Artesa de Lleida 1 femella a les Cadolles
el 25.IV (ABBB). 
Seròs 1 mascle i 1 femella en una zona de
cria el 22.VI (ABBB). 

TARRAGONÈS

Tarragona 1 ex. als voltants de l’ermita
del Lloreto el 9.IX (ACTA).

Sylvia cantillans 
Tallarol de garriga

L’escàs recull de captures d’aquest any
durant el pas prenupcial als aiguamolls de
l’Empordà indica, com ja va succeir l’any
passat, un avançament de la migració en
comparació amb la mitjana dels darrers
anys estudiats. En referència a la migració
postnupcial, les dates extremes se situen
dintre del patrò fenològic característic de
l’espècie.- CACB.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural del Cap de Creus 1 ex.
arriba esgotat procedent del mar, a la
punta del cap de Creus, on s’atura a les
roques, a molt poca distància dels obser-
vadors l’1.IV (PFLB, PGGA, ACHA, RPRA,

HPMA, JGCB i AACB). 9 exs. a mas Puignau
el 15.IV (PFLB); màxim registre en pas
prenupcial. 1 ex. a la punta del cap de
Creus el 15.VIII (PFLB); primer registre
en pas postnupcial. 1 ex. al mas Rabas-
sers el 26.IX (PFLB); darrera citació en
pas postnupcial. 
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. anellat a les closes del Tec el
12.III (MPLA); primera citació en pas pre-
nupcial. 1 ex. anellat a les closes del Tec
el 26.IV (OCVA i SSAA); darrera citació en
pas prenupcial. 2 exs. anellats a l’estany
dels Roncaires el 3.VIII (OCVA); primera
citació en pas postnupcial. 1 ex. a l’estany
Europa el 10.X (PFLB); darrera citació en
pas postnupcial. 
Ventalló-Vallmajor Nucli de 2-3 parelles
en una pineda del bosc del Foguer el 26.VI
(JMAA).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 femella al Canal Vell el
2.IV; primera observació prenupcial (DBCA).
1 femella al Garxal el 6.V; darrera obser-
vació prenupcial (DBCA). 1 ex. de 1r hivern
anellat al Canal Vell el 12.VIII; primera
observació postnupcial (SSAA i DBCA). 1
femella de 1r hivern anellada a la tora
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citació en pas prenupcial. 3 exs. sedimentats
a mas Puignau el 15.IV (PFLB); màxim regis-
tre en pas prenupcial. 1 ex. al pla de les
Gates el 2.IX (JMAA); primer registre en pas
prenupcial. 1 ex. al mas Rabassers el 3.X
(PFLB); darrera observació en pas post-
nupcial.
Montiró 1 mascle cantant al marge arbus-
tiu d’un camp de conreu el 30.V (JMAA).
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. anellat a les closes del Tec el
7.IV (OCVA); primera citació en pas pre-
nupcial. 1 ex. anellat a les closes del Tec
el 7.V (OCVA i SSAA); darrera citació en pas
prenupcial. 1 ex. a la RN2 el 28.IX (AMMB

i BMMA); darrera citació en pas postnup-
cial. 
Viladamat 1 mascle cantant al marge arbus-
tiu d’un camp de conreu el 14.V (JMAA).

ANOIA

Serra de Rubió 1 mascle cantant el 15.VI
(JCGA).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. al Garxal el 6.IV; pri-
mera observació prenupcial (DBCA). 1 ex.
al canal Curt, l’Encanyissada, el 19.V; darre-
ra observació prenupcial (DBCA). 1 ex. de
1r hivern anellat al Canal Vell el 12.VIII;
primera observació postnupcial (SSAA i
DBCA). 1 ex. de 1r hivern anellat al Canal
Vell el 27.IX; darrera observació postnupcial
(SSAA i DBCA).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a cal Francès el
18.III (ECLA, JJMB, JPAA i RRSB); primera cita-
ció de pas prenupcial. 1 ex. a cal Roc el
19.V (RRSB i JJMB); darrera citació de pas
prenupcial. 1 ex. al Remolar el 29.IX (FLSA);
darrera citació de pas postnupcial.

BARCELONÈS

Barcelona Primera observació postnup-
cial al parc de l’Oreneta el 4.IX (RSBA i

TASA/ERIT). Primera observació prenupcial
al zoo l’11.III (JGGD).

GARROTXA

La Vall de Bianya 1 femella el 7.X (JPCA).
Santa Pau 1 exemplar anellat l’11.X
(OCVA/PZVG).

GIRONÈS

Girona 1 ex. a Fontajau el 18.IV (ACHA i
PFLB). 8 exs. a Fontajau el 26.IX (ACHA,

MSFB i PFLB). 

OSONA

Manlleu 1 ex. el 30.III (RPEA).

RIBERA D’EBRE

Miravet 1 ex. en uns camps prop del riu
Ebre el 17.VI; possiblement un migrant
força tardà ja que no cria a la zona (RACC).

Sylvia borin
Tallarol gros 

La primera citació de pas prenupcial és
molt primerenca, el 23.III al delta del Llo-
bregat, i la darrera és molt tardana, el 29.V
al delta del’Ebre, tot i que l’any 1999 al
mateix delta la darrera va ser el 31.V. Es
detecten dues noves zones de cria proba-
ble a Banyoles i Salt. Destaca la citació del
17.VI a Miravet. Les dades de migració
postnupcial són normals per a l’espècie,
entre el 22.VIII al Canal Vell i el 21.X a
Olot. Tornen a faltar dades reproducto-
res d’aquesta espècie, que pot passar molt
desapercebuda.- SSAA.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. anellat a les closes de Tec el
22.IV (OCVA i SSAA); primera citació pre-
nupcial. 1 ex. a la RN2 el 25.IX (AMMB i
BMMA); darrera citació en pas postnup-
cial.
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BARCELONÈS

Barcelona 1 niu trobat en un Pinus pinea
amb 3 polls a Sant Martí de Provençals el
20.IV; uns dies més tard una tempesta des-
trossa el niu (RRSB). Nidificació compro-
vada al parc de les Aigües del Guinardó el
23.IV (RSBA i TASA/ERIT).

OSONA

Taradell 1 femella s’observa en una bar-
dissa a partir del 4.XII i hi resta tot el perí-
ode hivernal; la població nidificant més
propera es troba a 3-4 km (RPEA). 

Sylvia hortensis
Tallarol emmascarat

Les dades de migració prenupcial estan
dins els límits habituals per a l’espècie,
entre el 18.IV i 13.V, excepte la citació del
delta de l’Ebre, més tardana, el 22.V. Malau-
radament, únicament s’envien citacions
de reproducció del sector del cap de Creus,
sense dades d’altres zones de cria.-SSAA.

ALT CAMP

Aiguamúrcia 1 mascle cantant a la plana
de cal Ximeno el 24.V (CGGA).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural del Cap de Creus 1 ex. al
puig de Bufadors el 18.IV (PFLB); primera
citació de l’any. 1 adult duent becada a dos
polls a Montjoi el 23.VI (JMAA). 3 polls
voladors a mas Puignau el 9.VII (PFLB). 3
exs. a Montjoi l’11.VIII (JMAA); darrer regis-
tre de l’any.

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 mascle de 2n any al
malecó que porta al far de la punta de la
Banya el 22.V (DBCA i MFCA).

BAIX EMPORDÀ

Massís del Montgrí 3 exs. en uns olivets

de la vall de Santa Caterina el 2.V (DBRA,

BMBA i JMAA).

PALLARS JUSSÀ

Sant Esteve de la Sarga 4 mascles can-
tant a Mont-rebei el 23.IV; nombre impor-
tant (JEBA).

RIBERA D’EBRE

La Palma d’Ebre 1 mascle cantant a la
Valenjova el 13.V (RACC). 1 mascle men-
jant móres a la Comitjana el 26.VIII
(RACC).

TARRAGONÈS

El Catllar 1 ex. al Mèdol el 5.VII (ACTA).

Sylvia communis 
Tallareta vulgar 

Aquest any les primeres citacions de pas
prenupcial són força primerenques, l’11.III
a Barcelona i el 18.III al delta del Llobre-
gat, mentre que el patró descrit per a aques-
ta espècie als darrers anuaris era entre la
tercera desena de març i la segona quin-
zena de maig. Destaca l’observació de Mira-
vet del 17.VI, probablement d’un ex. que
no ha pogut completar la seva ruta de
migració de primavera, i la dada de cant
d’Anoia el 15.VI. La primera citació de
pas postnupcial és del 12.VIII al Canal
Vell i la darrera l’11.X a la Garrotxa, tots
dos casos corresponen a exemplars cap-
turats per a anellament, cosa que demos-
tra la importància per a aquests tipus d’es-
pècies de les campanyes d’anellament per
conèixer amb exactitud la seva fenologia
de pas.-SSAA.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural del Cap de Creus 1 ex. a
la punta del cap de Creus el 9.IV (PFLB);
primer registre en pas prenupcial. 1 ex. al
pla de les Gates el 12.V (JMAA); darrera
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d’abril. La primera citació de pas pos-
tnupcial és del 16.IX a Canal Vell. Les cap-
tures de la campanya d’anellament al Parc
Natural del Delta de l’Ebre ens indiquen
un retard en l’arribada del contingent migra-
dor, amb un endarreriment d’entre 5 i 10
dies.- SSAA.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural del Cap de Creus 1 ex. al
mas Rabassers el 24.IV (PFLB); darrera cita-
ció en període prenupcial en un indret on
l’espècie no cria. 2 exs. al mateix indret
el 26.IX (PFLB); primer registre postnup-
cial a la zona. 90 exs. sedimentats a la zona
de mas Puignau i mas Paltré el 15.IV (PFLB);
màxima concentració en pas prenupcial.

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. anellat al Canal
Vell el 8.V; darrera observació prenupcial

(SSAA). 1 ex. anellat al Canal Vell el 16.IX;
primera observació postnupcial (SSAA).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. als itineraris del
Remolar el 18.IX (FLSA); primera citació
de pas postnupcial.

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. adult i 2 exs. joves al parc
de Monterols el 18.VII (RRSB).
Sant Adrià del Besòs 20 exs. al riu Besòs
el 6.III; s’observa un mascle i una femella
alimentant-se d’un dàtil prèviament obert
per una Myiopsitta monachus (RRSB). 

Phylloscopus inornatus
Mosquiter de doble ratlla

Si s’homologa, es tractarà del quart regis-
tre homologat a Catalunya. Les tres dades
prèvies (delta del Llobregat, 1 ex. el 27.X.96,
González & Sánchez Ardeola 48(1): 132,
1 ex. anellat el 16.XI.98, Sales et al. Arde-
ola 47(1): 155; Santa Pau, Girona, 1 ex.
anellat l’1.XI.2000, Clarabuch et al.
Ardeola 49(1): 164) també són del pas post-
nupcial. Com es pot observar, s’han obtin-
gut entre el 27.X i el 16.XI, per la qual
cosa aquesta dada confirma encara més el
definit període en què sembla que arriben
a casa nostra.- JCPA.
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BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. al Canal Vell el 10.IV;
primera observació prenupcial (DBCA). 1
ex. al Canal Vell el 29.V; darrera observa-
ció prenupcial (DBCA). 1 ex. anellat al Canal
Vell el 22.VIII; primera observació post-
nupcial (SSAA). 1 ex. de 1r hivern anellat
a la tora Cremada, punta de la Banya, el
21.X; darrera observació postnupcial (DBCA

i JPVF).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. als itineraris del
Remolar el 27.III (DDDA, JPSA, KTTA i MOOA);
primera citació de pas prenupcial. 1 ex. a
la pineda de cal Francès el 4.V (MOOA i
ABBE). 1 ex. als itineraris del Remolar el
6.IX (FLSA); primera citació de pas post-
nupcial. 

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. escoltat cantant al parc
de la Guineueta el 23.V (JEBA). 

GARROTXA

Olot Anellament d’1 ex. a Cuní el 21.X
(LGPA).
Sant Aniol de Finestres 1 ex. el 25.VI
(FTCA).
Santa Pau 1 ex. al prat de Cantallops el
17.VI (FTCA) i 1 mascle cantant el 21.VI
(FTCA). 1 ex. als estanys de can Jordà el
12.X; última citació de l’any (OCVA/PZVG).

GIRONÈS

Girona 1 ex. a l’aiguabarreig dels rius
Ter i Onyar el 22.IV (CPVA). 1 ex. al riu Ter
el 10.IX (ACHA). 
Salt 1 mascle anellat a la zona de les Sorre-
res el 16.VI; possible zona de cria de l’es-
pècie (MBMB, LGPA i APBE).

PALLARS SOBIRÀ

Son 1 ex. anellat a les planes de Son el 9.V
(JDAB); lloc de pas migratori desconegut
fins ara.

PLA DE L’ESTANY

Banyoles 1 femella amb placa incubatriu
capturada per a anellament a la zona dels
aiguamolls de la Puda l’1.VI; nidificació
probable i, fins al moment, no coneguda
de l’espècie a la zona (ACGB, CFQA, OCVA i
XVPA).

RIBERA D’EBRE

Miravet 1 mascle cantant en el bosc de
ribera de l’Ebre el 17.VI (RACC).

SEGRIÀ

Aspa 1 ex. al riu Set el 26.IV (ABBB i GBCA). 
Pantà d’Utxesa Diversos exemplars en
una figuera el 23.VIII (SWWA). 

Sylvia atricapilla
Tallarol de casquet 

Aquesta és una espècie en la qual el seu
ampli espectre fenològic fa que en molts
casos sigui difícil discernir quines són les
citacions assignables a exemplars migrants
o residents. Les darreres dades de migra-
ció prenupcial són del 8.V al Canal Vell.
Les captures de primavera a la campanya
d’anellament al Parc Natural dels Aigua-
molls de l’Empordà són molt semblants a
la mitjana descrita pels darrers 10 anys,
però amb baixades molt grans de captu-
res a la tercera i sisena pentada del mes
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de Sant Miquel el 10.V (PFLB), i 1 ex. can-
tant el 20.IX (PFLB).
Salt 1 ex. al riu Ter el 28.IV (EGXB i JVLA). 
Sant Gregori Diversos mascles cantant a
la zona de Constantins a partir del mes de
maig (MBMB).

OSONA

Centelles 1 ex. al Puigsagordi l’1.IV; pri-
mera citació prenupcial a la zona (FTGA).

PLA DE L’ESTANY

Banyoles 1 ex. capturat per a anellament
als aiguamolls de la Puda el 31.VII; exem-
plar possiblement en pas migratori (OCVA

i XVPA).

SEGRIÀ

Pantà d’Utxesa 1 ex. escoltat cantant el
30.III (SWWA). 

VALLÈS ORIENTAL

Caldes de Montbui 5 exs. escoltats en un
transecte d’un km. a can Valls el 25.III
(AJVA).

Phylloscopus sibilatrix 
Mosquiter xiulaire

Totes les citacions es refereixen a dades de
pas prenupcial i únicament la citació del
riu Onyar correspon al pas postnupcial.
Les dades primaverals queden compreses
entre el 13.IV i el 9.V, dades molt sem-
blants a les publicades als darrers anua-
ris.- SSAA.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural del Cap de Creus 1 ex. a
la punta del cap de Creus el 16.IV (PFLB). 
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. anellat a les closes del Tec el
18.IV (SSAA i OCVA); primera citació en pas
prenupcial.

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. anellat al Canal
Vell el 16.IV (DBCA i SSAA). 2 exs. a la tora
Cremada, punta de la Banya, el 25.IV (DBCA

i MFCA). 1 ex. anellat al Canal Vell el 9.V
(CLVA i DBCA).

BAIX EMPORDÀ

Baix Ter 1 ex. escoltat cantant prop de la
desembocadura del riu Daró el 13.IV (XLBA,

JBDA i DBRA). 3 exs. a Jafre, 1 ex. a Verges
i 1 ex. a Canet de la Tallada, en planta-
cions de Populus sp., el 21.IV (DBRA).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat Dues úniques obser-
vacions prenupcials: 1 ex. a la Ricarda el
17.IV (XLBA, JJMA i JBDA) i 1 ex. al Remo-
lar el 6.V (JBDA). 

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. al parc de l’Oreneta el
24.IV (RSBA i TASA/ERIT).

GIRONÈS

Girona 2 exs. a Fontajau el 18.IV (ACHA).
1 ex. al riu Onyar a la zona de la Creueta
el 14.IX (PFLB).

Phylloscopus collybita 
Mosquiter comú 

Es publiquen dues dades de la subespè-
cie siberiana tristis, que és anual a casa nos-
tra i que caldria documentar amb preci-
sió de cara a la seva homologació pel CAC.
També es publica una possible dada de la
subespècie abietinus del delta del Llobre-
gat; donat que és impossible assignar amb
seguretat cap exemplar d’aquesta subes-
pècie (a excepció dels ocells anellats amb
origen conegut), els exemplars observats
només es poden consignar com a possi-
bles.-RACC i SHVA.
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BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. de 1r hivern anellat
al Canal Vell el 4.XI; primera observació
al delta (JAJA, SSAA, DBCA, XRDA, OCVA i FVEA).
Citació pendent d’homologació pel Comi-
té de Rarezas de SEO/BirdLife.

Phylloscopus humei
Mosquiter de doble ratlla de Hume 

Si s’homologa, serà el primer registre d’a-
quest taxó (prèviament considerat una
subespècie de Phylloscopus inornatus) per
a la Península. La data, ben avançat el pas
postnupcial, coincideix amb dades de paï-
sos propers. A França, on només hi ha
dades de 5 exs., els observats durant el pos-
tnupcial es van veure inicialment des del
24.X, en un cas, i el 22.XI, a l’altre (Dubois
et al. 2000). Al Regne Unit, on hi ha més
dades (un total de 23 fins al 1998), s’han
vist des de finals d’octubre fins a primers
de desembre (Vinicombe & Cottridge 1996).
No es va poder escoltar la veu en l’exem-
plar d’enguany, un dels caràcters diagnòs-
tics, tot i que avui dia se sap que es pot
identificar per característiques del plomatge,
tot i les dificultats que presenta.- JCPA.

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. al pont del Través,
l’Encanyissada, el 16.XI; primera obser-
vació al delta i a tota la península Ibèrica
(DBCA). Citació pendent d’homologació
pel Comité de Rarezas de SEO/BirdLife.

Phylloscopus bonelli 
Mosquiter pàl·lid 

El pas de primavera queda comprès entre
el 25.III i el 13.V. Curiosament coincidei-
xen les primeres citacions de primavera
dels aiguamolls de l’Empordà i el cap de
Creus. En pas de tardor es detecten des

del 31.VII al delta de l’Ebre i Banyoles fins
al 20.IX simultàniament a Girona i al
delta de l’Ebre. Destacable la concentra-
ció primaveral al cap de Creus. Manquen
dades referides a l’època reproductora.-
SSAA.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural del Cap de Creus 1 ex. a
Montjoi el 24.III (JMAA); primera obser-
vació de l’any. 24 exs. a mas Puignau el
15.IV (PFLB); màxim en pas prenupcial. 3
exs. al mateix indret el 5.V (JMAA); darre-
ra citació en pas prenupcial. 
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. a les closes del Tec el 24.III
(SSAA); primera citació en pas prenupcial.

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. a l’illa de Buda el
7.IV; primera observació prenupcial (DBCA).
1 ex. anellat al Canal Vell el 13.V; darrera
observació prenupcial (SSAA i DBCA). 1 ex.
al Trabucador el 31.VII; primera observa-
ció postnupcial (DBCA). 1 ex. al Carreter,
l’Encanyissada, el 20.IX; darrera observa-
ció postnupcial (DBCA i MFCA).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a ca l’Arana i 1
ex. a la Ricarda el 4.V (XLBA i JBDA); darre-
ra citació de pas prenupcial. 1 ex. a la Ricar-
da l’1.VIII (XLBA); primera citació de pas
postnupcial.
Torrelles de Llobregat 1 ex. a la penya
del Moro el 25.III (DDDA i JPSA); primera
citació de pas prenupcial.

GARROTXA 

Sant Aniol de Finestres 1 ex. a Finestres
el 7.IV (FTCA).
Santa Pau 1 ex. al coll de Palomeres el
9.IV (FTCA).

GIRONÈS

Girona 1 ex. cantant a la zona del castell
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Phylloscopus trochilus 
Mosquiter de passa 

El pas del Mosquiter de passa és força
ampli i aquest any en la migració pre-
nupcial s’ha registrat des del 6.III fins al
6.VI, amb una dada inusual molt tardana
a Barcelona el 22.VI. El pas postnupcial
també ha estat força dilatat i s’ha detectat
entre el 31.VII i el 28.X. En ambdós pas-
sos s’observen diferències fenològiques
molt marcades entre localitats que cal atri-
buir més aviat a defectes de mostreig que
no pas a diferències reals en la migració.-
RACC i SHVA.  

ALT EMPORDÀ

Parc Natural del Cap de Creus 1 ex. a
la punta del cap de Creus el 18.III (PFLB);
primer registre en pas prenupcial. 1 ex. al
pla de la Guardiola el 8.V (PFLB i JMAA);
darrera citació en pas prenupcial. 26 exs.
a mas Puignau i Sant Baldiri el 15.IV (PFLB);
màxima concentració en pas prenupcial.
1 ex. a Montjoi l’11.VIII (JMAA); primer
registre en pas postnupcial. 2 exs. a Mont-
joi el 7.X (JMAA); darrera citació de l’any. 
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. anellat a les closes del Tec
(SSAA) i 1 ex. a la RN2 (FCTA i JRSB) el 6.III;
primeres citacions en pas prenupcial. 1
ex. anellat a les closes del Tec el 7.V (OCVA

i SSAA); darrera citació en pas prenupcial.
1 ex. a Mig de Dos Rius el 2.VIII (OCVA);
primera citació en pas postnupcial (JMAA).

ALT URGELL

La Seu d’Urgell 1 ex. el 23.III (DGCA).
Citació primerenca del pas prenupcial.

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. a les dunes de gola
de Pal el 6.IV; primera observació pre-
nupcial (DBCA). 1 ex. a l’entrada del Tra-
bucador el 6.VI; darrera observació post-
nupcial (DBCA i FVEA). 1 ex. de 1r hivern
al Canal Vell el 31.VII; primera observa-
ció postnupcial (DBCA). 1 ex. de 1r hivern
anellat al Canal Vell el 26.X; darrera obser-
vació postnupcial (SSAA i DBCA).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. anellat al Remo-
lar el 19.III (QBFA, FLSA, RGBA i JCMC); pri-
mera citació de pas prenupcial. 1 ex. a la
bassa dels Pollancres el 26.V (FLSA); darre-
ra citació de pas prenupcial. 1 ex. al camp
de futbol el 12.VIII (ARMC); primera cita-
ció de pas postnupcial. 1 ex. anellat al
Remolar el 27.X (QBFA); darrera citació de
pas postnupcial.

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. cantant al parc de l’Ore-
neta el 22.VI (RSBA i TASA/ERIT). Primera
observació postnupcial al parc de Mont-
juïc el 28.VIII (RSBA i TASA/ERIT). 6 exs. al
parc de Montjuïc el 19.X; darrera obser-
vació postnupcial (RSBA i TASA/ERIT).
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ALT EMPORDÀ

Parc Natural del Cap de Creus 1 ex. a
Montjoi el 22.IV (JMAA); darrera citació
d’hivernada. 1 ex. al mas Rabassers el 20.X
(PFLB); primer registre d’hivernada. 
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. anellat a les closes del Tec el
4.V (OCVA); darrera citació en pas pre-
nupcial. 1 ex. a la RN2 el 8.IX (DSSA); pri-
mera citació en pas postnupcial.

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 1 ex. escoltat can-
tant a l’Alzina el 14.V; darrera observació
prenupcial (PTEA). 1 ex. a la pineda de la
Marina el 18.X; primera observació post-
nupcial (PTEA).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. de 1r hivern anellat
al Canal Vell el 12.V; darrera observació
prenupcial (SSAA, NRPA, LECA, JCGC i DBCA).
2 exs. de 1r hivern anellats al Canal Vell
el 9.X; primera observació postnupcial
(SSAA i DBCA). 1 ex. amb caràcters de la
subespècie tristis al pont del Través el 16.XI
(DBCA i SSAA). 1 ex. adult de la subespècie
tristis anellat al Canal Vell el 17.XI (SSAA i
DBCA). Citacions pendents d’homologació
pel Comité de Rarezas de SEO/BirdLife.

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. al Remolar el
16.V (FLSA); darrera citació de pas pre-

nupcial. 1 ex. als itineraris del Remolar
l’1.IX (FLSA); primera citació de pas post-
nupcial. 1 ex. anellat al Remolar amb caràc-
ters de la subespècie abietinus el 24.XI
(QBFA i FLSA).

BARCELONÈS

Barcelona Primera observació postnup-
cial al parc de Cervantes el 10.X (RSBA i
TASA/ERIT).

GIRONÈS

Girona 6 exs. a l’illa de Ter el 2.III (CPVA).
1 ex. a la Creueta el 2.X (JBPC).
Salt 1 poll anellat a la zona del les Sorre-
res el 26.V, i un altre poll anellat el 2.VI
(MBMB, LGPA i APBE).

OSONA

Centelles Al Puigsagordi, darrera obser-
vació prenupcial d’1 ex. el 15.IV i prime-
ra postnupcial d’1 ex. el 30.IX (FTGA). 

RIBERA D’EBRE

Flix 1 ex. anellat a Sebes el 29.IX; prime-
ra observació de la temporada (JACB).

Phylloscopus ibericus
Mosquiter ibèric 

BAIX EBRE

Benifallet 1 ex. escoltat cantant a l’obaga
de Segura el 14.IV (RACC). Citació valida-
da pel Comitè Avifaunístic de Catalunya
(vegeu informe CAC 2004). 

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. escoltat cantant
a la reserva del Remolar l’1.IV (XLBA, RGBA,

JBDA i ALTA) i el 3.IV (FSEB). Citació pen-
dent d’homologació pel Comitè Avifau-
nístic de Catalunya.
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BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 3 exs. el 13.I durant
el cens d’ocells hivernants.

BARCELONÈS

Barcelona Primera observació postnup-
cial al parc de Montjuïc el 30.X (RSBA i
TASA/ERIT). 
Serra de Collserola 1 ex. cantant a can
Ferrer el 4.III; darrera observació post-
nupcial (CODA).

GARROTXA

Olot 2 exs. femella amb 1 mascle de Regu-
lus ignicapilla en una roureda de Fontjafa
a Batet el 10.I (FTCA).
Sant Aniol de Finestres 2 exs. al Ventós
el 28.I (FTCA).
Santa Pau 1 ex. anellat a can Jordà el 27.IX;
hivernant escàs (OCVA/PZVG).

GIRONÈS

Girona 1 ex. a les Pedreres el 6.I (ACHA)
i 2 exs. el 13.I (ACHA i PFLB).

SEGRIÀ

Pantà d’Utxesa 2 o 3 exs. el 13.II (SWWA).
Mín. de 7 o 8 exs. amb Regulus ignicapilla
el 18.XI (SWWA i TNCA). 

VALLÈS ORIENTAL

Fogars de Montclús 5 mascles cantant a
l’avetosa de Passavets el 13.V (JRFA).

Regulus ignicapilla
Bruel

ALT EMPORDÀ

Parc Natural del Cap de Creus 3 exs. a
Montjoi el 22.IX (JMAA); probablement es
tracta de moviments de dispersió post-
nupcial en un indret on l’espècie no cria.

BAIX EBRE/MONTSIÀ 

Delta de l’Ebre 1 ex. anellat al Canal

Vell l’11.XI (SSAA i DBCA). 1 ex. anellat al
Canal Vell el 13.XI (SSAA i DBCA). 1 ex. ane-
llat al Canal Vell el 23.XI (SSAA i DBCA).

BARCELONÈS

Barcelona 1 mascle cantant al parc de la
Guineueta el 24.IV; darrera observació pre-
nupcial, observat durant tot l’hivern (JEBA).

RIBERA D’EBRE

Flix 1 ex. anellat a Sebes el 21.IX; prime-
ra observació de la temporada (JACB).

SEGRIÀ

Pantà d’Utxesa 1 ex. a la pineda el 6.III
(FMVB).

Muscicapa striata 
Papamosques gris

Primera citació coneguda de la subespè-
cie balearica a Catalunya, ja homologada
pel CAC (vegeu Informe CAC 2004).- RACC

i SHVA.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural del Cap de Creus 2 exs. a
mas Rabassers el 14.V (PFLB); primer regis-
tre de l’any. 2 exs. al mateix indret el 3.X
(PFLB); darrera citació de l’any. 
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Serra de Collserola 2 exs. cantant a can
Masdeu el 14.III (CODA).

GARROTXA

Olot 1 ex. anellat a Cuní el 7.IV i 1 ex. el
16.IX (LGPA).
Santa Pau Última observació postnupcial
d’un exemplar anellat a can Jordà el 23.X.
Citació tardana (OCVA/PZVG).

GIRONÈS

Girona 20 exs. a can Salvatella el 15.IX
(MSFB i PFLB). 2 exs. a les Pedreres el 28.IX
(ACHA).
Salt 1 ex. anellat a la zona de les Sorreres
el 26.V; darrera observació prenupcial
(APBE, LGPA i MBMB). 

MARESME

Dosrius 1 ex. anellat a can Gabarra el 14.III
(HAPA).

OSONA

El Brull 1 ex. al pla de la Calma el 28.X
(ECEA i JBCC).

SEGRIÀ

Alfés 1 ex. cantant al secà el 22.III (SWWA). 
Pantà d’Utxesa 3 exs. cantant el 16.V
(SWWA). Alguns exs. el 23.VIII (SWWA). 

VALLÈS ORIENTAL 

La Llagosta 1 ex. cantant al riu Besòs el
12.III (XLBA i FMVA).

Phylloscopus fuscatus 
Mosquiter fosc

Segona citació espanyola, després d’una
a Menorca el 1997. El registre d’enguany
es troba a hores d’ara ja homologat (Bal-
tà Ardeola 51(2): 534). A França s’han
detectat 16 exs. fins al 1998, tots a la faça-
na atlàntica excepte un a la Camarga, el
21.XI.66 (Dubois et al. 2000). Al Regne

Unit, on la mostra és molt més gran, la
fenologia indica que hi ha un pic a finals
d’octubre i principis de novembre (Vini-
combe & Cottridge 1996). La dada d’en-
guany concordaria bastant amb aquesta
fenologia. Fins i tot sembla esperable que
es vegin una mica després, com passa
amb altres espècies siberianes a casa nos-
tra, que arriben una mica més tard dels
patrons observats als països centreuro-
peus.- JCPA.

SEGRIÀ

Vilanova de la Barca 1 ex. capturat i ane-
llat al Sot del Fuster el 16.XI. Primera cita-
ció de l’espècie a Catalunya (ERVA i OBJA).
Citació homologada pel Comité de Rarezas
de SEO/BirdLife.

Regulus regulus 
Reietó

ALT EMPORDÀ

Parc Natural del Cap de Creus 1 ex. al
mas Rabassers el 18.III (PFLB); darrera cita-
ció en període d’hivernada. 6 exs. al mateix
indret el 19.XI (PFLB); primera citació en
període hivernal. L’espècie és un hivernant
escàs però regular al parc natural. 
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 2 exs. al Matà el 28.II; darrera cita-
ció prenupcial (JMAA).

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 1 ex. al parc del Foix
el 28.II i el 13.XI (COBA).

BAIX EBRE/MONTSIÀ 

Delta de l’Ebre 1 femella de 1r hivern
anellada a la tora Cremada, punta de la
Banya, el 17.X (DBCA i JPVF). 2 exs. ane-
llats al Canal Vell el 3.XI (SSAA i DBCA). 1
ex. anellat al Canal Vell el 9.XI i l’11.XI
(SSAA i DBCA).

Anuari d’Ornitologia de Catalunya 2001262



BAIX CAMP

Reus 1 ex. a Aigüesverdes el 12.V; darre-
ra citació prenupcial (ACTA).

BAIX EBRE/MONTSIÀ 

Delta de l’Ebre 1 mascle al Trabucador el
9.IV; primera observació prenupcial (DBCA

i FVEA). 1 femella al Canal Vell el 17.V;
darrera observació prenupcial (DBCA). 1
ex. de 1r hivern anellat al Canal Vell el
12.VIII; primera observació postnupcial
(SSAA i DBCA). 1 ex. de 1r hivern al Canal
Vell el 9.X; darrera observació postnup-
cial (DBCA i SSAA).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 mascle al camí de
València el 3.IV (FLSA, JCMC, DDDA, KTTA i
MOOA); primera citació de pas prenupcial.
1 femella dins el Prat del Llobregat el 12 i
13.V (PEGA); darrera citació de pas pre-
nupcial. 1 ex. anellat al Remolar l’11.VIII
(JCMC, FLSA, FMVB i JBDA); primera citació de

pas postnupcial. 1 ex. a la Bunyola el 9.X
(XLBA); darrera citació de pas postnupcial. 

BARCELONÈS

Barcelona Primera observació prenupcial
al parc de la Ciutadella el 17.IV (RSBA i
TASA/ERIT). Darrera observació postnup-
cial al parc de Montjuïc el 19.X (RSBA i
TASA/ERIT).

BERGUEDÀ

Gósol Gran quantitat d’exs. a la part cul-
minal de la serra del Verd (2.000-2.100
m), al límit entre les pinedes de Pinus unci-
nata i els prats, el 23.VIII (JSPB i PABB).

GARROTXA

Santa Pau 1 ex. als estanys de can Jordà
el 5.X; última observació postnupcial
(OCVA/PZVG).

GIRONÈS

Girona 2 exs. al riu Ter el 18.IV (ACHA).
1 ex. anellat a l’aiguabarreig dels rius Ter
i Onyar el 19.V (CPVA). 1 ex. a la zona del
castell de Sant Miquel el 7.IX (PFLB). 1 ex.
a Puigvistós el 13.X (JBPC).
Sant Gregori 1 mascle a la zona de Cal-
ders, Constantins, el 18.IV (MBMB).

NOGUERA

Bellmunt d’Urgell 1 femella a l’entrada
del poble el 8.V (ABBB). 

OSONA

Taradell Pas marcat el 21.IV; s’observa un
mínim de 6 exs. en una roureda de 100 x
50 m (JPEA i RPEA).

PALLARS SOBIRÀ

Montenartró 1 femella el 27.VI (JPPE).
Data que fa pensar en una possible nidi-
ficació. 
Son 1ex. anellat a les planes de Son el 9.V
(JDAB). Lloc de pas migratori desconegut
fins ara.
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Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. a la RN2 el 15.IV (JDLA i NIGA);
primera citació en pas prenupcial.

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 1 ex. al riu Foix el
26.IV; primera observació de l’any (FCFA

i PTEA). 1 ex. al riu Foix el 12.IX; darrera
observació de l’any (PTEA). 

ANOIA

Copons 1 jove volander és alimentat per
un adult el 16.VI (DMMA).

BAIX EBRE/MONTSIÀ 

Delta de l’Ebre 1 ex. al Canal Vell l’11.IV;
primera observació prenupcial (DBCA). 1
ex. de la subespècie balearica anellat al
Canal Vell el 12.V (SSAA i JCGC). Citació
homologada pel Comitè Avifaunístic de
Catalunya. 1 ex. anellat al Canal Vell el
14.V; darrera observació prenupcial (SSAA

i DBCA). 1 ex. adult a l’Ecomuseu de Del-
tebre el 19.VIII; primera observació post-
nupcial (DBCA). 1 ex. de 1r hivern als erms
de la Tancada el 3.X; darrera observació
postnupcial (DBCA).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 3 exs. joves alimen-
tats per un adult l’1.VIII (FLSA).

BARCELONÈS

Barcelona Primera observació prenupcial
al parc de Montjuïc el 27.IV (RSBA i
TASA/ERIT). Reproducció segura al parc
Güell, al parc del Laberint i als jardins de
Moragas i reproducció possible al parc de
la Guineueta i al parc de les Aigües del
Guinardó (RSBA i TASA/ERIT)(JEBA). Darre-
ra observació postnupcial al parc de les
Aigües del Guinardó el 14.X (RSBA i
TASA/ERIT); darrera citació a la comarca.
Ha criat una parella al zoo, tal com ja va
fer el 1993 i 1994 (JGGD). Nidificació d’u-
na parella en un plataner al passeig de

Sant Joan / Casp, just damunt del semà-
for (JGGD). 

GARROTXA

Santa Pau 1 ex. a can Jordà el 15.X; últi-
ma observació postnupcial (OCVA/PZVG).

GIRONÈS

Girona 1 ex. a Domeny el 28.IV (ACHA,

HPMA, MSFB i PFLB). 1 ex. a l’illa de Ter el
4.X (EGXB).

MARESME

Dosrius 1 ex. anellat i 1 ex. observat a ca
l’Arenes el 12.X (ACSA, HAPA i JGRM).

SEGRIÀ

Aspa 1 ex. al riu Set el 26.IV (ABBB). 

TARRAGONÈS

Tarragona 1 ex. a mas Rafel el 6.V; pri-
mera citació prenupcial (ACTA i JFOD).

Ficedula hypoleuca 
Mastegatatxes

ALT EMPORDÀ

Parc Natural del Cap de Creus 1 ex. a
Montjoi el 14.IV (JMAA); primera obser-
vació en pas prenupcial. 1 ex. al pla de les
Gates el 8.V (PFLB i JMAA); darrera citació
en pas prenupcial. 21 exs. a mas Puignau
i mas Paltré el 15.IV (PFLB); màxima con-
centració prenupcial. 3 exs. a Montjoi el
22.IX (JMAA); primer registre en pas
postnupcial. 1 ex. a la punta del cap de
Creus el 3.X (PFLB); darrera citació en pas
postnupcial. 
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 2 exs. a les closes del Tec el 13.IV
(VRVA); primera citació en pas prenupcial.
1 ex. al Matà el 20.V (PFLB); darrera cita-
ció en pas prenupcial.
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Parus palustris
Mallerenga d’aigua

GARROTXA

Begudà Anellament dels 8 exs. d’una
caixa niu l’1.V (CACB).
Santa Pau 1 parella nidifica a la cavitat
d’un castanyer davant can Xel el 22.V
(FTCA).

GIRONÈS

Canet d’Adri 1 ex. entre Sant Nicolau i
els cims de Golany, al límit amb la comar-
ca del Pla de l’Estany, el 18.X (CFQA i XVPA).
1 ex. al capdamunt de la riera de Roca-
corba, a prop del coll del Faig, el 28.X
(CFQA i XVPA).

Parus cristatus
Mallerenga emplomallada

ANOIA

Calaf Al molí de la Roda 1 ex. portant
material pel niu el 31.III i 1 ex. amb beca-
da el 21.IV (DMMA).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 7 exs. el 13.I durant
el cens d’ocells hivernants. 1 ex. cantant
i duent aliment cap a un probable niu a
l’itinerari de la bassa dels Pollancres l’1.IV
(RGBA). 3 exs. a la Ricarda el 4.V (XLBA i
JBDA). 

GIRONÈS

Salt 4 exs. capturats per a anellament a
la zona de les Sorreres el 16.VI (APBE, LGPA

i MBMB).

Parus ater
Mallerenga petita

ALT EMPORDÀ

Parc Natural del Cap de Creus 1 ex. a

Montjoi el 17.II (JMAA). L’espècie és escas-
sa però regular com a hivernant al parc
natural.

ANOIA

Santa Margarida de Montbui 1 ex. el 20.I;
poc observada en aquesta zona (DMMA).

BARCELONÈS

Barcelona 2 exs. en actitud territorial a
l’hospital de Sant Pau el 27.II (FTGA). 1 ex.
a Sant Andreu el 21.III (JCCA); darrera
observació prenupcial a la comarca.

BERGUEDÀ

Capolat Construcció del niu, a 1.200 m
d’altitud, el 4.IV (PABB).

GARROTXA

Santa Pau 1 ex. a Sant Julià del Mont el
26.V (JPTA).

GIRONÈS

Girona 1 ex. a la pedrera d’en Rubau el
13.I (ACHA, MSFB i PFLB). 4 exs. a les pedre-
res el 10.III (ACHA). 2 exs. a les pedreres
el 23.III (ACHA).

PLA DE L’ESTANY

Banyoles Diverses observacions en els jar-
dins de la zona de la font Pudosa entre el
3.II i el 20.II (XVPA).
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RIBERA D’EBRE

Flix 1 ex. a Sebes l’1.V (PJMB).

SEGRIÀ

Lleida Diversos exs. a la Mitjana el 18.VIII
(EFSA). 1 ex. a la Mitjana l’11.X (FMSA). 
Pantà d’Utxesa 3 exs. el 17.IV (JCGA). 1
ex. el 17.V (JSOA). 1 ex. el 23.VIII (SWWA). 

SELVA

Hostalric 1 mascle cantant en una pollan-
creda de conreu el 20.IV (APTA, EBMA i JRRC).

TARRAGONÈS

Tarragona 1 ex. al Lloreto el 24.VIII;
primera citació postnupcial (ACTA). 1 ex.
a l’urbanització Boscos de Tarragona el
21.IX; darrera citació postnupcial (ACTA).

VALLÈS OCCIDENTAL

Cerdanyola del Vallès 1 ex. al campus
de la UAB el 10.X; darrera observació post-
nupcial (ACTA).

Panurus biarmicus
Mallerenga de bigotis 

La situació de l’espècie al delta de l’Ebre
continua sent crítica, sense que es noti cap
símptoma de recuperació. La petita pobla-

ció establerta al pantà d’Utxesa l’any 2000
encara es manté, tot i els pocs individus
presents a la zona.-RACC i SHVA. 

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. al canyissar del Gall Marí el
3.XI (BMBA).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 parella a l’Encanyissa-
da el 16.IV (SWWA). 1 mascle cantant al
Clot, l’Encanyissada, el 18.IV (DBCA).

SEGRIÀ

Pantà d’Utxesa 1 mascle i 1 femella el
4.III (EFSA). 1 ex. el 28.III (SWWA). 

Aegithalos caudatus
Mallerenga cuallarga 

BARCELONÈS

Barcelona 5 exs. a l’hospital de Sant Pau
el 24.I (FTGA). Darrera observació pre-
nupcial al parc de la Guineueta el 22.III;
espècie observada durant tot l’hivern (JEBA).
Reproducció segura al parc de Pedralbes
(RSBA i TASA/ERIT).

BERGUEDÀ

Puig-reig Construcció del niu el 4.IV (PABB).

GIRONÈS

Salt 16 exs. capturats per a anellament a
la zona de les Sorreres el 9.II (APBE, LGPA

i MBMB.).

RIBERA D’EBRE

La Palma d’Ebre 2 exs. adults portant
becada, el niu es troba en un Juniperus pho-
enicea al sotabosc de l’obaga del riu de la
Cana el 13.IV (RACC).
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VALLÈS ORIENTAL

Vallromanes Sentits exs. a prop de la font
de can Gurguí, serra de Sant Mateu, el
27.VI; nova zona de cria possible, límit de
la seva distribució litoral sud (JPSA).

Tichodroma muraria
Pela-roques

Donada la raresa del pela-roques com a
nidificant, qualsevol citació dins el perí-
ode reproductor (maig-agost) té interès
pel fet de contribuir a precisar-ne l’esta-
tus. Les dades rebudes enguany del Ber-
guedà i del Pallars Sobirà són de sectors
on ja es coneixia l’existència de nuclis
reproductors. Cal advertir que aquesta
espècie de vegades també canta fora de l’è-
poca de cria, com mostra la dada d’octu-
bre del Pallars, fet que pot induir a inter-
pretacions errònies si aquest comporta-
ment s’observa en èpoques dubtoses. La
citació del congost prepirinenc de Colle-
gats és destacable: la data queda ja fora de
l’època de cria, però és primerenca per a
les dispersions llunyanes i, considerant
que en aquest indret s’hi va confirmar la
cria fa uns 20 anys (una sola vegada), l’ob-
servació d’enguany podria ser interpreta-
da com un nou indici (feble) de possible
reproducció.- PABB i JSPB.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural del Cap de Creus 1 ex. als
penya-segats de cap Norfeu el 20.I (PFLB,

MSFB i JBRC).

BERGUEDÀ

Bagà 1 mascle cantant als cingles del
vessant sud de la tossa d’Alp el 24.V (PABB).
Guardiola de Berguedà 1 mascle cantant
sota les Penyes Altes de Moixeró el 29.V
(PABB). 
Saldes 1 mascle cantant al sector nord-
oest del Pedraforca el 5.VI (PABB).

NOGUERA 

Os de Balaguer 1 ex. el 12.I (JBSA). 

PALLARS SOBIRÀ

Collegats 1 ex. l’1.IX. Citació tardana per
ser de nidificació, però primerenca pel pas
(JCBC). 4 exs. el 8.XII (JCBC).
Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany
de Sant Maurici 2 exs., un d’ells cantant,
a 2.700 m, a la vall de Gerber, l’1.X (JCBC).
1 ex. al coll de Son el 25.VII (LFXA). 1 ex.
a la vall de Rus el 8.XI (JCBC).

Certhia brachydactyla
Raspinell

ALT EMPORDÀ

Parc Natural del Cap de Creus 3 polls
a Montjoi el 12.V (JMAA). Es tracta d’un
dels únics punts de cria de l’espècie al parc
natural.

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. adult i 1 ex. jove pugen
pel tronc d’una palmera a les Rambles el
14.V (RRSB). Presència d’una parella al zoo
encara que no se n’ha comprovat la repro-
ducció (JGGD).

TARRAGONÈS

Torredembarra 1 ex. als Muntanyans l’11.I
(PASA).

Certhia familiaris
Raspinell pirinenc

Interessant dada hivernal de l’Alt Empor-
dà, malgrat la relativa proximitat de les
poblacions de l’altre costat de la frontera.-
CACB.

ALT EMPORDÀ

La Jonquera 1 ex. observat en una alzina
surera al pic de la Puja el 17.I (JBRC).
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SEGRIÀ

Corbins 2 exs. en un camp de pomeres
al marge esquerra del riu Noguera Riba-
gorçana el 4.I (EFSA). 
Pantà d’Utxesa 1 ex. el 28.II (SWWA). 

VAL D’ARAN

Pletiu dera Montanhera Niu amb polls,
en un pont, el 5.VIII (DRJA, JMAC i SRJA).

VALLÈS OCCIDENTAL

Palau-solità i Plegamans 1 ex. excava el
niu en un Populus nigra podrit a la riera de
Caldes el 8.III (JPCA).

Parus caeruleus
Mallerenga blava

ALT EMPORDÀ

Parc Natural del Cap de Creus 1 ex. a
la punta del cap de Creus el 22.XII (PFLB);
es tracta d’un indret on l’espècie no cria.
5 exs. a Montjoi del 2.IX al 7.X (JMAA); en
aquesta localitat no nidifica l’espècie i s’hi
observa només en període d’hivernada. 
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 43 exs. anellats a les closes del Tec
el 2.III (SSAA, FCTA, JRSB, JVLA i MPLA).

BARCELONÈS

Barcelona 1 mascle cantant al parc de la
Guineueta el 24.IV; darrera observació pre-
nupcial (JEBA). Aquest any han criat 2 pare-
lles al parc Zoològic (JGGD).
Serra de Collserola 1 ex. en migració
directa cap al sud des del turó Blau el 10.X;
aquesta espècie ja s’havia detectat durant
la campanya del 1998 (CODA).

Parus major
Mallerenga carbonera

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. al parc de la Guineueta el

24.IV; darrera observació prenupcial (JEBA).
Aquest any ha criat 1 parella al parc Zoo-
lògic (JGGD).

Sitta europaea
Pica-soques blau

Del recull de dades d’enguany cal desta-
car les possibles noves localitats de cria
al Maresme i al Vallès Oriental.- CACB.

BAIX CAMP

Reus 1 ex. el 16.XII (LJAA).

GIRONÈS

Canet d’Adri 1 parella duent becada a la
zona de la font de Sant Nicolau, a Roca-
corba, el 12.V (MBMB).

MARESME

Vilassar de Dalt Sentits exs. a prop de la
font de can Canet el 20.V; nova zona de
cria possible (JPSA).

OSONA

Centelles Niu amb polls en un forat de
Dendrocopos major, fet al tronc de Fagus
sylvatica, el 13.V (JPCA).
Vilanova de Sau 1 parella omple amb
escorces de pi un forat de picot en un rou-
re (SRJA).

PLA DE L’ESTANY

Sant Miquel de Campmajor Se’l sent can-
tar durant el mes d’abril a diferents zones
del massís de Rocacorba (XVPA).

SELVA

Sant Feliu de Buixalleu 2 exs. entre la
sureda majestuosa del turó de Montjoriu
el 14.III (DDDA).

VAL D’ARAN

Bausèn Parada nupcial i còpula d’una pare-
lla en una roureda el 9.IV (JPCA).
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ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 1 ex. sentit a cal
Balaguer-Casa Alta el 27.IV (PTEA). 1 ex.
a prop de Castellet el 4.IX (PTEA).

BAIX EBRE/MONTSIÀ 

Delta de l’Ebre 1 mascle al riu a l’alçada
de l’illa de Gràcia el 5.IV; primera obser-
vació prenupcial (DBCA i MFCA). 1 feme-
lla/1r hivern a l’estany de les Illes, Riumar,
el 12.IX; darrera observació postnupcial
(DBCA).

BAIX LLOBREGAT

Cornellà de Llobregat 1 ex. al riu el 21.IV
(ASAA); primera citació de pas prenupcial.
Delta del Llobregat Observacions d’1 - 2
exs. al Remolar durant el mesos de maig
i juny (FLSA). 2 exs. joves als itineraris
del Remolar el 2.VIII (FLSA). 

BARCELONÈS

Barcelona Primera observació de l’any al
parc de l’Oreneta el 24.IV (RSBA i TASA/ERIT).
Reproducció possible al parc de la Ciuta-
della, parc del Guinardó, parc del Labe-
rint, parc de l’Oreneta i parc de Montjuïc
(RSBA i TASA/ERIT).

GARROTXA

Santa Pau 1 ex. a la fageda d’en Jordà el
19.III (PCRB).

GIRONÈS

Girona Se’l sent cantar de forma genera-
litzada a partir del 28.IV (ACHA i PFLB). 1
ex. a Campdorà el 18.VIII (MPXF i NRXA).
Salt 1 ex. al pla dels Socs el 5.IV (IBGA).
Sant Gregori Fins a 8 exs., mascles, feme-
lles i joves, en una figuera a Constantins
menjant-ne els fruits el 3.IX (MBMB).

OSONA

Vilanova de Sau 1 mascle als Munts l’1.IV
(JMAC i SRJA). 
Centelles Cap citació en 10 dies de pros-
pecció, entre maig i agost, al Puigsagor-
di, zona on l’espècie havia estat detecta-
da tots els anys des de 1997 (FTGA).

VALLÈS ORIENTAL

Montornès del Vallès 1 ex. en vol el 4.X
(FMVB).

Lanius collurio 
Escorxador

Totes les observacions de pas prenucpial
es donen entre el 4.V i el 20.V, període que
es correspon amb el  patró descrit a Cata-
lunya (Ferrer et al. 1986) i a la majoria
d’Europa (Cramp & Perrins 1993). Tam-
bé normalitat en el patró postnupcial, però
a destacar la darrera observació, el 30.X
al Baix Empordà, que també és la citació
més tardana a Catalunya des del primer
anuari del 1996. Pel que fa a la cria, un
any més s’han trobat noves localitats al sud
de l’àrea de distribució, enguany a la Nogue-
ra i Pallars Jussà, anteriorment al Bergue-
dà i Solsonès (Martínez Vilalta 2001, 2002).
Interessants les observacions de tres adults
a Riells i Viabrea (la Selva), en ple perío-
de reproductor (el 13.VI i 3.VII) i en hàbi-
tat adient, que podrien indicar la cria en
aquesta localitat, tot i estar a una altitud
de només 350 m.- DGJA.

Llista Sistemàtica 271

RIPOLLÈS

Setcases 2 mascles cantant al bosc de Sant
Miquel el 5.VII (CMGA).

Remiz pendulinus 
Teixidor

La citació de la Garrotxa revela una vega-
da més l’anellament com una important
eina per a la detecció d’espècies que, per
la seva escassetat i/o comportament tímid,
poden passar desapercebudes.-CACB.

BAIX CAMP

Reus 1 niu en un Populus alba i se senten
diversos exemplars a la riera de la Boella-
aeroport l’1.IV (ACTA i DJGA).

BAIX EBRE/MONTSIÀ 

Delta de l’Ebre La població nidificant,
tot i que només és d’unes poques de-
senes de parelles, sembla que va aug-
mentant, i es troba localitzada al llarg
del riu, als voltants del Canal Vell, a l’i-
lla de Buda i al sector dels ullals de
Baltasar (DBCA).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 47 exs. el 13.I durant
el cens d’ocells hivernants. 2 parelles nidi-
ficant al voltant de la Murtra el 24.V (FSEB),
1 parella a les llums de l’aeroport el 26.V
(FSEB), mínim 3 parelles a la Vidala l’1.VI
(FSEB). 33 exs. anellats al Remolar durant
la campanya dels mesos de novembre i
desembre (QBFA, FLSA i FMVB).

GARROTXA

Santa Pau 1 ex. anellat a can Jordà el 27.X.
Primera citació d’aquesta espècie a la zona,
de la qual no es tenen dades a la comarca
(OCVA/PZVG).

GIRONÈS

Salt 1 parella acaba de construir el niu en

un salze de la bassa dels Ànecs el 25.IV
(APBE i MBMB).

PLA DE L’ESTANY

Banyoles 2 exs. al canyissar de l’estanyol
de la Cendra el 3.I (CFQA). 2 exs. al canyi-
ssar de l’hort del Castell el 30.XII (CFQA).

RIBERA D’EBRE

Flix 3 exs. a Sebes l’1.I (PJMB). 1 niu en
construcció a Sebes el 17.IV (PJMB). 1 niu
a la zona de la Cloratita el 16.VI (PJMB). 

SELVA

Fogars de la Selva 1 ex. a can Roca el
21.VII (DCFB).

TARRAGONÈS

Tarragona 1 ex. al Francolí el 28.VII; pri-
mera citació postnupcial (ACTA).

URGELL

Preixana Niu amb 5 polls volanders al
canal d’Urgell el 29.V (DGCA). 

VALLÈS ORIENTAL 

Sant Fost de Campsentelles 1 ex. al riu
Besòs el 12.III (XLBA i FMVA).

Oriolus oriolus 
Oriol

ALT CAMP

Querol 1 ex. a Valldeserves el 29.IV; pri-
mera citació prenupcial (XBGA).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural del Cap de Creus 3 polls
a Montjoi el 12.V (JMAA). Es tracta d’un
dels únics punts de cria de l’espècie al parc
natural. 
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. a la closa de les Daines el 20.IV
(BMBA); primera citació prenupcial.

Anuari d’Ornitologia de Catalunya 2001270



dues comarques, per més que al Segrià
s’hagi prospectat més superfície que el
1999. A destacar el nefast resultat de la
cria a l’Alt Empordà, on no ha volat cap
poll: 4 postes normals i 1 de reposició que
acaben fracassant, almenys 3 d’elles pel
vent de tramuntana (Giralt 2002). Al Segrià,
per contra, només 2 parelles fracassen i
una d’elles ho intenta per segona vegada,
aquest cop amb èxit. Fora dels nuclis tra-
dicionals de cria només hi ha dues obser-
vacions i s’ajusten perfectament a la feno-
logia migratòria de l’espècie: 1 exemplar
a Montagut (Segrià) el 22.V que no es tor-
na a veure en posteriors visites i 1 exem-
plar en migració postnupcial el 15.VIII a
Rabós (Alt Empordà). El fet que l’11.V
encara no s’observés ni un sol exemplar al
nucli de cria de la timoneda d’Alfés (Segrià)
és normal i denota l’arribada tardana d’a-
questa espècie als sectors de cria, tant de
Catalunya (Ferrer et al. 1986) com de la
resta d’Europa (Cramp & Perrins 1993).-
DGJA.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà Població nidificant avaluada en
només 4 parelles (DGJA i JMAA). 1 ex. a
Vilaüt el 3.VIII (JEEA); darrera citació post-
nupcial. 
Rabós d’Empordà 1 ex. al mas Mallol el
15.VIII (JBRC). 

SEGRIÀ

Es comptabilitzen un total de 14 parelles
per a la comarca (DGJA). 
Alfés A la zona tradicional de cria de la
timoneda d’Alfés encara no s’observa cap
exemplar l’11.V (DGJA).
Torreribera 1 exemplar el 13.V; primera
citació prenupcial de l’any (GBCA).
Montagut 1 exemplar el 22.V; no es tor-
na a observar en visites posteriors (DGJA i
GBCA).

Lanius meridionalis 
Botxí

ALT EMPORDÀ

Parc Natural del Cap de Creus 1 ex. a
mas Rabassers el 10.III (PFLB); darrera cita-
ció en període d’hivernada en un punt on
no cria. 1 ex. al puig de la Morisca el 8.V
(JMAA, PFLB i APBD); indret de possible nidi-
ficació de l’espècie. 1 ex. al pla de les Gates
el 2.IX (JMAA); primera citació en període
hivernal a la zona. 
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 3 parelles nidificant als límits externs
de la RN1 i 1 parella localitzada prop de
l’estany de Palau (JMAA). 1 ex. a Cinclaus
el 31.VIII; primera citació en dispersió
postnupcial (JMAA i MJMA).

BAIX EBRE/MONTSIÀ 

Delta de l’Ebre 1 ex. al camí que porta
del Goleró a les Olles l’1.III; darrera obser-
vació prenupcial, força primerenca per
manca de prospecció posterior (DBCA i
JPVF). 1 ex. als erms de Casablanca el 14.X;
primera observació postnupcial (DBCA).

BERGUEDÀ

Puig-reig 2 grups familiars amb joves volan-
ders el 9.VI (PABB).

GARROTXA

Olot 1 ex. posat en unes bardisses al camí
de mas Andell - font de Buc el 17.I (FTCA).

MARESME

Dosrius 1 ex. anellat a ca l’Arenes el 3.II;
espècie que no es detectava a la zona els
darrers anys (HAPA).
Mataró 1 mascle caçant en uns camps prò-
xims al barri de Cerdanyola el 20.VIII
(ACSA).

NOGUERA 

Castelló de Farfanya A Torrelaplana hi
ha 2 adults i 1 poll volander el 4.VII, i 2
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ALT EMPORDÀ

Parc Natural del Cap de Creus 1 ex. a
la punta del cap de Creus el 6.V (PFLB);
primer registre en pas prenupcial. 1 ex. al
pla de les Gates el 20.V (JMAA); darrera
observació en pas prenupcial. 1 ex. jove a
mas Rabassers el 26.IX (PFLB); única obser-
vació en pas postnupcial. 
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 juvenil als prats de can Comes
el 6.IX (OCVA). 2 juvenils a l’estany de
Mornau el 14.IX (JMAA, ACJA i XDPA). 1
juvenil a l’estany Europa el 26.IX (MOOA

i RRSB).

BAIX CAMP

Capafonts 1 poll volander als Motllats el
13.VIII (MDDB).

BAIX EMPORDÀ

Baix Ter 3 exs. de 1r hivern entre la Ple-
tera i la gola del Ter el 30.IX (DBRA). 1 ex.
de 1r hivern a Foixà el 30.X (DBRA).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 femella al camí de
València el 4.V (XLBA i JBDA); única obser-
vació d’enguany. 

GARROTXA

Olot 1 ex. al Croscat el 15.VII (JPTA).
Santa Pau 8 captures als estanys de can
Jordà durant l’època de cria, que corres-
ponen a unes 3 parelles de la zona. No s’a-
nellà cap jove de l’any (OCVA/PZVG).

GIRONÈS

Girona 1 ex. jove a Fontajau el 10.IX
(ACHA).

MARESME

Dosrius 1 ex. jove anellat a can Gabarra
el 2.IX (HAPA i JGRM).

NOGUERA 

Les Avellanes i Santa Linya 1 parella i

1 jove a l’ermita de Sant Miquel el 4.VII
(EFSA). Nova localitat de cria. 
Os de Balaguer 3 exs., 1 mascle, 1 feme-
lla i 1 jove que feia voladetes de pocs metres
al voltant del niu, situat en una mata de
boix, al cim de Sant Mamet el 29.VII. Nova
localitat de cria, al sud de Montsec (TNCA). 

PALLARS JUSSÀ

Alsamora 1 mascle el 3.VI en el que podria
ser un territori de cria en un sector on no
es coneixia la presència de l’espècie (JEBA).

PLA DE L’ESTANY

Esponellà 1 ex. en uns esbarzers davant
del ranxo de can Pelegrí el 12.V (CFQA).

PLA D’URGELL

Bellvís 1 ex. en migració al Tros Gran
l’11.V. Espècie accidental a la comarca
(FMSA). 

SELVA

Riells i Viabrea 1 mascle a can Tordera el
6.V; zona adient per a la nidificació, com-
posta de prats amb vegetació arbustiva dis-
persa a uns 350 m (ACXH, JAPB, MRCA i
OTMA). 2 exs. mascle a la mateixa zona el
13.VI i 1 femella el 3.VII (ACXH, JAPB, MRCA

i OTMA).

VALLÈS ORIENTAL

La Llagosta 1 femella a can Pere Gil el
27.VIII (FMVB).
Sant Fost de Campsentelles 1 ex. al riu
Besòs el 10.IX (FMVB).
Riells de Fai 1 ex. en un camp d’oliveres
al costat del riu Tenes el 10.V (FMVB).

Lanius minor
Trenca

La població s’ha avaluat en 18 parelles: 14
al Segrià i 4 a l’Alt Empordà. S’han trobat
menys parelles que els darrers anys a les
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BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a la maresma
del Remolar el 23.III (FSEB, FLSA i RGBA);
primera citació de pas prenupcial. 1 ex.
als itineraris del Remolar l’11.VIII (FLSA);
primera citació de pas postnupcial.

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. al zoo el 10.V (JGGD).

GARRIGUES

Castelldans 1 femella entre el mas de
Melons i la vall de Matxerri el 28.III (ABBB,

DGJA i GBCA). 

GARROTXA

Olot 1 ex. a puig Agonia a Batet el 3.V
(PCRB).

GIRONÈS

Girona 1 ex. a l’illa de Ter el 19.IV (ACHA

i PFLB). 1 ex. a la font de la Pólvora el 28.IV
(ACHA, HPMA i PFLB). 1 ex. a Fontajau el
15.V (ACHA).
Salt 1 femella a la zona de les Sorreres el
26.V (APBE, LGPA i MBMB).

PALLARS JUSSÀ

Palau de Noguera 1 ex. posat, el primer
de l’any a la zona, el 29.IV (JCCD i MVEB).

SELVA

Riudarenes 1 ex. en territori de cria a can
Cerdà el 6.V (APTA i JRRC).

TARRAGONÈS

Constantí 1 ex. a l’aeroport l’1.IV; primera
citació prenupcial (ACTA i DJGA).
Tarragona 4 adults i 1 jove de l’any al
Mèdol l’1.VII; alguns adults porten beca-
des (ACTA).
Vila-seca 1 ex. a la Pineda l’11.V; darrera
citació prenupcial (ACTA i JFOD).

VAL D’ARAN

Vielha e Mijaran 1 adult i un jove al camí

entre Vilac i la borda de Bernat el 27.V
en una solana a uns 1.000 m d’altitud i
predomini de vegetació arbustiva (ILGA).

VALLÈS OCCIDENTAL

Sabadell 1 femella al riu Ripoll el 26.IV
(XEAA). 

Garrulus glandarius
Gaig

BARCELONÈS

Serra de Collserola 36 exs. comptabilit-
zats en migració directa cap al sud des del
turó Blau des del 13.X al 28.X. Màxim de
22 exs. el 20.X amb un grup màxim de 14
exs. (CODA).

Pica pica 
Garsa

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 531 exs. el 13.I durant
el cens d’ocells hivernants.

BARCELONÈS

Barcelona 2 polls volanders reclamant
menjar a l’hospital de Sant Pau el 22.VI;
aquesta espècie ha passat de ser ocasional
a la zona a resident (FTGA).

GARROTXA

Olot 1 parella en actitud de festeig al parc
Nou el 20.II (FTCA).

SEGRIÀ

Els Alamús Grup hivernal d’encara 50
exs. el 24.III (JEBA). Grup no reproductor
de més de 20 exs. el 13.V. Indica que hi
pot haver una important població flotant
(JEBA). 
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grups familiars amb adults peixent, cada
grup 2-3 polls, el 10.VII (ABBB i DGCA). 

OSONA

Vic 1 ex. captura una sargantana al mar-
ge d’un camí el 2.II (RPEA).

PLA DE L’ESTANY

Esponellà 1 ex. al rec d’Espolla cap al final
del pla el 17.I (CFQA). 1 ex. en uns matolls
a la zona de Sant Galderic, al pla de Mar-
tís el 3.VIII (BGEA).

SEGRIÀ

Plana de Lleida En uns recorreguts amb
vehicle per àrees de conreus de regadiu i
principalment per camins el 14.I amb 97
km i el 23.XII amb 90 km es detecten 15
i 8 exs. respectivament (EGRE). 

TARRAGONÈS

Tarragona 1 ex. al Mèdol el 30.VIII (ACTA). 
Vespella aprox. 5 exs., màxim observat a
la zona, al pantà de Gaià el 2.VII; nidifi-
cació probable d’una parella (ACTA i JFOD).

VALLÈS ORIENTAL

Caldes de Montbui 1 ex. als camps de
can Pujol el 18.XII (XEAA).
Sant Fost de Campsentelles 2 exs. al turó
d’en Donadeu el 17.V (JJPA i MLMC). 

Lanius senator 
Capsigrany

Poca variació respecte a anys anteriors en
la fenologia pre i postnupcial. Les arriba-
des més primerenques han estat el 23 i
24.III al delta del Llobregat i al Baix Ter,
respectivament, i la més tardana és de
l’1.VI a la punta de la Banya. Pel que fa al
període postnupcial, la primera observa-
ció és de l’11.VIII al delta del Llobregat i
les darreres observacions de l’any s’han
produït el 18 i 15.IX al delta de l’Ebre i

als aiguamolls de l’Empordà, respectiva-
ment. És extraordinària la dada de repro-
ducció probable a la Val d’Aran (1 adult
i 1 jove), tant per estar fora de l’àrea de
distribució coneguda, com per ser molt
primerenca, ja que l’inici de posta se situa-
ria a finals d’abril. Aquesta data seria més
pròpia del sud i centre peninsular, men-
tre que a Catalunya la majoria de postes
es deuen produir al maig (Ferrer et al.1986).-
DGJA.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural del Cap de Creus 1 ex. a
la punta del cap de Creus l’1.IV (PFLB); pri-
mer registre de l’any. 1 mascle marcant
territori a Montjoi el 29.IV (JMAA). 1 ex.
duent becada a 2 joves a Montjoi el 30.VI
(JMAA). 3 polls a mas Puignau el 9.VII
(PFLB). 1 ex. a mas Rabassers el 8.IX (PFLB);
darrer registre de l’any. 
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. als prats de can Comes el 31.III
(AAJA i EGGA); primera citació prenupcial.
1 ex. a Vilaüt el 15.IX (DSSA); darrera cita-
ció postnupcial.

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 1 ex. a la Bovera
el 27.IV (FCFA i PTEA). 1 ex. en unes vi-
nyes pròximes a l’embassament de Foix
el 12.IX (PTEA).

BAIX EBRE/MONTSIÀ 

Delta de l’Ebre 1 mascle a les dunes de
la Marquesa el 4.IV; primera observació
prenupcial lleugerament tardana per man-
ca de prospecció anterior (DBCA). 1 feme-
lla a la tora Cremada, punta de la Banya,
l’1.VI; darrera observació prenupcial (DBCA

i MFCA). 1 femella al Garxal el 18.IX; darre-
ra observació postnupcial (DBCA).

BAIX EMPORDÀ

Baix Ter 1 ex. a la Pletera el 24.III (AGCB

i DBRA); primera citació en pas prenupcial.
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RIBERA D’EBRE

Flix 4 exs. al castell de Flix el 28.XII (EPFA). 

SEGRIÀ

Alcarràs Niu amb polls grans al pla de
Vallmanya el 19.V (JBSA). 
Lleida Aprox. 200 exs. en una joca a les
basses de Rufea el 9.I (JBSA). 

SELVA

Fogars de la Selva 2 exs. aturats en una
pollancreda i camps de conreu el 26.XII
(DCXC i JRRC).
Massanes 1 ex. en vol a la riera de Santa
Coloma, a la zona de can Buscatells, el
26.XII (APTA, EBMA i JRRC).

TARRAGONÈS

La Secuita 1 ex. a la Secuita el 26.V (ACTA,

CJMA i ECBA).

Corvus corone 
Cornella

BAIX CAMP

Arbolí 1 parella nidificant treu 3 polls a
Sant Pau el 28.VII (MDDB).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà Diferents citacions primaverals entre
l’11.III (FMBB i JCJA) i el 24.IV (JMAA, MJMA,

EGCA i RLXB). 3 exs. a la RN2 el 26.IX (AMMB

i BMMA). Entre 2 i 3 exs. hivernant als arros-
sars de la Gallinera a partir del 22.XI i fins
a finals d’any (JMAA). 
Riumors 1 parella el 30.VI (PFLB).

BAIX EMPORDÀ

Baix Ter 3 exs. a Sobrestany el 16.XII
(DBRA); espècie ocasional a la zona.

BARCELONÈS

Barcelona 2 exs. a Sant Andreu el 15.XII
(JCCA).

CERDANYA

Lles de Cerdanya Aprox. 150 exs. volen
al vespre del 12.V (SRJA). Concentració
inusual per a l’espècie.

GIRONÈS

Fornells de la Selva 2 exs. en vol el 6.IV
(PFLB).
Girona 1 ex. a la zona del castell de Sant
Miquel el 15.II (PFLB). 2 exs. en pas per
damunt la ciutat el 13.V (ACHA). 2 exs. a
Pont Major el 3.VI (MSFB i PFLB).
Sant Julià de Ramis 1 ex. a la Costa Roja
el 8.I (PFLB). 

PLA D’URGELL

Bellvís 1 ex. al tossal Roig el 13.V (FMSA).
2 exs. el 25.V (FMSA). 
El Poal 1 ex. en conreus de regadiu el
16.IV. Sembla que cada vegada es detecta
amb major regularitat a la comarca (JEBA). 

SELVA

Massanes 1 ex. a la plana de la riera de
Santa Coloma, a la zona de can Buscatells,
el 31.III (JRRC).
Sils 2 exs., en parella, observats als Estanys
en territori de cria el 20.V (FBMA i JRRC).

VALLÈS ORIENTAL

Caldes de Montbui 8 exs. als camps de
can Pujol el 18.XII (XEAA).
Serra del Montseny 2 exs. el 15.IV (GABZ

i JSPC).

Corvus corax 
Corb

ALT EMPORDÀ

Parc Natural del Cap de Creus 1 niu
ocupat als penya-segats de la punta de la
Figuera al llarg del mes d’abril (PFLB i PGGA).
1 parella fent vol nupcial al pla de les Gates
el 17.III (JMAA). 
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
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Pyrrhocorax graculus
Gralla de bec groc

NOGUERA 

Vilanova de Meià Grup de 53 exs. prop
de la carena del Montsec de Rúbies el 14.III
(JBSA). 

Pyrrhocorax pyrrhocorax
Gralla de bec vermell 

BERGUEDÀ

Bagà Aprox. 200 exs. als prats d’alta mun-
tanya de coll de Pal el 28.VIII (JSPB).

PALLARS SOBIRÀ

Peramea Estol d’aprox. 200 exs. passa per
sobre el poble al matí del 18.II (RACC).

SOLSONÈS

Navès Aprox. 40 exs. menjant a les pas-
tures de l’altiplà de Busa el 9.XII (JSPB i
PABB).

VALLÈS ORIENTAL

Montseny 4 exs. al turó de l’Home el 21.X
(JAPB i MRCA).

Corvus monedula 
Gralla

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 200 exs. a l’estany Europa el 5.XI
(MJMA).

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 1 ex. adult alimen-
ta 1 poll volander a la pedrera de Claria-
na el 17.VI (COBA).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 9 exs. s’ajoquen al dor-
midor de l’illa de Sapinya el 13.I; quart
registre per al delta (ACTA, PJAA i JFCC).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 56 exs. el 13.I durant
el cens d’ocells hivernants.

BARCELONÈS

Barcelona 2 exs. construint el niu en un
forat de ventil·lació d’un edifici al barri
d’Horta el 21.III; aquesta espècie s’ha obser-
vat a la zona des de l’octubre del 2000 fins
a finals del 2001, amb un màxim de 20
exs. l’agost del 2001(SRJA). 
Serra de Collserola 2 exs. en migració
directa cap al sud des del turó Blau el 30.IX
(CODA).

GIRONÈS

Salt Durant el mes de maig es localitza 1
parella nidificant en una torre elèctrica a
la zona del les Deveses (MBMB). 

MARESME

Malgrat de Mar 2 exs. a la desemboca-
dura de la Tordera menjant amb un grup
de Bubulcus ibis el 17.IV (DCXC i EBMA). 1
ex. a la desembocadura de la Tordera el
9.V (DCXC).
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enmig d’un estol d’altres Sturnus sp. el
26.VIII (ADGA).

Sturnus unicolor
Estornell negre

ALT EMPORDÀ

Parc Natural del Cap de Creus 3 exs. a
la punta del cap de Creus el 23.I (PFLB).
1 ex. a mas Rabassers el 20.II (PFLB). 1 ex.
cantant al far del cap de Creus el 28.V
(OCVA i PFLB). 1 ex. a mas Rabassers el 8.VI
(PFLB). L’espècie podria criar en baix nom-
bre o amb parelles mixtes en alguns indrets
del parc natural.

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 4 exs. el 13.I durant
el cens d’ocells hivernants. 1 ex. al càm-
ping Toro Bravo el 18.III (JSPC). 1 ex. amb
material per al niu a cal Roc el 19.V (JCCA).
1 ex. a la riera de Sant Climent el 18.XI
(JSPC).

GIRONÈS

Sant Gregori Una parella mixta amb Stur-
nus vulgaris nidificant a partir del mes de
març a Constantins (MBMB).

SELVA

Sils 1 ex. a l’estany el 29.IV (JRRC). 1 pare-
lla observada en territori de cria a l’estany
el 20.V (EBMA i JRRC).

VALLÈS ORIENTAL

Olzinelles 2 exs. adults a la serra del Mont-
negre el 15.VI (JSPC).

Acridotheres tristis
Minà comú

Des de l’any 1998 s’observa un sol exem-
plar d’aquesta espècie a la zona del delta
del Llobregat. De moment, no hi ha esta-

blerta cap població a Catalunya. Hem de
tenir present que aquest estúrnid és una
de les principals causes d’extinció d’ocells
a les zones on ha estat introduït i s’ha esta-
blert (especialment a les illes).- JFOB.

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a cal Tet el 18.III
(JJMB i RRSB). 1 ex. a cal Tet el 8.IX (JJMB i
RRSB).

Passer domesticus 
Pardal comú

MARESME

Canet de Mar 1 mascle caçant una sar-
gantana el 18.VII (VCGA).

Passer montanus
Pardal xarrec

BARCELONÈS

Barcelona Mínim de dos nius al parc de
Pedralbes el 13.VI (RSBA i TASA/ERIT). Detec-
tada una parella al zoo, però no es pot
comprovar la nidificació (confirmada els
anys anteriors); normalment hi crien dues
parelles (JGGD). 1 ex. associat a Passer
domesticus a Sant Martí de Provençals el
23.VII; s’observa els 5 mesos posteriors
(RRSB). 
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pordà 28 exs. a les closes d’en Barraquer
el 26.IX (BMBA).

ALT PENEDÈS

Santa Margarida i els Monjos 1 ex. l’1.II
(LGSB).

BAIX CAMP

Vilanova d’Escornalbou Grup de 15 exs.
els dies 5 i 6.IX; concentració poc habi-
tual a la zona (AELA).

BAIX EMPORDÀ

Baix Ter Grup de 28 exs. als conreus de
Parlavà el 29.I (JVLA i DBRA).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 2 exs. el 13.I durant
el cens d’ocells hivernants. 
Martorell 1 ex. al riu el 2.IX (ASAA).

BERGUEDÀ

L’Espunyola 1 ex. covant al niu el 13.IV
(JSPB).

CERDANYA

Prullans Aprox. 60 exs. volant vers el sud
a darrera hora de la tarda del 4.VIII (GABA

i JSPC).

GARROTXA

Sant Ferriol 2 exs. en uns camps a prop
del veïnat de Fares el 10.III i el 31.III (MBGA

i XVPA).
Santa Pau 1 ex. a la serra de Trenteres el
10.IV (JPTA). 1 ex. a la serra del Corb el
12.IV (JPTA). 1 ex. a Sant Julià del Mont el
13.IV, el 26.V i el 2.VI (JPTA).

GIRONÈS

Sant Julià de Ramis 16 exs. en pas a la
costa Roja el 10.IV (PFLB).

MARESME

Sant Iscle de Vallalta 2 exs. a can Mares-
me el 8.IV (EBMA).

Serra del Montnegre 9 exs. travessen la
serra en direcció al mar el 8.IV (JSPC).
Tordera 1 ex. volant a can Granell el 30.III
(DCXC).

OSONA

Sant Martí de Centelles 32 exs. volant
sobre el Cerdà el 14.IV (SRJA).

PLA DE L’ESTANY 

Sant Miquel de Campmajor Diverses
observaciones amb un màxim de 2 exs.
entre el 12.IV i el 28.X als cingles de Golany
a Rocacorba (ACGB, CFQA i XVPA).

SELVA

Fogars de la Selva 1 ex. a can Simó volant
cap al nord el 25.X (DCFB).

VALLÈS OCCIDENTAL

Montcada i Reixac 2 exs. volant al torrent
de Reixac el 20.IV; observats per la zona
d’abril a setembre (JJPA, MLMC i OFPA).

Sturnus vulgaris
Estornell vulgar

ALT EMPORDÀ

Parc Natural del Cap de Creus Primer
jove de l’any a la punta del cap de Creus
el 28.V (OCVA i PFLB). 65 exs. en pas a la
punta del cap de Creus el 3.X (PFLB). 250
exs. a Montjoi el 7.III (JMAA). 165 exs. al
pla de les Gates el 28.X (JMAA). 2000 exs.
a mas Rabassers el 29.X (PFLB).

BARCELONÈS

Barcelona Dormidor amb 80 exs. al zoo
el 27.XII (JGGD).
Serra de Collserola 85 exs. comptabilit-
zats en migració directa cap al sud des del
turó Blau des del 28.IX al 30.X.

GIRONÈS

Sant Julià de Ramis 1 ex. albí a Medinyà
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Montifringilla nivalis
Pardal d’ala blanca

Totes les dades d’enguany corresponen al
període d’hivernada. Sorprèn que s’ha-
gin rebut tan poques citacions del Pirineu
oriental; desconeixem si la causa és una
menor presència real de l’espècie o, com
sembla més probable, una manca de pros-
pecció. Per contra, arriben noves dades de
grups hivernants al Pirineu central, sector
del qual es tenia menys informació. Tot i
que anecdòtica, l’observació del Puigneu-
lós és destacable per ser d’una localitat fora
de les zones tradicionals per a l’espècie.-
PABB i JSPB.

ALT EMPORDÀ

La Jonquera 1 ex. al Puigneulós el 14.III
(JBRC).

BERGUEDÀ

Bagà 3 exs. als prats alpins de coll de Pal
el 24.XI (JSPB i PABB).

PALLARS SOBIRÀ

Bonabè Estol amb un mín. de 35 exs.
observat al ras de Bonabé, aprox. 2.000 m,
en una zona de transició entre pineda de
Pinus uncinata i prat alpí el 8.XII (JPPE, LFXA

i MGLA).
Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany
de Sant Maurici 2 exs. a Montorroio el
2.XI i 2 exs. a Mil Potros el 6.XI, totes dues
localitats situades a 2.600 m d’altitud (JCBC).

RIPOLLÈS

Queralbs 2 exs. al Torreneules, a 2.600
m, el 25.II (AMRA i CODA).

Ploceus cucullatus
Teixidor social

La presència d’aquest teixidor al delta del
Llobregat està documentada des de 1983
(Cerradelo et al. 1986). La seva aparició a
Catalunya és, fins ara, esporàdica (Estra-
da et al. 2004).-JFOB.

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a la maresma el
15.VIII (FLSA).

Quelea quelea
Teixidor de bec vermell

Es mantenen els dos nuclis reproductors
i autosuficients que té aquesta espècie als
voltants de les llacunes de l’Alfacada i del
Canal Vell (delta de l’Ebre). Tot i que a
les seves zones d’origen és un ocell molt
nombrós, aquí sembla que prospera len-
tament i, de moment, no afecta les colli-
tes com ho fa en algunes àrees del sud d’À-
frica, on se’l considera una autèntica pla-
ga.- JFOB.

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre Observacions regulars al
llarg de l’any a diferents localitats del del-
ta, especialment als voltants de les bom-
bes d’illa de Riu, l’Alfacada, i el mas de
Bombita, Canal Vell, on ja l’any anterior
s’hi localitzaren dos petits nuclis repro-
ductors associats a Passer domesticus (DBCA).
Al Canal Vell anellament d’exemplars els
dies 26.IV, 5.VIII i 13.IX (SSAA).
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Serra de Collserola 5 exs. comptabilit-
zats en migració directa cap al sud des del
turó Blau el 30.X (CODA).

Passer luteus
Pardal daurat

La tercera citació d’aquesta espècie a Cata-
lunya correspon, com les dues anteriors,
a un exemplar escapat de captivitat obser-
vat en una zona urbana. Fora de Catalunya
les dades més properes corresponen, curio-
sament, a exemplars observats o capturats
en illes (illa Grossa a Castelló i illa de l’Ai-
re a Menorca).- JFOB.

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. al parc de les Aigües del
Guinardó el 30.IX (RSBA i TASA/ERIT).

Petronia petronia
Pardal roquer

ALT EMPORDÀ

Parc Natural del Cap de Creus 1 ex. al
mas Rabassers el 24.VII (PFLB); en aquest
indret del parc natural l’espècie no cria.
16 exs. al pla de les Gates el 4.X (JMAA);
en aquest punt del parc natural, l’espècie
tampoc s’hi reprodueix. 28 exs. a Mont-
joi el 27.II (JMAA); a la zona hi ha entre 2
i 5 parelles reproductores (JMAA i PFLB). 1
ex. a la mateixa zona el 30.VI (JMAA); darre-
ra observació de l’any. 
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 4 exs. a Vilaüt el 23.VIII (JMME);
primera citació en dispersió postnupcial.

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. als camps de
Gavà el 17.XII (FLSA, RGBA, XLBA, ARMC i
PBGA); es tracta de la primera citació per
al delta.

GIRONÈS

Girona Més de 3 exs. a la pedrera d’en
Rubau el 3.II (ACHA, EFXA i PFLB). Aprox.
10 exs. a la pedrera d’en Rubau el 23.V
(ACHA, CPVA, EDBA i EFXA). 1 ex. a pont
Major el 31.V (FAXA).

MARESME

Tordera 13 exs. alimentant-se en un camp
acabat de llaurar a can Granell el 26.III i
23 exs. el 29.III (EBMA). 1 ex. sentit a Nia-
gara Park el 21.IV (EBMA i JRRC).

NOGUERA 

Menàrguens Aprox. 10 exs., alguns amb
becada, en una gravera a la plana del Corb
el 8.VI (ABBB i DGCA). 

PALLARS JUSSÀ

Estany de Basturs Colònia amb una tren-
tena de nius en un tallat d’un camí prop
de l’estany el 27.III (FMSA).

SEGRIÀ

Alfés Aprox. 60 exs. al secà el 4.III (SWWA). 

SELVA

Fogars de la Selva 3 exs. en uns camps i
bosc de ribera a la zona del càmping Àgo-
ra Parc, torrent Mina d’Or el 19.IV (JRRC)
i 2 exs. en una pollancreda madura el 21.IV
(EBMA i JRRC).

TERRA ALTA

El Pinell de Brai Aprox. 40 exs. a la vall
de la Bruna el 4.IX (RACC).

VALLÈS ORIENTAL

Caldes de Montbui 2 exs. en un estol
de Fringilla coelebs a can Pujol el 18.XII
(XEAA).
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una espècie exòtica de presència esporà-
dic ja que no existeix cap indici de repro-
ducció.-JFOB.

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a la platja de ca
l’Arana el 17.X (FLSA).

TARRAGONÈS

Tarragona 1 mascle a platja Llarga el 30.IX
(RACC).

Estrilda astrild
Bec de corall senegalès 

Tant pel volum de dades recollides com
pels indicis de reproducció trobats a
diferents localitats de Catalunya (delta del
Llobregat i conca del Besòs, entre altres)
s’aconsella considerar el canvi de catego-
ria d’aquest bec de corall, de la categoria
E1 (reproductor regular amb sospites del
seu establiment) a la C1 (introduccions
naturalitzades). Cal destacar la presència
de l’espècie en una nova localitat del Baix
Empordà.- JFOB.

BAIX EMPORDÀ 

Santa Cristina d’Aro Un mascle adult
anellat als estanys de les Escoles el 8.XII,
i un altre escoltat (CACB, JBLA, JRGA i MACA).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 10 exs. a la bassa del
Fartet l’11.VII (FLSA i FSEB). 10 exs. a la
bassa dels Pollancres el 3.X (FLSA). 7 exs.
a la gola de la riera de Sant Climent el 29.XI
(FLSA). 
Sant Boi de Llobregat Una parella fa un
niu entre canyes al riu el 20.V (ASAA).

BARCELONÈS

Barcelona 2 exs. al parc Güell el 5.XI (RSBA

i TASA/ERIT).

VALLÈS ORIENTAL 

Vilanova del Vallès Present tot l’any al
riu Mogent, grup més gran de 46 exs. el
28.II (JFOB, JODB i PDMA).

Estrilda troglodytes
Bec de corall cuanegre 

La població del delta del Llobregat sem-
bla mantenir-se estable però amb pocs efec-
tius. Quant a la del curs baix del riu Gaià
(Tarragonès), apareixen noves dades, des-
prés del buit de l’any passat, que reafir-
men la presència de l’espècie a la zona i,
pel nombre d’exemplars observats, la sub-
sistència d’una petita població.- JFOB.

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 2 exs. al Remolar el
25.VIII (RRSB). 2 exs. a la riera de Sant Cli-
ment el 24.IX (RRSB). 1 ex. a la riera de
Sant Climent el 3.XI (RBVA a: CISEN; El
Pebret, num. 17).

BARCELONÈS

Barcelona 8 exs. alimentant-se d’una gra-
mínia, Setaria verticillata, al parc de
Monterols el 27.IX (RRSB).

TARRAGONÈS

Altafulla aprox. 10 exs. a la desemboca-
dura del Gaià el 15.IV (PASA). 3 exs. al cas-
tell de Tamarit el 24.IX (JMAC i SRJA).

Estrilda melpoda
Bec de corall de galta taronja

Observacions esporàdiques en diferents
localitats. L’únic lloc de Catalunya on pro-
bablement es reprodueix és la riera de Cal-
detes (Maresme) (Andino et al. in prep.).
És un estríldid força freqüent a les tendes
d’ocells.-JFOB. 
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Quelea erythrops
Teixidor carpó-roig

Primera dada de la presència d’aquesta
espècie a Catalunya. No és un ocell fàcil
de trobar als comerços especialitzats, però
de vegades hi és present.- JFOB.

VALLÈS ORIENTAL

Lliçà d’Amunt 1 ex. anellat a l’hípica Camp
Rodó el 9.XII (JFOB, AFMB, AERA i MLLB).

Vidua macroura
Vídua de cua d’agulla

Aquesta espècie s’observa al delta del Llo-
bregat almenys des d’abans de 1995 (Gutié-
rrez et al. 1995) tot i que les dades publi-
cades als anteriors anuaris són escasses.
Al seu hàbitat original africà parasita dife-
rents espècies d’estríldids, algunes d’elles
també presents al delta del Llobregat (e.g.
Estrilda astrild).- JFOB.

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 2 exs. a cal Roc el
10.IV (SSAA). 1 mascle a les quadres del
Remolar el 8.IX (FLSA i FMVB). 

Euplectes afer 
Teixidor daurat

Aquest teixidor s’observa amb regularitat
però en escàs nombre, almenys a la desem-
bocadura de la Tordera i al delta del Llo-
bregat. En aquestes localitats hi ha pobla-
cions que semblen estables. La resta d’obser-
vacions corresponen a exemplars solitaris,
escapats o alliberats.- JFOB.

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 mascle a l’illa de Buda
el 10.XI (SWWA i TNCA).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 3 exs. a la maresma
l’11.VIII (JCMC). 3 exs. a la bassa dels Pollan-
cres el 22.IX (FLSA). 1 femella i 3 mascles
anellats al Remolar els dies 16 i 17.X (JCMC,

FLSA, FMVB i MIBA). 6 exs. a ca l’Arana el
17.X (JBCC).

TARRAGONÈS

Torredembarra 1 mascle als Muntanyans
el 25.VII (AAXB i PARA).

VALLÈS OCCIDENTAL

Cerdanyola del Vallès 1 ex. amb un grup
de Passer domesticus al campus de la UAB
el 14.XI (ACTA i DDCD).

Euplectes orix
Teixidor vermell

Per les observacions rebudes enguany
sembla que la petita població que hi ha
al delta del Llobregat (únic lloc de Cata-
lunya on s’ha citat fins ara) continua man-
tenint-se tot i que en baix nombre. S’ha
d’anar en compte a l’hora d’identificar les
femelles o els mascles no reproductors
(plomatge d’eclipsi), ja que són pràcti-
cament idèntics als teixidors daurats
Euplectes afer, també presents a la zona.-
JFOB.

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a la Magarola
el 8.IX (JJMB i RRSB). 1 ex. a la platja de ca
l’Arana el 17.X (FLSA).

Euplectes hordeaceus
Teixidor de casquet roig

Totes les citacions existents fins ara d’a-
questa espècie a Catalunya corresponen
a localitats diferents; per tant, només
podrem considerar aquest teixidor com
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VALLÈS OCCIDENTAL

Terrassa 1 mascle al barri de les Arenes
el 17.X, alliberat per un particular, havia
estat capturat al mateix lloc el mes de setem-
bre, i va romandre uns dies per la zona
(JFOB).

Fringilla coelebs 
Pinsà comú

ALT EMPORDÀ

Parc Natural del Cap de Creus 1 ex. en
pas per la punta del cap de Creus l’1.IV
(PFLB, PGGA, ACHA, RPRA, HPMA, JGCB i AACB);
darrera observació en pas actiu prenup-
cial. 1 ex. a Montjoi el 7.X (JMAA); primer
registre en pas postnupcial. 
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. a la bosquina del viver el 5.X
(BMBA); primera citació en pas postnup-
cial.

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 1 ex. observat a la
carretera de Torrelletes el 18.IV (JCRE i
PTEA). Primera observació al pantà de Foix
el 9.X (COBA).

ALT URGELL

Noves de Segre Un estol d’un centenar
d’exemplars en un prat el 17.I (JDAB).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 femella als arrossars del
cementiri de Deltebre el 9.IV; darrera obser-
vació prenupcial (DBCA). 2 femelles a les
dunes de la bassa de l’Arna el 5.X; pri-
mera observació postnupcial (DBCA).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat Diferents exemplars
a la Ricarda el 9.X (XLBA a: CISEN; El Pebret,
num. 16); primera citació de pas post-
nupcial.

BARCELONÈS

Barcelona Darrera observació al parc del
Guinardó el 23.V (RSBA i TASA/ERIT). Pri-
mera observació postnupcial al parc Güell
el 8.X (RSBA i TASA/ERIT).
Serra de Collserola 4.273 exs. compta-
bilitzats en migració directa cap al sud des
del turó Blau des del 23.IX a l’1.XI. Màxim
de 873 exs. el 21.X amb un grup màxim
de 58 exs. (CODA).

GARROTXA

Santa Pau Entrada de migrants a partir
del 25.IX (OCVA/PZVG).

GIRONÈS

Girona 1 ex. a can Salvatella el 28.IV; cita-
ció molt tardana en un indret on no nidi-
fica (ACHA, EGXB, HPMA i JVLA). 1 ex. a la
Facultat de Ciències l’11.X (PFLB). 

PLA DE L’ESTANY

Esponellà Més de 300 exs. en un gran
estol als camps al mig del pla el 25.XII
(XVPA).

PLA D’URGELL

Golmés 8 exs. trobats morts en un tran-
secte de 500 m seguint la N-II en sentit
Barcelona, 5 dies després de la gran neva-
da el 19.XII (FMSA). 

RIBERA D’EBRE

Flix Capturat 1 ex. jove a Sebes el 8.VII
(RACC); no nidifica en aquesta zona.

VALLÈS ORIENTAL

Santa Maria de Palautordera Estol de
més de 1.000 exs. als camps del camí de
la depuradora el 30.XII (AVAA).
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BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a la maresma el
21.VII (FLSA).
La Palma de Cervelló 2 exs. al pla de Sant
Joan el 28.I (MPLA).

TARRAGONÈS

Tarragona 1 ex. menjant al canyissar, al
Francolí el 21.IX (ACTA).

Padda oryzivora
Pardal de Java

Tot i que no hi ha cap dada d’aquest gran
estríldid publicada en anuaris anteriors,
existeixen algunes observacions publica-
des de l’espècie en llibertat a Catalunya
(e.g. delta del Llobregat, vegeu Clavell
2002), ja que és una de les espècies més
habituals com a ocell de gàbia.- JFOB.

VALLÈS OCCIDENTAL

Terrassa 4 exs. al barri de les Arenes el
17.X, alliberats per un particular, van
romandre uns dies per la zona (JFOB).

Lonchura cucullata
Maniquí bronzat

Primera observació a Catalunya d’aquest
maniquí que, de forma natural, s’estén per
gran part de l’Àfrica subsahariana. Aques-
ta espècie no figura a la llista patró dels
ocells de Catalunya (Aymí & Herrando
2003) i s’haurà d’incorporar a la catego-
ria E3.- JFOB.

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. al parc de la Ciutadella el
3.IX (RSBA i TASA/ERIT).

Amandava amandava
Múnia roig

Malgrat que aquesta espècie ha estat fins
ara considerada establerta a Catalunya (Cla-
vell 2002, CAC 2003), les escasses dades
recollides aconsellen considerar el canvi
d’aquest múnia de la categoria C1 (intro-
duccions naturalitzades) a l’E1 (repro-
ductor regular amb sospites del seu esta-
bliment).-JFOB.

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 2 exs. a la maresma
el 12.X (RRSB).

Amandava subflava
Múnia zebra

Aquesta citació constitueix l’única dada
relacionada amb la reproducció en lliber-
tat d’aquesta espècie a Catalunya. La res-
ta d’observacions corresponen a exemplars
solitaris que, de forma esporàdica, han
aparegut en llocs diversos (e.g. la ciutat de
Barcelona).- JFOB.

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 parella portant mate-
rial pel niu a la maresma del Remolar el
21 i 22.IX (FLSA).

Uraeginthus bengalus
Bec de corall galta-roig

Primera dada publicada de la presència en
llibertat d’aquest ocell. Es té constància
d’altres observacions no publicades (e.g.
Ocata i Dosrius, Maresme). És una espè-
cie de presència esporàdica al nostre país,
tot i que no és difícil trobar-la als comer-
ços especialitzats.- JFOB.
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VAL D’ARAN

Túnel de Vielha Tres grups diferents de
100, 50 i 50 exs. en una zona oberta amb
Fagus sylvatica dispersos a la boca sud del
túnel el 30.XII (JPCA). Important concen-
tració d’una espècie hivernant que acos-
tuma a ésser escassa a les comarques
pirinenques, si més no amb el coneixe-
ment que se’n té fins ara.

VALLÈS ORIENTAL

Caldes de Montbui 1 femella a can Pujol
el 24.XII (XEAA).
Mollet 1 femella en un estol de Fringilla
coelebs a Gallecs el 24.XII (XEAA).
Santa Maria de Palautordera 1 mascle
en plomatge estival en uns camps de con-
reu al molí el 9.IV (JAPB i MRCA).
Vallgorguina 1 mascle en un estol de Frin-
gilla coelebs a la plana del Santuari, serra
del Corredor, el 12.XI (JSPC).

Serinus serinus
Gafarró

ALT EMPORDÀ

Parc Natural del Cap de Creus Un total
de 50 exs. observats durant la campanya
de control setmanal de migració prenup-
cial a la punta del cap de Creus. 17 exs. el
10.III (PFLB, PGGA i JGCB). Màxim registre
al llarg de la campanya. 1 ex. jove a Mont-
joi el 22.IV (JMAA). 
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà Primers cants territorials sentits a
Mig de Dos Rius el 27.I (PFLB i PGGA).

BAGES

Cardona Niu amb polls molt petits, enca-
ra sense plomar, el 28.IV (JSPB i PABB).

BARCELONÈS

Barcelona 4 parelles crien al zoo aquest
any (JGGD).
Serra de Collserola 40 exs. comptabilit-

zats en migració directa cap al sud des del
turó Blau des del 12.X a l’1.XI. Màxim de
9 exs. el 21.X (CODA).

SEGRIÀ

Pantà d’Utxesa Grup de més de 500
exs. el 13.I (JEBA i MBOA). 

TARRAGONÈS

Tarragona S’escolten els primers exs. joves
a la ciutat a Tarragona l’1.IV (RACC).

Serinus citrinella
Llucareta

BERGUEDÀ

Capolat A l’altiplà de Capolat, en pinedes
obertes de Pinus sylvestris a 1.200 m: l’es-
pècie és escassa, amb uns quants mascles
cantant el 30.III; és abundant i molts mas-
cles canten, però sense que sembli haver-
hi parelles formades el 17.IV; darrera obser-
vació de la temporada a la zona d’1 ex. el
26.V; no s’obté cap evidència de nidifica-
ció (JSPB i PABB). 
L’Espunyola 1 ex., en pineda submedite-
rrània de Pinus nigra a 900 m, l’1.V (PABB).

BERGUEDÀ/CERDANYA/SOLSONÈS/ALT URGELL

1) Període hivernal: Enguany s’han obser-
vat pocs hivernants (mesos I-III i XI-XII)
en zones baixes (500-1.000 m). Es va seguir
la població hivernant en 7 localitats (Ribe-
ra Salada a l’Alt Urgell; Berga i Montmajor
al Berguedà; Castellar de la Ribera, Claria-
na, Lladurs i Navès al Solsonès) i es van
marcar només 34 exs. en els mesos I-III i
10 exs. en XI-XII. Els estols més grans obser-
vats en el període hivernal han estat de 28
exs. (Castellar de la Ribera, 12.II) i 25 exs.
(Navès, 13.I). 2) Reproducció primaveral
en zones baixes: No ha estat detectada aquest
any, segurament a causa de l’escassa pro-
ducció de pinyes de Pinus nigra i P. sylves-
tris. 3) Reproducció a l’alta muntanya: A les

Llista Sistemàtica 287

Fringilla montifringilla 
Pinsà mec

No s’observen variacions notables respec-
te als anys anteriors del patró d’hiverna-
da de l’espècie a Catalunya. La majoria de
les dades d’aquest any fan referència a indi-
vidus aïllats o agrupacions petites, gene-
ralment formant grups mixtos, sobretot
amb Fringilla coelebs. A destacar els estols
de la Selva, el Segrià i la Val d’Aran. Les
dades fenològiques són les típiques de l’es-
pècie, primeres arribades la segona quin-
zena d’octubre i darreres observacions cap
a finals de març.- EDBA i DRGB.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. als prats del mas Trencat el
7.I (BGCA). 1 ex. a la closa del Puig el 5.II
(JMAA). 1 ex. a l’estany del Cortalet l’1.III
(FMVB, JCMC, MIBA i XLBA). 1 ex. a la closa
del Puig el 18.III (GDDB i MCTA).

ALT URGELL

La Seu d’Urgell 1 ex. amb Fringilla coe-
lebs al parc del Segre el 30.XII (LMRB).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. el 13.I durant
el cens d’ocells hivernants; única obser-
vació de l’any.

BARCELONÈS

Serra de Collserola 1 ex. vist des del turó
de la Magarola el 14.X (FLLA, DDDA i JPSA).

GARROTXA

La Vall d’en Bas 1 ex. barrejat amb Frin-
gilla coelebs l’1.II (FTCA).

GIRONÈS

Girona 2 exs. a Fontajau el 5.II (ISFA). 1
ex. a Sant Daniel el 25.II (FAXA).

NOGUERA 

Albesa 10 exs. al llogaret de Camporells
el 221.I (EFSA).

PLA DE L’ESTANY

Banyoles 1 ex. a l’estanyol de la Cendra
el 21.XII (CFQA i OCVA).

PLA D’URGELL 

El Poal 1 mascle el 9.II (JEBA i MBOA). 
Torregrossa Més de 3 exs. el 25.XII (FMSA). 

SEGRIÀ

Lleida 5 exs. a la Mitjana el 31.I (EFSA).
44 exs. en uns àlbers a la Mitjana el 17.II
(EFSA). 5 exs. al riu Segre entre Lleida i
Albatàrrec el 23.XII (JSOA). 
Pantà d’Utxesa 1 mascle el 28.II (SWWA). 

SELVA

Arbúcies 1 femella en un petit camp de
conreu el 8.XII (GABZ i JSPC).
Sant Feliu de Buixalleu 1 femella en uns
camps de conreu amb Fringilla coelebs al
pla de Gaserans el 8.XII (APTA, EBMA i JRRC).
Vilobí d’Onyar més de 500 exs. aturats
en un camp juntament amb Fringilla coe-
lebs, Carduelis carduelis, Carduelis spinus,
Serinus serinus i Emberiza schoeniclus, entre
el 21.I i el 10.II (JVLA).

URGELL

Bellpuig Diversos exemplars el 23.XII
(AVPA, FMSA, JEBA i TNCA). 

VALLÈS OCCIDENTAL

Cerdanyola del Vallès 1 mascle alimen-
tant-se amb diversos Fringilla coelebs als
camps de Sant Iscle de les Feixes, serra de
Collserola, el 9.XII (CODA).
Palau-solità i Plegamans 2 exs. en un
estol de centenars de Fringilla coelebs a
l’hostal del Fum el 21.I (AJVA).
Sabadell 1 femella en un estol mixt de
Fringilla coelebs i Passer domesticus al riu
Ripoll el 16.XII (MMVA i XEAA).
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volant en direcció nord al parc de Mont-
juïc el 7.VIII (RSBA i TASA/ERIT).
Serra de Collserola 87 exs. comptabilit-
zats en migració directa cap al sud des del
turó Blau des del 7.X a l’1.XI. Màxim de
24 exs. el 29.X amb un grup de 23 exs.
(CODA).

TERRA ALTA

El Pinell de Brai S’escolten els primers
joves de l’any a la Plana el 14.IV (RACC).

Carduelis chloris 
Verdum

ALT EMPORDÀ

Parc Natural del Cap de Creus Un total
de 7 exs. observats durant la campanya
de control setmanal de migració prenup-
cial a la punta del cap de Creus. 5 exs. en
pas el 16.IV (PFLB, PGGA, JGCB i MSFB);
màxim registre en pas actiu. 1 ex. mar-
cant territori a Montjoi el 17.II (JMAA);
primer mascle cantant de l’any. 1 ex. duent
material de niu al bec a mas Rabassers
l’1.IV (PFLB).

BAIX EMPORDÀ 

Baix Ter 1 adult alimentant polls volan-
ders dins el nucli de Pals el 15.IV (JMAA).

BARCELONÈS

Barcelona Només es reprodueix una pare-
lla al zoo quan el 2003 n’hi havia 2-3 (JGGD).
Serra de Collserola 31 exs. comptabilit-
zats en migració directa cap al sud des del
turó Blau des del 7.X a l’1.XI. Màxim de
13 exs. l’1.XI (CODA).

Carduelis spinus 
Lluer

ALT EMPORDÀ

Parc Natural del Cap de Creus 4 exs. en
pas a la punta del cap de Creus el 24.X
(PFLB); primera citació en pas postnupcial.
21 exs. a Montjoi el 23.XII (JMAA); màxim
registre hivernal.
L’Escala 2 exs. el 18.X (JMGE); primera
citació postnupcial.
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. a les closes del Tec el 18.III
(SSAA); darrera citació prenupcial. 40 exs.
a Mig de Dos Rius el 20.XII (OCVA i GBCA).

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal Diversos exemplars
a l’arbreda de la cua del pantà de Foix el
22.X (RRJA).

BAGES

Clariana de Cardener Primera dada post-
nupcial el 14.X (ACOB).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 mascle a les dunes de
la Marquesa el 14.II; darrera observació
prenupcial, molt primerenca per manca
de prospecció posterior (DBCA). 1 femella
als Eucaliptus el 15.X; primera observa-
ció postnupcial (DBCA i JPVF).

BAIX LLOBREGAT

Cornellà de Llobregat 100 exs. junts al
parc Riera el 12.II (ASAA).
Delta del Llobregat 3 exs. el 13.I durant
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pinedes subalpines de Pinus uncinata l’es-
pècie es va reproduir en elevat nombre,
però una mica menys que l’any anterior,
aparentment per la menor producció de
pinyes. En 9 localitats (Alinyà, la Vansa i
Tuixén a l’Alt Urgell; Rasos de Peguera i
serra del Cadí al Berguedà; Lles a la Cer-
danya; Guixers, Odèn i la Pedra i la Coma
al Solsonès) es van marcar aprox. 1000 exs.,
quantitat lleugerament inferior a la de l’any
2000, tot i dedicar-hi el mateix esforç. El
nombre de joves marcats va ser només una
tercera part de la del 2000, inferint d’aquests
resultats que la reproducció enguany ha
estat menor; els primers joves van veure’s
el 14.VI. Pel que fa al nivell d’agregació, els
estols més nombrosos han estat observats
a la fi d’estiu, destacant 60 exs. a Lles el 8.IX
i 40 exs. al Port del Comte el 22.IX. (ABHA,

ACOB, JCOA i GBAA). Resum de les campan-
yes de seguiment de l’espècie.

OSONA

Sant Boi de Lluçanès Mascles cantant i
fent vols nupcials el 16.IV i 21.IV (CMGA).
Seva Grup d’aprox. 15 exs., amb mascles
cantant i fent vols nupcials, el 17.II (CMGA). 

SOLSONÈS

Navès Freqüent a les pinedes obertes de
Pinus sylvestris de l’altiplà de Busa, a 1.200-
1.300 m, el 18.IV; no s’observa compor-
tament reproductor (PABB).

VALLÈS ORIENTAL

Bigues i Riells 9 exs. en uns erms el 17.II
(JRFA).
Fogars de Montclús Un mínim de 12 exs.
en una pineda de pi roig el 2.II (JRFA).

Serinus mozambicus
Gafarró de front groc

Tot i que altres publicacions han recollit
algunes observacions d’aquest fringíl·lid

africà a Catalunya, aquesta és la primera
vegada que es publica a l’Anuari. L’any
2000 es va capturar una femella amb
placa incubatriu a Girona (Estrada et al.
2004), essent aquesta l’única dada de pos-
sible reproducció. - JFOB.

BAIX LLOBREGAT

Sant Boi de Llobregat 1 ex. cantant en
una punta d’un arbre enmig de la ciutat el
10.VIII (VPRA).

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. al parc de les Aigües del
Guinardó el 14.IX (RSBA i TASA/ERIT) i 1
mascle en una alzina de la plaça de Cata-
lunya el 2.III (JFOB).

MARESME

Malgrat de Mar 1 mascle cantant a la
desembocadura de la Tordera el 5.IX (EBMA).

Carduelis carduelis
Cadernera

ALT EMPORDÀ

Parc Natural del Cap de Creus Un total
de 28 exs. observats durant la campanya
de control setmanal de migració prenup-
cial a la punta del cap de Creus. 15 exs. el
10.III (PFLB, PGGA i JGCB), màxim registre
en pas prenupcial. Primer mascle cantant
a Montjoi el 17.II (PFLB). 1 ex. adult duent
becada a la zona del far de la punta del
cap de Creus el 22.IV (PFLB). 124 exs. en
un estol al pla de les Gates el 4.IX (JMAA);
màxima concentració en pas postnupcial
al parc natural.

BAIX LLOBREGAT

Olesa de Montserrat Més de 300 exs.
junts a Areny del Molí el 12.X (JCRD).

BARCELONÈS

Barcelona 60 exs. observats en un minut
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Serra de Collserola 440 exs. comptabi-
litzats en migració directa cap al sud des
del turó Blau des del 28.IX a l’1.XI. Màxim
de 210 exs. el 21.X amb un grup de 21
exs. (CODA).

GIRONÈS

Girona Aprox. 50 exs. a la zona del cas-
tell de Sant Miquel el 9.III (PFLB).
Salt 1 ex. a la zona de les Sorreres el 20.I
(MBMB).

PLA D’URGELL

Mollerussa 2 exs. cantant el 7.III. Indici
de possible cria a la zona (FMSA). 

RIBERA D’EBRE

Flix Dormidor d’aprox. 30 exs. al mean-
dre de Flix el 28.XII (EPFA).

TARRAGONÈS

Tarragona 9 exs. hivernen a l’espigó del
far a partir del 3.XI (ACTA).

Loxia curvirostra 
Trencapinyes comú

ALT EMPORDÀ

Parc Natural del Cap de Creus 1 ex. a
mas Ventós el 22.IV (PFLB). 1 ex. al mateix
lloc l’1.V (PFLB, MCME, NLCA, HPMA i ACHA).
1 ex. a mas Puignau el 9.VII (PFLB); darrer
registre de l’any. 
Ventalló 1 grup familiar observat a les
pinedes del bosc Rigall el 23.V (JMAA).

ALT PENEDÈS

Olèrdola 10 exs. el 6.VI (SSAA).

BAGES

Mura 8 exs. volant cap al nord-est a la
carena dels Emprius el 12.X (XEAA). Enguany
ha estat observat en diversos boscos de
Pinus nigra i Pinus halepensis de Castellta-
llat, Sant Mateu de Bages i Salo durant

els mesos de març i abril (ABHA, JCGF i
XCXA).

BAIX LLOBREGAT 

Delta del Llobregat 1 ex. a la pineda de
cal Francès el 5.V (MMVA i XEXA); única
observació d’enguany.

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. a can Balasc el 15.IV (SSAA).
2 exs. al parc Güell el 22.X (RSBA i TASA/ERIT).
Serra de Collserola 91 exs. comptabilit-
zats en migració directa cap al sud des del
turó Blau des del 2.IX al 28.X. Màxim de
32 exs. el 13.X amb un grup de 19 exs.
(CODA).

BERGUEDÀ/CERDANYA/SOLSONÈS/ALT URGELL

Es va reproduir en poques localitats amb
boscos submediterranis de Pinus nigra, a
causa de la baixa producció de pinyes d’en-
guany. En ambients subalpins amb Pinus
uncinata, als boscos del qual la producció
de pinyes ha estat bona, s’ha reproduït un
alt nombre de parelles. Es van marcar gai-
rebé 500 exs. en àrees de cria, quantitat
una mica inferior a la de l’any passat. Pel
que fa al nivell de gregarisme, els estols
més grans observats han estat de 20 exs.
a l’hivern (Port del Comte, 31.III), 30 exs.
a l’estiu (la Vansa, 8.VIII) i 40 exs. a la tar-
dor (la Vansa, 22.IX) (ABHA, ACOB, JCOA i
GBAA). Resum de les campanyes de segui-
ment de l’espècie.

GIRONÈS

Girona 1 ex. a les Pedreres el 28.VIII
(ACHA).

NOGUERA 

Os de Balaguer Alguns centenars d’ocells
a les pinedes de pi blanc que envolten el
monestir de les Avellanes el 28.IV. Hi ha
nombroses joves volanders, alguns enca-
ra amb vol inexpert, alimentats pels pares
als arbres. Diverses citacions, l’última el
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el cens d’ocells hivernants. Uns 30 exs. a
la Ricarda-ca l’Arana el 17.X (XLBA i RBVA).

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. volant a Nou Barris el
13.III (JEBA); darrera observació prenup-
cial. Primera observació postnupcial al
parc Güell el 22.X (RSBA i TASA/ERIT).
Serra de Collserola 215 exs. comptabi-
litzats en migració directa cap al sud des
del turó Blau des del 13.X a l’1.XI. Màxim
de 80 exs. el 21.X amb un grup de 56 exs.
(CODA).

GARRAF

Vilanova i la Geltrú 1 ex. a la plaça dels
Carros el 26.II (VPRA).

GIRONÈS

Fornells de la Selva 1 ex. el 10.III (CGXB).
Girona 25 exs. dins la ciutat el 5.I (MAXB).
3 exs. a Sant Daniel el 2.XI (PFLB). 
Sant Gregori Més de 200 exs. a la men-
jadora habitual de Constantins a partir de
l’1.I; última observació, 1 mascle el 25.IV
(MBMB). 140 exs. anellats a la menjadora
el 21.I (APBE, CPVA, JFBB, JVLA, LGPA, MBMB i
MMJA). 4 exs. a la mateixa menjadora el
7.X, i més de 100 exs. de manera constant
a partir del 15.XI incrementant-se el nom-
bre de manera progressiva fins a final d’any
(MBMB).

MARESME

Dosrius 2 exs. volant per ca l’Arenes el
12.X (ACSA, HAPA i JGRM).
Sant Cebrià de Vallalta Un estol de 40
exs. s’està dues setmanes a la urbanització
can Palau a partir del 22.I; s’observen exs.
fins al 24.II (APSA). 

SEGRIÀ

Lleida Mínim d’1 mascle cantant als Camps
Elisis l’11.III (JEBA). Aprox. 50 exs. a la
Mitjana el 21.XII (SWWA). 

SELVA

Riells i Viabrea Diversos exemplars en
un bosc de ribera del riu Tordera el 12.X
(APTA, EBMA i JRRC).

Carduelis cannabina
Passarell 

ALT EMPORDÀ

Parc Natural del Cap de Creus Un total
de 9 exs. observats durant la campanya de
control setmanal de migració prenupcial
a la punta del cap de Creus. 6 exs. l’1.IV
(PFLB, PGGA, ACHA, RPRA, HPMA, JGCB i AACB),
màxim registre en pas prenupcial. 2 exs.
marcant territori al pla de les Gates el 22.II
(JMAA); primer registre de mascles cantant.
1 femella duent becada al pla de les Gates
el 27.V (JMAA). 200 exs., la majoria dels
quals són joves, al pla de les Gates el 8.V
(JMAA, PFLB i APBD). Al pla de les Gates hi
crien un mínim de 6-8 parelles (JMAA i
PFLB).
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà Aprox. 1.000 exs. als prats de can
Comes el 29.XII (JTCA).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 2 exs. a les dunes del Gar-
xal el 13.IV; darrera observació prenup-
cial (DBCA). 5 exs. al Garxal el 27.IX; pri-
mera observació postnupcial (DBCA).

BAIX LLOBREGAT 

Delta del Llobregat 15 exs. el 13.I durant
el cens d’ocells hivernants. 2 exs. a la Podri-
da el 28.IV (RRSB i JJMB); darrera citació de
pas prenupcial. 1 ex. a la Magarola el 8.IX
(JJMB i RRSB); primera citació de pas post-
nupcial.

BARCELONÈS

Barcelona Primera observació postnup-
cial al parc del Guinardó el 8.VIII (RSBA i
TASA/ERIT).

Anuari d’Ornitologia de Catalunya 2001290



VALLÈS ORIENTAL

Montseny 3 exs. gairebé a dalt de tot del
pla de la Calma el 30.XII (JAPB i MRCA).
Vallgorguina 1 ex. a la serra del Corredor
el 12.XI (JSPC).

Coccothraustes coccothraustes 
Durbec

La majoria de les observacions són de l’hi-
vern 2000-2001 encara que amb poques
citacions d’estols grans. Hivernada apa-
rentment poc nombrosa durant el 2001-
2002. S’aporten dades d’interès de l’èpo-
ca reproductora del Maresme i el Pallars
Sobirà.-RACC i SHVA.

ALT CAMP

Aiguamúrcia 1 ex. a Santes Creus l’1.III
(CAFA). 1 ex. al riu Gaià-monestir Santes
Creus el 30.XII (JMAC, JMAD i SRJA). 
Montferri 1 ex. al riu Gaià el 18.II (CGGA

i XBGA).

ALT EMPORDÀ

Cantallops 4 exs. el 13.I i 1 ex. el 27.I
(ACJA). Posteriorment es detecten exs. hiver-
nants a partir de mitjans octubre (ACJA). 
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. a les closes del Tec el 18.III
(SSAA). 
Rabós d’Empordà 1 ex. el 17.II (JBRC).

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal. 1 ex. al pantà de
Foix el 23.II (PARA i XBGA). 1 ex. posat en
un Fraxinus angustifolia al costat de l’es-
glésia el 16.III (PTEA).

ALT URGELL

La Seu d’Urgell 1 ex. als Ulmus pumila del
costat del riu Segre el 26.III (JDAB).

BAGES

Calders 1 ex. en vol a can Berenguer el
19.IV (FMVB i MGMA).

BAIX CAMP

Reus 1 ex. a Aigüesverdes el 10.III (ACTA).

BAIX EMPORDÀ 

Massís del Montgrí Nombroses observa-
cions durant els primers mesos de l’any
(DBRA).
Rupià 1 ex. el 9.IV (AGCB i DBRA); darrera
observació prenupcial.

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. dins el Prat
del Llobregat el 16.III (PEGA). 1 ex. al viver
del Prat el 2.IV (XLBA i JBDA).

BAIX PENEDÈS

Banyeres del Penedès 1 ex. a la riera de
Sant Miquel el 21.I (CGGA).

BERGUEDÀ

Montclar 1 ex. el 25.II (JEBA). 
Puig-reig 1 ex. a la colònia Vidal el 25.I
(JPSA).

GARROTXA

Olot Anellament d’1 ex. a Cuní el 21.I, 1
ex. el 4.II, 1 ex. el 10.II, 3 exs. el 3.III, 6
exs. l’11.III i 3 exs. el 18.III (LGPA). 2 exs.
al mas Reraixí el 27.X (PCRB). 2 exs. ane-
llats a Cuní el 24.XI (LGPA).
Santa Pau 5 exs. a mas Ladó l’11.XI (PCRB).
1 ex anellat als estanys de can Jordà
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23.VI (TNCA). 1 ex. amb “plomatge de
doble ratlla” el 17.VI (SWWA, TNCA i XRNA). 

OSONA

Oristà Mín. 10 exs. en boscos de Pinus
sylvestris el 24.X (RPEA).

RIBERA D’EBRE

La Palma d’Ebre 1 ex. al riu de la Cana
el 13.IV (RACC).

SELVA

Hostalric Diversos exemplars escoltats en
vol sobre un bosc de ribera al riu Tordera
a can Perxistó el 27.X (APTA, EBMA i JRRC).

VALLÈS OCCIDENTAL

Cerdanyola del Vallès 2 exs. reclamant
per sobre de can Lloses el 7.IV; Observa-
cions d’una parella els mesos de març, abril
i maig sense poder verificar la nidificació
a la zona (CODA).

Bucanetes githagineus
Pinsà trompeter

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. de 1r any a la tora
Cremada, punta de la Banya, el 19.X; pri-
mera observació al delta i a Catalunya.
Aquest ocell portava una anella metàl·lica
que va poder ser llegida amb telescopi, i
aquesta es corresponia amb un poll ane-
llat al niu a Xixona, Alacant, el 20.V del
mateix any (DBCA i JPVF). Citació pendent
d’homologació pel Comitè Avifaunístic de
Catalunya. 

Pyrrhula pyrrhula 
Pinsà borroner

Gairebé totes les dades es refereixen a la
hivernada a les comarques més septen-
trionals, fet que sembla indicar davalla-

des altitudinals d’ocells del Pirineu. A
destacar els 25 individus observats a Giro-
na el febrer, una xifra important si tenim
en compte que a Catalunya és una espè-
cie normalment poc abundant.-RACC i
SHVA.

ALT EMPORDÀ

La Jonquera 1 mascle al Puigneulós, en
un bosc de faigs i roures el 30.III (JBRC).

GIRONÈS

Canet d’Adri 1 ex. al capdamunt de la rie-
ra de Rocacorba a prop del coll del Faig el
28.X (CFQA i XVPA).
Girona 25 exs. a les deveses de pont Major
el 5.II (EFXA). 2 exs. mascle anellats a l’ai-
guabarreig dels rius Ter i Onyar el 24.II
(CPVA). 1 ex. a can Venda el 23.XII (PFLB).
Sant Gregori 1 mascle en vol a la zona de
Constantins el 3.II (ADGA).

NOGUERA 

Camarasa 3 exs. a Figuerola de Meià el
4.III (TNCA). 

PLA DE L’ESTANY

Porqueres 8 exs. en un grup en un bosc
de ribera al costat de l’Estany a prop de
can Cisó el 31.I (XVPA).

SELVA

Massanes 1 ex. en un bosc de ribera a la
riera de Santa Coloma el 26.XII (APTA, EBMA

i JRRC).

SOLSONÈS

Sanaüja 2 exs. a la riera, vora cal Trave-
set, el 30.VI (DGCA).

VALLÈS OCCIDENTAL

Castellar del Vallès Mínim de 2 exs. al
bosc de can Messeguer el 24.II (XEAA).
Viladecavalls 1 ex. cantant a can Boixe-
ras, serra de Collcardús, el 20.I (DDDA). 
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cie al parc de Collserola. Els avistaments
en noves zones de la serra, com serien el
seu sector més occidental i la mateixa ciu-
tat de Barcelona, corroboren el procés
expansiu que aquesta espècie està desen-
volupant i que en un futur podria crear
noves poblacions fora d’aquest sector.-
SSAA.

BAIX LLOBREGAT

Molins de Rei Diferents observacions a la
zona del Fondal amb un màxim de 10 exs.
el 21.X (CFMA).

BARCELONÈS

Barcelona 6 exs. al parc del Laberint el
7.XI (RSBA i TASA/ERIT). Grup de 15 exs. el
21.XI menjant en Pitosphorum sp. a cal
Mandó, prop de la font de la Budallera,
Vallvidrera (JGGD).

VALLÈS OCCIDENTAL

Serra de Collserola 4 exs. junts a la serra
de na Joana, Cerdanyola, el 26.II, en una
zona mixta d’alzinar i pi blanc (FLLA, DDDA

i JPSA).

Emberiza citrinella
Verderola

Es publiquen diverses dades d’interès de
l’hivernada que fan referència a agrupa-
cions d’individus o citacions en zones on
l’espècie no és abundant principalment a
causa de condicions meteorològiques adver-
sescom la nevada generalitzada que va ocò-
rrer a meitat desembre. Tot i que durant
l’hivern podem trobar aquesta espècie arreu
de Catalunya, generalment és poc abun-
dant i es coneixen molt poc les fluctua-
cions interanuals a nivell local.-RACC i SHVA.

ALT CAMP

Querol 2 exs. al llac de Formigosa el 4.I
(CGGA i XBGA). Aprox. 20 exs. barrejats

amb Emberiza cirlus, Emberiza. cia i Frin-
gilla coelebs a Montagut el 28.XI (CGGA).

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal. 2 exs. al riu Foix el
17.XII; feia anys que no s’observava l’es-
pècie a la zona (COBA).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 3 exs. a la platja del
Remolar els dies 15.XII (RBVA), 4-5 exs. el
17.XII (RGBA, FLSA, XLBA, ARMC i PBGA) i
18.XII (FLSA, DBRA, AGCB i QBFA). Entre 5 i
8 exs. al camí de València el 18.XII (XLBA

i JBDA); observacions provocades per la for-
ta onada de fred d’aquesta espècie, de la
qual fins ara només es coneixien 4 obser-
vacions registrades al delta. 

BARCELONÈS

Serra de Collserola 1 ex. en migració direc-
ta cap al sud des del turó Blau el 21.X (CODA).

GARROTXA

Olot Anellament d’1 ex. a Cuní el 4.II i 2
exs. l’11.III (LGPA).
Santa Pau 3 exs. a can Jordà el 23.II (FTCA).

PALLARS JUSSÀ

La Terreta Un parell d’estols formats per
algunes desenes d’exs. en un sector on no
sembla que criï l’espècie el 9.II (JEBA). Estols
bastant nombrosos.

PLA D’URGELL

Torregrossa 2-3 exs. el 23.XII i el 25.XII
(FMSA). 

RIBERA D’EBRE

La Palma d’Ebre Aprox. 40 exs. barrejats
amb Fringilla coelebs i Petronia petronia
menjant en un rostoll de blat a la Comit-
jana el 23.XII amb el terreny tot nevat
(RACC).
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e l  23.X. Primera citació postnupcial
(OCVA/PZVG).

GIRONÈS

Girona 2 exs. a les Pedreres el 22.III (ACHA).
1 ex. a Sant Daniel el 29.XI (PFLB).

MARESME

Dosrius 1 mascle anellat a ca l’Arenes el
7.I (HAPA). 8 exs. volant per les feixes de
ca l’Arenes el 3.II (HAPA). 1 femella ane-
llada a can Gabarra el 17.II (HAPA). 1 ex.
menjant fruits de Celtis australis a la riera
de Canyamars l’11.III (EBMA). 2 exs. volant
seguint la riera de Canyamars el 27.VIII
(HAPA). 2 exs. volant per les feixes de ca
l’Arenes el 12.X (HAPA). 
Sant Iscle de Vallalta 4 exs. cantant i 3
mascles 1 femella amb inici de placa incu-
batriu anellats a can Maresme el 8.IV (EBMA).
4 exs. cantant a can Maresme el 28.IV
(EBMA). 1 ex. cantant i 1 mascle anellat a
can Maresme el 5.V (EBMA). 3 exs. a can
Gabarra el 23.VI (EBMA).

NOGUERA 

Camarasa 1 ex. en un lledoner a Sant Llo-
renç de Montgai el 4.III i l’11.III (TNCA).
1 ex. a Figuerola de Meià el 4.III (TNCA). 
Os de Balaguer 5 exs. en uns lledoners a
Gerb l’11.III (TNCA). 
Vilanova de la Sal 2 exs. en uns lledoners
al clot de Faure el 17.II (EFSA). 

OSONA

Centelles 2 exs. en una fageda de les serres
del Puigsagordi l’11.III (JPCA). 
Vic 1 mascle al centre urbà el 15.II (LCCA

i LCPA).

PALLARS JUSSÀ

Pessonada 1 ex. als camps de conreu del
poble el 6.XII (CODA i RAPA).

PALLARS SOBIRÀ

Baix Pallars Diferents observacions de 3-

4 parelles fent zel i comportaments de còpu-
les els dies 7 i 11.IV. L’hàbitat on es veuen
és un bosc humit de freixes, nogueres i rou-
res a 700 m d’altitud (JCBC, XGPB i JPPA).

PLA DE L’ESTANY

Esponellà 15 exs. juntament amb un
Pyrrhula pyrrhula al riu Fluvià, aigües avall
de Vilert, el 6.I (CFQA).
Vilademuls 5 exs. en un estol al pla de
Palol el 25.III (JCJA, JCRB i SPGA).

SELVA

Sant Feliu de Buixalleu 2 exs. observats
en ambients de ribera, al voltant de lle-
doners al pla de Gaserans el 30.IX; possi-
blement dispersió d’individus nascuts a la
zona (APTA, JPCA, EBMA i JRRC).

TARRAGONÈS

Torredembarra 1 ex. als Muntanyans l’11.I
(PASA).

VALLÈS OCCIDENTAL

Barberà del Vallès 1 ex. a la riera de San-
tiga el 22.III (DDDA).
Castellar del Vallès 1 ex. al bosc de can
Messeguer el 24.II (XEAA).
Cerdanyola del Vallès 19 exs. a Sant Islce
de les Feixes, serra de Collserola, el 7.I
(CODA).
Palau-solità i Plegamans 1 ex. en un Cel-
tis australis a la riera de Caldes el 10.III
(JPCA). 10 exs. a la riera de Caldes l’1.XI
(JPCA).

VALLÈS ORIENTAL

La Llagosta 3 exs. a l’omeda del riu Besòs
el 5.III (FMVB).

Leiothrix lutea
Rossinyol del Japó 

Noves aportacions de dades dels nuclis
establerts i coneguts per a aquesta espè-
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GARROTXA

Santa Pau Primera observació hivernal als
estanys de can Jordà el 5.X. Citació pri-
merenca (OCVA/PZVG).

GIRONÈS

Girona 1 ex. a la zona del castell de Sant
Miquel el 15.II (PFLB). 1 ex. a Sant Daniel
el 17.XI (PEGA i PFLB).

PLA DE L’ESTANY

Serinyà Aprox. 10 exs. en uns prats a prop
del riu Fluvià el 25.XII (XVPA).

PLA D’URGELL

Bellvís Grup de 10-15 exs. en un llaurat
a Gatén el 5.I (JEBA i MBOA). 

RIBERA D’EBRE

Flix 1 ex. anellat a Sebes el 2.XI; única cap-
tura durant la campanya de tardor (JACB).

VALLÈS OCCIDENTAL

Cerdanyola del Vallès Primera observa-
ció postnupcial al campus de la UAB el
23.X (ACTA i DDCD).
Sabadell 8 exs. a prop del molí d’en Gall
el 24.XI (XEAA).

Emberiza aureola 
Sit caranegre

PLA D’URGELL 

Torregrossa 1 ex. en una granja de vaques
el 23.XII (AVPA, FMSA, JEBA i TNCA). Citació
pendent d’homologació pel Comité de Rare-
zas de SEO/BirdLife.

Emberiza hortulana
Hortolà

ALT EMPORDÀ

Parc Natural del Cap de Creus 4 exs.
a Montjoi el 22.IV (JMAA); primera obser-

vació en pas prenupcial en un indret del
parc on l’espècie no hi cria. Primer mas-
cle cantant al pla de les Gates el 29.IV
(JMAA). 1 ex. adult duent becada prop
de Sant Onofre, serra Verdera, el 14.VI
(PFLB). 
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. trobat mort a l’estany Euro-
pa el 22.IV (JCVC). 1 ex. a la RN2 el 6.V
(JCJA). 
Sant Climent Sescebes 1 ex. cantant prop
del veïnat de Vilartolí el 27.V (ACJA).

ANOIA 

Òdena 1 ex. cantant al repetidor de Maio-
les el 28.IV (DMMA). 
Veciana Diverses observacions, amb exs.
cantant i 1 ex. duent becada, a Sant Gabriel
el 9.VI (DMMA).

BAGES

Súria Observat el 15.IV (ABHA).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 mascle al salobrar del
Niño Perdido el 13.IV (DBCA). 3 mascles
a la punta del Fangar el 19.IV (SSAA). 4
exs. a la tora Cremada, punta de la Ban-
ya, el 24.IV (DBA i MFCA). 1 femella de
2n any anellada al Canal Vell el 25.IV
(CLVA).

BAIX EMPORDÀ 

Baix Ter 5 exs. en conreus propers a Torro-
ella de Montgrí el 17.IV i 7 exs. el 22.IV
(DBRA). 1 ex. a la Pletera el 22.IV (DBRA).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. al camí de Valèn-
cia i 1 ex. a ca l’Arana el 17.IV (XLBA,
JBDA i JJMA); única observació d’enguany.

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. cantant a can Balasc el
25.IV (SSAA).
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VAL D’ARAN

Vielha e Mijaran 6 mascles cantant en un
recorregut de 1.200 m, entre Vilac i Mont,
el 7.VII (ILGA).

Emberiza cirlus
Gratapalles

Dades fenològiques dintre dels paràme-
tres coneguts per a aquesta espècie. A des-
tacar, com en anys anteriors, el nombre
d’exemplars hivernants al delta del Llo-
bregat, on és una espècie molt escassa.-
EDBA i DRGB.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural del Cap de Creus Primer
mascle cantant a Montjoi el 22.II (JMAA).
1 femella duent becada a Montjoi el 30.VI
(JMAA).

BAIX LLOBREGAT

Cornellà de Llobregat 3 exs. al riu el 3.III
(ASAA). 5 exs. al riu el 16.XII (ASAA); entra-
da d’exs. per l’onada de fred.
Delta del Llobregat 2 exs. el 13.I durant
el cens d’ocells hivernants. 1 ex. a ca l’A-
rana el 9.X (XLBA a: CISEN; El Pebret, num.
16); primera citació de pas postnupcial.
Un total de 15 exs. (8 exs. a la platja del
Remolar, 6 exs. als camps de Gavà i 1 ex.
anellat al Remolar) el 17.XII (RGBA, FLSA,

XLBA, ARMC, PBGA i QBFA). 9 exs. a cal Tet i
camí de València el 18.XII (XLBA i JBDA).
Forta entrada d’aquesta espècie poc fre-
qüent a l’hivern, provocada per l’onada de
fred.

BARCELONÈS

Barcelona 1 mascle cantant i 1 femella al
parc del Guinardó el 3.V (RSBA i TASA/ERIT).
Serra de Collserola 2 exs. des del turó
Blau el 19.X (CODA).

GARROTXA

Sant Joan les Fonts 1 mascle, de colora-
ció molt clara (esquizocroic), anellat a la
zona de font Calenta, Begudà el 4.III (CACB).

TARRAGONÈS

Altafulla 1 ex. a la desembocadura del
Gaià el 30.XII (PASA).

VALLÈS OCCIDENTAL

Sant Llorenç del Munt 25 exs. en un
camp de cultiu a la zona baixa del pic el
Montcau el 13.I (AMRA, CODA, PMBE i RAPA).

Emberiza cia 
Sit negre

ALT EMPORDÀ

Parc Natural del Cap de Creus Primer
mascle cantant a la punta del cap de Creus
el 10.III (PFLB). Primers joves al pla de
les Gates el 27.V (JMAA).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. el 13.I durant
el cens d’ocells hivernants. 1 ex. a la Vida-
la el 17.XII (RGBA). 2 exs. a la riera de Sant
Climent el 30.XII (VPRA, PARA, DSCA i BPGA).
El Papiol Grup de 25 exs. al paratge de
can Puig el 4.I (CFMA).
Molins de Rei Entrada d’exs. als aigua-
molls per onada de fred el 17.XII (SSAA).

BARCELONÈS

Serra de Collserola 8 exs. comptabilit-
zats en migració directa cap al sud des del
turó Blau des del 16.X a l’1.XI. Màxim de
5 exs. el 21.X (CODA). 7 exs. al turó d’en
Segarra el 15.XII (CODA).
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BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat Un estol d’uns 220
exs. a la Podrida l’11.I (JBCC). 461 exs. el
13.I durant el cens d’ocells hivernants. 2
exs. anellats al Remolar el 16.X (JCMC, FLSA,

FMVB i MIBA); primera citació de pas post-
nupcial.

BARCELONÈS

Serra de Collserola 3 exs. en migració
directa cap al sud des del turó Blau l’1.XI
(CODA).

GARROTXA

Olot 2 exs. en un camp de Sant Andreu
del Coll, allunyat uns 5 km del dormidor
de les basses de can Jordà (Santa Pau), el
10.I (FTCA).
Santa Pau Primera observació el 17.X; es
mantenen molt fidels en la data d’arriba-
da, ja que el 1999 van arribar el 16.X.99
i el 2000 el dia 17.X.00 (OCVA/PZVG).

GIRONÈS

Girona 1 ex. a Fontajau el 17.III (ACHA i
PFLB). 1 ex. a l’illa de Ter el 13.XI (JBLA).

OSONA

Manlleu Dates extremes de citacions hiver-
nals el 22.II i el 12.XI (RPEA).

PLA DE L’ESTANY

Porqueres Concentració en nombre varia-
ble d’individus en el dormidor d’un canyi-
ssar de la Cuaranya a l’Estany entre el 25.XI
i el 9.III (XVPA).

SEGRIÀ

Alfés 1 femella a la basseta Roja el 2.V
(ABBB). 
Pantà d’Utxesa Mín. de 2 mascles can-
tant el 26.IV (JBSA). 

TARRAGONÈS

Constantí 1 ex. al Francolí l’1.IV; darre-
ra citació prenupcial (ACTA).

Tarragona 3 exs. a l’espigó del far el 4.XI
(ACTA i SLMA).
Torredembarra 2 exs. als Muntanyans el
22.III (XBGA). 1 ex. als Muntanyans l’11.X
(CGGA i XBGA).

Emberiza calandra 
Cruixidell

ALT EMPORDÀ

Parc Natural del Cap de Creus 1 mas-
cle cantant al pla de les Gates l’11.III (JMAA);
primer registre de cant territorial de l’es-
pècie. 1 ex. duent becada al mas Rabas-
sers el 24.IV (PFLB). Primers joves vola-
dors al mas Rabassers el 6.VI (PFLB). Niu
amb 5 polls al pla de les Gates el 7.VI
(JMAA). 1 mascle cantant al pla de les Gates
el 28.X (JMAA); darrer registre de cant terri-
torial de l’espècie al parc natural, on és un
nidificant molt comú a les brolles.

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. a les dunes del
Garxal el 2.II (DBCA i IBXB). 1 ex. al salo-
brar de l’Alfacada el 26.II (DBCA). 1 ex. a
la punta de la Banya el 2.IV (ABBA i DODA).
1 ex. al Niño Perdido el 28.X (DBCA). 1 ex.
en un erm proper a la bassa de les Olles
el 9.X (DBCA). 2 exs. als ullals de Panxa el
5.XII (DBCA). 1 ex. a l’illa de Sant Antoni
el 20.XII (DBCA).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat Uns 30 exs. a cal
Tet el 18.XII (XLBA i JBDA a: CISEN; El
Pebret, num. 17).

BARCELONÈS

Serra de Collserola 1 ex. en migració
directa cap al sud des del turó Blau el 26.X
(CODA).

BERGUEDÀ

Montmajor Grup familiar el 23.V; primers
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BERGUEDÀ

Montmajor Exs. adults duent becada el
25.VI (JSPB).

NOGUERA 

Foradada 1 mascle cantant a Rubió de
Baix el 13.IV (JEBA i MBOA). 

PALLARS JUSSÀ

Castissent Fins a 4 exs. i algun cantant
des de la cruïlla del camí que va de Sant
Esteve de la Sarga fins al salt d’aigua de
Castissent el 19.V (EFSA).

PALLARS SOBIRÀ

Tavascan 1 mascle cantant als plans de
Campirme el 20.VII (ECGC i JCRD).

SEGRIÀ

Artesa de Lleida 1 mascle al pla de Moles
el 24.IV (GBCA). 

TARRAGONÈS

Torredembarra 1 exs. als Muntanyans el
21.IX (XLBA i AVDA).

Emberiza pusilla
Repicatalons petit

Aquesta és la sisena citació d’aquesta espè-
cie a Catalunya i la tercera de l’hivern 2000-
2001 ja que hi ha dues dades de l’octubre
i el novembre de 2000 (vegeu Aymí &
Herrando 2003). De les sis citacions dis-
ponibles fins ara predominen les de tar-
dor-hivern (5) per només una de prima-
vera.-RACC i SHVA.

BAIX EMPORDÀ

Platja d’Aro 1 adult capturat per a l’ane-
llament a l’estany de les Escoles el 27.I
(CACB, MACA, JBLA, PPFA i CWXA). Citació
homologada pel Comité de Rarezas de
SEO/BirdLife.

Emberiza schoeniclus 
Repicatalons

Bon nombre de captures tardorals al delta
de l’Ebre, que supera folgadament la mit-
jana dels anys estudiats i dobla amb escreix
les dels dos darrers. Enguany cal assenya-
lar la marcada concentració d’entrades de
primers de novembre i el pic al centre de
la segona quinzena d’octubre. Les dates
extremes de presència concorden amb el
patró conegut amb primeres observacions
postnupcials força sincròniques, ja que les
quatre primeres es concentren en els 9 dies,
que van de l’11.X del Tarragonès al 19.X
del delta de l’Ebre.- CACB.

ALT CAMP

Nulles Aprox. 10 exs. el 5.I (EPRA i LGBA). 

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 2 exs. a l’estany del Cortalet el 9.IV
(FPXA i FPXB); darrera citació prenupcial.
2 exs. a l’estany Europa el 12.X (MRSA i
JCJA).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 femella de la subespè-
cie nominal anellada al Canal Vell el 18.IV;
a la zona 12, l’Encanyissada, darrera obser-
vació prenupcial (DBCA). 1 femella de 1r
hivern de la subespècie nominal anellada
al Canal Vell el 19.X; primera observació
postnupcial (SSAA i DBCA).
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exs. joves observats enguany a la zona
(PABB).

NOGUERA 

Cabanabona 2 exs. fent fora 1 ex. de Cucu-
lus canorus el 8.V (JBSA). 

PLA DE L’ESTANY

Banyoles 2 exs. capturats per a anella-
ment a la Cuaranya, a l’Estany el 2.III i el
9.III (CFQA, OCVA i XVPA).

PLA D’URGELL

Torregrossa Volada de 20 exs. als tossals
de Margalef en un moment en què sem-
bla que tots els ocells locals ja fa temps
que han iniciat la reproducció, el 18.IV
(JEBA). 

SELVA

Sant Feliu de Buixalleu 1 mascle cantant
al pla de Gaserans el 5.IV (JRRC).

Sils 1 mascle cantant en uns camps de les
Mallorquines el 29.IV (JRRC).
Vidreres 1 mascle cantant en territori esta-
blert el 10.IV (JRRC).

TARRAGONÈS

Constantí Aprox. 30-40 exs. a l’aeroport
l’1.IV (ACTA i DJGA).
Vila-seca Dormidor d’aprox. 75 exs. al
canyissar de la Pineda el 27.X (ACTA i JMXN).

URGELL

Belianes Exs. adults i joves 1 km a l’oest
de la plana del Biscarri el 30.V (ABBB i GBCA). 

Sicalis flaveola
Sit groc

BARCELONÈS

Barcelona 2 exs., mascle i femella, al parc
de Montjuïc des del 8.V al 28.VIII (RSBA i
TASA/ERIT). 
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