
Aquest és el segon informe del Comitè Avi-
faunístic de Catalunya (CAC). Comprèn
majoritàriament citacions d’ocells rars cor-
responents als anys 2005 a 2008, però tam-
bé d’anys anteriors.
Per a cada registre s’indiquen, per ordre,

l’any en què ha tingut lloc la primera obser-
vació dels ocells involucrats, la comarca,
la localitat i el municipi, si han estat cap-
turats per a l’anellament o se’n conserven
altres evidències (fotografies, enregistra-
ments de so o vídeo, plomes o cadàvers
sencers, mostres, ...), el nombre d’exem-
plars detectats, el seu sexe i edat quan s’han
pogut determinar, l’interval de dates en

què es coneix la seva presència i el nom i
cognom dels autors del registre.
Les citacions de les que s’amplia la infor-

mació (per exemple perquè se’n coneix
una ampliació en l’interval de dates) i ja
havien estat publicades en informes ante-
riors es repeteixen aquí, però s’assenyala
expressament que es tracta del mateix regis-
tre i no computen en les sumes del nom-
bre de citacions existents.
L’ordre de presentació de les citacions per

a cada taxó és estrictament cronològic, orde-
nant-les de la més antiga a la més recent.
A tal efecte, per als intervals es té en comp-
te la data de la primera observació.
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ABSTRACT

Rare birds in Catalonia. Report of the Catalan Avifauna Committee. 2005, 2006,
2007 & 2008. The second report of Catalan Avifauna Committee includes first accep-
ted records by our committee: Branta bernicla, Aythya marila, Bucephala clangula, Oxyu-
ra leucocephala, Oceanodroma leucorhoa, Podiceps auritus, Elanus caeruleus, Aegypius mona-
chus, Circus macrourus, Aquila adalberti, Otis tarda, Calidris melanotos, Phalaropus tricolor,
Larus atricilla, Larus delawarensis, Larus cachinnans, Alle alle, Anthus richardi, Anthus petro-
sus, Motacilla citreola, Sylvia cantillans moltonii, Phylloscopus inornatus, Phylloscopus iberi-
cus, Corvus frugilegus, Carduelis flammea cabaret, Bucanetes githagineus and Pyrrhula pyr-
rhula pyrrhula. A good part of these records are actually the first documented reports
arrived for acceptance to CAC, when some previous data has been mentioned in former
publications, although not properly documented. Other cases are genuine first records,
like those concerning Oceanodroma leucorhoa, Larus cachinnans, Bucanetes githagineus and
nominate subspecies of Pyrrhula pyrrhula. These previous cases are of special importance
to allow the inclusion of the taxa in next editions of the official checklist of Catalonia.

Ocells rars a Catalunya.
Informe del Comitè Avifaunístic de Catalunya.
2005, 2006, 2007 i 2008.



Els números entre parèntesi que segueixen
els noms de cada taxó (nom català seguit
del científic) indiquen: (1) el nombre total
acumulat de citacions homologades, i (2)
el nombre total acumulat d’individus invo-
lucrats en aquestes citacions. S’assenyala
expressament quan la homologació d’una
citació suposa l’entrada del taxó a la Llis-
ta Patró dels ocells de Catalunya (http://www.
ornitologia.org/monitoratge/cac7.htm). Per
a cada taxó es comenten algunes qüestions
relatives a la seva presentació al nostre país
o en comparació amb països veïns.
Els següents membres del CAC han emès

el seu veredicte en algunes o en totes les
citacions que es relacionen en el present
informe: David Bigas, Oriol Clarabuch,
José Luis Copete, José Manuel Arcos, Ser-
gi Sales, Ferran López, Joan Castelló, Albert
Cama, Àlex Ollé, Joan Ferrer i Albert Bur-
gas.
Els autors de les observacions poden

remetre les seves citacions mitjançant el
correu electrònic (cac@ornitologia.org) o
el correu postal (C/. Girona 168, entresòl
5ª, 08037 Barcelona). En el nostre web
es pot descarregar la fitxa d’homologació
per a comunicar les citacions (http://www.
ornitologia.org/monitoratge/cac6.htm).
La seqüència taxonòmica que s’ha uti-

litzat en l’informe és la de la Llista Patró
2.1 (Clavell i López 2009), basada en la
del Comitè Taxonòmic de la Association
of European Records and Rarities Com-
mittees (AERC TAC 2003) i amb les modi-
ficacions suggerides posteriorment pel Bri-
tish Ornithologists’ Union Records Com-
mittee (Sangster et al. 2005, Sangster et al.
2007, Knox et al. 2008).
El present informe inclou 159 citacions,

de les quals 70 corresponen als anys 2005
i 2006. Deu citacions no han estat con-
siderades per diversos motius, que s’ex-
posen més endavant. Dels 159 registres
considerats, un total de 117 (73,6%) han
estat homologats, i no se n’han acceptat

42. 28 taxons han estat homologats per
primera vegada pel CAC; Branta bernicla,
Aythya marila, Bucephala clangula, Oxyu-
ra leucocephala, Oceanodroma leucorhoa,
Podiceps auritus, Elanus caeruleus, Aegy-
pius monachus, Circus macrourus, Aquila
adalberti, Otis tarda, Calidris melanotos,
Phalaropus tricolor, Larus atricilla, Larus
delawarensis, Larus cachinnans, Uria aal-
ge albionis, Alle alle, Anthus richardi, An-
thus petrosus, Motacilla citreola, Sylvia can-
tillans moltonii, Phylloscopus inornatus, Phy-
lloscopus ibericus, Corvus frugilegus, Carduelis
flammea cabaret, Bucanetes githagineus i
Pyrrhula pyrrhula pyrrhula. Entre la resta
de registres homologats, destaquen les
segones citacions de Cygnus olor, Branta
leucopsis, Fulica cristata, Larus marinus,
Hippolais opaca, Sylvia curruca i Muscica-
pa striata balearica.

CITACIONS ACCEPTADES

Cygnus olor (4/6)
Cigne mut

Les citacions de Cigne mut a Catalunya
tenen el problema de valorar si es tracta
d’arribades probablement naturals, d’o-
cells que provinguin de poblacions intro-
duïdes i que crien com a categoria C a Cata-
lunya o fora, o simplement d’ocells intro-
duïts que no pertanyen encara a una població
natural i autosostenible, és a dir, una cate-
goria E. En els casos de les dades del del-
ta del Llobregat i delta de l’Ebre es tracta-
va d’ocells que arriben en dates que poden
fer pensar en arribades naturals, tot i que
no permeten, de cap manera, excloure que
siguin ocells deixats anar en qualsevol parc
a Catalunya i que arribin allà pels seus pro-
pis mitjans.

2004 BAIX LLOBREGAT. Reserva Natural del
Remolar/Filipines i Reserva Natural de la
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Ricarda-ca l’Arana, Viladecans/El Prat de
Llobregat, delta del Llobregat. Hi ha foto-
grafies. 3 exs. 2 de gener a 11 de novem-
bre (Ferran López).
2007 BAIX EBRE. Llacuna del Garxal,
Deltebre. Hi ha fotografies. 1 ex. adult. 27
de setembre (Óscar Gordo).
2008 LA NOGUERA. Riu Segre, Balaguer. 1
ex. adult. 23 d’abril (Albert Petit Saludes).

Branta leucopsis (3/3)
Oca de galta blanca

La dada del riu Llobregat fa referència, molt
probablement, a un exemplar salvatge. Cal
recordar que aquesta espècie manté pobla-
cions estables en diversos països del nord
d’Europa originades a partir de nuclis d’o-
cells introduïts. Aquestes poblacions poden
arribar a ser de l’ordre de molts centenars
de parelles en alguns països (per ex. a
Holanda més de 300 a finals dels anys 90,
Bijlsma et al. 2001). Per tant, les arribades
a Catalunya en període hivernal tant poden
provenir de les poblacions genuïnament
salvatges que nidifiquen a l’àrtic i hiver-
nen al mar del Nord i altres punts de Cen-
treeuropa, o potser d’aquestes poblacions
locals desenvolupades en les últimes dues
dècades.
La dada de Sant Cugat fa referència, amb

seguretat, pel comportament que ens ha
descrit l’observador, a un ocell introduït
(categoria E).

2005 BAIX LLOBREGAT. Riu Llobregat, Sant
Andreu de la Barca. Hi ha fotografies. 1
ex. adult. 4 de desembre i 8 de gener de
2006 (Víctor Sanz).
2007 VALLÈS OCCIDENTAL. Sant Cugat del
Vallès. Hi ha fotografies. 1 ex. 31 de maig
(Antonio España i Rafael Rodríguez). (Cate-
goria E).

Branta bernicla (4/4)

Oca de collar

Primeres citacions homologades d’aques-
ta espècie a Catalunya. No obstant, ja n’e-
xistien algunes dades prèvies, observades
en llocs on l’espècie té hàbitats adients,
com ara el delta de l’Ebre i els Aiguamolls
de l’Alt Empordà (Clavell 2002). Caldria
aconseguir que les dades anteriors a la crea-
ció del CAC poguessin ser homologades,
si arribés documentació d’aquests regis-
tres, per tal d’obtenir una millor definició
del seu patró de presentació.
Les citacions corresponen, amb molta

probabilitat, a un mateix exemplar, que en
realitat formava part d’un estol de 4 exs.
que va romandre a la badia del Fangar, del-
ta de l’Ebre, durant molts mesos des de
l’hivern 2005/2006 (David Bigas com pers).

2005 TARRAGONÈS. Els Muntanyans, Tor-
redembarra. Hi ha fotografies. 1 ex. de pri-
mer hivern. 15, 17 i 24 de novembre (Cis-
co Guasch i Xavier Bayer).
2006 BAIX EBRE. El Goleró, Deltebre,
delta de l’Ebre. Hi ha fotografies. 1 ex. de
segon any calendari. 3 de juny (Josep Tan-
tull i Roser Solé).
2006 BARCELONÈS. Desembocadura del riu
Besòs, Sant Adrià del Besòs. Hi ha foto-
grafies. 1 ex. de segon any calendari. 18 i
21 de maig (David Perpiñán).
2006 TARRAGONÈS. Port de Tarragona, Tar-
ragona. 1 ex. de segon any calendari. 21
de maig (Albert Cama).

Tadorna ferruginea (2/10)

Ànec canyella

La procedència dels exemplars d’aquesta
espècie ha estat objecte de cert debat en
altres països, i d’una manera molt exten-
sa a la Gran Bretanya, on han tingut epi-
sodis d’arribades en nombre força alt alguns
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anys, com ara el 1994, quan van tenir una
‘invasió’ (Harrop 2002). Encara que hi ha
debat sobre si tots els exemplars provenen
de captivitat (vegeu per ex. el cas ja docu-
mentat als Aiguamolls el 2004, Gutiérrez
et al. 2005), sí que sembla indubtable que
hi ha una proporció de dades que realment
tracten d’ocells que arriben naturalment,
molt probablement des de les zones de cria
orientals, més que no pas del nord d’Àfri-
ca. Així, a Espanya se’l considera una espè-
cie amb categoria A (Clavell et al. 2005),
ja que hi ha almenys 80 dades homolo-
gades fins l’any 2004 (de Juana 2006).
A Catalunya també se’l considera amb

categoria A (Clavell et al. 2006) degut que
ja han arribat alguns registres que con-
cordaven amb les dades d’arribada natu-
ral en altres països europeus (França o
Holanda, per ex.), tot i que, com men-
cionàvem abans, cal estudiar cada registre
amb cura per poder esbrinar si provenen
de captivitat.

2004 BAIX EBRE. Punta del Fangar, Delte-
bre, delta de l’Ebre. Hi ha fotografies. 3
exs. 17 de gener (Marc Peris Miras i
Helena Giralt Estruch).

Marmaronetta angustirostris (5/11)
Xarxet marbrenc

Aquesta espècie es veu, els darrers 10 anys,
amb una freqüència anual, especialment
al delta de l’Ebre, on fins i tot ja existeix
una dada de cria el 2008 (David Bigas com
pers.).

2003 MONTSIÀ. Illa de Buda, Sant Jaume
d’Enveja, delta de l’Ebre. Hi ha fotografies.
1 ex. mascle i 2 exs. femella. 19 de juny a
22 de juliol (David Bigas, Yago Brugnoli i
Raimundo Tomàs).
2004 BAIX LLOBREGAT. Maresma del Remo-
lar-Filipines, Reserves Naturals del Delta

del Llobregat, Viladecans. Hi ha fotogra-
fies. 1 ex. 23 de maig a 3 de juny (Xavier
Sampere, Ferran López, Xavier Santaeu-
femia, Néstor Urios, Xavier Dot, Víctor
Sanz, Miguel Marín, Pedro Bescós, Armand
Ramal, Miguel Casas i Xavier Martínez).
2006 BAIX LLOBREGAT. Maresma del Remo-
lar-Filipines, Reserves Naturals del Delta
del Llobregat, Viladecans. Hi ha fotogra-
fies. 1 ex. 6 a 8 d’abril (Xavier Sampere).

Aythya marila (1/2)

Morell buixot

Finalment ha arribat, afortunadament, una
dada documentada que permet homolo-
gar el primer registre a Catalunya. Es trac-
ta d’una espècie que, tot i no ser d’apari-
ció estrictament anual, sí que tenia prou
dades prèvies (Ferrer et al. 1986, Clavell
2002) com perquè se sabés de la seva pre-
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Xarxet marbrenc Marmaronetta angustirostris,
Maresma del Remolar, Delta del Llobregat (Baix Llo-
bregat), Maig 2006 (Xavier Martínez).



sència a Catalunya. Malauradament, donat
que les femelles es poden confondre amb
certa facilitat amb les d’Aythya fuligula, i per
la seva raresa a la nostra regió, era aconse-
llable incorporar la seva presència al llistat
d’homologables. No va ser possible obte-
nir documentació (ni que fos una foto dolen-
ta) dels registres previs, fins que ha arribat
aquest registre, que permet incorporar l’es-
pècie al llistat revisat de les espècies regis-
trades a Catalunya (Clavell et al. 2006).

2006 MONTSIÀ. El Clot, l’Encanyissada,
delta de l’Ebre. Hi ha fotografies. 2 exs.
femella d’edat indeterminada entre el 10 i
el 18 de febrer (Cristian Jensen i Iben Soren-
sen).

Clangula hyemalis (2/3)
Ànec glacial

Novament una citació de ple hivern, com
les dades prèvies, que han estat pràctica-
ment sempre entre novembre i gener. Tot
i això, es tracta d’una espècie força rara,
que no apareix amb freqüència anual, i
que només ho ha fet als tres grans aigua-
molls litorals (Clavell 2002, Gutiérrez et
al. 2005).

2007 ALT EMPORDÀ. Llacuna de la Rogera,
PN Aiguamolls de l’Empordà. Hi ha foto-
grafies. 1 ex. femella d’edat indetermina-
da. Entre el 9 de desembre i el 24 de març
de 2008 (Marc Llobet i Àlex Ollé).

Bucephala clangula (5/18)

Morell d’ulls grocs

Cal destacar, per l’excepcionalitat del nom-
bre d’exemplars involucrats, la dada del
2006 de Pedret i Marzà, i també perquè
tots fossin mascles, ja que pràcticament
tots els registres previs feien referència

només a femelles. Com en d’altres taxons,
es tracta de les primeres citacions homo-
logades pel Comitè.

2000 ALT EMPORDÀ. Platja de can Comes,
Castelló d’Empúries, Parc Natural dels
Aiguamolls de l’Empordà. 1 ex. femella
adulta. 6 de febrer (Antoni Arilla Isern i
José Manuel Mairal Guzmán).
2005 BAIX LLOBREGAT. Llacuna de cal
Tet, Prat de Llobregat, delta del Llobregat.
Hi ha fotografies. 1 ex. femella adulta. 23
de novembre a 8 de març de 2006 (Fer-
ran López).
2005 MONTSIÀ. La Tancada, Amposta, del-
ta de l’Ebre. 1 ex. femella de primer hivern.
9 de desembre (Cristian Jensen, Iben Hove
Sorenssen, Joan Barrachina i Ulises Orns-
tein; Jordi Clavell). Posteriorment es des-
plaça a la badia dels Alfacs on s’observa
entre el 4 i el 9 de febrer de 2006 (Josep
Tantull i Roser Solé).
2006 ALT EMPORDÀ. Bassa de rec de Pedret
i Marzà. Hi ha fotografies. 14 exs. mascles
d’edat indeterminada. 13 de març fins a
finals d’aquest mes (Àlex Ollé).
2007 BAIX LLOBREGAT. Llacuna de cal
Tet, el Prat de Llobregat, delta del Llobre-
gat. Hi ha fotografies. 1 ex. femella adul-
ta. 25 de gener a 25 de febrer (Ferran
López).
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Morell d’ulls grocs Bucephala clangula, llacuna de
cal Tet, Delta del Llobregat (Baix Llobregat), 3.I.2007
(Ferran López).
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Oxyura leucocephala (1/1)

Ànec capblanc

Com en el cas d’Aythya marila, es tracta
aquesta d’una espècie de la qual ja es conei-
xien dades prèvies, tot i que no docu-
mentades. Sortosament, aquesta dada per-
met homologar un primer registre per a
una espècie que, tot i presentar-se quasi
anualment els darrers anys, encara comp-
ta amb poques citacions ben documenta-
des, especialment amb fotografies.

2003 BAIX EBRE. Canal Vell, Deltebre, del-
ta de l’Ebre. 1 ex. mascle de primer
hivern/femella. 20 d’octubre (Sergi Sales).

Puffinus griseus (2/2)
Baldriga grisa

Interessant observació d’una espècie que
presenta un patró molt poc clar quant a la
seva fenologia a Catalunya. Aquesta dada
podria correspondre a un migrant post-
nupcial, donat que nidifiquen a l’estiu aus-
tral, començant la cria a l’octubre. No obs-
tant, com que també hi ha dades prèvies
(tot i que no homologades) de mesos tan
diferents com ara gener, abril, març i maig
(Paterson 1997), sense comptar les poques
que s’han produït a la tardor, encara fal-

ten dades per tenir una idea més clara de
si existeix algun patró fenològic al Medi-
terrani, o simplement es tracta d’ocells que
passen l’hivern austral a casa nostra i
després romanen en les nostres latituds
produint registres en dates poc esperades
(com ara a l’hivern). L’augment de sorti-
des a alta mar per diversos projectes d’in-
vestigació ornitològica, de ben segur que
pot produir dades addicionals els propers
anys.

2007 ALT EMPORDÀ. 4 milles nàutiques mar
endins al Parc Natural del Cap de Creus,
Cadaqués. Hi ha fotografies. 1 ex. 31 de
març (José Manuel Arcos Pros, Jordi Prie-
to Mollar, Juan Bécares de Fuentes, Ponç
Feliu Latorre, Cristina Sánchez Alonso i
altres).

Oceanodroma leucorhoa (1/1)

Petrell cuaforcat

Gràcies a la feina feixuga de contactar amb
observadors per obtenir detalls i docu-
mentació de dades que comencen a ser
antigues, feina que es va fer arran de l’e-
laboració de la Llista Patró, s’ha pogut ‘res-
catar’ una descripció d’una dada molt inte-
ressant, donat que només existeixen dos
registres mencionats a Catalunya (Clavell
2002). En aquest cas es tracta d’una dada
que gràcies a les notes originals de l’ob-
servador no ha donat problemes per homo-
logar-la, constituint el primer registre per
al CAC. La data, hivernal, entra dins del
període normal en que l’espècie es troba
present a la Península.

1980 ALT EMPORDÀ. Estany d’en Túries,
Castelló d’Empúries. 1 ex. adult o de 2on
any calendari caçat el 21 de desembre però
identificat posteriorment el 31 de desem-
bre (Jordi Sargatal).
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de Creus (Alt Empordà), 31.III.2007 (Pep Arcos).



Podiceps grisegena (5/6)

Cabussó gris

Aquesta espècie es presenta de forma for-
ça irregular, amb alguns anys sense cap
citació documentada a Catalunya. Les dades
que han arribat, inclosa una prèvia al perío-
de que tracta l’informe, cauen en les dates
ja registrades abans a Catalunya, en ple
període d’hivernada, o més aviat, en molts
d’aquests casos caldria parlar més de tràn-
sit hivernal, ja que no sembla que alguns
individus es quedin realment tot l’hivern,
sinó només uns dies o, com a molt, set-
manes.

2000 BAIX LLOBREGAT. Platja de Gavà, Gavà,
delta del Llobregat. 2 exs. 8 de novembre
(Ferran López i Marc Iranzo).
2006 BAIX CAMP. Cambrils. 1 ex. d’edat i
sexe indeterminats. 26 de gener a 8 de
febrer (Albert Cama).
2006 ALT EMPORDÀ. Port de Roses, Roses.
Hi ha fotografies. 1 ex. de primer hivern.
6 de gener a 5 de febrer (Àlex Ollé, Pere
Serrano i Jorge García).

Podiceps auritus (1/1)
Cabussó orellut

Com en altres espècies ja comentades, aquí
es presenta la primera dada homologada
pel CAC, tot i que es tracta també d’una
espècie que amb seguretat ja ha estat pre-
sent abans, amb diversos registres homo-
logats pel CR/SEO i altres dades històri-
ques prèvies a la constitució dels comitès
de rareses (Ferrer et al. 1986). Un copmés,
en dates plenament hivernals. Hi ha poques
dades de Cabussó orellut que compren-
guin un període suficient per parlar d’hi-
vernada en sentit ampli; molt sovint es
tracta d’ocells observats el gener o el febrer
uns pocs dies, indicant que probablement
siguin exemplars en trànsit hivernal.

2005 BAIX LLOBREGAT. Desembocadura
nova del riu Llobregat, Prat de Llobregat,
delta del Llobregat. Hi ha fotografies. 1 ex.
22 de desembre a 12 de gener de 2006
(Marcel Gil, Xavier Larruy i Martí Rodrí-
guez).

Elanus caeruleus (3/4)
Esparver d’espatlles negres

Novament ens trobem amb les primeres
dades homologades pel CAC per a aquest
taxó, tot i que hi ha prou informació sobre
la seva presència a la Plana de Lleida en
els últims anys, on fins i tot està nidificant
de forma regular. Es preveu que el volum
de dades sobre l’espècie vagi de mica en
mica en augment.

1999 ALT PENEDÈS. Km. 27 de la carrete-
ra de Vilafranca a Igualada (C-244), a l’al-
çada de Sabanell, Sant Pere de Riudebit-
lles. 1 ex. 25 de març (Xavier Parellada).
2004 ALT EMPORDÀ. Delfià, Rabós d’Em-
pordà. Hi ha fotografies. 2 exs. 14 i 15 de
maig (XavierMartínez Perona i Aleix Comes).
Un dels dos exemplars s’observa novament
a Garriguella/Vilamaniscle, serra de l’Al-
bera, el 24 de maig (J. Budó i Ricart).
2006 BAIX LLOBREGAT. El Prat de Llobre-
gat, delta del Llobregat. Hi ha fotografies.
1 ex. d’edat indeterminada. 22 d’octubre
(Marcel Gil Velasco).

Aegypius monachus (3/3)
Voltor negre

Aquest taxó no formava part, fins ara, de
la Llista Patró dels ocells de Catalunya, i
s’hi incorpora amb aquest conjunt de cita-
cions, per bé que cal discutir la seva cate-
gorització segons cada registre. Alguna de
les dades homologades es refereix a ocells
que han arribat de forma natural, el que
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implica donar a l’espècie la categoria A.
Algunes de les dades d’aquesta espècie, no
obstant, s’atribueixen a la seva introduc-
ció en algunes localitats de Catalunya i
zones properes. Mentre aquestes pobla-
cions no siguin autosostenibles, fet que es
veurà amb el temps, caldria considerar-los
en la categoria E.

2004 PALLARS JUSSÀ. Conca de Dalt i Abe-
lla de la Conca, Reserva Nacional de Caça
de Boumort. Hi ha fotografies. 1 o 2 exs.
juvenils. 13 de gener, 2 de març, 11 de
març, 24 de març, 1 de juny i 13 de juny
de 2004; 18 d’abril de 2005 (Iban Planiol
Ferrer, Jaume Gasa Ortega, Antoni Mar-
galida, Modest Llusà Prió, Josep Roca Fai-
della i Josep Maria Dos Farré).
2005 LA SELVA. Santa Brígida, Amer. Hi ha
fotografies. 1 ex. d’edat indeterminada. 17
d’abril (Gabriel de Jesús i Pinho).
2007 ALT URGELL. Alinyà, Fígols i Alinyà.
Hi ha videogravació. 1 ex. de segon o ter-
cer any calendari. 20 d’abril (Aleix Millet
Sargatal, Josep Maria Puig Rovira i Jordi
Palau Font).

Circus macrourus (1/2)
Arpella pàl·lida russa

Tot i tractar-se de la primera citació homo-
logada pel nostre Comitè, una citació ante-
rior homologada pel CR/SEO ja havia per-
mès incloure el taxó a la Llista Patró. Els
47 registres homologats a França i els 12
d’Espanya (De Juana 2006) inclouen majo-
ritàriament individus solitaris, al contrari
que en aquest cas.

2008 ALT EMPORDÀ. L’Estanyol, Peralada.
Hi ha fotografies. 1 ex. mascle de 3r any
calendari i 1 ex. femella de 3r any calen-
dari o adult. 2 d’abril (Àlex Ollé).

Aquila adalberti (1/1)
Àguila imperial ibèrica

Aquesta és la primera citació d’aquest taxó
que homologa el CAC, i suposa la seva
incorporació a la Llista Patró. Es tracta d’u-
na dada prou antiga, però ben documen-
tada, per a l’anàlisi de la qual vam comp-
tar amb l’opinió de Dick Forsman, per
poder identificar amb seguretat el taxó,
ja que en plomatges juvenils, i en una foto
publicada a Ardeola en blanc i negre, es
feia difícil poder afirmar amb seguretat si
es tractava d’adalberti o d’heliaca. Conei-
xent que hi ha dades d’heliaca a llocs pro-
pers com ara la Camarga, es feia recoma-
nable estudiar tots els detalls possibles, per
la qual cosa vam comptar amb l’ajut d’en
Xavier Ferrer en el procés de treball de
detectiu que va permetre recuperar una
còpia en paper de la foto original, per poder
escanejar-la i circular-la amb una qualitat
major que la reproducció dels anys 70 a
Ardeola.

1974 NOGUERA. Canyet de Camarasa, Cama-
rasa. Hi ha fotografies. 1 ex., segon any
calendari. 12 de maig (Jaime Xampeny
Baró i Salvador Filella i Cornadó). Citació
publicada originalment en Ardeola 20: 345-
346.

Porzana pusilla (5/5)

Rasclet

Demica en mica van augmentant els regis-
tres homologats de l’espècie. N’hi havia
només dos de previs (Gutiérrez et al. 2005),
tot i que es tracta d’una espècie de la que,
de ben segur, hi ha més dades bones, tot i
que malauradament no documentades. Cal
anar amb compte, com hem pogut com-
provar, amb les confusions amb Porzana
parva, perquè hi ha una proporció d’ob-
servadors que no es fixen en detalls diag-
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nòstics com ara la projecció primària, molt
més important que algunes valoracions
sobre la coloració. Cal destacar, d’aquestes
dades, que són les primeres homologades
del delta de l’Ebre, sense que tinguem en
aquest informe cap dada dels Aiguamolls,
localitat catalana on es concentra el gruix
de les observacions de l’espècie.

1999 BAIX EBRE. Canal Vell, Deltebre, del-
ta de l’Ebre. Capturat per anellament. Hi
ha fotografies. 1 ex. de primer hivern. 17
d’octubre (David Bigas, Pere Josa i Fran-
cisco Lorenzo).
2002 BAIX EBRE. Canal Vell, Deltebre, del-
ta de l’Ebre. Capturat per anellament. Hi
ha fotografies. 1 ex. de primer hivern. 16
d’octubre (David Bigas i Oriol Baltà).
2006 MONTSIÀ. Riet Vell, Amposta, delta
de l’Ebre. Hi ha fotografies. 1 ex. 14 de
maig (Josep Tantull i Roser Solé).

Crex crex (3/3)

Guatlla maresa

Com el cas anterior, es tracta d’una espè-
cie que va produint dades de forma molt
escassa, tot i que regularment. Els seus
hàbits amagadissos durant la migració fan
que sigui molt difícil d’observar, a més del
fet que probablement transita per hàbitats
menys prospectats pels observadors. Tot
això provoca que les dades homologades
hagin estat, per ara i sense excepció, refe-
rides a exemplars capturats. Aquest cas del
delta de l’Ebre indica que possiblement
sigui menys rara del què suggereixen les
dades documentades, ja que va ser captu-
rada per un gos d’un caçador, viu, qui va
portar l’ocell a l’Estació Biològica de Canal
Vell. Aquest mateix gos ja va ajudar pel
mateix per un nombre important de polles
pintades (Porzana porzana), detall que indi-
ca que el sistema de prospecció que nor-
malment seguim els ornitòlegs segur que

ens condiciona el nombre de dades en
espècies d’aquest tipus.

1999 BAIX EBRE. Arrossars de Fabra, Del-
tebre, delta de l’Ebre. Capturat per ane-
llament. Hi ha fotografies. 1 ex. femella de
primer hivern. 25 de setembre (David Bigas,
Antoni Alonso i José Luis Copete).

Fulica cristata (2/8)

Fotja banyuda

Primera i única dada d’un ocell realment
salvatge homologat a Catalunya. La data,
prèvia als projectes d’introducció de l’es-
pècie desenvolupats en algunes zones
humides de la Península durant la dèca-
da dels 90 i posteriorment, permet afir-
mar que es tracta d’una arribada genu-
ïnament natural. Al delta de l’Ebre es trac-
ta d’una espècie que alguns caçadors
coneixien de dècades prèvies, encara que
com un cas de rara aparició. Sembla que
la seva disminució a la Península va pro-
duir el final de les citacions d’ocells caçats
a partir d’un cert moment, ja que durant
tota la dècada dels anys 90 no van arribar
més dades. Posteriorment a Catalunya
s’han produït observacions provinents d’e-
xemplars dels projectes de reintroducció,
amb regularitat al delta de l’Ebre i el del-
ta del Llobregat.

1990 BAIX EBRE. Canal Vell, Deltebre, del-
ta de l’Ebre. Caçat, se’n conserva el cap. 1
ex. mascle adult. 2 d’octubre (Agustí Ber-
tomeu, AlbertMartínez-Vilalta i David Bigas).

Otis tarda (1/1)

Pioc Salvatge

Registre ben documentat, corresponent a
un ocell que es va trobar mort a l’indret
esmentat, i que ha suposat la primera cita-
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ció que el CAC ha homologat d’aquesta
espècie, i la seva incorporació a la Llista
Patró. Tanmateix, alguna dada antiga i
documentada (tot i que no circulada al
CAC), com ara l’exemplar mostrat a la
monografia de Maluquer i Sostres (1981),
o els diversos testimonis recollits sobre l’es-
pècie encara present durant els anys 70 a
certs indrets de la Plana de Lleida (Calvet
et al. 2004), indiquen que en altres temps
l’espècie no era tan rara, amb exemplars
que possiblement provinguessin de la
Depressió de l’Ebre a l’Aragó. Tampoc no
es pot descartar que alguna dada prèvia (o
alguna futura hivernal) fins i tot inclogui
algun ocell de procedència europea,
tema discutit sobre una dada antiga aMenor-
ca (Martínez et al. en premsa).

2008 MONTSIÀ. L’Arion, Ulldecona. Hi ha
fotografies. 1 ex. d’edat i sexe indetermi-
nats. 25 i 27 de juny (Mariano Cebolla i
Lluís Porta).

Calidris melanotos (1/1)
Territ pectoral

Primera citació homologada pel CAC
d’aquest taxó, que ja figurava a la Llista
Patró degut a les dades homologades pel
CR-SEO. A França se’n coneixen citacions
d’almenys 342 exemplars, i al conjunt d’Es-

panya 163 (de Juana 2006). A Catalunya
s’ha convertit, de fet, en una espècie de
presència regular cada any, amb unes poques
dades anuals tant a la primavera com a la
tardor. Hi ha la possibilitat que part de les
dades no comprenguin exclusivament ocells
neàrtics, sinó que també incloguin ocells
siberians (Lees & Gilroy 2004).

2008 BAIX LLOBREGAT. Platja de ca l’Ara-
na, delta del Llobregat. Hi ha fotografies.
1 ex. adult o 2on any calendari. Entre el
13 de juliol i 18 d’agost (Raúl Bastida i Fer-
ran López).

Phalaropus tricolor (1/1)
Escuraflascons de Wilson

Primera citació homologada pel CAC
d’aquest taxó, que ja figurava a la Llista
Patró degut a un registre homologat prè-
viament pel CR/SEO.

2008 BAIX LLOBREGAT. Llacuna de Cal Tet,
delta del Llobregat. Hi ha fotografies. 1 ex.
de 1er hivern. Entre el 19 i 22 d’octubre
(Pedro Bescós, Mª José Valencia i José Anto-
nio Flores).

Larus atricilla (1/1)

Gavina capnegra americana

Es tracta de la primera citació que homo-
loga el Comitè, tot i que l’espècie ja era
inclosa anteriorment a la Llista Patró. Es
tracta de l’exemplar conegut arreu d’Eu-
ropa que ha anat apareixent de forma irre-
gular al delta de la Tordera i Blanes durant
alguns anys, conegut col·loquialment amb
el nom d’Atze (Ottens 2007).

2008 MARESME. Arenys de Mar. Hi ha foto-
grafies. 1 ex. adult. 14 de març (Jaume
Castellà).
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Larus delawarensis (1/1)
Gavina de Delaware

Primera citació homologada pel CAC
d’aquest taxó, que ja figurava a la Llista
Patró degut a les dades homologades pel
CR/SEO.

2006 BAIX CAMP. Platja al nord de Cambrils,
Cambrils. Hi ha fotografies. 1 ex. de segon
hivern. 9 de febrer (Vittorio Pedrocchi).

Larus argentatus ssp. (25/25)
Gavià argentat de potes roses

Es tracta, globalment, d’un important con-
junt de dades, que deixa entreveure un
increment en les citacions en els darrers
anys. A principis de 2009, disposàvem de
25 registres acceptats, i alguns més cons-
taran ja en el proper informe. Aquestes
xifres són insuficients per plantejar-se reti-
rar aquest taxó de la llista de rareses homo-
logables, per ara. Cal, a més, tenir en comp-
te que la major part de les citacions cor-
responen als darrers anys, ja sigui per un
increment real dels efectius d’aquesta espè-
cie o per una major dedicació per part dels
observadors. En qualsevol cas, es manté
la necessitat de sotmetre les citacions d’a-
quest taxó a homologació fins que l’acu-

mulació de dades permeti establir un patró
de presentació.
Tot i així, es tracta d’un cas que il·lustra

fins a quin punt un taxó és o no conegut
en funció de si hi ha gent que es dedica al
seu estudi concret. Des que alguns obser-
vadors s’hi dediquen, mirant sistemàtica-
ment gavians en llocs on es concentren,
com ara han estat fent des de fa uns anys
l’Albert Cama, en Joan Ferrer, o en Car-
los Álvarez Cros, per mencionar els més
actius, s’ha vist que realment la presència
d’argentatus és molt menys rara del que se
suposava. És molt possible, per tant, que
en un futur proper s’hagi de considerar
treure el taxó de la llista d’homologables
si la tendència actual es manté.

2004 TARRAGONÈS. Port de Tarragona, Tar-
ragona. Hi ha fotografies. 1 ex. adult, pro-
bablement femella, que presenta caràcters
de la subespècie argenteus. Entre el 30 d’oc-
tubre i el 27 de febrer de 2005 (Albert
Cama Torrell).
2004 TARRAGONÈS. Port de Tarragona, Tar-
ragona. Hi ha fotografies. 1 ex. adult, 18
de setembre (Albert Cama Torrell).
2005 BAIX EBRE. Canal Vell, Deltebre, del-
ta de l’Ebre. Hi ha fotografies. 1 ex., pro-
bablement femella, de quart hivern, amb
caràcters de la subespècie argenteus. 8 de
febrer (David Bigas).
2005 BAIX EBRE. Canal Vell, Deltebre, del-
ta de l’Ebre. Hi ha fotografies. 1 ex., pro-
bablement femella, de segon hivern, amb
caràcters de la subespècie argenteus. 9 de
maig (David Bigas).
2005 BAIX EBRE. Arrossars de la Tora del
Mig, Deltebre, delta de l’Ebre. Hi ha foto-
grafies. 1 ex. de segon hivern amb caràc-
ters de la subespècie argenteus. 15 de desem-
bre (David Bigas).
2005 TARRAGONÈS. Port de Tarragona, Tar-
ragona. 1 ex. adult que presenta caràcters
de la subespècie argenteus. 20 de febrer
(Albert Cama Torrell i Joan Ferrer).
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2005 TARRAGONÈS. Port de Tarragona, Tar-
ragona, i platja dels Prats, Vilaseca. Hi ha
fotografies. 1 ex. de quart hivern que pre-
senta caràcters de la subespècie argenteus.
Entre el 20 de febrer i el 30 de març (Albert
Cama Torrell, Joan Ferrer, Albert Roig,
Francesc Xavier Macià, Pere Josa i Cristian
Jensen).
2005 TARRAGONÈS. Port de Tarragona, Tar-
ragona. Hi ha fotografies. 1 ex. adult que
presenta caràcters de la subespècie argen-
teus. 24 de setembre a 19 de març de 2006
(Albert Cama Torrell, Matxalen Pauly, Joan
Ferrer, Chris Gibbins i altres).
2005 TARRAGONÈS. Port de Tarragona, Tar-
ragona. Hi ha fotografies. 1 ex. de quart
hivern/adult que presenta caràcters de la
subespècie argenteus. 16 d’octubre (Albert
Cama Torrell i Matxalen Pauly).
2005 TARRAGONÈS. Port de Tarragona, Tar-
ragona. Hi ha fotografies. 1 ex. de quart
hivern/adult que presenta caràcters de la
subespècie argenteus. 31 d’octubre (Albert
Cama Torrell i Alex Ollé).
2005 TARRAGONÈS. Port de Tarragona, Tar-
ragona. Hi ha fotografies. 1 ex. de primer
estiu, amb caràcters de la subespècie argen-
teus. 25 i 27 de novembre, i 18 de desem-
bre (Albert Cama Torrell i Joan Ferrer).
2005 TARRAGONÈS. Port de Tarragona, Tar-
ragona. Hi ha fotografies. 1 ex. de primer
hivern a segon hivern que presenta caràc-
ters de la subespècie argenteus. 25 de novem-
bre a 18 de desembre (Albert Cama Tor-
rell i Joan Ferrer).
2005 TARRAGONÈS. Port de Tarragona,
Tarragona; Cambrils; port de Vilanova i
la Geltrú, i delta de l’Ebre. Hi ha foto-
grafies. 1 ex. de primer hivern a primer
estiu que presenta caràcters de la subes-
pècie argenteus. 27 de novembre a 16 d’a-
bril de 2006 (Albert Cama Torrell, Joan
Ferrer, Chris Gibbins, David Bigas i Mat-
xalen Pauly).
2006 BAIX LLOBREGAT. Platja de Ca l’Ara-
na, El Prat de Llobregat. Hi ha fotografies.

1 ex. de quart hivern/adult. 7 de desem-
bre (Albert Burgas).
2006 GIRONÈS. Abocador de Solius, Lla-
gostera. Hi ha fotografies. 1 ex., proba-
blement adult. 26 de febrer (Carles Àlva-
rez Cros).
2006 TARRAGONÈS. Port de Tarragona, Tar-
ragona. Hi ha fotografies. 1 ex. de primer
hivern que presenta caràcters de la subes-
pècie argenteus. 11 de febrer a 19 de març
(Albert Cama Torrell, Joan Ferrer, Chris
Gibbins i Matxalen Pauly).
2006 TARRAGONÈS. Port de Tarragona, Tar-
ragona. Hi ha fotografies. 1 ex. de primer
hivern que presenta caràcters de la subes-
pècie argenteus. 4 i 5 de març (Albert Cama
Torrell i Matxalen Pauly).
2006 TARRAGONÈS. Port de Tarragona, Tar-
ragona. Hi ha fotografies. 1 ex. de quart
hivern/adult que presenta caràcters de la
subespècie argenteus. 28 de gener a 19 de
març (Albert Cama Torrell, Matxalen Pau-
ly i Chris Gibbins).
2008 ALT EMPORDÀ. Abocador de Pedret i
Marzà, Marzà. Hi ha fotografies. 1 ex. de
3r any calendari que presenta caràcters de
la subespècie argenteus. 12 de març (Àlex
Ollé).
2008 GIRONÈS. Abocador de Solius, Lla-
gostera. Hi ha fotografies. 1 ex. adult que
presenta caràcters de la subespècie argen-
teus. 12 d’abril (Carlos Álvarez Cros).
2008 GIRONÈS. Abocador de Solius, Lla-
gostera. Hi ha fotografies. 1 ex. adult de
subespècie indeterminada. 9 de novem-
bre (Carlos Álvarez Cros).

Larus cachinnans (1/1)
Gavià Caspi

Primera citació homologada pel CAC
d’aquest taxó, que suposa la seva incor-
poració a la Llista Patró. Es tracta d’un taxó
pel qual el coneixement sobre la seva sepa-
ració respecte als casos propers (Larus
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argentatus i Larus michahellis) ha millorat
molt en temps recents, de forma que hi ha
actualment bibliografia disponible per
poder separar amb garanties els exemplars
amb el conjunt de caràcters clàssics, que
no deixin lloc a dubtes. Sobre això cal que
els observadors consultin alguns treballs
com ara els de Jonsson (1998), Bakker et
al. (2000), Millington&Neubauer (2000)
o Dubois (2006).

2007 ALT EMPORDÀ. Embassament de Pedret,
Pedret i Marzà. Hi ha fotografies. 1 ex. de
2on any calendari. Entre el 17 de març i
el 29 de maig (Joan Ferrer, Àlex Ollé i Pere
Serrano).

Larus marinus (4/4)
Gavinot

L’exemplar de l’any 2007, destaca per la
seva llarga estada. Així mateix, es confir-
ma la seva raresa a Catalunya, amb un pro-
mig de menys d’una dada per any, el que
invita a pensar que el gran conjunt de dades
prèvies a 1985 podria incloure errors d’i-
dentificació, com ja es va apuntar a l’in-
forme previ (Gutiérrez et al. 2005).

2005 BAIX EBRE. El Goleró, Deltebre,
delta de l’Ebre. Hi ha fotografies. 1 ex. de
primer hivern. 15 de febrer (David Bigas).

2007 BAIX EMPORDÀ. Entre Palamós i Sant
Antoni de Calonge. Hi ha fotografies. 1 ex.
de primer hivern. Diverses observacions
entre 27 de gener (Àlex Ollé i Pere Serra-
no) i 6 d’abril (Miguel Ángel Domingo).
2008 BAIX LLOBREGAT. Platja de ca l’Ara-
na, el Prat de Llobregat, delta del Llobre-
gat. Hi ha fotografies. 1 ex. de primer hivern.
16 de gener (Ferran López).

Sterna bengalensis (3/5)
Xatrac bengalí

Cal lamentar, per a aquesta espècie, que
no arribin dades documentades dels
pocs ocells que, de forma regular, nidifi-
quen (en parelles pures o hibridant-se amb
Xatrac becllarg Sterna sandvicensis) al del-
ta de l’Ebre. Algunes de les dades que han
arribat per a la seva homologació no han
permès discriminar entre aquesta espècie,
i els exemplars de bec taronja que encara
no se sap si són amb seguretat Sterna ele-
gans, o híbrids entre bengalensis x sandvi-
censis. Exemplars d’aquest tipus estan nidi-
ficant tant a la Península com a França. Es
poden trobar detalls sobre el tema a Gant-
lett (2003, 2006)

2002 BAIX LLOBREGAT.Maresma de les Fili-
pines, Viladecans, delta del Llobregat. 1
ex. 25 de maig (Moisès Moreno, Ferran
López i Xavier Escobar).
2005 ALT EMPORDÀ. Llacuna de la Rogera,
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà. 1 ex. 23 d’agost (Àlex Ollé).

Uria aalge (3/4)
Somorgollaire

Dues noves citacions d’aquesta espècie, una
de les quals ha permès la seva determina-
ció a nivell subespecífic. La forma albionis,
es distribueix pel sud de les Illes Britàni-
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Gavinot Larus marinus, Port de Palamós, Palamós
(Alt Empordà), 4.II.2007 (Ferran López).
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ques, la Bretanya, i l’oest de la península
Ibèrica. L’altra subespècie, nominal, es tro-
ba a Europa més al nord, arribant a l’oest
fins el mar Bàltic, i també es distribueix per
l’est d’Amèrica del Nord i Groenlàndia.

2004 LA SELVA. Desembocadura del riu
Tordera, Blanes. Hi ha fotografies. 1 ex. de
la ssp. albionis. 6 de gener (Oriol Clara-
buch).
2008 BAIX EMPORDÀ. Punta des Plom, Begur.
1 ex. d’edat i ssp. indeterminada. 5 d’abril
(Albert Burgas i Riera).

Alle alle (2/4)
Gavotí

La de 1991, és la primera citació d’aquest
taxó que homologa el CAC, i va suposar
la seva incorporació a la Llista Patró (Cla-
vell et al. 2006). La dada de 2006, però,
va suposar una sorpresa, ja que l’obser-
vador tenia una foto que permet una iden-
tificació segura, sense que la notícia ha-
gués circulat en el moment de l’observa-
ció per desconeixement de la importància
del registre. Això confirma un cop més que
cal que els observadors s’animin a enviar
dades documentades encara que tinguin
dubtes de les identificacions, ja que de

vegades una sola fotografia permet con-
firmar la presència d’una espècie molt rara.

1991 MARESME. Premià de Mar. 1 ex. 13
de gener (José Manuel Arcos, Oriol Cla-
rabuch, Daniel González Martín i Albert
Suriñach).
2006 BAIX LLOBREGAT. Platja de Vilade-
cans, delta del Llobregat. 3 exs. Hi ha foto-
grafies. 19 de novembre (César Castel Tiro-
ni).

Anthus richardi (3/7)
Piula grossa

Primeres citacions homologades pel CAC
d’aquest taxó, que ja figurava a la Llista
Patró degut a les dades homologades pel
CR/SEO. Hi ha més dades d’ocells hiver-
nants al delta de l’Ebre, on s’ha convertit
en una espècie regular des de fa uns 10
anys, que encara no han arribat al CAC i
que esperem que arribin algun dia. La dada
del 2007, de fet, pertany a un grup petit
d’ocells que van romandre durant l’hivern
entre diversos punts del Delta, en dates
anteriors i posteriors a la que ens ha arri-
bat al CAC. La dada del 2006 a la Cerda-
nya, però, fa pensar més en un estol petit
de migrants, que no pas en ocells ja esta-
blerts en una zona d’hivernada.

2006 CERDANYA. Ermita de Quadres, Isò-
vol. 4 exs. d’edat indeterminada. 22 d’oc-
tubre (José Luis Copete i Raimon Mariné).
2007 MONTSIÀ. Mas de la Comandanta –
Illa de Riu, Sant Jaume d’Enveja. Hi ha
fotografies. 1 ex. de 1er hivern i 1 ex. d’e-
dat indeterminada. 23 de desembre (Mano-
lo García i Laura Cardador).
2008 BAIX LLOBREGAT.Maresma del Remo-
lar, delta del Llobregat. Hi ha fotografies.
1 ex. de 1er hivern. 1 d’octubre (Pedro
Bescós, Juan Bescós i Freddy Rivas).
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Anthus petrosus (1/1)
Grasset de costa

Aquesta és la primera citació d’aquest taxó
que homologa el CAC, i va suposar la seva
incorporació a la Llista Patró (Clavell et al.
2006). S’han produït, tanmateix, citacions
recents que encara no han circulat al CAC,
algunes de les quals han estat ben docu-
mentades amb fotografies a Internet.

2005 MONTSIÀ. Salines de la Trinitat,
Sant Carles de la Ràpita, delta de l’Ebre.
Hi ha fotografies. 1 ex. de primer hivern.
15 de gener (David Bigas, Joan Antó, Yago
Brugnoli, Juan Gil, Julia Piccardo i Fran-
cesc Vidal).

Motacilla citreola (2/2)

Cuereta citrina

Es tracta dels dos primers registres que
homologa el Comitè, d’una espècie que ja
té una petita col·lecció de dades prèvies,
homologades pel CR/SEO. Queden enca-
ra registres que no han arribat al CAC, que
esperem que acabin circulant finalment.
Es tracta, com altres casos comentats, d’u-
na espècie que ha esdevingut regular, amb
alguna dada cada any, tant a la primavera
com a la tardor.

2007 BAIX EBRE. Illa de Buda, delta de l’E-
bre. Capturada per l’anellament. Hi ha foto-
grafies. 1 ex. de 1r hivern possiblement
femella. 16 de setembre (Raül Aymí, David
Bigas i Xavier Tomàs).
2008 BAIX EMPORDÀ. Arrossars de Gualta,
Gualta. Hi ha fotografies. 1 ex. adult de
sexe indeterminat. 14 d’octubre (Àlex Ollé).

Motacilla alba yarrellii (4/4)
Cuereta blanca endolada

Dades en dates molt inusuals, ja que les
citacions prèvies corresponien, majorità-
riament, al mes de novembre, o en dates
d’arribada normal per a aquesta espècie
que hiverna de forma comú a gairebé
tota Catalunya. Caldrà parar atenció en
el futur per veure si tornen a repetir-se
dades primaverals o estivals. Tanmateix,
algunes dades que han arribat no s’han
pogut homologar degut a la poca qualitat
de la documentació, quan possiblement
algun cas seria realment positiu.

2006 ALT EMPORDÀ. Estanys del Matà, Cas-
telló d’Empúries, Parc Natural dels Aigua-
molls de l’Empordà. Hi ha fotografies. 1
ex. mascle d’edat indeterminada. 27 i 28
de juny (Jordi Martí-Aledo i Albert Bur-
gas).
2008 ALT EMPORDÀ. Camps de mas Avi-
nyó, Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà. Hi ha fotografies. 1 ex. d’edat i sexe
indeterminats. 6 i 7 de març (Àlex Ollé).

Acrocephalus paludicola (5/5)

Boscarla d’aigua

Quatre nous registres obtinguts tots ells
entre el 10 i el 20 d’abril, dins de l’inter-
val de dades habituals conegudes per a
l’espècie. Es manté, però, la cadència de
registres per any, molt pocs, el que acon-
sella mantenir l’espècie a la llista d’homo-
logables.

2003 ALT CAMP.Alió. 1 ex. 20 d’abril (Daniel
Burgas Riera).
2004 ALT EMPORDÀ. Els Roncaires, Caste-
lló d’Empúries, Parc Natural dels Aigua-
molls de l’Empordà. Capturat per anella-
ment. Hi ha fotografies. 1 ex. d’edat inde-
terminada. 13 d’abril (Oriol Clarabuch).

321Informe del Comitè Avifaunístic de Catalunya. 2005, 2006, 2007 i 2008



2004 ALT EMPORDÀ. Els Roncaires, Caste-
lló d’Empúries, Parc Natural dels Aigua-
molls de l’Empordà. Capturat per anella-
ment. Hi ha fotografies. 1 ex. d’edat inde-
terminada. 14 d’abril (Oriol Clarabuch).
2006 ALT EMPORDÀ. Estanys de Palau, Palau-
saverdera, Parc Natural dels Aiguamolls
de l’Empordà. Capturat per anellament.
Hi ha fotografies. 1 ex. d’edat indetermi-
nada. 10 d’abril (Sergi Sales).

Hippolais opaca (2/2)

Bosqueta pàl·lida occidental

Dada molt ben documentada, que no va
deixar cap dubte que es tractava del taxó
identificat pels anelladors al camp. Con-
tinua sent una espècie molt rara a Catalu-
nya, amb només una dada prèvia homo-
logada, i molt pocs registres publicats (vegeu
Gutiérrez et al. 2005 per una petita revi-
sió). Com en l’informe previ, aconsellem
que en cas de qualsevol captura en ope-
racions d’anellament, es prenguin totes les
mesures biomètriques aconsellables, inclo-
sa l’amplada del bec, que és important en
el cas d’opaca, així com anotacions sobre
la coloració i fotografies en mà, que per-
metin discriminar entre els taxons opaca i
pallida, i consultar la bibliografia disponi-
ble, especialment l’article d’Svensson (2001)

2004 BAIX LLOBREGAT. Maresma del Remo-
lar-Filipines, Reserves Naturals del Delta
del Llobregat, Viladecans. Capturat per
anellament. Hi ha fotografies. 1 ex. 29 d’a-
bril (Joan Castelló i Ferran López).
.

Sylvia curruca (3/2)

Tallarol xerraire

La citació del 2003 ja va ser publicada en
l’informe previ (Gutiérrez et al. 2005) tot
i que ara afegim una data final posterior,
així com un nou observador. Segueix el
patró d’alguna dada aïllada per any, sem-
pre durant la tardor, especialment entre
finals d’agost i setembre.

2003 BAIX LLOBREGAT. Maresma del Remo-
lar-Filipines, Reserves Naturals del Delta
del Llobregat, Viladecans. Capturat per
anellament. Hi ha fotografies. 1 ex. de pri-
mer hivern. 25 i 28 de setembre (Ferran
López, Joan Castelló i Rafael Armada).
2008 BAIX LLOBREGAT.Maresma del Remo-
lar, Reserves Naturals del Delta del Llo-
bregat. Hi ha fotografies. 1 ex. d’edat inde-
terminada. Entre el 2 d’octubre (Ferran
López) i, possiblement el mateix exem-
plar capturat per l’anellament, el 6 d’oc-
tubre.

Sylvia cantillans moltonii (3/3)
Tallarol de garriga

Aquestes són les primeres citacions d’a-
quest taxó que homologa el CAC, i van
suposar la seva incorporació a la Llista
Patró (Clavell et al. 2006). Gràcies a la
documentació disponible avui dia (Shiri-
hai et al. 2001, de Smet 2001, Festari et
al. 2002 i altres referències) els anelladors
i els observadors de camp poden identifi-
car els mascles en plomatge nupcial amb
prou garanties. La veu de contacte és,
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així mateix, de gran ajuda, ja que no és el
‘tec’ típic que fa la nominal, sinó una nota
‘trrrr’ que recorda les notes del cargolet
Troglodytes troglodytes. Caldrà també parar
atenció en el futur als possibles registres
de Sylvia cantillans albistriata, més orien-
tal, donat que s’han anat produint regis-
tres en altres països propers. La docu-
mentació d’aquests taxons és especialment
interessant, donat que almenys pel cas de
moltonii és possible que a mig termini aca-
bi sent acceptada com una espècie inde-
pendent (veure Brambilla et al. 2008).

2004 ALT EMPORDÀ. Els Roncaires, Caste-
lló d’Empúries, Parc Natural dels Aigua-
molls de l’Empordà. 1 ex., mascle de pri-
mer hivern. 8 d’abril (Sergi Sales).
2004 BAIX EBRE. Canal Vell, Deltebre, del-
ta de l’Ebre. Capturat per anellament. Hi
ha fotografies. 1 ex. mascle de segon any
calendari. 17 d’abril (Sergi Sales).
2008 TARRAGONÈS. Riu Francolí, Tarrago-
na. Hi ha fotografies. 1 ex. mascle d’edat
indeterminada. 13 d’abril (Raül Aymí).

Phylloscopus inornatus (2/2)
Moquiter de doble ratlla

Primers registres homologats pel Comitè,
d’una espècie que ja té una col·lecció de
dades prèvies homologades pel CR/SEO.
Com altres casos, sembla que és una espè-
cie de presència regular cada tardor. Recent-
ment s’han publicat noves hipòtesis sobre
la freqüència d’aparició de l’espècie a la
Península (de Juana 2008), que poden ser
d’interès pels que vulguin aprofundir en
els patrons d’aparició de l’espècie al nos-
tre àmbit geogràfic.

2007 RIBERA D’EBRE.Montblanquets, Pal-
ma d’Ebre. Capturat per l’anellament. Hi
ha fotografies. 1 ex. d’edat indeterminada.
7 d’octubre (Raül Aymí).

2008 LA GARROTXA. Estanys de Jordà, Parc
Natural de la Zona Volcànica de la Gar-
rotxa. Capturat per l’anellament. Hi ha
fotografies. 1 ex. de 1er hivern. 30 de setem-
bre (Roger Sanmartí i Anna Dalmau).

Phylloscopus ibericus (3/3)
Mosquiter ibèric

Primeres citacions que homologa el CAC,
que van suposar la seva incorporació a la
Llista Patró (Clavell et al. 2006). Manquen
dades d’ocells anellats els darrers anys, que
no han arribat al CAC pel procés d’ho-
mologació. Així mateix, dades més anti-
gues però que també tenen documentació
(ocells anellats) i que no es troben homo-
logades, s’han obtingut des de fa uns anys.
En conjunt, tot apunta a que es tracta d’u-
na espècie rara, però d’aparició regular cada
any, especialment a la primavera. L’apari-
ció de bibliografia sobre la identificació de
l’espècie també ha ajudat perquè vagin sor-
tint nous casos cada any (Monteagudo et
al. 2003, Onrubia& Arroyo 2003, Collin-
son & Melling 2008, Copete 2008).

2004 BAIX EBRE. Canal Vell, Deltebre, del-
ta de l’Ebre. Capturat per anellament. Hi
ha fotografies. 1 ex. de segon any calen-
dari. 27 de març (David Bigas i Júlia Pic-
cardo).
2005 BAIX LLOBREGAT. Maresma del Remo-
lar-Filipines, Reserves Naturals del Delta
del Llobregat, Viladecans. Capturat per
anellament. Hi ha fotografies. 1 ex. de segon
any calendari. 25 d’abril (Joan Castelló i
Ferran López).
2008 BAIX LLOBREGAT. Carretera de la Vida-
la, Reserves Naturals del Delta del Llo-
bregat. 1 ex. d’edat i sexe indeterminat.
Entre el 3 i el 6 d’abril (José Luis Copete
i Ramon Servitje).
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Muscicapa striata balearica (2/2)
Papamosques gris balear

Segona citació homologada a Catalunya.
Com la prèvia, és del mes demaig, moment
de màxim pas a les Balears.

2004 BAIX EBRE. Canal Vell, Deltebre, del-
ta de l’Ebre. Capturat per anellament. Hi
ha fotografies. 1 ex. d’edat indeterminada.
4 de maig (Sergi Sales i Jordi Figuerola).

Lanius senator badius (5/5)
Capsigrany balear

Tres noves dades, d’ocells anellats. Aquest
taxó és un dels que ha donat més feina al
CAC, en referència als registres d’ocells
observats, sense examen en mà. Després
de l’estudi de diversa documentació, foto-
grafies, i els casos experimentats en direc-
te, el CAC considera que només es poden
homologar com a badius els ocells exami-
nats en mà, i mesurats, o els que tinguin
documentació fotogràfica molt bona que
permeti estudiar els aspectes diagnòstics
(alçada del bec, mida relativa de la taca a
les primàries o absència segura d’aques-
ta, especialment) sense opcions de dubtes
o interpretació. Això ha provocat que s’ha-
gin hagut de reconsiderar alguns registres
anteriors en base a aquests nous criteris.
Recomanem que per qualsevol observació
o anellament de badius es prenguin el màxim
de mesures biomètriques, especialment les
recomanades a Small&Walbridge (2005),
però al mateix temps el CAC considera que
algunes de les recomanacions d’aquest arti-
cle s’han de prendre amb certa precaució
donats alguns dels problemes d’interpre-
tació que presenten les dades examinades
per aquests autors (i.e. pells obtingudes a
les illes Balears durant el pas, que poden
correspondre a badius, o a migrants con-
tinentals).

2005 BAIX LLOBREGAT. Maresma del Remo-
lar-Filipines, Reserves Naturals del Delta
del Llobregat, Viladecans. Capturat per
anellament. Hi ha fotografies. 1 ex. feme-
lla de segon any calendari. 9 d’abril (Joan
Castelló, Ferran López, Suni García, Javier
Ibáñez i altres).
2005 BAIX LLOBREGAT. Maresma del Remo-
lar-Filipines, Reserves Naturals del Delta
del Llobregat, Viladecans. Capturat per
anellament. Hi ha fotografies. 1 ex. mas-
cle adult. 9 d’abril (Joan Castelló, Ferran
López, Suni García, Javier Ibáñez i altres).
2005 BAIX LLOBREGAT. Maresma del Remo-
lar-Filipines, Reserves Naturals del Delta
del Llobregat, Viladecans. Capturat per
anellament. Hi ha fotografies. 1 ex. feme-
lla de segon any calendari. 19 d’abril (Joan
Castelló, Ferran López, Suni García, Javier
Ibáñez i altres).

Corvus frugilegus (2/2)
Graula

Aquestes són les dues primeres citacions
homologades pel CAC, i suposen la seva
incorporació a la Llista Patró.

2006 BAIX EMPORDÀ. Pals. Hi ha fotogra-
fies. 1 ex. 13 d’abril (Marc Gàlvez).
2007 BAIX LLOBREGAT. Llacuna de la Ricar-
da-ca l’Arana. Hi ha fotografies. 1 ex. d’e-
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Graula Corvus frugilegus, Pals (Baix Empordà),
13.IV.2006 (Marc Gálvez).



dat indeterminada. 10 i 11 de març i fins
a 18 de maig (Cecilio Fernández).

Carduelis flammea cabaret (1/1)
Passerell golanegre

Aquesta és la primera citació d’aquest taxó
que homologa el CAC. Clavell (2002) recull
algunes dades prèvies, alguna de les quals
fins i tot està documentada fotogràficament,
el que permet suposar que es podrà afegir
alguna dada homologada en el futur, quan
l’estudi d’aquesta documentació circuli.

2008 SOLSONÈS. Sant Ponç, Clariana de
Cardener. Capturat per l’anellament. Hi
ha fotografies. 1 ex. mascle de 1er hivern
de ssp. cabaret. Entre l’11 i el 27 de març
(Josep Cabrera).

Bucanetes githagineus (1/1)
Pinsà trompeter

Aquesta és la primera citació d’aquest taxó
que homologa el CAC, i va suposar la seva
incorporació a la Llista Patró (Clavell et al.
2006). Malgrat que el lloc de la dada pugui
fer pensar, d’entrada, en un possible ori-
gen artificial, aquest registre es tracta molt
probablement d’una arribada natural, ja

que la mateixa primavera es va produir un
influx a Europa occidental, amb 3 dades
el mateix mes de maig al Regne Unit, el
primer registre per a Suïssa, 6 dades a Fran-
ça i dues a Suècia (Woods 2005).

2005 BARCELONÈS. Riu Besòs, Santa Colo-
ma de Gramenet. Hi ha fotografies. 1 ex.
mascle. 26 d’abril (Xavier Larruy i Marcel
Gil).

Pyrrhula pyrrhula pyrrhula (1/3)
Pinsà borroner

Aquesta és la primera citació d’aquest taxó
que homologa el CAC, i va suposar la seva
incorporació a la Llista Patró (Clavell et al.
2006). Es tracta d’un interessant registre,
que indica que, probablement, la tar-
dor/hivern del registre devien arribar altres
exemplars a Catalunya, que no es van detec-
tar. Aquest registre va ser degut en primera
instància al reconeixement de la seva voca-
lització. Això ens esperona a demanar als
observadors una major atenció a aquest
tipus de dades.
La tardor en que es van detectar aquests

dos exemplars es va produir una invasió
d’aquesta subespècie a Europa occidental,
que es podien identificar, en bona mesu-
ra, per la veu (molt diferent a la típica de
l’espècie a casa nostra; feien un so tipus
‘trompeta’) així com per la biometria. No
obstant, aquesta invasió de l’hivern
2005/2006 es va produir més a l’Europa
continental, amb força dades a Bèlgica i
França (Wouter Faveyts com pers.), en
contrast amb la que es va produir just la
tardor prèvia, el 2004, quan van arribar
en massa fins a Gran Bretanya, el que va
originar més literatura (vegeu per a una
revisió Pennington & Meek 2006).

2006 CERDANYA. 2 exs. al bosc inundat del
riu Segre, Prullans i 1 ex. al meandre del
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Pinsà trompeter Bucanetes githagineus, riu Besòs,
Santa Coloma de Gramenet (Barcelonès), 26.IV.2005
(Xavi Larruy).
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Segre, Martinet de Cerdanya. 15 de gener
(José Luis Copete i Francesc Capdevila).

Plectrophenax nivalis (12/12)
Sit blanc

Els nous registres que es presenten en
aquest informe, van tenir lloc entre el 20
de novembre i el 30 de gener, en dates prò-
piament hivernals, ben normals per a l’es-
pècie. Majoritàriament, de nou, es tracta
de dades del litoral. Cal destacar les dades
hivernals d’alta muntanya al Berguedà, el
Ripollès i el Pallars Sobirà.

2000 ALT EMPORDÀ. Arrossars de la Galli-
nera, Castelló d’Empúries, Parc Natural
dels Aiguamolls de l’Empordà. Hi ha foto-
grafies. 1 ex. mascle de primer hivern. 27
de novembre (Ferran López, Joan Caste-
lló, Marc Iranzo i Francesc Xavier Macià).
2005 ALT EMPORDÀ. Sa Planassa, Cadaqués,
Cap de Creus. Hi ha fotografies. 1 ex. mas-
cle de primer hivern. 20 de novembre (Ponç
Feliu).
2005 BAIX EBRE. Platja de la Marquesa,
Deltebre, delta de l’Ebre. Hi ha fotografies.
1 ex. femella. 18 de desembre (Josep Tan-
tull i Roser Solé).
2005 RIPOLLÈS. 4 km de Tregurà en direc-
ció Ribes de Freser, Vilallonga de Ter. Hi
ha fotografies. 1 ex. mascle. 20 de novem-
bre (Oriol Clarabuch i Jeremy Greenwood).
2006 BERGUEDÀ. Coll de la Creueta. 1 ex.
5 de gener (Pere Aymerich).
2006 PALLARS SOBIRÀ. Seurí, Sort. Hi ha
fotografies. 1 ex. mascle. 29 i 30 de gener
(Job Roig i Eva Tarragona).
2007 TARRAGONÈS. Port de Tarragona, Tar-
ragona. Hi ha fotografies. 1 ex. mascle de
primer hivern. 13 a 28 de gener (Albert
Cama).
2007 MARESME. Premià de Mar. Hi ha foto-
grafies. 1 ex. mascle d’edat indeterminada.
30 de novembre (Jaume Castellà Torrents).

2008 MARESME. Port d’Arenys de Mar, Are-
nys de Mar. Hi ha fotografies. 1 ex. mas-
cle d’edat indeterminada. 7 de gener. (Enric
Badosa).

CITACIONS NO ACCEPTADES

En les següents citacions, les dades que
ens han estat trameses no ens permeten
arribar a la mateixa conclusió/identificació
que l’observador. Això no vol dir neces-
sàriament que l’observador estigui equi-
vocat, sinó que la citació no està recolza-
da per proves científiques, segons els nos-
tres criteris d’homologació. Es presenten
les citacions per ordre cronològic.

1970-1980 Pioc salvatge Otis tarda. Prop
del Puig de les Bateries, Sant Feliu de Guí-
xols, Girona. 1 ex. mort d’un estol inde-
terminat. Data indeterminada. (Descrip-
ció insuficient on no es descriuen els caràc-
ters de l’espècie).
1982 Garsa blava Cyanopica cyanus.
Can Quintana, Les Franqueses del Vallès,
Vallès Oriental. 1 ex. 5 i 6 de juny. (Cita-
ció que no acompleix els requisits de l’e-
xistència de fotografies o dos observadors
simultanis per a un primer registre d’un
taxó per a Catalunya).
1994 i 1997 Xatrac àrtic Sterna paradi-
saea. Mar endins, entre Vinaròs i el delta
de l’Ebre. 42 exs. 9 d’abril de 1994 i 1 de
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Sit blanc Plectrophenax nivalis, Tregurà, Villalonga
de Ter (Ripollès), 20.XI.2005 (Oriol Clarabuch).



juny de 1997. (Descripció insuficient i que
està basada en alguns caràcters que no per-
meten descartar Sterna hirundo. Citació que
no acompleix els requisits de l’existència
de fotografies o dos observadors simulta-
nis per a un primer registre d’un taxó per
a Catalunya. Aquest taxó no és a la Llista
Patró per no disposar de cap dada homo-
logada).
1996 Graula Corvus frugilegus. Baix Llo-
bregat, Reserva natural del Remolar-Fili-
pines, Viladecans, delta del Llobregat. 2
exs. adults. 21 de març. (Descripció
insuficient que no permet descartar altres
possibilitats).
1999 Botxí septentrional Lanius excubi-
tor. Alt Empordà, Polígon Empordà Inter-
nacional, Vilamalla. 1 ex. 29 de novem-
bre. (Citació que no acompleix els requi-
sits de l’existència de fotografies o dos
observadors simultanis per a un primer
registre d’un taxó per a Catalunya. Aquest
taxó no és a la Llista Patró per no dispo-
sar de cap dada homologada).
2000 Tallarol xerraire Sylvia curruca.
Vallès Occidental, Can Coll, Cerdanyola
del Vallès. 1 ex. 25 de setembre. (Descripció
insuficient i manca de detalls dels caràc-
ters diagnòstics, en especial per descartar
Sylvia cantillans).
2001 Xarxet marbrenc Marmaronetta
angustirostris. Gironès, Fornells de la Sel-
va. 1 ex. 4 d’abril. (Les fotos mostren un
més que probable híbrid entre Marmaro-
netta angustirostris i alguna altra espècie).
2001 Cuereta blanca endolada Motaci-
lla alba yarrellii. Alt Empordà, estanys del
Matà, Castelló d’Empúries, Parc Natural
dels Aiguamolls de l’Empordà. 1 ex. mas-
cle adult. 10 de maig. (Descripció poc
documentada, que conté contradiccions
entre el plomatge descrit, l’edat i sexe pro-
posat, i les característiques que hauria de
presentar la subespècie yarrellii).
2001 Escuraflascons becgròs Phalaropus
fulicarius. Segrià, arrossars d’Aitona,

Aitona. 1 ex. en plomatge d’hivern. 4 de
novembre. (Descripció insuficient. Cita-
ció que no acompleix els requisits de l’e-
xistència de fotografies o dos observadors
simultanis per a un primer registre d’un
taxó per a Catalunya. Aquest taxó no és a
la Llista Patró per no disposar de cap dada
homologada).
2002 Cuaenlairat Cercotrichas galactotes.
Baix Camp, desembocadura de la riera
de Maspujols, Cambrils. 1 ex. 14 d’abril.
(Descripció insuficient que no inclou els
caràcters diagnòstics i que no permet des-
cartar altres possibilitats com Luscinia mega-
rhynchos).
2002 Boscarla d’aigua Acrocephalus palu-
dicola. Alt Empordà, arrossars del Matà,
Castelló d’Empúries. 1 ex. 23 d’agost. (Des-
cripció insuficient).
2002 Sit blanc Plectrophenax nivalis. Alt
Empordà, basses de la depuradora dels
estanys Europa, Castelló d’Empúries, Parc
Natural dels Aiguamolls de l’Empordà. 1
ex. 7 de desembre. (Alguns dels caràcters
no coincideixen amb l’espècie proposada).
2003 Àguila imperial ibèrica Aquila adal-
berti. Anoia, Can Valls, Masquefa. 1 ex. 11
de maig. (Descripció insuficient que no
permet descartar altres espècies del gène-
re Aquila).
2003 Xatrac reial Sterna maxima. Tarra-
gonès, Muntanyans del Tarragonès, Tor-
redembarra. 2 exs., adult i primer hivern.
5 d’octubre. (Les fotografies mostren con-
tradiccions evidents amb la descripció apor-
tada, i indiquen que probablement es trac-
ti d’Sterna bengalensis).
2004 Cigne petit Cygnus columbianus.
La Noguera, La Panosa, Penelles. 2 exs. 27
de febrer. (Descripció insuficient).
2004 Rasclet Porzana pusilla. La Selva,
Sèquia de Sils, Sils. 1 ex., mascle adult. 6
de març. (Descripció insuficient que no
menciona els caràcters diagnòstics).
2004 Esparver d’espatlles negres Elanus
caeruleus. Maresme, Teià, Serra de Sant
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Mateu. 1 ex. 9 d’octubre. (Descripció insu-
ficient).
2005 Capsigrany balear Lanius senator
badius. Baix Llobregat, Càmping Toro Bra-
vo, Viladecans. 2 exs., mascle i femella. 8
d’abril. (Descripció sense examen en mà
per un taxó que requereix biometria i
examen detallat de certes característiques
del plomatge).
2005 Capsigrany balear Lanius senator
badius. Baix Llobregat, R.N. Remolar-Fili-
pines, Viladecans, delta del Llobregat. 1
ex. mascle adult. 9 d’abril. (Alguns detalls
de la biometria, en concret l’extensió de la
taca blanca a la base de les primàries, que
és un caràcter diagnòstic, no coincideix
plenament amb el taxó badius).
2005 Rasclet Porzana pusilla. Montsià, Riet
Vell, Amposta, delta de l’Ebre. 1 ex. adult.
22 d’abril. (Descripció insuficient que no
permet descartar altres espècies del gène-
re Porzana).
2005 Capsigrany balear Lanius senator
badius. Baix Llobregat, Càmping Toro Bra-
vo, Viladecans. 1 ex., mascle. 4 de maig.
(Descripció sense examen en mà per un
taxó que requereix biometria i examen
detallat de certes característiques del plo-
matge).
2005 Gavinot Larus marinus. Barcelonès,
Port Olímpic, Barcelona. 1 ex. 14 de maig.
(La descripció no inclou els caràcters diag-
nòstics i està basada sobretot en la mida
sense que aquesta hagi pogut ser exami-
nada amb cura).
2005 Tallarol xerraire Sylvia curruca. Alt
Penedès, proximitats del castell de Subirats,
Subirats. 1 ex. 20 de setembre. (Descrip-
ció insuficient, amb una descripció de la
veu que no s’ajusta al que es coneix per
l’espècie proposada).
2005 Xatrac bengalí Sterna bengalensis.
Baix Llobregat, platja de Cal Francès-Remo-
lar, Viladecans, delta del Llobregat. 1 ex.
adult. 23 de setembre. (Descripció que
sembla indicar l’espècie proposada, però

que al mateix temps inclou detalls que no
semblen possibles d’observar al camp en
un ocell en vol).
2005 Guatlla maresa Crex crex. Baix Llo-
bregat, Vilapou, riu Llobregat, Olesa de
Montserrat. 1 ex. 24 de setembre. (Des-
cripció curta que inclou caràcters que
entren en contradicció amb l’espècie pro-
posada).
2005 Gavià argentat de potes roses Larus
argentatus. Tarragonès, port de Tarragona,
Tarragona. 1 ex. de segon estiu. 6 de novem-
bre. (Alguns dels caràcters no coincidei-
xen amb l’espècie proposada).
2005 Cuereta blanca endolada Motaci-
lla alba yarrellii. Baix Llobregat, gola del
Remolar, Viladecans, delta del Llobregat.
1 ex. mascle adult. 25 de desembre. (Alguns
dels caràcters no són suficientment clars
per descartar la subespècie nominal).
2005 Esparver d’espatlles negres Elanus
caeruleus. Baix Empordà, Bellcaire d’Em-
pordà, Torroella de Montgrí. 1 ex. 27 de
desembre. (Descripció insuficient que no
permet descartar altres espècies).
2006 Híbrid d’ànec blanc i ànec canye-
lla Tadorna tadorna x Tadorna ferruginea.
Montsià, Punta de la Banya, Sant Carles
de la Ràpita, Parc Natural del delta de l’E-
bre. 1 ex. femella. 26 de gener. (Híbrid que
permet concloure que Tadorna tadornoides
molt probablement es troba implicat, però
que en canvi no està clar si l’altre proge-
nitor es tracta de Tadorna ferruginea, Tador-
na cana o Tadorna tadorna).
2006 Esparver d’espatlles negres Elanus
caeruleus. Alt Empordà, Can Comes,
Castelló d’Empúries, Parc Natural dels
Aiguamolls de l’Empordà. 1 ex. 1 de març.
(Descripció insuficient; alguns caràcters
descrits no coincideixen amb l’espècie pro-
posada).
2006 Rasclet Porzana pusilla. Montsià, Riet
Vell, Amposta, delta de l’Ebre. 1 ex. adult.
31 de març. (Descripció insuficient que no
permet descartar altres espècies).
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2006 Capsigrany balear Lanius senator
badius. Montsià, erms de la Tancada, Ampos-
ta, delta de l’Ebre. 1 ex., mascle. 14 i 15
d’abril. (Descripció sense examen en mà
per un taxó que requereix biometria i
examen detallat de certes característiques
del plomatge).
2006 Corb marí gros Phalacrocorax carbo
carbo. Garraf, Vilanova i la Geltrú. 1 ex. de
segon hivern, de la ssp. carbo. 19 d’abril.
(Descripció on les fotografies no mostren
amb suficient seguretat el taxó proposat.
Aquest taxó no és a la Llista Patró per no
disposar de cap dada homologada).
2006 Rasclet Porzana pusilla. Montsià, Riet
Vell, Amposta, delta de l’Ebre. 1 ex. adult.
11 demaig. (Descripció insuficient, que no
inclou alguns dels caràcters diagnòstics).
2006 Mosquiter ibèric Phylloscopus ibe-
ricus. Guils de Cerdanya, Cerdanya. 1 ex.
4 d’agost. (Descripció insuficient, que no
inclou alguns dels caràcters diagnòstics).
2007 Ànec canyella Tadorna ferruginea.
Cua de l’embassament de Sant Antoni, la
Pobla de Segur, Pallars Jussà. 1 ex. 2 de
març. (Descripció insuficient que no per-
met descartar altres possibilitats, com ara
possibles híbrids).
2007 Fredeluga esperonada Vanellus spi-
nosus. Llacuna de cal Tet, delta del Llo-
bregat. 1 ex. 21 d’octubre. (Observació
enviada per homologació en base a una
gravació de vídeo que posteriorment es
comprova que no es va fer a Catalunya).
2008 Alosa banyuda Eremophila alpestris.
Tragurà de Dalt, Vilallonga de Ter, Ripo-
llès. 1 ex. adult. 3 de gener. (Citació que
no acompleix els requisits de l’existència
de fotografies o dos observadors simulta-
nis per a un primer registre d’un taxó per
a Catalunya).
2008 Gavià argentat de potes roses Larus
argentatus. Platja de ca l’Arana, delta del
Llobregat. 1 ex. de 2on hivern. 24 de gener.
(Descripció insuficient que no permet des-
cartar amb seguretat a Larus michahellis).

2008 Capsigrany balear Lanius senator
badius. Abocador de Solius, Llagostera,
Girona. 1 ex. 26 d’abril. (Citació d’un exem-
plar no examinat en mà).
2008 Pinsà trompeter Bucanetes githagi-
neus.Monistrol de Montserrat, El Bages. 1
ex. femella. 30 de maig. (Descripció insu-
ficient).
2008 Guatlla maresa Crex crex. Aboca-
dor de Solius, Santa Cristina d’Aro. 1 ex.
23 de novembre. (Descripció insuficient).

CITACIONS NO CONSIDERADES

Les següents citacions, tot i que han estat
estudiades pel CAC, no han estat formal-
ment sotmeses al procediment d’homo-
logació, pels motius que s’exposen. Algu-
nes d’elles seran considerades novament.

2004 Xatrac rosat Sterna dougallii. Baix
Llobregat, espigó de la Podrida, Prat de
Llobregat, delta del Llobregat. 1 ex. adult.
28 d’abril (Xavier Larruy). (Citació que en
el moment de ser rebuda era competència
del CR/SEO).
2005 Mosquiter de doble ratlla Phyllos-
copus inornatus. La Garrotxa, estanys de
Jordà, Santa Pau. Capturat per anellament.
1 ex. 20 d’octubre (Jordi Feliu Bruguera).
(Citació que en el moment de ser rebuda
era competència del CR/SEO).
2005 Mosquiter de doble ratlla Phyllos-
copus inornatus. La Garrotxa, estanys de
Jordà, Santa Pau. Capturat per anellament.
1 ex. 29 d’octubre (Jordi Feliu Bruguera).
(Citació que en el moment de ser rebuda
era competència del CR/SEO).
2005 Fotja banyuda Fulica cristata. Baix
Llobregat, calaixos de depuració, El Prat
de Llobregat, delta del Llobregat. 1 ex.,
mascle adult. 26 d’octubre (Ferran López).
(Desestimada, per correspondre amb
certesa a un ocell alliberat al mateix lloc i
que encara duia els marcatges que l’iden-
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tificaven. D’acord amb els criteris d’ho-
mologació, aquests ocells no són sotme-
sos al procediment d’homologació).
2006 Ànec mandarí Aix galericulata. La
Garrotxa, Fonts de Sant Roc, riu Fluvià,
Olot. 2 exs. femella. 17 a 21 de febrer
(Fran Trabalon). (Citació que en el moment
de ser rebuda era competència del CR/SEO).
2006 Territ pectoral Calidris melanotos.
Montsià, Sant Jaume d’Enveja, Parc Natu-
ral del Delta de l’Ebre. 2 exs. juvenils. 11
de setembre (Josep Tantull). (Citació que
en el moment de ser rebuda era compe-
tència del CR/SEO).
2006 Territ pectoral Calidris melanotos.
Baix Llobregat, maresma del Remolar, Vila-
decans, delta del Llobregat. 1 ex. juvenil.
10 d’octubre (Ferran López). (Citació que
en el moment de ser rebuda era compe-
tència del CR/SEO).
2006 Estornell rosat Pastor roseus. Baix
Llobregat, El Prat de Llobregat, delta del
Llobregat. 1 ex. de primer hivern. 22 d’oc-
tubre (Marcel Gil Velasco). (Citació que en
el moment de ser rebuda era competència
del CR/SEO).
2007 Gavià caspi Larus cachinnans. Abo-
cador de Solius, Llagostera, Girona. 1 ex.
adult. 23 de desembre. (Citació que està
actualment essent reconsiderada).
2008 Gavià caspi Larus cachinnans. Abo-
cador de Solius, Llagostera, Girona. 1 ex.
de 1er hivern. 23 de març. (Citació que
està actualment essent reconsiderada).

RECONSIDERACIONS O NOVES
INFORMACIONS DE REGISTRES
PRÈVIAMENT HOMOLOGATS

En algunes ocasions, noves informacions
permeten concretar o modificar la deter-
minació a nivell subespecífic d’un taxó,
ampliar l’interval de dates en que un ocell
va ser present, o modificar algun altre aspec-
te d’una citació prèviament homologada.
Les següents modificacions, doncs, es refe-

reixen a registres prèviament publicats
en informes del CAC.

1998 Gavià argentat de potes roses Larus
argentatus. Costa del Barcelonès, a unes 3-
4 milles davant del port de Barcelona, pos-
teriorment també observat dins del port.
1 ex. de segon any, probablement de la ssp.
argenteus, 30 de gener (J.M. Arcos i A. Her-
nández-Matías). (Els actuals criteris
d’homologació del CAC ens fan reconsi-
derar la identificació a nivell subespecífic.
Aquest registre, correspon a un individu
“amb caràcters de la ssp. argenteus”).
1998 Gavià argentat de potes roses Larus
argentatus. Montsià, Punta de la Banya,
Sant Carles de la Ràpita, Delta de l’Ebre.
1 ex. de segon estiu, de la ssp. argenteus.
29 de març (J.M. Arcos i A. Hernández-
Matías). (Els actuals criteris d’homologa-
ció del CAC ens fan reconsiderar la iden-
tificació a nivell subespecífic. Aquest regis-
tre, correspon a un individu “amb caràcters
de la ssp. argenteus”).
2002 Capsigrany balear Lanius senator
badius. Montsià, Delta de l’Ebre, Badia dels
Alfacs. 27 d’abril. Adult (R. Offereins).
Hi ha fotografies. (Errada en l’any de la
citació, que va ser tramesa realment com
a corresponent a l’any 1997 i no el 2002.
Errada en els autors del registre, que a més
de R. Offereins van ser també Eric Koops
i Roef Mulder).
2003 Guatlla maresa Crex crex. Baix Llo-
bregat, El Prat de Llobregat, Delta del Llo-
bregat, i Viladecans, Maresma de les Fili-
pines. Ocell que xoca contra un vidre al
Prat el 3 de gener, és recuperat al centre
de Torreferrussa i és anellat i alliberat a la
maresma de les Filipines el 8 de gener (E.
De Roa, P. Esteban, F. López, R. Gutiérrez
et al.). Hi ha fotografies. (Errada en la loca-
litat, es fa constar la maresma de les Fili-
pines quan en realitat l’ocell va ser detec-
tat a El Prat de Llobregat).
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