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New data on the distribution of the Red-rumped Swallow Hirundo 
daurica in Catalonia (NE Spain) 

A new breeding nucleus of the Red-rurnped Swallow Hirundo daurica 
in the southern half of Catalonia is described. The species rnoy have 
colonized this area recently, although it is also possible thot it was 
previously undetected due to the lirnited attention dedicated to this 
zone by ornithologists. 
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INTRODUCCIO 

A principis dels anys 80  la distribució de 
I'oreneta cua-rogenca Hirundo dauricaal Prin- 
cipat de Catalunya semblava limitar-se a les 
arees de cria del sud de la Costa Brava, de 
I'Alt Empordo i de zones properes de la 
Garrotxa (Muntaner et al. 1984, Ferrer et 
al. 1986) .  Aquestes arees coincidien 
sensiblement amb els nuclis reproductors que 
es formaren a consequencia de I'expansió de 
I1especie cap al nord-est de la península 
lberica a finals dels anys 50 i comen~aments 
dels 60. De tota manera, algunes observacions 
posteriors en epoca de cria corresponents a 
Siurana, Sant llor en^ Savall, rodalies de 
Mataró i Molins de Rei (Ferrer et al. 1986), 
deixaven intuir una maiorarea real de I'especie 
a Catalunya, o bé indicaven que I'expansió 

encara no s'havia aturat. A les dues darreres 
localitats esmentodes fins i tot es dona cons- 
trucció de nius, encara que sense reproducció 
efectiva. 

En els darrers anys s'han realitzat durant 
l'epoca de cria múltiples observacions addi- 
cionals d'aquesta especie a la meitat sud de 
Catalunya que amplien considerablement 
I'area de distribució coneguda fins ara al 
Principat. L'obiectiu del present treball és 
donar a coneixer aquestes noves dades i 
discutir si són o no el resultat de I'expansió de 
l'especie. 

A la comarca del Priorat la localització de 
parelles de Hirundo daurico s'ha realitzat 
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basicament durant el curs de diverses 
campanyes de prospecció i seguiment de 
fauna (sobretot d'aus rapinyaires) que els 
autors hi han efectuat des de comencaments 
dels anys 80. No  hi ha hagut, per tant, 
sortides de camp especialment dirigides a la 
recerca i estudi de I'oreneta cua-rogenca, si 
bé des del moment que una parella era 
localitzada, se'n feia un seguiment regular, 
efectuant almenys una visita anual al punt on 
fou trobada. En aquests indrets s'ha fet també 
un mínim treball de recerca i control de nius. 

D'altra banda hom ha pogut disposar de 
forca dades fornides per altres ornitolegs, 
generalment correponents a punts de fora del 
Priorat, per6 de comarques properes. Tot i 
que aquestes informacions no provenen 
tampoc d'un treball sistematic de recerca de 
I'especie, han aportat un bon nombre de 
dades, alhora que reflecteixen que una 
considerable area ha estat prospectada amb 
una certa intensitat. 

Els indicis de reproducció s'han valorat 
segons els criteris de cria segura, o 
possible de Muntaner et al.( l984). 

RESULTATS 

l'area de distribució de Hirundo daurica 
al Principat de Catalunya queda ampliada a 
partir del present treball en 12 noves quadri- 
cules de les quals només en una s'ha comprovat 
la reproducció; en cinc més aquesta ha estat 
considerada i en les altres sis possible 
(Fig. 1 ) .  

Practicament a tots els punts on s'ha 
detectat I'especie ha estat en forma de parelles 
solitaries (vegeu Apendix 1). Bona part 
d'aquestes parelles ocupen zones properes a 
rius (sense que aixo pugui ser atribu'it sempre 
a l'existencia de ponts o balmes aptes per a 
nidificar) i amb un notable cobriment arbori, 
de vegetació natural de tipus mediterrani i/o 
de conreus arboris. 

S'han trobat nou nius, amb el següent 
empla~ament: quatre sota arcades de ponts, 

quatre mésdinscambresde masosdeshabitats 
(en un cas hi havia un parell de nius iuxtaposats, 
en I'altre un estava construit al costat d'un niu 
caigut, i sempre eren recolzats en una biga) 
i finalment un a I'anglede I'entrada aixopluga- 
da d'un xalet. Tres dels nius es trobaven a un 
mateix oont de carretera, a erb cadascun en 

. o  

una arcbda diferent, i I'altre se situava sota un 
pont de vianants. En un mas, un dels dos nius 
juxtaposats semblava haver estat utilitzat per 
wardals wer criar ' 

~ o i é s  un niu, en un xaletvora cornudella. 
ha pogut ser observat pels autors en plena 
construcció. Era a miq fer el 09. 07. 89 i els 
adults el constru'ien activament. La propera 
visita no es va realitzar fins al 02. 08. 89, 
data en au8 era acabat. i s'hi observa un adult 
sortint-ne. Es del tot orobable aue aauesta 
mateixa parella ja hag'ués intentat'la reprbduc- 
ció aquell mateix any en un pont situat a poc 
mésd'un quilometre, ja que hi fou trobat un niu 
trencat, en principi inexistent I'any 1988, i tot 
sembla indicar que no pertanyia pas a una 
altra parella. 

El 09. 05. 88 una parella era a punt 
d'acabar un niu a Rocallaura, i el 08.06. 88 
peixava polls (M. Domingo i J. Solé, com. 
pers.). Un altre niu, a Falset, fou constru'rf en 
dates no determinades entre el 1 1 . 05. 89 i 
el 09. 07. 89. 

L'observació més primerenca de I'especie 
correspon a la parella de Cabassers, que ja 
ocupava el territori el 29.04. 88, mentre que 
la més tardana és la d'un individu jove 
observat a La Bisbal de Falset els dies 5 ,  8 i 
1 4. 1 1 . 88 (R.  Aymi, com. pers.). Aquesta és 
la dada més tardana aue coneixem a 
Catalunva, i donades les dbservacions ante- 
riors d'exemplars adults a la mateixa zona, 
suposem que ha decorrespondre a un individu 
nascut a La Bisbal mateix o en una localitat 
propera. 

Les dadesexposades confirmen I'existencia 
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Fig.1. Area de cria de l'oreneta cua-rogenca a Catalunya. Els punts de les comarques gironines 
corresponen a l'irea coneguda fins al moment (Muntaner et al., 1984), mentre que les de la 
meitat sud de Catalunya són les aportades per aquest article. Els cercles grans, mitjans i petits 
corresponen respectivament a dades de cria segures, probables o possibles. 

Fig. 1. Breeding area of the Red-rumped Swallow in  Catalonia. North and east areas refer to the already 
known zone (Muntaner et al. 1984); southern area refers to new data discovered during this study. Large, 
medium and small dots refer to certain, probable and possible breeding respectively. 

d'arees ocupades per I'oreneta cua-rogenca 
a les comarques del Priorat, Ribera d'Ebre, Alt 
i Baix Camp, i als límits de la Segarra amb la 
Conca de Barberb, havent-neestatc~rn~rova- 
da també la reproducció. 

La dada més antiga de presencia estival 
a la zona del treball (vegeu Apendix 1 )corres- 

pon a tres individusobservats a Siurana el iuny 
de 198 1 (Muntaner etal. 1984), practicament 
al mateix llocque la parella observada I'agost 
de 1988, fet que suggereix una possible fide- 
litat al territori de cria. Un altre exemple és el 
de la de Margalef, que ha anat 
ocupant exactament el mateix lloc almenys 
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des del 1986 fins al 1990. Aquesta fidelitat 
de les Darelles als mateixos territoris escorres- 
pon a i b  les dades d'altres autors (Muntaner, 
et al. 1984, Cramp & Simmons 1988) tot i 
que, en general, la ibentitat delsdos membres 
de la parella no ha estat comprovada. 

Noés ben clar si el descobriment d'aquest 
nucli reproductorésconsequencia d'una baixa 
prospecció de la zona en el passat o pel 
contrari és el resultat d'una expansió encara 
activa de I'especie. Si bé zones com el Priorat 
ja foren for~a visitades la primera meitat dels 
anys vuitanta (incloent-hi indrets actualment 
ocupats per Hirundo daurica), generalment les 
visites es realitzaren fora de I 'e~oca en aue 
I'especie hi és present, i aixb pot 'haver produ'it 
I'absencia d'obse~acions. L'aparicióde noves 
localitatsa consequencia d'una maior intensitat 
de prospecció és un fet ja suggerit per Polls 
( 1  982)fent referencia a ['Alt Emporda. Malgrat 
aixb, la situació solitaria de les ~arelles localit- 
zades, la seva baixa densitdt i encara un 
aparent baix exit reproductor que contrasta 
amb el d'altres zones com el Sud dlEspanya 
on I'especie estG ben assentada (De Lope 
Rebollo 1 990) suggereixen la possibilitat d'una 
colonització recent. Així mateix I'a~arició 
d'aquesta nova area coincideix amb la de 
noves localitats de cria a d'altres regions 
septentrionals de la península Iberica com 
Galícia, Astúries, Burgos o /'Alt Aragó (De 
Juana 1 988-89) i amb I'expansió cap al nord 
que esta tenint I'especie a diferents pa'isos 
europeus (Cramp & Simmons 1988). 

Tot aixb ens porta a pensar que probable- 
ment la troballa d'aquest nou nucli d'oreneta 
cua-rogenca a catdlunya és conseqüencia 
tant de I'augment de les prospeccions com de 
I'expansió de I'especie. 

Al Priorat, I'area més visitada, actualment 
I'especie sembla ser puntual i el' nombre de 
parelles baix, tot i que es dóna una certa 
continu'itat en la seva distribució. També es 
dóna una continu'itat de la seva  resenc cia al 
llarg dels anys que confirma que ¡a presencia 
de Hirundo daurica a la meitat sud de 
Catalunya no és pas un fet esporqdic, si més 

no al Priorat. Sens dubte, amb un treball siste- 
matic de prospecció anirien apareixent noves 
parelles i localitats, i probablements'ampliaria, 
potser notablement, I'area de distribució que 
es dibuixa a la Fig. 1. Seria molt interessant 
estudiar I'evolució d'aquest nucli els propers 
anys, i esbrinar si es dóna un augment de la 
població, així com cercar la presencia o 
instal.lació de I'especie en altres comarques 
catalanes. 
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Apendix 1. Situació i dades de reproducció de les parelles de Hirundo daurica localitzades a la 
meitat sud de Catalunya. 
- A: adult (adult). 
- P: parella (pair). 
- J: jove (juvenile). 
- D: aparent desaparició (probably disappeared). 
- PO(p): neixement de poils probable (probable breeding). 
- PO(c): neixement de polls comprovat (certain breeding). 
- N: existencia de niu (nest found). 

Appendix 1. Status and breeding records of Red-rumped Swallow from southern Catalonia. 
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