
Gavia stellata 
Calàbria petita 

L’hivern de 1999/2000 sembla particular-
ment bo per a aquesta espècie, regular en
unes poques localitats però en molt baix
nombre (sovint exs. aïllats; Copete 2000,
Clavell 2002). Cal destacar pel nombre
d’individus l’observació hivernal de 6 exs.
a la badia del Ter. Així mateix, des del punt
de vista fenològic és interessant l’obser-
vació tardana de 3 exs. a la badia de Roses,
el 3.V., ja en plomatge nupcial (plomatge
difícil de veure al nostre país).-JAPB. 

ALT EMPORDÀ

Badia de Roses 1 ex. el 4.I (CGGA, ECFA,

OTXA i XBGA), el 12.I (JMAA), el 16.I (CLAA),
el 21.I (JCJA), el 29.I (CSAA, DTVB, IOSA i
JAPB), el 30.I (XGMA i ECGB) i el 5.II (CLAA).
3 exs. el 7.I (MBRA, LTBA i DCGA). 3 exs. en
plomatge d’estiu davant la platja de can
Comes l’1.V (JBIA).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. de 1r hivern a la
punta del Fangar de l’1.I al 26.II, present
a la zona des del 26.XI de 1999 (DBCA,

EBAA i IASA). 2 exs. de 1r hivern a la badia
dels Alfacs del 5.I al 20.II (DBCA i MFCA).

BAIX EMPORDÀ

Badia del Ter 1 ex. el 10.I; cens oficial
d’hivernants (ABRA i DBRA). 6 exs. davant
la platja de Pals el 29.I (XGMA i ECGB). 2
exs. el 3.II (DBRA).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a la gola de la

Murtra el 10.I (RGBA i ARMC) fins al 14.I a
la platja del Remolar (ECLA, DTVB, JAPB i

JPMC). 1 ex. a la gola de la Ricarda el
18.II (XLBA).

MARESME

Montgat 1 ex. el 10 i l’11.I (JJMA).

Gavia arctica
Calàbria agulla

Observacions d’acord amb la norma per a
aquesta calàbria, la més comuna a Cata-
lunya (Clavell 2002), amb la majoria de
citacions en les zones d’hivernada més
habituals (badies de Roses i del Ter).-JAPB.

ALT EMPORDÀ

Badia de Roses 13 exs. el 8.I; cens d’o-
cells aquàtics hivernants (JMAA). 13 exs.
el 30.I (XGMA, ECGB i JMAA) i el 13.II (ECFA

i MBRA). 17 exs. el 26.III (FMVB). 4 exs. el
15.IV (JVDA); darrera citació prenupcial.
Posteriorment, 4 exs. el 19.XI (BMBA i TMJA);
primera citació postnupcial. 17 exs. el
10.XII (JMAA i PFLB).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 2 exs. de 1r hivern a la
punta del Fangar de l’1.I al 28.II (DBCA,

EBAA i IASA). 1 ex. adult al mar enfront de
la platja de la Marquesa del 21.XI (DBCA i
JPVF) al 4.XII (DBCA, JCMC, RGBA, XLBA i FLSA).

BAIX EMPORDÀ

Badia del Ter 11 exs. el 10.I; cens oficial
d’hivernants (ABRA i DBRA). 10 exs. davant
la gola del Ter el 6.II (JPCA i XGMA). 22 exs.
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davant la platja de Pals el 26.II (JHCA, APBD

i JMAA). 1 ex. en vol direcció est, citat davant
la platja de Pals, el 21.IV (CCXC i JHCA);
darrera observació prenupcial. 1 ex. el
10.IX (LGSB i JCCA); primera citació post-
nupcial.
Costa del Baix Empordà 1 ex. davant
Calella de Palafrugell el 18.III (GDDB).

TARRAGONÈS

Tarragona 3 exs. a la punta de la Creue-
ta el 8.I (GSAB). 2 exs. a la punta de la Móra
el 23.I (CJMA, DBPA i ECBL). 1 ex. el 2.XII
(GSAB). 
Torredembarra 1 ex. als Muntanyans el
31.X (JVDA).

Gavia immer
Calàbria grossa

D’acord amb la tendència observada en els
darrers anys (Copete 2000, Clavell 2002),
aquesta calàbria esdevé cada cop més
freqüent a casa nostra, alhora que aug-
menta el nombre de localitats on s’obser-
va amb regularitat. Cal destacar els 6 exem-
plars observats al delta de l’Ebre el mes
desembre.-JAPB.

ALT EMPORDÀ

Badia de Roses 1 ex. entre el 13.I (MMBA

i PTEA) i el 8.IV (PAEA). 1 ex. davant les
platges de Sant Martí d’Empúries a partir
del 25.XII (ABRA i DBRA) i fins a finals d’any
(PAEA).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 2 exs. de 1r hivern a la
punta del Fangar de l’1.I al 26.II (DBCA,

EBAA i IASA). 1 ex. de 1r hivern a la badia
dels Alfacs del 4 al 31.XII (DBCA i JPVF).
2 exs. de 1r hivern al mar enfront de la
platja de la Marquesa el 4 i 5.XII (DBCA,

JPVF, FTCA i HRXA). 5 exs., 3 exs. adults i
2 exs. de 1r hivern al mar enfront de la

platja de la Marquesa del 6 al 31.XII (DBCA

i TAXB).

BAIX EMPORDÀ

Badia del Ter 1 ex. de 1r hivern davant
la platja de Pals el 29.I (JHCA) i 2 exs. de
1r hivern entre el 3.II i el 16.II (DBRA).

MARESME

Malgrat de Mar 1 ex. a la desembocadu-
ra de la Tordera en direcció S el 2.I (FMVB

i XLBA). 
Montgat 1 ex. de 1r hivern entre el 7.I i
el 10.I (JJMA).

Tachybaptus ruficollis  
Cabusset 

ALT CAMP

El Rourell Es detecten pollets en una bas-
sa de reg el 12.X (MDDB).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 29 exs. l’11.I; cens d’ocells aquà-
tics hivernants (PAEA). Població nidificant
avaluada en 25 parelles (JMAA). 1 poll d’uns
15 dies observat a la depuradora del Matà
el 20.IX (JMAA). 39 exs. el 14.XI i 40 exs.
el 19.XII (PAEA); censos d’hivernants.

ALT PENEDÈS

L’Alzina 1 parella amb 3 polls el 18.VIII
(JMIA i MSSA). 11 exs. el 4.XI (PTEA).
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ALT URGELL

La Seu d’Urgell 1 ex. en plomatge hiver-
nal el 14.XI (PMPC). 

BAGES

Santpedor 1 adult i 3 polls de pocs dies
a la bassa de la Bòbila el 9.IX (FMSA).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 250 exs. a tot el delta
del 10 al 19.I; cens d’ocells aquàtics hiver-
nants (PDEA). 509 exs. al Canal Vell el
5.X; concentració destacable (DBCA i
MFCA).

BAIX EMPORDÀ

Baix Ter 9 exs. el 10.I; cens oficial d’hi-
vernants (ABRA i DBRA).
Castell d’Aro - Platja d’Aro La parella de
cada any torna a nidificar a la bassa del
Dofí: s’observen 3 polls el 6.IV i 6 polls
el 23.VII (CACB).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 136 exs. el 15.I durant
el cens d’ocells aquàtics hivernants. Un
mínim de 10 parelles nidificants a la mares-
ma del Remolar el 23.VI (RGBA). Fins a
192 exs. a la Vidala l’1.IX (FLSA). 
Molins de Rei Un màxim de 3 exs. l’1.XII.
Aquest any no s’ha reproduït cap parella
als aiguamolls (SSAA). 
Castelldefels Es detecta una nova àrea de
nidificació al Campus UPC (ITCA).

GIRONÈS

Girona 1 ex. a Fontajau el 25.XI (ACHA i
JVLA), el 26.XI (PFLB i PGGA) i el 4XII (ACHA).

MARESME

Malgrat de Mar 2 exs. a la desemboca-
dura de la Tordera el 15.IV (PABA).

PLA DE L’ESTANY

Banyoles 1 ex. a l’estany el 2.III (CFQA) i
el 5.III (XVPA).1 ex. a l’estany de la Cen-

dra el 12.VI (OCVA). 1 ex. a Lió, a l’es-
tany, el 9, 11 i 31.XII (CFQA) . 

Esponellà 1 parella criant a la zona de la
resclosa el 14.VI (PFLB).

PLA D’URGELL

Bellvís 2 parelles amb polls crescuts en
una bassa entre Bellvís i Bell-lloc el 26.IX
(FMSA).

RIBERA D’EBRE

Flix 1 ex. al meandre de Flix el 5.I (PJAA).
4 exs. a Sebes el 14.I (PJMB). 7 exs. el 3.XII
i 3 exs. el 13.XII, tots a Sebes (PJMB). 
Riba-roja d’Ebre 1 ex. a l’embassament
de Riba-roja el 15.I (MAXD i VCBA).

SOLSONÈS

Riner 1 femella covant 5 ous al niu a la
bassa del Miracle el 15.VIII (DGCA).

TARRAGONÈS

Torredembarra 11 exs. als Muntanyans el
9.I; cens d’hivernants (AVDA). 2 exs. als
Muntanyans el 21.V; darrera observació
prenupcial (JVDA). 1 ex. als Muntanyans el
29.X; primera observació postnupcial (AVDA).

VALLÈS OCCIDENTAL 

Palau de Plegamans 5 exs. a l’hostal del
Fum entre l’1.IX (AOTA i MGXC) i el 10.XII
(DDDA i TDHA).  

Podiceps cristatus  
Cabussó emplomallat 

ALT EMPORDÀ

Badia de Roses 60 exs. el 12.I; cens d’o-
cells aquàtics hivernants (JMAA). 47 exs. el
13.II (ECFA i MBRA). 8 exs. davant la platja
de can Comes el 18.IV; darrera citació pre-
nupcial (JMAA). Posteriorment, 2 exs. el
19.XI (BMBA i TMJA); primera citació post-
nupcial. 40 exs. el 27.XII (PAEA).
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Boadella - Darnius 25 exs. a l’embassa-
ment el 16.I; cens d’ocells aquàtics hiver-
nants (ABBC, JQQA, CBVA, MPDA i MQBA). 
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. el 16.I; cens d’ocells aquàtics
hivernants (PAEA). Població nidificant ava-
luada en 3 parelles, però cap es reprodueix
amb èxit (JMAA). 1 ex. a Caramany 13.XI
(JMAA i TMJA). 6 exs. a les Llaunes el 19.XII
(PAEA).

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 1 ex. al pantà de
Foix entre el 4.XI (RRJA) i l’1.XII (CGGA,

HSCA i XBGA). 

BAIX CAMP

Cambrils 3 exs. a la platja de la Llosa
l’11.I; màxima concentració hivernal
(XGMA).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 327 exs. a tot el delta el
10-19.I; cens d’ocells aquàtics hiver-
nants (PDEA).

BAIX EMPORDÀ 

Badia del Ter 13 exs. el 10.I; cens oficial
d’hivernants (ABRA i DBRA). Més de 60 exs.
el 29.I (XGMA i ECGB).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat Observacions hiver-
nals d’entre 14 i 16 exs. per tot el litoral
deltaic durant els mesos de gener, febrer
i principis de març. 34 exs. a la platja del
Prat i gola del riu el 8.III (XLBA i DBRA); pri-
mera citació de pas prenupcial.

BARCELONÈS 

Sant Adrià de Besòs 1 ex. a la desembo-
cadura del Besòs el 6.I; hivernant irregu-
lar a la zona (XLBA i DPHA). 1 ex. a la de-
sembocadura del Besòs el 21.III; darrera
citació prenupcial (XLBA i DDDA).

BERGUEDÀ

Cercs 1 ex. a l’embassament de la Baells
el 27.XII; molt rar a la comarca (JSPB i PABB).

MARESME

Arenys de Mar/Malgrat de Mar 9 exs.
entre aquestes dues localitats el 6.II (XLBA). 
Malgrat de Mar 12 exs. al litoral de la
desembocadura de la Tordera l’11.I (AVDA

i XLBA).
Premià de Mar 1 ex. el 17.III (XLBA). 

NOGUERA

Camarasa 26 exs. a l’embassament de Sant
Llorenç de Montgai el 8.I (ANCA). 

PALLARS JUSSÀ

Embassament de Cellers 3 exs. el 5.II
(ADOA).

PLA DE L’ESTANY

Banyoles 1 ex. a l’estany de Banyoles des
de mitjans de desembre de 1999 al 28.I
(CFQA, GGTA, XVPA i PCSA). 2 exs. a l’estany
el 2.I (JPSA) i el 10.I (JLBA). 1 ex. a l’estany
el 29.II (QPRA i LZHA). 1 ex. amb plomatge
estival el 20.III (CFQA). 1 ex. a la part S de
l’estany, davant el Vilar, el 28.III (CFQA). 1
ex. amb plomatge estival a l’estany, davant
de can Morgat, el 2.IV (JLBA) i davant el
Vilar el 12.IV (CFQA). 1 ex. a l’estany, davant
de can Morgat, el 16 i 17.IV (CFQA).

RIBERA D’EBRE

Riba-roja d’Ebre 2 exs. el 13.II i 1 ex.
l’1.IV a l’embassament de Riba-roja (MAXD

i VCBA).

SEGRIÀ

Torres de Segre 31 exs. al pantà d’Utxe-
sa el 8.I (JEBA). Adult amb polls el 3.VII
(ABBA, AVPA i SMRA).

TARRAGONÈS

Roda de Berà 1 ex. a l’ermita de Berà entre
el 16.I i el 13.III (CGGA i XBGA).
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Tarragona 1 ex. a la platja dels Capellans-
punta Savinosa el 31.XII (PASA).

Podiceps grisegena
Cabussó gris

Clavell (2002) recull 14 citacions cone-
gudes per a Catalunya entre mitjans d’oc-
tubre i primers dies d’abril, amb una dada
estival aïllada, patró que coincideix a grans
trets amb la fenologia del Cantàbric (Pater-
son 2002). Les dues dates se situen en el
període de retorn cap al nord d’exem-
plars que potser han hivernat en algun
lloc més meridional. A la costa medite-
rrània francesa també sembla mostrar un
patró d’hivernada irregular, amb només
3 ocells el gener de 1997 i cap els de 1998-
1999 (Gilissen et al. 2002). A diferència
del Cabussó orellut, el gris pot ser obser-
vat tant al litoral com en indrets interiors
per bé que són els deltes de l’Ebre i Llo-
bregat els que acullen major nombre de
citacions.-RGBA.

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. en muda activa cap
a plomatge estival a la punta del Fangar el
26.II (DBCA, EBAA i IASA). Citació pendent
d’homologació pel Comitè Avifaunístic de
Catalunya.

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a la platja de
Gavà més 1 ex. a la gola de la Murtra el
8.III (FLSA i MIBA). Citació pendent d’ho-
mologació pel Comitè Avifaunístic de Cata-
lunya.

Podiceps auritus
Cabussó orellut

Enguany només una citació enfront de les
3 de 1999 i les dues de 1996, 1997 i 1998.

L’any 2000 s’homologuen dues citacions
del nord peninsular pel Comité de Rare-
zas de SEO/BirdLife. Clavell (2002) recull
per a Catalunya cinc citacions entre 1985-
2000. La present és la més primerenca
dins les publicades als diferents anuaris
d’ornitologia per bé que en aquest cas no
seria un exemplar en trànsit, sinó d’un
hivernant que restà a la zona més d’un
mes. A diferència de la situació del Can-
tàbric, on és gairebé regular en algunes
localitats i fins i tot amb grupets d’exem-
plars, a Catalunya es continua observant
escassament però regular i concentrat
enfront dels aiguamolls litorals catalans,
sempre en el període novembre-març. A
la costa mediterrània francesa també és
un hivernant molt rar, amb només un
exemplar el gener de 1997 i cap els de
1998-1999 (Gilissen et al. 2002). Per tal
d’aclarir els possibles moviments migra-
toris de l’espècie convé continuar enviant
dades a homologar pel Comité de Rarezas,
ja que les confusions amb Podiceps nigri-
collis i fins i tot amb grisegena són possi-
bles.-RGBA.

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 2 exs. al mar, enfront de
la platja de la Marquesa del 23.XI al 31.XII
(DBCA i JPVF). Citació pendent d’homolo-
gació pel Comité de Rarezas de SEO/Bird-
Life.

Podiceps nigricollis
Cabussó collnegre 

ALT EMPORDÀ

Badia de Roses 9 exs. el 12.I; cens d’o-
cells aquàtics hivernants (JMAA). 15 exs.
a les platges de Roses el 8.II (JMAA) i 12
exs. el 24.II (BMBA i JMAA). Posterior-
ment, 2 exs. davant la platja de can Comes
el 19.XI (BMBA i TMJA); primera citació
hivernal. 12 exs. el 10.XII (JMAA i PFLB). 
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Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 15 exs. l’11.I; cens d’ocells aquà-
tics hivernants (PAEA). 10 exs. el 15.II
(PAEA). 1 ex. a la Rogera (JMAA) i 1 ex. a
l’estany del Cortalet (PCCC) el 18.IV; darre-
res citacions en pas prenupcial. Poste-
riorment, 3 exs. a la depuradora del Matà
el 27.VII; primera citació en pas postnupcial
(JMAA). 9 exs. el 14.XI i 10 exs. el 19.XII
(PAEA); censos d’hivernants.

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 1 ex. al pantà del
Foix el 2.I (CGGA) i el 16.I (PTEA). 

BAGES

Manresa 1 ex. a l’estany de l’Agulla el 2.XI
(ABHA). 
Santpedor 4 exs. a la bassa de la Bòbila el
3.IX (ADOA).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 521 exs. a tot el delta el
10-19.I; cens d’ocells aquàtics hiver-
nants (PDEA). 242 exs., molts d’ells en muda
activa a plomatge estival, a la badia dels
Alfacs el 27.II; concentració destacable
(DBCA, EBAA I IASA). 5 exs. amb plomatge
estival al port del Fangar el 28.IV; darre-
ra observació prenupcial (DBCA). 1 pare-
lla reproductora, amb un mínim de 2 polls,
al Canal Vell al llarg de l’estiu (DBCA). 3
exs. amb plomatge hivernal al Canal Vell
el 26.VII; primera observació postnupcial
(DBCA).

BAIX EMPORDÀ

Castell d’Aro - Platja d’Aro 1 ex. a la bas-
sa del golf de mas Nou el 10.IX (JRGA).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a la Vidala el
22.IV (DGBA. a: CISEN; El Pebret, núm. 13);
darrera citació de pas prenupcial. 1 ex. a
la Vidala el 26.VII (ARMC) fins al 12.VIII
(ASAA); primera citació de pas postnup-

cial. Un màxim de 7 exs. a la Vidala el
29.IX (FLSA). 

BARCELONÈS 

Barcelona 1 ex. a l’escullera del port de
Barcelona el 17.XI (ADOA).        

MARESME

Arenys de Mar 10 exs. al litoral el 6.II
(XLBA). 1 ex. al port el 4.III (JAPB i JTTC). 
Malgrat de Mar 2 exs. a la desemboca-
dura de la Tordera el 2.I (FMVB i XLBA), 1
ex. el 16.III (EBMA). 1 ex. el 27.IX (EBMA).
Mataró 1 ex. al port el 5.I (PMPC). 
Montgat 2 exs. el 3.I (JJMA).

PLA DE L’ESTANY

Banyoles 1 ex. a l’estany, davant la case-
ta de fusta, del 25.I al 10.II (CFQA i JLBA).
4 exs. a l’estany, davant can Morgat, el
17.IV (CFQA). 2 exs. a la part N de l’estany
el 6.V (JLBA i CFQA), 1 ex. el 8.X (CFQA), 1
ex. el 13.XI (CFQA) i 2 exs. el 15.XI (CFQA,

JLBA i PFXA). 1 ex. a l’estany el 20.XI (JLBA).

TARRAGONÈS

Torredembarra 1 ex. als Muntanyans el
9.I; cens d’hivernants (AVDA). 1 ex. als
Muntanyans el 26.II (JVDA, JMXN i PJAA).

Calonectris diomedea 
Baldriga cendrosa

Observacions dins de la norma per a aques-
ta espècie, entre mitjans de març i finals
d’octubre. La major part de les observa-
cions es donen a partir de juny, un cop ini-
ciada la cria, amb màxims en aquest mes
(probablement individus reproductors de
les illes Balears i Columbrets que s’alimenten
a les nostres aigües). Aquest any no s’ob-
serven concentracions rellevants durant les
darreries de l’estiu i l’inici de la tardor, quan
sovint s’assoleixen les xifres màximes a les
nostres aigües i que es corresponen amb
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exs. reproductors i en pas postnupcial, res-
pectivament (Paterson 1997).-JAPB.

ALT EMPORDÀ

Portbou Aprox. 100 exs. seguint els vai-
xells de pesca el 12.VI (ABBB i DGJA).

BAIX CAMP

105 exs. al mar el 22.VI; observats a les
coordenades 40º58’ N 1º38’ E (PASA).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 2 exs. al mar enfront del
far del Fangar el 17.III; primera observa-
ció prenupcial (DBCA). 1 ex. al mar enfront
del port de l’Ametlla de Mar el 30.X; darre-
ra observació postnupcial (DBCA i FVEA).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat Mínim 10 exs. a la
gola de la Bunyola el 25.VII (FLSA, XLBA i
MIBA).

AIGÜES CATALANES 

Delta de l’Ebre-Cap de Creus Observa-
cions d’exs. aïllats o en petits grups a tot
el litoral entre el 7.VI i el 20.VI, durant
una campanya pesquera, amb les úniques
concentracions rellevants mar endins davant
del delta de l’Ebre (200 exs. associats amb
el pesquer el 7.VI) (JAPB i PASA). 

Puffinus yelkouan
Baldriga mediterrània 

En general molt més escassa que Puffinus
mauretanicus, les dades indiquen una major
presència a la costa nord, especialment
entre l’hivern i principis d’estiu. Cap al
sud sembla haver-hi una entrada d’efec-
tius al maig- juny, d’acord amb el patró
descrit per Arcos (2001).-JAPB.

ALT EMPORDÀ

Badia de Roses Grup d’aprox. 40 exs. -

amb unes 10 Puffinus mauretanicus - el 29.I
(JAPB, CSAA, DTVB i IOSA). Aprox. 15 exs. el
10.XII (JMAA i PFLB).
Parc Natural del Cap de Creus Aprox.
60 exs. davant la punta del cap de Creus
el 16.III i 27 exs. el 17.III (HSSA).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 3 exs. a 40º42’N 1º12’E
el 29.VI (PASA).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 2 exs. des del mira-
dor de cal Francès el 6.V (RGBA, FLSA i FSEB)
i 5 exs. des del mateix indret el 15.XII
(JCCA).

BARCELONÈS 

Aigües de Barcelona 2 exs. a 6 milles de
Badalona el 17.IV (JAPB, CSAA, DAXA i IOSA).

MARESME

Malgrat de Mar 1 ex. al litoral de la de-
sembocadura de la Tordera l’11.I (XLBA i
AVDA).

AIGÜES CATALANES 

Delta de l’Ebre-Cap de Creus Durant la
campanya pesquera entre el 7.VI i el 20.VI,
observacions puntuals entorn del delta de
l’Ebre, essent més comuna que Puffinus
mauretanicus al N de Tarragona, amb un
màxim de 38 exs. associats al pesquer,
davant de Vilanova i la Geltrú, el 13.VI
(JAPB i PASA).

Puffinus mauretanicus  
Baldriga balear

D’acord amb la norma, presència majori-
tària d’aquesta espècie entre la tardor (amb
una entrada notable d’efectius a partir de
finals d’octubre) i l’inici de l’estiu (quan
finalitzen la cria, a finals de juny, i la major
part de la població surt cap a l’Atlàntic;
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Paterson 1997). Enguany s’observen con-
centracions hivernals força modestes, amb
màxims propers als 2.000 exs. –vegeu tam-
bé les dades per a Puffinus mauretanicus/yel-
kouan. Les dades de primavera, quan l’es-
pècie sovint s’alimenta més lluny de la cos-
ta, correspondrien a ocells reproductors
que s’alimenten a les nostres aigües, espe-
cialment entorn del delta de l’Ebre (Arcos
2001).-JAPB.

ALT EMPORDÀ

Badia de Roses Aprox. 80 exs. el 30.I
(CCMA).
Parc Natural del Cap de Creus 30 exs.
davant la punta del cap de Creus el 16.III
i 18 exs. el 17.III (HSSA).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat Observacions fre-
qüents des del mes de gener fins a finals
de maig (RGBA) amb un màxim de 250 exs.
a la platja del Remolar el 30.IV (DGBA). 
Castelldefels 250 exs. pel litoral el 15.X
(FSEB).

BARCELONÈS

Aigües de Barcelona Regular en baix nom-
bre mar endins durant l’hivern, i es torna
més nombrosa a la primavera, amb més
de 20 exs. seguint un pesquer a 6 milles
de la costa el 17.IV (JAPB, CSAA, DAXA i IOSA).

AIGÜES CATALANES 

Delta de l’Ebre-Cap de Creus Durant una
campanya pesquera entre el 7.VI i el 20.VI,
concentracions més rellevants davant del
delta de l’Ebre (fins a 170 exs. associats
amb el pesquer el 8.VI, a 25 milles). Escas-
sa al N de Tarragona, però s’observen exs.
irregularment fins al cap de Creus (2 exs.
el 16.VI) (JAPB i PASA).

GARRAF

Cubelles 1.200 exs. el 3.XII (XBGA).        

TARRAGONÈS

Tarragona 2 exs. el 14.IX (ACTA i PJAA). 
Torredembarra 25 exs. als Muntanyans
el 9.I; cens d’hivernants (AVDA). 300 exs.
el 29.X, 250 exs. el 25.XI i 400 exs. el
3.XII, tots als Muntanyans (AVDA i JVDA).
500 exs. el 7.XII; passen en mitja hora en
direcció nord (ACTA, JMXN i PJAA).

Puffinus mauretanicus/yelkouan
Baldriga balear/mediterrània

Les dades reflecteixen un major esforç en
la separació de les dues formes (yelkouan
i mauretanicus), i pocs són els casos en què
no es dóna cap detall sobre la identitat
específica dels exs. observats. Aquest esforç
permetrà amb els anys perfilar millor la
situació de les dues baldrigues a les nos-
tres aigües.-JAPB.

ALT EMPORDÀ

Badia de Roses Aprox. 1.200 exs. - majo-
ritàriament Puffinus mauretanicus - el 10.I
i aprox. 1.500 exs. l’11.I (JMAA). 
Costa del Cap de Creus Grup mixt d’a-
prox. 2.000 exs. observat entre 0,5 i 1 milla
a l’E de Cadaqués el 23.IV (CCXC, VRAA i
JHCA).

BAIX EMPORDÀ

Badia de Platja d’Aro Més de 300 exs.
(majoritàriament Puffinus mauretanicus) el
30.XII (CACB).
Badia del Ter Grup mixt d’uns 2.500 exs.
l’l.I, amb aprox. un 85% de Puffinus mau-
retanicus i un 15% de Puffinus yelkouan
(BPPA). Posteriorment, més de 1.000 exs.
el 6.I (XGMA i ECGB). Grup mixt d’uns 200
exs. davant la platja de Pals el 5.II (JHCA).
Illes Formigues Pas constant en direc-
ció N, amb un grup de fins a 150 exs., el
8.X (JHCA).
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Hydrobates pelagicus  
Ocell de tempesta

Aquesta espècie és estival a Catalunya, on
les citacions es donen entre març i setem-
bre, essent especialment abundants entre
abril i juny (Paterson 1997, Copete 1998,
2000, Martínez Vilalta 2001, 2002). Per
aquest fet és destacable la dada d’un exem-
plar vist el 25 de gener a Cambrils, en ple
hivern, fet raríssim, tot i que Ferrer et al.
(1986) consideren l’ocell de tempesta com
a present tot l’any en les aigües catalanes.
La resta de citacions són fenològicament
normals per a aquesta espècie, destacant
però, la citació de 8 exemplars alimentant-
se a 500 m davant la platja de Mataró. Pel
fet de tractar-se d’una espècie altament pelà-
gica, és poc habitual veure-la prop de la
costa fora de l’època de pas o lluny d’un
port de pesca. També cal destacar la pre-
sència d’un grup de 80 individus; llàstima
que no s’especifica la zona. Aquestes con-
centracions tan grans són normals a prop
de les àrees de cria, per això seria normal
que es donessin al sud del nostre litoral
(prop de les illes Columbrets).-EBMA.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural del Cap de Creus 1 ex. en
vol cap al sud davant el cap Norfeu el 23.IV
(JHCA).

BAIX CAMP

Cambrils 1 ex. prop de Vilafortuny el 25.I
(JSGD). 1 ex. el 22.IV i 8 exs. el 26.VI (PASA).

BAIX EMPORDÀ

Costa del Baix Empordà 9 exs. a 20 milles
al SE de Palamós el 16.IX (JHCA).

BARCELONÈS 

Aigües de Barcelona Aprox. 15 exs. al
voltant d’un arrossegador a 6 milles davant
de Badalona el 17.IV (JAPB, CSAA, DAXA i
IOSA). 

MARESME

Mataró 8 exs. alimentant-se a uns 500 m
de la costa, entre un grup de Larus cachin-
nans, el 12.V (AAJA, CLVA, CMVA, EGGA i EGGB).

TARRAGONÈS

Torredembarra 1 ex. davant els Muntan-
yans el 2.IV; primera citació prenupcial
(AVDA).

AIGÜES CATALANES 

Delta de l’Ebre-Cap de Creus Observa-
cions regulars per tot el litoral entre el 7.VI
i el 20.VI, durant una campanya pesque-
ra, destacant 80 exs. (aïllats o en grups de
fins a 18 exs.) en un transecte de 12 milles,
a 20-30 milles de la costa, el 8.VI (JAPB i
PASA). 

Sula bassana  
Mascarell

Aquest any les dades fenològiques són les
normals per a aquesta espècie, present a
Catalunya entre els mesos de setembre a
maig, i abundant entre novembre i gener
(Martínez Vilalta 2002). Tampoc és estranya
la presència d’exemplars immaturs a l’es-
tiu, especialment a la zona del delta de l’E-
bre (Paterson 1997, Copete 1998, 2000,
Martínez Vilalta 2001, 2002). Sembla que
hi ha una segregació durant la migració,
els individus juvenils són els primers que
arriben a aigües catalanes a hivernar. Això
explica que les primeres dades de migra-
ció postnupcial corresponguin a aquests
individus. És interessant la relació feta
entre adults i immaturs durant la migra-
ció prenupcial al cap de Creus. En una
espècie com aquesta, que es pot datar amb
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certa facilitat i precisió, si s’anotessin més
dades sobre les edats s’obtindria una infor-
mació de gran interès de cara a conèixer
els seus patrons demogràfics.-EBMA.

ALT EMPORDÀ

Badia de Roses 2 exs. immaturs el 6.V;
darrera citació prenupcial (JMAA). 1 juve-
nil davant la platja de Sant Pere Pescador
el 10.VII; primera citació postnupcial
(JMAA).
Parc Natural del Cap de Creus Min. 40
exs. – 50% adults i 50% immaturs - davant
el cap Norfeu el 23.IV (JHCA). 2 exs. davant
la punta del cap de Creus l’1.V (ACHA, PFLB

i JGCB)

BAIX CAMP

L’Hospitalet de l’Infant 1 ex. el 10 i el
19.VIII (LGSB). 

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre Presència regular al llarg
de l’estiu d’un mínim de 2 exs. de 1r
hivern/estiu i de 3 exs. de 2n hivern/estiu
en aigües del delta (DBCA). 1 ex. juvenil al
mar enfront del far del Fangar el 12.IX;
primera observació prenupcial (DBCA). 

BAIX EMPORDÀ

Costa del Baix Empordà 4 exs. a 4 milles
a l’E de Palamós el 20.V (JHCA i JMAA) i 1
ex. a les illes Formigues el 28.V (JHCA);
darreres observacions prenupcials. 1 ex.
immatur a 5 milles a l’E de Palamós el
26.VIII (JHCA). 1 juvenil a 3 milles mar
endins de Palamós el 9.IX; primera cita-
ció postnupcial (JHCA).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 50 exs. el 15.I durant
el cens d’ocells aquàtics hivernants. 
Castelldefels 18 exs. en pas el 23.III (RDAA.

a: CISEN; El Pebret, núm. 12). 40 exs. per
tot el litoral el 15.X (FSEB).

GARRAF

Garraf 1 ex. subadult en direcció N a 6
milles de la costa el 28.VIII (CGGA i XBGA).   

MARESME

Malgrat de Mar 48 exs. al litoral de la de-
sembocadura de la Tordera l’11.I (XLBA i
AVDA).

TARRAGONÈS

Altafulla 13 exs. en dues hores d’obser-
vació al roquer d’Altafulla el 21.X (ACTA i
PJAA). 
Salou 1 ex. subadult al cap de Salou el
2.IV (PASA). 19 exs. en dues hores d’ob-
servació al cap de Salou el 21.X (GSAB). 
Tarragona 10 exs. adults en dues hores
d’observació a la punta de la Móra el 21.X
(GSAB). 
Torredembarra 30 exs. als Muntanyans
el 29.X (AVDA). 1 ex. adult i 1 ex. subadult
als Muntanyans el 3.XII (PASA).

AIGÜES CATALANES 

Delta de l’Ebre-Cap de Creus Durant una
campanya de pesca es realitzen observa-
cions puntuals en baix nombre per tot el
litoral (principalment aigües del delta de
l’Ebre, zona de Vilanova i la Geltrú, i cos-
ta nord) entre el 7.VI i el 20.VI; la majo-
ria són exs. immaturs, però també s’ob-
serva 1 ex. adult al delta de l’Ebre el 20.VI
(JAPB i PASA).

Phalacrocorax carbo  
Corb marí gros

El cens hivernal del mes de gener dóna un
total de 8.467 exemplars, la xifra més alta
mai enregistrada a Catalunya, ja que fins
ara el màxim recompte era de 1997, amb
5.624 individus. Un dels augments més
importants en el nombre d’efectius res-
pecte les temporades anteriors és el de la
demarcació de Lleida, amb un salt quan-
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titatiu molt fort
entre 1999 i 2000
(1.096 vs 3.953). Això
fa pensar que les dades
de 1999 hagin estat
infravalorades, sobre-
tot si tenim en comp-
te que en un dels dor-
midors més importants
del país com l’Ai-
guabarreig del
Segrià-Cinca
durant l’hivern de
1999 s’hi estimava un contingent superior
als 2.000 exemplars (Calvet et al. en prep.).
A part dels biaxos inherents als censos
(nombre de localitats censades, dies de
cens, mobilitat dels ocells) és clara la ten-
dència a l’augment de la població hiver-
nant de casa nostra i en especial dels ocells
a la vall de l’Ebre. Com és habitual, durant
aquest any també han arribat dades sobre
ocells estivals, amb citacions durant els
mesos de juny i juliol al Pla de l’Estany,
Pallars Sobirà i Berguedà, però sense cap
evidència clara de nidificació. D’altra ban-
da, les dades d’ocells al mes d’agost deuen
correspondre a arribades ja força prime-
renques d’hivernants.-RACC i SHVA.

ALT CAMP

Valls 125-150 exs. en migració el 3.III
(MDDB). 

ALT EMPORDÀ

Badia de Roses 35 exs. – alguns amb plo-
matge reproductor - als esculls de Ca-
nyelles, el 27.II (JHCA, APBD i JMAA). 4 exs.
el 28.IV (GDDB); darrera citació prenup-
cial.
Boadella - Darnius 42 exs. a l’embassa-
ment el 16.I; cens d’ocells aquàtics hiver-
nants (ABBC, JQQA, CBVA, MPDA i MQBA). 
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 233 exs. als dormidors el 17.I; cens
d’ocells aquàtics hivernants (JMAA). 182

exs. als dormidors el 21.II (JMAA). 1 ex. a
la closa del Puig el 27.IV; darrera citació
prenupcial (JMAA). 1 ex. a la bassa del Gall
Marí el 20.VIII; primera citació postnup-
cial (JMAA). 74 exs als dormidors el 15.XI
(JMAA) i 166 exs. el 18.XII (JMAA i TFAA);
censos d’hivernants. 
Parc Natural del Cap de Creus 20 exs.
aturats a cap Norfeu el 27.II (JHCA, APBD i
JMAA).

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 118 exs. en un dor-
midor del pantà de Foix l’1.II (RRJA i XBGA).
1 ex. el 9.V; darrera citació prenupcial
(XBGA). 1 ex. adult i 1 ex. jove el 10.VIII;
primera citació postnupcial (CGGA i RRJA).
98 exs. el 8.XI (PTEA).

ALT URGELL 

Embassament d’Oliana 2 exs. el 17.VIII.
És poc habitual veure exemplars de l’es-
pècie en aquestes dates. Fins al 15 d’oc-
tubre no se´n van veure més al mateix lloc
(PMPC i TVRT). Entre 40 i 82 exs. entre el
6.I i el 19.II (PMPC). Fins a 126 exs. el
15.XI. S’estan creant més dormidors aigües
amunt. El dormidor del pantà està per les
roques; els altres, en grans arbres del bosc
de ribera, alguns ja secs (PMPC). 
Vilanova de Banat 6 exs. en migració Segre
avall el 6.IX (JDAB). 21 exs. en migració
Segre avall el 25.IX. Ambdues citacions
durant el 6è estudi de la migració pos-
tnupcial de rapinyaires al Parc Natural
Cadí-Moixeró. (JDAB).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 2.117 exs. a tot el delta el
10-19.I; cens d’ocells aquàtics hiver-
nants (PDEA). 10 exs. estiuejants a tot el
delta, repartits per l’Encanyissada, el Canal
Vell, la punta de la Banya i els calaixos de
Buda (DBCA). 1 ex. juvenil al Canal Vell el
29.VIII; primera observació postnupcial
(DBCA).
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BAIX EMPORDÀ

Colomers 180 exs. al dormidor el 12.II;
màxim cens del període hivernal (CBLA i
MFCB). 132 exs. al dormidor el 23.XII;
màxima concentració del període octubre-
desembre (CBLA i MFCB).
Sant Feliu de Guíxols 38 exs. (29 adults
i 9 immaturs) al dormidor de la punta d’en
Bosch el 7.I (JHCA).
Illes Formigues 13 exs. al dormidor el
21.I (JHCA).
Illes Medes 122 exs. - 99 adults, 17
subadults i 6 de 1r hivern - al dormidor
el 29.I (JHCA). 

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 632 exs. el 15.I durant
el cens d’ocells aquàtics hivernants. 171
exs. sobre la maresma (RGBA i ARMC) més
104 i 150 exs. a la platja de la Ricarda en
pas el 7.III (EDRA). 1 ex. de 2n estiu a la
maresma el 8.V (FLSA, RGBA i FSEB); darre-
ra citació de pas prenupcial. 1 ex. al Remo-
lar el 17.VIII (ARMC); primera citació del
pas postnupcial. 1 ex. a la maresma amb
anella PVC verda “1H0” el 29.IX (FLSA i
EGPA); exemplar procedent de Dinamar-
ca. 
Molins de Rei 106 exs. remuntant el riu
Llobregat el 4.XI (SSAA); màx. nombre
comptat.

BAGES

Castellbell i el Vilar Més de 40 exs. al
meandre del Llobregat el 28.II (AOTA i
TMMA) i 58 exs. al mateix indret el 13.XI
(ADOA). 
Manresa 1 ex. al Cardener el 17.IV (ABHA). 
El Pont de Vilomara Des del principi d’hi-
vern s’estableix un dormidor en un bosc
de ribera del Llobregat, on s’arriben a aple-
gar fins a més de 300 exs. (ABHA, ACOA,

XCCA i JCXQ)

BARCELONÈS 

Barcelona 34 exs. sobrevolant el parc Güell

el 19.II (XBAA). 24 exs. sobrevolant el parc
del Guinardó el 22.X (XBAA). 
Sant Adrià de Besòs 15 exs. a la desem-
bocadura del Besòs el 12.III; màxim nom-
bre censat aquest any (XLBA i RSXA). 1 ex.
el 10.IV (XLBA). 1 ex. a la desembocadu-
ra del Besòs el 4.X; primera citació post-
nupcial (XLBA). 
Santa Coloma de Gramenet 3 exs. bai-
xant el riu Besòs el 29.XI (XLBA).    

BERGUEDÀ

Avià Presència regular a l’estany de Grau-
gés des de l’1.I fins al 27.III, amb un recomp-
te màxim de 32 exs. el 13.I; alguns exs.
poden pernoctar a l’estany, però la major
part sembla que es desplacen diàriament
fins al dormidor de l’embassament de la
Baells (JSPB i PABB). 
Berga Estol d’aprox. 50 exs. en migració
activa, en direcció E, a la serra de Queralt
l’1.IV (PABB). 
Cercs Present a l’embassament de la Baells
des de l’1.I fins almenys al 12.IV; censos
al dormidor: 33 exs. el 17.I, 67 exs. el 9.II,
61 exs. el 2.III, 35 exs. el 28.III (JSPB i PABB).
S’observa 1 ex. el 16.VI i també la setma-
na següent, sense data precisa (LCLA). Nova-
ment present des del 20.X fins al 31.XII,
amb 94 exs. al dormidor el 27.XII (JSPB,

LCLA i PABB). 

GARROTXA

Mieres 4 exs. sobrevolen la serra de Fines-
tres en direcció a Susqueda el 6.XII (JACB,

JPEA, RPEA i TCRA). 
Olot 1 ex. sobrevolant el riu Fluvià aigües
amunt a gran alçada el 14.XII (JFCA). 
Sant Ferriol 119 exs. en un dormidor a
la central del mig al riu Fluvià el 3.III (AJOA

i CFQA). 70 exs. en un dormidor situat en
una pollancreda a l’illa de Fluvià el 25.XI
(CFQA). 60 exs. en un dormidor a la cen-
tral del mig al riu Fluvià el 26.XII (CFQA).
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GIRONÈS

Girona 5 exs. al riu Ter el 31.III (MVGA i
PFLB). 2 exs. al riu Ter al seu pas per Giro-
na el 7.X (ACHA, CPVA i PFLB). 101 exs. al
riu Ter, a la zona de can Salvatella, el 26.XI
(PFLB i PGGA).

NOGUERA

Balaguer 74 exs. al riu Segre el 8.IV (ANCA). 
Camarasa Grup de 150 exs. durant el dia
a l’embassament de Sant Llorenç de Mont-
gai el 26.XI (JEBA). 

OSONA

Centelles 12 exs. en migració activa, en
direcció N, el 6.IV (JPCA i XGMA).
Collsuspina 6 exs. en vol cap al N al coll
de la Pullosa el 16.IX (FMVB).
Manlleu 22 exs. reposen en uns arbres a
la ribera del riu Ter, entre Manlleu i la Gle-
va, el 15.XII (RPEA).

PALLARS JUSSÀ

Sant Esteve de la Sarga 2 exs. al congost
de Mont-rebei el 15.X (SMRA). 
Embassament de Cellers 7 exs. el 5.II
(ADOA).

PALLARS SOBIRÀ

Estany de Moncortès 2 exs. el 2.I (ANCA).
1 ex. el 6.VII (PABB).

PLA DE L’ESTANY

Banyoles 7 exs. a l’estany al dormidor de
la zona de can Morgat l’1.I (CFQA). 10 exs.
a l’estany el 22.II (CFQA). 2 exs. al dormi-
dor de can Morgat el 12.IV; última citació
hivernal d’aquest dormidor (CFQA). 6 exs.
volant a l’estany en direcció S el 3.X (CFQA

i JLBA). 56 exs. en migració s’aturen a dor-
mir en els pollancres de can Morgat el 3.X
(CFQA). 
Esponellà 1 ex. volant sobre el riu Fluvià
a l’alçada de Vilert el 14.IV (CFQA). 1 ex.
adult al camí de les rescloses al riu Fluvià
el 14.VI (PFLB). 

Fontcoberta 1 ex. a l’estany d’Espolla el
24.XII (XVPA).

PLA D’URGELL

Bellvís 1 ex. al riu Corb el 8.IV (FMSA).

RIBERA D’EBRE

Ascó 1 ex. el 5.VIII (LJAA i PJAA). 
Flix 376 exs. el 14.I (PJMB), 105 exs. el
16.I i 725 exs. el 19.II (MAXD i VCBA),
350 exs. el 17.III (PJMB); totes les obser-
vacions al meandre de Flix. 
Riba-roja d’Ebre 878 exs. el 16.I (MAXD i
VCBA). 1 ex. el 17.IV; darrera observació
prenupcial (MAXD i VCBA). 2 exs. el 7.X;
primera observació postnupcial (MAXD i
VCBA). 

RIPOLLÈS

Ripoll 15 exs. remuntant el riu el 27.XII
(FGPA).

SEGRIÀ

Vilanova de la Barca 1 adult i 1 jove al
sot del Fuster el 23.IX (AAAY i CJMA); 270
exs. volant riu amunt al riu Segre el 22.X
(JEBA).

SELVA

Massanes 1 ex. a la riera de Santa Colo-
ma el 29.I (JRRC i DDDA). 
Susqueda 140 exs. al pantà de Susqueda
el 29.I (JBCB).

TARRAGONÈS

Tarragona 1 ex. el 18.VIII i 60 exs. el 8.XII,
tots al port de Tarragona (ACTA i PJAA). 
Torredembarra 3 exs. als Muntanyans el
9.I; cens d’hivernants (AVDA). 84 exs. als
Muntanyans el 25.XI (AVDA i JVDA).

VALLÈS OCCIDENTAL 

Palau de Plegamans 8 exs. sobrevolant
can Falguera cap el SO el 12.XI (JPCA). 1
ex. a l’hostal del Fum l’11.XII; hivernant
rar a la plana del Vallès (JRFA).        
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VALLÈS ORIENTAL 

Castellterçol 35 exs. en migració el 28.X
(XLBA, JJMA i JBDA). 
Mollet del Vallès 1 ex. sobrevolant Gallecs
el 3.XII (DDDA i TDHA). 
Sant Celoni 1 ex. sobrevolant el riu Tor-
dera el 28.XI i el 8.XII (JRRC). 
Sant Fost de Campsentelles 1 ex. a la
gravera de Canyelles el 21.I (FMVB). 1 ex.
al riu Besòs entre el 26.XII i el 31.XII (FMVB). 

Phalacrocorax aristotelis 
Corb marí emplomallat 

La costa del Baix Empordà continua essent
l’únic lloc de cria comprovada els darrers
anys. Cal fer notar la manca d’informació
en aquest i anteriors anuaris de les costes
rocoses del Baix Camp i Baix Ebre, que
aparentment ofereixen un ambient ade-
quat per a l’espècie. És interessant l’ob-
servació de Castell d’Aro, que de ser accep-
tada, seria la primera cita d’aquesta subes-
pècie per a Catalunya i la segona pels Països
Catalans (Clavell 2002).-DBRA.

ALT EMPORDÀ

Badia de Roses 1 ex. adult el 19.III (HSSA).
2 exs. davant la platja de can Comes el
10.XI i 1 ex. el 24.XI (JMAA).
Parc Natural del Cap de Creus Entre els
mesos de febrer i abril es prospecta la cos-
ta de la península del cap de Creus amb
la intenció de localitzar possibles nius ocu-
pats d’aquesta espècie. No s’obtenen resul-
tats positius. La costa del cap de Creus és
frequentada per l’espècie durant el perío-
de de la dispersió postnupcial (JHCA). 19
exs. a la punta del cap de Creus el 9.IX
(ACHA, DSBB, LJFA i PFLB).

BAIX LLOBREGAT 

Delta del Llobregat 1 ex. immatur a la
platja de la Podrida el 20.V (DGBA); pos-
siblement es tracta d’un exemplar proce-

dent de les poblacions nidificants de les
illes Balears.

BAIX EMPORDÀ

Begur 8 exs. (3 adults i 5 immaturs) al cap
de Begur el 26.II (JHCA, APBD i JMAA). 2
adults ocupant un niu a Aiguablava el 24.IV
(JHCA).
Castell d’Aro - Platja d’Aro 1 adult amb
caràcters de la subespècie aristotelis obser-
vat a la cala de la Conca entre el 16.XII i el
25.XII (CACB). Citació pendent d’homolo-
gació pel Comitè Avifaunístic de Catalunya.
Illes Medes Entre els mesos de gener i
maig es comptabilitzen un total de 12 nius
ocupats, dels quals 7 acaben essent de
reproducció segura i 5 de reproducció pro-
bable. El total de polls envolats és de 12.
La colònia de les illes i la seva àrea d’in-
fluència s’estima, en el mateix període de
temps, en 60-70 exs. (JHCA). 
Sant Feliu de Guíxols 34 exs. (només 3
adults i 31 immaturs) a la punta d’en Bosch
el 7.I. Posteriorment, s’hi veu 1 adult
ajocat al niu i 1 adult i 3 immaturs pels
voltants el 4.III (JHCA). 
Serra del Montgrí 1 adult ajocat al niu a
la punta del Falaguer el 26.II (JHCA, APBD

i JMAA). A la costa del Baix Empordà es
localitzen aquest any un mínim de 15 pare-
lles amb territori, de les quals 10 són de
cria segura i 5 de cria probable (JHCA).

MARESME

Malgrat de Mar Aprox. 70 exs. volant pel
litoral en direcció S, cap a les zones d’ali-
mentació, el 5.X (XLBA i JBDA). Aprox. 50
exs. volant en direcció N, cap al dormi-
dor, el 8.XII (AMVE, CODA i DEFA). 
Sant Pol de Mar 2 exs. joves posats en
unes roques a pocs metres de la platja el
20.VII (BIPA i XCGA).      

TARRAGONÈS

Salou 1 ex. adult al cap de Salou el 8.XII
(ACTA i PJAA).

Anuari d’Ornitologia de Catalunya 200058



Tarragona 1 ex. jove al port de Tarrago-
na el 23.VIII (ACTA i PJAA).
Torredembarra 1 ex. als Muntanyans el
9.I; cens d’hivernants (AVDA). 1 ex. als
Muntanyans el 12.II (PASA). 2 exs. als Mun-
tanyans el 14.X (AVDA i JVDA). 1 ex. als
Muntanyans el 3.XII (JVDA).

Botaurus stellaris
Bitó comú 

Es repeteix la crítica situació de l’any 1999
pel que fa als mascles territorials detectats:
tan sols un, als aiguamolls de l’Empordà,
en una zona d’hàbitat regenerat al parc a
la dècada dels 90 (des del 1996 un mas-
cle cantor hi ha estat present tots els anys);
al mateix parc no se n’hi ha detectat cap
altre (a la zona tradicionalment més rica
en mascles territorials això ha estat a
causa de les males condicions existents,
sobretot a la manca d’aigua). A la resta de
Catalunya, la dada d’un mascle cantant
molt breument al delta de l’Ebre corres-
pondria a un individu no establert terri-
torialment. La resta d’observacions corres-
ponen a individus en pas, sobretot en les
principals zones humides litorals (gran
escassetat de dades de pas prenupcial al
delta de l’Ebre), i a la presència d’algun
individu clarament hivernant.-JOSA.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. present a la Massona durant
tot el mes de gener (PAEA); Cens d’aus aquà-
tiques hivernants. Observacions d’exs.
aïllats a la RN2, especialment a la Masso-
na i a l’estany del Cortalet, durant els mesos
de febrer, març i abril (PAEA). 1 mascle
defensant territori en un canyissar de la
RN1 entre el mesos de març i maig (ESVA,

JOSA 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 als mesos de maig,
juny, juliol i agost. Sí que s’ha escoltat,
però, un mascle cantant els dies 9 i 10.IV
al Rodell de Conxa, Canal Vell, tot i que
devia tractar-se d’un migrant, ja que no va
tornar a ser vist ni sentit amb posteriori-
tat, en una àrea on la prospecció és força
intensa. Com l’any anterior les observa-
cions s’han concentrat bàsicament a la tar-
dor-hivern, 26 individus sobre un total de
32, amb només 6 ocells registrats al perí-
ode primavera-estiu. Per mesos les obser-
vacions s’han repartit així: 3 exs. al gener,
1 ex. al febrer, 1 ex. al març, 1 ex. a l’a-
bril, 2 ex. al setembre, 7 exs. a l’octubre,
12 exs. al novembre i 5 ex. al desembre.
El Canal Vell i l’illa de Buda, amb 18 i 7
contactes respectivament, han estat les
localitats on s’han dut a terme més obser-
vacions; la resta fan referència a l’Encan-
yissada (2), la Tancada (1), la Nòria (1),
la Platjola (1) i l’Alfacada (2) (DBCA i
FVEA/PDEA).

BAIX EMPORDÀ

Baix Ter 1 ex. al riu Ter, al seu pas per
Torroella de Montgrí, el 19.III (DBRA, AGCB,

XGMA i ECGB).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. al canyissar de
la maresma el 21.II (FLSA, RGBA, JBFA i TMPA).
Diferents observacions i escoltes a partir
d’aquesta data fins al 15.III (FSEB i JBFA). 1
ex. a ca l’Arana el 25.X (XLBA, JCMC i JBXA)
i 30.X (FLSA i JCMC). 1 ex. sobre la mares-
ma el 24.XI (PBGA). 1 ex. al camp de fut-
bol el 7.XII (ABBB).
Molins de Rei 1 ex. alimentant-se als aigua-
molls de Molins el 8.XI (SSAA).
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Ixobrychus minutus  
Martinet menut

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. a la depuradora del Matà el
9.IV (ACHA, PFLB i HPMA); primera citació
prenupcial. Població nidificant avaluada
en 11-13 parelles (JMAA).

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 1 ex. al riu Foix
l’11.VI (MSSA i PTEA). 1 ex. al pantà de Foix
el 23.IV (MSSA i PTEA). 
Vilobí del Penedès 1 parella als pèlags de
Vilobí el 18.V (XBGA). 

ALT URGELL

Coll de Nargó 1 ex. el 15.VI (CRGA a: Els
ocells del Segre a la Seu, JDAB 2002). Pri-
mera citació per a la comarca.

BAGES

Santpedor 2 exs. (1 adult i 1 jove) a la
bassa de la Bòbila el 23.VI (ADOA).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 mascle al Canal Vell el
28.III; primera observació prenupcial (DBCA).
1 ex. de 1r hivern al Canal Vell el 5.XI;
darrera observació postnupcial (DBCA i JPVF).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. al canyar de la
comporta el 21.IV (FBBA a: CISEN; El Pebret,
núm. 13); primera citació de pas prenup-
cial. Entre 7 i 9 parelles nidificants al Remo-
lar (FSEB i FLSA). 1 ex. a la llacuna de la
Ricarda el 18.X (XLBA, JCMC, DBRA i AJXB);
darrera citació de pas postnupcial.

NOGUERA

Camarasa 1 ex. a l’embassament de Sant
Llorenç de Montgai el 4.VI (ANCA). 
Gerb 1 mascle cantant al partidor de Gerb
el 3.VI (ANCA).

RIBERA D’EBRE

Flix 1 ex. el 15.V i 1 ex. jove el 7.VIII,
ambdós a Sebes (PJMB). 

SEGRIÀ

Lleida 1 mascle al Pont Vell el 16.V (FMSA).
Torres de Segre 2 exs. al canyissar del
pantà de Camelis l’11.V (EFSA). 1 femella
al pantà d’Utxesa l’11.VII (ABBA, AVPA i
SMRA).

TARRAGONÈS

Torredembarra 1 ex. als Muntanyans el
16.IV (JVDA).

Nycticorax nycticorax  
Martinet de nit

ALT CAMP

Vila-rodona 1 ex. al riu Gaià el 16.VI (CGGA

i XBGA).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. a les closes del Cortalet el
6.III (BMBA); primera citació prenupcial.
20 exs. a la RN2 el 2.VIII (BPPA); xifra
màxima durant el període estival. 2 exs.
a la closa del Puig el 16.XII (PAXD); cita-
ció hivernal.
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ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal Observat al pantà
de Foix entre el 12.IV i el 17.IV, amb un
màxim de 2 exs. el 12.IV (PTEA). 

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre36 exs. a tot el delta el 10-19.I;
cens d’ocells aquàtics hivernants (PDEA).

BAIX EMPORDÀ

Baix Ter 9 exs. al riu Ter, al seu pas per
Torroella de Montgrí, el 3.II; primera cita-
ció prenupcial (DBRA). Posteriorment, en
aquest mateix punt, 3 exs. el 3.XII i 7 exs.
el 15.XII; citacions hivernals (DBRA). 
Illes Medes 143 nius comptabilitzats a la
colònia d’ardeids els dies 10.VI i 11.VI
(EPGA, MBMA, NPSA i VPRA).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 5 exs. el 15.I durant
el cens d’ocells aquàtics hivernants. Obser-
vacions durant tots els mesos de l’any des-
tacant un màxim de 50 exs. sobre el Remo-
lar el 28.VIII (RGBA). Alguns exemplars
entren i surten del canyar de la comporta
durant tot el mes de maig (RGBA, FLSA i
FSEB); indicis reproductius. 

BARCELONÈS 

Barcelona 1 ex. en pas nocturn sobre el
Poble Sec el 29.VII (JAPB). 2 exs. s’aturen
sobre un pi prop del mercat de Sant Andreu
a les 8 del matí, i s’hi queden, potser a dor-
mir, el 22.III (JCCA).

GIRONÈS

Girona 1 ex. jove a l’illa de Ter el 15.I
(ACBD i PFLB). 1 parella portant becada
l’11.VI (ACHA, CPVA i PFLB). 
Salt 1 ex. jove de l’any a l’illa de la Pilas-
tra el 7.VII (IBGA).

MARESME

Tiana 1 ex. en migració a ca l’Andreu el
2.X (XLBA) i 2 exs. el 4.X (JFOB).

OSONA

Orís 1 ex. a Puigdemalla el 27.II (CMGA).

PLA DE L’ESTANY

Banyoles 10 exs. en migració a l’estany el
3.IX (CFQA). 
Cornellà del Terri 1 parella al riu Terri a
Borgonyà el 12.V; aquesta parella se la veu
durant tot l’estiu (CFQA).
Esponellà 1 ex. al riu Fluvià a Vilert el
30.V (CFQA). 
Orfes 1 ex. jove al riu Fluvià el 25.VI
(CFQA). 
Serinyà 1 ex. jove a l’illa de Fluvià el 25.XI
(CFQA).

RIBERA D’EBRE 

Flix 3 exs. adults i 2 immaturs al pas de
barca el 4.III (XGXC) (XGMA i ECGB).

SEGRIÀ

Torres de Segre Al pantà d’Utxesa 48 exs.
en la colònia de cria amb mín. de 8 nius
ocupats el 21.IV (JCGA), mín. de 56 ads.,
8 juvs., 6 nius amb polls de l’any i 24 nius
sense polls el 13.V (GBCA). Al riu Segre 13
adults i joves el 8.I (JEBA) i 23 exs., amb
mín. de 3 juvs. el 26.XII (JCGA).

TARRAGONÈS

Torredembarra 1 ex. als Muntanyans el
10.IV (CGGA, RRJA i XBGA).

VALLÈS ORIENTAL 

Sant Fost de Campsentelles 1 ex. a la
gravera de Canyelles el 14.V (DPHA). 

Ardeola ralloides  
Martinet ros

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. a l’estany de les Molleroses
l’1.IV (CLAA); primera citació en pas pre-
nupcial. 21 exs. als estanys del Matà el
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28.IV; xifra màxima en pas prenupcial
(JMAA). 2 exs. als estanys del Matà el 25.V;
darrera citació en pas prenupcial (JMAA).
1 ex. als arrossars de la Gallinera el 20.VI;
primera citació en pas postnupcial (JMAA).
2 exs. a l’estany Europa el 3.IX (JCPA i
RACB); darrera citació en pas postnup-
cial.

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 2 exs. al pantà de
Foix el 19.V (PABA). 

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 3 exs. a Masia Blanca el
27.III; primera observació prenupcial
(DBCA). 3 exs. adults al Canal Vell el 19.X;
darrera observaciò postnupcial (DBCA i
JPVF). S’observa un mínim de 6 exs. de 1r
hivern en diverses ocasions al llarg de tot
el novembre i desembre en diferents loca-
litats del delta (DBCA, FVEA i JPVF). 

BAIX EMPORDÀ

Baix Ter 2 exs. als arrossars del mas Gela-
bert i 1 ex. a les basses d’en Coll el 24.VI
(JPCA). 1 ex. adult als arrossars de Pals el
2.VII (XGMA i ECGB).

BAIX LLOBREGAT 

Delta del Llobregat 5 exs. a la maresma
l’1.IV (DBCA, FLSA, XLBA, RGBA, JCMC, DGBA,

CGFA i JPXB); primera citació de pas pre-
nupcial. Diferents observacions durant els
mesos següents amb un màxim de 25 exs.
al dormidor del canyar de la maresma el
30.IV (DGBA). 3-4 parelles nidificants al
canyar de la maresma (RGBA, FSEB i FLSA).
1 ex. a la Vidala el 15.X (EGPA); darrera
citació de pas postnupcial.

BARCELONÈS 

Barcelona 1 ex. amb 6 exs. de B. ibis a Sant
Andreu, al vespre del 5.IV (JCCA).
Sant Adrià de Besòs 2 exs. a la desem-
bocadura del Besòs el 26.IV (XLBA). 

GIRONÈS

Girona 2 exs. a Fontajau el 29.IV (ACHA,

HPMA i PFLB).

MARESME

Malgrat de Mar 2 exs. a la desemboca-
dura de la Tordera el 14.V (JCRE, MMMB,

MSSA i PTEA).     

RIBERA D’EBRE

Flix 2 exs. a Sebes el 10.VIII (PJMB). 1 ex
al pantà el 24.VIII (JPEA i RPEA).

SEGRIÀ

Alcarràs 2 exs. (1 adult i 1 juvenil) als
arrossars d’Alcarràs (JPPE).
Torres de Segre 1 ex. als arrossars el 12.V
(GBCA). 1 ex. al pantà de Camelis el 2.VIII
(SWWA).

TARRAGONÈS

Torredembarra 1 ex. als Muntanyans l’1.IV
(AVDA i JVDA). 1 ex. als Muntanyans el 7.V
(PARA). 1 ex. als Muntanyans el 21.V (AVDA

i JVDA). 1 ex. als Muntanyans el 29.VII (AVDA).

VALLÈS ORIENTAL 

Granollers 1 ex. al riu Congost el 18.V;
es tracta d’un migrador rar al Vallès (JRFA).

Bubulcus ibis  
Esplugabous

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1.665 exs. als dormidors a mitjans
de gener; cens d’ocells aquàtics hivernants
(JMAA). 1.275 exs. als dormidors el 20.XII
(JMAA); cens d’hivernants.

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 74 exs. en un dor-
midor del pantà de Foix l’1.II (CGGA i PTEA).
77 exs. el 2.IV (CGGA, RRJA i XBGA). 40 exs.
el 8.XI (PTEA).           
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BAGES

Santpedor 1 ex. a la bassa de la Bòbila el
9.IX (FMSA). Aprox. 100 exs. pernocten
diàriament a la bassa de la Bòbila durant
el mes de desembre (ABHA).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 2.933 exs. a tot el delta el
10-19.I; cens d’ocells aquàtics hiver-
nants (PDEA).

BAIX EMPORDÀ

Castell d’Aro - Platja d’Aro Màx. 45 exs.
a s’Agaró el 12.II (CACB). Última observa-
ció hivernal a la vall del Ridaura el 6.IV
(CACB). Posteriorment, primera observa-
ció hivernal el 13.X (CACB). 
Illes Medes 1.103 nius comptabilitzats a
la colònia d’ardeids els dies 10.VI i 11.VI
(EPGA, MBMA, NPSA i VPRA).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1.615 exs. el 15.I
durant el cens d’ocells aquàtics hivernants.
Un estol de 240 exs. s’aturen a la mares-
ma l’11.III (DGBA a: CISEN; El Pebret, núm.
12); possiblement en pas prenupcial. 70
exs. en un dormidor del canyar de la com-
porta el 29.VII (DGBA. a: CISEN; El Pebret,
núm. 14).

BARCELONÈS

Barcelona 5 parelles nidifiquen aquest any
al Zoo de Barcelona (JGGD).

GIRONÈS

Celrà Més de 80 exs. al riu Ter el 25.III
(JRRC). 
Girona Primeres observacions d’exs. al
dormidor de la bassa de la Barca l’1.X (MVGA

i PFLB). 1.890 exs. al dormidor de la bas-
sa de la Barca el 2.XII (ACHA i PFLB).

OSONA

Gurb 15 exs. el 13.I (JBCB) i 12 exs. el
20.IV (ADOA). 

Els Hostalets de Balenyà 2 exs. volant
en direcció N el 15.V (JRFA). 
Sant Hipòlit de Voltregà 22 exs. al riu
el 17.I (JBCB).

PLA DE L’ESTANY

Banyoles 91 exs. al dormidor de l’estany
l’1.I (CFQA), 193 exs. el 3.I (CFQA) i 160
exs. el 16.I (GGTA, XVPA, PCSA i CFQA). Més
de 100 exs. a la zona de can Morgat el 7.II
(CFQA). 15 exs. volant per sobre l’estany
en direcció S el 4.IX (CFQA). Més de 50
exs. en el dormidor de l’estany el 6.XI
(CFQA). 
Fontcoberta 56 exs. a l’estany d’Espolla
el 24.XII (XVPA). 
Serinyà 4 exs. al pla de Martís el 23.II
(CFQA).

PLA D’URGELL

Mollerussa 1 ex. el 18.III (JEBA). 
El Poal Més de 100 exs. entre els Arcs i el
Poal el 23.II (FMSA). 1 ex. el 15.III i el 18.III
(JEBA).
Torregrossa Durant tot el mes de novem-
bre un dormidor d’entre 200 i 600 exs.,
amb màxims de 1.000-1.500 exs. (JAGA). 

SEGRIÀ

Torres de Segre Al pantà d’Utxesa cons-
trucció de nius i mín. de 59 exs. el 21.IV
(JCGA), mín. de 20 nius i altres encara en
construcció el 13.V (GBCA).

SELVA

Sils Aprox. 50 exs. en diversos grups a la
zona dels estanys el 22.III (JRRC).

URGELL

Tàrrega Més de 15 exs. el 5.III, fora de
l’àrea i la fenologia habitual als conreus de
la plana (FMSA). 10 exs. volant en direcció
O el 15.XII (FMSA). 

VALLÈS ORIENTAL 

Martorelles 6 exs. al riu Besòs el 14.V;
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s’observen durant tot l’any, lligats sem-
pre als ramats d’ovelles que hi pasturen
(ARVB).        

Egretta gularis
Martinet dels esculls

No hi ha encara cap citació homologada
a l’Estat espanyol assignada a la forma
oriental del martinet dels esculls, la subes-
pècie schistacea. Tot i que Catalunya sem-
bla geogràficament un dels llocs més pro-
picis per divagàncies d’animals de l’est,
la presència d’exemplars híbrids en dife-
rents indrets de la Península i que pre-
senten diferents fenotips o morfs fa que
calgui extremar la prudència i la recolli-
da de dades davant qualsevol d’aquestes
observacions. D’aquesta manera s’explica
que un exemplar inicialment identificat
com a jove de schistacea fos finalment accep-
tat com a híbrid atesa la impossibilitat de
separar-lo correctament de possibles schis-
tacea pures. D’altra banda, els exemplars
que certament poden ser identificats amb
garanties són els adults que presenten la
típica coloració gris pissarra fosc i que,
com en el cas de les citacions emporda-
neses, només es presenten a les nostres
contrades a la primavera-estiu, a diferèn-
cia dels exemplars que mostren caràcters
híbrids, els quals també poden restar-hi
tot l’hivern.-RGBA.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 adult amb caràcters de la subes-
pècie gularis observat als estanys del Matà
i a l’estany del Cortalet entre l’1.V (PAEA)
i el 7.V (JFFA)(CMMA i TPPA). Citació homo-
logada pel Comité de Rarezas de SEO/Bird-
Life, encara que no es contempla tot el
període d’observació.

BAIX EMPORDÀ

Baix Ter 1 ex. a les basses d’en Coll i a la
gola del riu Ter entre el 12.IV (JCWA i JRPB)
i el 2.V (PAEA). Citacions pendents d’ho-
mologació pel Comité de Rarezas de SEO/Bird-
Life.

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a ca l’Arana el
23.III (JDGA i LMXA). 1 ex. atribuït inicial-
ment a la subespècie schistacea a cal Roc
el 18.IX (JBDA, FLSA, RGBA, EGPA i GSPA) fins
al 8.XI (XLBA), però homologat com a pro-
bable híbrid entre martinet blanc Egretta
garzetta i martinet dels esculls Egretta gula-
ris ssp. per part del Comité de Rarezas de
SEO/BirdLife.
Molins de Rei El mateix ex. de cal Roc
vist des del 10.VIII al dormidor d’Egretta
garzetta dels aiguamolls (SSAA, NRPA i CFMA);
posteriorment es torna a localitzar al mateix
dormidor el 10.XI (SSAA). Citació homol-
gada pel Comité de Rarezas de SEO/BirdLi-
fe en els termes de la citació del delta del
Llobregat (CR/SEO in litt.).

Egretta garzetta  
Martinet blanc

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 14 exs. l’11.I; cens d’ocells aquà-
tics hivernants (PAEA). Aprox. 100 exs. als
estanys del Matà el 22.IV (BMBA i JSBD) i
70 exs. a l’estany del Tec el 27.IV (JMAA);
xifres màximes en pas prenupcial. 12 exs.
el 14.XI i només 1 ex. a tot el Parc Natu-
ral el 19.XII (PAEA); censos d’hivernants.

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 11 exs. en un dor-
midor del pantà de Foix el 2.IV (PTEA). 7
exs. el 4.IX (DVJA i PTEA)        
ALT URGELL

La Seu d’Urgell 1 ex. el 22.XI (PMPC). 
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Oliana 1 ex. al riu Segre el 6.I (PMPC). 1
ex. al riu Segre el 3.II (JNVA). Comença
a haver-hi citacions hivernals d’aquest
ardeid.

BAGES

Castellbell i el Vilar 16 exs. al meandre
del Llobregat el 24.VIII (AOTA i TMMA).
Castellbell i el Vilar-Sant Vicenç de Cas-
tellet Estol d’aprox. 20 exs. per la zona a
finals d’any (ABHA, MPXA i XCCA). 
Santpedor 2 exs. a la bassa de la Bòbila el
5.VI (ADOA).

BAIX CAMP

Reus 49 exs. el 24.II; grup que acostuma
passar la nit als afores de la ciutat (LJAA).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 848 exs. a tot el delta el
10-19.I; cens d’ocells aquàtics hiver-
nants (PDEA).

BAIX EMPORDÀ

Illes Medes 28 nius comptabilitzats a la
colònia d’ardeids els dies 10.VI i 11.VI
(EPGA, MBMA, NPSA i VPRA).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 36 exs. el 15.I durant
el cens d’ocells aquàtics hivernants. Pro-
bable nidificació al canyar de la maresma
el 27.VI (RGBA). Un màxim de 320 exs. a
la Vidala el 31.VIII (RGBA).
Molins de Rei 130 exs. al dormidor dels
aiguamolls de Molins l’1.VIII (SSAA); màxi-
ma concentració de l’any.

BARCELONÈS 

Barcelona Citacions durant tot l’any al
port de Barcelona (ADOA), amb un màxim
de 2 exs. el 21.I (XLBA). 3 parelles nidifi-
quen aquest any al Zoo de Barcelona (JGGD).
Sant Adrià de Besòs 14 exs. a la desem-
bocadura del Besòs el 31.X; màxim nom-
bre censat aquest any (XLBA).

Santa Coloma de Gramenet 2 exs. bai-
xant el riu Besòs el 2.VII (XLBA i RSXA). 1 ex.
al riu Besòs el 29.XI i el 30.XI (XLBA i FMVB).   

GARRAF

Cubelles 1 ex. a la platja de Sant Pere el
23.III (PTEA).

GIRONÈS

Girona 14 exs. al dormidor de la bassa de
la Barca el 2.XII (ACHA i PFLB). 
Salt 10 exs. a la zona del pla dels Socs i
les Cases Noves el 4.III (JRRC).

MARESME

Malgrat de Mar 3 exs. a la desemboca-
dura de la Tordera l’11.I (XLBA i AVDA). 
Premià de Mar 1 ex. al port el 17.III (XLBA).

OSONA

Sant Boi de Lluçanès 2 exs. en una bas-
sa el 9.IV; migrant escàs a la zona (JBCB).

PLA DE L’ESTANY

Banyoles 1 ex. en un camp inundat a l’es-
tany de la Cendra el 17.IV (XVPA). 1 ex.
volant sobre l’estany i s’atura a passar la
nit en uns arbres de la riera Castellana el
27.VIII (CFQA). 4 exs. en migració a l’es-
tany el 5.IX (CFQA).

PLA D’URGELL

Bellvís 1 ex. en un camp llaurat el 16.I
(FMSA). 
Mollerussa 1 ex. en un canalet el 9.I (JEBA). 

SEGRIÀ

Torres de Segre 13 exs. i un mín. de 5
nius ocupats al pantà d’Utxesa el 21.IV
(JCGA), mín. de 7 nius el 13.V (GBCA).

SELVA

Sils 12 exs. a la zona dels estanys el 22.III
(XLBA i JRRC). 10 exs. en un grup i 6 exs.
en un altre a la zona dels estanys el 30.IV
(JRRC).
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SOLSONÈS

Clariana de Cardener 16 exs. a l’em-
bassament de Sant Ponç el 2.IV; es tracta
d’una de les concentracions més nombro-
ses registrades a la zona (ACOB i MCOA).

VALLÈS OCCIDENTAL 

Rubí 1 ex. el 4.X (AOTA).        

VALLÈS ORIENTAL 

Sant Fost de Campsentelles 1 ex. al riu
Besòs el 9.I (DASA i DPHA).       

Egretta alba
Agró blanc

Aquesta espècie va criar per primera vega-
da a Catalunya l’any 1997, quan es va
reproduir amb èxit una parella a l’illa de
Buda, al delta de l’Ebre. Després de tres
anys sense observacions que poguessin
donar indicis de la seva nidificació, aquest
any ha tornat a criar amb èxit, cosa que
suposa un nou pas endavant en l’establi-
ment de l’espècie al delta. A més, els efec-
tius observats al llarg de l’any en aquesta
zona també van en augment respecte anys
anteriors. Tot plegat fa pensar que l’espè-
cie presenta una tendència positiva a la
zona, fet que estaria en consonància amb
la presència cada cop més habitual d’e-
xemplars en dispersió o hivernada en altres
zones humides del país, tant del litoral,
com de l’interior.-RACC i SHVA.

ALT CAMP 

La Masó 1 ex. al riu Francolí el 12.X; es
queda a la zona un parell de dies, barre-
jat amb altres ardeids (MDDB).

ALT EMPORDÀ

Bàscara 1 ex. al riu Fluvià el 20.XII (MVGA

i PFLB).
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. a la closa del Puig i a l’estany

del Cortalet el 2.I (FMBB, FMBC, JCJA i JCRB,

RPXG i BPXA). 1 ex. a la Massona el 30.I
(PAEA). En pas postnupcial, observacions
entre el 5.VII (JSBD) i el 29.X (MVGA i PFLB),
amb un màxim de 6 exs. a l’estany de Vilaüt
el 8.X (ASSB i HDDA). 1 ex. a la Reserva
Natural 2 el 3.XII (FVVA).

ALT URGELL 

La Seu d’Urgell 1 ex. el 14.XI entre un
grup de 9 Ardea cinerea. Sembla que cada
any hi ha més citacions a la comarca.

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 28 exs. a tot el delta el 10-
19.I; cens d’ocells aquàtics hivernants
(PDEA). Presència regular al llarg de tot
l’any, els recomptes màxims obtinguts per
mes han estat els següents: 31 exs. el 26.I,
29 exs. el 25.II, 22 exs. el 20.III, 9 exs. el
24.IV, 4 exs. el 30.V, 3 exs. el 19.VI, 5 exs.
el 22.VII, 11 exs. el 24.VIII, 21 exs. el
15.IX, 64 exs. el 16.X, 89 exs. el 20.XI i
93 exs. el 21.XII (DBCA, FVEA i JPVF/PDEA).
1 parella nidificant al canyissar del lluent
de Carlos, illa de Buda; tot i que no es visi-
ta el niu, volen un mínim de 2 polls;
cens d’ocells nidificants (DBCA, FVEA i
RTFA/PDEA).

BAIX EMPORDÀ

Baix Ter 1 ex. a les basses d’en Coll el 7.X
(AGCB, XLBA, JBDA, JJMA i DBRA). 9 exs. als
arrossars de l’antic estany de Pals el 29.X;
màxima concentració mai registrada a la
comarca (DBRA). 1 ex. als arrossars del mas
Carles el 2.XII (DBRA).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat Un màxim de 3 exs.
durant el mes de gener a la riera Roja el
10.I (RGBA i ARMC). 1 ex. a la maresma el
12.III (ABXC, MABA i DGBA) i 13.V (SSAA,

GSPA, MPXX i MNPA). Diverses observacions
durant el mes de setembre, octubre i novem-
bre amb un màxim de 6 exs. a la mares-
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ma el 3.X (FLSA, RGBA i EGPA) i l’11.XI (FLSA

i PEGA).

CERDANYA

Bolvir 2 exs. el 16.I posats en un arbre
amb 1 ex. d’A. cinerea prop d’una zona
humida a l’O del molí de Bolvir (RMVA). 
Ger 1 ex. el 9.II (RMVA).

GIRONÈS 

Girona 1 ex. al riu Ter a la zona del Con-
gost - pla de Campdorà entre els dies 23.XII
(MPXF i NRXA) i el 26.XII (MPXF, NRXA, ACHA

i PFLB).

MARESME

Malgrat de Mar 3 exs. volen sobre la des-
embocadura de la Tordera, fan una volta
i desapareixen en direcció N el 19.X (EBMA).

PLA DE L’ESTANY

Orfes 1 ex. al riu Fluvià el 20.XII (MVGA

i PFLB).

SEGRIÀ

Aitona 1 ex. al riu Segre el 19.XI (JCGA). 
Alcarràs 4 exs. al canal d’Aragó i Cata-
lunya el 20.X (JBCA). 

Ardea cinerea  
Bernat pescaire

Les noves localitats de cria o amb evi-
dències de possible nidificació als aigua-
molls de l’Empordà, el Foix, el Bages, Baix
Llobregat i Segrià corroboren la tendència
expansiva observada els darrers anys. Per
primer cop es publiquen a l’anuari dades
sobre la colònia de cria establerta al zoo
de Barcelona, aquest any amb un total de
70 parelles i amb un constant creixement.-
RACC i SHVA.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-

pordà 41 exs. l’11.I; cens d’ocells aquà-
tics hivernants (PAEA). 1 ex. aterra de mane-
ra sospitosa en un canyissar de la RN1, on
hi ha una colònia d’Agró roig Ardea pur-
purea, el 6.V (JMAA)(JCJA, FMMB, JCRB i SPGA).
37 exs. el 14.XI i 33 exs. el 19.XII (PAEA);
censos d’hivernants.

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 1 ex. amb un bran-
quilló al bec volant cap a la cua del pan-
tà de Foix el 13.IV (CGGA, RRJA i XBGA).   

ALT URGELL 

Embassament d’Oliana 126 exs. el 16.I
(PMPC). 102 exs. el 15.XI. Com cada any,
s’hi observen concentracions importants.
Hi ha, tanmateix, altres dormidors dis-
persos aigües amunt, de molts menys exem-
plars (PMPC).

BAGES

El Pont de Vilomara i Rocafort Colònia
de cria amb 20 nius el 25.V; hi ha almenys
4 nius amb polls (3 amb 3 polls i 1 amb
4), 2 nius amb ous i 4 nius desocupats,
mentre que a la resta hi ha adults i no es
veu l’interior (FMVB).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1.745 exs. a tot el delta el
10-19.I; cens d’ocells aquàtics hiver-
nants (PDEA).

BAIX EMPORDÀ

Baix Ter 46 exs. el 10.I; cens oficial d’hi-
vernants (ABRA i DBRA).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 114 exs. el 15.I
durant el cens d’ocells aquàtics hiver-
nants. Observacions durant tot l’any amb
un màxim de 65 exs. a la maresma el
18.II (ABXA). 1 niu amb 3 ous i un altre
en construcció al canyar de la maresma
el 4.IV (RGBA, FSEB i FLSA); primera dada
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de nidificació en la història del delta. 1
poll plomat al niu de la maresma el 26.IV
(RGBA). 
Martorell 38 exs. en un dormidor al riu
Llobregat a Martorell S el 10.I (SSAA).

BARCELONÈS 

Barcelona 4 exs. en migració al parc del
Guinardó l’1.IX; primera citació postnup-
cial (XLBA). 24 exs. en pas al turó de la
Magarola (Parc de Collserola) el 18.IX
(DDDA, FLLA i JPSA). 70 parelles nidifiquen
aquest any al Zoo de Barcelona (JGGD).
Santa Coloma de Gramenet 1 ex. al riu
Besòs el 30.XI (XLBA i FMVB).

GARRAF

Sitges 16 exs. en migració a unes 3 milles
el 28.VIII (CGGA i XBGA).       

GARROTXA

Olot 6 exs. a l’estany d’en Broc el 15.I
(JFCA)

GIRONÈS

Girona 10 exs. al dormidor de l’illa de Ter
el 6.I (IXXA, MVGA i PFLB). 20 exs. en migra-
ció a Fontajau el 27.IX (FVXA). 
Salt 5 exs. a la zona del pla dels Socs i les
Cases Noves el 4.III (JRRC).

MARESME

Vilassar de Dalt 7 exs. en migració sobre-
volant la serra de Sant Mateu el 19.III
(JPSA). 

NOGUERA

Bellcaire d’Urgell 1 ex. al Pedrís l’11.VI
(JEBA).

PLA DE L’ESTANY

Banyoles 1 ex. a can Morgat el 28.III
(CFQA).
Cornellà del Terri 1 ex. al riu Terri a Bor-
gonyà el 20.VII (CFQA). 
Esponellà 1 ex. al riu Fluvià a ca n’An-

glada de Vilert el 5.I (CFQA). 2 exs. al riu
Fluvià a Vilert el 15.V i 1 ex. a la mateixa
zona el 30.V (CFQA). 
Serinyà 2 exs. en uns camps de conreu al
pla de Martís el el 30.I (CFQA). 5 exs. a
l’illa de Fluvià el 31.XII (CFQA).

PLA D’URGELL

Bellvís 3 exs. el 18.VI, segurament exem-
plars dispersius (JEBA). 1 ex. en conreus
del tossal Roig el 13.VII (FMSA). 
Linyola 1 ad. i 1 juv. el 9.VII (JEBA).

RIBERA D’EBRE

Flix 26 exs. al meandre de Flix el 27.III
(PJMB).

SEGRIÀ

Torres de Segre Al pantà d’Utxesa mín.
de 17 nius amb polls el 13.V (GBCA). 

SELVA

Sils 1 ex. a la zona dels estanys el 8.XII
(AMVE, CODA i DEFA).

VALLÈS OCCIDENTAL 

Castellbisbal 27 exs. al riu Llobregat el
30.I (JCGA).        

VALLÈS ORIENTAL 

Sant Fost de Campsentelles 5 exs. al riu
Besòs el 9.I (DASA i DPHA).       

Ardea purpurea  
Agró roig

ALT CAMP

Vila-rodona 1 ex. al riu Gaià del 16.VI al
23.VI (CGGA i XBGA). 

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. a la Rubina el 17.III (AOSA);
primera citació prenupcial. Població nidi-
ficant avaluada en 48 parelles (JMAA). 1 ex.
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a la Massona el 13.IX (MBRA); darrera cita-
ció postnupcial.

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 1 ex. al pantà del
Foix l’11.IV (PTEA). 2 exs. l’1.V (MMTA). 1
ex. el 18.VII (PTEA). 1 ex. el 14.VIII (JCRE

i PTEA). 1 ex. en migració el 21.VIII (DSCA

i PARA).       

ALT URGELL

La Seu d’Urgell 1 ex. el 5.V volant en
direcció oest per sobre del riu Segre (PMPC).   

BAGES

Manresa Vista o sentida de nit al riu Llo-
bregat, a la zona de Viladordis, durant
diversos dies de juny (ABHA i XCCA).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 6 exs. adults al Canal Vell
el 15.III; primera observació prenupcial
(DBCA). 1 ex. de 1r hivern al Canal Vell el
31.X; darrera observació postnupcial (DBCA

i JPVF).

BAIX EMPORDÀ

Baix Ter Grup de 10 exs. en migració acti-
va pel riu Ter, al seu pas per Torroella de
Montgrí, el 16.IV (JCWA, DBRA, XGMA i ECGB).
Castell d’Aro - Platja d’Aro 1 ex. bassa
del Dofí el 6.IV (JBLA, JRGA, MACB i RSSA);
primera citació en pas prenupcial a la
comarca.

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 5 exs. a la maresma
el 24.III (FSEB, LGSB i JTXX); primera cita-
ció de pas prenupcial. Un màxim de 31
exs. sobre la maresma l’11.IV (XLBA). Un
mínim de 3-4 parelles nidificants al Remo-
lar (FSEB i FLSA) més 2 parelles a la llacu-
na de la Ricarda i 1 parella als Reguerons
(FSEB). 1 ex. a la bassa dels Pollancres el
8.XI (GSPA); darrera citació de pas post-
nupcial.

GIRONÈS

Girona 1 ex. al riu Ter a can Salvatella el
8.IV (MVGA i PFLB). 
Salt 1 ex. en una bassa al costat del Ter el
30.VI (IBGA). 1 ex. a l’illa de la Pilastra el
7.VII (IBGA). 
Vilablareix 1 ex. el 21.V (PFLB).

NOGUERA

Camarasa 3 exs. a l’embassament de Sant
Llorenç de Montgai el 25.III (APSA, DBPA i
MSMB).

PLA DE L’ESTANY

Banyoles 3 exs. a la zona de Lió a l’estany
el 12.IV (LZHA). 1 ex. volant a la zona N
de l’estany el 13.VIII (JLBA).

PLA D’URGELL

Bellvís 1 ex. a Gaten el 18.VI (JEBA). 
Linyola 2 exs. en un pantanet de regadiu
a la serra de Barretpicat el 14.V (JEBA). 1
adult el 9.VII (JEBA). 
Vila-sana 1 ex. a la bassa el 19.VIII (JEBA). 

RIBERA D’EBRE

Flix 1 ex. a Sebes el 24.III (PJMB).

SEGRIÀ

Almacelles 2 parelles nidificants al pan-
tà d’Almacelles el 8.V (ABBA, AVPA i SMRA).
Corbins 1 ex. al riu Noguera Ribagorça-
na el 2.IV (EFSA). 
Torres de Segre 2 exs. al riu Segre el 27.III
(JCMF, JPCA i XGMA).

SELVA

Sils 2 exs. a la zona dels estanys el 30.IV
(JRRC) i 1 ex. a la mateixa zona el 7.V (JRRC).

TARRAGONÈS

El Catllar 1 ex. al pantà del riu Gaià el
2.VII (ABBB).
Torredembarra 1 ex. als Muntanyans el
10.IV (CGGA, RRJA i XBGA).
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Ciconia nigra  
Cigonya negra 

Tal com s’ha esmentat als anuaris ante-
riors, el pas de la cigonya negra per Cata-
lunya és molt més intens durant la tar-
dor que la primavera, aquest any amb un
total de 22 observacions durant la migra-
ció postnupcial per només  6 de pre-
nupcials. En aquestes últimes no s’hi
inclouen tres observacions d’exemplars
del febrer, el quals podrien ser tant hiver-
nants com primers migrants. En conjunt
l’any 2000 ha estat un any amb força
observacions, que aplegaven 49 exs. (per
sobre de 1996: 39 exs.; i 1997: 27; però
inferiors a 1998: 54 exs.). Enguany no
ha arribat cap dada plenament hivernal
durant el desembre i gener, fet habitual
algun any.-RACC i SHVA.

ALT CAMP

Querol 1 ex. al puig de Formigosa el 25.VIII
(CGGA). 

ALT EMPORDÀ

L’Albera 1 ex. en vol pel coll del Portús el
15.III (JBRC).
Sant Climet Sescebes 1 ex. l’1.XI (SRDA).
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. en vol per l’estany del Tec el
16.III (JMAA). 1 ex. aturat a la zona 7 del
càmping Almatà el 30.III (MJMA). 1 ex. als
estanys del Matà el 4.VII (IBTA). 
Vilanova de la Muga 1 ex. en vol per la
Muga el 30.IV (JAPB)

ALT URGELL

Vilanova de Banat 1 ex. en pas postnupcial
el 6.IX (JDAB). 3 exs. junts en pas pos-
tnupcial el 18.IX. Ambdues observacions
durant el 6è estudi de la migració post-
nupcial de rapinyaires al Parc Natural Cadí-
Moixeró (JDAB).

BAIX CAMP

Reus 4 exs. als afores de la ciutat el 28.II
(LJAA).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. de 1r hivern als arros-
sars de l’Alfacada el 10.XI (DBCA).

BAIX EMPORDÀ

Baix Ter 1 ex. immatur als arrossars de
Pals el 3.II (DBRA).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. sobre el Remo-
lar el 12.VIII (VPGA); primera citació de
pas postnupcial. 1 ex. al Remolar el 17.IX
(LTBB). 1 ex. sobre el Remolar (DUXA)
més 3 exs. sobre el delta el 3.X (RDAA). 1
ex. jove sobre la bassa dels Pollancres el
4.XI (BIPA i SAAA); darrera citació de pas
postnupcial.

BARCELONÈS 

Barcelona 1 ex. sobrevolant el parc del
Guinardó el 15.IX (XLBA, ALSA i EBPB). 1 ex.
sobrevolant el turó de la Peira en direc-
ció SO el 26.X (SRJA).  
Parc de Collserola 1 ex. l’1.IX; primera
citació del pas postnupcial (FLLA, JPSA i
DDDA). 1 ex. el 4.X; darrera citació del pas
postnupcial (FLLA, JPSA i DDDA). En total
s’han comptabilitzat 6 exs. durant el segui-
ment de la migració de rapinyaires (FLLA,

JPSA i DDDA).

MARESME

Tordera 3 exs. joves al mesurador de cabal
el 4.IX (EBMA).
Tiana 2 exs. joves sobrevolant ca l’Andreu
en migració el 3.X (XLBA i JBDA).

OSONA

Montesquiu 2 exs. sobre el poble el 27.VIII
(JBCB). 
Santa Maria de Corcó 2 exs. en vol sobre
les Gorgues el 2.IX (MRFB i RJNA). 
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Vic 1 ex. en vol baix sobre camps de cere-
als de la Guixa el 29.VIII (JBCB).

PALLARS SOBIRÀ

Embassament de la Torrassa 1 ex. a la
cua de l’embassament el 7.IV (JGGC).        

PLA D’URGELL

Torregrossa 1 ex. amb una cigonya blan-
ca a la Basseta el 15.II (JAGA). 

SEGRIÀ

Alfés 1 ex. migrant cap al N sobre el secà
d’Alfés el 27.III (JCMF, JPCA i XGMA).

TARRAGONÈS

Tarragona 1 ex. a Sant Salvador el 14.IX
(ACTA i PJAA).

VALLÈS OCCIDENTAL 

Montcada i Reixac 1 ex. en vol per la zona
de l’ermita de Sant Pere de Reixac el 20.VIII
(JJPA i MLMA).
Rubí 2 exs. en migració el 2.X (JRRC). 

Ciconia ciconia  
Cigonya blanca

ALT CAMP

Vila-rodona 10 exs. a Vilardida el 7.IV
(CGGA i XBGA).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 68 exs. a mitjans de gener; cens d’o-
cells aquàtics hivernants (JMAA). Pobla-
ció nidificant avaluada en 32 parelles, amb
25 parelles finalment reproductores, un
total de 60 joves voladors i una producti-
vitat real de 2,4 polls per niu (JMAA). 65
exs. al dormidor de l’estany de Vilaüt el
14.XI (JMAA i MJMA). 70 exs. al dormidor
de l’estany del Cortalet el 21.XII (JMAA). 
Peralada Població nidificant avaluada en
12 parelles, amb 8 parelles finalment repro-

ductores, un total de 20 joves voladors i
una productivitat real de 2,5 polls per niu
(JSVA).

ALT PENEDÈS

Vilafranca del Penedès 4 exs. passen la
nit del 20 al 21.IX al campanar de la Tri-
nitat (PARA).

BAGES

Sant Martí de Torruella 4 exs. romanen
en una finca tancada, entre les vaques,
durant tres setmanes del mes de juny (ABHA

i XCCA). 
Santpedor Estol de 95 exs. el vespre del
6.IX (ADOA).

BAIX CAMP

Reus 11 exs. als afores de la ciutat el 23.II
(LJAA). 

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 2 exs. adults als arrossars
de la Llanada el 26.I; primera observació
prenupcial (DBCA, EBAA i IASA). 6 exs. als
arrossars de Masia Blanca el 27.IV, darre-
ra observació prenupcial (DBCA). 1 ex. als
arrossars de Secanella el 4.VIII; primera
observació postnupcial (DBCA). 2 exs. de
1r hivern als arrossars de la Pesquera el
22.XI; darrera observació postnupcial
(DBCA). 4 exs. adults als arrossars de Seca-
nella del 17 al 31.XII; observació hivernal
(DBCA i JPVF).

BAIX EMPORDÀ

Castell d’Aro - Platja d’Aro 1 ex. a la bas-
sa del Dofí el 21.IV (RSSA).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat Observacions dià-
ries d’1 ex. a la maresma del 3.I (RGBA) al
12.III (FSEB i LTXA) on s’observa un 2n
exemplar fins al 30.III (RGBA i FSEB). 36
exs. sobre la maresma el 2.III (JBCC). 2
exs. sobre el riu a l’alçada del Prat de Llo-
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bregat (ASAA) més 7 exs. sobre la mares-
ma el 20.V (FPSA); darrera citació de pas
prenupcial. Un màxim de 45 exs. aturats
a la bassa dels Pollancres l’11.VIII (FLSA,

FSEB, ARMC i EGPA). 
Sant Vicenç dels Horts 8 exs. al riu el
20.V (NRPA). 
Sant Boi de Llobregat 9 exs. sobre Sant
Boi el 20.V (ABXC). 
Castelldefels Un màxim de 200 exs. sobre
la població el 4.IX (OHXA).

BERGUEDÀ

Gironella 12 exs. pernocten al campanar
el 28.III (JSPB).

GARROTXA

Montagut 1 ex. a Talaixà el 16.IX (JFCA,

MMAA i XCOA). 
Olot 11 exs. en vol el 7.V (JFCA).

GIRONÈS

Girona 1 ex. a la zona de Güell el 24.I
(EGXB). 1 ex. el 8.IX (ACHA). 
Salt 8 exs. al pla dels Socs el 24.II (ACBD). 
Sant Julià de Ramis 5 exs. a la Costa Roja
el 15.III (PFLB). 
Sarrià de Ter 15 exs. hi pernocten el 18.IX
(CFQA).

NOGUERA

Castell del Remei Grup de 100-110 exs.
en uns camps d’alfals el 24.VII (JCXP i
FMSA).

OSONA

Centelles 4 exs. el 14.XI; darrera dada de
tardor de la comarca, excepcionalment tar-
dana (XFXC). 
Gurb 2 estols, de 119 exs. i 36 exs., el
26.VIII (JBCB i JPRB). 
Els Hostalets de Balenyà 108 exs. en uns
camps el 8.IX (MPCC i XUXA). 
Sant Bartomeu del Grau Estol de 25 exs.,
dels quals almenys 7 s’electrocuten, el
29.VIII (JBCB). 

Santa Maria de Corcó 9 exs. fan nit en
una teulada de l’Esquirol el 3.II i s’hi veuen
2 altres exs. el 10.II (MORA). 
Tavèrnoles 2 exs. al Cós el 21.I (CMGA). 
Tona 112 exs., primer en uns camps i més
tard damunt torres elèctriques i grues, el
8.IX (PVPA). 10 exs. al casc urbà el 10.IX
(DVXA). 
Vic 50 exs. el 10.VIII (ADOA i JBCB). 30-40
exs. pernocten en torres elèctriques, dels
quals 2 (amb anelles alemanyes) moren
electrocutats, l’11.VIII (JPRB).

PLA DE L’ESTANY

Banyoles 2 exs. a l’abocador de Puigpal-
ter el 10.IV (JLBA). 1 ex. volant per sobre
la variant el 16.IV; podria ser una de les
alliberades a Salt (JPSA). 20 exs. s’aturen a
dormir el 5.IX (JLBA). 56 exs. passen la nit
repartits per la ciutat el 6.IX (CFQA i PCSA).
50 exs. volant sobre la ciutat el 23.IX (JMGA). 
Serinyà 1 ex. al pla de Martís el 6.X (JLBA).

PLA D’URGELL

Bellvís La parella del campanar inicia les
seves còpules el 13.II (FMSA). 
Mollerussa 6 exs. en vol remuntant el
18.III (FMSA). 

RIBERA D’EBRE

Flix 2 exs. a Sebes el 20.II (PJMB).

RIPOLLÈS

Llanars 2 exs. en pas el 23.VI (FGPA). 
Sant Pau de Seguries 50 exs. migrant
en direcció S el 26.VIII (JMCA).

SEGRIÀ

Alfés 104 exs. en migració l’11.VII (GBCA).
60 exs. sobrevolant la timoneda d’Alfés el
4.XI (XLBA, JJMA, JBDA i RSXA). 
Montoliu de Lleida 159 exs. a l’abocador
el 6.VII (SWWA). 
Soses Entre 45 i 50 exs. remuntant el vol
el 18.II (APSA).
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SELVA 

Santa Coloma de Farners 45 exs. s’atu-
ren i passen la nit el 13.VIII (JSBC).

TERRA ALTA

El Pinell de Brai 22 exs. passen la nit a
les teulades del poble el 5.IX (RACC).

VALLÈS OCCIDENTAL 

Terrassa 1 ex. el 29.III (MLMB).        

Plegadis falcinellus
Capó reial

Aquest any només
ha estat observat als
tres grans aigua-
molls litorals. Fora
del delta de l’Ebre, on l’es-
pècie manté un contingent
prou important al llarg de
tot l’any, les dades que han
arribat són ben magres. Cal
destacar l’augment de la
petita colònia reproductora
de l’illa de Buda, de 12 pare-
lles, respecte les 6 censades
al darrer recompte del 1998,
i la concentració de 64 exs. al mes d’oc-
tubre a la mateixa localitat, ja que és trac-
ta del grup més gran observat mai al nos-
tre país.-DBCA.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. als estanys del Matà el 13.II
(ECFA i MBRA); primera citació en pas pre-
nupcial. 3 exs. a l’estany del Cortalet i als
estanys del Matà entre el 19.II i el 4.III
(CLAA)(PAEA); xifra màxima en pas pre-
nupcial. 1 ex. a l’estany del Cortalet el
10.IV; darrera citació en pas prenupcial
(JMAA). Posteriorment, 1 ex. als estanys del
Matà entre el 10.VIII (DBRA) i el 17.VIII
(JMAA)(DBRA)(GDDB).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 50 exs. a tot el delta el 10-
19.I; cens d’ocells aquàtics hivernants
(PDEA). Presència regular al llarg de tot
l’any, els recomptes màxims obtinguts per
mes han estat els següents: 50 exs. el 17.I,
51 exs. el 22.II, 44 exs. el 24.III, 46 exs.
el 23.IV, 33 exs. el 25.V, 15 exs. el 20.VI,
29 exs. el 19.VII, 32 exs. el 10.VIII, 60
exs. el 20.IX, 64 exs. el 19.X, 62 exs. el
21.XI i 62 exs. el 17.XII (DBCA, FVEA i
RTFA/PDEA). 12 parelles reproductores al
Canyaret, illa de Buda, única colònia a tot
el delta; cens d’ocells nidificants (DBCA,

FVEA i RTFA/PDEA). 

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a la maresma el
24.IX (ARMC).

Platalea leucorodia
Becplaner

Sembla que l’espècie va assentant una peti-
ta població estival al delta de l’Ebre, però
sense que, de moment, hi hagi indicis de
reproducció. Cal destacar els 24 exem-
plars detectats en aquesta localitat al cens
de gener, que suposen un nou rècord d’hi-
vernada pel conjunt del país. Com l’any
anterior, també resulta remarcable la dada
del mes de juny al delta del Llobregat,
aquest cop amb 4 exemplars. També han
arribat dades dels aiguamolls de l’Em-
pordà, una de les localitats del territori
on l’espècie hi és més o menys regular.-
DBCA.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. a l’estany del Cortalet el
12.II (CLAA); primera citació en pas pre-
nupcial. 4 exs. a l’estany del Cortalet i als
estanys del Matà entre el 12.III (GDDB i
XDPA)(PFLB i IBTA) i el 15.III (JMAA)(GDDB);
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xifra màxima en pas prenupcial. 1 ex. a
l’estany del Cortalet el 3.VI (JEDA); darre-
ra citació en pas prenupcial. Posterior-
ment, 12 exs. als estanys del Matà l’11.IX
(JCPA i RACB), 2 exs. a la Rogera l’1.X (JCXM)
i 1 ex. també a la Rogera el 3.XI (JMAA).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 24 exs. a tot el delta el 10-
19.I; cens d’ocells aquàtics hivernants
(PDEA). Presència regular al llarg de tot
l’any, les observacions de concentracions
màximes per mes són: 16 exs. el 12.I, 14
exs. l’1.II, 7 exs. el 16.III, 6 exs. el 14.IV,
4 exs. el 22.V i el 16.VI, 3 exs. el 4.VII i
el 20.VIII, 18 exs. el 19.IX, 23 exs. el 16.X,
24 exs. el 16.XI i 20 exs. el 4.XII (DBCA i
FVEA). 1 ex. juvenil a Masia Blanca l’11.VIII;
primera observació postnupcial segura
(DBCA).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a la maresma el
20.IV (RGBA i ARMC); primera citació de
pas prenupcial. Diferents observacions
amb un màxim de 4 exs. el 14.VI (FSEB i
MNPA) i el 16.XII (JJMB i RRSB). 

Phoenicopterus ruber  
Flamenc

El fet més destacable, després dels pro-
blemes patits l’any anterior, és que l’es-
pècie ha tornat a criar al delta de l’Ebre, i
més si tenim en compte que l’èxit repro-
ductor ha estat el segon més alt conegut
fins al moment. El cens hivernal ha donat
una xifra de 5.234 exemplars, la segona
més alta coneguda, tant pel conjunt del
país, com pel delta de l’Ebre, on des de
sempre s’hi concentra la pràctica totalitat
d’efectius. Noteu com fora dels tres grans
aiguamolls litorals, on és citat tots els mesos
de l’any, els seus moviments es detecten
sobretot al període març-abril i agost-setem-

bre, tot i que es tracta d’una espècie que
pot ser observada a qualsevol mes de l’any
(Ferrer et al. 1986). A destacar el màxim
d’exemplars del mes d’octubre al delta de
l’Ebre, superior al recompte hivernal, i les
escasses dades fora del litoral.-DBCA.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 41 exs. a la Rogera el 2.I (FMBB,

FMBC, JCJA i JCRB). 23 exs. l’11.I; cens d’o-
cells aquàtics hivernants (PAEA). 165 exs.
a la RN2 el 12.II (CLAA); xifra màxima en
pas prenupcial. Presència regular d’una
quinzena d’exs. durant el tot mes de maig
(PAEA). 50 exs. a la Rogera el 7.VI; prime-
ra citació en pas postnupcial (JMAA). 66
exs. a l’estany Europa el 3.IX; xifra màxi-
ma en pas postnupcial (JMAA). 36 exs. a la
Rogera el 10.XI (JMAA) i 16 exs. el 19.XII
(PAEA).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 5.231 exs. a tot el delta el
10-19.I; cens d’ocells aquàtics hiver-
nants (PDEA). 1.600 parelles reproducto-
res a la Tora dels Conills, punta de la Ban-
ya, única colònia a tot el delta. El recomp-
te aeri dóna un resultat de 1.041 polls, fet
que suposa un èxit reproductor de 0,65
polls/parella, el segon més alt conegut fins
al moment; cens d’ocells nidificants (FVEA

i DBCA/PDEA). 6.896 exs. a tot el delta el
31.X; recompte màxim anual (DBCA, FVEA

i JPVF/PDEA).
L’Ametlla de Mar 16 exs. volant sobre el
mar en direcció N a prop de Calafat el
12.VIII (LGSB).

BAIX EMPORDÀ

Sant Feliu de Guíxols S’observa 1 juve-
nil pels carrers d’aquesta localitat la set-
mana de l’11 al 17.IX (CACB).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat Diferents observa-
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cions al riu Llobregat i a la maresma del
Remolar durant tot l’any amb un màxim
de 48 exs. el 30.VIII (FLSA). Uns 140 exs.
davant el Remolar més 30 exs. direcció
N el 12.III (XLBA i RSLA).

BARCELONÈS 

Barcelona diversos exs. sobrevolant Nou
Barris en migració nocturna el 22.III (XLBA).
Sant Adrià de Besòs 2 exs. sobrevolant la
desembocadura del Besòs el 30.VIII (XLBA).

GARRAF

Sitges 1 ex. a port Ginesta en direcció S
el 10.VIII (JGPC). 1 ex. a Miralpeix en direc-
ció N el 29.X (CGGA i XBGA). 
Vilanova i la Geltrú 13 exs. en direcció
N el 28.VIII (CGGA i XBGA).  

GIRONÈS

Girona 1 ex. jove aturat al riu Ter a la zona
del Congost el 3.IX (MPXF i NRXA). 
Sant Gregori 30 exs. el 31.III (PFLB).

MARESME

El Masnou 12 exs. volant pel litoral en
direcció N el 20.VIII (JPSA).
Malgrat de Mar 6 exs. joves a la desem-
bocadura de la Tordera el 18.IX (EBMA).

TARRAGONÈS

Renau Aprox. 70 exs. volant molt alt sobre
el pantà del riu Gaià el 16.XII (CGGA i XBGA). 
Torredembarra 1 ex. als Muntanyans el
10.IV (RACC, CGGA, RRJA i XBGA). 1 ex. jove
als Muntanyans el 7.X (DVJA, JCRE, MSSA,

PTEA, RACC, CGGA, RRJA, XBGA i PARA). 

Cygnus olor
Cigne mut 

En anys anteriors es produïen observa-
cions bàsicament d’ocells procedents de
nuclis zoologics o de reintroduccions,
però aquest any mostra algunes diferèn-

cies, amb dades de cigne mut a set comar-
ques i un total mínim de 14 ocells. Hi ha
exemplars presumptament o provada-
ment procedents d’alliberaments o esca-
pats (casos de l’Alt Empordà o del Segrià)
però un conjunt extens de citacions hiver-
nals entre la segona quinzena d’octubre
i el febrer bé podrien procedir de con-
trades més septentrionals. A la França
mediterrània, per exemple, se censen a
l’hivern alguns centenars d’exemplars
(398 el 1997, 361 el 1998 i 512 el 1999,
Gilissen 2002) i la població estimada per
a Centreuropa està en increment i ronda
les 250.000 parelles (Delany & Scott
2002).-RGBA.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 3 exs. l’11.I; cens d’ocells aquàtics
hivernants (PAEA). 3 exs. el 15.II (PAEA).
4 exs. a l’estany del Cortalet el 19.IV (CGGA,

PTEA, RRJA i XBGA). Població nidificant ava-
luada en 2 parelles, ambdues sense èxit en
la reproducció (JMAA). 4 exs. el 19.XII
(PAEA). Citacions pendents d’homologa-
ció pel Comité de Rarezas de SEO/BirdLife.

ALT URGELL

La Seu d’Urgell 2 exs. l’1.II volant Segre
avall (JDAB). Citació pendent d’homolo-
gació pel Comité de Rarezas de SEO/Bird-
Life.
Tresponts 2 exs. el 5.II volant en direc-
ció oest (PMPC). Citació pendent d’homo-
logació pel Comité de Rarezas de SEO/Bird-
Life.

BAGES

Castellbell i el Vilar 2 exs. al meandre
del Llobregat el 14.X (AOTA). Citació pen-
dent d’homologació pel Comité de Rarezas
de SEO/BirdLife.

BAIX EMPORDÀ

Baix Ter 1 ex. al riu Ter, al seu pas per
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Torroella de Montgrí, el 3.II (DBRA). Cita-
ció pendent d’homologació pel Comité de
Rarezas de SEO/BirdLife.

PLA D’URGELL

Bellvís 1 ex. que no portava anelles a les
potes arriba volant i para en una bassa de
Barretpicat el 21.XI (FMSA). Citació pen-
dent d’homologació pel Comité de Rarezas
de SEO/BirdLife.

RIBERA D’EBRE

Flix 1 ex. a Sebes el 17.II (PJMB). Citació
pendent d’homologació pel Comité de Rare-
zas de SEO/BirdLife.

SEGRIÀ

La Granja d’Escarp 1 ex. observat a l’ai-
guabarreig del Segre-Cinca el 8.I (JEBA). 2
exs. el 25.XI. Sembla que s’hi hagués esta-
blert una parella (JEBA). Citació pendent
d’homologació pel Comité de Rarezas de
SEO/BirdLife.
Soses 2 exs. de comportament confiat al
riu Segre el 21.IV (JCGA). Citació pendent
d’homologació pel Comité de Rarezas de
SEO/BirdLife.

Cygnus atratus
Cigne negre

El cigne negre és una espècie originària
d’Austràlia i Tasmània que ha establert
poblacions naturalitzades en diverses àre-
es del planeta, com ara Nova Zelanda (del
Hoyo et al. 1992) o Europa (Clavell 2002),
per la qual cosa caldria fer-ne un segui-
ment acurat. L’espècie ja ha estat citada als
anuaris de 1996 i 1999 i, prèviament, ja
ho havia estat els anys 1988 i 1989 al del-
ta del Llobregat (Clavell 2002). Donat que
cada cop se l’observa més per parcs i jar-
dins, públics i privats, és previsible que
els individus escapats vagin en augment.-
RACC i SHVA.

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. el 5.IV (JCCA).
1 ex. volador escapat de captivitat s’ob-
serva per la maresma, llacuna del Remo-
lar, Vidala antiga i Vidala des de principis
de novembre (FLSA).

TARRAGONÈS

Torredembarra 1 ex. als Muntanyans del
8.I al 4.II (CGGA). 1 ex. als Muntanyans
del 6.III al 7.V (DSCA i PARA).

Anser anser
Oca vulgar 

ALT EMPORDÀ

L’Albera 38 exs. en migració cap al N
per damunt el coll de l’Auleda el 13.III
(JBRC).
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 95 exs. l’11.I; cens d’ocells aquà-
tics hivernants (PAEA). 10 exs. a la Rogera
el 15.II (PAEA). 1 ex. present a la RN2 entre
mitjans de febrer i principis d’agost (PAEA).
5 exs. a l’estany del Cortalet el 19.X (AAJA

i PCBA); primera citació postnupcial. 37
exs. el 19.XII (PAEA).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 460 exs. a tot el delta l’11-
20.I; cens d’ocells aquàtics hivernants
(PDEA), que representa, a més, el recomp-
te màxim anual (DBCA, FVEA i JPVF/PDEA).
7 exs. a l’illa de Buda l’11.IV; darrera obser-
vació prenupcial (DBCA, MFCA i JAJA). 2 exs.
estiuejants al sector Garxal-illa de Buda-
Alfacada (DBCA). 33 exs. a l’illa de Buda el
13.IX; primera observació postnupcial
(DBCA, FVEA, JBFA, PAXC i XSXA).

BAIX EMPORDÀ

Badia del Ter 1 ex. el 3.XII (DBRA).
Baix Ter 1 ex. als arrossars de l’antic estany
de Pals el 2.XII (DBRA i VEDA).
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GIRONÈS

Girona 24 exs. migrant de nit el 14.III
(APXA).

RIBERA D’EBRE

Ascó 1 ex. al riu Ebre el 16.V (LJAA).

SEGRIÀ

Torres de Segre 2 exs. al pantà d’Utxesa
el 2.I, 2 exs. el 27.II i 1 ex. el 2.VIII (SWWA),
1 ex. el 26.XI (DRJA, MMDA i SRJA).

Branta bernicla
Oca de collar

Espècie accidental a Catalunya que es repro-
dueix a les costes de l’Àrtic i que hiverna
a les illes Britàniques i costa atlàntica con-
tinental des de la península Ibèrica a Dina-
marca. Tot i ser un hivernant més o menys
regular a la costa atlàntica espanyola, a
Catalunya es considera una raresa i està
sotmesa a homologació per part del Comi-
tè Avifaunístic de Catalunya (Gutiérrez
2002). Aquesta és la segona citació que es
publica a l’Anuari d’Ornitologia de Cata-
lunya i, comptabilitzant les 7 publicades
a Clavell (2002), suposa la vuitena per a
Catalunya.-RACC i SHVA.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà L’exemplar citat a la platja de Caste-
lló el 29 de desembre del 1999 s’observa als
estanys del Matà i altres zones de la RN2
fins al 12.I (JMAA)(CCMA)(JMXS). 2 exs. el 5.II
(PJAA). Citacions pendents d’homologació
pel Comitè Avifaunístic de Catalunya.

Dendrocygna autumnalis
Ànec arbori becvermell

Primera observació publicada a l’anuari
d’aquesta espècie procedent del centre i
sud d’Amèrica, de la qual es coneixen qua-

tre observacions més de la resta dels Paï-
sos Catalans, una a València i tres a les
Balears (Clavell 2002). Es tracta, sens dub-
te, d’un ocell escapat de captivitat.-RACC

i SHVA.

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 2 exs. al Canal Vell l’11.IV;
amb tota seguretat escapats de captivitat
(DBCA i JAJA).

Tadorna ferruginea
Ànec canyella

Com en altres anàtides d’ús ornamental,
tot i que protegides, els patrons d’apari-
ció i el coneixement de l’origen dels ànecs
canyella és confús. Només l’anàlisi de
sèries llargues de dades homologades amb
descripcions, no únicament del plomat-
ge sinó també del comportament, poden
ajudar a conèixer l’origen d’aquests indi-
vidus. Les dades d’aparició a final d’es-
tiu podrien correspondre a exemplars d’o-
rigen salvatge (van den Berg & Bosman
1999).-RGBA.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 femella a la bassa del Gall Marí i
als estanys del Matà entre el 10 i el 18.IX
(JMAA).Citació homologada pel Comité de
Rarezas de SEO/BirdLife.

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex., probablement
mascle, a la maresma el 24.VIII (RGBA, FLSA,

FSEB, EGPA i JBCC) fins al 27.VIII (ARMC).
Citació homologada pel Comité de Rarezas
de SEO/BirdLife.

PLA DE L’ESTANY

Banyoles 2 exs., mascle i femella, a la part
N de l’estany el 26.X (JLBA), i en un dels
recs de la Font del Rector el 27.X (CFQA).
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Al cap d’uns dies es va tornar a veure un
exemplar que estava anellat. Tot i no poder
confirmar que fos un dels individus
anteriors, és possible que totes aquestes
citacions corresponguin a exemplars esca-
pats de captivitat. Citació pendent d’ho-
mologació pel Comité de Rarezas de
SEO/BirdLife.

Tadorna tadorna
Ànec blanc

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 23 exs. l’11.I; cens d’ocells aquà-
tics hivernants (PAEA). 33 exs. a la RN2 el
15.II (PAEA). 1 ex. a l’estany Europa el 29.V
(LJFA); darrera citació prenupcial. 1 ex. a
l’estany Pallejà el 3.VIII; primera citació
en pas postnupcial (JMAA). 8 exs. a l’es-
tany de Vilaüt el 6.VIII (APTA, MRSA i TMJA);
xifra màxima en pas postnupcial. 9 exs. el
19.XII (PAEA).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 491 exs. a tot el delta el
10-19.I; cens d’ocells aquàtics hiver-
nants (PDEA), que representa, a més, el
recompte màxim anual (DBCA, FVEA i
JPVF/PDEA). 3 exs. al Goleró el 29.IV; darre-
ra observació postnupcial (DBCA i IASA). 5
exs. al Goleró el 18.IX; primera observa-
ció postnupcial (DBCA).

BAIX EMPORDÀ

Baix Ter 1 ex. al riu Ter, prop de la gola,
el 3.XII (DBRA).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat Observacions conti-
nuades a la maresma del Remolar del gener
fins al 2.VI (FSEB, ARMC i VLXA); darrera cita-
ció de pas prenupcial, destacant un màxim
d’11 exs. el 20.I (JTXX). 1 ex. jove al riu
Llobregat a l’alçada del Prat del Llobregat

el 20.VII (ASAA); exemplar en dispersió.

PLA DE L’ESTANY

Banyoles 1 ex. a la part N de l’estany en
migració el 5.II (JLBA). 1 ex. a l’estany el
7.III (CFQA).

TARRAGONÈS

Torredembarra màx. de 2 exs. als Mun-
tanyans del 8.I al 7.II (CGGA, HSCA, RRJA,

XBGA, AVDA, JVDA i RFSA). 1 ex. als Mun-
tanyans el 12.II (PASA).

Cairina moschata
Ànec mut

Espècie sedentària a la seva àrea de dis-
tribució natural, que va des de Mèxic a
Uruguai (del Hoyo et al. 1992). Es tracta
de la primera citació publicada a l’anuari
d’Ornitologia de Catalunya d’una espècie
que anteriorment havia estat observada
des del 1994 fins al 1998 en una bassa del
Baix Empordà (Álvarez Cros 1999), i en
diverses ocasions al Baix Llobregat (Cla-
vell 2002). Es tracta, naturalment, d’ob-
servacions d’individus escapats de capti-
vitat.-RACC i SHVA.

ALT URGELL

La Seu d’Urgell 1 femella adulta s’està del
19.II fins ben entrat el mes de març al parc
del Segre (PMPC i JDAB). Ocell suposada-
ment escapat.

Aix galericulata  
Ànec mandarí

Noves citacions hivernals (les de l’Em-
pordà i del Vallès) que suggereixen l’arri-
bada d’individus salvatges procedents de
les poblacions naturalitzades a Europa, tot
i que per ara no hi ha cap evidència
segura en aquest sentit. Aquest tipus d’ob-
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servacions s’han estat registrant a Cata-
lunya cada temporada des de l’hivern 88-
89 fins al 98-99, amb l’excepció del 91-
92, com mostren les síntesis disponibles
(Aymerich & Santandreu 1998, Clavell
2002). Impliquen sempre molt pocs indi-
vidus (màx. 4 per hivern) i hi predomi-
nen els mascles (en aquest període, un
mínim de 17 mascles contra 8 femelles).
El mes que concentra les presumptes arri-
bades és el novembre (8 primeres o úni-
ques observacions en 10 temporades) i
l’estada es pot perllongar fins al març en
els casos ben seguits. Les comptades cita-
cions anteriors i posteriors, del setembre
i de l’abril (vegeu anuaris de 1997 i 1999)
no es pot excloure que també correspon-
guin a ocells salvatges, però sembla més
probable que es tracti d’individus esca-
pats; pel seu comportament, aquest podria
ser l’origen dels dos mandarins observats
aquest abril al Maresme. D’altra banda, la
femella present a Torredembarra deu ser
la mateixa que s’hi ha estat veient des de
1997, i amb tota probabilitat correspon a
un exemplar escapat.-PABB.

BAIX EMPORDÀ

Castell d’Aro– Platja d’Aro 2 mascles
adults i 1 femella a la bassa del Dofí entre
el 25.XII i el 27.XII (CACB, MACB i JBLA).
Citació homologada pel Comité de Rarezas
de SEO/BirdLife.

MARESME

Premià de Dalt 2 exs. volant i parant-se
a les teulades del poble el 18.IV (DTVA).
Citació pendent d’homologació pel Comi-
té de Rarezas de SEO/BirdLife.

TARRAGONÈS

Torredembarra 1 femella als Muntanyans
de l’1.I al 19.VII (AVDA, JVDA i RFSA). Cita-
ció pendent d’homologació pel Comité de
Rarezas de SEO/BirdLife.

VALLÈS OCCIDENTAL 

Palau de Plegamans 1 femella a l’hostal
del Fum entre el 3.XI i el 9.XII (JRFA). Cita-
ció pendent d’homologació pel Comité de
Rarezas de SEO/BirdLife.

Aix sponsa
Ànec carolí

SEGRIÀ

Vilanova de la Barca 1 femella/jove asso-
ciat a un grup d’Anas platyrhynchos i Anas
acuta al sot del Fuster el 5.XI (CJMA i
ECBL).

Anas penelope  
Ànec xiulador

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 321 exs. l’11.I; cens d’ocells aquà-
tics hivernants (PAEA). 18 exs. a la RN2 el
15.II (PAEA). 1 ex. a l’estany del Cortalet
el 5.IV; darrera citació prenupcial (JMAA).
3 exs. a l’estany de Vilaüt el 6.X; primera
citació postnupcial (JMAA). 13 exs. el 14.XI
i 85 exs. el 19.XII (PAEA).

BAGES

Santpedor 2 exs. a la bassa de la Bòbila el
25.XII (ADOA).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 4.485 exs. a tot el delta el
10-19.I; cens d’ocells aquàtics hiver-
nants (PDEA), que representa, a més, el
recompte màxim anual (DBCA, FVEA i
JPVF/PDEA). 1 femella al Canal Vell el 29.IV;
darrera observació prenupcial (DBCA). 6
mascles adults i 1 femella/1r hivern al Canal
Vell el 19.IX; primera observació post-
nupcial (DBCA).
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BAIX EMPORDÀ

Baix Ter 1 ex. el 10.I; cens oficial d’hi-
vernants (ABRA i DBRA). 2 exs. a les basses
del Ter Vell el 3.XII (DBRA).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 146 exs. el 15.I
durant el cens d’ocells aquàtics hiver-
nants. 3 exs. a la maresma el 14.III (XLBA

i MIBA); darrera citació de pas prenupcial.
1 ex. a la maresma el 7.X (FLSA, RGBA, FSEB

i ARMC); primera citació de pas postnup-
cial. 
Molins de Rei 1 ex. als aiguamolls el 4.II
(SSAA).

CERDANYA

Sanavastre 1 mascle el 26.II a la bassa
de Sanavastre (ABBB, DGJA, JBOA, JFCB, RBCA

i RFCA).   

PLA DE L’ESTANY

Banyoles 2 exs. a l’estany el 3.XII (CFQA,

JLBA, PFXA i XVPA).

PLA D’URGELL 

Bell-lloc 2 exs. en una bassa el 18.XI (FMSA).

VALLÈS ORIENTAL 

La Roca del Vallès 1 mascle en un estany
proper al riu Mogent el 12.VI (JRFA).     

Anas strepera  
Ànec griset

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 125 exs. l’11.I; cens d’ocells aquà-
tics hivernants (PAEA). 143 exs. el 15.II
(PAEA). Població nidificant avaluada en 10-
13 parelles (JMAA). 31 exs. el 14.XI i 65
exs. el 19.XII (PAEA).

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 1 femella al pantà

de Foix del 19.I al 16.II (PTEA). 1 parella
citada a partir del 27.XII (PTEA). 

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 3.721 exs. a tot el delta el
10-19.I; cens d’ocells aquàtics hiver-
nants (PDEA), que representa, a més, el
recompte màxim anual (DBCA, FVEA i
JPVF/PDEA). 

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 139 exs. el 15.I durant
el cens d’ocells aquàtics hivernants. 1 pare-
lla estiuejant a la maresma durant tot el mes
de juny (FLSA, RGBA i FSEB). 4 exs. a la bas-
sa dels Pollancres el 18.IX (RGBA, ARMC i
EGPA); primeres arribades postnupcials.

GIRONÈS

Girona 4 exs. al riu Ter a can Salvatella el
2.I (ACHA, EGXB i PFLB). 1 ex. al Pont Major
el 5.XII (PFLB).

PLA DE L’ESTANY

Banyoles 6 exs. a l’estany el 25.III (CFQA

i AJOA).

PLA D’URGELL

Bell-lloc 1 mascle en una bassa el 5.XII
(FMSA).

RIBERA D’EBRE

Flix 1 ex. a Sebes el 7.I (PJMB).

VALLÈS ORIENTAL 

Sant Fost de Campsentelles 1 ex. a la
gravera de Canyelles el 9.I (DASA i DPHA).  

Anas crecca  
Xarxet comú 

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 3.988 exs. l’11.I; cens d’ocells
aquàtics hivernants (PAEA). 576 exs. el
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15.II (PAEA). 2 exs. a l’estany del Corta-
let el 6.V (CLAA); darrera citació pre-
nupcial. 1 parella estiuejant a la RN2
entre l’1.VI i el 20.VI (JMAA). 2 mascles
i 2 juvenils a l’estany del Cortalet el 27.VI;
primera citació en pas postnupcial (JMAA).
1.338 exs. el 14.XI i 4.018 exs. el 19.XII
(PAEA).

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal Diverses citacions
durant el mes de gener al pantà de Foix,
amb un màxim de 7 exs. el 30.I (PTEA). 8
exs. l’1.II (CGGA, RRJA i XBGA) i el 2.III (PTEA).
3 exs. el 25.XI (PTEA).     

ALT URGELL

Embassament d’Oliana 1 ex. el 16.I entre
Anas platyrhynchos (PMPC).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 13.034 exs. a tot el delta
el 10-19.I; cens d’ocells aquàtics hiver-
nants (PDEA), que representa, a més, el
recompte màxim anual (DBCA, FVEA i
JPVF/PDEA). 1 femella i 2 mascles al Canal
Vell el 28.IV; darrera observació prenup-
cial (DBCA). 2 exs. juvenils a l’Encanyis-
sada el 17.VII; primera observació post-
nupcial (DBCA i IASA).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1.357 exs. el 15.I
durant el cens d’ocells aquàtics hivernants.
1 ex. híbrid entre A. crecca x A. penelope
el 17.I (SSAA). 2 parelles a la maresma el
13.IV (RGBA, FSEB i ARMC); darrera citació
de pas prenupcial. 1 ex. a la maresma el
10.VIII (RGBA); primera citació de pas pos-
tnupcial.

BERGUEDÀ

Avià 1 femella a l’estany de Graugés el 17.I
(JSPB i PABB).

GIRONÈS

Girona 1 ex. a l’aiguabarreig del Ter el
2.XII (ACHA i PFLB).

MARESME

Tordera 1 ex. als estanys de cal Raba el
16.I (CJMA).        

OSONA

Manlleu 1 ex. al riu Ter l’1 i 2.IV (APFA).

PLA DE L’ESTANY

Banyoles 2 exs. a l’estany el 5.IV (LZHA).
4 exs., 2 mascles i 2 femelles, a l’estany el
6.IV (CFQA). 2 exs. a la zona de Lió a l’es-
tany el 12.XI (GGTA, PCSA i CFQA).

RIBERA D’EBRE

Flix 4 exs. el 28.I, 7 exs. el 31.I i 3 exs. el
13.XII, tots a Sebes (PJMB). 5 exs. al mean-
dre del riu Ebre el 4.III i el 8.III (XGMA i
ECGB).

SEGRIÀ

La Granja d’Escarp 81 exs. a l’aiguaba-
rreig del Segre i el Cinca el 8.I (JEBA). 
Vilanova de la Barca 1 ex. al sot del Fus-
ter el 10.IX (CJMA i TASA).

TARRAGONÈS

Torredembarra 8 exs. als Muntanyans el
9.I; cens d’hivernants (AVDA). 1 femella als
Muntanyans el 6.III (DSCA i PARA).

VALLÈS OCCIDENTAL 

Palau de Plegamans 1 femella a l’hostal
del Fum entre el 3.XI i el 26.XII, data en
la qual s’afegeix una segona femella fins al
31.XII; primer cas d’hivernada en aquest
indret (JRFA).      

VALLÈS ORIENTAL 

Sant Fost de Campsentelles 1 parella al
riu Besòs el 20.XII (FMVB).       
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Anas platyrhynchos 
Ànec collverd 

ALT EMPORDÀ

Avinyonet de Puigventós 7 exs. als estan-
yols del mas Margall el 12.I; cens d’ocells
aquàtics hivernants (ABBC).
Boadella - Darnius 76 exs. a l’embassa-
ment el 16.I; cens d’ocells aquàtics hiver-
nants (ABBC, JQQA, CBVA, MPDA i MQBA). 
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 7.776 exs. l’11.I; cens d’ocells aquà-
tics hivernants (PAEA). 1.898 exs. el 15.II,
4.978 exs. el 14.XI i 5.738 el 19.XII (PAEA).

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 1 femella amb 8 polls
al pantà de Foix el 7.IV; primera niuada
observada (PTEA). 62 individus el 20.VII;
màxim nombre observat durant l’estiu
(DSCA i PARA).  

ALT URGELL 

Embassament d’Oliana 80 exs. el 15.X,
en una proporció aprox. de 3 mascles
per a cada femella (PMPC). 86 exs. a la cua
de l’embassament el 23.IX (DGCA).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 31.275 exs. a tot el delta
el 10-19.I; cens d’ocells aquàtics hiver-
nants (PDEA). 42.804 exs. a tot el delta el
2.XII; recompte màxim anual (DBCA, FVEA

i JPVF/PDEA). Primera llocada observada al
Canal Vell el 9.IV (DBCA).

BAIX EMPORDÀ

Baix Ter 350 exs. el 10.I; cens oficial d’hi-
vernants (ABRA i DBRA).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 2.596 exs. el 15.I
durant el cens d’ocells aquàtics hivernants.
1 femella amb 12 pollets a la Vidala el 30.III
(ABXA i MOXA); primeres dates de nidifica-
ció aquest any. 

Molins de Rei Entre 200 i 450 exs. al riu
Llobregat al novembre i desembre (SSAA).

BARCELONÈS 

Barcelona 1 parella als jardins del Labe-
rint entre el 25.III i el 22.VII; primer intent
de cria d’aquesta espècie en aquest parc
(XBAA). 4 exs. sobrevolant el turó de la
Magarola (Parc de Collserola) el 18.IX
(DDDA, FLLA i JPSA). 

BERGUEDÀ 

Avià 163 exs. a l’estany de Graugés el 17.I
i 105 exs. a la mateixa localitat el 4.XII
(JSPB i PABB). 
Gironella Aprox. 100 exs. al Llobregat, al
pas pel poble, el 6.I (JSPB). 134 exs. al Llo-
bregat entre l’Ametlla de Casserres i cal
Bassacs el 17.I (JSPB i PABB). 

GARROTXA

Santa Pau 82 exs. al cens hivernal fet a
la bassa de can Jordà el 24. XII (FTCA/PZVG).

GIRONÈS

Girona 3-4 nius al riu Onyar durant la
primavera (PFLB).

MARESME

Malgrat de Mar 1 femella amb 12 polls a
la desembocadura de la Tordera el 15.IV
(PABA). 42 exs. aturats al mar, davant de la
desembocadura de la Tordera el 25.XI (XLBA

i RSXA). 
Tiana 2 exs. a ca l’Andreu el 13.XI (CLVA). 

PALLARS SOBIRÀ

Cap del port de la Bonaigua 10 exs. (mas-
cles i femelles) el 12.X (ADOA). Localitat
d’alta muntanya inèdita. Potser són ani-
mals semidomèstics?

PLA DE L’ESTANY

Banyoles 104 exs. a l’estany el 16.I (GGTA,

XVPA, APRA, PCSA i CFQA). 1 femella amb set
polls a l’estanyol del Vilar el 3.IV, i només
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amb tres l’11.IV i el 2.V (CFQA). 122 exs.
a l’estany el 27.X (CFQA). 145 exs. a l’es-
tany el 29.XI (CFQA). 
Esponellà 74 exs. al riu Fluvià el 20.XII
(MVGA i PFLB).

SEGRIÀ

Vilanova de la Barca Més de 300 exs. arri-
ben de matinada al sot del Fuster el 17.IX
(JEBA), uns 500 exs. arriben al sot del Fus-
ter el 30.IX (CJMA, ECBL i ESXA).

SOLSONÈS

Clariana de Cardener Entre 20 i 38 exs.
hivernants a l’embassament de Sant Ponç
(ACOB, JCOA i MCOA).

TARRAGONÈS

Torredembarra 17 exs. als Muntanyans
el 9.I; cens d’hivernants (AVDA). 8 exs.
adults i 2 polls als Muntanyans el 15.IV
(PASA). 5 exs. adults i 1 femella amb 12
cries als Muntanyans el 20.IV (PARA i PASA).
8 exs. adults i 1 femella amb 12 cries als
Muntanyans el 30. IV (PASA). 
Vespella 73 exs. al pantà de Gaià el 29.XII
(ICHA).

VALLÈS OCCIDENTAL 

Castellbisbal 205 exs. al riu Llobregat el
30.I (JCGA). 
Palau de Plegamans 85 exs. a l’hostal del
Fum el 20.XII (DDDA i TDHA).  

Anas acuta
Ànec cuallarg

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 50 exs. a les Llaunes el 4.I (JCWA).
39 exs. l’11.I; cens d’ocells aquàtics hiver-
nants (PAEA). 1 femella a l’estany del Cor-
talet el 30.IV; darrera citació prenupcial
(JMAA). 1 femella a l’estany del Cortalet el
3.VI (JEDA); citació estival. 1 juvenil a l’es-

tany del Cortalet el 27.VI; primera citació
postnupcial (JMAA). 12 exs. a la Massona
el 18.X (JMAA). 1 ex. a les Llaunes el 14.XI
i 3 exs. el 19.XII (PAEA).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 7.453 exs. a tot el delta el
10-19.I; cens d’ocells aquàtics hiver-
nants (PDEA), que representa, a més, el
recompte màxim anual (DBCA, FVEA i
JPVF/PDEA). 3 femelles i 1 mascle al Canal
Vell el 29.IV; darrera observació prenup-
cial (DBCA). 1 mascle de 1r hivern a Masia
Blanca el 8.IX; primera observació post-
nupcial (DBCA).

BAIX EMPORDÀ

Baix Ter 2 exs. als arrossars de l’antic estany
de Pals el 24.XII (ABRA i DBRA).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 22 exs. el 15.I durant
el cens d’ocells aquàtics hivernants. 3
exs. a la maresma el 18.IV (RGBA); darre-
ra citació de pas prenupcial. 2 exs. a la
maresma el 13.IX (RGBA, FLSA, FSEB, ARMC

i EGPA); primera citació de pas postnup-
cial).
Molins de Rei 1 femella al riu Llobregat
el 4.XI (SSAA).

SEGRIÀ

Vilanova de la Barca 2 mascles al sot del
Fuster el 4.XI (CJMA i ECBL).
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Anas bahamensis
Ànec cuallarg de les Bahames

Segona citació a l’anuari d’aquest ànec ori-
ginari de Sudamèrica, les Antilles i les Baha-
mes, on va ser classificat per primera vega-
da i d’on rep el nom. L’anterior registre
correspon a l’any 1999, i fa referència a
un exemplar observat al parc de la Ciuta-
della, Barcelona (Martínez Vilalta 2002).
A més, hi ha almenys una observació prè-
via als aiguamolls de l’Empordà, per bé
que a València i, especialment, a Mallor-
ca, ha estat observat en diverses ocasions
al llarg de la darrera dècada (Clavell 2002).
Tot i que aquesta espècie pot efectuar movi-
ments dispersius fora de la seva àrea de
distribució (del Hoyo et al. 1992), és més
que probable que la procedència de tots
aquests individus sigui des de nuclis zoo-
lògics.-RACC i SHVA.

MARESME

Malgrat de Mar 1 mascle l’1.VI (EBMA).

Anas querquedula  
Xarrasclet

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 mascle a l’estany del Cortalet el
24.II (AAIA); primera citació en pas pre-
nupcial. Observacions d’1-2 mascles estiue-
jants a la RN2 durant tot el mes de maig
(PAEA). 2 juvenils a l’estany del Cortalet el
26.VI; primera citació en pas postnupcial
(JMAA). 12 exs. als estanys del Matà el 3.VIII
(JMAA) i 12 exs. a la Massona el 24.VIII
(CCXC, FMBB, JCJA i PPPA); xifra màxima en
pas prenupcial. 1 ex. a l’estany Europa el
14.X; darrera citació en pas postnupcial
(JMAA).

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 8 mascles i 3 feme-

lles al pantà del Foix el 23.III (PTEA). 1
parella el 15.V (MMTA). 1 mascle el 16.V i
el 17.V (MSSA i PTEA).    

BAGES

Santpedor 2 exs. (mascle i femella) a la
bassa de la Bòbila l’1.IV (ADOA).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 6 mascles a la Tancada el
25.II; primera observació prenupcial (DBCA

i IASA). 2 mascles al Garxal el 31.V; darre-
ra observació prenupcial (DBCA).3 feme-
lles/1r hivern al Canal Vell el 25.VII (DBCA).
2 exs. als Panissos, port del Fangar el 31.X;
darrera observació postnupcial (DBCA).

BAIX EMPORDÀ

Baix Ter 1 mascle a les basses del Ter Vell
el 26.II; primera citació en pas prenupcial
(DBRA).
Castell d’Aro - Platja d’Aro 1 juvenil o
femella a la bassa del Dofí entre el 19.VIII
i el 9.IX (CACB, JBLA i MACB).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a la maresma el
23.II (FLSA, JBFA i LJFA); primera citació de
pas prenupcial. Un màxim de 40 exs. a la
maresma el 31.III (FSEB i ARMC). Una pare-
lla més 1 mascle estiuegen a la maresma i
riera de Sant Climent durant el mes de
juny (RGBA, FLSA i FSEB). 8 exs. a la mares-
ma el 14.VII (RGBA); primera citació de pas
postnupcial. 1 femella a la maresma l’11.XI
(PEGA); darrera citació de pas postnupcial. 

NOGUERA

Gerb 7 exs. (5 mascles i 2 femelles) al par-
tidor de Gerb el 4.III (SWWA).

PLA DE L’ESTANY

Banyoles 4 exs. en migració a l’estany el
25.II (CFQA). 8 exs. a l’estany el 10.III
(CFQA), 3 exs. el 14.III (CFQA), 15 exs. el
16.III (XVPA), 9 exs. el 22.III (CFQA) i 2
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exs. el 24.III (CFQA). 2 exs. a la part N de
l’estany el 27.X (JLBA).

RIBERA D’EBRE

Flix 7 mascles a Sebes el 16.III (PJMB).

SEGRIÀ

Torres de Segre 2 exs. al pantà d’Utxesa
el 25.II (JCGA).

TARRAGONÈS

Torredembarra Diverses  observacions als
Muntanyans: 1 mascle el 21.V (AVDA, JVDA

i XLBA) i el 28.V (PARA). 1 femella el 7.VI
(AVDA) i el 22.X (PARA).

VALLÈS OCCIDENTAL 

Castellbisbal 1 mascle al riu Llobregat el
2.IV (JMCA).   

Anas clypeata  
Ànec cullerot

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 549 exs. l’11.I; cens d’ocells aquà-
tics hivernants (PAEA). 537 exs. el 15.II
(PAEA). Presència d’entre 1 i 2 parelles a la
RN2 durant els mesos de maig i juny, sen-
se que s’hagi pogut constatar la seva nidi-
ficació. 4 juvenils a la bassa del Gall Marí
el 31.VII; primera citació postnupcial (JMAA).
339 exs. el 14.XI i 497 exs. el 19.XII (PAEA).

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 1 femella al pantà
de Foix entre l’1.II (CGGA, RRJA i XBGA) i el
16.II (PTEA). 14 exs. a cal Bladet l’1.IV
(PTEA). 1 parella el 16.XII (PTEA).     

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 12.161 exs. a tot el delta
el 10-19.I; cens d’ocells aquàtics hiver-
nants (PDEA). 12.478 exs. a tot el delta el
31.X; recompte màxim anual (DBCA, FVEA

i JPVF/PDEA). 2 mascles al Garxal el 2.VI;
darrera observació prenupcial (DBCA). 7
exs. al Canal Vell el 9.VII; primera obser-
vació postnupcial (DBCA).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 510 exs. el 15.I durant
el cens d’ocells aquàtics hivernants. 1-2
parelles estiuejants a la maresma del Remo-
lar durant els mesos de maig, juny i juliol
(FLSA i FSEB); possible nidificant.

BERGUEDÀ

Avià 2 femelles a l’estany de Graugés des
del 23.XII fins al 31.XII (JSPB i PABB).

GIRONÈS

Sant Julià de Ramis 3 exs. en migració
sobre el riu Ter el 15.III (PFLB).

MARESME

Tordera 1 ex. als estanys de cal Raba el
5.II (JRCC).   

PLA DE L’ESTANY

Banyoles 6 exs. en migració a l’estany el
2.III (CFQA). 2 exs. a l’estanyol del Vilar el
15.III (CFQA). 19 exs. a l’estany el 20.III
(CFQA), 3 exs. el 6.IV (CFQA), 13 exs. l’11.IV
(CFQA), 9 exs. el 14.IV (CFQA) i 6 exs. el
17.IV (CFQA). 7 exs. a la part N de l’estany
el 13.XI (CFQA), 17 exs. el 18.XI (CFQA i
AJOA). 5 exs. a l’estany el 2.XII (CFQA),
19 exs. el 8.XII (CFQA i AJOA) i 6 exs. el
18.XII (CFQA).

PLA D’URGELL

Bell-lloc 2 exs., mascle i femella, en una
bassa el 18.XI i 1 ex. 21.XI (FMSA). 
Bellvís 2 exs., mascle i femella, en una
bassa de Barretpicat, els Arcs el 22.III
(FMSA).

RIBERA D’EBRE

Flix 7 exs. el 26.III i 12 exs. 7.XI, tots a
Sebes (PJMB).
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TARRAGONÈS

Tarragona 1 ex. a la punta de la Móra el
21.X (GSAB). 
Torredembarra 2 exs. als Muntanyans el
9.I; cens d’hivernants (AVDA). 5 exs. als
Muntanyans el 23.IV (JVDA).

VALLÈS OCCIDENTAL 

Palau de Plegamans 1 femella a l’hostal
del Fum del 3.XI al 31.XII; migrador rar
(JRFA).   

Marmaronetta angustirostris
Xarxet marbrenc

Les dades recollides s’ajusten fenològica-
ment a un patró d’origen natural i podrien
correspondre a exemplars en dispersió post-
nupcial des de les localitats de cria més
meridionals, les quals en el cas dels aigua-
molls valencians han experimentat un incre-
ment recent de les poblacions reproduc-
tores (Gómez Serrano et al. 2000).-RGBA.

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 2 exs. al Canal Vell el 2 i
3.X (DBCA). Citació pendent d’homolo-
gació pel Comitè Avifaunístic de Catalun-
ya.

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a la maresma
l’1.VII (DGBA) i el 3.VII (RGBA); exemplar
amb aparença salvatge. Citació pendent
d’homologació pel Comitè Avifaunístic de
Catalunya.

Netta rufina  
Xibec 

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 mascle a l’estany del Cortalet
l’11.IV (IBTA). 1 mascle a la Massona el

19.VII, el 8.IX i el 26.IX (JMAA). 1 ex. a
l’estany Sirvent entre el 9.XI (JMAA) i el
13.XI (JMAA i TMJA). 21 exs. a la Massona
el 14.XI (JMAA, BMBA, PFLB, JSBD i AFXB).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 4.985 exs. a tot el delta el
10-19.I; cens d’ocells aquàtics hiver-
nants (PDEA). 5.773 exs. a tot el delta el
2.XII; recompte màxim anual (DBCA, FVEA

i JPVF/PDEA). 

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 4 exs. el 15.I durant
el cens d’ocells aquàtics hivernants. Fins
a 4 parelles nidificants a la maresma-Vida-
la durant el mes de juny (FSEB, FLSA i RGBA). 

PLA DE L’ESTANY

Banyoles 2 exs. a l’estany el 13.XI (CFQA).
59 exs. a l’estany davant can Morgat el
14.XI (JLBA i CFQA) i 10 exs. el 13.XII (CFQA).

RIBERA D’EBRE

Flix 2 mascles a Sebes l’1.XII (PJMB). 
Riba-roja d’Ebre 2 mascles a l’embassa-
ment de Riba-roja el 7.XII (MAXD i VCBA).

SOLSONÈS

Clariana de Cardener 9 exs. a l’embas-
sament de Sant Ponç el 12.XI (ACOB).

TARRAGONÈS

Torredembarra 2 exs. als Muntanyans del
21.I al 7.II (AVDA i JVDA). 1 ex. als Mun-
tanyans el 7.VIII (CGGA).
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VALLÈS OCCIDENTAL 

Palau de Plegamans 2 mascles i 1 feme-
lla al dipòsit descobert de l’hostal del Fum
entre el 29.XI (FMVB) i el 31.XII; es tracta
d’un hivernant excepcional al Vallès, se
sospita que podrien ser provinents de cap-
tivitat (JRFA). 

Aythya ferina  
Morell cap roig 

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 135 exs. l’11.I; cens d’ocells aquà-
tics hivernants (PAEA). 41 exs. a la RN2 el
15.II (PAEA). 28 exs. a la Rogera el 10.III
(JMAA i APBD). Observacions d’ocells estiue-
jants a la RN2 durant la primera desena
del mes de maig, amb un màxim de 3 mas-
cles a la Massona i 1 mascle a la depura-
dora del Matà el 6.V (JMAA i BMBA). 1 ex.
a la Massona el 14.VII (FAVA); primera cita-
ció postnupcial.  44 exs. a les Llaunes el
14.XI i 50 exs. el 19.XII (PAEA).

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 1 femella al pantà
de Foix el 8.XI (XBGA). 1 mascle el 24.XII
(PTEA). 1 parella el 29.XII (PARA).  

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1.263 exs. a tot el delta el
10-19.I; cens d’ocells aquàtics hiver-
nants (PDEA). 10 exs. al Canal Vell el 23.IV;
darrera observació prenupcial (DBCA). 1
femella amb 3 polls a l’Encanyissada el
10.VII; dada de reproducció segura (DBCA).
16 exs. al Canal Vell el 5.VIII; primera
observació postnupcial (DBCA). 3.157 exs.
a tot el delta el 18.XI; recompte màxim
anual (DBCA, FVEA i JPVF/PDEA).

BAIX EMPORDÀ

Castell d’Aro - Platja d’Aro 1 mascle a la
bassa del Dofí els dies 2.V i 3.V (JRGA),

2a citació a la zona; posteriorment, 1 ex.
el 18.XI (CACB).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 189 exs. el 15.I durant
el cens d’ocells aquàtics hivernants. 1 pare-
lla nidificant amb polls a la Vidala el 19 i
25.V (RGBA i FLSA). Observacions dels exem-
plars joves fins a mitjans de juny. 6 exs.
adults a la maresma el 21.VII (RGBA); pri-
mera citació de pas postnupcial.

GIRONÈS 

Girona 1 mascle a Fontajau el 21.X (ACHA

i PFLB).

PLA DE L’ESTANY

Banyoles 4 mascles i 2 femelles al lòbul
N de l’estany de Banyoles entre el 8 i el
16.I (XVPA). 2 exs. en migració el 9.II (AJOA

i CFQA), 1 ex. el 22.II i 3 exs. el 25.II (CFQA).2
exs. en migració postnupcial el 4.IX (CFQA).
2 exs. el 6.XI (JLBA). 6 exs., 3 mascles i 3
femelles a l’estany entre el 3 i el 9.XII (CFQA

i XVPA). 2 exs. el 30 i 31.XII (CFQA).

SEGRIÀ

Alcarràs 1 femella al pantà de Camelis el
12.V (GBCA). 
Torres de Segre Aprox. 450 exs. al pan-
tà d’Utxesa el 2.I (SWWA), 91 exs. en el
cens de gener el 8.I (JEBA).

TARRAGONÈS

Salou 1 ex. a la Sèquia Major de la Pine-
da el 21.X (ACTA i PJAA). 
Torredembarra 1 ex. als Muntanyans el
9.I; cens d’hivernants (AVDA).

Aythya nyroca
Morell xocolater 

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 mascle a la Massona el 9.III (JCWA).
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BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 3 mascles adults al Canal
de l’1.I al 21.II; presents a la zona des del
6.XII de 1999 (DBCA). 1 mascle adult al
Canal Vell el 7.IX (DBCA, PAXC i XSXA). 1
mascle adult al Canal Vell el 5 i 6.X (DBCA).
1 femella/1r hivern al Canal Vell el 20.X
(DBCA i FVEA). 3 mascles adults i 1 mascle
de 1r hivern al Canal Vell el 8.XI (DBCA,

JPVF, HMMA, LJFA i FLRB). 1 femella adulta al
Clot del 10.XI al 31.XII (DBCA, FVEA, FLRB

i XAXB). 2 mascles adults al Calaix Gran,
illa de Buda, del 14.XI al 31.XII (DBCA i
RTFA).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 2 exs. el 15.I durant
el cens d’ocells aquàtics hivernants. 1 feme-
lla a la Vidala procedent de captivitat del
21.V (DGBA) fins al 3.VII (RGBA i XLBA). 2
mascles a la bassa dels Pollancres el 9.XI
(FLSA i ARMC).

Aythya fuligula 
Morell de plomall

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 48 exs. l’11.I; cens d’ocells aquà-
tics hivernants (PAEA). 61 exs. a la RN2 el
15.II (PAEA). 14 exs. a la Rogera el 10.III
(JMAA i APBD). 1 ex. a les Llaunes el 31.III
(CLAA); darrera citació prenupcial. 1 feme-
lla a la bassa del Gall Marí entre el 17.VIII
(DBRA) i el 12.IX (FJJA); citació postnup-
cial. 6 exs. a la Massona el 18.X; primera
citació hivernal (JMAA). 65 exs. a la Mas-
sona el 14.XI i 26 exs. a la RN2 el 19.XII
(PAEA).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 90 exs. a tot el delta el 10-
19.I; cens d’ocells aquàtics hivernants
(PDEA), que representa, a més, el recomp-
te màxim anual (DBCA, FVEA i JPVF/PDEA).

1 femella al Canal Vell el 26.IV; darrera
observació prenupcial (DBCA). 2 mascles
adults al Canal Vell el 9.VIII; primera obser-
vació postnupcial (DBCA).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 15 exs. el 15.I durant
el cens d’ocells aquàtics hivernants. 2 exs.
a la Vidala antiga el 18.III (AGGA, FBBA i
DGBA a: CISEN; El Pebret, núm. 12); darre-
ra citació de pas prenupcial. 1 ex. sobre la
maresma el 24.VIII (FLSA, RGBA i FSEB); pri-
mera citació de pas postnupcial.

PLA DE L’ESTANY

Banyoles 4 exs. a la part N de l’estany
enmig d’Aythya ferina el 12.XI (GGTA, PCSA

i CFQA).

SEGRIÀ

Torres de Segre Al pantà d’Utxesa 2 feme-
lles el 26.XI (DRJA, MMDA i SRJA) i 2 exs. el
31.XII (JCGA).

Aythya marila
Morell buixot

El morell buixot és un migrador i hiver-
nant molt escàs del qual anualment es
poden veure entre dos i sis exemplars, i
que des de 1985 fins ara es coneixen un
total de 35 citacions (Clavell 2002). Les
dues dades d’aquest any, segueixen el patró
habitual conegut, tot i que no hi ha avis-
taments del delta del Llobregat, una de les
localitats on l’espècie s’observa amb major
freqüència.-RACC i SHVA.

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 femella adulta i 2 mas-
cles de 1r hivern al Canal Vell de l’1.I al
20.II (DBCA i JPVF). Citacions pendents
d’homologació pel Comitè Avifaunístic de
Catalunya.
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CERDANYA

Sanavastre 1 ex. a la bassa el 15.IV (RMVA

a: Els ocells del Segre a la Seu, JDAB 2002).
Citació pendent d’homologació pel Comi-
tè Avifaunístic de Catalunya.

Somateria mollissima
Èider 

Un mínim de 12 exemplars hivernen a
Catalunya aquest any, concentrats a les
tres principals zones humides del lito-
ral. Tot i que ja s’havia descrit amb ante-
rioritat (Ferrer et al.1986, Clavell 2002),
cal destacar les dades estivals als aigua-
molls de l’Empordà i al delta de l’Ebre,
i el fet que en aquesta darrera localitat
un mínim de dos exemplars hi restessin
per un període superior a l’any. Els darrers
moviments prenupcials es detecten a mit-
jans d’abril i la primera arribada post-
nupcial a l’inici de novembre, per tant,
dins el patró habitual (Ferrer et al. 1986).-
DBCA.

ALT EMPORDÀ

Badia de Roses El mascle de 1r hivern
citat a mitjans de novembre de 1999 con-
tinua present en solitari a la badia fins al
16.III (AVAA, FCTA i SSAA). Posterior-
ment, 3 mascles de 1r estiu davant la plat-
ja de can Comes entre el 17.III i el 19.III
(HSSA), 4 mascles entre el 26.III (FMVB) i
el 8.IV (ADOA), 3 mascles entre el 18.IV
i el 6.V (JMAA), 2 mascles entre el 18.VI
(MRFB i RJNA) i el 5.VII (PFLB) i 1 darrer
mascle el 29.VII (FMBB, JCJA, JCRB, PPPA i
SPGA).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 7 exs. a tot el delta el
10-19.I (PDEA). 2 femelles adultes, 4 feme-
lles de 1r hivern i 2 mascles de 1r hivern
al Goleró de l’1.I al 19.III; presents a la
zona des del 2.XII de 1999 (DBCA). 2

femelles adultes i 1 mascle de 1r
hivern/estiu al Goleró del 20.III al 18.VI,
tot i que puntualment també s’obser-
ven en altres localitats, com ara al cap
Roig, l’Encanyissada i la badia dels Alfacs,
(DBCA). 1 femella adulta i 1 mascle de 1r
estiu al port del Fangar, principalment a
l’àrea del Goleró, del 18.VI al 31.XII
(DBCA, FVEA i JPVF). 1 ex. juvenil al Gole-
ró del 8.XI al 31.XII (DBCA, JPVF, FVEA,

HMMA, LJFA i FLRB).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 4 exs. el 15.I durant
el cens d’ocells aquàtics hivernants.

TARRAGONÈS

Torredembarra 1 mascle als Muntanyans
el 10.IV (CGGA, RJAA i XBJA).

Clangula hyemalis
Ànec glacial 

El mateix ocell citat a l’anuari de 1999 va
romandre a la zona fins al març. Clavell
(2002) cita 13 observacions per a Cata-
lunya i en l’àmbit de la Mediterrània Occi-
dental és un hivernant molt rar i irregu-
lar, per exemple: cap ocell el 1997, 3 el
1998 (1 a Espanya i 2 a Itàlia) i 8 el 1999
(3 a Espanya, 2 a França i 3 a Itàlia) (Gillis-
sen et al. 2002).-RGBA.

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat Es continua obser-
vant l’exemplar de 1r hivern de finals de
l’any passat entrant i sortint de la piscina
del càmping Filipines i rondant per la plat-
ja de cal Francès fins al 3.III (ABXA i MOXA).
S’observa per darrera vegada davant el
càmping cala Gogó el 8.III (XLBA i DBRA).
Citació pendent d’homologació pel Comi-
tè Avifaunístic de Catalunya.
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Melanitta nigra 
Ànec negre 

ALT EMPORDÀ

Badia de Roses 8 exs. entre el 30.I (XGMA

i ECGB)(AAGA, JFOB, JMCC, JMMA i RACD) i el
13.II (ECFA i MBRA), 10 exs. el 19.II (CLAA)
i 2-3 exs. el 19.III (HSSA). 4 exs. el 19.XI
(BMBA i TMJA).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 2 exs. enfront de la bas-
sa de l’Arena el 3.IV; darrera observació
prenupcial (DBCA). 17 femelles/1r hivern
a la punta del Fangar el 17.X; primera
observació postnupcial (DBCA i JPVF).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat Un màxim de 40 exs.
des del mirador de cal Francès el 30.I
(AHRA, AMRA, RAPA i RRSB) i el 6.II (PNXA).
1 ex. a la platja de ca l’Arana el 23.IV (JDGB,

ARXA, MGMC i FCCA a: CISEN; El Pebret,
núm. 13); darrera citació de pas prenup-
cial. 20 exs. pel litoral el 5.XI (ALAA, DPHA,

FBSA, IMMA, JLXB i JMGF); primeres obser-
vacions postnupcials.

Melanitta fusca
Ànec fosc 

ALT EMPORDÀ

Badia de Roses Observacions regulars
entre el 2.I (FMBB, FMBC, JCJA i JCRB) i el 4.III
(CLAA), amb màxims de 8 exs. el 4.I (CGGA,

ECFA, OTXA i XBGA), el 30.I (CCMA) i el 2.II
(JCWA), i de 9 exs. el 25.II (JMAA i BMBA) i
el 4.III (CLAA).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 femella adulta enfront
de la platja de la Marquesa del 24.XI al
31.XII (DBCA).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 7 exs. el 15.I durant
el cens d’ocells aquàtics hivernants. 1 ex.
a la platja del Prat el 9.III (GSPA); darrera
citació de pas prenupcial. 

Bucephala clangula 
Morell d’ulls grocs

Espècie sotmesa a homologació pel Comi-
tè Avifaunístic de Catalunya. Aquest any
dos registres a les localitats més típiques
del país. Tal com acostuma a passar amb
els escassos ocells que arriben a casa nos-
tra (Gutiérrez 2000), l’exemplar del del-
ta de l’Ebre, present des de la tardor ante-
rior, també hi fa una estada de durada
considerable. Si tenim en compte la data
d’observació i el sexe, l’exemplar obser-
vat als aiguamolls de l’Empordà podria
tractar-se del mateix que hi havia al del-
ta de l’Ebre.-DBCA.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 femella aturada a la platja de can
Comes el 6.II (AAIA i JMGC). Citació pen-
dent d’homologació pel Comitè Avifau-
nístic de Catalunya.

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 femella/1r hivern de l’1.I
al 3.II al Canal Vell. Present a la zona des
de l’1.XII.99 (DBCA i JPVF). Citació pendent
d’homologació pel Comitè Avifaunístic de
Catalunya.

Mergus serrator  
Bec de serra mitjà 

ALT EMPORDÀ

Badia de Roses 4 exs. el 13.I (MMBA i PTEA).
1 ex. davant la platja de can Comes el 16.I
(CLAA). 1 ex. el 15.IV (JVDA). 
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Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. a la Massona el 31.III (CLAA).

BAIX CAMP

Cambrils 3 exs. el 25.I (CGEA).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 71 exs. a tot el delta el 10-
19.I; cens d’ocells aquàtics hivernants
(PDEA). 5 femelles a la badia dels Alfacs el
7.IV; darrera observació prenupcial (DBCA

i MFCA). 2 femelles/1r hivern a la badia
dels Alfacs el 12.X; primera observació
postnupcial (DBCA i MFCA).

BAIX EMPORDÀ

Badia del Ter 1 ex. el 3.II (DBRA). 
Castell d’Aro - Platja d’Aro 1 femella a
la cala de la Conca el 31.XII (CACB i MACB).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 3 exs. el 15.I durant
el cens d’ocells aquàtics hivernants. 2 exs.
al litoral deltaic el 8.IV (JAMA); darrera cita-
ció de pas prenupcial.

BARCELONÈS 

Barcelona 3 femelles a l’escullera del port
de Barcelona el 9.I (DDDA i JDPA).    

MARESME

Mataró 1 femella davant del castell de la
Mata el 22.II (EBMA).
Premià de Mar4 exs. al port el 4.II (XLBA iJJMA). 

TARRAGONÈS

Torredembarra 3 exs. als Muntanyans el
12.I (CGGA i RJAA). 1 ex. als Muntanyans
el 25.XII (AVDA i JVDA).

Oxyura jamaicensis
Ànec de Jamaica

Fins ara a Catalunya només hi ha una cita-
ció homologada d’un exemplar observat

al Segrià durant l’hivern de 1996-97. A
part, hi ha dues dades no homologades
del delta de l’Ebre de l’hivern 1983-84 i
del novembre de 1991 (Ferrer et al. 1986,
Clavell 2002). L’exemplar d’aquest any ana-
va associat amb un grup d’ànecs blancs, i
davant el perill d’hibridació es van fer ges-
tions per eliminar-lo, però aquestes van
resultar infructuoses.-RACC i SHVA

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 femella adulta al Canal
Vell del 17.IX al 22.X (DBCA, FVEA i JPVF).
Citació pendent d’homologació pel Comi-
té de Rarezas de SEO/BirdLife.

Oxyura leucocephala
Ànec capblanc

Interessants observacions, coincidint amb
d’altres registres fora de la seva àrea habi-
tual de distribució a la resta de l’Estat
espanyol, i fins i tot a la costa atlàntica
francesa. A destacar l’alt nombre d’exem-
plars registrat, un mínim de 16 ocells.
Aquestes observacions recorden, per dates
i nombre d’individus implicats, les de l’any
1994 (West & Nievas 1997), si bé en
aquesta ocasió l’estada no ha estat tan per-
llongada. Aquesta espècie es troba sot-
mesa a homologació pel Comitè Avifau-
nístic de Catalunya, per la qual cosa cal-
dria anar circulant aquests registres per
a la seva homologació.-DBCA.

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 3 femelles i 1 mascle de
1r hivern al Canal Vell del 17.IX al 25.IX
(DBCA). 4 femelles i 1ex. mascle de 1r hivern
al Canal Vell del 26.IX al 4.X (DBCA). 6 mas-
cles adults, 2 mascles de 1r hivern i 8 feme-
lles al Canal Vell del 5.X (DBCA i MFCA) al
14.X (DBCA). 1 femella del 14 al 22.X (DBCA).
Citacions pendents d’homologació pel
Comitè Avifaunístic de Catalunya.
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Pernis apivorus  
Aligot vesper 

ALT CAMP

Arbolí 28 exs. en migració el 27.VIII; pri-
mera observació postnupcial (MDDB).
Figuerola del Camp 68 exs. en migració
el 28.VIII; 101 exs. en migració el 6.IX
(MDDB).
Querol 8 exs. en migració a les roques
d’en Benet l’11.IV (MDDB).

ALT EMPORDÀ

La Jonquera 1 ex. al Puigneulós el 30.VII
(ACHA, PFLB i TLFA).
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. als prats de can Comes l’1.IV
(CLAA); primera citació en pas prenupcial.
1 ex. a les closes del Cortalet el 8.VI (BMBA);
darrera citació en pas prenupcial. 1 ex. als
arrossars de la Gallinera el 17.XI; darrera
citació en pas postnupcial (JMAA).

ALT PENEDÈS

Vilafranca del Penedès 3 exs. el 27.VIII;
primera observació postnupcial (XBGA).

ALT URGELL 

Vilanova de Banat 466 exs. en pas entre
el 23.VIII i el 25.IX, amb un màx. de 371
exs. el 31.VIII, durant el 6è estudi de la
migració postnupcial de rapinyaires al Parc
Natural Cadí-Moixeró. Aquest any ha estat
la temporada en què s’han comptat menys
exs. dels sis anys d’estudi (JDAB).

ANOIA

Bellprat 4 exs. al castell de Queralt el
9.X; darrera observació postnupcial a la
comarca (CGGA i XBGA); darrera citació
postnupcial rebuda aquest any de la Cata-
lunya central.

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 7 exs. en vol al Canal Vell
el 5.IV; primera observació prenupcial

(DBCA). 13 exs. en vol sobre els erms de la
Tancada 27.IV; darrera observació pre-
nupcial (DBCA i MFCA). 2 exs. juvenils en
vol al Canal Vell el 6.IX; primera obser-
vació postnupcial (DBCA). 3 exs. juvenils
en vol al Canal Vell el 10.X; darrera obser-
vació postnupcial (DBCA).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 5 exs. sobre el Remo-
lar l’11.III (MABA); primera citació de pas
prenupcial. 2 exs. sobre el Remolar el 18.IX
(RGBA, ARMC, EGPA i FGPA); primera citació
de pas postnupcial. 

BARCELONÈS 

Barcelona 1 ex. als jardins del Laberint
el 6.V (XBAA). 1 ex. al parc del Guinardó
el 24.VII; citació estival (XBAA). 5 exs sobre-
volant els jardins del Laberint el 7.X; darre-
ra citació postnupcial (XBAA).
Parc de Collserola 2 exs. el 26.VIII; pri-
mera citació del pas postnupcial (FLLA, JPSA

i DDDA). 3 exs. el 14.X; darrera citació del
pas postnupcial (FLLA, JPSA i DDDA). En total
s’han comptabilitzat 798 exs. durant el
seguiment de la migració de rapinyaires,
amb un màxim de 156 exs. el 22.IX (FLLA,

JPSA i DDDA).

BERGUEDÀ

Borredà 1 parella fent vols nupcials el 28.V
(JSPB). 
Casserres 263 exs. passen en 1 hora i mit-
ja d’observació el 28.VIII (DFFA). 
Puig-reig Aprox. 300 exs. passen en 1 hora
d’observació el 27.VIII (DFFA).

GARROTXA

Olot 338 exs. en migració a Comaplà (Batet)
el 2.IX (PTXA/PZVG).

GIRONÈS

Girona 98 exs. en migració el 16.IX (PFLB). 
Salt 1 ex. al pla dels Socs el 7.IX (EMFA).
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MARESME

Tiana 1 ex. sobrevolant el turó de Fra
Rafael el 31.VIII (ARVB); primera citació
d’exs. migradors. 2 exs. a ca l’Andreu el
26.X; darrera citació postnupcial (JFOB).   

OSONA

El Brull 2 exs. el 15.IV (JBCB); primera
citació prenupcial rebuda aquest any de
la Catalunya central.
Perafita 1 ex. en pas el 16.VII; primera
dada anual de la migració postnupcial a
la comarca (JBCB). 
Santa Maria de Corcó 1 parella amb els
polls acabats de sortir del niu, en una zona
d’alzinar de Cararac a 750 m d’altitud, el
4.VIII (JBCB). 
Taradell 1 ex. en pas el 3.X (RPEA).

RIPOLLÈS

Sant Pau de Seguries 35 exs. en un
estol migrant el 30.VIII (JCCA).

SELVA

Riells i Viabrea 1 jove cridant, demanant
aliment als pares el 23.VIII (JRRC).
Sant Hilari Sacalm 1 ex. volant per damunt
una fageda el 3.VII (FGPA).

TARRAGONÈS

Tarragona 6 exs. a l’ermita del Loreto el
18.IX (ACTA i PJAA).
Altafulla 1 ex. el 9.XI (FGPA).
El Catllar 12 exs. el 14.IX (ACTA i PJAA).

VALLÈS ORIENTAL 

Santa Maria de Martorelles 1 parella pels
volts de la pedrera observada entre el 7.VI
i el 23.VII (ARVB). 
Vilanova del Vallès 4 exs. en migració
al turó de Séllecs el 13.V (JPSA). 1 ex.
sobrevolant el turó de Séllecs el 15.VI
(JPSA). 2 exs. en migració al turó de Séllecs
el 16.VIII; primera citació postnupcial
(JPSA).   

Elanus caeruleus
Esparver d’espatlles negres

Després de la cria comprovada d’aquesta
espècie a Catalunya durant el 1998, el 1999
i el 2000 no han arribat dades de nidifica-
ció. No obstant això, l’observació del Segrià
del mes de març podria indicar que l’es-
parver d’espatlles negres és present enca-
ra a la plana de Lleida i que les dades de
cria no s’han obtingut simplement per man-
ca de suficient prospecció. De tota mane-
ra, l’any 2000 ha estat, junt amb 1997 (tam-
bé amb una sola observació), l’any amb
menor nombre d’observacions. No s’han
rebut dades de l’Empordà, un dels indrets
on l’espècie s’observa amb major regula-
ritat.-RACC i SHVA.

SEGRIÀ

Lleida 1 ex. adult sobrevolant els afores
de la Bordeta el 28.III (SWWA). Citació pen-
dent d’homologació pel Comitè Avifau-
nístic de Catalunya.

Milvus migrans 
Milà negre

ALT CAMP

Figuerola del Camp 2 exs. en migració
el 6.IX i 1 ex. el 20.IX (MDDB).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. als estanys del Matà l’1.III
(PFLB); primera citació en pas prenupcial.
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60 exs. als conreus del mas Avinyó el 27.III
(AVXC) i 51 exs. a Vilaüt el 12.IV (PLLA);
xifres màximes en pas prenupcial. Obser-
vacions d’exs. estiuejants durant el mes de
juny (PAEA).

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 1 ex. sobrevolant
Sant Semison el 5.V (JCRE, MSSA i PTEA). 

ALT URGELL

Coll de Nargó 20 exs. a Turp el 18.III
(DGCA).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 3 exs. en vol sobre el mas
de Masos el 22.III; primera observació
prenupcial (DBCA). 5 exs. en vol sobre el
Roquer, l’Ampolla, el 22. IV; darrera obser-
vació prenupcial (DBCA i MFCA). 3 exs.
adults en vol sobre el Canal Vell el 7.VIII;
primera observació postnupcial (DBCA).
1 ex. juvenil en vol sobre el Canal Vell el
21.IX; darrera observació postnupcial
(DBCA).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. sobre la mares-
ma el 6.V (RGBA, FLSA i FSEB); primera cita-
ció de pas prenupcial. 1 ex. sobre la Vida-
la el 21.IX (JBDA); única citació postnup-
cial. 
Sant Feliu de Llobregat 1 ex. sobre el
puig d’Olorda el 24.V (DDDA); darrera cita-
ció de pas prenupcial.

BARCELONÈS 

Parc de Collserola 1 ex. el 10.VII; pri-
mera citació del pas postnupcial (FLLA, JPSA

i DDDA). 1 ex. el 23.IX; darrera citació del
pas postnupcial (FLLA, JPSA i DDDA). En total
s’han comptabilitzat 6 exs. durant el segui-
ment de la migració de rapinyaires  (FLLA,

JPSA i DDDA). 1 ex. a Sant Andreu el 3.X
(JCCA).

BERGUEDÀ

Berga Presència estival continuada a l’a-
bocador comarcal, sense cap indici de
reproducció: més de 12 exs. el 30.V, 43
exs. el 4.VI (cens), més de 8 exs. el 13.VI,
18 exs. el 16.VI (cens), mín. 2 exs. el 24.VI,
més de 8 exs. el 13.VII i mín. 14 exs. el
26.VII; els dos censos reflecteixen el nom-
bre real present aquells dies, mentre que
la resta de dades corresponen a observa-
cions puntuals (JSPB i PABB).

GARROTXA

Olot 1 ex. a l’hostal del Sol l’1.VIII (PZVG).
Sant Ferriol 2 exs. a l’illa de Fluvià el 30.IV
(BGEA).

GIRONÈS

Girona 1 ex. en vol sobre la ciutat el 5.III
(EBVA). 1 ex. en vol a la zona de les Pedre-
res el 24.VI (ACHA). 
Sant Joan de Mollet 1 ex. el 25.III (JRRC).

MARESME

Teià 1 ex. sobrevolant l’escorxador en
migració el 21.IV (RMBA i JAPB).  

OSONA

Orís 2 exs. a la Noguereda el 18.VII (CMGA).

PALLARS JUSSÀ 

Embassament de Cellers 150-200 exs. el
14.III volant en cercles (JSMA). Més de 100
exs. el 22.VII agrupant-se per passar la nit
a les arbredes de l’embassament (FMSA).   

PLA DE L’ESTANY

Crespià 2 exs. al costat del Fluvià el 22.VI
(CFQA). 4 exs. el 5.VIII (CFQA).
Esponellà 21 exs. en migració direcció N
l’1.IV (CFQA). 
Orfes 1 ex. a l’Estopera el 26.V (CFQA). 
Serinyà 11 exs. en un camp proper a l’i-
lla de Fluvià el 19.V (JLBA). 3 exs. al pla
de Martís el 8.VI (CFQA), 1 ex. el 19.VI
(JPSA) i 1 ex. l’1IX (CFQA).
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RIBERA D’EBRE

Ascó 1 parella al riu Ebre, però no arriba
a criar (LJAA i PJAA).
Flix 1 ex. a Sebes el 12.III (PJMB). 12 exs.
a Sebes el 24.VII (PJMB). 
Garcia 2 exs. al riu Ebre el 12.VI (MAXD i
VCBA). 
Móra d’Ebre 2 exs. al riu Ebre el 13.VIII
(PARA).
Riba-roja d’Ebre 1 ex. a l’embassament
de Riba-roja el 19.III; primera citació pre-
nupcial (MAXD i VCBA).

RIPOLLÈS

Pardines 4 exs. en pas el 21.V (FGPA).

SEGRIÀ

Alfés Diversos exs. en migració activa, el
més nombrós de 20 exs, al secà d’Alfés el
27.III (JCMF, JPCA i XGMA). 
Lleida 1 ex. sobre Raïmat el 30.IX (FMSA).

SOLSONÈS

Guixers 1 ex., aparentment migrant en
direcció E, l’1.VI (PABB). 
Clariana de Cardener 20-22 exs. obser-
vats a l’abocador des del 9.IV fins al 17.V
(JCOA).

VALLÈS OCCIDENTAL 

Palau de Plegamans 1 ex. en migració
sobrevolant can Falguera el 15.IV (JPCA).

VALLÈS ORIENTAL 

Vilanova del Vallès 1 ex. en migració
sobrevolant el turó de Séllecs el 13.V (JPSA).  

Milvus milvus  
Milà reial

ALT CAMP

Figuerola del Camp 3 exs. en migració
el 28.VIII i 1 ex. en migració el 8.IX (MDDB).
La Riba 1 ex. en migració el 14.IX (MDDB).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. als prats de can Comes el 12.II
(CLAA). 1 ex. als estanys del Matà el 15.III
(GDDB). 1 ex. a l’estany de Palau el 25.III
(OCVA).

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 1 ex. a Sant Semi-
son el 5.IX (JCRE); primera citació post-
nupcial. 
Olèrdola 2 exs. en migració al puig de l’À-
liga el 6.IX (CGGA i XBGA). 

BAIX CAMP

Riudecanyes 1 ex. a Escornalbou el 31.XII
(XVPA).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. juvenil en vol
sobre el Canal Vell el 22.IX; única obser-
vació de l’any al delta (DBCA i MFCA). 

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. sobre ca l’Ara-
na el 14.IV (FSEB i RGBA); única citació pre-
nupcial. 1 ex. sobre la Vidala el 2.IX (DUXA);
primera citació postnupcial. 1 ex. sobre la
Bunyola el 18.XI (FPSA i FPVA); darrera cita-
ció de pas postnupcial. 
Abrera 1 ex. sobre el riu Llobregat el 18.XI
(AOTA i TMMA); darrera citació de pas post-
nupcial. 

BAIX PENEDÈS

Banyeres del Penedès 3 exs. a les masies
de Sant Miquel el 2.X; darrera citació post-
nupcial (CGGA).

BARCELONÈS 

Barcelona 1 ex. sobrevolant els jardins del
Laberint el 16.IX i el 7.X (XBAA).
Parc de Collserola 2 exs. el 29.IX; pri-
mera citació del pas postnupcial (FLLA, JPSA

i DDDA). 6 exs. el 8.X; darrera citació del
pas postnupcial (FLLA, JPSA i DDDA). En total
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s’han comptabilitzat 10 exs. durant el segui-
ment de la migració de rapinyaires (FLLA,

JPSA i DDDA).

BERGUEDÀ

Avià 1 ex. migrant en direcció N el 27.III
(PABB). 
Berga 1 ex. migrant a la serra de Queralt
l’1.IV (PABB). 
Castell de l’Areny 1 ex. migrant en direc-
ció O el 17.IV (JSPB). 
Gironella 1 ex. el 21.X (JSPB). 

GARROTXA

La Vall d’en Bas 1 ex. remunta els espa-
dats del Collsacabra i, un cop superat l’obs-
tacle, segueix en el seu viatge postnupcial
el 18.XI (JACB, RPEA i TCRA).

NOGUERA

Balaguer 1 ex. el 29.IV (ANCA). 
Preixens 1 ex. sobrevolant una granja d’es-
truços al pradell de Sió el 20.II (SMRA). 

OSONA

Orís 2 exs. a l’abocador comarcal el 30.IV
(CMGA).

RIBERA D’EBRE

Flix 1 ex. a Sebes el 18.VII (PJMB).

RIPOLLÈS

Pardines 1 ex. en pas el 21.V (FGPA). 
Ripoll 1 ex. el 2.X (FGPA). 
Sant Joan de les Abadesses 1 ex. el 15.VI
(FGPA).

SEGRIÀ

Alfés 1 ex. el 12.IV (DGCA, DGJA, GBCA i JCSA). 
Aitona 2 exs. volant alt prop del poble el
24.II (JPPE).
Lleida 1 ex. sobrevolant la Bordeta el 24.X
(SWWA). 
Vilanova de la Barca 1 ex. al sot del Fus-
ter l’1.X (CJMA, ECBL i ESXA). 

SOLSONÈS

Olius 1 ex. a Brics el 21.VI (XLBA).

VAL D’ARAN 

Vielha e Mijaran 1 ex. el 6.II (ADOA).

VALLÈS ORIENTAL 

La Llagosta 1 ex. sobrevolant el riu Besòs
el 17.XI (AAJA).   

Gypaetus barbatus
Trencalòs

La població catalana de l’espècie ha anat
augmentant durant els darrers anys a raó
d’1,4 territoris per any, passant de 7 terri-
toris coneguts l’any 1984 als 29 presents
l’any 2000 (Margalida & García 2002). L’any
2000 el nombre de polls volats a Catalun-
ya ha estat de 9 i els valors dels paràmetres
reproductors s’han mantingut similars als
dels altres anys: productivitat = 0,47 polls
volats/parella controlada i èxit reproductor
= 0,62 polls volats per parella amb posta.
Les observacions d’individus no reproduc-
tors corresponen als exemplars que peta-
nanyen a la població flotant que realitza
moviments dispersius en ambdós vessants
del Pirineu. Destaquen les observacions rea-
litzades al Ripollès, on s’observen amb fre-
qüència individus adults durant el període
reproductor; es desconeix si intenten repro-
duir-se al vessant sud o nord de la serrala-
da.-AMVA.

ALT URGELL

Cabó 1 ex. subadult de 3-5 anys el 24.IX
en vol paral·lel a la serra de Prada (DRJA,

JMAC i SRJA). 
Tuixén 1 ex. el 28.VIII (FGPA).

CERDANYA

Lles 1 ex. subadult passa volant per la por-
tella d’Engorgs el 10.IX (JMAC i SRJA).
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PALLARS JUSSÀ

Serradell 2 exs. adults i 1 ex. juvenil el
22.IV (FMSA). 1 ex. el 22.VII (FMSA). 1
ex. el 28.X sobre el poble de Serradell
(FMSA).

RIPOLLÈS

Repetides observacions d’adults de l’es-
pècie al N de la comarca (2 de gener, 1
d’abril, 1 de juny, 1 de juliol i 1 de des-
embre), totes d’1 ex. amb l’única excep-
ció del 8.VII, quan se’n van veure 2 de ple-
gats (AFAA, ESSA, FGPA, KTTA i STVA).

VAL D’ARAN 

Plèta des Anhèts 1 ex. el 12.VIII (ADOA). 

Neophron percnopterus
Aufrany

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 immatur en vol per l’estany del
Cortalet el 15.V (JSBD).

ALT URGELL

Vilanova de Banat 1 ex. en migració post-
nupcial el 25.VIII, durant el 6è estudi de
la migració postnupcial de rapinyaires al
Parc Natural Cadí-Moixeró (JDAB). Es tenen
poques dades de les dates de pas d’aquesta
espècie als Pirineus.

OSONA

Vilanova de Sau Recull de dades referents
a la parella nidificant en aquesta localitat:
còpules i reparació del niu observats el
18.III (FMVB); al niu hi ha 2 polls d’uns
55-60 dies el 2.VII (FMVB), la parella i un
jove volant pel cingle el 16.VIII (RPEA); els
adults d’aquesta parella s’han vist fins a
uns 10 km de distància, buscant menjar
pels camps (JBCB).

Gyps fulvus  
Voltor comú

ALT CAMP

Figuerola del Camp 1 ex. al tossal Gros
de Miramar el 24.IV (MDDB).
Serra de Miramar 1 ex. el 23.IV (LJAA i
PJAA).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural del Cap de Creus 5 exs. a
puig del Pení el 26.II (MNPA).
Les Salines 1 ex. el 21.V (DTXA i FTXA). 1
ex. a Albanyà el 24.V (JFCA).

BAIX CAMP

Arbolí 1 ex. sobrevola el coll de la Creu
el 19.III (MDDB).
Capafonts 2 exs. volant sobre el poble
entre el 12.II i 13.II (FMXA, JAPB i JSHA).
Riudecanyes 1 ex. a Escornalbou el 31.XII
(XVPA).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre Es recull 1 ex. juvenil des-
nodrit enmig d’un arrossar de Poblenou
del Delta el 28.IX (CRDA i RACC).

GARROTXA

Beuda 10 exs. sobrevolant la zona de la
Mare de Déu del Mont el 22.IV (KTTA i
STVA). 
Montagut 2 exs. en vol a Talaixà el 14.V
(JFCA).

NOGUERA

Algerri 2 exs. a la torre la Plana el 19.VII
(GBCA).

OSONA

Manlleu 2 exs. el 12.IV (RPEA). 
Sant Pere de Torelló 3 exs. el 24.IV (DRJA

i SRJA).

RIBERA D’EBRE

Ascó 2 exs. immaturs al pas de l’Ase el
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6.IV (LJAA). 1 ex. al pas de l’Ase el 21.XI
(LJAA).

SEGRIÀ

Aitona 2 exs. als secans d’Aitona-Seròs
el 12.V (DGCA, DGJA, GBCA i JCSA). 
Torres de Segre 1 ex. a Carrassumada
el 12.IV (DGCA, DGJA, GBCA i JCSA). 1 ex.
al pantà d’Utxesa el 17.VI (ERVA, GBCA i
XRNA). 
Vilanova de la Barca 1 ex. al sot del Fus-
ter el 30.IX (CJMA, ECBL i ESXA).

SOLSONÈS

1 ex. covant al niu a la Roca Call el 25.III
Nova localitat de cria per a l’espècie (DGCA).

VALLÈS OCCIDENTAL 

Terrassa 1 ex. sobrevolant a baixa alçada
el centre cultural Casa de l’Obac el 29.IV
(FJJA i MPFB). 

VALLÈS ORIENTAL

Tagamanent  1 ex. el 28.V (LGSB).

Circaetus gallicus  
Àguila marcenca

Com cada any hi ha observacions molt tar-
danes d’exemplars durant el desembre i
primeres arribades primerenques durant
el febrer; aquesta temporada, però, sense
dades al gener. D’aquest any cal destacar
el recompte de migrants a l’Alt Urgell amb
279 exemplars, xifra màxima dels sis anys
d’estudi.-RACC i SHVA.

ALT CAMP

Aiguamúrcia 2 exs. a la serra de cal Baró
el 18.III; primera citació prenupcial (CGGA). 
Nulles 1 ex. el 14.XI (EPRA i LGBA).

ALT EMPORDÀ

L’Albera 2 exs. a Cantallops el 19.II (ACJA). 
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-

pordà Observacions d’exs. aïllats durant
els mesos de maig i juny (PAEA).

ALT URGELL

Vilanova de Banat 279 exs. en pas post-
nupcial entre el 23.VIII i el 25.IX, amb un
màx. de 169 exs. el 18.IX, durant el 6è
estudi de la migració postnupcial de ra-
pinyaires al Parc Natural Cadí-Moixeró.
Xifra màxima en els sis anys d’estudi (JDAB).

ANOIA

Bellprat 1 ex. al castell de Queralt el 9.X;
darrera citació anual a la comarca (XBGA). 
El Bruc 4 exs. volant sobre el coll del Bruc
el 29.II; primera citació anual a la comar-
ca (JCGA).

BAIX CAMP

Reus 1 ex. immatur al camí de Vilallonga
el 23.II (LJAA).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. en vol sobre el Gole-
ró el 9.III; primera observació prenupcial
(DBCA). 1 ex. en vol sobre Deltebre el 26.IV;
darrera observació prenupcial (DBCA). 1
ex. adult en vol sobre el Canal Vell el 5.VIII;
primera observació postnupcial (DBCA). 1
ex. en vol sobre les Olles l’11.XI; darrera
observació postnupcial (DBCA).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. sobre la mares-
ma el 29.III (FLSA, XLBA, DBRA i JBDA); pri-
mera citació de pas prenupcial. 1 ex. sobre
la bassa dels Pollancres el 15.VII (FLSA,

RSLA i BGEA). 1 ex. sobre la maresma el 19.X
(FLSA, FSEB i JBCC); darrera citació de pas
postnupcial. 
Olesa de Montserrat Una parella tira
endavant el poll pels voltants d’Olesa,
on s’observen a principis d’agost (ECGC

i JCRD).
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BARCELONÈS 

Barcelona 1 ex. sobrevolant el parc del
Guinardó el 3.IV (XLBA).
Parc de Collserola 1 ex. el 14.IX; pri-
mera citació del pas postnupcial (FLLA, JPSA

i DDDA). 1 ex. el 14.X; darrera citació del
pas postnupcial (FLLA, JPSA i DDDA). En total
s’han comptabilitzat 12 exs. durant el segui-
ment de la migració de rapinyaires (FLLA,

JPSA i DDDA).

GARROTXA

Montagut 1 ex. a Sant Eudald de Jou el
3.III (JVCA). 2 exs. efectuant vols nupcials
a la zona dels Ferrans el 25.III (JFCA). 

GIRONÈS

Girona 1 ex. volant a baixa alçada, apa-
rentment a la recerca d’aliment, el 7.XII
(FJJA). 
Sant Gregori 1 ex. volant en direcció S a
la zona de Constantins l’1.XII (MBMB).
Sant Julià de Ramis 1 ex. en vol l’1.IV
(CFQA).

MARESME

Tiana 1 ex. a ca l’Andreu el 10.XI; darre-
ra citació postnupcial (CLVA). 

NOGUERA

Castelló de Farfanya 4 exs. fent parades
nupcials tots junts el 3.VI (ANCA).

PLA DE L’ESTANY

Orfes 1 ex. al Fluvià el 15.III (CFQA). 
Esponellà 1 ex. el 22.VI (CFQA).

RIBERA D’EBRE

Flix 2 exs. al meandre de l’Ebre el 6.IV
(PJMB).

RIPOLLÈS

Molló Més de 10 exs. en migració pel coll
d’Ares l’1.V (FGPA). 
Sant Joan de les Abadesses Més de 12
exemplars en pas el 3.IX (FGPA).

SELVA

Santa Coloma de Farners 1 ex. en vol
el 24.IX (JSBC).

URGELL

Tàrrega 1 ex. en vol a Claravalls l’1.IV
(SMRA). 

VALLÈS OCCIDENTAL 

Vacarisses-Castellbell i el Vilar 1 ex. el
16.II (AOTA); dada molt primerenca.   

VALLÈS ORIENTAL

Sant Quirze Safaja Trobat un niu amb un
poll d’uns 30 dies d’edat el 8.VII (FMVB). 
Santa Maria de Martorelles 1 ex. el 6.XI;
darrera citació postnupcial (FMVB).   

Circus aeruginosus 
Arpella vulgar 

D’aquest any cal destacar les dades sobre
les parelles nidificants a la demarcació de
Lleida, que van cada any en augment i ja
arriben als  24 nius amb l’addició de dues
localitats noves al Segrià. Aquestes pare-
lles, junt amb les 7 dels aiguamolls de l’Em-
pordà, la parella del delta del Llobregat i
la de Flix, sumen un total per a Catalun-
ya de 33 nius amb posta segura (2-3 més
que l’any anterior). Cal destacar la dava-
llada important de la població reproduc-
tora dels aiguamolls, amb 14 parelles el
1998, 10 el 1999 i les 7 d’aquest any. La
població hivernal del delta de l’Ebre ha
tornat als nivells d’anys anteriors, després
de l’important augment del 1999.-JBSA.

ALT CAMP

Bràfim 1 mascle a Bràfim el 9.IV; darrera
citació prenupcial (CGGA).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 10 exs. als dormidors a mitjans
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de gener; cens d’ocells aquàtics hiver-
nants (JMAA). 27 exs. sedimentats a l’es-
tany del Cortalet el 18.III i 34 exs. el
31.III, coincidint amb dies de fort vent
(JMAA). Població nidificant avaluada en
7 parelles, amb un èxit reproductor en
general baix (JMAA).

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 1 ex. a Sant Semi-
son el 26.VII (MSSA i PTEA); primera cita-
ció postnupcial. 1 ex. el 12.X; darrera cita-
ció postnupcial (CGGA i RRJA). 
Olèrdola 2 exs. a Viladellops el 22.III; pri-
mera citació prenupcial (XBGA). 

BAIX CAMP

Reus 1 femella a l’aeroport el 31.III (XGMA

i ECGB).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 265 exs. a tot el delta el
10-19.I; cens d’ocells aquàtics hiver-
nants (PDEA). Pas molt notori a tota la pla-
na deltaica, amb 18 exs. en migració
activa pel mar en 30 minuts d’observació
enfront de l’illa de Sant Antoni (DBCA, MFCA

i JAJA). 1 mascle de 3r any calendari al sec-
tor Encanyissada-Vilacoto i 1 femella de
2n any calendari al Canal Vell al llarg de
tot el període estival (DBCA i FVEA). 1 ex.
juvenil al Canal Vell el 7.VIII; primera
observació postnupcial (DBCA).

BAIX EMPORDÀ

Baix Ter 4 exs. el 10.I; cens oficial d’hi-
vernants (ABRA i DBRA).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 10 exs. el 15.I durant
el cens d’ocells aquàtics hivernants.
Durant els mesos de juny i juliol s’ob-
serva una femella adulta amb un exem-
plar immatur per la zona del Remolar,
maresma i pas de les Vaques, on, final-
ment, tiren endavant dos polls que s’ob-

serven durant tot el mes d’agost (FSEB i
FLSA). 1 ex. en pas sobre el Remolar el
2.IX (FSEB i FLSA); primera citació de pas
postnupcial. 
Sant Feliu de Llobregat 1 ex. sobre el
puig d’Olorda el 22.IV (DDDA); primera
citació de pas prenupcial.

BARCELONÈS 

Barcelona 1 ex. en migració al parc del
Guinardó el 23.III; primera citació pre-
nupcial (XLBA). 1 ex. en pas al turó de la
Magarola (Parc de Collserola) l’11.VIII;
primera citació postnupcial (DDDA). 

GARRAF

Sitges 1 ex. en migració a 2 milles de la
costa el 28.VIII (CGGA i XBGA). Primera cita-
ció postnupcial. 

GIRONÈS

Sant Joan de Mollet 1 femella el 25.III
(JRRC).

MARESME

Premià de Dalt 2 exs. sobrevolant el turó
de Salve Regina en migració el 24.III; pri-
mera citació prenupcial (JPSA). 
Tiana 1 ex. en migració a ca l’Andreu el
26.X; darrera citació postnupcial (JFOB)

NOGUERA

Montgai 1 femella a les Quadres l’1.IV
(JEBA). 
Oliola 1 femella en vol sobre el bosc del
Siscar l’1.IV (SMRA).

PALLARS JUSSÀ 

Pantà de Cellers S’han censat 3 nius amb
posta segura, única localitat de cria a la
comarca (FPTA i JBSA).

PALLARS SOBIRÀ

Estany de Montcortès 1 mascle el 2.I
(ANCA).
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PLA D’URGELL

Bellvís 1 femella a la bassa de Barretpicat,
els Arcs el 22.III (FMSA).
Linyola 1 jove de 2n any el 31.III (JEBA).
El Poal 1 femella adulta el 12.VIII (JEBA).
Vila-sana 1 femella adulta i 2 joves de l’any
a la bassa de Vila-sana el 19.VIII (JEBA).

RIBERA D’EBRE

Flix 1 parella fent vols nupcials el 26.II,
2 exs. joves el 30.VI i 3 exs. joves el 8.VII,
tots a Sebes (PJMB).

SEGARRA

Cervera 1 ex. en migració el 14.IX (JEBA).

SEGRIÀ

S’han censat 21 nius amb posta segura
en 5 localitats: 16 al pantà d’Utxesa (50 %
de la població catalana), un a l’aiguaba-
rreig Segre-Cinca i 4 en 3 petites basses
de reg. Dues d’aquestes darreres localitats
són noves per a l’espècie (FPTA i JBSA).
Vilanova de la Barca 1 jove el 14.IX i 1
mascle de 2n any al sot del Fuster el
26.X (JEBA). 

SELVA

Sils 1 femella a la zona dels estanys el
22.III (XLBA i JRRC) i el 30.IV (JRRC).

VALLÈS OCCIDENTAL 

Cerdanyola del Vallès 1 femella en migra-
ció activa cap al S a Bellaterra el 30.X (XGMA

i ECGB); darrera citació postnupcial. 
Montcada i Reixac 1 ex. remuntant el riu
Besòs el 18.III; primera citació prenupcial
(XLBA, JBDA i RSXA).
Sentmenat 1 ex. immatur al pla de Colo-
ma el 20.V; darrera citació prenupcial (BIPA).

VALLÈS ORIENTAL 

Vilanova del Vallès 3 exs. en migració al
turó de Séllecs el 28.VIII; primera citació
postnupcial (JPSA).   

Circus cyaneus  
Arpella pàl·lida

Segona posta comprovada a la plana de
Lleida en camps de cereal, la primera va
ser en un camp d’ordi de la Noguera l’any
1997 (Copete 2000). De l’any que ens ocu-
pa es troben a faltar dades dels dormidors
hivernals d’Utxesa i dels aiguamolls de
l’Empordà i només es publica informació
de 5 exs. al Montgrí.-RACC i SHVA.

ALT CAMP

Aiguamúrcia 1 ex. caçant el 16.IV (MDDB).
Alcover 1 mascle el 18.XI (ACXH i JPSA).
Cabra del Camp 1 ex. als aiguamolls el
28.IV (MDDB).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà. 1 ex. als estanys del Matà el 26.III
(MBRA); darrera citació prenupcial. 1 juve-
nil a Vilaüt el 3.IX (JCPA i RACB); primera
citació postnupcial. 
Parc Natural del Cap de Creus 1 feme-
lla el 16.III (HSSA); darrera citació pre-
nupcial.

ALT PENEDÈS

Fondo de la Bovera 1 femella el 9.XI
(PTEA).   

ALT URGELL

Serra d’Odèn 1 femella el 30.III (JNVA,

DGCA i PCXB).

BAGES

Calders 1 mascle el 6.II (DRJA, JMAC, JMAD

i SRJA).

BAIX CAMP

Vilaplana 1 femella adulta a la Mussara el
26.III (MDDB). 

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 2 exs. a tot el delta el 10-
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19.I, cens d’ocells aquàtics hivernants
(PDEA). 1 ex. juvenil al Canal Vell el 6.IV;
darrera observació prenupcial (DBCA). 1
ex. juvenil a Masia Blanca el 20.IX; pri-
mera observació postnupcial (DBCA).

BAIX EMPORDÀ

Serra del Montgrí 5 exs. entren al dor-
midor el 16.I (XGMX i JPCA).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 femella sobre cal
Tet el 15.II (ABXA). 1 ex. sobre l’aeroport
el 8.XI (XLBA i FMVB); darrera citació de pas
postnupcial. 
Begues 1 mascle en pas sobre el puig
de les Agulles el 22.IX (CGGA i XBGA);
primera citació de pas postnupcial. 1
femella sobre la Pleta Xica el 17.XII
(DRJA, JMAC, JMAD i SRJA); exemplar hiver-
nant.

BARCELONÈS

Parc de Collserola 1 ex. el 5.IX; prime-
ra citació del pas postnupcial (FLLA, JPSA i
DDDA). 1 ex. el 30.X; darrera citació del
pas postnupcial, efectuada el darrer dia de
seguiment (FLLA, JPSA i DDDA). En total s’han
comptabilitzat 5 exs. durant el seguiment
de la migració de rapinyaires (FLLA, JPSA i
DDDA).

BERGUEDÀ

Montmajor 1 mascle el 8.I (JSPB).

CERDANYA

Sanavastre 1 ex. el 3.II als camps del SO
de la bassa (RMBA).

NOGUERA

Montgai 1 mascle i 1 jove o femella a les
Quadres l’1.IV (JEBA).

OSONA

Sant Bartomeu del Grau 1 ex. el 9.I (JBCB). 
Tona 6 exs. marxen en direcció SE a pri-

mera hora del matí, després d’una nit de
tempesta, el 6.XI (PVPA).

PALLARS JUSSÀ 

Hortoneda 1 mascle el 12.XI caçant als
camps (FMVB).  

PLA DE L’ESTANY

Serinyà 1 mascle al pla de Martís, seguint
el rec d’Espolla, el 30.I (CFQA).

PLA D’URGELL

Bellvís 2 mascles adults i 1 femella/jove
prop del riu Corb el 20.I (FMSA). 1 mas-
cle al riu Corb, els Arcs el 18.III (FMSA).
1 mascle al tossal Roig el 4.IX (FMSA). 
Castellnou de Seana 1 mascle el 30.I
(FMSA).

RIPOLLÈS

Ribes de Freser 1 mascle i 1 ex. indeter-
minat l’1.V al bosc de Ribes i 1 parella a
la mateixa zona el 7.V (AFAA i FGPA). 
Setcases 1 mascle adult al coll de la Marra-
na el 16.VIII (AMCA i MDXA).

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).

SOLSONÈS 

Odèn 1 ex. el 30.III (DGCA, JNXC, PCXB i
XLBA).

URGELL

Agramunt 1 mascle al mas Segur el 19.II
(SMRA).
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VAL D’ARAN

Bossòst 1 femella el 6.V caçant als prats
subalpins del coll de Baretja, a uns 1.700
m d’altitud (XGMA i ECGB).

VALLÈS OCCIDENTAL 

Palau de Plegamans 1 ex. a ca l’Aiguader
el 18.XII (JPCA). 
Santa Perpètua de Mogoda 1 ex. de 2n
any caçant a Gallecs el 23.I (FMVB).   

VALLÈS ORIENTAL 

Vilanova del Vallès 1 ex. en migració al
turó de Séllecs el 5.IX; primera citació post-
nupcial (JPSA).   

Circus macrourus
Arpella pàl·lida russa

La totalitat de les observacions (5) homo-
logades als Països Catalans fins a l’any 2000
han estat d’exemplars observats a la pri-
mavera, especialment a finals de març i
principis d’abril (Clavell 2002). De fet l’ú-
nica dada homologada a Catalunya va
ser precisament un exemplar mascle el
25.III.1998 al cap de Creus (Parellada
2000), citació que coincideix notablement,
tant en el lloc com en la data, amb el regis-
tre d’enguany. Així mateix, els registres
obtinguts a la façana mediterrània france-
sa també coincideixen, ja que la majoria
corresponen a mascles en migració pre-
nupcial, entre finals de març i principis
d’abril (Dubois et al. 2000).-JCPA.

BAIX EMPORDÀ

Baix Ter 1 mascle a les closes del Ter Vell
el 24.III (DBRA). Citació pendent d’homo-
logació pel Comité de Rarezas de SEO/Bird-
Life. 

Circus pygargus  
Esparver cendrós 

En total nidifiquen a Catalunya 51 pare-
lles. Continua així l’increment pobla-
cional que es va iniciar a principis dels
noranta amb les campanyes de protec-
ció del Departament de Medi Ambient.
Aquest any s’han protegit un total de
29 nius ubicats en camps de cereal, tot
indemnitzant els pagesos per la 1/2 ha
deixada sense segar. És interessant res-
saltar les 2 parelles nidificants en vege-
tació natural al Segrià i a l’Alt Camp.-
MPCB.

ALT CAMP

El Pla de Santa Maria 1 parella nidifica
enmig del canyís que voreja la depurado-
ra. El 22.VI s’observa un dels exemplars
foragitant un H. fasciatus de la zona i el
12.VII s’observa un adult alimentant polls
que ja volen (MDDB). 1 mascle sobrevolant
la depuradora el 29.V i el 7.VII (XGMA).
Figuerola del Camp Un total de 6 exs. en
migració el 6.IX (MDDB).

ALT EMPORDÀ

Aquest any es localitzen a la comarca un
total de 5 nius situats en vegetació natu-
ral (4 en garric i un en canyissar), d’on
s’envolen 5 polls. Data de la primera
posta: 29.IV (RFRA, JMAA i MPCB).
Garrigàs 2 exs. l’11.VI (ACHA).
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 mascle als Tres Ponts el 29.III
(ESVA); primera citació prenupcial. Intent
de nidificació sense èxit a la RN2 durant
el mes de maig (JMAA). 1 ex. als prats de
can Comes el 9.IX (CLAA); darrera citació
postnupcial.

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 1 ex. en migració al
pantà de Foix el 2.IV (CGGA, RRJA i XBGA).
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BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 mascle adult al Niño
Perdido el 6.IV; primera observació pre-
nupcial (DBCA).1 mascle adult als erms de
la Tancada el 25.VII; primera observació
postnupcial (DBCA, EBAA i IASA). 1 ex. juve-
nil en vol sobre el Canal Vell el 25.IX; darre-
ra observació postnupcial (DBCA).

BAIX EMPORDÀ

Aquest any es localitzen a la comarca un
total de 3 nius situats en vegetació natu-
ral (garric), d’on s’envolen 6 polls. Data
de la primera posta: 2.V (RFRA i MPCB).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 2 exs. per la zona
de ca l’Arana i la Podrida l’11.IV (JBFA, XLBA,

RSLA i LTXA); primera citació de pas pre-
nupcial. 4 exs. al sector N de l’aeroport el
4.V (SSAA); darrera citació de pas prenup-
cial. 1 ex. jove sobre la bassa dels Pollan-
cres el 26.VIII (BIPA); primera citació de
pas postnupcial. 1 ex. jove sobre el càm-
ping Toro Bravo el 14.IX (FLSA, FSEB i RGBA);
darrera citació de pas postnupcial.

BARCELONÈS 

Barcelona 1 ex. sobrevolant el parc del
Guinardó el 15.IX (XLBA, ALSA i EBPB). 
Parc de Collserola 1 ex. el 31.VIII; pri-
mera citació del pas postnupcial (FLLA, JPSA

i DDDA). 1 ex. el 22.IX; darrera citació del
pas postnupcial (FLLA, JPSA i DDDA). En total
s’han comptabilitzat 13 exs. durant el segui-
ment de la migració de rapinyaires (FLLA,

JPSA i DDDA).

MONTSIÀ

Aquest any es localitzen a la comarca un
total de 7 nius situats en vegetació natu-
ral (garric), d’on s’envolen 19 polls (AVMA,

MAXE i MPCB).

NOGUERA

Aquest any es localitzen a la comarca un

total de 7 nius situats en camps de cere-
al, 6 dels quals són protegits, i d’on s’en-
volen un total de 6 polls. Data de la pri-
mera posta: 26.IV (CRNA, JBSA, FPTA i MPCB).

PLA DE L’ESTANY

Serinyà 1 femella al pla de Martís el 28.III
(CFQA), 2 femelles el 30.IV (CFQA) i 1 feme-
lla el 10.V (CFQA). 1 ex. jove al pla de Mar-
tís l’1.IX (CFQA).

SEGARRA

1 ex. sobre camps d’ordi el 16.VI (JPSA). 
Guissona 1 femella el 9.IV (FMSA). 

SEGRIÀ

Aquest any es localitza a la comarca un
niu situat en vegetació natural (canyissar)
que envola un mínim d’un poll. És el pri-
mer cop que es constata a Lleida una pos-
ta de l’espècie en vegetació natural  (ABBA

i AVPA).
Alcanó 1 mascle el 27.III (HSSA). 

URGELL

Aquest any es localitzen a la comarca un
total de 28 nius situats en camps de cere-
al, dels quals se’n protegeixen 23, i d’on
s’envolen 36 polls. Data de la primera pos-
ta: 22.IV. (CRUA, JBSA, FPTA i MPCB).

VALLÈS OCCIDENTAL 

Sentmenat 1 mascle al pla de Coloma el
20.V (BIPA i SAAA).  

VALLÈS ORIENTAL 

Mollet del Vallès 1 femella a Gallecs l’1.IX
(AOTA i MGXC). 1 ex. jove a Gallecs el 3.IX
(XLBA). 
Bigues i Riells 1 ex. a Sant Miquel del Fai
el 9.VIII (BIPA i SAAA); primera citació post-
nupcial. 
Vilanova del Vallès 1 ex. en migració al
turó de Séllecs el 22.VIII (JPSA).
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Accipiter gentilis  
Astor

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. hivernant a les Llaunes durant
els mesos de gener i febrer
(PAEA). 1 ex. a Vilaüt el
18.VIII (JMAA). 1 mascle a
l’estany del Cortalet entre
el 13.XII (JMAA i MJMA) i
el 15.XII (JMAA i APBD). 

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 1 ex. captura un
Bubulcus ibis que té una pota trencada al
pantà de Foix el 10.XI (CGGA i XBGA). 

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a la Vidala el
30.III (AOTA) i 6.IV (RGBA, FSEB i EGPA);
darrera citació d’hivernant. 
Molins de Rei 1 ex. caçant al riu Llo-
bregat el 4.XI (SSAA).

BARCELONÈS

Parc de Collserola 1 ex. el 14.IX; pri-
mera citació del pas postnupcial (FLLA, JPSA

i DDDA). 1 ex. el 26.IX; darrera citació del
pas postnupcial (FLLA, JPSA i DDDA). Aques-
tes dues han estat les úniques observacions
durant el seguiment de la migració de
rapinyaires (FLLA, JPSA i DDDA).

MARESME

Tiana 1 ex. jove a ca l’Andreu el 26.IX
(XLBA). 1 ex. jove i 1 ex. adult a ca l’An-
dreu el 29.IX (XLBA).

SEGRIÀ

Vilanova de la Barca 1 femella juvenil,
segurament en dispersió, al sot del Fuster
el 27.VIII (CJMA i DBPA).

SELVA

Viladrau 1 ex. observat durant 15 minuts
perseguit per un Corvus corax el 5.III (JRRC).

VALLÈS ORIENTAL

Vilanova del Vallès Observacions regu-
lars d’exs. joves al turó de Séllecs entre el
14.VII i el 28.VIII (JPSA). 

Accipiter nisus 
Esparver vulgar

ALT CAMP

Vila-rodona 4 exs. a Vilardida el 7.IV (CGGA

i XBGA).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. a la Massona el 12.IV; darre-
ra citació prenupcial (JMAA). 2 exs. a les
closes de Mornau l’11.IX (JCPA i RACB); pri-
mera citació postnupcial (JMAA).

ALT PENEDÈS

Avinyonet del Penedès 1 ex. captura un
Apus apus a l’arboçar de les Roques el 25.V
(CGGA i XBGA).

ALT URGELL

Vilanova de Banat 13 exs. separats el
18.IX en migració postnupcial, durant el
6è estudi de la migració postnupcial de
rapinyaires al Parc Natural Cadí-Moixeró.
Xifra molt baixa si la comparem amb altres
edicions del mateix estudi (JDAB).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 2 exs. el 15.I durant
el cens d’ocells aquàtics hivernants. 1 ex.
a ca l’Arana el 5.IV (XLBA i JJMA). 1 ex. sobre
la maresma el 10.IX (FLSA); primera cita-
ció de pas postnupcial. 
Molins de Rei 1 ex. caçant pels aiguamolls
de Molins l’1.VII (CFMA); 1 ex. el 15.XI
(SSAA). 
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BARCELONÈS

Parc de Collserola 6 exs. l’1.IX; primera
citació del pas postnupcial (FLLA, JPSA i DDDA).
2 exs. el 30.X; darrera citació del pas pos-
tnupcial, efectuada el darrer dia de segui-
ment (FLLA, JPSA i DDDA). En total s’han
comptabilitzat 160 exs. durant el seguiment
de la migració de rapinyaires, amb un màxim
de 12 exs. el 14.IX (FLLA, JPSA i DDDA).

GARROTXA

Montagut  1 ex. a Talaixà el 16.IX (JFCA,

MMAA i XCOA).

TARRAGONÈS

El Catllar 1 ex. el 16.IX (ACTA i PJAA). 
Tarragona 1 ex. a l’ermita del Loreto el
18.IX (ACTA i PJAA). 
Torredembarra 1 ex. als Muntanyans el
10.IX (JVDA). 
Vespella 1 ex. al pantà de Gaià el 4.X (DVJA,

JCRE, MSSA i PTEA).

Buteo buteo  
Aligot comú 

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà Població nidificant avaluada en 6
parelles (JMAA).

ALT URGELL

Vilanova de Banat 5 exs. separats el 20.IX
en migració postnupcial, durant el 6è estu-
di de la migració postnupcial de rapinyaires
al Parc Natural Cadí-Moixeró (JDAB). Es
tenen poques dades de les dates de pas
d’aquesta espècie pels Pirineus.

BAGES

Moià Parella fent vols nupcials el 27.II
(FMVB).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 50 exs. a tot el delta el 10-

19.I; cens d’ocells aquàtics hivernants
(PDEA). 1 ex. a l’illa de Buda l’11.IV; darre-
ra observació prenupcial (DBCA, MFCA i
JAJA). 1 ex. juvenil al mas de la Paridora el
3.X; primera observació postnupcial (DBCA

i FVEA).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 23 exs. el 15.I durant
el cens d’ocells aquàtics hivernants. 1 ex.
a la Ricarda el 18.IV (XLBA i MIBA). 
Molins de Rei 1 ex. al riu Llobregat el
5.VIII (CFMA). 2 exs. dormen als aigua-
molls durant el mes de desembre (SSAA).

BARCELONÈS 

Parc de Collserola 1 ex. el 10.IX; pri-
mera citació del pas postnupcial (FLLA,

JPSA i DDDA). 19 exs. el 30.X; darrera cita-
ció del pas postnupcial, efectuada el darrer
dia de seguiment (FLLA, JPSA i DDDA). En
total s’han comptabilitzat 73 exs. durant
el període de seguiment de la migració de
rapinyaires, amb un màxim de 19 exs. el
30.X (FLLA, JPSA i DDDA).

GARROTXA

La Vall d’en Bas 1 ex. a la zona de les Agu-
lles-Santa Magdalena el 18.VI (JFCA).

GIRONÈS

Sant Joan de Mollet 2 exs., un d’ells
fent picats i l’altre a dins un niu en posi-
ció d’incubar, possible parella, el 25.III
(JRRC). 

MARESME

Arenys de Mar 1 ex. volant pel litoral el
19.I (PABA). 
Tiana 1 ex. a ca l’Andreu el 23.V (XLBA).
5 exs. a ca l’Andreu el 26.X; màxim nom-
bre postnupcial (JFOB).  

OSONA

Taradell Parella fent vols nupcials el 8.III
(RPEA).
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TARRAGONÈS

Creixell 2 exs. als Muntanyans el 9.I; cens
d’hivernants (AVDA). 
Torredembarra 1 ex. als Muntanyans el
3.XII (JVDA, ASXA, DEFA, RSBA, TASA i TPXA).
1 ex. als Muntanyans el 27.XII (PARA).

Buteo rufinus
Aligot rogenc 

Primera citació homologada que es publi-
ca a l’anuari i també primera homologada
per a Catalunya. L’any 2000 va ser força
bo per a aquesta espècie ja que es van
homologar tres observacions a tot l’Estat,
a Cadis, Sevilla i Tarragona respectivament
(de Juana 2002). En els anuaris anteriors
s’havien publicat dues observacions prè-
vies (no homologades) de la Conca de Bar-
berà el 1996 i de l’Alt Empordà el 1999.-
RACC i SHVA.

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. juvenil de fase pàl.lida
als arrossars de Carvallo el 25 i 26.XI (ANCA,

CDXB, MXXA, MXXB i SWWA); primer regis-
tre conegut al delta. Citació homologada
pel Comité de Rarezas de SEO/BirdLife.

Aquila clanga
Àguila cridanera 

Es tracta de la quarta citació homologada
d’àguila cridanera a Catalunya. Les dades
anteriors són dels aiguamolls de l’Empor-
dà el 1992 i del delta de l’Ebre l’hivern del
1993-94 i el 1995 (Clavell 2002). A més hi
ha una observació no homologada de l’Alt
Camp el 1996 (Copete 1998).-RACC i SHVA.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. de 1r hivern a les Llaunes i
altres punts del Parc Natural entre el 18.XII

(JMAA) i el 30.XII (DBRA, AGCB, ABRA i APMB).
Citació homologada pel Comité de Rarezas
de SEO/BirdLife.

Aquila adalberti 
Àguila imperial ibèrica

Aquesta és la primera observació que es
publica d’aquesta espècie a l’anuari. Val a
dir que tampoc s’havia publicat cap cita-
ció de l’Àguila Imperial oriental Aquila
heliaca de la qual es va separar recentment
com a espècie. Sorprenentment l’Àguila
Imperial és força rara a Catalunya, tot i la
relativa proximitat de les poblacions ibè-
riques i els moviments dispersius dels joves
de moltes espècies de rapinyaires abans
d’establir-se en un territori propi. En els
darrers trenta anys només es coneix de
l’observació d’un jove a la Noguera el maig
de 1974 (vegeu una síntesi de les dades
als PPCC a Clavell 2002).-RACC i SHVA.

SEGRIÀ

Torres de Segre 1 ex. jove en vol baix,
fent cercles sobre la carretera a la vall de
Secà el 21.V; finalment marxa en direc-
ció SE (SMRA). Citació pendent d’homo-
logació pel Comitè Avifaunístic de Cata-
lunya.

Aquila chrysaetos  
Àguila daurada

ALT EMPORDÀ

Albanyà 1 ex. el 24.V (JFCA).
L’Albera 1 ex. a Requesens el 27.VII (ACHA). 
Parc Natural del Cap de Creus 1 ex. al
pla de les Gates el 2.VII (ACHA, PFLB i TLFA).

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 1 ex. immatur al
pantà de Foix dirigint-se cap a Sant Semi-
son el 29.VIII (PTEA).
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BAIX CAMP

Capafonts 2 exs. entre el 12.II i 13.II
(FMXA, JAPB i JSHA). 
Prades 1 parella en vol nupcial al tossal
de la Baltassana el 4.III (DDDA i LAAA).

BAIX LLOBREGAT

Begues 1 ex. per la zona el 31.XII (CGXD

i MNPA).

BERGUEDÀ

Rasos de Peguera-Serra d’Ensija Es loca-
litza en aquest massís 1 parella aparent-
ment nova amb comportament territorial,
però no sembla que tinguin èxit en la repro-
ducció (JSPB i PABB).

GARROTXA

Montagut 1 ex. al Comanegre el 26.II (LFCA

i MMAA). 1 ex. adult a Sant Aniol d’Aguja
el 31.XII (JCCC, JFCA, JZCL, MMAA i PAAC).
Olot 1 ex. subadult d’entre 3 i 4 anys a la
serra de Llancers 26.II (FTCA/PZVG).

GARRIGUES

Castelldans A mas de Melons 1 ex. de
1r hivern el 10.I i el 26.I i 1 ex. subadult
el 4.XI (SWWA).

NOGUERA

Algerri 1 ex. subadult a la torre la Plana
el 14.VII (GBCA).

PALLARS SOBIRÀ

Vall de Cabanes El 19.I es confirma la
colonització d’un territori desaparegut per
part d’una parella de subadults d’entre 3
i 4 anys que hi fan vols nupcials (JCBC).

RIBERA D’EBRE

Ascó 2 exs. immaturs s’observen regular-
ment al pas de l’Ase des del 10.II al 6.IV
(LJAA). 
Riba-roja d’Ebre 1 ex. aturat en una torre
elèctrica a la serra d’Almatret el 16.I (MAXD

i VCBA).

RIPOLLÈS

Campelles 1 parella fent vols nupcials a
la baga de Campelles el 9.II (FGPA).

SELVA

Susqueda 2 exs. en un alzinar a la zona
de Querós i rodalies el 27.VIII (JBCB).

Hieraaetus pennatus  
Àguila calçada

ALT CAMP

Querol 1 ex. en migració l’11.IV a les
roques Benet (MDDB).
Figuerola del Camp 2 exs. en migració
el 6.V, 2 exs. el 28.VIII i 7 exs. el 6.IX
(MDDB).
Vallmoll 1 ex. aturat en una torre elèctri-
ca al Bogatell l’11.IX (RACC i XJLA).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. hivernant a la RN2 durant
els mesos de gener i febrer (PAEA). 1 ex.
als estanys del Matà el 8.VII (PFLB); pri-
mera citació en pas postnupcial. 2 exs. a
la RN2 el 26.XI (AAIA i JMGC) i 1 ex. a les
Llaunes durant tot el mes de desembre
(PAEA).

BAGES

Cardona La parella controlada a la zona
des de fa uns anys inicia la cria (ous o polls
molt petits al niu el 25.VI) però finalment
fracassa (JBPB). 
Sant Mateu de Bages La parella contro-
lada des de fa uns anys en aquest sector
és present, però no arriba a criar (JBPB) 

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. de fase clara en vol
sobre el Canal Vell el 5.IV; primera obser-
vació prenupcial (DBCA). 1 ex. adult de
fase clara en vol sobre el Canal Vell el
23.VIII; primera observació postnupcial
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(DBCA). 2 exs. a l’illa de Buda del 2.XI al
31.XII (DBCA, FVEA i RTFA).

BAIX EMPORDÀ

Baix Ter 1 ex. a les basses d’en Coll el 21.X
(CBLA i MFCB).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 2 exs. el 15.I durant
el cens d’ocells aquàtics hivernants. 1 ex.
a la maresma el 9.III (RGBA, FSEB i ARMA).
1 ex. sobre la maresma el 10.IX (FLSA); pri-
mera citació de pas postnupcial.

BARCELONÈS 

Barcelona 1 ex. sobrevola el parc Güell
el 19.IV (XBAA).
Parc de Collserola 1 ex. el 21.IX; pri-
mera citació del pas postnupcial (FLLA, JPSA

i DDDA). 1 ex. el 16.X; darrera citació del
pas postnupcial (FLLA, JPSA i DDDA). En total
s’han comptabilitzat 4 exs. durant el segui-
ment de la migració de rapinyaires (FLLA,

JPSA i DDDA).

BERGUEDÀ

Casserres 4 exs. volant junts el 28.VIII
(DFFA); probable grup familiar. 
Castell de l’Areny Diverses observacions
d’un  ex. entre l’1.VI i l’1.VIII, que fan pen-
sar en l’establiment d’una nova parella a
la zona (JSPB i PABB). 
Cercs Diverses observacions d’una pare-
lla amb comportament territorial durant
els mesos de juliol i agost; no sembla que
hagin aconseguit criar amb èxit (JSPB i PABB). 
L’Espunyola Diverses observacions d’una
parella amb comportament territorial entre
l’1.V i el 20.VIII; no se n’arriba a confir-
mar la reproducció (JSPB i PABB). 
Puig-reig La parella controlada des de fa
uns anys en aquesta localitat cria amb èxit;
1 ex. jove ja ben plomat, però que enca-
ra no vola, en branques pròximes al niu
el 10.VIII (DFFA).

MARESME

Tiana 1 ex. a ca l’Andreu el 7.XI (AATI). 

NOGUERA

Gerb 1 ex. al riu Segre el 18.VI (ANCA). 
Oliola 1 ex. fase fosca a mas Rovira el 2.IX
(SMRA). 
Penelles 1 ex. fase clara al castell del Remei
el 3.VIII (JEBA). 

OSONA

Alpens 1 parella (fase clara i fase fosca)
volant per una zona de boscos de Pinus
sylvestris de Venivol, a 900 m d’altitud, tot
el matí del 2.VII (JBCB).
Gurb 1 ex. (fase clara) el 4.VI (DRJA, MMDA

i SRJA). 
Santa Cecília de Voltregà Observada al
racó el 18.V (CMGA). 
Vic 1 ex. (fase clara) el 20.IV (LCCA i LCPA).

RIPOLLÈS

Vilallonga de Ter 1 ex. (fase clara) a Tre-
gurà el 4.VI (FGPA).

SEGARRA

Tarroja de Segarra 1 ex. de fase clara el
16.VI (JPSA). 

SEGRIÀ

Alguaire 1 ex. al secà el 2.VI (DGJA). 

SOLSONÈS

Castellar de la Ribera La parella contro-
lada des de fa uns anys en aquesta locali-
tat sembla que hi és present, però té el niu
buit; possible canvi del punt de nidifica-
ció (ACOB i JBPB). 
Lladurs La parella controlada des de fa
uns anys en aquesta localitat treu enda-
vant 2 polls, que són observats per pri-
mera vegada el 18.VI i amb aprox. 30 dies
d’edat el 8.VII (ACOB i JBPB).

URGELL

Tàrrega 1 ex. de fase clara el 4.VIII (JEBA). 
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TARRAGONÈS

Tarragona 1 ex. fase clara el 17.I i el 19.I,
1 ex. fase fosca el 3.II, tots ells entre el casc
urbà i la zona del riu Francolí (CAFA). 
Torredembarra 1 ex. als Muntanyans el
19.IX (JVDA).

Hieraaetus fasciatus  
Àguila cuabarrada

Dissortadament la mortalitat per col·lisió o
per electrocució amb línies elèctriques con-
tinua sent una de les causes més preocu-
pants per a la conservació d’aquesta espè-
cie, aquest any amb dues dades a l’Alt Camp
i el Pla de l’Estany. Cal destacar el llarg peri-
ple de dispersió postjuvenil de l’exemplar
trobat a Cornellà del Terri.-RACC i SHVA.

ALT CAMP

La Masó Es troba mort, sota una línia elèc-
trica d’alta tensió, un dels adults de la pare-
lla més productiva de la comarca, que venia
criant amb èxit des de 1988 (MDDB). 

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. hivernant a les Llaunes durant
el mes de gener i almenys fins al 6.II (PAEA).
1 ex. a l’estany de Palau entre el 8.IV (GOTA,

JCXL, MPLA i SSAA) i el 12.IV (OCVA). 1 sub-
adult a les Llaunes el 15.IV (JPEA i RPEA).
1 immatur a l’estany del Cortalet el 6.V
(JMAA). 1 adult a Vilaüt el 23.V (JSSC). 1
juvenil a la Rogera el 10.XI (JMAA). 1 adult
hivernant a les Llaunes a partir del 26.XI
(JCPA, JMAA i RACB).

BAIX LLOBREGAT

Castelldefels 2 exs. sobre la platja el 3.X
(RDAA).

MARESME

Tiana 1 ex. juvenil a ca l’Andreu el 3.X
(XLBA, JJMA i JBDA) i el 10.XI (AVAA i SSAA). 

PLA DE L’ESTANY

Cornellà del Terri 1 mascle jove trobat
ferit, per col·lisió amb una línia elèctrica,
pels agents forestals el 2.X; l’exemplar havia
estat marcat al niu amb la corresponent
anella metàl·lica i un transmissor via satèl·lit
a Casp (Saragossa) pel grup Troglodytes
el 2.VI. Havia viatjat en dispersió fins a
Galícia i ara estava en aquest municipi. L’a-
nimal va ser portat al Centre de Recupe-
ració de Rapinyaires de Torreferrussa, on
va morir (CFQA).

RIBERA D’EBRE

Ascó 2 exs. adults s’observen regularment
al pas de l’Ase (LJAA i PJAA). 
Flix 1 ex. adult el 6.IV (LJAA).

SEGARRA

Torreflor 1 ex. jove a prop de Florejacs el
19.IX (APSA).

Pandion haliaetus  
Àguila pescadora

Es mantenen les dades hivernals de l’es-
pècie, aquest any amb individus solitaris
al delta de l’Ebre, aiguamolls de l’Empor-
dà, Ribera d’Ebre i Segrià, fet en conso-
nància amb l’hivernada de l’espècie a
tota la península Ibèrica (Sanz 1997).-RACC

i SHVA.

ALT CAMP

Figuerola del Camp 1 ex. en migració al
tossal Gros de Miramar el 30.III. 1 ex. en
migració el 28.VIII i 2 exs. en migració el
6.IX (MDDB).

ALT EMPORDÀ  

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. hivernant al tram baix del riu
Fluvià durant els mesos de gener i febrer
(PAEA). 1 ex. a l’estany del Tec el 28.III
(ESVA); primera citació en pas prenupcial.
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1 ex. als estanys del Matà el 6.V (GDDB);
darrera citació en pas prenupcial. 1 ex. a
l’estany del Cortalet el 22.VIII (CCXC i JCJA);
primera citació en pas postnupcial. 1 ex.
hivernant a Caramany durant el mes de
desembre (PAEA). 
Parc Natural del Cap de Creus 1 ex. a
Cadaqués el 17.IX (JAPB i MRCA).

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 1 ex. al pantà de
Foix el 15.V (MMTA, MCMF i PTEA). 1 ex. el
13.IX (MCMF). 1 ex. en migració al turó de
les Tres Partions el 5.X; darrera observa-
ció postnupcial (CGGA). 

BAGES

Castellbell i el Vilar 1 ex. pescant al riu
Llobregat el 24.IV (ABHA i XCCA).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. a tot el delta el 10-
19.I; cens d’ocells aquàtics hivernants
(PDEA). 1 ex. adult i 1 ex. de 2n any calen-
dari al Canal Vell el 20.II; primera obser-
vació prenupcial (DBCA). 1 ex. adult al
Canal Vell el 18.VI; darrera observació pre-
nupcial (DBCA). 1 ex. juvenil al Canal
Vell el 22.VIII; primera observació pos-
tnupcial (DBCA). 1 ex. adult i 1 ex. juvenil
al Canal Vell el 27.X; darrera observació
postnupcial (DBCA). 1 ex. adult al Fangar
del 31.X al 31.XII; observació hivernal
(DBCA).

BAIX EMPORDÀ

Baix Ter 1 ex. a les basses d’en Coll el 19.V
(JCWA). 1 ex. a les basses d’en Coll el 19.XI
(CBLA i MFCB).
Palamós 1 ex. pescant a la riera de cala
Castell el 12.XI (DRJA, JMAC, JMAD i SRJA).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. sobre la mares-
ma el 21.III (RGBA, FSEB, DDDA, XLBA i ECLA);
primera citació de pas prenupcial. 1 ex.

a la maresma el 9.V (LGSB); darrera cita-
ció de pas prenupcial. 1 ex. al Remolar
el 25.VIII (RGBA); primera citació de pas
postnupcial. 1 ex. sobre el Remolar el
22.IX (FLSA); darrera citació de pas post-
nupcial. 

BARCELONÈS 

Barcelona 1 ex. en migració al parc del
Guinardó l’1.IX; primera citació postnup-
cial (XLBA).
Parc de Collserola 1 ex. el 2.IX; prime-
ra citació del pas postnupcial (FLLA, JPSA i
DDDA). 1 ex. el 4.X; darrera citació del pas
postnupcial (FLLA, JPSA i DDDA). En total
s’han comptabilitzat 14 exs. durant el segui-
ment de la migració de rapinyaires (FLLA,

JPSA i DDDA).

BERGUEDÀ

Berga 1 ex. en migració activa a la serra
de Queralt el 31.III i 1 ex. l’1.IV (JSPB i
PABB). 
Puig-reig 1 ex. al riu Llobregat el 23.III i
1 ex. el 29.VIII (DFFA).

GIRONÈS 

Girona 1 ex. a l’illa de Ter el 14.X (CPVA,

DTCA i MBMB). 1 ex. al riu Ter el 14.X (ACHA,

CPVA, FVXA i PFLB). 
Sant Joan de Mollet 1 ex. en un bosc de
ribera el 25.III (JRRC).

MARESME

Tiana 1 ex. en migració a ca l’Andreu el
12.XI (AATI); darrera citació postnupcial.

NOGUERA 

Camarasa 1 ex. a l’embassament de Sant
Llorenç de Montgai el 25.III (APSA, DBPA i
MSMB). 
Gerb 1 ex. el 26.III (ANCA). 

PLA D’URGELL

Bellvís 1 ex. remuntant el riu Corb a Barret-
picat, els Arcs el 23.II (FMSA). 
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RIBERA D’EBRE

Ascó 1 ex. adult el 5.IV (LJAA). 1 ex. adult
al pas de l’Ase el 19.IX (LJAA i XTSA). 
Flix 1 ex. a Sebes el 14.I (PJMB). 1 ex. al
meandre de Flix el 6.V (RACC). 
Móra d’Ebre 1 ex. al riu Ebre el 13.VIII
(PARA). 
Riba-roja d’Ebre 1 ex. a l’embassament
de Riba-roja el 4.III; darrera citació pre-
nupcial (MAXD i VCBA).

SEGRIÀ

Alfés 1 ex. al secà el 5.IV i 1 ex. el 17.IX
(SWWA). 
Torres de Segre Al pantà d’Utxesa 1 ex.
el 6.IV, 2 exs. el 8.IV, 1 ex. el 20.IV i 1 ex.
el 17.IX (SWWA). 
Vilanova de la Barca 1 ex. al sot del Fus-
ter el 19.I (JEBA), 1 ex. jove el 27.VIII, pos-
teriorment es queda un exemplar fins al
final de novembre (CJMA i DBPA), 1 ex. el
14.IX (JEBA). 

SOLSONÈS

Clariana de Cardener 1 ex. observat a
l’embassament de Sant Ponç els dies 15.IV,
8.IX i 15.IX (JCOA).

VALLÈS ORIENTAL 

Vilanova del Vallès 1 ex. en migració al
turó de Séllecs el 28.VIII; primera citació
postnupcial (JPSA).   

Falco naumanni  
Xoriguer petit 

En total nidifiquen a Catalunya 42 parelles
i continua l’increment poblacional que es va
iniciar a principis dels noranta amb les cam-
panyes de reintroducció portades a terme
pel Departament de Medi Ambient.-MPCB.

ALT CAMP

Querol 1 ex. al puig de Formigosa 3.X
(CGGA).

ALT EMPORDÀ

En el conjunt de la comarca es localit-
zen 8 parelles nidificants en 3 colònies,
d’on s’envolen només un total de 5 polls.
Aquest any es reintrodueixen a la comar-
ca 53 polls criats en captivitat als Cen-
tres de Recuperació de Fauna de Torre-
ferrussa i de Vallcalent (APSA, FCBA, JJXA

i MPCB). 
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. als prats del mas Trencat el
24.IV (PAEA) i el 25.IV (PFXA). 1 mascle a
les Llaunes l’1.V (PAEA). 

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 1 mascle, ferit de
perdigonades, recollit a la fàbrica de Cla-
rianacal el 24.IX (JMIA i PTEA). 
Olèrdola 1 ex. en migració al puig de l’À-
liga el 21.IX (CGGA i XBGA).

NOGUERA

En el conjunt de la comarca es localitzen
31 parelles nidificants repartides en 4 colò-
nies d’on s’envolen un total de 77 polls.
Aquest any es reintrodueixen a la comar-
ca 66 polls criats en captivitat als Centres
de Recuperació de Fauna de Torreferrussa
i de Vallcalent (DGCA, DGJA, FPTA, GBCA,

JBSA, JCSA i MPCB). 

SEGRIÀ

En el conjunt de la comarca es localitzen
3 parelles nidificants en una colònia d’on
s’envolen un total de 3 polls (DGCA, DGJA,

FPTA, GBCA, JBSA, JCSA i MPCB). 
Torres de Segre 1 ex. al pantà d’Utxesa el
3.VII (ABBA, AVPA i SMRA).

VALLÈS OCCIDENTAL 

Terrassa 1 mascle el 7.IV (MLMB) i el 16.IV
(AOTA i MRXA).
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Falco tinnunculus  
Xoriguer comú 

ALT CAMP

Cabra del Camp 1 parella intenta sense
èxit prendre la presa a un Buteo buteo el
16.IV (MDDB).

ALT URGELL

Vilanova de Banat 7 exs. separats el
20.IX en migració postnupcial, durant
el 6è estudi de la migració postnupcial
de rapinyaires al Parc Natural Cadí-Moi-
xeró (JDAB).

BAGES

Manresa 1 parella ocupa un niu de Pica
pica fet l’any anterior, damunt una torre
elèctrica (ABHA i XCCA).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 47 exs. a tot el delta el 10-
19.I; cens d’ocells aquàtics hivernants (PDEA).
Observacions regulars al llarg de tots els
mesos de l’any, amb un mínim de quatre
parelles nidificants, que es troben reparti-
des per Riumar, el Canal Vell, Sant Jaume
d’Enveja i l’illa de Buda; cens d’ocells nidi-
ficants (DBCA, FVEA i MFCA/PDEA).

BAIX EMPORDÀ

Illes Medes Després d’algunes dècades es
torna a comprovar la cria d’aquesta espè-
cie: localitzat 1 niu amb polls l’1.VII (MBMA).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 20 exs. el 15.I durant
el cens d’ocells hivernants del delta del
Llobregat.

BARCELONÈS

Barcelona Cens de parelles nidificants
amb 18-20 parelles al penya-segat de Mont-
juïc i unes 20 parelles a la resta de la ciu-
tat que es reprodueixen en edificis (EDBA

i SGRC).

Parc de Collserola 3 exs. l’1.IX; primera
citació del pas postnupcial (FLLA, JPSA i
DDDA). 4 exs. el 30.X; darrera citació del
pas postnupcial, efectuada el darrer dia de
seguiment (FLLA, JPSA i DDDA). En total s’han
comptabilitzat 265 exs. durant el segui-
ment de la migració de rapinyaires, amb
un màxim de 44 exs. el 17.IX (FLLA, JPSA

i DDDA).

GARROTXA

Montagut 2 exs. al Comanegre el 26.II
(JFCA i MMAA). 

MARESME

Tiana 16 exs. a ca l’Andreu el 27.IX; màxim
nombre postnupcial (XLBA). 

OSONA

Vic 1 femella captura 1 Sturnus sp. a la teu-
lada d’una granja l’1.XII; l’estornell es mou
durant més de 20 minuts, però el xoriguer
no el deixa anar malgrat la pressió d’altres
estornells i d’una parella de Pica pica (JPRB).

PLA DE L’ESTANY

Vilademuls 4 exs. aturats en uns cables
elèctrics el 16.VII (CFQA).

URGELL

Bellpuig 4 polls (d’uns 20 dies d’edat) en
un forat d’una barraca d’estris del camp el
25.VI (FMVB).

VALLÈS ORIENTAL 

Vilanova del Vallès 1 ex. en migració al
turó de Séllecs el 13.IX; primera citació
postnupcial (JPSA).        

Falco vespertinus  
Falcó cama-roig

Es publiquen diverses observacions que
apleguen pel cap baix al voltant d’uns quin-
ze individus en indrets força típics per a
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l’espècie com els aiguamolls de l’Empor-
dà, delta del Llobregat i el Segrià.-RACC i
SHVA.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 femella ataca 1 Falco tinnunculus
a l’estany del Cortalet el 7.V (ALAA i DDDA).
1 mascle i 2 femelles a Vilaüt el 18.V (MGGA).
1 femella a l’estany de Palau el 18.V (OCVA).
1 ex. a Vilaüt el 23.V (JSSC). 1 femella al
Panardell el 25.V (ESVA). 2 exs. a Vilaüt el
29.V (LJFA).
Parc Natural del Cap de Creus 1 ex. al
pla de les Gates el 29.IV (PFXA).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 parella sobre la
maresma el 17.V (RGBA). 1 femella a l’ae-
roport el 21.V (FSEB i GSPA) i 26.V (SFBA).

MARESME

Verges 1 mascle el 19.V; es tracta d’un
migrador rar a la comarca (JRFA).        

SEGRIÀ

Alfés 1 mascle adult el 8.V i el 10.V (ERVA).

Falco columbarius  
Esmerla

ALT CAMP

Alcover 1 ex. el 26.X (MDDB).
Querol 1 femella a Montagut el 17.IX
(CGGA). 
Vila-rodona 1 ex. el 13.II (JAPB).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 2 exs. el 19.III (HSSA); darrera cita-
ció hivernal. 1 ex. als estanys del Matà el
14.X; primera citació hivernal (JMAA).

BAIX CAMP

Reus 1 ex. a la ciutat el 23.X (MDDB).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. a tot el delta el 10-
19.I; cens d’ocells aquàtics hivernants
(PDEA). 1 femella adulta al Canal Vell el
14.IV; darrera observació prenupcial (DBCA).
1 ex. juvenil al Trabucador el 9.X; prime-
ra observació postnupcial (JCMC, FLSA i
DBCA).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 3 exs. el 15.I durant
el cens d’ocells aquàtics hivernants. 1 ex.
al Remolar el 8.IV (RSPA); darrera citació
de pas prenupcial. 1 ex. a cal Tet el 30.X
(FLSA, JCMC i MIBA); primeres arribades
hivernals.

MARESME

Tiana 1 mascle a ca l’Andreu el 7.XI (AATI).   

NOGUERA

Ponts 1 ex. sobre camps de cereals al Tos-
sal el 2.XI (CSGA). 

OSONA

Tavertet 1 ex. al pla Boixer el 30.I (LCCA

i LCPA).

PALLARS JUSSÀ

Embassament de Sant Antoni 1 ex. adult
el 28.XI en arbres propers a l’embassament
(FMVB).

PLA D’URGELL

Bell-lloc 1 ex. el 28.X (FMSA). 
Bellvís 1 ex. prop del riu Corb el 7.II
(FMSA). 
El Poal 1 ex. el 23.XI (FMSA).

RIBERA D’EBRE

Ascó 1 femella el 10.II i 1 mascle el 10.X,
ambdós al pas de l’Ase (LJAA). 
Flix 1 ex. a Sebes el 6.XI (LJAA).

RIPOLLÈS

Pardines 1 ex. en pas el 21.V (FGPA).
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SEGRIÀ

1 ex. secans de Lleida el 27.III (JCMF, JPCA

i XGMA). 
Alfés 1 mascle el 17.IX (SWWA). 
Seròs 2 femelles o joves a les planes del
Calçat el 25.XI (JEBA).

VALLÈS ORIENTAL 

La Llagosta 1 ex. jove a can Pere Gil el
14.XI (FMVB).        

Falco subbuteo
Falcó mostatxut 

ALT CAMP

El Pla de Santa
Maria 1 ex. jove el
21.X (ACTA i PJAA). 
Vilabella 1 ex.
adult a Vergerars el
7.V (ABBB). 1 ex.
caçant al pantà de
Gaià el 13.VI
(MDDB).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. als estanys del Matà el 17.VI
(FMBB i JCJA) i 1 ex. als prats del mas Tren-
cat l’1.VII (JCJA); citacions estivals. 1 ex.
als prats de can Comes el 8.X (CLAA), darre-
ra citació en pas prenupcial.

ANOIA

Bellprat 3 exs. migrant el 9.X (CGGA i XBGA).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. adult a l’illa de Buda
l’11.IV; primera observació prenupcial
(DBCA, MFCA i JAJA).1 ex. al Goleró el 15.V;
darrera observació prenupcial (DBCA). 1
ex. juvenil al Migjorn el 13.VIII; primera
observació postnupcial (DBCA i FVEA). 1
ex. juvenil al Canal Vell el 9.X; darrera
observació postnupcial (DBCA).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. sobre la Bun-
yola l’11.IV (XLBA i JBFA); primera citació
de pas prenupcial. 1 ex. adult sobre la
maresma el 14.VI (FSEB). 1 ex. jove sobre
el Remolar el 18.IX (RGBA, ARMC i EGPA);
primera citació de pas postnupcial. 1 ex.
sobre la Vidala el 17.X (FLSA i ARMC); darre-
ra citació de pas postnupcial. 

BARCELONÈS

Parc de Collserola 2 exs. l’1.IX; primera
citació del pas postnupcial (FLLA, JPSA i
DDDA). 4 exs. el 8.X; darrera citació del
pas postnupcial (FLLA, JPSA i DDDA). En total
s’han comptabilitzat 85 exs. durant el segui-
ment de la migració de rapinyaires, amb
un màxim de 8 exs. el 14.IX (FLLA, JPSA i
DDDA).

BERGUEDÀ

Borredà 1 ex. el 28.III (PABB).

GIRONÈS

Girona 1 ex. al mig de la ciutat l’1.IV
(FVXA).

MARESME

Malgrat de Mar 1 ex. caçant a la desem-
bocadura de la Tordera el 5.X (XLBA i JBDA). 
Premià de Dalt 1 ex. al turó de Salve Regi-
na el 6.IV; primera citació prenupcial (JPSA). 
Tiana 10 exs. a ca l’Andreu el 28.IX; màxim
nombre postnupcial (XLBA). 

OSONA

Centelles Es torna a comprovar la repro-
ducció amb èxit (volen 2 polls) d’una pare-
lla que cria des de 1996 en un vell niu de
còrvid situat en un penya-segat (JCMF, JPCA

i XGMA).

PLA D’URGELL

Bellvís 1 ex. a Barretpicat, els Arcs el 17.IV
(FMSA).
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SEGRIÀ

Vilanova de la Barca 1 ex. jove al sot del
Fuster el 21.X (CJMA i JMAB).

TARRAGONÈS

El Catllar 8 exs. el 16.IX (ACTA, JMXN i
PJAA). 
Tarragona 1 ex. anellat a la punta de la
Móra el 24.VIII (CJMA). 5 exs. al santuari
del Loreto el 18.IX (ACTA, JMXN i PJAA). 
Torredembarra 1 ex. als Muntanyans el
10.IV; primera citació prenupcial (CGGA,

RRJA i XBGA). 
Vespella 1 ex. al pantà de Gaià el 4.X (DVJA,

JCRE, MSSA i PTEA).

VALLÈS ORIENTAL 

Parc Natural del Montseny 1 ex. sobre-
volant el turó de l’Home el 14.IV (XLBA i
JBDA). 
Vilanova del Vallès Diverses observacions
d’exs. adults sobrevolant el turó de Séllecs
entre el 18.V i 27.VI (JPSA). 1 ex. en migra-
ció al turó de Séllecs el 25.VIII; primera
citació postnupcial (JPSA). 

Falco eleonorae  
Falcó de la reina 

Interessants dades sobre concentracions
al Solsonès que són, de lluny, les més grans
citades mai a Catalunya. Resulta igualment
destacable el fet que aquestes concentra-
cions (limitades enguany al període pre-
reproductor) s’hagin produït en zones fores-
tals de l’interior cremades fa poc temps,
fenomen que ja va ser detectat al Bergue-
dà els anys 96 i  97 (Aymerich & Santan-
dreu 1998) i que indicaria un aprofitament
oportunista d’indrets que de manera tem-
poral ofereixen abundants recursos trò-
fics, en aquests casos segurament coleòp-
ters i tèrmits xilòfags. Al Berguedà aquest
tipus de citacions van començar també al
cap de dos anys dels focs forestals, es van

mantenir el tercer i van reduir-se dràsti-
cament a partir del quart; caldrà veure com
evolucionen en anys posteriors les obser-
vacions del Solsonès. La resta de citacions,
encara que relativament escasses, seguei-
xen el mateix patró d’altres anys, amb
observacions repartides des de la prima-
vera fins a la tardor, tant en períodes típi-
cament migratoris com en el prenupcial o
també en plena època reproductora. La
primera i l’última observació anuals, bé
que una mica extremes, entren dins el que
és normal per a l’espècie.-PABB.

ALT EMPORDÀ

La Jonquera 1 ex. el 30.VII (ACHA i TLFA).
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. a l’estany del Cortalet el 24.VI
(MBRA). 1 ex. als estanys del Matà el 12.VII
(PFLB). 1 ex. als estanys del Matà el 31.VIII
(BMBA i IBTA).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. adult mascle de fase
clara a la gola nord el 26.IV (DBCA i MFCA).
1 ex. adult de fase fosca al Canal Vell el
19.IX (DBCA).

BAIX EMPORDÀ

Baix Ter 1 ex. de fase fosca a la gola del
riu Ter el 2.IX (XGMA i ECGA).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. sobre la mares-
ma el 19.V (RGBA i FSEB); única citació pre-
nupcial. 1 ex. jove sobre el Remolar l’11.VIII
(FSEB, FLSA, ARMC, EGPA i PEGA) més 1 ex.
adult el 17.VIII (FLSA i EGPA). 1 ex. davant
Castelldefels el 15.X (FSEB).

BARCELONÈS 

Parc de Collserola 1 ex. el 20.VI i 3 exs.
el 5.IX (FLLA, JPSA i DDDA). En total s’han
comptabilitzat 4 exs. durant el seguiment
de la migració de rapinyaires (FLLA, JPSA i
DDDA).
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RIPOLLÈS

Molló 1 ex. jove de fase fosca en vol baix
sobre el coll d’Ares el 25.X (FGPA).

SEGRIÀ

Alfés 1 ex. de fase fosca sobrevolant la
timoneda el 13.VII (AAJA, ADSA, LCRA i TBSA).

SOLSONÈS

Olius Al llarg de la segona quinzena de
juny s’observen grups estacionats a Brics,
que cacen insectes en terrenys cremats
des de fa dos anys (darrera citació rebu-
da de l’1.VII); màx. 40 exs. el 21.VI (XLBA);
altres concentracions registrades: 20
exs. el 27.VI, 22 exs. l’1.VII (ACOB, DGCA,

DMCA i JBPB). 

TARRAGONÈS

Torredembarra 1 ex. als Muntanyans el
2.IV (LJAA i PJAA).

VALLÈS ORIENTAL 

Bigues i Riells 1 ex. de fase fosca a Sant
Miquel del Fai el 13.VIII (CGXD i MNPA). 
Vilanova del Vallès 1 ex. de fase fosca
sobrevolant el turó de Séllecs en direcció
S el 2.IX (JPSA).        

Falco peregrinus  
Falcó pelegrí 

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 femella ataca sense èxit un Hae-
matopus ostralegus a la platja de can Comes
el 24.III (JMAA).

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 1 ex. en migració a
Sant Semison el 14.IX (PTEA i RRJA).       

ANOIA

Bellprat 1 ex. migrant al castell de Que-
ralt el 9.X (CGGA i XBGA).

BAGES

Santpedor 1 ex. el 18.XI i 1 ex. el 31.XII,
en tots dos casos parats damunt torres elèc-
triques; no és rar observar-lo a la plana
bagenca durant l’hivern (JBPB).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 3 exs. a tot el delta el 10-
19.I; cens d’ocells aquàtics hivernants
(PDEA). 1 ex. de 2n any calendari proba-
blement d’origen nòrdic, amb caracters
del tipus calidus, al Garxal el 13.IV; darre-
ra observació prenupcial (DBCA i MFCA).
Com tots els anys presència regular al llarg
de l’estiu d’exemplars de la subespècie bro-
okei, que arriben al delta provinents de les
serres veïnes atrets per l’abundància de
preses (DBCA, FBAA i DODA). 1 ex. adult
femella probablement d’origen nòrdic, amb
caracters del tipus calidus, al Canal Vell el
3.X; primera observació postnupcial (DBCA).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat Diverses observacions
durant tot l’any. 1 ex. jove ferit al càmping
Toro Bravo el 29.VIII (FLSA). Es tracta d’un
ex. anellat procedent del projecte de rein-
troducció a Barcelona ciutat.

BAIX PENEDÈS

Santa Oliva 1 ex. caçant coloms al molí
d’en Serra el 29.IX (CGGA). 

BARCELONÈS

Parc de Collserola 1 ex. el 3.IX; prime-
ra citació del pas postnupcial (FLLA, JPSA i
DDDA). 1 ex. el 5.X; darrera citació del pas
postnupcial, efectuada el darrer dia de
seguiment (FLLA, JPSA i DDDA). En total s’han
comptabilitzat 6 exs. durant el seguiment
de la migració de rapinyaires (FLLA, JPSA i
DDDA).

GARRAF 

Cubelles 1 ex. a la central tèrmica el 12.X
(CGGA i RRJA). 
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Olivella 1 ex. a can Suriol el 13.V (HSCA

i XBGA).

GARROTXA

La Vall d’en Bas 1 ex. a les Agulles-San-
ta Magdalena el 7.I (MMAA, PCCA i XCOA). 
Sant Ferriol 1 ex. volant per sobre l’illa
de Fluvià el 9.XII (CFQA i XVPA).

GIRONÈS

Girona Trobada una menjadora al cam-
panar de l’església de Sant Feliu amb els
cadàvers d’ 1 ex. de Vanellus vanellus, 1 ex.
de Scolopax rusticola, 1 ex. de Gallinago
gallinago i 1 ex. d’Athene noctua el 26.I
(EDBA, MVGA i PFLB). 1 ex. a Campdorà el
24.II (ISSA i PFLB). 1 ex. al centre de la ciu-
tat l’11.X (PFLB).

MARESME

Mataró 1 ex. adult a la torre del Maresme
el 9.II (PABA). 1 ex. a la torre del Maresme
entre el 2.XII i el 31.XII; almenys fa 2 anys
que hi hiverna (ACSA i RVLA). 
Tiana 2 exs. a ca l’Andreu el 29.IX (XLBA). 

OSONA

Alpens 1 ex. en una pineda de Pinus sylves-
tris el 23.VII (JBCB). 
Vic 1 ex. al casc urbà el 15.II (JBCB).

PLA DE L’ESTANY

Banyoles 1 femella caçant un colom al
carrer de la Muralla el 28.IV (JMGA).

SELVA

Sils 1 ex. portant una presa a la zona dels
estanys el 25.XI (JRRC).

RIBERA D’EBRE

Ascó 1 ex. el 2.X (LJAA). 
Flix 1 ex. a Sebes el 21.VII (PJMB).

SEGRIÀ

Lleida 1 ex. volant de Pardinyes a la Seu
Vella el 17.V (FMSA). 

Torres de Segre 1 ex. jove al pantà d’Ut-
xesa el 17.IX (SWWA).

VALLÈS OCCIDENTAL 

Ripollet 1 ex. a can Piella el 6.XII (FMVB).

VALLÈS ORIENTAL 

Sant Fost de Campsentelles 1 ex. sobre-
volant el riu Besòs el 6.XII (FMVB). 
Vilanova del Vallès 1 ex. sobrevola el turó
de Séllecs el 30.VI i el 16.VIII (JPSA).   

Lagopus mutus  
Perdiu blanca

Per primera vegada es donen a conèixer
els paràmetres relatius a l’èxit reproduc-
tor, els quals mereixen tenir continuïtat
durant els propers anys. Aquests paràme-
tres són de vital importància per esbrinar
la tendència demogràfica, ara per ara des-
coneguda, de la perdiu blanca als Pirineus,
un dels nuclis més meridionals del món.
Tanmateix, seria molt interessant obtenir
dades d’aquest aspecte en d’altres sectors
dels Pirineus Orientals (Cerdanya i Ripo-
llès) emprant la mateixa metodologia. S’im-
posa, doncs, un protocol metodològic.
L’observació de la Molina confirma, una
vegada més, certs moviments divagants
hivernals en llocs on no es reprodueix l’es-
pècie.-JCBC.

CERDANYA

La Molina 1 ex. el 31.XII volant al torrent
Negre, a cota 1.800 o 1.900 (JPCA).

PALLARS SOBIRÀ

Parc Nacional d’Aigüestortes i estany
de Sant Maurici i EIN de Filià Per pri-
mera vegada s’estima l’èxit reproductor de
l’espècie amb un resultat de 14 femelles
amb 19 polls d’un total de 7 llocades, per
tant d’1,37 joves/femella (ALTA, GSAA, IAXA

i JCBC).
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Tetrao urogallus
Gall fer 

Interessants registres de l’espècie en llocs
on es desconeix l’estatus poblacional (comar-
ques de l’Alt Urgell, Berguedà, Ripollès i
Solsonès): es coneixen les localitats des de
fa anys, però no es disposa de dades quan-
titatives sobre la població, ni la cartogra-
fia dels anomenats sectors vitals (llocs de
cant, de reproducció i hivernada). Cal,
doncs, un major esforç en les esmenta-
des comarques, així com la comprovació
de la reproducció en sectors orientals de
la població.-JCBC.

ALT URGELL 

Cabó Excrements el 24.IX en un bosc de
Pinus uncinata a la serra de Prada, prop
de les bordes del Paraire (DRJA, JMAC i
SRJA).

BERGUEDÀ

Sant Jaume de Frontanyà 1 mascle en un
bosc de Pinus sylvestris dels rasos de Tubau
el 30.I (ESSA).

PALLARS SOBIRÀ

Bonabé, Cuberes, serra de Tornafort i
massís de l’Orri Els resultats en quatre
nuclis poblacionals durant els seguiments
anuals d’estiu (productivitat) han estat:
39 femelles i 21 polls de 10 llocades, amb
un èxit reproductor de 0,5 (ALTA, GSAA i
JCBC).      

RIPOLLÈS

Les Lloses Trobada una ploma d’un mas-
cle a la baga de Corberola, en bosc de Pinus
sylvestris i Fagus sylvatica, el 8.X (DRJA,

JMAC, JMAD i SRJA).

Alectoris rufa  
Perdiu roja

BAIX LLOBREGAT

Molins de Rei 2 parelles
nidifiquen amb èxit als con-
reus propers a la llera del
riu (SSAA). 
Sant Boi de Llobregat 3 exs.
a la gravera el 16.I (ASAA)
més 2 exs. en uns con-
reus el 3.IV (SSAA). 
Sant Vicenç dels
Horts 1 parella
nidifica amb èxit
a la zona agrí-
cola del municipi (SSAA).

GARROTXA

Montagut 1 parella al Comanegre el 26.II
(JFCA i MMAA).

NOGUERA

Vilanova de la Sal Cens al llarg de 2 km
de pista el 18.VI: 1 adult i 5 polls, 1
adult i 13 polls, 2 adults i 10 polls, 1 adult
i 10 polls (aprox.) (ANCA).

VALLÈS OCCIDENTAL

Cerdanyola del Vallès 1 parella durant
tota l’època de cria al torrent de can Domè-
nech (Campus UAB) (ACTA). 10 exs. al
torrent de can Domènech l’1.XI; màxim
nombre observat a la zona (ACTA).            

Perdix perdix
Perdiu xerra

Les observacions d’aquest any aporten
informació sobre el nombre d’individus
per grup, ja que són fetes a l’àrea conegu-
da de distribució de l’espècie. Seguint la
tònica general, manquen registres del sec-
tor central i occidental de la seva àrea de
distribució i caldria, doncs, un major esforç
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de prospecció. Cal plantejar-se molt serio-
sament una revisió general sobre l’estatus
poblacional i altres aspectes d’aquesta inte-
ressant espècie a tot el país, tal i com es va
fer a principis dels anys noranta.-JCBC.

CERDANYA

Puig d’Alp 6 exs. el 14.I (AVMB). 
Guils de Cerdanya 12 exs. entre l’es-
tany Sec, el corral de la Llosa i els Clots
durant tot l’hivern 99-00 (JMXK).

RIPOLLÈS

Camprodon 1 ex. a serra Cavallera el 23.II
(FGPA). 
Capçaleres del Ter i del Freser És el pri-
mer any, després de més de 10, que es
veuen força individus; però aquesta dada
cal prendre-la amb prudència, ja que hi
ha hagut alliberaments per part de la guar-
deria de la Reserva Nacional de Caça de
Freser-Setcases (FGPA). 
Ribes de Freser Observada prop de Ven-
tolà el 31.I (FGPA).

Coturnix coturnix
Guatlla 

Espècie migrant regular per tot el territo-
ri. Estival nidificant, la guatlla presenta
una extraordinària mobilitat, ja que a
aquests moviments migratoris cal afegir
moviments latitudinals i altitudinals a la
cerca d’hàbitats adients (generalment cul-
tius de cereals d’hivern, però també con-
reus d’userda, pastures i farratges) que
són destruïts per les tasques agrícoles de
recol·lecció. A més, la raó de sexes, des-
compensada en favor dels mascles obser-
vada a Catalunya (Rodríguez-Teijeiro et
al. 1992), provoca moviments nomàdics
a la cerca de femelles amb les quals apa-
rellar-se. Aquesta gran i atípica mobilitat
està lligada al seu marcat oportunisme,
emprant hàbitats adients per a la repro-

ducció altament inestables a causa de les
tasques agrícoles. Actualment l’espècie és
un hivernant rar.

Les primeres arribades acostumen a
donar-se a finals de març i, de manera
més habitual, a primers d’abril. Per aques-
ta raó sorprenen les observacions reco-
llides a Begur (14.III, primera citació pre-
nupcial) i a les Masies de Roda (18.III),
molt primerenques. Tot i que als voltants
del 15 d’agost, quan s’acostuma a obrir
la mitja veda, l’estat de zel dels mascles
és baix, esporàdicament es pot sentir can-
tar algun mascle, de manera molt oca-
sional, generalment a punta de dia (cas
de l’exemplar sentit el 12.VIII al Parc
Natural dels Aiguamolls de l’Empordà).
Respecte a la migració de tardor, s’ha defi-
nit clàssicament que comprèn un perío-
de molt ampli, començant al setembre i
acabant al desembre; les observacions
recollides s’ajusten a aquestes dates. No
hi ha, però, cap registre d’exemplars hiver-
nants aquest any.

Donat que s’alliberen exemplars híbrids
de Coturnix coturnix i Coturnix japonica
amb finalitats cinegètiques, algunes cita-
cions molt primerenques o molt tardanes
(fins i tot hivernants) podrien correspon-
dre a aquests individus, que presenten una
conducta migratòria menys definida.

L’individu observat a Cerdanyola del
Vallès el 18.V en una zona on no hi cria,
molt possiblement és un exemple de movi-
ment nomàdic d’un mascle durant l’èpo-
ca de cria cercant alguna femella amb la
qual poder aparellar-se, o a la cerca d’hà-
bitats adients.-MPOA, JRTB i SGTA.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. cantant als prats de can Comes
el 12.VIII (FMBB, JCJA, JCRB, MPCA i SPGA). 1
ex. a l’estany Europa l’1.X (ABBB, DGJA, JBOA

i OSFA); darrera citació postnupcial.
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BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. a l’illa de Sant Anto-
ni el 28.III (DBCA).

BAIX EMPORDÀ

Begur 2 mascles cantant en uns conreus
propers a Esclanyà el 14.III; primera
citació prenupcial (XGMA).

BAIX LLOBREGAT

Cornellà de Llobregat 1 ex. al riu el 29.III
(ASAA); primera citació de pas prenupcial. 

OSONA

Les Masies de Roda 1 ex. cantant el 18.III
(ADOA). 

PLA D’URGELL

Bellvís Observació d’una còpula en una
clariana d’un tros d’alfals segat recentment
al tossal Roig el 13.VII (FMSA). 

SEGARRA

Més de 10 exs. cantant pel sector nord-
oriental de la comarca el 9.IV (FMSA).

VALLÈS OCCIDENTAL 

Cerdanyola del Vallès 1 ex. al castell de
Sant Marçal el 18.V; no cria en aquesta
zona (BIPA).        

Coturnix japonica
Guatlla japonesa

La presència d’aquesta espècie a Catalun-
ya, evidenciada des de l’any 1990 (Rodrí-
guez-Teijeiro et al. 1993), és atribuïble als
alliberaments d’exemplars criats en gran-
ges amb finalitats cinegètiques, bé prè-
viament a l’obertura de la mitja veda, bé
al llarg de tot l’any en àrees privades de
caça amb reglamentació especial. Cal recor-
dar que l’alliberament d’exemplars d’a-
questa espècie amb finalitats cinegètiques
fou prohibit a Catalunya ja a l’any 1995.

Tot i l’escàs nombre d’observacions reco-
llides, cal estar alerta del perill de conta-
minació genètica que representen aquests
individus per a les poblacions autòctones
de Coturnix coturnix . Experiments duts a
terme al camp mostren que les femelles
de Coturnix japonica atreuen mascles de
Coturnix coturnix, i que el cant de la feme-
lla de Coturnix coturnix atreu mascles de
Coturnix japonica i d’híbrids (Puigcerver
et al. 1999). Al laboratori, la hibridació
entre les dues aloespècies està ben docu-
mentada, i és fàcil d’obtenir combinacions
d’híbrids de la primera i segona genera-
ció, així com retrocreuaments (Deregnau-
court 2000). De fet, als nostres camps ja
s’han capturat individus molt semblants
morfològicament a l’espècie Coturnix cotur-
nix, però amb introgressió d’ADN mito-
condrial de C. japonica (Puigcerver et al.
1999). Caldria, doncs, extremar les pre-
caucions per tal d’evitar aquests episodis
de contaminació genètica, avui quantita-
tivament testimonials, però que podrien
esdevenir un problema en el futur.-MPOA,
JRTB i SGTA.

ALT CAMP

Figuerola del Camp Un mascle de guat-
lla japonesa cantant el 27.III en un camp
d’ordi, i un altre cantant el 10.V, també en
un camp d’ordi. (JRTB).
Querol un mascle híbrid cantant a la pun-
ta Blava els dies 24.V, 7.VI i 14.VI. Dos
híbrids cantant a mas Esplugues del 5.VII
al 14.VII i el 17.VII, respectivament (JRTB

i MPOA).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre Nombroses observacions
als erms de la Tancada i zones properes de
diversos exs. alliberats al llarg de la tem-
porada per la Societat de Caçadors d’Am-
posta, entre el 10.X i el 31.XII; el dia 23.XII
s’arriben a comptar fins a 14 exs. diferents
(DBCA).
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Phasianus colchicus
Faisà

ALT CAMP

Aiguamúrcia 1 mascle al riu Gaià el 14.III
(CGGA).

ALT URGELL

Castellciutat Durant el mes de maig es
troba una femella covant (PMPC a: Els ocells
del Segre a la Seu, JDAB).

BAIX EMPORDÀ

Sant Antoni de Calonge Localitzat un niu
en un rostoll de blat, amb restes d’ous i
plomes d’aquesta espècie, el 25.VIII (JFOB

i MLBB).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat Un màxim de 7 exs.
als erms de la Ricarda el 22.I (FSEB). 
Molins de Rei  3 exs. observats tot l’any
pels aiguamolls  (SSAA). 

BAIX PENEDÈS

L’Arboç 1 ex. mort per un gos a la Timba
l’1.IV (PTEA).

MARESME

Malgrat de Mar 1 parella a la desembo-
cadura de la Tordera el 25.XI (XLBA i RSXA).

PLA D’URGELL 

Bellvís 1 mascle prop d’una bassa el 16.XII.
Molt possiblement procedent de les socie-
tats de caçadors locals, que alguna vega-
da alliberen exs. per caçar-los el mateix
dia. Amb tot, l’estatus del faisà a la plana
de Lleida està en revisió, perquè ja s’ha
començat a detectar algun cas de nidifi-
cació (FMSA).

Rallus aquaticus  
Rascló

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 1 ex. al pantà de
Foix el 30.IX; primera citació postnupcial
(CGGA). 
Riu Foix 1 ex. el 16.XII (PTEA). 

ALT URGELL

Bassella 3 exs. al pont de Bassella el 8.II
(XLBA). 
La Seu d’Urgell 1 ex. el 24.IV al marge del
riu Segre, que a més també se sent. Proba-
blement sigui una espècie més freqüent del
que sembla, almenys en pas (PMPC).

BAIX EMPORDÀ

Castell d’Aro - Platja d’Aro presència
d’exs. a la bassa del Dofí, almenys entre el
15.X i el 31.XII (CACB, JBLA i MACB).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 14 exs. el 15.I durant
el cens d’ocells hivernants del delta del
Llobregat de l’any 2000.
Molins de Rei 1 ex. als aiguamolls de
Molins el 4.III i el 31.XII (SSAA).

BARCELONÈS 

Sant Adrià de Besòs 1 ex. a la desembo-
cadura del Besòs el 27.X; primera citació
postnupcial (XLBA, DBRA i EGTA).

GIRONÈS

Girona 1 ex. a l’aiguabarreig dels rius
Ter i Onyar el 15.I (EBVA i JFQA). 1 ex. al
riu Ter el 14.X (ACHA i FVXA).

PLA DE L’ESTANY

Banyoles 1 a la zona de la caseta de fus-
ta el 15.I (JPSA). 3 exs. a l’estany de Ban-
yoles el 16.I (GGTA, APRA, PCSA i CFQA). 2
exs., un adult i un poll, a la riera de can
Morgat l’11.VII (CFQA). 1 ex. sentit als
aiguamolls del Castell el 23.X (CFQA).
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SEGRIÀ

Torres de Segre 1 ex. vist al pantà de
Camelis el 3.X (JPPE).

SELVA

Sils 5 exs. sentits a la zona dels estanys
el 22.III (JRRC).

TARRAGONÈS

Torredembarra 7 exs. als Muntanyans el
9.I, cens d’hivernants (AVDA). 1 ex. als
Muntanyans l’1.IV (PASA). 1 ex. als Mun-
tanyans el 7.X (PARA). 

VALLÈS OCCIDENTAL 

Cerdanyola del Vallès 1 ex. a can Cana-
letes el 12.I (BIPA).        

VALLÈS ORIENTAL 

Sant Fost de Campsentelles 1 ex. a la
gravera de Canyelles el 9.I (DASA i DPHA).  

Porzana porzana  
Polla pintada 

Tal i com va succeint aquests darrers anys,
en migració prenupcial els primers exem-
plars s’observen a finals de febrer i els
darrers a finals de maig, mentre que en
pas postnupcial els primers es detecten a
finals d’agosts-primers de setembre i els
darrers a finals d’octubre. Noteu, com ja
és habitual, que el gruix d’observacions es
concentra en el període prenupcial i com,
llevat d’un ex. observat als aiguamolls de
l’Empordà, la totalitat de registres post-
nupcials s’han produït al delta de l’Ebre.
A destacar la coincidència de dates en les
primeres i darreres observacions entre
aquestes dues localitats. Aquest any hi ha
hagut un únic registre hivernal.-DBCA.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. l’11.I (GOXA); citació hiver-

nal. 2 exs. a l’estany del Cortalet el 26.II
(CLAA); primera citació en pas prenupcial.
1 ex. als estanys del Matà el 27.IV; darre-
ra citació en pas prenupcial (JMAA). Pos-
teriorment, 1 ex. a l’estany Europa el 31.VIII
(JMAA) i l’1.IX (XFXA).

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 2 exs. al pantà de
Foix entre el 23.III (CGGA, PTEA, RRJA i XBGA)
i el 2.IV (CGGA i XBGA).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. al Canal Vell el 26.II;
primera observació prenupcial (DBCA). 1
ex. trobat atropellat, encara viu, a la carre-
tera de la Marquesa el 10.III (DBCA). 1 ex.
a la Tancada l’11.III (DBCA i JMBD). 2 exs.
a l’Alfacada i 1 ex. escoltat a la Platjola el
24.III (DBCA i MFCA). 1 ex. escoltat al Carre-
ter, l’Encanyissada, el 27.III (DBCA i MFCA).
Al Canal Vell diversos registres que fan
referència a un mínim d’11 exs. entre el
21.III i el 18.IV; d’aquests cal destacar 2
femelles adultes, 2 femelles de 1r hivern
i 2 mascles de 1r hivern anellats (DBCA,

MFCA, PJAA, CGFA i JPVB). 1 mascle de 1r
hivern anellat al Canal Vell el 20.IV; darre-
ra observació prenupcial (DBCA, DGBA, PJAA,

JJMA i JAJA). 1 ex. al Canal Vell el 5.IX;
primera observació postnupcial (DBCA). 1
ex. al Canal Vell el 22.IX (DBCA). 1 ex. als
arrossars dels Panissos el 25.IX (DBCA). 1
ex. al Canal Vell el 3.X (DBCA). 1 ex al Canal
Vell el 22.X (DBCA). 1 ex. al Canal Vell el
31.X; darrera observació postnupcial (DBCA).

BAIX EMPORDÀ

Baix Ter 3 exs. a les basses del Ter Vell el
24.III (DBRA). 
Castell d’Aro - Platja d’Aro 1 ex. a la bas-
sa del Dofí el 2.IV (CACB).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a la maresma el
4.III (FLSA); primera citació de pas pre-
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nupcial. Un màxim de 4 exs. a la mares-
ma el 6.III (FLSA, RGBA i JDGB). 1 ex. al camí
de les orquídies el  7.IV (RGBA); darrera
citació de pas prenupcial.

NOGUERA

Gerb 1 ex. al riu Segre el 16.IV (ANCA).

SEGRIÀ

Corbins 1 ex. al marge dret del riu Nogue-
ra Ribagorçana, al costat del pont de la
carretera nova a Balaguer el 4.III (EFSA). 

TARRAGONÈS

Tarragona 1 ex. a la desembocadura del
riu Francolí l’11.III (RACC).
Torredembarra 1 ex. als Muntanyans el
27.IV; darrera citació prenupcial (CGGA i
XBGA).

Porzana parva
Rascletó

Com l’any anterior, només han arribat
registres del període prenupcial, de finals
de febrer a primers de maig, per tant
dins els patró habitual de l’espècie (Cope-
te 1998 i 2000, Martínez Vilalta 2001).
Sorprèn que en gairebé la meitat de les
dades rebudes no s’especifiqui el sexe de
l’exemplar, cosa que per altra banda podria
ser normal a la tardor, quan juvenils/1rs
hiverns i femelles són molt similars. Tenint
en compte que sovint les observacions d’a-
quest gènere són de curta durada i que la
identificació tampoc és fàcil, caldria,
com a mínim, prendre amb certes reser-
ves tots els registres on no s’hagin sexat
els ocells al període prenupcial. Aquest
any no s’ha rebut cap dada que faci pen-
sar en un possible intent de cria.-DBCA.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 2 femelles a l’estany del Cortalet el

18.III; primera citació en pas prenupcial
(JMAA). 1 femella a l’estany del Tec l’1.V
(PFLB, JGCB i ACHA); darrera citació en pas
prenupcial.

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 mascle al Canal Vell del
28.IV al 3.V (DBCA). 1 femella al Canal Vell
el 6.IV (DBCA).

BAIX EMPORDÀ

Baix Ter 1 mascle a les basses del Ter Vell
el 24.III (DBRA).

GIRONÈS

Girona 1 ex. a la zona de l’illa de Ter el
17.III (EFRA, LGXB i TTXA)

SEGRIÀ

Torres de Segre 1 ex. a l’entrada del canal
al pantà d’Utxesa el 2.IV, i possiblement
el 21.IV (JCGA).

TARRAGONÈS

Tarragona 1 ex. al riu Francolí el 26.II
(ACTA, CJMA, RDXB i ECBL).

Porzana pusilla
Rasclet 

Com l’any passat el registres d’aquesta espè-
cie fan referència a 5 exemplars, aquest
cop, però, en quatre localitats diferents.
Totes les observacions es produeixen en
el període en què l’espècie és observada a
casa nostra (Ferrer et al. 1986), si bé úni-
cament una d’elles es correspon amb el
pas postnupcial.-DBCA.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. als estanys del Matà el 26.III
(MBRA) i el 27.III (MBFA). Citació pendent
d’homologació pel Comitè Avifaunístic de
Catalunya.
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BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. adult al Canal Vell
el 22 i 23.III (DBCA). 1 ex. de 1r hivern al
Canal Vell el 18.X (DBCA). Citacions pen-
dents d’homologació pel Comitè Avifau-
nístic de Catalunya.

SEGRIÀ

Torres de Segre 1 ex. dins el canyissar a
la cua del pantà d’Utxesa el 12.V (SMRA).
Citació pendent d’homologació pel Comi-
tè Avifaunístic de Catalunya.

TARRAGONÈS

Torredembarra 1 ex. als Muntanyans el
30.IV (JVDA i PARA). Citació pendent d’ho-
mologació pel Comitè Avifaunístic de Cata-
lunya.

Crex crex
Guatlla maresa

A l’anuari han arribat dades d’aquesta espè-
cie per a 1998, 1999 i ara del 2000, amb
dues citacions. Malauradament correspo-
nen a dos ocells que van morir; un caçat i
l’altre trobat dèbil després de col·lisionar
amb uns cables. Aquesta és sense dubte
una espècie força rara a casa nostra que
només arriba de tant en tant. Des de 1985,
Clavell (2002) recull un total de 15 cita-
cions per als Països Catalans, de les quals
sis són a Catalunya concentrades a la Pla-
na de Lleida i els deltes litorals.-RACC i SHVA.

BERGUEDÀ

Avià 1 ex. és trobat ferit en una zona subur-
bana, segurament per col·lisió amb cables,
el 4.IX; mor al cap de dos dies (LCLA i PABB).
Citació pendent d’homologació pel Comi-
tè Avifaunístic de Catalunya.

NOGUERA

1 ex. suposadament debilitat, és captu-
rat i mort pel gos d’un caçador de guat-

lles a Térmens, el 10.IX. Durant aques-
ta primera quinzena de setembre, fins i
tot 3 observacions més, segons el comu-
nicant. Segons les mateixes fonts, l’any
1999 hi va haver unes 3 observacions
més, al llarg de la primera quinzena de
setembre, al terme de Bellvís (Pla d’Ur-
gell) (FMSA). Citació pendent d’homolo-
gació pel Comitè Avifaunístic de Cata-
lunya.

Gallinula chloropus 
Polla d’aigua

BAGES

Santpedor 25 exs. a la bassa de la Bòbila
el 25.IV (ADOA).

BAIX EMPORDÀ

Castell d’Aro - Platja d’Aro Polls acabats
de nèixer a la bassa del Dofí el 3.VIII (CACB).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 419 exs. el 15.I durant
el cens d’ocells aquàtics hivernants. Un
poll al Remolar el 6.IV (JBCC); primeres
dates de nidificació. 

BARCELONÈS 

Barcelona 1 ex. a la Foixarda el 2.III (ACTA

i CJMA).

GIRONÈS

Girona 1 ex. al riu Onyar al seu pas pel
centre de la ciutat el 27.IX (PFLB).

PLA DE L’ESTANY

Banyoles 6 exs. a l’estany de Banyoles
el 16.I (GGTA, XVPA, APRA, PCSA i CFQA). 5
exs., un adult i quatre polls, davant el
Vilar el 2.V (CFQA). 9 exs. a l’estany el
27.X (CFQA).

PLA D’URGELL

Linyola 1 adult amb 2 polls el 9.VII (JEBA).
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TARRAGONÈS

Torredembarra 98 exs. als Muntanyans
el 6.III; màx. hivernal (DSCA i PARA). 2 exs.
adults amb 1 poll cadascun als Muntan-
yans el 28.V (PARA).

VALLÈS OCCIDENTAL 

Cerdanyola del Vallès 1 ex. a la riera
del campus UAB l’1.XI (ACTA).        

Porphyrio porphyrio 
Polla blava

El fet més destacable d’aquestes dades és
probablement la disminució del nombre
de parelles reproductores als aiguamolls
de l’Empordà respecte a l’any 1999, on
se citaven 40 parelles, i al 1997, on s’es-
timava una població de 50 parelles (vegeu
Copete 2000, Martínez Vilalta 2002). Així
doncs, sembla que l’espècie va experi-
mentar un descens evident, possiblement
a causa de dues raons fonamentals: els
brots de botulisme que s’han viscut cada
any als aiguamolls d’ençà l’estiu del 1998,
i els episodis de sequera que ha patit la
Reserva Integral 1 des de l’hivern d’aquell
mateix any, amb la consegüent reducció
d’hàbitat per a l’espècie. Aquesta davalla-
da poblacional no sembla generalitzable
per a tot el territori, ja que al delta de l’E-
bre s’ha produït un augment d’efectius en
aquest mateix període. També és interes-
sant remarcar que les dades del delta del
l’Ebre mostren, una vegada més, que l’es-
pècie pot reproduir-se en qualsevol èpo-
ca de l’any. Finalment cal destacar la pre-
sència d’un exemplar al delta del Llobre-
gat durant tot l’any, possible indici de
l’establiment ja regular d’aquesta espècie
a la zona.-RACC, SHVA i JMAA.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 79 exs. comptabilitzats a mitjans

de gener, amb els estanys del Matà com a
principal punt de concentració; cens d’o-
cells aquàtics hivernants (JMAA). La pobla-
ció actual s’estima en 85-110 exs., amb un
contingent nidificant mínim avaluat en 30
parelles (JMAA). 56 exs. a la RN2 el 15.XI
(JMAA).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre Primers polls de l’any a
l’Alfacada el 27.III (DBCA) i darrers polls
als arrossars de la Quartera, illa de Buda,
el 13.XI (DBCA i RTFA).

BAIX EMPORDÀ

Baix Ter 1 ex. a les basses del Ter Vell el
30.X (DBRA).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat S’observa 1 ex. al
canyar de la comporta durant tots els mesos
de l’any (FLSA) a excepció del 27.X, quan
s’observen 2 exs. junts (MOXA).

Fulica atra 
Fotja vulgar

ALT EMPORDÀ

Avinyonet de Puigventós 2 exs. als estan-
yols del mas Margall el 12.I; cens d’ocells
aquàtics hivernants (ABBC).
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 275 exs. l’11.I; cens d’ocells aquà-
tics hivernants (PAEA). 358 exs. el 15.II
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(PAEA). 112 exs. a la Massona el 16.III
(JMAA). Població nidificant avaluada en
83-85 parelles, amb els estanys del Matà
i la Massona com a punts principals de
concentració (JMAA). 443 exs. el 14.XI i
488 exs. el 19.XII (PAEA); censos d’hiver-
nants.

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal  6 exs. al pantà de
Foix el 15.V (MMTA).        

BAGES

Santpedor 12 exs. a la bassa de la Bòbila
el 12.XI (ADOA).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 11.034 exs. a tot el delta
el 10-19.I; cens d’ocells aquàtics hiver-
nants (PDEA). 30.152 exs. a tot el delta el
16.X; recompte màxim anual (DBCA, FVEA

i JPVF/PDEA).

BAIX EMPORDÀ

Baix Ter 140 exs. el 10.I; cens oficial d’hi-
vernants (ABRA i DBRA).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 855 exs. el 15.I durant
el cens d’ocells aquàtics hivernants. 477
exs. a la bassa dels Pollancres el 3.I (RGBA),
nombre destacable. 1 ex. amb polls a la
maresma l’1.IV (JTXB); primera data de
nidificació. 

GIRONÈS

Girona 3 exs. a Fontajau el 23.X (PFLB),
el 7.V (JCHA). 3 exs. a Fontajau el 26.IX
(ECFA i JVLA).
Sant Joan de Mollet 1 ex. al riu Ter el
25.III (JRRC). 

MARESME

Tordera 3 exs. als estanys de cal Raba el
29.II (JRCC).        

PLA DE L’ESTANY

Banyoles 49 exs. a l’estany de Banyoles el
16.I (GGTA, XVPA, APRA, PCSA i CFQA). 2 exs.
a l’estany el 26.X; primers hivernants (JLBA).
15 exs. a l’estany el 27.X (CFQA). 
Esponellà 3 exs. al riu Fluvià l’11.III (PFLA

i MVGA).

PLA D’URGELL

Bellvís 2 parelles amb polls crescuts en
una bassa entre Bellvís i Bell-lloc el 26.IX
(FMSA).

RIBERA D’EBRE

Flix 3 exs. al meandre de Flix el 5.I (PJAA).
1 ex a Sebes el 13.XII (PJMB).

TARRAGONÈS

Tarragona 1 ex. al riu Francolí el 6.XII
(ACTA i PJAA). 
Torredembarra 31 exs. als Muntanyans
el 9.I; cens d’hivernants (AVDA). 1 ex. als
Muntanyans el 30.IV; darrera citació pre-
nupcial (JVDA).

Fulica cristata
Fotja banyuda

Tot i que els registres fan referència a
exemplars nascuts en captivitat i poste-
riorment alliberats, es tracta de les pri-
meres observacions d’aquesta espècie al
nostre país des de l’octubre de l’any 1990
(Martínez Vilalta 1990). Caldrà, en un
futur, seguir l’evolució d’aquests i d’al-
tres possibles exemplars que puguin arri-
bar.-DBCA.

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre Un mínim de 6 exs., nas-
cuts en captivitat i alliberats portant collars
amb combinació alfanúmerica a l’Albu-
fera de València i el marjal del Moro,
observats al Canal Vell i el Garxal entre
el 17.VIII i el 31.XII (HAAA, JAAA, DBCA,
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OCVA i FVEA). Citació pendent d’homo-
logació pel Comitè Avifaunístic de Cata-
lunya.

Grus grus  
Grua

L’observació del mes de març al Solsonès
amb uns 2.000 exs. probablement és una
de les concentracions més grans detecta-
des mai a Catalunya i correspondria a
exemplars en moviment prenupcial, de
retorn a les àrees de nidificació.-RACC i
SHVA.

ALT EMPORDÀ

L’Albera 50 exs. en vol per Capmany el
2.III (MAGA). 4 exs. als estanys de la Jon-
quera el 8.III (JBRC). 
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 3 exs. hivernant a la RN2 durant el
mes de gener (PAEA). 10 exs. a l’estany del
Cortalet el 25.II (JSBD); primera citació en
pas prenupcial. Mínim 345 exs. en vol pel
sector del Cortalet - mas Avinyó, coinci-
dint amb una forta tramuntanada, el 2.III;
xifra màxima en pas prenupcial (JMAA). 1
ex. a les closes del Cortalet el 6.IV (BMBA,

CLAA i JSBD); darrera citació en pas pre-
nupcial. 2 exs. a les Llaunes el 23.XI (FCAB);
primera citació en pas postnupcial. 2 exs.
als arrossars de la Gallinera entre el 26.XII
(ACSA i RVLA) i el 30.XII (ABRA, AGCB, APXC

i DBRA); citació hivernal.

ALT URGELL

Arduix-mas d’Alins Estol de 70 exs. res-
segueix el riu Valira en direcció N el 25.III
(AMMB). Estol de 30 exs. fa el mateix el
29.III (AMMB). 
Coll de Nargó Estol de més de 100 exs.
que volen en direcció NO el 20.II (PPXB). 

BAGES

Manresa Estol de 12 exs. en vol força baix

sobre el nucli urbà, en direcció O, el 15.XII
(ABHA).

BAIX CAMP

Reus 6 exs. el 19.I (LJAA).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 3 exs. adults a la punta
de la Banya de l’1 al 5.I (DBCA). 3 exs. adults
als arrossars dels Parrillos el 21.XI (DBCA).
1 ex. adult als arrossars de l’Embut el 26.XI
(DBCA). 6 exs. adults als arrossars del Toll
del 4 al 12.XII (DBCA). 2 exs. als arrossars
de Fabra el 7.XII (DBCA).

BAIX EMPORDÀ

Baix Ter 1 ex. als arrossars del mas Gela-
bert el 18.XI i el 19.XI (XGMA i ECGB), 2
exs. el 27.XI (JCWA i DBRA), 3 exs. entre el
2.XII i el 15.XII (DBRA) i finalment un grup
de 6 exs. el 24.XII (ABRA i DBRA).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 3 exs. sobre la Vida-
la el 15.XI (VPGA). 1 ex. sobre la bassa dels
Pollancres el 28.XI (JBOL i PBGA).

GARROTXA

La Vall d’en Bas 16 exs. aturats en un
camp davant del mas cal Vigatà el 23.XII
(MMAA i PCCA).

GIRONÈS

Girona 30 exs. migrant de nit a la zona
de Pont Major el 18.II (EFRA).

MARESME

Tiana 1 ex. en direcció S a ca l’Andreu el
9.XI (AVAA i SSAA).       

NOGUERA

Preixens Uns 80 exs. volant a Pradell de
Sió el 20.II (SMRA).

PALLARS JUSSÀ

Embassament de Cellers 2 exs. (1 ad. i
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1 juv.) el 16.III parats a l’embassament
(JEBA).

SOLSONÈS

Navès Aprox. 2.000 exs. volant en direc-
ció NE el 2.III (MSBA).

TARRAGONÈS

Constantí 6 exs. al polígon industrial
Constantí, on segurament deurien passar
la nit el 22.I (LJAA).

Tetrax tetrax
Sisó

Com en els darrers anys (Copete 2000,
Martínez Vilalta 2001) cal destacar l’ob-
servació d’exemplars de sisó lluny de les
seves àrees de cria fora del període repro-
ductor, com ara els observats al Baix Empor-
dà. Per l’època de l’observació, l’origen d’a-
quests exemplars és incert i tant poden
correspondre a exemplars dispersius de
les poblacions catalanes o fins i tot exem-
plars migradors de les poblacions france-
ses camí del seus quarters d’hivernada al
centre peninsular (Morales et al. 2002).
Per altra banda, també cal destacar les
dades de grups de sisons en període post-
reproductor al Pla d’Urgell, xifres que
corresponen als grups més grans de què
es té constància fins a aquestes dates (Cal-
vet et al. en premsa). Pel que fa al perío-
de reproductor, totes les observacions es
troben dins dels patrons típics de l’espè-
cie, i només cal esmentar la dada de nidi-
ficació, ja que es disposa de molt poca
informació sobre la reproducció d’aques-
ta espècie.-GBCA.

BAIX EMPORDÀ

Baix Ter 2 femelles o juvenils en uns con-
reus propers a la gola del Ter el 7.X (AGCB,

XLBA, JBDA, JJMA i DBRA).

NOGUERA

Albesa 2 mascles fent la parada nupcial
a l’Eral el 18.IV (CGGA). 
Bellcaire d’Urgell 40 exs. en uns camps
el 26.II (BIPA). 
Castellò de Farfanya 9 exs. prop de les
granges del Torredà el 25.XI (FMSA). 

PLA D’URGELL

Bellvís 3 exs. en un tros d’alfals a l’Arge-
lagà el 13.II (FMSA). 97 exs. volant sobre
el tossal Roig el 13.II (FMSA). Un grup de
120-140 exs. volant sobre el corral del
Valls el 26.XII (FFCA i JBCA). 
Torregrossa Un grup de 350-375 exs. el
2 i 3.X (JAGA).

SEGRIÀ

Aitona 1 parella (mascle i femella) ali-
mentant-se entre una parcel·la de cereal i
una d’ametllers a la vall de Montjubrí, el
8.III (JPPE i SDMA).
Artesa de Lleida Niu amb 1 ou en un gua-
ret jove amb un 80% de recobriment i 30-
50 cm d’alçada al pla de Moles el 5.V. El
mateix niu tenia 3 ous més i 1 ou trencat
a 5 m l’11.V (DGCA, DGJA, GBCA i JCSA). 

URGELL

Sant Martí de Maldà-Tàrrega 5 mascles
cantors el 29.IV (MNPA). 

Haematopus ostralegus  
Garsa de mar 

ALT EMPORDÀ

Parc Natural del Cap de Creus 1 ex. en
vol cap al N, davant el cap Norfeu, el 22.IV
(JHCA).
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. a la platja de can Comes el
6.III (LCCA i LCPA); primera citació en pas
prenupcial. 2 exs. a la platja de can Comes
el 12.III (CLAA); xifra màxima en pas pre-
nupcial. 1 ex. a la platja de can Comes el
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6.V; darrera citació en pas prenupcial
(JMAA). Posteriorment, 1 ex. a la Rogera el
5.VI (JMAA) i 1 ex. el 4.VII (CLAA).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 3 exs. a tot el delta el 10-
19.I; cens d’ocells aquàtics hivernants
(PDEA). 11 exs. a la punta del Fangar el
5.III; primers migrants prenupcials (DBCA).
Grup de 7 exs. adults a la punta del Fan-
gar el 2.VI; darrers migrants prenupcials
(DBCA). Grup de 6 exs. adults al Garxal
el 17.XI; darrers migrants postnupcials
(DBCA).

BAIX EMPORDÀ

Baix Ter 1 ex. a la gola del Ter el 15.IV
(XGMA i ECGB).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. davant la
platja del Remolar el 30.I (JAPB i RMBA). 3
exs. a la gola de la riera de Sant Climent
el 17.V (RGBA); darrera citació de pas pre-
nupcial. 1 ex. a cal Roc el 6.V (SSAA, MPLA

i NRPA)

GARRAF

Cubelles 1 ex. en migració davant de la
central tèrmica el 8.III (CGGA i RRJA). 2 exs.
en migració davant de la platja de Sant
Pere el 23.III (PTEA).        

Himantopus himantopus  
Cames llargues 

ALT EMPORDÀ 

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 2 mascles als estanys del Matà el
29.II; primera citació prenupcial (JMAA).
346 exs. als estanys del Matà el 12.IV;
màxima concentració prenupcial (JMAA).
Primers nius localitzats als estanys del
Matà el 20.IV (JMAA). Població nidificant
avaluada en 154 parelles, distribuïdes

en 9 nuclis o colònies diferents. La colò-
nia més important torna a ser la dels
estanys del Matà, amb 78 parelles. Aques-
ta colònia pateix una forta taxa de depre-
dació principalment a causa de la pre-
sència d’un Teixó Meles meles, que aca-
ba destruint aprox. 50 nius durant el
mes de maig. Finalment, es calcula que
en aquesta colònia només surten enda-
vant unes 20 llocades (JMAA). 1 ex. a la
Rogera l’1.X (HMPA); darrera citació pos-
tnupcial.

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 8 exs. al pantà de
Foix el 24.III (PTEA); primera citació pre-
nupcial. 3 exs. l’1.V (PTEA); darrera cita-
ció prenupcial. 2 exs. el 12.VI (MMMB i
PTEA); citació estival. Diverses citacions
entre el 13.VII i el 24.VII, amb un màxim
de 4 exs. el 13.VII i el 18.VII (PTEA).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 3 exs. als arrossars del
Canal Vell el 19.II; primera observació pre-
nupcial (DBCA). 1 ex. de 1r hivern als arros-
sars de Bombita el 25.XI; darrera obser-
vació postnupcial (DBCA i MFCA).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 4 exs. a la maresma
el 9.III (FSEB, RGBA, ARMC i JBCC); primera
citació de pas prenupcial. 247 parelles
nidificants en tot el delta (FSEB, RGBA i FLSA).
2 exs. a la maresma el 10.XI (FLSA, ARMC,

ABXX i JPSA); darrera citació de pas post-
nupcial, força tardana.

BARCELONÈS 

Sant Adrià de Besòs 1 ex. a la desembo-
cadura del Besòs el 18.III; primera citació
prenupcial (DPHA).        

CERDANYA

Sanavastre 1 ex. el 24.III a la bassa (EGXD).
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GARRAF

Cubelles 3 exs. a la desembocadura del
Foix el 28.III (PTEA).

GARROTXA

Santa Pau 1 ex. a la bassa de can Jordà el
25.VI (PCRB/PZVG).

MARESME

Malgrat de Mar 7 exs. a la desemboca-
dura de la Tordera l’1.IV (PABA).        

NOGUERA 

Camarasa 1 ex. a l’embassament de Sant
Llorenç de Montgai el 25.III (APSA, DBPA i
MSMB). 
Penelles 10 exs. en un camp embassat al
castell del Remei el 13.VII (JEBA). 

OSONA

Manlleu 1 ex. al riu Ter el 3.IV i el 12.IV
(APFA).

PLA DE L’ESTANY

Banyoles 4 exs. buscant on aturar-se a la
riba N de l’estany el 3.V (CFQA). 2 exs.
davant la caseta de fusta el 4.VI (JLBA).

RIBERA D’EBRE

Flix 4 exs. el 7.V (PJAA).

SEGRIÀ

Alfés 1 ex. a la timoneda el 27.IV (GBCA). 
Torres de Segre Entre 30 i 40 parelles nidi-
ficants al pla de les Trotes el 8.V (ABBA, AVPA

i SMRA). 191 exs. als arrossars el 12.V (GBCA).

TARRAGONÈS

Tarragona 4 exs. al port de Tarragona el
18.VIII (ACTA i PJAA). 
Torredembarra 4 exs. als Muntanyans el
16.III (RACC).

VALLÈS ORIENTAL 

Sant Fost de Campsentelles 3 exs. al riu
Besòs el 22.VII i 8 exs. el 25.VII (ARVB). 

Recurvirostra avosetta 
Bec d’alena 

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. a la Rogera el 15.II (PAEA); pri-
mera citació en pas prenupcial. 29 exs. a
la RN2 el 6.V; xifra màxima en pas pre-
nupcial (JMAA). 3 exs. a l’estany Europa
el 25.V; darrera citació en pas prenupcial
(JMAA)(AAIA). Posteriorment, 3 exs. a la
closa del Puig el 17.VI (PAEA), 6 exs. a l’es-
tany del Cortalet el 26.VI (JMAA), 7 exs. a
la RN2 el 30.VI (PAEA) i 6 exs. a l’estany
Europa el 20.XI (MJMA).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 770 exs. a tot el delta el
10-19.I; cens d’ocells aquàtics hiver-
nants (PDEA). 

BAIX EMPORDÀ

Baix Ter 1 ex. a la gola del Ter el 15.IV
(XGMA) i el 14.VIII (ABRA i DBRA). 1 ex. als
arrossars de Pals el 24.XII (VEDA).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 2 exs. el 12.III (MPXX);
primera citació de pas prenupcial. 1 ex. a
la bassa dels Pollancres el 29.X (JMGC);
darrera citació de l’any.

BARCELONÈS 

Sant Adrià de Besòs 1 ex. a la desembo-
cadura del riu Besòs el 26.IV (XLBA).        

PLA DE L’ESTANY

Banyoles 1 ex. volant arran d’aigua a l’es-
tany en direcció N el 8.IV (JLBA).

SEGRIÀ:

Alcarràs 6 exs. als arrossars d’Alcarràs el
8.V (JPPE).

TARRAGONÈS

Torredembarra 5 exs. als Muntanyans el
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10.IV (CGGA i XBGA). 1 ex. als Muntanyans
el 23.IV (AVDA i JVDA).

Burhinus oedicnemus
Torlit

ALT CAMP

Bràfim fins a 4 exs. cantant a Bràfim entre
l’11.VI i el 16.VI (CGGA i XBGA).
El Pla de Santa Maria 2 exs. a la depu-
radora del pla de Santa Maria el 26.II (ECGB,

JPCA, MPFA i XGMA). Veus i cant nocturn
d’una parella a la depuradora el 27.II i el
29.V (XGMA i ECGB). 
Vilabella fins a 4 exs. cantant a prop de
Vilabella el 19.III (ABBB).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà Població nidificant avaluada en unes
30 parelles (JMAA). 48 exs. a Cinclaus el
15.VIII (GDDB) i 35 exs. als conreus de can
Pifani el 24.VIII (JMAA); concentracions
postnupcials. 
Roses 1 poll d’uns 25 dies trobat a la loca-
litat el 28.VIII (JMAA).

ALT URGELL

La Seu d’Urgell 2 exs. el 4.IV que aixe-
quen el vol d’un camp (PMPC).

ANOIA

Calaf En uns mateixos sembrats 2 exs. el
29.III, 3 exs. cantant el 2.IV i 2-3 exs. el
9.X (FMSA).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. a la punta del Fan-
gar el 16.III (DBCA i FVEA). 2 exs. a la pun-
ta de la Banya el 6.X (DBCA, MFCA i FBAA).
1 ex. als arrossars de Muntanyana el
21.X (DBCA).1 ex. a la platja de l’illa de
Buda el 2.XI (DBCA i RTFA). 1 ex. als arros-
sars del mas del Rampaire el 17.XI (DBCA

i MFCA). 

BAIX EMPORDÀ

Baix Ter Grup de 27 exs. en uns conreus
de Torroella de Montgrí el 20.I (XGMA, JPCA,

MPFA i ECGB).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 6 exs. el 15.I durant
el cens d’ocells aquàtics hivernants. 2
exs. a cal Roc l’11.IV (XLBA); darrera cita-
ció prenupcial. 4 exs. a ca l’Arana el
7.X (FSEB); primera citació de pas post-
nupcial. 
Cornellà de Llobregat 1 ex. al riu el 27.VIII
(ASAA); dada aïllada.

BAIX PENEDÈS

La Bisbal del Penedès 1 ex. fa un crit
d’alarma al pas d’un Vulpes vulpes a les
Planes el 12.VII (CGGA i XBGA).

GARRIGUES

Puig-gros Un únic grup de 105 exs. als
plans el 13.II (GBCA). 

MARESME

Malgrat de Mar 1 ex. a la desembocadu-
ra de la Tordera el 25.XI (XLBA i RSXA).

NOGUERA

Montgai Niu amb 1 ou i amb 1 adult covant
el 18.VI (JEBA).

OSONA

Santa Maria de Corcó 1 ex. el 12.IV (CMGA

i JBCB). 
Tona 1 ex. amb l’ala trencada el 22.III
(JBCB).

PLA DE L’ESTANY

Sant Miquel de Campmajor 1 ex. en
uns camps de la zona de Falgons l’1.VI
(ADGA). 
Serinyà 2 exs. al pla de Martís el 10.V
(CFQA). 1 ex. cantant al pla de Martís el
8.VI (CFQA).
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PLA D’URGELL 

Bellvís Més de 40 exs. al tossal Roig el
24.IX (FMSA).

SEGRIÀ

Vilanova de la Barca Grup gran d’ocells
migradors, de 40-50 exs., al sot del Fus-
ter el 14 i 15.X (CJMA i ECBL). 1 ex. al sot
del Fuster el 24.XI (CJMA i ECBL). 

VALLÈS ORIENTAL 

Mollet del Vallès 1 ex. a Gallecs el 2.XII
(BIPA i MGXC).       

Glareola pratincola
Perdiu de mar

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. al pla de les Basses el 31.III;
primera citació en pas prenupcial (JMAA).
6 exs. a la RN2 el 13.IV (JMAA); xifra màxi-
ma en pas prenupcial. 4 exs. als estanys
del Matà el 20.V (CLAA); darrera citació en
pas prenupcial. Posteriorment, 1 ex. als
estanys del Matà el 9.VI (JMAA), 1 ex. al
Clot de les Botigues el 14.VI (JMAA), 2 exs.
a la closa del Puig el 28.VI (JMAA) i 1 ex.
als estanys del Matà el 8.VII (PFLB).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 2 exs. a Masia Blanca el
28.III; primera observació prenupcial
(DBCA). 1 ex. als erms de la Tancada el 7.X;
darrera observació postnupcial (DBCA i
MFCA).

BAIX EMPORDÀ

Baix Ter 1 ex. als arrossars de Pals el 22.IV
(JCJA).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a la maresma el
29.III (FLSA, FSEB, JCMA, AOTA i JBFA); pri-
mera citació de pas prenupcial. Un estol

d’11 exs. a la maresma l’1.VII (DGBA). 3
exs. a la maresma el 5.VIII (FLSA).

SEGRIÀ

Alcarràs 1 ex. al pantà de Camelis el 26.IV
(SWWA). 
Torres de Segre 5 exs. als arrossars el 2.V
(SWWA). 2 exs. al pantà d’Utxesa el 4.V
(SWWA). 

TARRAGONÈS

Torredembarra 1 ex. als Muntanyans entre
el 20.IV i el 24.IV (AVDA, JVDA i RFSA). 1 ex.
als Muntanyans l’11.V. (JVDA).

Cursorius cursor
Corredor

Primera citació pel conjunt del delta de
l’Ebre. Anteriorment a Catalunya es conei-
xen un total de 3 registres, el darrer dels
quals data ja de l’any 1964. En cas des ser
acceptada es tractaria de la primera obser-
vació homologada al nostre país.-DBCA.

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. de 1r hivern el 6 i
7.X a la punta de la Banya; primer regis-
tre per al delta (FBAA i DBCA). Citació
pendent d’homologació pel Comité de Rare-
zas de SEO/BirdLife.

Charadrius dubius  
Corriol petit 

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 2 exs. als arrossars de la Gallinera
entre el 12.I (JMAA) i el 25.I (JMAA i APBD);
cens d’ocells aquàtics hivernants (JMAA).
2 exs. als estanys del Matà el 19.II (CLAA);
primera citació en pas prenupcial. 142 exs.
als estanys del Matà el 19.III; xifra màxi-
ma en pas prenupcial (JMAA). Població nidi-
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ficant avaluada en 10 parelles (JMAA). 2
adults i 2 juvenils a la closa del Puig el
24.VI; primera citació en dispersió post-
nupcial (JMAA). 1 niu amb 4 ous als estanys
del Matà el 25.VI (FMBB, FMBC, JCJA i JCRB).
80 exs. a la closa del Puig el 19.VII; xifra
màxima en pas postnupcial (JMAA). 2 exs.
a l’estany del Cortalet el 6.XI (JMAA). 2 exs.
als arrossars de la Gallinera el 16.XI (JMAA,

TMJA i APBD). 1 ex. a la Reserva Natural 2
el 3.XII (FVVA); citació hivernal.

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 3 exs. al pantà de
Foix el 15.VIII; darrera citació postnup-
cial (PTEA). 
Olèrdola Trobada una nova localitat de
cria. (HSCA i XBGA). 
Riera de Marmellar  2 exs. el 14.VII (PTEA

i MSSA) i el 15.VII (PTEA i JCRE).      

BAGES

Artés 1 ex. a la riera el 17.VI, 11.VII i
13.VIII (FMSA). 
Sallent Vist al riu Llobregat, a la Corba-
tera, des del 25.III (ABHA).

BAIX CAMP

Cambrils 1 ex. al port de Cambrils el 9.III
(CGEA).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 6 exs. als arrossars de la
Pesquera el 27.I; primera observació pre-
nupcial (DBCA). Mínim de 5 parelles repro-
ductores a tot el delta: 1 parella al Niño
Perdido, 1 parella a Masia Blanca, 2 pare-
lles als erms de la Tancada i 1 parella al
camí del Serrallo (DBCA i FVEA). 2 exs. al
Niño Perdido el 2.XII; darrera observació
postnupcial (DBCA i JPVF).

BAIX LLOBREGAT

Cornellà de Llobregat 7 exs. al riu el 13.I
(ASAA); exs. hivernants. Un màxim de 116
exs. en un tram del riu de 4,4 kms el

3.IX (ASAA). 6 exs. al riu el 3.XII (ASAA),
6 exs. el 14.XII (SSAA); exs. hivernants. 
Delta del Llobregat 26 exs. a cal Roc el
2.III (FLSA); primera citació de pas pre-
nupcial. Unes 20 parelles nidificants al riu
entre Sant Boi i el Prat el 27.V (FSEB). 

BARCELONÈS 

Sant Adrià de Besòs 2 exs. a la desem-
bocadura del riu Besòs el 21.III; primera
citació prenupcial (DDDA i XLBA).       

BARCELONÈS/VALLÈS OCCIDENTAL/VALLÈS

ORIENTAL

Riu Besòs 46 parelles censades aquest any
(DPHA, JRFA i XLBA).

GIRONÈS

Girona 1 ex. a l’aiguabarreig dels rius
Ter i Onyar el 4.III (CPVA). 
Salt Diversos exs. al riu Ter a la zona de
les Cases Noves i el pla dels Socs el 4.III
(JRRC). 
Sant Joan de Mollet 15 exs. al riu Ter el
25.III (JRRC).

MARESME

Malgrat de Mar 1 ex. a la desembocadu-
ra de la Tordera el 27.VI (PABA).
Premià de Mar 1 ex. al port el 17.III (XLBA).

NOGUERA

Gerb 1 niu amb 4 ous al riu Segre el 20.V
(ANCA). 

OSONA

Manlleu Mín. de 5 exs. a l’aiguabarreig
del riu Ter i a la riera del Sorreig el 31.III
(RPEA). 
Taradell Prop de Torrellebreta niu amb
4 ous el 4.VI i el mateix niu amb només
1 ou el 12.VI (DRJA, JMAC, MMDA i SRJA).

PLA DE L’ESTANY

Orfes 2 exs. el 15.III (CFQA). 3 parelles el
25.VI (CFQA).
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PLA D’URGELL

Bellvís 2 exs. en un femer de Barretpi-
cat, els Arcs el 17.IV (FMSA). 1 ex. en un
rostoll de blat a Barretpicat l’11.VI (FMSA).
3 exs. prop de la torre Perxes el 24.IX
(FMSA).

RIBERA D’EBRE

Ascó 1 ex. el 13.VIII (PJAA).

SEGRIÀ

Vilanova de la Barca 1 ex. al sot del Fus-
ter el 21.X i el 22.X (CJMA i JMAB). 

SELVA

Riells i Viabrea 2 exs. al riu Tordera el
2.III (JRRC). 6 exs. fent parades nupcials
al riu Tordera el 26.III (JRRC i SMRA). 
Sils 4 exs. fent parades nupcials a la
zona dels estanys el 22.III (JRRC). 2 exs.
en una zona inundable dels estanys el 5.VI
(JPSA).

TARRAGONÈS

Tarragona màx. de 4 exs. al port de Tarra-
gona entre el 18.VIII i 14.IX (ACTA i PJAA). 
Torredembarra 4 exs. als Muntanyans el
26.II (ACTA, CJMA, ECBL i JVDA). 10 exs. als
Muntanyans el 21.III (CGEA).

VALLÈS ORIENTAL 

Martorelles Observat al riu Besòs entre el
2.III i el 2.IX (ARVB).        

Charadrius hiaticula  
Corriol gros 

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. a la platja de can Comes el
13.II (ECFA i MBRA); primera citació en pas
prenupcial. 124 exs. a la RN2 l’11.V; xifra
màxima en pas prenupcial (JMAA). 1 ex.
als estanys del Matà el 9.VI; darrera cita-
ció en pas prenupcial (JMAA). 1 ex. a la

closa del Puig el 21.VII; primera citació
en pas postnupcial (JMAA). 22 exs. a la
RN2 el 12.IX; xifra màxima en pas post-
nupcial (JMAA). 1 ex. a la gola del Fluvià
el 4.XI; darrera citació en pas postnupcial
(JMAA).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 74 exs. a tot el delta el
10-19.I; cens d’ocells aquàtics hivernants
(PDEA). 2 exs. adults/1r estiu a les salines
de Sant Antoni el 2.VI; darrera observa-
ció prenupcial (DBCA i FVEA). 1 ex. adult
i 1 ex. juvenil al Sillero, port del Fangar,
el 23.VI; primera observació prenupcial
(DBCA i RMXD).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a cal Roc el 28.II
(FLSA); primera citació de pas prenup-
cial. Un màxim de 51 exs. a cal Roc el 19.V
(SSAA). Un màxim de 50 exs. a la mares-
ma el 8.V (FLSA). 2 exs. a cal Roc el 4.VI
(DGBA); darrera citació de pas prenup-
cial. 2 exs. a la maresma el 29.VII (DGBA.
a: CISEN; El Pebret, núm. 14); primera cita-
ció de pas postnupcial. 1 ex. a la Magaro-
la el 2.XI (RGBA, FLSA i FSEB); darrera cita-
ció de pas postnupcial.

BAIX EMPORDÀ 

Baix Ter Grup de 25 exs. als arrossars de
l’antic estany de Pals el 30.IV (XGMA).

BARCELONÈS 

Sant Adrià de Besòs 2 exs. a la desem-
bocadura del Besòs el 4.X; darrera citació
postnupcial (XLBA).

GARRAF

Cubelles 1 ex. a la desembocadura del
Foix el 21.II (DSCA i PARA); primera citació
prenupcial. 2 exs. el 24.V; darrera citació
prenupcial (DSCA i PARA).       
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GARROTXA

Besalú 1 ex. el 18.VI (JFCA).

SEGRIÀ

Torres de Segre 4 exs. als arrossars el 12.V
(GBCA). 

TARRAGONÈS

Torredembarra 4 exs. als Muntanyans el
6.III (DSCA i PARA). 3 exs. als Muntanyans
el 28.V; darrera citació prenupcial (PARA).
1 ex. als Muntanyans el 4.X (DVJA, JCRE,

MSSA i PTEA). 5 exs. als Muntanyans l’1.XI;
darrera citació postnupcial (JVDA).

VALLÈS ORIENTAL 

Sant Fost de Campsentelles 1 ex. al riu
Besòs el 16.V (DPXA).

Charadrius alexandrinus  
Corriol camanegre 

Aquest any es detecta una forta davallada
d’hivernants, amb un mínim de 48 exs.
segons el cens oficial d’ocells aquàtics hiver-
nants. Aquest fet es deu bàsicament al baix
nombre d’efectius enregistrats al delta de
l’Ebre (23 exs.), el més baix dels últims
vint anys en aquesta localitat, i molt pro-
per a la mitjana establerta a la dècada dels
70. D’altra banda, la primera observació
de pas prenupcial es dóna al febrer (27.II),
força primerenca segons el patró descrit
per Ferrer et al. 1986.

Pel que fa a la reproducció, tot i les inte-
ressants evidències de nidificació en 5 loca-
litats, es troben a faltar les dades de nidifi-
cants dels aiguamolls de l’Empordà i el del-
ta de l’Ebre com a tercera i primera localitat
en importància per a la nidificació de l’es-
pècie a Catalunya. El delta del Llobregat,
amb 76 parelles (Figuerola et al. 2000), man-
té la població en uns nivells acceptables,
però amb l’inconvenient de patir actualment
una reducció en el seu hàbitat fruit de les

infraestructures associades al desviament
del riu i a l’ampliació del Port. Primeres pos-
tes a l’abril seguint el patró descrit per Ferrer
et al.1986, els primers polls s’observen el
20.IV a Torredembarra. Tornen a haver-hi
dades de nidificació a Coma-ruga, Cubelles
i Creixell, llocs on l’espècie nidifica amb irre-
gularitat. Interessant la presència d’un ocell
a la desembocadura del Besòs, lloc on ja
havia nidificat l’any anterior.

Finalment, cal destacar les concentra-
cions postnupcials a l’agost als aiguamolls
de l’Empordà i delta del Llobregat, on
romanen els ocells per abandonar la
zona entre agost i setembre.-TMPA.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 10 exs. el 12.I; cens d’ocells aquà-
tics hivernants (JMAA). 12 exs. a la platja
de can Comes el 12.II (CLAA). 89 exs. a la
platja de can Comes el 19.III (CLAA). 1
mascle amb 2 polls de 2-3 dies a la closa
Tancada el 18.V (JMAA). Concentracions
postnupcials a la Rogera a partir dels pri-
mers dies d’agost, amb un màxim de 70
exs. el 14.VIII (JMAA). 6 exs. a la platja de
Castelló el 19.XI (BMBA i TMJA) i el 18.XII
(JMAA); citacions hivernals. 

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 23 exs. a tot el delta el 10-
19.I; cens d’ocells aquàtics hivernants
(PDEA).

BAIX EMPORDÀ

Baix Ter 6 exs. el 10.I; cens oficial d’hi-
vernants (ABRA i DBRA).

BAIX PENEDÈS

El Vendrell 1 parella amb dos polls a la
platja de Coma-ruga el 12.VI (TMPA i EPXD).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 14 exs. el 15.I durant
el cens d’ocells aquàtics hivernants. 15 exs.
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a la platja de la Podrida el 27.II (JBFA, FCCA

i TMPA); primera citació de pas prenupcial.
76 parelles nidificants a tot el delta (JBFA,

FCCA i TMPA). Primera posta el 14.IV a la
platja del Prat (JBFA, FCCA i TMPA). Concen-
tracions postnupcials a la platja dels Mili-
tars a finals d’agost (JBFA, FCCA i TMPA) 10
exs. a la platja del Prat el 25.X (JCMC i XLBA). 
Cornellà de Llobregat 1 ex. al riu el 12.XI
(ASAA); rar a la zona.

BARCELONÈS 

Sant Adrià de Besòs 1 ex. a la desembo-
cadura del Besòs el 15.V (DPHA); aquest
any no hi ha nidificat.

GARRAF

Cubelles observat durant tot l’any a la des-
embocadura del Foix, on hi nidifica (PTEA). 

MARESME

Malgrat de Mar 1 ex. a la desembocadu-
ra de la Tordera el 27.VI (PABA). 
Premià de Mar 3 exs. al port el 17.III
(XLBA).        

TARRAGONÈS

Creixell 2 parelles nidificants als Mun-
tanyans l’11.V (AVDA, JVDA i RFSA).
Tarragona 1 ex. a la platja Llarga el 8.I
(GSBA). 
Torredembarra 6 exs. als Muntanyans el
9.I; cens d’hivernants (AVDA). 1 parella
amb 3 polls, 1 parella amb 2 polls i 2 nius
amb 3 ous cadascun als Muntanyans el
20.IV (PARA). 3 parelles nidificants als Mun-
tanyans l’11.V (AVDA, JVDA i RFSA). 3 exs.
als Muntanyans el 3.XII (PASA, PARA, ASXA,

DEFA, RSBA, TASA, TPXA i JVDA).

Charadrius morinellus
Corriol pit-roig

Un any més sense dades de les àrees de
cria del Pirineu i amb molt poques obser-

vacions del pas al rerepaís. Els secans d’Al-
fés continuen sent un dels millors llocs de
Catalunya per veure l’espècie, aquest any
amb una observació important de 26 exem-
plars a l’octubre.-RACC i SHVA.

BAGES

Mura 1 ex. al Montcau (Sant Llorenç del
Munt) el 6.IX (RGMA).

SEGRIÀ

Alfés Al secà d’Alfés 20 exs. el 29.VIII
(EFXB, SWWA i XRNA), 8 exs. el 31.VIII i 26
exs. el 5.X (SWWA).

Pluvialis fulva
Daurada petita del Pacífic

Després d’un registre homologat del 2.III
de 1996 a la mateixa localitat, es tractaria,
cas que sigui acceptada, de la segona obser-
vació pel conjunt del delta de l’Ebre i tot
el país, i la quarta cronològicament a l’Es-
tat espanyol.-DBCA.

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. adult mudant a plo-
matge hivernal als arrossars de la Quar-
tera, illa de Buda, el 13.IX; segon registre
per al delta i Catalunya (DBCA, FVEA, JBFA,

PAXC i XSXA). Citació pendent d’homolo-
gació pel Comité de Rarezas de SEO/Bird-
Life.
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Pluvialis apricaria  
Daurada grossa 

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 64 exs. el 12.I; cens d’ocells aquà-
tics hivernants (JMAA). 23 exs. als prats de
can Comes el 19.III (CLAA). Grup de 15
exs. als estanys del Matà el 12.IX (FJJA);
primera citació postnupcial. 24 exs. als
arrossars de la Gallinera el 16.XI (JMAA,

TMJA i APBD) i 233 exs. el 18.XII (JMAA, TFAA

i APBD); censos d’hivernants.

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 2.211 exs. a tot el delta
el 10-19.I; cens d’ocells aquàtics hiver-
nants (PDEA). 5 exs. als arrossars de la
Quartera, illa de Buda, el 28.III; darrera
observació prenupcial (DBCA, RTFA i MFCA).
2 exs. juvenils als erms de la Tancada el
17.IX; primera observació postnupcial
(DBCA).

BAIX EMPORDÀ

Baix Ter 23 exs. el 10.I; cens oficial d’hi-
vernants (ABRA i DBRA).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 317 exs. el 15.I durant
el cens d’ocells aquàtics hivernants; des-
cens d’exemplars respecte a l’any anterior.
2 exs. a cal Dalit l’11.IV (XLBA i JBFA); darre-
ra citació de pas prenupcial. 1 ex. adult a
la maresma de l’11.VII (RGBA i ARMC) fins
al 17.VII (ARMC); dades aïllades.

GARRAF

Cubelles 1 ex. a la desembocadura del
Foix el 21.II (DSCA i PARA) i 3 exs. el 29.II
(XBGA).        

PLA D’URGELL

El Poal Aprox. 50 exs. el 26.I (FMSA).
Aprox. 20 exs entre el Poal i el Palau d’An-
glesola el 30.I (FMSA).

SEGRIÀ

Alpicat 222 exs. a Santa Maria de Gime-
nells l’11.I (SWWA). 

Pluvialis squatarola
Pigre gris

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 11 exs. a la platja de can Comes
durant tot el mes de gener; cens d’ocells
aquàtics hivernants (JMAA). 2 exs. de 1r
estiu a la Rogera el 9.VI; darrera citació
prenupcial (JMAA). 1 ex. a la bassa del Gall
Marí el 8.VIII; primera citació en pas post-
nupcial (JMAA). 1 ex. a la platja de can
Comes el 14.XI i 10 exs. el 17.XII (PAEA);
censos d’hivernants.

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1.147 exs. a tot el delta
el 10-19.I; cens d’ocells aquàtics hiver-
nants (PDEA). Mínim de 64 exs. estiuejant
a tot el delta, 37 exs. a la badia del Fan-
gar i 27 exs. a la punta de la Banya (DBCA

i FVEA).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a cal Tet el 27.III
(JBCC a: CISEN; El Pebret, núm. 13); pri-
mera citació de pas prenupcial. 1 ex. a cal
Roc entre el 24.V i 1.VI (SSAA); darrera
citació de pas prenupcial. 1 ex. a la mares-
ma el 25.VII (FLSA, XLBA i MIBA); primera
citació de pas postnupcial. 1 ex. a la mares-
ma el 22.XI (FLSA); darrera citació de pas
postnupcial.

SEGRIÀ

Torres de Segre 1 ex. als arrossars el 12.V
(GBCA).

TARRAGONÈS

Tarragona 1 ex. a la desembocadura del
riu Francolí el 30.IV (CAFA). 1 ex. a la des-
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embocadura del riu Francolí i 1 ex. al port
de Tarragona, ambdós el 18.VIII (ACTA i
PJAA).

Vanellus gregarius
Fredeluga gregària

Quarta citació per a la plana lleidatana i
setena per a Catalunya. Aquest any es varen
observar en dues ocasions a Holanda i
un exemplar a la Gran Bretanya, és a dir,
que no va ser un any excepcional quant a
citacions de l’espècie a l’oest d’Europa (van
der Vliet et al. 2001).-DBRA.

SEGRIÀ

Alcarràs 1 ex. als arrossars el 24.XII (JCGA).
Citació homologada pel Comité de Rarezas
de SEO/BirdLife.

Vanellus vanellus  
Fredeluga

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 982 exs. el 12.I; cens d’ocells aquà-
tics hivernants (JMAA i APBD). 42 exs. a
l’estany del Cortalet el 20.III (JMAA). 4
exs. estiuejant a l’estany del Cortalet,
almenys entre el 26.IV i el 6.VI (JMAA). 1
ex. als estanys del Matà el 7.VI; primera
citació postnupcial (JMAA). 36 exs. a l’es-
tany del Cortalet el 7.VII (PFLB) i 38 exs.
als estanys del Matà el 21.IX (JMAA); màxi-
mes concentracions en pas o dispersió
postnupcial. Entrada d’hivernants a par-
tir de principis d’octubre, amb 137 exs.
als estanys del Matà el 4.X (JMAA). 4.764
exs. el 16.XI (JMAA, TMJA i APBD) i 4.518
exs. el 15.XII (JMAA i APBD); censos d’hi-
vernants. 
Riumors 1 mascle als arrossars el 7.VI;
primera citació postnupcial (JMAA).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 6.654 exs. a tot el delta el
10-19.I; cens d’ocells aquàtics hiver-
nants (PDEA). 1 ex. al Goleró el 24.IV; darre-
ra observació postnupcial (DBCA). 1 ex.
juvenil als erms de la Tancada el 12.VI;
primera observació postnupcial (DBCA i
FVEA).

BAIX EMPORDÀ

Baix Ter 1.550 exs. el 10.I; cens oficial
d’hivernants (ABRA i DBRA). 4 exs. als arros-
sars del mas Gelabert el 2.VII; primera cita-
ció postnupcial (XGMA i ECGB).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1.565 exs. el 15.I
durant el cens d’ocells aquàtics hivernants.
Diferents observacions d’1-2 exs. a la mares-
ma des del mes de març fins al mes d’a-
gost (FLSA). 5 exs. a la maresma el 25.IX
(ARMC); primers hivernants.

GARROTXA

Olot 2 exs. a Batet entre l’1 i el 7.I (PCCA).
5 exs. a Torrellunes (hostal del Sol) el 25.XI
(PCRB/PZVG).

GIRONÈS

Fornells de la Selva 1 ex. passa volant
per sobre un camp de conreu on hi ha
un tractor abocant purins el 27.IX (JFOB i
MLBB).

MARESME

Tordera 1 ex. a can Torrent el 5.II (JRCC).   

NOGUERA 

Penelles 7 exs. en un camp embassat al
castell del Remei el 13.VII (JEBA). 

PLA DE L’ESTANY

Cornellà del Terri Aprox 30 exs. en uns
camps al costat del riu Terri el 19.XI (JLBA). 
Serinyà 2 exs. al pla de Martís el 23.II
(CFQA) i 35 exs. el 25.XII (CFQA).
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PLA D’URGELL

Bell-lloc Més de 300 exs. volant el 12.X i
el 28.X (FMSA). 
Bellvís Un total de 395 exs. en diferents
grups entre Bellvís i Bellpuig el 19.I (FMSA).
Un grup de 30-40 exs. entre Bellvís i Vall-
fogona de Balaguer el 4.IX (CSXA). Més de
300 exs. sobre la torre Perxes l’1.XI (FMSA).
Més de 300 exs. entre Bellvís i Térmens el
23.XI (FMSA). 

SEGRIÀ

Aitona 1 ex. el 27.VI (ABBA, AVPA i SMRA). 
Vilanova de la Barca Primeres citacions
al sot del Fuster el 7.X i el 8.X (ACTA i CJMA).

SELVA

Fogars de la Selva 10 exs. en uns camps
del pla de Vinyoles el 25.I (JRRC). 11 exs.
sobrevolen el riu Tordera el 16.XII (JPCA). 
Sils 22 exs. a la zona dels estanys el 29.I
(DDDA i JRRC). Més de 20 exs. en unes pas-
tures el 31.XII (JEBA).

TARRAGONÈS

Torredembarra 27 exs. als Muntanyans
entre el 21.I i el 7.II (JVDA).

VALLÈS OCCIDENTAL 

Caldes de Montbui 2 exs. a la torre Mari-
mon el 21.XI (JPCA). 
Castellbisbal 35 exs. al riu Llobregat el
30.I (JCGA). 20 exs. al riu Llobregat el 26.XII
(JMCA). 
Cerdanyola del Vallès 36 exs. sobrevo-
lant els camps de Sant Marçal el 12.I (JPSA).
Santa Perpètua de Mogoda 28 exs. a
Gallecs el 23.I (FMVB).        

VALLÈS ORIENTAL 

Sant Fost de Campsentelles 28 exs. al
riu Besòs el 30.I; màxim nombre censat
aquest any (FMVB). 1 ex. al riu Besòs l’11.II;
darrera citació prenupcial (ARVB).        

Calidris canutus
Territ gros 

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. als estanys del Matà el 29.IV
(CLAA)(FMBB, FMBC, JCJA i PPPA)(GDDB) i 1
ex. el 24.V i el 25.V (JMAA). 1 adult a la
Rogera entre el 17.VII (PPRA) i el 20.VII
(JMAA). 2 exs. als estanys del Matà l’11.IX
(JCPA i RACB). 1 ex. a les Llaunes el 27.IX
(JMAA).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 7 exs. a la torre de Sant
Joan, badia dels Alfacs, el 28.III; primera
observaciò prenupcial (DBCA, MFCA i HSSA).
1 ex., probablement de 1r estiu, al Garxal
el 31.V; darrera observació prenupcial
(DBCA i FVEA). 2 exs. adults al Sillero,
port del Fangar el 6.VIII; primera obser-
vació postnupcial (DBCA). 2 exs. adults i 6
exs. de 1r hivern al Goleró el 8.XI; darre-
ra observació postnupcial (DBCA, FVEA, JPVF,

LJFA, HMMA i FLRB). 6 exs. de 1r hivern en
diferents indrets de la badia del Fangar
entre el 9.XI i el 31.XII; observacions hiver-
nals (DBCA).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a la bassa dels
Pollancres el 13.IV (RGBA, FSEB i ARMC); pri-
mera citació de pas prenupcial. 1 ex. a cal
Roc el 27.V (DGBA, SSAA i JCXR a: CISEN;
El Pebret, núm. 14); darrera citació de pas
prenupcial. 1 ex. a la maresma el 15.VII
(DGBA); primera citació de pas postnup-
cial. 

TARRAGONÈS

Torredembarra 1 ex. als Muntanyans el
21.V (PARA i JVDA).
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Calidris alba
Territ tresdits 

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. a la platja de can Comes durant
la primera quinzena de gener (PAEA); cens
d’ocells aquàtics hivernants. 3 exs. a la
Rogera el 19.III (CLAA); primera citació en
pas prenupcial. 17 exs. a la platja de can
Comes el 18.IV; xifra màxima en pas
prenupcial (JMAA). 1 ex. a l’estany Europa
el 20.V (CLAA)(LJFA); darrera citació en pas
prenupcial. Posteriorment, 1 ex. a la Roge-
ra el 3.VIII, 4 exs. el 6.IX i 1 ex. el 4.X
(JMAA). 1 ex. a la platja de can Comes el
17.XII (JCJA); citació hivernal.

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 2 exs. a la punta de la Ban-
ya el 7.VI; darrera observació prenupcial
(DBCA, FVEA i MFCA). 6 exs. a la Gola Nord
el 19.VII; primera observació postnupcial
(DBCA i FVEA). 

BAIX EMPORDÀ

Baix Ter 4 exs. a la gola del Ter el 15.IV
(XGMA i ECGB). Posteriorment, 2 exs. de 1r
hivern el 26.XII; citació hivernal (ABRA i
DBRA).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 16 exs. el 15.I durant
el cens d’ocells aquàtics hivernants. 20 exs.
a la Podrida el 3.IV (JBFA i TMPA); primera
citació de pas prenupcial. Un màxim de
42 exs. a la gola del Remolar el 5.V (RGBA).
4 exs. a la platja del Remolar el 31.V (RGBA);
darrera citació de pas prenupcial. 1 ex. a
la platja de la Ricarda el 18.XI (JJMB, PTEA

i RRSB); primers hivernants.

TARRAGONÈS

Torredembarra Observacions als Mun-
tanyans: 2 exs. el 9.I; cens d’hivernants
(AVDA). 2 exs. entre el 12.I i el 14.II (CGGA,

RRJA i XBGA). 2 exs. el 10.IV (CGGA i XBGA).
2 exs. el 30.IV (PARA). Diversos exs. el 7.V
(PARA). 2 exs. el 17.XI (CGGA i XBGA).

Calidris minuta  
Territ menut 

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 16 exs. als arrossars de la Galli-
nera el 12.I; cens d’ocells aquàtics hiver-
nants (JMAA). 14 exs. als estanys del Matà
el 23.II (JMAA). 105 exs. als estanys del
Matà el 5.V i 145 exs. a la RN2 el 19.V;
xifres màximes en pas prenupcial (JMAA).
24 exs. als estanys del Matà el 7.VI i 1 ex.
el 9.VI; darreres citacions en pas pre-
nupcial (JMAA). 2 exs. a la closa del Puig
el 22.VII; primera citació en pas pos-
tnupcial (JMAA). 54 exs. als estanys del
Matà el 2.VIII; xifra màxima en pas pos-
tnupcial (JMAA). 12 exs. als arrossars de
la Gallinera el 17.XI; cens d’hivernants
(JMAA). 
Riumors 7 exs. als arrossars el 7.VI; darre-
ra citació en pas prenupcial (JMAA).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. adult i 2 exs. de 1r
estiu a la punta de la Banya el 20.VI; darre-
ra observació prenupcial (DBCA, FVEA, DODA

i CAUA). 14 exs. adults al Sillero, port del
Fangar, el 18.VII; primera observació pos-
tnupcial (DBCA i RMXD).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. el 15.I durant
el cens d’ocells aquàtics hivernants. 3
exs. a la maresma el 30.III (FLSA, MIBA i
AOTA); primera citació de pas prenup-
cial. Màxim de 44 exs. a cal Roc el 19.V
(SSAA). 2 exs. a la gola de la riera de Sant
Climent el 7.VI (RGBA); darrera citació
de pas prenupcial. 6 exs. a la maresma
el 23.VII (DGBA. a: CISEN; El Pebret, núm.
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14); primera citació de pas postnup-
cial. Màxim de 208 exs. a la maresma el
10.VIII (RGBA).

BARCELONÈS

Sant Adrià de Besòs 2 exs. a la desem-
bocadura del Besòs el 26.IV; primera cita-
ció prenupcial (XLBA). 1 ex. a la desem-
bocadura del Besòs el 15.V (DPHA). 1 ex.
a la desembocadura del Besòs el 7.IX (XLBA

i JBDA).

MARESME

Malgrat de Mar 1 ex. a la desembocadu-
ra de la Tordera el 23.I (CGPA, DPHA i IMMA).
13 exs. a la desembocadura de la Tordera
l’1.VI (EBMA).

PLA D’URGELL

Bellvís 1 ex. en un femer de Barretpicat,
els Arcs el 17.IV (FMSA). 

SEGRIÀ

Alcarràs 30 exs. als arrossars el 6.II (CJMA

i JBAB).

TARRAGONÈS

Tarragona 1 ex. a la desembocadura del
riu Francolí el 18.VIII (ACTA i PJAA). 2 exs.
al port de Tarragona el 21.VIII (ACTA i PJAA). 
Torredembarra 2 exs. als Muntanyans
l’11.VI; darrera citació prenupcial (JVDA).
2 exs. als Muntanyans el 29.VII; primera
citació postnupcial (AVDA). 1 ex. als Mun-
tanyans el 14.X; darrera citació postnup-
cial (AVDA i JVDA).

Calidris temminckii
Territ de Temminck 

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. als estanys del Matà el 10.IV
(JPPH i JSSB); primera citació en pas pre-
nupcial. 18 exs. als estanys del Matà l’1.V;

xifra màxima en pas prenupcial (JMAA).
1 ex. als estanys del Matà el 16.V, darre-
ra citació en pas prenupcial (JMAA). 1 ex.
a la closa del Puig el 20.VII (DCXC i MPLA);
primera citació en pas postnupcial. 3 exs.
a la bassa del Gall Marí el 3.IX (JCPA i
RACB); xifra màxima en pas postnupcial.
1 ex. a la bassa del Gall Marí el 25.IX
(CLAA); darrera citació en pas postnup-
cial.

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 8 exs. als arrossars de la
Comandanta del 29.III al 8.IV; primera
observació prenupcial (DBCA i MFCA). 1 ex.
a la Comandanta del 9 al 12.IV (DBCA i
JCMC). 6 exs. als arrossars del Carreter,
l’Encanyissada, del 18.IV (DBCA i FVEA) a
l‘1.V; darrera observació prenupcial (EFXB,

SWWA i XRNA). 3 exs. adults en un erm
inundat prop del Canal Vell del 26.VII al
6.VIII; primera observació postnupcial
(DBCA i FVEA). 1 ex. adult al Sillero, port
del Fangar, del 5 al 8.VIII (DBCA, JCPA i
RACA). 5 exs. adults i 1 ex. juvenil/1r hivern
als arrossars de la Quartera, illa de Buda,
el 13.IX (DBCA, FVEA, JBFA, PAXC i XSXA). 11
exs. als arrossars de Roset, Deltebre, del
21 al 28.X; darrera observació postnup-
cial (DBCA, JCPA i RACA). 10 exs. als arros-
sars dels Panissos del 13.XI al 31.XII; obser-
vacions hivernals (DBCA).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. adult a la mares-
ma el 6.V (FLSA, RGBA i FSEB); única citació
prenupcial. 1 ex. a la maresma el 23.VII
(DGBA. a: CISEN; El Pebret, núm. 14); pri-
mera citació de pas postnupcial. 1 ex. a la
maresma l’11.X (FLSA, RGBA, JCMC i MIBA);
darrera citació de pas postnupcial.

MARESME

Malgrat de Mar 1 ex. a la desembocadu-
ra de la Tordera l’1.VI (EBMA).
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TARRAGONÈS

Torredembarra 3 exs. als Muntanyans el
30.VIII (AVDA).

Calidris melanotos
Territ pectoral

Sens dubte l’escolopàcid divagant més fre-
qüent a Catalunya i a tota l’Europa occi-
dental. De fet, en alguns països ja no se’l
considera dins les llistes de rareses. Aquest
any es detecten tres exemplars repartits
per les principals zones humides de Cata-
lunya.-DBRA.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 juvenil a l’estany Europa els dies
29.IX (JMAA) i 30.IX (ECFA i MBRA). Cita-
ció homologada pel Comité de Rarezas de
SEO/BirdLife.

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. adult al Sillero, port
del Fangar, el 9.VII (DBCA i DGBA). Cita-
ció pendent d’homologació pel Comité de
Rarezas de SEO/BirdLife.

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. juv/1r hivern
a la maresma els dies 5.VIII (DGBA), 9.VIII
(FLSA i ARMC) i 10.VIII (RGBA). Citació
homologada pel Comité de Rarezas de
SEO/BirdLife.

Calidris ferruginea
Territ becllarg

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. als estanys del Matà el 31.III;
primera citació en pas prenupcial (JMAA).
74 exs. als estanys del Matà el 6.V; xifra
màxima en pas prenupcial (JMAA i BMBA).

2 exs. als estanys del Matà el 7.VI; darre-
ra citació en pas prenupcial (JMAA). 1 ex.
a la closa del Puig el 18.VII (DCXC i MPLA);
primera citació en pas postnupcial. 33 exs.
a la RN2 el 2.VIII i 32 exs. a l’estany Euro-
pa el 31.VIII; xifres màximes en pas post-
nupcial (JMAA). 1 ex. a l’estany Europa el
17.X i 1 ex. als estanys del Matà el 18.X;
darreres citacions en pas postnupcial (JMAA).

BAGES

Manresa 1 ex., molt confiat, al parc de
l’Agulla el 9.IX (FMSA).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 2 exs. al Goleró el 8.IV;
primera observació prenupcial (DBCA i
MFCA). 1 ex. adult a la punta de la Banya
el 30.V (DBCA i FVEA); darrera observació
prenupcial. 2 exs. de 1r estiu al racó del
Fangar el 18.VI; primera observació post-
nupcial (DBCA, OAXA i MMXG). 2 exs. de 1r
hivern als arrossars dels Panissos el 6.XI;
darrera observació postnupcial (DBCA i JPVF). 

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 4 exs. a cal Roc
l’1.V (SSAA, JJMB i RRSB); primeres arriba-
des prenupcials. 3 exs. a l’estanyat de cal
Roc el 22.V (SSAA); darreres citacions pre-
nupcials. 3 exs. a la maresma el 6.VII (XSA);
primera citació de pas postnupcial. 1 ex.
a la maresma el 30.IX (JSPC); darrera cita-
ció de pas postnupcial.

BARCELONÈS

Sant Adrià de Besòs 1 ex. a la desembo-
cadura del Besòs el 7.IX (XLBA i JBDA).

MARESME

Malgrat de Mar 1 ex. a la desembocadu-
ra de la Tordera el 2.V (EBMA).

TARRAGONÈS

Tarragona 1 ex. a la desembocadura del
riu Francolí el 7.V (CAFA).
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Calidris alpina  
Territ variant 

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 27 exs. als arrossars de la Galline-
ra el 12.I; cens d’ocells aquàtics hivernants
(JMAA). 34 exs. als estanys del Matà el 23.II
(JMAA). 88 exs. als estanys del Matà el 20.IV;
xifra màxima en pas prenupcial (JMAA). 1
ex. a la platja de can Comes el 6.V; darre-
ra citació en pas prenupcial (JMAA). 1 ex.
a les Llaunes el 20.VII; primera citació en
pas postnupcial (JMAA). 20 exs. als estanys
del Matà el 21.IX i 22 exs. el 8.X; xifres
màximes en pas postnupcial (JMAA). 35
exs. als arrossars de la Gallinera el 16.XI
(JMAA, TMJA i APBD) i 65 exs. el 18.XII (JMAA,

TFAA i APBD); censos d’hivernants.

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 2 exs. de 1r estiu al Gar-
xal l’1.VI; darrera observació prenupcial
(DBCA i FVEA). 1 ex. adult al Sillero el 23.VI;
primera observació postnupcial (DBCA i
RMXD).

BAIX EMPORDÀ

Baix Ter 1 ex. als arrossars del mas Gela-
bert el 2.XII (DBRA).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. el 15.I durant
el cens d’ocells aquàtics hivernants. 1 ex.
a la maresma el 8.V (FLSA); a partir d’a-
questa data cap citació prenupcial més. 1
ex. a la maresma el 23.VII (DGBA. a: CISEN;
El Pebret, núm. 14); primera citació de pas
postnupcial. 
Molins de Rei 2 exs. al riu Llobregat el
7.IX (SSAA).

BARCELONÈS

Sant Adrià de Besòs 1 ex. a la desembo-
cadura del Besòs el 7.IX (XLBA i JBDA) i el
4.X (XLBA).

GARRAF

Cubelles 1 ex. el 23.II (CGGA i XBGA).     

SEGRIÀ

Alcarràs 1 ex. amb plomatge estival als
arrossars d’Alcarràs el 8.V (JPPE).

RIBERA D’EBRE

Ascó 1 ex. el 13.VIII (PJAA).

TARRAGONÈS

Tarragona 2 exs. al port de Tarragona el
21.VIII (ACTA i PJAA). 
Torredembarra Observacions als Mun-
tanyans: 1 ex. el 23.III; primera citació
prenupcial (AVDA). 1 ex. l’1.V (LJAA i PJAA).
3 exs. el 20.X (JVDA). 4 exs. el 3.XII (JVDA).
3 exs. el 17.XII (CSXB, DEFA, DEPA, EGXB,

EIBA, JBXA, JRXA, LSXA, MPXA i NSXB).   

Philomachus pugnax
Batallaire 

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 2 exs. als arrossars de la Gallinera
el 12.I; cens d’ocells aquàtics hivernants
(JMAA). 2 exs. a l’estany del Cortalet el 5.II
(CLAA); primera citació en pas prenupcial.
126 exs. als estanys del Matà el 19.III; xifra
màxima en pas prenupcial (JMAA). 1 feme-
lla als estanys del Matà el 2.VI; darrera cita-
ció en pas prenupcial (JMAA). 1 ex. a l’es-
tany del Cortalet el 4.VII (CLAA); primera
citació en pas postnupcial. 18 exs. a la RN2
el 13.IX; xifra màxima en pas postnupcial
(JMAA). 4 exs. als estanys del Matà el 2.XI;
darrera citació en pas postnupcial (JMAA).
1 ex. als arrossars de la Gallinera el 16.XI
(JMAA, TMJA i APBD) i el 15.XII (JMAA i APBD);
citacions hivernals.

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 2 exs., probablement mas-
cles de 1r estiu, als arrossars del Serrallo
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el 30.V; darrera observació prenupcial
(DBCA i FVEA). 1 femella adulta al Sillero,
port del Fangar, el 23.VI; primera obser-
vació postnupcial (DBCA i RMXD).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a cal Roc el 28.II
(FLSA); primera citació de pas prenup-
cial. 2 exs. a la maresma el 14.VII (RGBA);
primera citació de pas postnupcial. 1 ex.
a la maresma el 6.X (FLSA i RGBA); darre-
res observacions. 
Cornellà de Llobregat 2 exs. al riu el 9.V
(ASAA).

SELVA

Sils 1 ex. a la zona dels estanys el 22.III
(XLBA i JRRC).

TARRAGONÈS

Constantí 1 ex. entre el 29.III i el 13.IV
al riu Francolí (XGMA).

Lymnocryptes minimus
Becadell sord

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. als estanys del Matà el 16.I
(JCPA, RACB i RSPA); cens d’ocells aquàtics
hivernants. 1 ex. a les Llaunes el 15.II
(PAEA); primera citació en pas prenupcial.
3 exs. als estanys del Matà el 7.III; xifra
màxima en pas prenupcial (JMAA i IBTA). 1
ex. als estanys del Matà el 6.V (CLAA); darre-
ra citació en pas prenupcial. 1 ex. el 3.XI
a l’estany de Vilaüt (JCPA i RACB).

ALT URGELL

Bassella 1 ex. al pont de Bassella el 8.II
(XLBA).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. als arrossars dels
Bascos el 28.I, 26.II i 5.III (DBCA). 1 ex. a

l’Alfacada el 21.III (ABBA). 1 ex. al Canal
Vell el 21 i 22.III; darrera observació pre-
nupcial (DBCA). 1 ex. als arrossars de la
Quartera, illa de Buda, el 13.IX; primera
observació postnupcial (DBCA, FVEA, JBFA,

PAXC i XSXA). 1 ex. a l’Alfacada el 2.X (DBCA

i FVEA). 1 ex. als arrossars de Masia Blan-
ca el 21.X (DBCA, OAXA i MMXG). 1 ex. al
Niño Perdido el 2.XI (DBCA i MFCA). 1 ex.
als arrossars de Fabra el 14.XI (DBCA). 1
ex. al sosaverar dels Panissos el 2.XII (DBCA

i JPVF). 1 ex. als arrossars de l’Estelleta el
16.XII (DBCA). 1 ex. a la bassa de l’Arena
el 22.XII (DBCA i FVEA).

BAIX EMPORDÀ

Baix Ter 1 ex. anellat a les basses del Ter
Vell l’1.IV (DGJA, DBRA, JPCA i XGMA).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 5 exs. el 15.I durant
el cens d’ocells aquàtics hivernants. 1 ex.
a la Vidaleta el 13.IV (ARMC); darrera cita-
ció de pas prenupcial. 1 ex. a ca l’Arana el
25.X (JCMC, XLBA i JBXA); primera citació
de pas postnupcial. 

GIRONÈS

Girona 1 ex. a l’illa de Ter el 18.III (CPVA).

TARRAGONÈS

Torredembarra 1 ex. als Muntanyans el
9.I; cens d’hivernants (AVDA). 1 ex. als
Muntanyans el 12.XI (JVDA).

Gallinago gallinago 
Becadell comú

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 299 exs. el 12.I; cens d’ocells aquà-
tics hivernants (JMAA). 245 exs. el 15.II
(PAEA). 140 exs. als estanys del Matà el 10.III
(JMAA). 1 ex. de forma fosca o melanística
als estanys del Matà el 28.IV (JMAA). 1 ex.
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a l’estany del Cortalet el 6.V; darrera cita-
ció en pas prenupcial (JMAA). 1 ex. a la clo-
sa del Puig l’11.VII (FAVA)(JVLA); primera
citació en pas postnupcial. 102 exs. als
estanys del Matà el 21.IX; xifra màxima en
pas postnupcial (JMAA). 404 exs. el 13.XI
(JMAA i TMJA) i 609 exs. el 18.XII (JMAA, TFAA

i APBD); censos d’hivernants. 

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 1 ex. a cal Bladet el
24.IV (MSSA); darrera citació prenupcial.
1 ex. el 25.XI (PTEA). 

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. al Canal Vell el 29.IV;
darrera observació prenupcial (DBCA). 1
ex. al sosaverar dels Panissos el 9.VII; pri-
mera observació postnupcial (DBCA i DGBA).

BAIX EMPORDÀ

Baix Ter 85 exs. el 10.I; cens oficial d’hi-
vernants (ABRA i DBRA).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 403 exs. el 15.I durant
el cens d’ocells aquàtics hivernants. 1 ex.
a la maresma el 19.V (LGSB); darrera cita-
ció de pas prenupcial. 1 ex. a la maresma
el 16.VII (DGBA. a: CISEN; El Pebret, núm.
14); primera citació de pas postnupcial.

BARCELONÈS 

Sant Adrià de Besòs 1 ex. a la desembo-
cadura del Besòs el 27.X; primera citació
postnupcial (XLBA, DBRA i EGTA). 2 exs. a la
desembocadura del Besòs el 27.XII (XLBA).

BARCELONÈS/VALLÈS OCCIDENTAL

Santa Coloma de Gramenet/Montcada
i Reixac 6 exs. al riu Besòs en un tram de
3,5 km el 30.XI (XLBA i FMVB).      

CERDANYA 

Prullans Estol de 10 exs. el 3.II al riu Segre
(PABB). Concentració inusual a l’Alt Segre.

GIRONÈS

Girona 5 exs. a l’aiguabarreig dels rius Ter
i Onyar l’11.III (CPVA). 1 ex. a la mateixa
zona el 18.XI (PFLB).

MARESME

Malgrat de Mar 1 ex. a la desembocadu-
ra de la Tordera el 5.X (XLBA i JBDA). 

RIBERA D’EBRE

Flix 1 ex. a Sebes el 19.III (MAXD i VCBA).

SEGRIÀ

Soses 2 exs. al riu Segre el 21.IV (JCGA). 
Vilanova de la Barca Primera observa-
ció al sot del Fuster el 7.X i el 8.X (ACTA i
CJMA).

TARRAGONÈS

Torredembarra 8 exs. als Muntanyans el
9.I; cens d’hivernants (AVDA).

VALLÈS OCCIDENTAL 

Castellbisbal 1 ex. al riu Llobregat el 20.XI
(AOTA i TMMA).       

VALLÈS ORIENTAL 

Sant Fost de Campsentelles 30 exs. al
riu Besòs el 9.I; màxim nombre censat
(DASA i DPHA). 1 ex. al riu Besòs el 29.VIII;
primera citació postnupcial (FMVB).      

Gallinago media
Becadell gros

Limícola que no s’observa cada any, en
part pels seus costums discrets, més que
els del Becadell comú. Al territori català
s’ha detectat principalment durant el pas
prenupcial, entre març i maig (Clavell
2002).-DBRA.

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. als estanyats de
cal Tet els dies 21.III (XLBA, MIBA, FLSA, RGBA,
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FSEB i ARMC), 22.III (FLSA, JCMC, MIBA i DBRA)
i 23.III (JDGA i LMXA). Citació homologada
pel Comité de Rarezas de SEO/BirdLife.

Scolopax rusticola
Becada 

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. a Sant Pere Pescador el 10.XII
(PFLB i MVGA). 
Vilajuïga 1 ex. sobrevolant la zona dels
dòlmens el 26.II al capvespre (JAPB).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. el 15.I durant
el cens d’ocells aquàtics hivernants. 1 ex.
a la gola del riu el 15.III (XLBA i DBRA);
darrera citació de pas prenupcial. 1 ex. a
la Ricarda el 8.XI (XLBA i FMVB).

BERGUEDÀ

La Nou 1 ex. aixecat d’un torrent el 20.III;
possiblement encara es tracta d’un migrant
(PABB). 
Sant Jaume de Frontanyà 4 exs. aixecats
en un bosc de Pinus sylvestris dels rasos de
Tubau el 30.I (ESSA). 
Vilada 1 ex. aixecat de vora una riera el
18.III; com en el cas de la Nou, possible-
ment és un migrant (PABB)

PLA DE L’ESTANY

Porqueres 1 ex. en una zona d’aiguamolls
entre el càmping i l’església de Porqueres
el 23.II (CFQA).

TARRAGONÈS

Creixell 1 ex als Muntanyans el 9.I; cens
d’hivernants (AVDA i XLBA).

VALLÈS OCCIDENTAL

Cerdanyola del Vallès 1 ex. aixeca el
vol a la Rierada, al seu pas per can Bos-
quets, el 29.I (CODA).

Sant Cugat del Vallès 1 ex. aixeca el vol
a les 14 h d’un petit torrent a la Rierada el
2.XII (CODA).

Limosa limosa
Tètol cuanegre

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 3 exs. a l’estany del Cortalet el 7.II;
primera citació en pas prenupcial (JMAA).
70 exs. a l’estany del Cortalet el 7.III; xifra
màxima en pas prenupcial (JMAA). 1 ex.
als estanys del Matà el 29.IV (GDDB); darre-
ra citació en pas prenupcial. 3 femelles als
estanys del Matà el 7.VI; primera citació
en pas postnupcial (JMAA). 1 ex. als estanys
del Matà l’1.X (HMPA); darrera citació en
pas postnupcial. 1 mascle als arrossars
de la Gallinera el 18.XII; citació hivernal
(JMAA, TFAA i APBD).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre Al llarg de l’estiu obser-
vacions regulars, sobretot en arrossars de
l’hemidelta S, d’ocells provinents del con-
tingent estiuejant, al voltant de 450 exs.,
establert a la punta de la Banya (DBCA, MFCA

i FVEA). 780 exs. a la punta de la Banya
l’1.VII; probable primera arribada de
migrants postnupcials (DBCA i FBAA). 3 exs.
juvenils al racó del Fangar el 6.VII; pri-
mera observació postnupcial segura (DBCA

i FVEA).

BAIX EMPORDÀ

Baix Ter 2 exs. a les basses d’en Coll el
24.VI (JPCA); primera citació en pas post-
nupcial.

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a la bassa
dels Pollancres el 29.I (CGFA, JBFA i MPXX);
primera citació de pas prenupcial. Un
màxim de 24 exs. a la maresma el 8.III
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(FSEB, JBFA i XLBA). 1 ex. estiuejant durant
els mesos de juny i juliol a la maresma
(FLSA i RGBA).

TARRAGONÈS

Torredembarra 2 exs. als Muntanyans entre
el 21.II i el 5.III (CGGA, XBGA, AVDA i JVDA).
1 ex. als Muntanyans el 6.III (DSCA i PARA).

Limosa lapponica
Tètol cuabarrat

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 mascle als estanys del Matà el
12.IV; primera citació en pas prenupcial
(JMAA). 35 exs. als estanys del Matà el 28.IV
(JCWA i JMAA)(GDDB). 1 ex. als estanys del
Matà el 3.V; darrera citació en pas pre-
nupcial (JMAA). 1 ex. als estanys del Matà
el 18.VIII (GDDB).

BAIX CAMP

Cambrils 1 ex. el 25.I (CGEA). 5 exs. al
port de Cambrils el 28.V (PJAA).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 6 exs. al Sillero, port del
Fangar, el 18.VI; primera observació post-
nupcial (DBCA, OAXA i MMXG).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 2 exs. a la platja de
la Ricarda el 30.IV (RRSB i AHRA). 1 ex. a la
gola de la riera de Sant Climent el 6.V
(FLSA, FSEB i RGBA).

Numenius phaeopus
Pòlit cantaire

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. als estanys del Matà el 7.IV;
primera citació en pas prenupcial (JMAA i

SGRB). 95 exs. als Tres Ponts l’11.IV (PFLB);
xifra màxima en pas prenupcial. 1 ex. als
estanys del Matà el 6.V (CLAA); darrera cita-
ció en pas prenupcial. 1 ex. als prats de
can Túries el 22.VI; primera citació en pas
postnupcial (JMAA). 3 exs. a l’estany Euro-
pa el 26.IX; darrera citació en pas post-
nupcial (JMAA).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 5 exs. a la punta de la Ban-
ya el 30.III; primera observació prenup-
cial (DBCA i MFCA). 1 ex. a la torre de Sant
Joan, badia dels Alfacs, el 2.VI; darrera
observació postnupcial (DBCA i MFCA). 7
exs. a la punta de la Banya el 27.VI; pri-
mera observació postnupcial (DBCA, FVEA

i CAUA). 1 ex. a la gola del desguàs del
Rompent el 3.XI; darrera observació post-
nupcial (DBCA).

BAIX EMPORDÀ

Baix Ter 2 exs. als arrossars de Pals l’1.V
(XGMA).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat Un estol en pas el
8.IV (FSEB); primera citació de pas pre-
nupcial. Un màxim d’11 exs. sobre ca l’A-
rana l’11.IV (XLBA i JBFA). 1 ex. a cal Tet el
23.IV (MIBA i MCXA); darrera citació de pas
prenupcial. 1 ex. a cal Roc el 15.VII (SSAA);
2 exs. a la maresma el 25.VII (FLSA, RGBA,

MIBA i XLBA).

TARRAGONÈS

Tarragona 1 ex. al port de Tarragona el
21.VIII (ACTA i PJAA).

Numenius arquata
Becut

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 54 exs. al dormidor de la platja de
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can Comes el 12.I; cens d’ocells aquàtics
hivernants (JMAA). 9 exs. als conreus pro-
pers a l’estany Europa el 30.IV (XGMA i
ECGB); xifra màxima en pas prenupcial. 1
ex. als estanys del Matà el 6.V; darrera
citació en pas prenupcial (JMAA i BMBA). 1
ex. a les Llaunes el 22.VI; primera citació
en pas postnupcial (JMAA). 16 exs. a l’es-
tany del Cortalet el 17.VII; xifra màxima
en pas postnupcial (IBTA). 42 exs. a la plat-
ja de can Comes el 26.XI (TMJA i JMAA) i
34 exs. al dormidor de la platja de can
Comes el 18.XII (JMAA); censos d’hiver-
nants.

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 164 exs. a tot el delta el
10-19.I; cens d’ocells aquàtics hiver-
nants (PDEA). Mínim de 26 exs. estiuejants
a tot el delta, 19 exs. al port del Fangar i
7 exs. a la punta de la Banya (DBCA i FVEA).
1 ex. juvenil al Sillero, port del Fangar, el
10.VII; primera observació postnupcial
segura (DBCA i MFCA).

BAIX EMPORDÀ

Baix Ter 7 exs. el 10.I; cens oficial d’hi-
vernants (ABRA i DBRA). Posteriorment,
13 exs. als arrossars del mas Gelabert el
29.I (XGMA i ECGB).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 10 exs. el 15.I durant
el cens d’ocells aquàtics hivernants. Un
màxim de 24 exs. a cal Tet el 10.III (JBCC).
Observacions durant tot l’any destacant 1
ex. estiuejant els mesos de juny i juliol a
la maresma (FLSA). 

Tringa erythropus  
Gamba roja pintada 

ALT EMPORDÀ

Bàscara 3 exs. al riu Fluvià el 18.III
(JRRC i MGMA).

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 33 exs. el 12.I; cens d’ocells aquà-
tics hivernants (JMAA). 3 exs. als estanys
del Matà el 2.V (GDDB); darrera citació en
pas prenupcial. 1 ex. a l’estany del Corta-
let el 20.VI; primera citació en pas post-
nupcial (JMAA). 16 exs. a la depuradora
del Matà el 7.X (JCJA); xifra màxima en pas
postnupcial. 15 exs. el 16.XI (JMAA, TMJA

i APBD) i 23 exs. el 18.XII (JMAA, TFAA i
APBD); censos d’hivernants.

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 2 exs. al Garxal el 31.V;
darrera observació prenupcial (DBCA i FVEA).
1 ex. adult al Garxal el 4.VII; primera obser-
vació postnupcial (DBCA, EBAA i IASA).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a la bassa dels
Pollancres l’11.III (DGBA. a: CISEN; El
Pebret, núm. 12); primera citació de pas
prenupcial. 2 exs. a la maresma el 28.VI
(FSEB); primera citació de pas postnupcial.
Un màxim de 18 exs. junts a la maresma
l’11.XI (FLSA i MIBA). 1 ex. a la maresma
el 23.XI (FLSA, JBFA i EGPA); darrera citació
de pas postnupcial. 

BARCELONÈS

Sant Adrià de Besòs 1 ex. a la desembo-
cadura del Besòs el 21.III (XLBA i DDDA).    

GIRONÈS

Sant Joan de Mollet 3 exs. al riu Ter el
25.III (JRRC). 

SELVA

Blanes 1 ex. a la desembocadura del riu
Tordera el 15.X (AAJA i MAJB). 
Hostalric 1 ex. en vol sobre la riera de
Santa Coloma el 2.IV (JRRC). 
Sils 1 ex. a la zona dels estanys el 22.III
(JRRC).
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TARRAGONÈS

Torredembarra 1 ex. als Muntanyans el
10.IV (CGGA i XBGA). 1 ex. als Muntanyans
el 3.IX (XBGA).

Tringa totanus
Gamba roja vulgar 

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. a les Llaunes el 15.II; prime-
ra citació en pas prenupcial (PAEA). 155
exs. als estanys del Matà el 19.IV; xifra
màxima en pas prenupcial (JMAA). 1 ex.
als estanys del Matà entre el 2.VI i el 18.VI;
darrera citació en pas prenupcial (JMAA).
3 exs. a l’estany del Cortalet l’1.VII; pri-
mera citació en pas postnupcial (JMAA). 8
exs. a l’estany del Cortalet el 7.VII (PFLB);
xifra màxima en pas postnupcial. 2 exs.
a la depuradora del Matà el 14.X (FMBB,

JCJA i JCRB); darrera citació en pas post-
nupcial.

BAIX EMPORDÀ

Baix Ter 1 ex. als arrossars de l’antic estany
de Pals el 24.XII; citació hivernal (ABRA i
DBRA).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a la maresma el
2.III (FLSA, FSEB i JBCC); primera citació de
pas prenupcial. Un màxim d’uns 100 exs.
a cal Tet el 12.IV (MABA). 5 exs. estiuejants
a la maresma durant el mes de juny (FLSA

i ARMC). 1 ex. a cal Dalit l’1.XI (JJMB, JMRD

i RRSB); darrera citació de pas postnupcial.

BARCELONÈS 

Sant Adrià de Besòs Observacions a la
desembocadura del Besòs: 1 ex. el 30.III;
primera citació prenupcial (XLBA). 1 ex. el
19.IX; darrera citació postnupcial (XLBA).
1 ex. el 20.XI; citació hivernal  (XLBA).

BERGUEDÀ

Avià 1 ex. a l’estany de Graugés el 27.IV;
molt rar a la comarca (PABB).

PLA DE L’ESTANY

Banyoles 1 ex. a la bassa de la Draga 28.IV
(CFQA).

PLA D’URGELL

Bellvís 1 ex. en una bassa de Barretpicat,
els Arcs el 22.III (FMSA). 

TARRAGONÈS

Torredembarra 3 exs. als Muntanyans el
2.IV i el 9.IV (LJAA i PJAA).

VALLÈS ORIENTAL 

Martorelles 1 ex. al riu Besòs el 2.IX (ARVB).   

Tringa stagnatilis 
Siseta 

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. als estanys del Matà el 28.III;
primera citació en pas prenupcial (JMAA).
1 ex. als estanys del Matà el 29.IV (CLAA);
darrera citació en pas prenupcial. 1 ex. a
l’estany del Cortalet entre el 26.VI (JMAA)
i el 4.VII (CLAA).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. al Canal Vell del 26 al
30.III; primera observació prenupcial (DBCA).
1 ex. a la torre de Sant Joan, badia dels Alfacs,
del 27.III al 8.IV (DBCA i MFCA). 1 ex. a l’En-
canyissada el 28.III (DBCA i MFCA). 2 exs. en
un arrossar prop dels Muntells del 29.III al
3.IV (DBCA i MFCA). 1 ex. a l’Alfacada el 9.IV
(DBCA i JCMC). 1 ex. a Masia Blanca el 12.IV
(DBCA). 1 ex. al Garxal del 22 al 29.IV; darre-
ra observació prenupcial (JCPA i DBCA). 1 ex.
de 1r estiu als Panissos, port del Fangar, el
23.VI; primera observació postnupcial (DBCA

i RMXD). 6 exs. adults al Garxal del 3 al 14.VII
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(DBCA i FVEA). 2 exs. adults a les salines de
la Tancada el 23.VII (DBCA i JPVF). 2 exs.
adults i 1 ex. juvenil als arrossars de la Quar-
tera, illa de Buda, del 18 al 31.VII (DBCA i
RTFA). 3 exs. juvenils al Garxal del 2 al 9.VIII
(DBCA, JCPA i RACA). 2 exs. juvenils a l’Alfa-
cada del 12 al 16.VIII (DBCA). 1 ex. adult a
les salines de Sant Antoni el 29.VIII (DBCA

i FVEA). 2 exs. adults i 1 ex. juvenil al Gar-
xal del 5 al 17.IX (DBCA, MFCA i JPVF). 1 ex.
adult als arrossars de la Quartera, illa de
Buda, el 13.IX (DBCA, JPVF, JBFA, PAXC i XSXA).
1 ex. juvenil a les salines de Sant Antoni del
20 al 29.IX (DBCA, RGBA, FLSA i ARMC). 2 exs.
juvenils/1r hivern a Masia Blanca del 19 al
23.X (DBCA). 2 exs. juvenils/1r hivern,
probablement els mateixos, als arrossars de
la Quartera, illa de Buda, del 2 al 8.XI; darre-
ra observació postnupcial (DBCA, FVEA i RTFA).

BAIX EMPORDÀ

Baix Ter 1 ex. a la bassa del fra Ramon el
29.VI (DBRA).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a la maresma el
8.III (RGBA, FSEB i ARMC); primera citació
de pas prenupcial. 1 ex. a la maresma el
6.V (FLSA, RGBA i FSEB); darrera citació de
pas prenupcial. 1 ex. a la maresma l’1.VII
(DGBA); primera citació de pas postnup-
cial. 2 exs. al camp de futbol el 5.IX
(FLSA i FSEB). 

VALLÈS OCCIDENTAL 

Castellbisbal 1 ex. al riu Llobregat el 2.IV
(JMCA).        

Tringa nebularia 
Gamba verda 

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 11 exs. al dormidor de Caramany
el 12.I; cens d’ocells aquàtics hivernants

(JMAA). 9 exs. a l’estany d’en Túries el 15.II
(PAEA). 15 exs. als estanys del Matà el 18.IV
(PCCC); xifra màxima en pas prenupcial.
2 exs. als estanys del Matà el 24.V i 1 ex.
el 25.V; darreres citacions en pas prenup-
cial (JMAA). 1 ex. estiuejant a l’estany del
Cortalet almenys entre el 15.VI (JMAA) i el
8.VII (TMJA i MRSA). 2 exs. a la bassa del
Gall Marí el 19.VII; primera citació en pas
postnupcial (JMAA). 9 exs. a l’estany de
Vilaüt el 18.VIII; xifra màxima en pas post-
nupcial (JMAA). 15 exs. als arrossars de la
Gallinera el 16.XI (JMAA, TMJA i APBD) i 10
exs. el 15.XII (JMAA i APBD); censos d’hi-
vernants.

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre Mínim de 9 exs. (tots de
1r estiu) estiuejants a tot el delta, 7 exs. a
la punta de la Banya i 2 exs. al Garxal
(DBCA). 7 exs. de 1r estiu i 1 ex. juvenil a
la punta de la Banya el 19.VI; primera
observació postnupcial segura (DBCA, FVEA,

DODA i CAUA).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a la bassa dels
Pollancres l’11.III (FLSA i DGBA); primera
citació de pas prenupcial. 1 ex. a la bas-
sa dels Pollancres el 3.VI (FLSA i FBBA);
darrera citació de pas prenupcial. 1 ex. a
la maresma el 26.VI (RGBA); primera cita-
ció de pas postnupcial. 1 ex. a la mares-
ma el 22.XI (FLSA i GSPA); darreres cita-
cions. 

TARRAGONÈS

Torredembarra 1 ex. als Muntanyans el
4.V; darrera observació prenupcial (CGGA).

VALLÈS OCCIDENTAL 

Castellbisbal 1 ex. al riu Llobregat el
31.VIII (JMCA).        
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Tringa flavipes
Gamba groga petita

Dues citacions homologades de dos ocells
diferents al mateix lloc, on el segon exem-
plar va ser vist per una gran quantitat d’au-
tors. La citació de la tardor és la de pre-
sència més llarga i continuada de l’espè-
cie a Catalunya i la més tardana de les
conegudes per a l’Estat espanyol (de Jua-
na et al. 2002), on es coneixen 26 obser-
vacions homologades per a la Península
(sis a Catalunya) i quatre per a les Canà-
ries.-RGBA.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. als estanys del Matà i a la clo-
sa de les Daines entre el 7.IV (JMAA) i el
9.IV (BMBA i TMJA); citació homologada pel
Comité de Rarezas de SEO/BirdLife. 1 juve-
nil en muda a 1r hivern observat als arros-
sars de la Gallinera i altres punts de la RN2
entre el 16.XI (JMAA, TMJA i APBD) i el 26.XII
(PPRA); citació homologada pel Comité de
Rarezas de SEO/BirdLife.

Tringa ochropus  
Xivita

ALT CAMP

Montferri 3 exs. al riu Gaià el 29.VI (CGGA).

ALT EMPORDÀ

Cantallops 1 ex. a la riera de Torrelles el
18.III (ACJA).
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. als arrossars de la Gallinera el
12.I; cens d’ocells aquàtics hivernants
(JMAA). 2 exs. a la depuradora d’Empu-
riabrava el 5.II (FMBB i JCJA); primera cita-
ció en pas prenupcial. 10 exs. als estanys
del Matà el 28.III; xifra màxima en pas
prenupcial (JMAA). 1 ex. als estanys del
Matà l’11.V; darrera citació en pas pre-

nupcial (JMAA). 1 ex. a les closes d’en Barra-
quer el 14.VI (BMBA); primera citació en
pas postnupcial. 21 exs. a l’estany del Cor-
talet el 4.VII (CLAA); xifra màxima en pas
postnupcial. 4 exs. als arrossars de la Galli-
nera el 16.XI (JMAA, TMJA i APBD) i 5 exs. el
18.XII (JMAA, TFAA i APBD); censos d’hi-
vernants.

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 4 exs. al pantà de
Foix el 10.IV; màxim nombre observat
(PTEA). 2 exs. l’1.XII (CGGA i XBGA).    

ALT URGELL 

La Seu d’Urgell 4 exs. el 28.III en un codo-
lar del riu Segre, agregació notable a la
zona (PMPC).

BAGES

Castellbell i el Vilar 1 ex. al meandre del
Llobregat el 21.X (AOTA i PSGA).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. al al Niño Perdido
el 31.V; darrera observació prenupcial
(DBCA i FVEA). 2 exs. adults als arrossars
de Masia Blanca el 24.VI; primera obser-
vació postnupcial (DBCA i MFCA).

BAIX EMPORDÀ

Baix Ter 1 ex. el 10.I; cens oficial d’hi-
vernants (ABRA i DBRA).
Castell d’Aro - Platja d’Aro 1 ex. perse-
guint petits peixos a la bassa del Dofí el
16.VII (CACB).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 23 exs. el 15.I durant
el cens d’ocells aquàtics hivernants. Dife-
rents observacions durant tot l’any amb
màxims prenupcials de 8 exs. el 31.III
(MIBA i XLBA) i màxims postnupcials amb
10 exs. l’1.VII (DGBA) i el 12.VII (RGBA).
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BARCELONÈS 

Barcelona 1 ex. en migració nocturna
sobrevolant Nou Barris el 15.VIII (JEBA). 
Sant Adrià de Besòs 1 ex. a la desembo-
cadura del Besòs el 30.III; no hi hiverna
(XLBA).    

CERDANYA

Isòvol 1 ex. el 27.I al riu Segre (PABB). 
Prullans 1 ex. el 27.I al riu Segre (PABB).
1 ex. el 9.II a cal Pubill (RMVA). 2 exs. el
9.IV als arenals del Cebrià (RMVA). 
Queixans 1 ex. l’1.II al riu Segre (PABB).

MARESME

Tiana 1 ex. sobrevolant la Conreria el 30.VI
(XLBA i JJMA).

PALLARS SOBIRÀ

Embassament de la Torrassa 1 ex. el
20.VIII (ARVB). 
Estany de Moncortès 4 exs. el 6.VIII (JEBA).

PLA D’URGELL

Vila-sana 4 exs. a la bassa de Vila-sana el
19.VIII (JEBA).

RIBERA D’EBRE

Flix 5 exs. a Sebes el 23.III (PJMB).

SEGRIÀ

Vilanova de la Barca Mín. de 5 exs. al riu
Segre el 15.II (JEBA).

SOLSONÈS

Olius 2 exs. a la cua de l’embassament de
Sant Ponç el 9.IV; espècie poc freqüent a
la comarca (ACOB).

TARRAGONÈS

Torredembarra 1 ex. als Muntanyans el
5.III; primera citació prenupcial (JVDA).

TERRA ALTA

El Pinell de Brai 1 ex. en una bassa de
reg a la mola del Broi el 19.IV (RACC).

VALLÈS OCCIDENTAL

Palau de Plegamans 2 exs. a la riera de
Caldes entre el 10.III i el 29.III (JPCA).       

VALLÈS ORIENTAL 

Mollet del Vallès 1 ex. al riu Besòs el
18.VI; primera citació postnupcial (DPHA).   
Sant Fost de Campsentelles 5 exs. al riu
Besòs el 9.I (DASA i DPHA). 5 exs. al riu
Besòs el 22.VII (ARVB).        

Tringa glareola  
Valona

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. als estanys del Matà el 3.III;
primera citació en pas prenupcial (JMAA).
86 exs. als estanys del Matà el 27.IV; xifra
màxima en pas prenupcial (JMAA). 2 exs.
a l’estany Europa el 20.V (CLAA)(LJFA);
darrera citació en pas prenupcial. 1 ex. als
estanys del Matà el 7.VI: primera citació
en pas postnupcial (JMAA). 35 exs. als
estanys del Matà el 17.VIII; xifra màxima
en pas postnupcial (JMAA). 2 exs. als estanys
del Matà entre el 16.X i el 18.X; darrera
citació en pas postnupcial (JMAA).

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 1 ex. al pantà de
Foix el 20.VII (DSCA i PARA) i el 23.VII
(CGGA, PTEA i XBGA). 

BAIX EBRE/MONTSIÀ 

Delta de l’Ebre 2 exs. adults als arrossars
del mas de Xapa el 13.VI; primera obser-
vació postnupcial (DBCA i FVEA).

BAIX EMPORDÀ

Baix Ter 13 exs. als arrossars del mas Gela-
bert el 2.VII; primera citació postnupcial
(XGMA i ECGB).
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BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 2 exs. a la maresma
el 8.III (RGBA i ARMC); primera citació de
pas prenupcial. 1 ex. a la maresma el 21.V
(DGBA a: CISEN; El Pebret, núm. 14); darre-
ra citació de pas prenupcial. 1 ex. a la mares-
ma el 27.VI (FSEB); primera citació de pas
postnupcial. 2 exs a la maresma el 23.XI
(FLSA, JBFA i EGPA). 1 ex. al riu Llobregat el
25.XII (ASAA); exemplar hivernant.

MARESME

Malgrat de Mar 1 ex. a la desembocadu-
ra de la Tordera el 27.VI (PABA).

NOGUERA 

Penelles 3 exs. en un camp embassat al
castell del Remei el 13.VII (JEBA). 

SELVA

Sils 1 ex. a la zona dels estanys el 22.III
(XLBA i JRRC).

Xenus cinereus
Siseta cendrosa 

El lleuger increment de les poblacions
reproductores podria explicar, en part, que
aquesta sigui una raresa amb presència
anual d’ençà del 1994 (Clavell 2002). El
delta de l’Ebre és l’indret amb més obser-
vacions de l’Estat, i un dels pocs llocs de
l’Europa occidental on ha hivernat, tal com
ho ha fet aquest any.-DBRA.

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. a la platja de Buda
el 15.VIII (ABBA). Posteriorment s’observa
en dues altres localitats del delta: Garxal el
9.IX (DBCA), salines de Sant Antoni el 26.IX
(ACTA i RACC) i el Garxal 17 i 19.X (DBCA i
JPVF). Finalment s’instal·la al racó del Fan-
gar, on roman entre el 20.X i el 31.XII (DBCA,

FVEA i JPVF). Citació homologada pel Comi-
té de Rarezas de SEO/BirdLife.

Actitis hypoleucos
Xivitona vulgar

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 2 exs. el 12.I; cens d’ocells aquà-
tics hivernants (JMAA). 3 exs. a la depura-
dora d’Empuriabrava el 5.II (FMBB i JCJA);
citació hivernal. 1 ex. als estanys del Matà
el 12.IV; primera citació en pas prenup-
cial (JMAA). 5 exs. als estanys del Matà
l’11.V; darrera citació en pas prenupcial
(JMAA). 1 ex. a l’estany del Cortalet el 26.VI;
primera citació en pas postnupcial (JMAA).
22 exs. a la RN2 el 27.VII; xifra màxima
en pas postnupcial (JMAA). 12 exs. el 9.XI
(JMAA) i  10 exs. el 18.XII (JMAA, TFAA i
APBD); censos d’hivernants.

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 8 exs. al pantà de
Foix el 15.V (MMTA).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 9 exs. a tot el delta el 10-
19.I; cens d’ocells aquàtics hivernants
(PDEA). 1 ex. adult a Masia Blanca el 12.VI;
primera observació postnupcial (DBCA).

BAIX EMPORDÀ

Castell d’Aro - Platja d’Aro 3 exs. a les
roques del port d’Aro el 30.XII (CACB).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 6 exs. el 15.I durant
el cens d’ocells aquàtics hivernants. Obser-
vacions durant tot l’any amb un màxim
de 25 exs. a la maresma el 24.VIII (RGBA,

FSEB i FLSA). 1 ex. estiuejant a la maresma
durant tot el mes de juny  (FLSA). 1 ex. el
5.VII a cal Roc (SSAA).

BARCELONÈS

Sant Adrià de Besòs 1 ex. a la desembo-
cadura del Besòs el 12.III; primera citació
prenupcial (XLBA i RSXA). 1 ex. a la de-
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sembocadura del Besòs el 15.V; darrera
citació prenupcial (DPHA). 1 ex. a la de-
sembocadura del Besòs el 4.VII; primera
citació postnupcial (XLBA). 2 exs. a la de-
sembocadura del Besòs el 27.XII (XLBA).

BARCELONÈS/ VALLÈS OCCIDENTAL

Santa Coloma de Gramenet/Montcada
i Reixac 6 exs. al riu Besòs en un tram de
3,5 km el 30.XI (XLBA i FMVB).      

BERGUEDÀ

Berga 1 ex. al riu Llobregat el 4.III (JSPB i
PABB). 1 parella cria en una illeta del riu
Llobregat a la colònia Rosal, a una altitud
de 480 m; s’hi observa 1 poll de pocs dies
(amb plomissol) el 21.VI i el grup fami-
liar (2 adults i 4 joves) el 24.VII (PABB).

GARROTXA

Olot 1 ex. anellat al riu Fluvià a la zona
de can Morlix el 21.I (LGPA i MOPA). 

GIRONÈS

Girona Aprox. 40 exs. a Fontajau, al riu
Ter, el 4.V (EGXB).

NOGUERA

Camarasa 2 exs. alimentant-se als límits
nord-oest de l’embassament de Sant Llo-
renç de Montgai el 13.V (LPEA i RPEA).

OSONA 

Vic 1 ex. vora el riu Gurri el 12.VI (DRJA,

JMAC i SRJA).

PLA DE L’ESTANY

Banyoles 1 ex. a l’estany a la zona de la
caseta de fusta el 12.IV (CFQA). 7 exs. volant
arran d’aigua a l’estany el 20.IV (AJOA i
CFQA). 15 exs. a la zona de can Morgat el
4.V (CFQA), i 50 exs. el 6.V (JLBA i CFQA).
4 exs. a la caseta de fusta el 10.V (CFQA).
1 ex. a l’estany de la Draga el 7.VII (CFQA).
7 exs. al S de l’estany el 19.VII (CFQA). 
Orfes 1 ex. al riu Fluvià el 25.VI (CFQA).

PLA D’URGELL

Bell-lloc 1 ex. en una bassa el 16.XII (FMSA).

RIBERA D’EBRE

Riba-roja d’Ebre 1 ex. a l’embassament el
25.XII (MAXD i VCBA).

TARRAGONÈS

Torredembarra 1 ex. als Muntanyans
l’11.VI (JVDA). 1 ex. als Muntanyans el
19.VII (AVDA).

VALLÈS OCCIDENTAL 

Palau de Plegamans 1 ex. a la riera de
Caldes el 6.IV; primera citació prenupcial
(JPCA).     

VALLÈS ORIENTAL 

Sant Fost de Campsentelles 1 ex. al riu
Besòs el 2.VII; primera citació postnup-
cial (XLBA i RSXA).

Arenaria interpres
Remena-rocs

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. als estanys del Matà el 6.IV;
primera citació en pas prenupcial (JMAA).
1 ex. als estanys del Matà (CLAA) i 1 ex. a
l’estany Europa (CLAA)(HMPA)(LJFA) el 20.V;
darreres citacions en pas prenupcial. 1 ex.
a la Rogera el 31.VIII (JMAA). 1 ex. a la
Rogera el 14.XI; darrera citació en pas post-
nupcial (JMAA, BMBA, PFLB, JSBD i AFXB).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 67 exs. a tot el delta el 10-
19.I; cens d’ocells aquàtics hivernants
(PDEA). 1 ex. al Garxal el 31.V; darrera
observació prenupcial (DBCA i FVEA). 1 ex.
adult a la punta de la Banya el 27.VI; pri-
mera observació postnupcial (DBCA, FVEA

i CAUA).
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BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 2 exs. a la gola de la
riera de Sant Climent el 29.IV (FLSA, GSPA

i PNXA) i 1 ex. al litoral deltaic el 30.IV
(HSCA i XBGA); úniques citacions prenup-
cials. 3 exs. a la maresma el 27.VIII (DGBA);
primera citació de pas postnupcial. 2 exs.
al riu Llobregat el 13.IX (ASAA).

MARESME

Malgrat de Mar 5 exs. a la desemboca-
dura del riu Tordera el 18.IV (EBMA).

Phalaropus fulicaria
Escuraflascons becgròs

Limícola eminentment oceànic fora de l’è-
poca reproductora. Les observacions de
l’espècie a la nostra zona acostumen a corres-
pondre a individus immaturs i solen estar
associades a fortes tempestes atlàntiques
(Richards 1988). Aquesta és la setena cita-
ció per a Catalunya (Clavell 2002) i va ser
realitzada en unes circumstàncies inusuals
per a l’espècie; atropellat en una zona agrí-
cola a uns 10 quilòmetres de la costa.-DBRA.

BAIX EMPORDÀ 

Baix Ter 1 ex. de 1r hivern trobat mort
per atropellament a la carretera entre Par-
lavà i Torroella de Montgrí el 19.XI (SBRA).
L’exemplar és portat al Parc Natural dels
Aiguamolls de l’Empordà on és identificat
(JMAA). Segona citació per a les comarques
de l’Empordà i província de Girona.
Citació pendent d’homologació pel Comi-
tè Avifaunístic de Catalunya.

Stercorarius pomarinus
Paràsit cuaample

BAIX CAMP

Cambrils Un màxim de 7 exs. el 22.IV
(PASA).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. des del mira-
dor de cal Francès el 6.V (RGBA, FLSA i FSEB);
única citació prenupcial.

BAIX PENEDÈS

Cunit 1 ex. de fase clara a 5 milles de Cunit
el 20.VIII (CGGA i XBGA).

Stercorarius parasiticus
Paràsit cuapunxegut 

ALT EMPORDÀ

Badia de Roses 1 ex. el 27.II (JHCA, APBD

i JMAA). 2 exs. el 9.IV (PLLA).
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. de fase fosca aturat als estanys
del Matà el 24.IV (JMAA). L’exemplar es tro-
bava en mal estat físic.

BAIX CAMP

Cambrils 4 exs., 2 en fase fosca i 2 en fase
clara, al port l’11.I, 5 exs. a la costa el 17.II
i 2 exs. en fase clara el 13.IV (XGMA).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre Observacions regulars des
de la costa al llarg de tot l’any, molt pun-
tuals de primers de juny a primers d’agost
(DBCA).

BAIX EMPORDÀ

Badia del Ter 1 ex. davant la platja de Pals
el 28.X (JHCA).
Costa del Baix Empordà 1 ex. entre el
cap de Begur i el cap de Sant Sebastià el
13.II (JHCA i JMAA). 1 juvenil a 1 milla a l’E
de Palamós l’11.III (JHCA). 

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 4 exs. el 15.I durant
el cens d’ocells aquàtics hivernants. 3 exs.
davant de ca l’Arana l’11.IV (XLBA) i 3 exs.
a la platja del Remolar el 30.IV (DGBA. a:
CISEN; El Pebret, núm. 13).
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BARCELONÈS

Sant Adrià de Besòs 3 exs. a la desem-
bocadura del riu Besòs el 6.I (XLBA i DPHA).

MARESME

Malgrat de Mar 2 exs. al litoral de la des-
embocadura de la Tordera el 2.I (FMVB i
XLBA). 1 ex. al litoral de la desembocadu-
ra de la Tordera el 5.X (XLBA i JBDA). 

TARRAGONÈS

Salou 1 ex. el 21.X i 2 exs. el 8.XII, tots
al cap de Salou (ACTA i PJAA).
Torredembarra 1 ex. davant els Munta-
nyans el 9.I; cens d’hivernants (AVDA). 2
exs. el 5.III, 2 exs. el 12.XI i 1 ex. el 3.XII,
tots davant els Muntanyans (JVDA).

Stercorarius skua  
Paràsit gros

ALT EMPORDÀ

Costa de l’Alt Empordà 4 exs. compta-
bilitzats entre el cap Norfeu i l’Escala el
27.II (JHCA, APBD i JMAA).

BAIX CAMP

Cambrils 1 ex. el 22.IV i 2 exs. el 26.VI
(PASA).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre Observacions regulars des
de terra en els períodes gener-abril i finals
de setembre–desembre, amb només dos
registres d’exs. estiuejants: 1 ex. a 40º42’N
1º12’E el 26.VI (PASA) i 1 ex. el 26.VII al
Migjorn (DBCA). 

BAIX EMPORDÀ

Costa del Baix Empordà 4 exs. compta-
bilitzats entre el cap de Begur i el cap de
Sant Sebastià el 13.II (JHCA i JMAA). 1 ex.
a 8 milles a l’E de Palamós l’11.III (JHCA).
1 ex. davant el cap de Begur el 30.IV (XGMA

i ECGB).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 8 exs. el 15.I durant
el cens d’ocells aquàtics hivernants. 1 ex.
des de la platja del Remolar el 6.V (FLSA,

RGBA i FSEB); darrera citació de pas pre-
nupcial.

BARCELONÈS

Aigües de Barcelona 2 exs. seguint un
pesquer, a unes 10 milles de la costa l’11.II
(JAPB i DAXA). 2 exs. seguint un pesquer a
unes 10 milles de la costa el 17.IV (JAPB,

CSAA, DAXA i IOSA). 

TARRAGONÈS

Observat amb regularitat d’octubre a març
i uns màxims al gener-febrer (ACTA, GSBA

i PJAA).

AIGÜES CATALANES

Durant una campanya de pesca s’obser-
ven alguns exs. aïllats a la costa central
i S, entre el 7.VI i el 20.VI; no es detec-
ta l’espècie al N de Barcelona (època tar-
dana) (JAPB i PASA).       

Larus melanocephalus  
Gavina capnegra 

ALT EMPORDÀ

Badia de Roses 2 exs. el 30.I (XGMA i ECGB)
i 2 exs. el 10.XII (PFLB i JMAA); citacions
hivernals. 
Parc Natural del Cap de Creus 6 exs.
davant la punta del cap de Creus el 16 i
el 17.III (HSSA). 15 exs. en vol cap al sud
davant la punta del cap de Creus el 14.VIII
(JHCA). 5 exs. a Llançà el 21.XII (PFLB i
MVGA).
Costa de l’Alt Empordà Min. 48 exs. - la
majoria adults - comptabilitzats entre el
cap Norfeu i l’Escala el 27.II (JHCA, APBD i
JMAA). 
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. a l’estany del Cortalet el
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13.II (ECFA i MBRA); primera citació en pas
prenupcial. 1 ex. a la platja de can Comes
el 2.V; darrera citació en pas prenupcial
(JMAA). 1 ex. als estanys del Matà el 25.VI
(FMBB, FMBC, JCJA i JCRB); primera citació
en pas postnupcial. 23 adults a la closa
Tancada el 20.XII (ABRA) i 8 exs. el 25.XII
(ABRA i DBRA); citacions hivernals.

BAIX CAMP

Cambrils 2.000 exs. el 25.I i 1.500 exs.
9.III (CGEA).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 2 exs. adults i 1 ex. de 2n
estiu a la punta de la Banya i 1 ex. adult a
les salines de Sant Antoni al llarg de tot
l’estiu; observacions d’estiuejants que no
arriben a nidificar (DBCA). 2 exs. juvenils
al Sillero, port del Fangar el 12.VIII; pri-
mera observació postnupcial (DBCA, DGBA,

AGAB, FCCA i MGMC).

BAIX EMPORDÀ

Badia del Ter 30 exs. el 26.XII (ABRA i
DBRA).
Baix Ter 1 ex. el 10.I (ABRA i DBRA). Min.
50 exs. en pas cap al S per la plana el 24.XII
(ABRA i DBRA). Grup de 67 exs. en pas pel
sector de la Fonollera el 24.XII (XGMA, ABRA

i DBRA).
Costa del Baix Empordà 15 exs. adults
comptabilitzats entre el cap de Begur i el
cap de Sant Sebastià el 13.II (JHCA i JMAA).
16 exs. en vol cap el S l’11.XI (JHCA). 4
exs. en vol cap al S davant el cap de Sant
Sebastià el 9.XII (XGMA i ECGB).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1.894 exs. el 15.I
durant el cens d’ocells aquàtics hivernants.
6 exs. a la platja del Remolar el 31.V (RGBA).
2 exs. de 1r estiu a la riera de Sant Climent
el 19.VI (RGBA i ARMC); primeres disper-
sions postnupcials. Fins a 1.500 exs. en
pas postnupcial sobre el riu l’1.X (ASAA).

Sant Joan Despí S’observen uns 250 exs.
en diversos grups, barrejats amb L. ridi-
bundus el 2.X (JCCA).

BARCELONÈS 

Barcelona 362 exs. a l’escullera del port
de Barcelona el 31.VII (AVAA). 
Sant Adrià de Besòs 700 exs. a la de-
sembocadura del Besòs el 18.III (DPHA). 

TARRAGONÈS

Torredembarra 400 exs. als Munta-
nyans el 9.I; cens d’hivernants (AVDA).
1.500 exs. als Muntanyans el 3.XII (JVDA,

PASA, ASXA, DEFA, RSBA, TASA i TPXA).

Larus atricilla
Gavina capnegra americana 

Per tercer any consecutiu es produeixen
citacions d’un individu adult en una zona
molt propera on ja havia estat detectada els
anys anteriors (Martínez Vilalta 2001, 2002).
Aquest fet fa sospitar que es tracta del mateix
individu, que ha hivernat repetidament a
la mateixa àrea. Tot i que aquest exemplar
era a la desembocadura de la Tordera a prin-
cipis de gener, sembla que es trasllada des
del port de Blanes al d’Arenys de Mar, on
hi és present des de finals de gener a mit-
jans de març. Les dates d’aquest any coin-
cideixen amb les publicades als dos anua-
ris anteriors, dates típicament d’hivernada,
però no amb les citacions publicades per
Paterson (1997), en dates típiques de migra-
ció prenupcial i postnupcial (un segon hivern
el 28.VIII.1986 a Sant Carles de la Ràpita,
un primer estiu el 8 i 24.VIII.1987 al del-
ta de l’Ebre, un adult amb plomatge d’es-
tiu el 22.IV.1988 al delta del Llobregat i un
adult el 5.VII.1988 al delta de l’Ebre).-EBMA.

MARESME

Arenys de Mar 1 ex. al port el 21.I (EBMA).
1 ex. adult davant del port el 10.III (JAPB,
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DBRA, AHMA, JPMA, JGBA, EBMA i JPMC) i el
17.III; segurament es tracta del mateix ex.
observat al litoral de la desembocadura de
la Tordera els darrers 3 hiverns (XLBA).
Citacions pendents d’homologació pel
Comité de Rarezas de SEO/BirdLife.
Malgrat de Mar 1 ex. adult a la desem-
bocadura de la Tordera el 2.I (XLBA i FMVB).
Citació pendent d’homologació pel Comi-
té de Rarezas de SEO/BirdLife.

Larus minutus
Gavina menuda 

ALT EMPORDÀ

Costa de l’Alt Empordà Min. 67 exs.
adults comptabilitzats entre el cap Norfeu
i l’Escala el 27.II (JHCA, APBD i JMAA). 
Parc Natural del Cap de Creus Min. 50
exs. aturats davant el cap Norfeu els dies
22.IV i 23.IV (JHCA).
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. a la platja de can Comes el
19.II (CLAA); primera citació en pas pre-
nupcial. 1 ex. a l’estany del Cortalet el
10.V; darrera citació en pas prenupcial
(JMAA). 1 ex. a l’estany del Cortalet el 4.VII
(CLAA); primera citació en pas postnup-
cial. 3 adults tacats de carburant a la clo-
sa Tancada el 26.XII (ABRA i DBRA); cita-
ció hivernal.

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. de 1r hivern/1r estiu
al Garxal el 12.IV (DBCA). 1 ex. als arros-
sars del Tramontano el 22.IV (JCPA). 1 ex.
de 1r hivern al Trabucador el 7.XI (DBCA

i JPVF). 1 ex. de 1r hivern al Clot, l’En-
canyissada, de l’11 al 20.XI (DBCA i JPVF).
1 ex. adult al Goleró del 22 al 31.XII (DBCA

i JPVF).

BAIX EMPORDÀ

Baix Ter 1 ex. als arrossars de Fontanilles
l’1.V (XGMA, ECGB i JCWA).

Costa del Baix Empordà 1 ex. a 11 milles
a l’E de Palamós l’11.III (JHCA).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a la platja del
Remolar el 4.II (ECXX); primera citació
de pas prenupcial. 1 ex. a la maresma el
2.VI (ARMC i VLXA); darrera citació de pas
prenupcial. Poques concentracions impor-
tants aquest any.

BARCELONÈS 

Aigües de Barcelona Aprox. 200 exs., la
majoria adults, dispersos a poques milles
davant del port de Barcelona el 17.IV (JAPB,

CSAA, DAXA i IOSA). 
Sant Adrià de Besòs Aprox. 200 exs.
davant de la desembocadura del Besòs el
10.IV; màxima citació prenupcial (XLBA).

MARESME

Premià de Mar 3 exs. en direcció N el 4.II
(XLBA i JJMA).

TARRAGONÈS

Tarragona 1 ex. a les aigües de Tarrago-
na el 8.I (GSAB). 1 ex. a 1 milla de Tarra-
gona el 8.I (CGGA, HSCA, RRJA i XBGA). 
Torredembarra 1 ex. el 25.III, l’1.IV i el
24.XII, aquest últim brut de petroli, tots
als Muntanyans (AVDA i JVDA).

Larus ridibundus  
Gavina vulgar 

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 76 exs. als arrossars de la Galline-
ra i 17 exs. a l’estany Europa el 6.V (JMAA

i BMBA); darreres concentracions prenup-
cials. Exs. en dispersió o pas postnupcial
a partir de la primera setmana de juny,
amb 140 exs. als estanys del Matà el 23.VI,
400 exs. a l’estany del Cortalet l’1.VII i 270
exs. a l’estany Europa el 28.VIII (JMAA).
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ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 7 exs. al pantà de
Foix el 7.III (PTEA). 

BAGES

Castellbell i el Vilar 4 exs. al meandre
del Llobregat el 2.III (AOTA).

BAIX CAMP

Cambrils 150 exs. el 25.I i el 9.III (CGEA).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 3.778 parelles reproduc-
tores a tot el delta; cens d’ocells nidificants
(DBCA i FVEA/PDEA).

BAIX EMPORDÀ

Baix Ter 1.350 exs. el 10.I; cens oficial
d’hivernants (ABRA i DBRA). Grup de 106
exs. adults a l’antic estany de Pals el 2.VII
(XGMA i ECGB).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1.499 exs. el 15.I
durant el cens d’ocells aquàtics hivernants.
7 exs. joves al riu el 17.VI (ASAA); primers
exs. en dispersió postnupcial.

BARCELONÈS

Sant Adrià de Besòs Aprox. 2.500 exs. a
la desembocadura del Besòs el 6.I (XLBA i
DPHA).

CERDANYA

Sanavastre 1 ex. amb el cap negre el 24.III
a la bassa (EGXD).

GIRONÈS

Girona 90 exs. a la depuradora l’1.II (ISSA

i PFLB). 1 ex. al riu Onyar el 4.VII (PFLB).
3 exs. al riu Ter el 12.XI (ACHA i PFLB).

MARESME

Malgrat de Mar Aprox. 2.000 exs. a la
desembocadura de la Tordera el 2.I (XLBA

i FMVB). 

OSONA

Manlleu Present al riu Ter des del 2.I
fins al 9.III (màx. 19 exs. el 23.II); 3 exs.
el 8.VII; novament presència regular
(màx. 6 exs.) des del 18.X fins al 31.XII
(APFA).

PALLARS JUSSÀ 

Embassament de Cellers 5 exs. el 5.II
(ADOA).

PLA DE L’ESTANY 

Banyoles 595 exs. a l’estany de Banyoles
el 16.I (GGTA, XVPA, APRA, PCSA i CFQA). 1
ex. l’1.VI (JLBA).

RIBERA D’EBRE

Ascó 2 exs. l’11.VI i 4 exs. el 17.VII (LJAA

i PJAA).
Flix aprox. 20 exs. a Sebes el 29.X (PJMB).
Riba-roja d’Ebre 13 exs. a l’embassament
de Riba-roja el 4.XI (MAXD i VCBA).

TARRAGONÈS

Torredembarra 120 exs. als Munta-
nyans el 9.I; cens d’hivernants (AVDA).

Larus genei
Gavina capblanca

Observacions prenupcials dins el període
habitual en diverses localitats de la costa.
Població nidificant del delta de l’Ebre repar-
tida en tres nuclis (punta de la Banya, Tan-
cada i punta del Fangar) i amb un nom-
bre de parelles lleugerament superior al
de l’any anterior. La tendència per al perí-
ode 1992 a 2001 ha estat d’un increment
mitjà anual de 4,1% de parelles nidificants,
però amb importants oscil·lacions anuals
(Oro 2002).-ABBA.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural del Cap de Creus 1 ex. en
pas pel cap Norfeu el 10.IX (PFLB i ACHA). 
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Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. a la platja de can Comes el
16.III (FCTA i SSAA), 1 ex. als estanys del
Matà el 4.V (JCMC)(JCWA), 2 exs. a l’estany
Europa el 6.V (JMAA), 7 exs. als estanys del
Matà el 16.V (JMAA) i 1 ex. als estanys del
Matà el 28.V (JNNA i RACB). Posteriorment,
4 exs. a l’estany Europa el 15.VI (BMBA),
2 exs. als estanys del Matà el 21.VI (FCAB)
i 1 ex. a la RN2 el 30.VI (PAEA).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 515 parelles reproducto-
res a tot el delta; cens d’ocells nidificants
(DODA, FVEA i DBCA/PDEA). 1 ex, albí al Sille-
ro, port del Fangar, el 23.VI (DBCA i RMXD)
i probablement el mateix ex. a les salines
de Sant Antoni el 26.IX (ACTA i RACC).

BAIX EMPORDÀ

Baix Ter 2 exs. a la gola del Ter el 15.IV
(XGMA i ECGB).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a la platja del
Prat el 7.IV (JBFA). 1 ex. sobre la mares-
ma el 18.IV (RGBA); úniques citacions.

MARESME

Malgrat de Mar 2 exs. adults volen en
direcció SO per sobre el mar el 2.V (EBMA).

Larus philadelphia
Gavina de Bonaparte 

A Catalunya hi ha dues citacions prèvies
rebutjades, ambdues al delta del Llobregat
del juliol de 1982 i l’abril de 1990. En el
cas que aquest registre, que actualment es
troba en circulació, s’accepti es tractaria del
primer homologat al nostre país.-DBCA.

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. de 1r hivern al Canal
Vell del 8 al 22.IX; primera observació pel

delta (DBCA). Citació pendent d’homolo-
gació pel Comité de Rarezas de SEO/Bird-
Life.

Larus audouinii  
Gavina corsa 

Fora del delta de l’Ebre es manté com una
espècie escassa a l’hivern, però que es pot
observar en diferents punts del litoral. Cal
destacar el nombre d’ocells observats al
Maresme en aquesta estació i l’exemplar
de primer hivern al Baix Empordà. La pobla-
ció nidificant ha augmentat lleugerament
respecte l’any anterior, però, en tot cas, es
pot considerar que des de 1997 el seu nom-
bre oscil·la anualment entre les 10.000 i
les 11.500 parelles (Oro 2001).-ABBA.

ALT EMPORDÀ

Roses 1 juvenil al port el 14.VIII (ACHA).
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 3 exs. a la platja de can Comes el
16.III (AVAA, FCTA i SSAA) i 1 ex. a la Roge-
ra el 2.V (JMAA). Posteriorment, 1 ex. a l’es-
tany del Cortalet el 8.VII (PFLB).

BAIX CAMP

Cambrils 1 ex. adult el 27.I, 3 exs. el 7.III
i 6 exs. el 9.III al port (CGEA). 2 exs. a Vila-
fortuny el 7.III (CGEA). 3 exs. a la platja el
7.II, 2 exs. a la platja el 17.II, 4 exs. al port
el 12.III i 11 exs. a la platja el 29.III (XGMA).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 210 exs., la majoria adults,
a la platja de la punta de la Banya el 31.I;
primera concentració prenupcial destaca-
ble (DBCA). 10.558 parelles reproductores
a la punta de la Banya, única colònia a
tot el delta; cens de nidificants (DODA, FVEA

i DBCA/PDEA). 92 exs., la majoria adults i
uns quants de 3r hivern, a la punta del
Fangar el 5.XII; darrera concentració post-
nupcial destacable (DBCA).
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BAIX EMPORDÀ

Baix Ter 1 ex. a les basses del Ter Vell l’1.IV
(XGMA i JPCA). 1 ex. a la gola del Ter (DBRA,

JCWA, XGMA i ECGB) i 1 ex. a les basses d’en
Coll (DBRA) el 15.IV. 
Costa del Baix Empordà 1 ex. de 1r hivern
citat entre el cap de Begur i el cap de
Sant Sebastià el 13.II (JHCA i JMAA).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 2 exs. adults a la
platja del Remolar el 24.II (RGBA); prime-
ra citació de pas prenupcial. 110 exs. a la
platja de la Magarola el 24.IV (JBCC). Dife-
rents observacions sense cap agrupació
destacable. 1 ex. a la maresma el 7.XI (RGBA,

FLSA, ARMC i EGPA). 1 ex. al Remolar el 24.XII
(JLBA i RRSB).

BARCELONÈS 

Barcelona 1 ex. adult a l’escullera del port
de Barcelona el 13.III (AVAA).        
GARRAF

Vilanova i la Geltrú 7 exs. el 10.III (CGEA).   

MARESME

Premià de Mar Aprox. 25 exs. al port el
5.I (DTVA) i el 4.II (JJMA i XLBA).        

TARRAGONÈS

Tarragona Deixa d’observar-se regularment
a partir del 20 d’octubre (ACTA i PJAA). 1 ex.
a la punta de la Móra el 2.XII. 1 ex. al port
de Tarragona el 8.XII (ACTA, JMXN i PJAA).
Torredembarra 1 ex. als Muntanyans el
9.I; cens d’hivernants (AVDA).

Larus canus 
Gavina cendrosa 

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà L’ex. adult que va començar a per-
noctar a l’estany del Cortalet el 30 d’oc-
tubre del 1999 continua present almenys

fins al 8.IV (SSAA). 1 ex. de 1r hivern als
arrossars de la Gallinera el 12.I (JMAA). 1
ex. de 1r hivern a l’estany del Cortalet entre
el 13.II (MBRA i ECFA). 1 ex. de 1r hivern
a l’estany del Cortalet el 2.III (JMAA). 
Roses 1 ex. de 1r hivern al port el 8.II
(JMAA i BMBA), 3 exs. el 24.II (JMAA i BMBA)
i 4 exs. d’aquesta mateixa edat el 26.II
(JMAA, JHCA i APBD). 

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 2 exs. de 1r hivern entren
al dormidor de Larus ridibundus del Canal
Vell el 31.X (DBCA).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. immatur a la
platja de la Magarola el 6.V (FLSA, RGBA i
FSEB). 1 ex. de 1r estiu a la gola de la Bun-
yola l’11.VII (XLBA i FMVB). 1 ex. adult a la
gola del Remolar el 29.IX (FLSA, FSEB, ARMC,

EGPA i SWWA) fins al 6.X (RGBA).

BARCELONÈS 

Barcelona 1 ex. adult a l’escullera del
port de Barcelona el 6.XII (CGPA, DPHA i
XLBA).

MARESME

Arenys de Mar 1 ex. de 1r hivern al port
el 17.III (XLBA).

SELVA

Blanes 1 ex. de 1r hivern dins el port
durant la tornada de les barques de pes-
ca el 7.I (AHMA, JAPB i JTTC).

Larus fuscus 
Gavià fosc 

Com és habitual, concentracions impor-
tants a la costa de Tarragona, on només
han quedat reflectides a Cambrils. A la
resta del litoral tarragoní no hi ha dades
que quantifiquin el nombre d’hivernants,

Anuari d’Ornitologia de Catalunya 2000162



tot i que és abundant en aquesta època de
l’any i a la tardor. Espècie menys nom-
brosa a les costes de Barcelona i realment
escassa a les de Girona. L’única citació a
l’interior no ha estat gaire allunyada del
litoral, a diferència de les obtingudes l’any
anterior. La població nidificant del delta
de l’Ebre (estimada en 82 parelles aquest
any), única d’aquesta espècie a la zona
mediterrània, ha minvat respecte a anys
anteriors, en què superava les 100 pare-
lles.-ABBA.

ALT EMPORDÀ

Badia de Roses 2 exs. davant la platja de
can Comes el 10.XII (JMAA i PFLB).
Roses 1 ex. al port el 24.II (BMBA i JMAA)
i 1 ex. el 16.III (JMAA).
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. als conreus de Sant Pere Pes-
cador entre el 15.I (XGMA) i el 19.I (XGMA,

ECGA, JPCA i MPFA); citació hivernal. Obser-
vacions hivernals o en pas prenupcial a la
RN2 entre el 26.I (CGGA i XBGA) i 3.IV
(JMAA), amb un màxim de 7 exs. a l’estany
del Cortalet el 18.III (JMAA). Posteriorment,
1 ex. a la platja de can Comes el 26.XI
(TMJA i JMAA); citació hivernal.

BAIX CAMP

Cambrils 1.500 exs. el 25.I i 1.000 exs.
el 20.III (CGEA). 3 exs. el 26.VI (PASA).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 82 parelles reproducto-
res a la punta de la Banya, única colònia
a tot el delta; cens d’ocells nidificants (DODA

i FVEA/PDEA).

BAIX EMPORDÀ

Baix Ter 1 ex. en uns conreus de Palau-
Sator el 20.I (XGMA, ECGB, JPCA i MPFA).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 58 exs. el 15.I durant
el cens d’ocells aquàtics hivernants. 

Sant Boi de Llobregat 1 ex. al riu el
13.VIII (ASAA); primera citació de pas pos-
tnupcial.

BARCELONÈS 

Barcelona 1 ex. sobrevolant el parc del
Guinardó, en direcció Collserola, el 3.I
(XLBA).

TARRAGONÈS

Tarragona 5 exs. al port de Tarragona el
18.VIII (ACTA i PJAA).
Torredembarra 55 ex. als Muntanyans el
9.I; cens d’hivernants (AVDA).

VALLÈS OCCIDENTAL

Castellbisbal 1 ex. al riu Llobregat el 13.XII
(JCGA).        

Larus argentatus
Gavià argentat de potes roses 

Aquesta és la setena citació d’aquesta espè-
cie que es publica a l’anuari des de 1996.
El gavià argentat de potes roses és una
espècie accidental a Catalunya que pre-
senta problemes d’identificació per als orni-
tòlegs amb poca experiència en gavines.
Després d’una citació al 1996 i 1997, les
quatre de 1998 i cap dada de 1999, ara
arriba una nova observació per al 2000.
La raresa d’aquesta espècie a l’àrea medi-
terrània occidental queda palesa per les
úniques 8 citacions recollides als Països
Catalans des de 1996 (Clavell 2002).-RACC

i SHVA.

BAIX CAMP

Cambrils 1 ex. de 3r any el 9.III (CGEA).
Citació pendent d’homologació pel Comi-
tè Avifaunístic de Catalunya.
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Larus cachinnans  
Gavià argentat

Les dades dels principals nuclis de cria mos-
tren un increment global de 1.100 parelles
reproductores en relació a l’any anterior
(Martínez Vilalta 2002). El principal aug-
ment ha tingut lloc al delta de l’Ebre, amb
643 noves parelles (increment del 23%). A
les illes Medes l’increment ha estat de 481
parelles (8%); en aquest indret, entre 1997
i 2000, hi ha hagut un increment superior
a 900 parelles (17%). Les concentracions
més grans d’individus fora de l’època repro-
ductora estan associades a la presència de
masses d’aigua (estanys o embassaments,
rius i platges) i d’abocadors urbans. D’altra
banda, hi ha noves dades que confirmen
l’aparició de nous nuclis reproductors a l’in-
terior de Catalunya (vegeu Martínez Vilal-
ta 2002), i d’aquest any es destaca la pri-
mera dada de reproducció confirmada al
Berguedà (embassament de la Baells). En
relació a la presència de l’espècie en àrees
allunyades de la costa, cal remarcar la seva
observació al coll d’Ares (Camprodon), per
damunt dels 1.500 m d’altitud. Malaura-
dament manca informació sobre els efec-
tius reproductors en ciutats com Barcelo-
na o Girona, on la presència de l’espècie
és notable durant tot l’any, i on el nombre
de parelles nidificants sembla que no deu
ser gens menyspreable.-MBMA.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà Població nidificant 
avaluada en 43-53 parelles
(JMAA). 1.200 exs. a la 
Rogera el 14.VIII (JMAA).

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 1 ex. a Sant Semi-
son el 2.IV (CGGA, PTEA, RRJA i XBGA).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 3.419 parelles reproduc-
tores a tot el delta; cens d’ocells nidificants
(FVEA, DBCA i DODA /PDEA).

BAIX EMPORDÀ

Illes Medes Població nidificant estimada
en 6.315 parelles (MBMA i NPSA).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 5.945 exs. el 15.I
durant el cens d’ocells aquàtics hivernants.
1.500 exs. al riu a l’alçada del Prat de Llo-
bregat el 9.VII (ASAA); concentracions des-
tacables.

BERGUEDÀ

Cercs 1 parella cria amb èxit a l’embassa-
ment de la Baells: el 25.V estan covant, el
16.VI hi ha 2 polls amb plomissol gris
blanquinós i el 16.VII només hi ha un jove
ben plomat, però que encara no vola, amb
els pares; primera dada de reproducció
confirmada a la comarca (JSPB i PABB).
BAIX CAMP

Cambrils 150 exs. el 25.I i 300 exs. el
9.III (CGEA).

BARCELONÈS

Barcelona 395 exs. a l’escullera del port
de Barcelona el 31.VII (AVAA).

PLA DE L’ESTANY 

Banyoles 1.265 exs. a l’estany de Banyo-
les el 16.I (GGTA, XVPA, APRA, PCSA i CFQA). 
Esponellà 236 exs. al riu Fluvià (PFLB i
MVGA). 1.300 exs. a l’estany el 22.X (CFQA).

RIPOLLÈS

Camprodon Observat per damunt dels
1.500 m d’altitud, al coll d’Ares, l’1.V
(FGPA).
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SEGRIÀ

Torres de Segre 5 exs. (2 adults i 3 imma-
turs) al pantà d’Utxesa el 27.II (SWWA).

SELVA

Sant Coloma de Farners Més de 200 exs.
a la zona de l’abocador comarcal el 5.III
(JRRC). 
Sils Aprox. 200 exs. sobrevolant els estanys
el 8.XII (AMVE, CODA i DEFA).

TARRAGONÈS

Torredembarra 7 exs. als Muntanyans el
9.I; cens d’hivernants (AVDA).

Rissa tridactyla  
Gavineta de tres dits

ALT EMPORDÀ

Costa de l’Alt Empordà 19 exs. - 16 adults
i 3 immaturs - comptabilitzats entre el cap
Norfeu i l’Escala el 27.II (JHCA, APBD i JMAA). 
Badia de Roses Màxim de 4 exs. el 10.XII
(PFLB i JMAA).
BAIX CAMP

Cambrils 1 ex. de 2n any i 2 exs. adults
el 9.III (CGEA). 

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. de 1r hivern al port
de l’Ampolla el 3.II (DBCA). 1 ex. de 1r
hivern/estiu al mar enfront del far del Fan-
gar el 26.III (DBCA). 1 ex. de 1r estiu al
port de Sant Carles de la Ràpita l’11.IV
(DBCA i MFCA). 1 ex. de 1r hivern al Mig-
jorn el 28.XI (DBCA i JPVF). 1 ex. adult a la
Gola Nord el 17.XII (DBCA i RTFA).

BAIX EMPORDÀ

Badia del Ter 5 exs. el 10.I; cens oficial
d’hivernants (ABRA i DBRA).
Costa del Baix Empordà 12 exs. comp-
tabilitzats entre el cap de Begur i el cap de
Sant Sebastià el 13.II (JHCA i JMAA).

MARESME

Arenys de Mar 1 ex. vist mar endins el
19.II (ACSA i RVLA).
Malgrat de Mar 1 ex. al litoral de la de-
sembocadura de la Tordera l’11.I (XLBA i
AVDA).

SELVA

Blanes 4 exs (1 ex. de 1r hivern i 3 adults)
al port durant la tornada de les barques
de pesca el 7.I (AHMA, JAPB i JTTC).

TARRAGONÈS

Tarragona 1 ex. a 1 milla de Tarragona el
8.I (CGGA, HSCA, RRJA i XBGA). 
Salou 1 ex. al cap de Salou el 8.I (GSAB). 

Gelochelidon nilotica
Curroc 

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 4 exs. als estanys del Matà el 10.IV
(LTBA i MBFA); primera citació en pas pre-
nupcial. Observacions d’exs. estiuejants,
o en dispersió o pas postnupcial, durant
tot el mes de juny, amb un màxim de 4
exs. a l’estany del Cortalet el 20.VI (JMAA). 

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. als arrossars de Seca-
nella i 2 exs. als arrossars de Fabra el 3.IV;
primera observació prenupcial (DBCA i
MFCA). 124 parelles reproductores a tot el
delta; cens d’ocells nidificants (DBCA, FVEA

i AHMA/PDEA). 1 ex. de 1r hivern als Panis-
sos, port del Fangar, el 2.XI; darrera obser-
vació postnupcial (DBCA).

BAIX EMPORDÀ

Baix Ter 2 exs. als arrossars de Sobrestany
l’1.V (GDDB). 
Torroella de Montgrí 1 adult i 1 jove a
l’Estartit el 30.VII (JCCA).
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BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a ca l’Arana el
31.III (JDGA); primera citació de pas pre-
nupcial. Diferents observacions d’1 i 3 exs.
a la maresma durant els mesos d’abril,
maig, juny, juliol i agost (FLSA i FSEB). 3
exs. a cal Roc el 15.VI (SSAA). 1 ex. imma-
tur al Remolar el 17.IX (JLBA, RLHA i RRSB).

BARCELONÈS

Sant Adrià de Besòs 1 ex. a la desembo-
cadura del Besòs en direcció S el 4.IV (XLBA

i MIBA).        

MARESME

Malgrat de Mar 2 exs. a la desemboca-
dura de la Tordera el 18.IV (EBMA).
TARRAGONÈS

Torredembarra 1 ex. als Muntanyans el
30.IV (JVDA).

Sterna caspia
Xatrac gros

ALT EMPORDÀ

Badia de Roses 3 exs. el 8.IV (PAEA) i 1
ex. 9.IV (PLLA).
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. el 19.III (HSSA).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. adult i 1 ex. de 1r
hivern al Canal Vell el 26.II; primera obser-
vació de la migració prenupcial (DBCA i
MFCA). 12 exs., 9 exs. adults i 3 de 1r
hivern, a la torre de Sant Joan el 29.III
(DBCA I MFCA) i 10 exs., 8 exs. adults i 2

exs. de 1r hivern, al Goleró el 6.IV (DBCA);
concentracions prenupcials màximes a
cada hemidelta. 1 ex. de 1r estiu al Gole-
ró el 12.VI; darrera observació prenupcial
(DBCA). 1 ex. adult al llarg del juny i juliol
observat en diferents localitats (Goleró,
salines de Sant Antoni, illa de Buda, Gar-
xal, punta de la Banya, ...); observacions
estivals sense cap indici reproductor (DBCA).
2 exs. adults i 1 ex. juvenil a la platja de
l’illa de Buda el 28.VI; primera observa-
ció postnupcial (DBCA, FVEA i MFCA). 33
exs., 21 exs. adults i 12 exs. juvenils, a les
salines de Sant Antoni el 18.IX (DBCA) i
13 exs., 11 exs. adults i 2 exs. juvenils, al
Garxal el 12.IX (DBCA i FVEA); concentra-
cions postnupcials màximes per l’hemi-
delta sud. 3 exs. adults i 1 ex. de 1r hivern
a la punta del Fangar el 16.XI; darrera
observació postnupcial (DBCA, JPVF i MFCA).
1 ex. adult al port del Fangar del 17.XI al
31.XII; observacions hivernals (DBCA).

BAIX EMPORDÀ

Baix Ter 1 ex. al Ter Vell el 25.III (DBRA i
DGJA).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a la maresma el
18.III (com. pers. DGBA. a: CISEN; El
Pebret, núm. 12); primera citació de pas
prenupcial. 1 ex. a la platja del Remolar
el 18.IX (JBDA i XLBA).

MARESME

Malgrat de Mar 2 exs. adults volen a prop
de la desembocadura i marxen en direc-
ció NE el 23.III (EBMA).

Sterna bengalensis
Xatrac bengalí

Continua el degoteig de registres de repro-
ducció segura a les colònies del delta de
l’Ebre. Com va essent habitual aquests
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darrers anys, es tracta d’una parella mix-
ta amb Sterna sandvicensis, sense dispo-
sar aquest any, però, de més informació.-
DBCA.

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. adult s’aparella amb
un Sterna sandvicensis i cova un niu a la
colònia de la punta de la Banya. Es des-
coneix el nombre d’ous de la posta i si
finalment va arribar a volar cap poll (FBAA).
Citació pendent d’homologació pel Comi-
tè Avifaunístic de Catalunya.

Sterna sandvicensis  
Xatrac becllarg 

ALT EMPORDÀ

Badia de Roses Aprox. 100 exs. aturats
als vivers de Roses el 24.II (JMAA i BMBA) i
el 26.II (JHCA, APBD i JMAA). Més de 100
exs. el 9.IV (PLLA). 
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 6 exs. a la platja de can Comes el
31.V; darrera citació en pas prenupcial
(JMAA). 3 exs. a la Rogera el 17.VII (PPRA);
primera citació en pas postnupcial. 

BAIX CAMP

Cambrils 20 exs. el 9.III (CGEA).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 931 parelles reproducto-
res a tot el delta: 531 parelles a la punta
de la Banya i 400 parelles a la punta del
Fangar, localitat on hi nidifica per prime-
ra vegada; cens de d’ocells nidificants (FVEA,

DBCA i AHMA/PDEA).

BAIX EMPORDÀ

Badia del Ter 36 exs. el 10.I; cens oficial
d’hivernants (ABRA i DBRA).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 45 exs. el 15.I durant

el cens d’ocells hivernants del delta del
Llobregat de l’any 2000.

BARCELONÈS

Barcelona 60 exs. en direcció N a l’escu-
llera del port de Barcelona en 30 min. el
8.IV (XLBA i JBDA). 97 exs. a l’escullera del
port de Barcelona el 31.VII (AVAA).

TARRAGONÈS

Torredembarra 8 exs. als Muntanyans el
9.I; cens d’hivernants (AVDA).

Sterna hirundo
Xatrac comú

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. a l’estany del Cortalet l’11.IV
(JVLA, MBFA i MBRA); primera citació en pas
prenupcial. 2 exs. a l’estany del Cortalet
el 4.VII (CLAA); primera citació en pas
postnupcial. 1 juvenil a l’estany Europa
el 21.IX (AAIA); darrera citació en pas pre-
nupcial.

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 2 exs. adults a la torre
de Sant Joan el 28.III; primera observa-
ció prenupcial (DBCA i MFCA). 3.085 pare-
lles reproductores a tot el delta; cens d’o-
cells nidificants (AHMA, FVEA i DBCA/PDEA).
1 ex. adult a la punta del Fangar el 13.XI;
darrera observació postnupcial (DBCA i
FVEA).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 3 exs. a la platja del
Remolar el 26.III (AVAA, MPLA i DGBA a:
CISEN; El Pebret, núm. 12); primera cita-
ció de pas prenupcial. 1 ex. a la bassa dels
Pollancres el 3 i 6.V (RGBA, JBCC i DGBA);
darrera citació de pas prenupcial. 2 exs.
l’1.VII (DGBA); exemplars en dispersió post-
nupcial.
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Sterna albifrons  
Xatrac menut 

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 6 exs. a la Rogera el 18.IV; prime-
ra citació prenupcial (JMAA). 85 exs. a la
platja de can Comes el 6.V; xifra màxima
en pas prenupcial (JMAA).

BAIX EBRE/MONTSIÀ 

Delta de l’Ebre 2 exs. adults al racó del
Fangar el 9.IV; primera observació pre-
nupcial (DBCA i JCMC). 244 parelles repro-
ductores a tot el delta; cens d’ocells nidi-
ficants (DBCA i FVEA/PDEA). 1 ex. adult al
Goleró el 8.XI; darrera observació post-
nupcial (DBCA, FVEA, JPVF, LJFA, HMMA i FLRB).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat Aprox. 5 exs. a la plat-
ja de ca l’Arana el 27.IV (XLBA); primeres
observacions prenupcials. 3 exs. a la plat-
ja del Remolar el 6.VI (RGBA i ARMC); darre-
ra citació de pas prenupcial. 1 ex. a la mares-
ma l’1.VII (DGBA); ex. en dispersió.  

MARESME

Malgrat de Mar 1 ex. volant pel litoral de
la desembocadura de la Tordera en direc-
ció N el 19.V (EBMA i PABA). 

TARRAGONÈS

Tarragona 1 ex. el 12.VI (JAPB i PASA). 
Torredembarra 2 exs. als Muntanyans
l’11.V (JVDA).

Chlidonias hybridus  
Fumarell carablanc 

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. als estanys del Matà el 27.III
(MBFA); primera citació en pas prenupcial.
42 exs. als estanys del Matà el 6.V (CLAA);

xifra màxima en pas prenupcial. Obser-
vacions d’exs. durant el mes de juny, amb
un màxim de 13 exs. a la RN2 el 8.VI
(JMAA). 1 ex. a l’estany Europa el 25.IX
(CLAA); darrera citació en pas postnupcial. 

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 1 ex. a cal Bladet
l’11 i el 12.VI (MMMB, MSSA i PTEA).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 580 parelles reproducto-
res a tot el delta; cens d’ocells nidificants
(DBCA i FVEA/PDEA).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a la maresma el
30.III (FLSA, MIBA i AOTA); primera citació
de pas prenupcial. 27 exs. a la bassa dels
Pollancres el 5.IV (XLBA i JJMA); nombre des-
tacable a la zona. 1 ex. a la maresma el 21.X
(FLSA); darrera citació de pas postnupcial.

MARESME

Palafolls 1 ex. al gorg del Molí el 27.VI
(PABA). 

OSONA

Manlleu 1 ex. al riu Ter del 14 al 16.IV
(APFA).

PLA DE L’ESTANY

Banyoles 2 exs. a l’estany el 20.VI (CFQA),
1 ex. el 14.VI (JPSA) i 4 exs. el 7.VI (JLBA).

TARRAGONÈS

Torredembarra 2 exs. als Muntanyans el
20.IV (PARA).

Chlidonias niger  
Fumarell negre

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. als estanys del Matà el 26.IV;
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primera citació en pas prenupcial (JMAA i
GDDB). 8 exs. a la RN2 el 6.V; xifra màxi-
ma en pas prenupcial (JMAA i
BMBA)(GDDB)(CLAA). 2 exs. als estanys del
Matà el 25.V; darrera citació en pas pre-
nupcial (JMAA). 1 ex. als estanys del Matà
el 13.VI; primera citació en pas postnup-
cial (JMAA).

BAIX CAMP

1 ex. volant, mar endins, el 22.VI; obser-
vat a les coordenades 40º58’ N, 1º38’ E
(PASA).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 3 exs. adults al Canal Vell
el 20.IV; primera observació prenupcial
(DBCA). 1 ex. adult a la punta de la Banya
el 20.VI; darrera observació postnupcial
(DBCA i CAUA). 1 ex. juvenil al Canal Vell
el 4.VIII; primera observació postnupcial
(DBCA). Més de 240 exs. volant sobre el
mar a 1-2 km de la costa en un període
de 30-40 minuts. 1 ex. adult enfront de la
platja de la Marquesa el 2.IX (SWWA). Darre-
ra observació postnupcial el 28.X als arros-
sars de la Quartera, illa de Buda (DBCA i
FVEA). 

BAIX EMPORDÀ

Costa del Baix Empordà 5 exs. en vol
cap al N davant Palamós el 7.V i 4 exs. a
16 milles a l’E de Palamós el 13.V (JHCA).
Min. 20 exs. a 21 milles a l’E de Palamós
el 20.V (JHCA i JMAA). 9 exs adults en vol
cap al NE a poques milles de Palamós el
18.VI (JAPB i PASA). 1 ex. a 27 milles al SE
de Palamós, aturat en un objecte que sura,
el 16.IX (JHCA).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a la Vidala el
26.IV (FLSA i RGBA); primeres citacions
prenupcials. 1 ex. adult a poques milles
nàutiques el 13.VI (JAPB i PASA); darrera
citació de pas prenupcial. 1 ex. adult a la

maresma l’1.VII (DGBA) i 5.VII (RGBA); 2
exs. a cal Roc el 5.VII (SSAA), possibles
exs. estiuejants. 15 exs. a la gola del riu
el 30.VIII (XLBA i GSPA). 1 ex. a la mares-
ma el 15.IX (FLSA). 3 exs. a la maresma el
21.X (FLSA); darrera citació de pas pos-
tnupcial.

BARCELONÈS 

Aigües de Barcelona 1 ex. a 6 milles davant
de Badalona en direcció SO el 17.IV; pri-
mera citació prenupcial (JAPB, CSAA, DAXA

i IOSA). 

NOGUERA 

Camarasa 1 ex. a l’embassament de Sant
Llorenç de Montgai el 3.VI (ANCA). 

PLA DE L’ESTANY

Banyoles 52 exs. volant per la zona N de
l’estany el 4.V (CFQA i JLBA). 4 exs. a l’es-
tany i 6 exs. a la zona N el  6.V (JLBA i
CFQA). 9 exs. a l’estany entre can Morgat
i la caseta de fusta el 14.V (JLBA). 3 exs.
a l’estany l’1.VI (JLBA) i 3 el 5.VI (CFQA i
QPRA). 1 ex. jove en migració el 5.IX
(CFQA).

RIBERA D’EBRE

Flix 1 ex. a Sebes el 8.IV (PJMB).

SEGRIÀ

Alcarràs 40 exs. als arrossars i 48 exs. al
pantà de Camelis el 4.V (SWWA). 3 exs. al
pantà de Camelis l’11.V (EFSA). 
Torres de Segre Aprox. 600 exs. al pan-
tà d’Utxesa el 4.V (SWWA), 10 exs. el 5.V,
10 exs. el 6.V, 8 exs. el 12.V i 3 exs. el 13.V
(ABBA, AVPA i SMRA).

TARRAGONÈS

Torredembarra 7 exs. als Muntanyans el
4.V (CGGA). Més de 50 exs. als Munta-
nyans l’11.V (JVDA).

Llista Sistemàtica 169



Chlidonias leucopterus
Fumarell alablanc

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 2 exs. als estanys del Matà el 22.IV
(ABRA); primera citació en pas prenupcial.
2 exs. a l’estany del Cortalet 20.V (CLAA);
darrera citació en pas prenupcial.

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. adult als arrossars
d’illa de Cort el 28.IV (DBCA). 1 ex. adult
al Canal Vell del 25.VII al 4.VIII (DBCA).
1 ex. juvenil al Canal Vell el 6.IX (DBCA i
IASA). 1 ex. adult mudant a plomatge hiver-
nal al Canal Vell el 7.IX (DBCA). 3 exs.
juvenils al Canal Vell del 9 al 20.IX (DBCA).
1 ex. adult mudant a plomatge hivernal
als arrossars de la Quartera, illa de Buda,
el 13.IX (DBCA, FVEA, JBFA, PAXC i XSXA). 1
ex. juvenil al Canal Vell del 21 al 25.IX
(DBCA). 1 ex. de 1r hivern als arrossars de
l’Embut el 4.XII; primera observació hiver-
nal coneguda al delta (DBCA, JCMC, RGBA,

XLBA i FLSA).

BAIX EMPORDÀ

Baix Ter 3 exs. en plomatge estival als
arrossars del mas Gelabert el 30.IV (XGMA).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a la platja del
Remolar el 30.IV (DGBA); primera cita-
ció de pas prenucial. 3 exs. a la mares-
ma el 4.V (ABXA i MOXA); darreres obser-
vacions prenupcials. 1 ex. a la maresma
el 13.VII (RGBA i ARMC); primera citació
de pas postnupcial. 1 ex. a la maresma
el 16.X (LGSB); darrera citació de pas post-
nupcial. 

Uria aalge
Somorgollaire

Espècie accidental a Catalunya, de la qual
s’han publicat poques observacions. Pater-
son (1997) recull algunes citacions. La més
sorprenent, tant pel nombre com per la
data, correspon als 35 exemplars amb plo-
matge nupcial volant cap al N el 16.V.1982
al delta del Llobregat (Degollada 1989).
Les altres són: un exemplar mudant a plo-
matge d’hivern i incapacitat per al vol
l’1.VIII.1985, a l’Atmella de Mar, un exem-
plar malalt recuperat a Castelldefels el
15.VI.86, que havia estat anellat a Shiant
Isles (Gran Bretanya) el 30.VI.1985 (Gutié-
rrez et al. 1995), un exemplar prop de l’es-
cullera del port de Barcelona el gener de
1992 i dos individus a la badia de Roses
el 7.II.1982. No es va produir cap més
citació fins al 15.VI.1996 quan es va tro-
bar un individu a la platja de Tossa de Mar
que va ser ingressat posteriorment en un
centre de recuperació (Copete 1998). Aquest
any l’exemplar trobat estava en males con-
dicions físiques. De les set citacions, tres
corresponen a individus amb dificultats
físiques, fet que fa sospitar que la presèn-
cia d’aquesta espècie en aigües catalanes
sigui a causa de condicions meteorològi-
ques adverses, que poden afectar la seva
condició física.-EBMA.  

BAIX PENEDÈS

Calafell 1 ex. trobat en mala condició físi-
ca a la platja el 17.VIII, mort durant el tras-
llat (EMLB). Citació pendent d’homologa-
ció pel Comitè Avifaunístic de Catalunya.

Alca torda  
Gavot 

ALT EMPORDÀ

Badia de Roses 20 exs. a principis de gener
(PAEA); cens d’ocells aquàtics hivernants
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(JMAA). 60 exs. davant l’Escala el 30.I
(XGMA). 21 exs. el 26.II (JHCA, APBD i JMAA).
5 exs. el 4.III (CLAA); darrera prenupcial.
1 ex. el 27.IX; primera citació postnupcial
(JMAA). 
Parc Natural del Cap de Creus 1 ex. prop
del cap Norfeu el 23.IV (JHCA); darrera
citació prenupcial.

BAIX CAMP

Cambrils 1 ex. el 25.I (CGEA).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 314 exs. entre el far i la
punta del Fangar el 26.II; concentració
destacable (DBCA). 2 exs. a la gola de Pal
el 27.IV; darrera observació postnupcial
(DBCA). 1 ex. enfront el Trabucador el 7.XI;
primera observació postnupcial (DBCA).

BAIX EMPORDÀ

Badia del Ter 55 exs. el 6.I (XGMA i ECGB).
10 exs. el 10.I; cens oficial d’hivernants
(ABRA i DBRA). 10 exs. davant la platja de
Pals el 30.I (JHCA).
Costa del Baix Empordà Min. 30 exs.
comptabilitzats entre el cap de Begur i el
cap de Sant Sebastià el 13.II (JHCA i JMAA).
3 exs. entre 8 i 11 milles a l’E de Palamós
l’11.III; darrera citació prenupcial (JHCA).
3 exs. en vol cap al N l’11.XI; primera cita-
ció postnupcial (JHCA i DBRA).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 49 exs. el 15.I durant
el cens d’ocells aquàtics hivernants. 1 ex.
a la platja de la Murtra el 12.III (DGBA a:
CISEN; El Pebret, núm. 12); darrera cita-
ció de pas prenupcial.

BARCELONÈS 

Aigües de Barcelona 1 ex. en direcció SO
a 6 milles davant de Badalona el 17.IV; darre-
ra citació prenupcial (JAPB, CSAA, DAXA i IOSA). 
Sant Adrià de Besòs 4 exs. al litoral de la
desembocadura del Besòs el 6.I (XLBA i DPHA).

GARRAF

Garraf 2 exs. en direcció N a 2 milles l’1.XI;
primera citació postnupcial (CGGA i XBGA).   

MARESME

Malgrat de Mar Aprox. 25 exs. en direc-
ció N al litoral de la desembocadura de la
Tordera el 25.XI (XLBA i RSXA).

TARRAGONÈS

Tarragona 2 exs. a la punta de la Creue-
ta el 7.I (ACTA i PJAA). 6 exs. a la punta de
la Creueta el 8.I (GSAB). 
Salou 2 exs. al cap de Salou el 8.XII (ACTA

i PJAA). 
Torredembarra 3 exs. als Muntanyans el
9.I; cens d’hivernants (AVDA).

Fratercula arctica
Fraret

BAIX CAMP

Cambrils 1 ex. el 22.IV (PASA).

BAIX EMPORDÀ

Costa del Baix Empordà 1 ex. a 8 milles
a l’E de Palamós l’11.III (JHCA). 2 exs. a 21
milles a l’E de Palamós el 20.V (JHCA i JMAA).
BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. ferit a la platja
de Castelldefels el 4.V (AFDA) on se’l tro-
ba mort el 18.V (UNXA i JAMB).

Pterocles orientalis
Xurra

Pel que fa al període reproductor, cal des-
tacar l’observació de la Granja d’Escarp-
Seròs, en ple període de cria i en un sec-
tor poc conegut per a l’espècie (Curcó &
Estrada 1999). Aquesta xifra implicaria
gairebé la meitat de la població repro-
ductora catalana d’aquesta espècie tan ame-
naçada (Bota et al. 2001). Pel que fa a la
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dada del niu de xurra, cal destacar-la per
la seva raresa, així com pel fet que cons-
tata la importància cabdal del manteni-
ment de guarets vells en zones amb pre-
sència de l’espècie.-GBCA.

PLANA DE LLEIDA

Niu amb 3 ous en un guaret vell amb un
recobriment del 30% i abundància de
pedregositat superficial el 2.VI (DGCA, DGJA,

GBCA i JCSA).

SEGRIÀ

Granja d’Escarp-Seròs Mín. de 13 exs
al secà el 18.V (DGCA, DGJA, GBCA i JCSA). 
Torres de Segre 1 ex. al tossal de Carras-
sumada el 4.VII (DGJA). 

Pterocles alchata
Ganga 

Dades molt interessants pel que fa al perí-
ode hivernal, amb xifres molt elevades en
els sectors tradicionals d’hivernada de l’es-
pècie. Durant aquest període l’espècie és
molt gregària i pot realitzar moviments de
nomadisme de certa magnitud. Per això,
segurament aquestes xifres impliquen l’a-
rribada d’exemplars procedents de pobla-
cions properes com l’aragonesa, ja que la
població total catalana no supera la sei-
xantena de parelles (Bota et al. 2001). Pel
que fa a la dada del niu de ganga, cal des-
tacar-la per les poques dades concretes de
nidificació de què es disposa, així com pel
fet que constata la importància del man-
teniment de guarets vells en zones amb
presència de l’espècie.-GBCA.

GARRIGUES

Castelldans Aprox. 175 exs. al mas de
Melons el 10.I i aprox. 230 exs. el 26.I
(SWWA). 

PLANA DE LLEIDA

Niu amb 3 ous en un guaret vell amb cober-
tura del 60% i alçada de la vegetació de
20-50 cm el 5.V (DGCA, DGJA, GBCA i JCSA).

Columba oenas  
Xixella 

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. a Vilaüt el 26.IX; primera cita-
ció postnupcial. 40 exs. a Caramany el
3.XII (JMAA i MJMA). 

BAIX EBRE/MONTSIA

Delta de l’Ebre 1 ex. al Canal Vell el 3.X
(DBCA). 3 exs. a la Platjola el 17.X (DBCA i
FVEA). 1 ex. a l’illa de Buda el 28.X (DBCA

i RTFA).

BAIX EMPORDÀ

Baix Ter Min. 30 exs. a l’illa de Canet, al
riu Ter, el 26.XII (ABRA i DBRA).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 3 exs. sobre la mares-
ma el 19.II (FSEB). 8 exs. a la bassa dels
Pollancres el 13.VIII (FLSA i AHXA). Un
màxim de 16 exs. a la Vidaleta el 15.IX
(FLSA i FSEB). 1 ex. a la platja de la Ricar-
da el 16.XII (JJMB i RRSB).

BARCELONÈS 

Barcelona 1 ex. en pas al turó de la Maga-
rola (Parc de Collserola) l’11.X (DDDA, FLLA

i JPSA).

GIRONÈS

Sant Julià de Ramis 1 ex. a la zona del
castell de Sant Miquel el 6.VII (PFLB).
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MARESME

Malgrat de Mar 9 exs. en migració a la
desembocadura de la Tordera el 5.X (XLBA

i JBDA). 
Premià de Dalt 4 exs. sobrevolant el turó
de Salve Regina en migració el 16.IV
(JPSA). 
Tiana 7 exs. en migració a ca l’Andreu
el 27.IX; primera citació postnupcial
(XLBA). 

PLA D’URGELL

Bellvís 150-200 exs. al Doratori el 13.II
(FMSA).

SEGRIÀ

Vilanova de la Barca - Artesa de Lleida
Posta amb 2 ous en una caixa-niu en una
torre per a la reintroducció de F. nauman-
ni el 3.VII (JBSA).

Columba palumbus  
Tudó

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 3 exs. s’ajoquen a l’illa de
Sapinya el 4.XII (DBCA i JPVF).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 3 exs. sobre la mares-
ma el 2.II (ECXX); exemplars hivernants.
Uns 40 exs. en uns camps de la Ricarda el
31.III (MIBA i XLBA); exemplars en pas pre-
nupcial. Dades de nidificants: primer juve-
nil a la pineda de la riera de Sant Climent
el 4.VI i 1 ex. molt confiat fent un niu a la
pineda del càmping Toro Bravo el 30.VII
(DGBA a: CISEN; El Pebret, núm. 14).

BARCELONÈS 

Barcelona 5 exs. en pas al turó de la Maga-
rola (Parc de Collserola) el 23.IX; prime-
ra citació de pas postnupcial (DDDA, FLLA

i JPSA).      

NOGUERA 

Montgai Niu amb polls el 18.VI (JEBA).

OSONA

Gurb Aprox. 200 exs. menjant en un sem-
brat de blat primerenc el 17.XII (JPRB).

PLA D’URGELL

Bellvís 2 grups, en total més de 2.000 exs.,
ajocats cap al tard al riu Corb, que finalment
marxen en direcció al Segre el 7.II (FMSA).
2 polls fora del niu a Gatén el 8.VII (JEBA). 
El Poal Més de 500 exs. en una sola vola-
da el 26.I (FMSA).

SEGRIÀ

Vilanova de la Barca Grup de més de 700
exs. al sot del Fuster el 15.II; 1 volander
el 14.IX (JEBA). 

Streptopelia decaocto  
Tórtora turca

De les dades rebudes aquest any es poden
esmentar dos aspectes d’interès: 1) la nidi-
ficació de l’espècie al llarg de l’any, inclo-
ent els mesos hivernals (evidències de cria
al desembre i febrer); i 2) la colonització
de noves localitats al Pallars Jussà i la Terra
Alta. Aquests dos factors conjuntament
amb la versatilitat de l’espècie per ocupar
ambients antròpics molt diversos, proba-
blement resulten de gran importància per
entendre el fenomen expansiu arreu de
Catalunya, el qual hores d’ara abasta bona
part del territori.-RACC i SHVA.

BAGES

Manresa Estols de més de 30 exs. en erms
a l’O del nucli urbà durant el mes de de-
sembre (ABHA).

BAIX EMPORDÀ

Sant Feliu de Guíxols Encara es veu una
còpula el 3.IX (CACB).
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BAIX LLOBREGAT

Cornellà de Llobregat Dades de nidifi-
cació: 7 parelles al parc de can Mercader
a Cornellà de Llobregat el 29.IV (ASAA). 
Esplugues de Llobregat Una parella covant
la seva 3a posta en una acàcia el 30.VIII
(JMVD).

BARCELONÈS 

L’Hospitalet de Llobregat 10 parelles cen-
sades a la Remonta el 10.VIII (ASAA).

GARROTXA

Olot 1 parella copulant el 7.II (CACB).

PALLARS JUSSÀ 

El Pont de Montanyana 16 exs. el 26.IX
parats en uns cables al riu Noguera Riba-
gorçana. Grup dispersiu sedimentat? No
es disposa de dades anteriors ni posteriors
d’aquesta localitat, que tot i no haver estat
prospectada de forma intensiva, sí que s’ha
visitat amb regularitat (JEBA).

RIBERA D’EBRE

Vinebre 36 exs. als afores del poble el
15.VIII (RACC).

RIPOLLÈS

Sant Joan de les Abadesses 2 exs. al casc
urbà i 1 ex. a cal Gat el 21.IV (JMCA).

TARRAGONÈS

Tarragona S’observen dos nius amb 1 ex.
covant a cadascun al parc de la Ciutat el
26.XII (RACC).

TERRA ALTA

El Pinell de Brai Primeres dades de pre-
sència de l’espècie el 8.VII, a l’espera de la
colonització definitiva de la zona (RACC).

Streptopelia turtur  
Tórtora

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. a Vilaüt el 18.IV (FTTA); pri-
mera citació prenupcial. 40 exs. als con-
reus del mas Avinyó el 6.V (JMAA).

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 1 ex. al pantà de
Foix el 13.IV; primera citació prenupcial
(CGGA i XBGA). 1 ex. el 20.IX; darrera cita-
ció postnupcial  (CGGA, RRJA i XBGA). 

BAGES

Sallent 1 ex. el 22.IV; primera citació d’a-
quest any a la comarca (ABHA).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. a la Tora Cremada,
punta de la Banya, el 30.III, primera obser-
vació prenupcial (DBCA i MFCA). 1 ex. al
Canal Vell el 29.IV; darrera observació pre-
nupcial (DBCA). 3 exs. al Niño Perdido el
14.VIII; primera observació postnupcial
(DBCA i MFCA). 1 ex. de 1r hivern als
Erms Salats el 4.X; darrera observació post-
nupcial (DBCA i FVEA).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a cal Roc el 12.IV
(SSAA); primera citació de pas prenupcial.
1 ex. a la Podrida i a ca l’Arana l’1.XI (DGBA);
darrera citació de pas postnupcial.
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BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. al turó de la Magarola
(Parc de Collserola) l’11.IV; primera cita-
ció prenupcial (DDDA). 1 ex. als jardins del
Laberint el 12.VIII; primera citació post-
nupcial (XBAA). 5 exs. en migració al parc
del Guinardó l’1.IX (XLBA). 
Sant Adrià de Besòs 1 ex. a la desembo-
cadura del riu Besòs el 12.VI; no hi nidi-
fica (XLBA). 1 ex. a la desembocadura del
Besòs el 4.X; darrera citació postnupcial
(XLBA).

MARESME

Tiana 1 ex. a ca l’Andreu el 21.IX; darre-
ra observació postnupcial  (XLBA). 

RIPOLLÈS

Pardines 1 ex. el 21.V (AFAA).

VALLÈS OCCIDENTAL 

Cerdanyola del Vallès 1 ex. cantant al
Parc de Collserola l’11.IV; primera citació
prenupcial (DDDA i JPSA).       

VALLÈS ORIENTAL 

La Roca del Vallès 1 ex. en migració el
19.IX; darrera citació postnupcial (JPSA). 

Geopelia cuneata
Tortoreta diamant 

Aquesta citació és la primera coneguda per
a la Tortoreta diamant en llibertat a Cata-
lunya. D’origen australià, es tracta d’un
ocell freqüent en captivitat i del qual no
es coneixen poblacions introduïdes amb
èxit enlloc del món.-JCCA.

GARROTXA

Vall de Bianya 1 ex. anellat en l’hort
d’una casa el 4.IX (LGPA i MOPA).

Nymphicus hollandicus
Cacatua de les nimfes

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. en mutació groga, al parc
de la Pegaso, al barri de Sant Andreu, el
24.V (JCCA).

Trichoglossus haematodus
Cotorra arc iris

Es tracta de la primera citació a Catalunya
d’aquest psitàcid originari d’Oceania. -
JCCA.

GIRONÈS

Salt 1 ex. al pati del Centre Naturalista el
12.VII (TBXC i IBGA).

Melopsittacus undulatus
Periquito

A destacar l’observació d’una parella en
un possible niu al delta de l’Ebre; no es
té constància que s’hagi reproduït fins ara
a Catalunya. En endavant, es recomana
enviar a l’anuari tan sols citacions de més
d’un ex. o indicis de reproducció.-JCCA. 

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. verd al Canal Vell
el 30.VIII (DBCA).1 parella, 1 ex. blanc i 1
ex. groc, entren en el forat d’una palmera
Phoenix sp. a l’Encanyissada el el 28.IX
(RACC). 1 ex. groc al Canal Vell el 6.X
(DBCA).

BAIX LLOBREGAT

Sant Joan Despí 1 ex. el 4.IV (JCCA).

GIRONÈS

Salt 3 exs. en vol a la zona de les Guixe-
res el 16.VII (IBGA).
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Psittacula krameri
Cotorra de Kramer

Continua el degoteig d’observacions de la
Cotorra de Kramer, que ha estat citada
en 13 comarques en els anuaris anteriors,
i nidifica en 9 quadrícules UTM 10x10 km
(Estrada & Pedrocchi 2003). Les dades de
reproducció són molt escasses, i serien
necessàries per comprovar si l’espècie està
ben establerta, com succeeix en d’altres
països d’Europa (5.000 ex. a la Gran Bre-
tanya, p. e., segons Butler et al. 2002). Els
nius, difícils de detectar, són generalment
en cavitats d’arbres, i a Barcelona estan
ubicats sobretot en plataners. Als llocs on
no hi ha cavitats adequades, pot criar en
forats d’edificis.-JCCA.

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat Diferents observa-
cions amb un màxim de 23 exs. a la Vida-
la el 7.II (RGBA). 
Sant Joan Despí Diverses observacions al
llarg de l’any: 2 exs. el  28.III, 1 ex. el 21.IX,
1 ex. el 26 i el 27.X, 5 exs. el 30.XI i 2 exs.
el 11.XII (JCCA).

BARCELONÈS

Barcelona Grup de 7 exs. (5 mascles i 2
femelles) entrant en forats de plataners al
Zoo de Barcelona. 15.X (JCCA).

GIRONÈS

Girona 1 ex. a la Devesa el 17.IX (PFLB). 
Salt 1 ex. a les Deveses el 15.IV (IBGA i
MBMB).

MARESME 

Arenys de Mar 1 ex. el 17.III (XLBA).
Malgrat de Mar Es detecten 15-20 exs.
durant l’estiu, mentre que a l’hivern fan
moviments fins a la plana agrícola de Pala-
folls cercant menjar. 1 ex. a la desembo-
cadura de la Tordera el 15.I (CJMA, ECBL i
OCRA). 4 exs. el 25.XI (XLBA i RSXA). 

Mataró 8-12 exs. el 26.IX (PABA). 
Tiana 1 ex. el 27.V (XLBA i JJMA). Diver-
ses citacions a ca l’Andreu entre el 26.IX
(XLBA) i el 25.X (JFOB), amb un màxim de
2 exs. el 28.IX (XLBA). 

VALLÈS ORIENTAL 

Mollet del Vallès 1 ex. a Gallecs el 12.XI
(DDDA i TDHA).

Aratinga mitrata
Aratinga mitrada 

L’Aratinga mitrada és present a Barcelo-
na almenys des de 1992 (Vilà et al. 2001),
però lamentablement manca informació
d’aquesta localitat, on podria fins i tot
haver-se establert. No ha arribat tampoc
fins ara als anuaris cap dada referent a
estols grans. Es tracta d’una espècie fàcil
de confondre amb l’Aratinga de màscara
roja (Aratinga erythrogenys), fet que es
reflecteix en els resultats provisionals
del nou atles (Estrada & Pedrocchi 2003).-
JCCA.

BAIX LLOBREGAT

Molins de Rei 1 ex. als aiguamolls des de
1999 i vist per darrera vegada el 20.IX
(SSAA i NRPA).

GIRONÈS

Girona 1 ex. a la Facultat de Lletres el 4.X
(PFLB). 1 ex. a les Pedreres el 12.X (ACHA).

Aratinga acuticaudata 
Aratinga de cap blau

Noves dades del Barcelonès, que inclouen
l’observació d’alguns grups nombrosos. La
citació d’un exemplar a Gelida pot corres-
pondre a una au recentment escapada. L’es-
pècie utilitza dormidors en l’àrea d’origen,
la qual cosa en podria facilitar un cens si
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es localitzen. En el nou atles s’han detec-
tat nius en 3 quadrícules UTM (Estrada &
Pedrocchi 2003).-JCCA.

ALT PENEDÈS

Gelida 1 ex. al torrent de Sant Miquel el
9.VI (CGGA, RRJA i XBGA).      

BARCELONÈS 

Barcelona 2 exs. al parc de la Pegaso, al
barri de Sant Andreu, el 16.VI (JCCA). 17
exs. parats en antenes de TV a Nou Barris
el 19.V (JEBA). 7 exs. al parc del Guinar-
dó l’1.IX (XLBA). 40 exs. a Nou Barris el
9.IX (JEBA). 11 exs. al parc de la Ciutade-
lla el 15.X (JCCA). 19 exs. sobrevolant la
desembocadura del Besòs el 31.X (XLBA). 

L’Hospitalet de Llobregat 30 exs. a la
Remonta el 4.X (ASAA).        

Cyanoliseus patagonus
Lloro de la Patagònia

Aquest psitàcid, que té l’àrea d’origen a
l’Argentina i Xile, només havia estat citat
fins ara a l’anuari de 1998. En ser una espè-
cie comú en els comerços, és d’esperar un
augment en el nombre d’observacions. S’ha
reproduït a Catalunya almenys en una oca-
sió (Estrada & Pedrocchi 2003).-JCCA.

TARRAGONÈS

Tarragona 1 ex. a la desembocadura del
Gaià el 9.IX (CGGA i XBGA).

Nandayus nenday  
Aratinga nandai

Interessant observació d’un grup nombrós
a Barcelona, on s’ha suggerit la presència
d’una població al parc del Putxet. Cal-
dria esbrinar la situació actual d’aquesta
població, ja que durant la recollida de

dades per al nou atles no s’ha detectat cap
indici de nidificació (Estrada & Pedroc-
chi 2003).-JCCA.

BARCELONÈS 

Barcelona 12 exs. al passeig Picasso, al
costat del parc de la Ciutadella, el 17.III
(RACC).        

Agapornis fischeri  
Inseparable de Fischer

Primera citació que apareix a l’anuari
d’aquesta espècie, de la qual ja es conei-
xia una altra dada de 1997 (Clavell 2002).-
JCCA.

BARCELONÈS 

Barcelona 1 parella a Nou Barris el 25.VIII
(JEBA).        

Poicephalus senegalus
Lloro del Senegal

Primera citació que apareix a l’anuari
d’una espècie que és comuna en captivi-
tat, i de la qual es coneixen altres obser-
vacions, que inclouen un cas de repro-
ducció (Estrada & Pedrocchi 2001).-JCCA.

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. de la ssp. senegalus al carrer
Josep Soldevila, del barri de Sant Andreu,
entre els dies 14 i 26.IX (JCCA).

Myiopsitta monachus 
Cotorreta de pit gris

Continua l’expansió de la Cotorreta de
pit gris, que des de 1996 fins ara ha estat
citada a 17 comarques en els anuaris, i
afegint-hi dades d’altres fonts, la xifra
arriba a 24 comarques. Manquen dades
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de la principal població de l’espècie, la
del Barcelonès. Aquesta supera ja el miler
d’exemplars, malgrat l’acció de diversos
depredadors i la destrucció de nius per
podes de palmeres Phoenix sp. Es manté
el nucli de Bellvís. La citació de Terrassa
sembla indicar que s’hi pot haver repro-
duït.-JCCA.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 parella fent niu sota 1 niu de
Cigonya blanca Ciconia ciconia a l’aparca-
ment del Cortalet el 17.V (IBTA i JMAA). 2
exs. a l’estany Europa 9.IX (JLBA, RLHA i
RRSB) i 7 exs. el 17.X (JMAA).

BAIX CAMP

Cambrils 2 exs. al port el 9.III (CGEA).

BAIX EMPORDÀ

Castell d’Aro - Platja d’Aro Es confir-
ma la cria d’una parella a can Bas (CACB

i JBLA).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat Estols importants de
47 exs. als Carabiners el 12.II (JCPB, JJMB i
RRSB). 85 exs. a tot el delta el 15.I (Gutié-
rrez et al. 2003).
Gavà 47 exs. el 4.I (ARMA). Un màxim de
70 exs. al riu a l’alçada del Prat del Llo-
bregat el 13.I (ASAA).

BARCELONÈS

Barcelona 2 exs. construint un nou niu
sobre Phoenix sp. dins del Parc Josep Maria
Serra i Martí el 17.III. Els nius estan sepa-
rats aproximadament 100 metres de la res-
ta de la colònia que es troba en un jardí
sobre la ronda de Dalt (DEFA).

GIRONÈS

Girona 1 ex. a la Facultat de Ciències el
3.IV (PFLB i TLFA).

MARESME 

Mataró 1 ex. construint el niu en una pal-
mera al port el 9.II (PABA).        

PLA D’URGELL

Bellvís Un total de 8 exs. en uns camps
de fruiters, prop del casc urbà del poble,
procedents de la colònia del campanar el
22.I (FMSA). Mín. de 9 exs. el 5.XII (FMSA). 

VALLÈS OCCIDENTAL 

Terrassa 19 exs. al parc de Vallparadís el
22.XI; màxim nombre observat (JFOB).

Clamator glandarius  
Cucut reial

ALT CAMP

Montferri 2 polls volanders reclamant
menjar al riu Gaià el 29.VI (CGGA). 
El Pla de Santa Maria 1 parella en vol
nupcial a la depuradora el 12.III i 2 polls
a la depuradora el 29.V (XGMA).
Vila-rodona 1 ex. al riu Gaià, a Vilardida,
el 24.II; primera observació prenupcial
(MDDB).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. a l’estany Europa el 17.IX
(RACB); darrera citació postnupcial.

ALT PENEDÈS

Riera de Marmellar 1 ex. el 20.IV (PTEA). 
Vilobí del Penedès 1 ex. als pèlags de
Vilobí el 8.VI (XBGA).        

BAIX CAMP

Mont-roig del camp 2 exs. el 25.II (CJMA

i ECBL).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Camarles 1 ex. a la punta de la Banya el
24.II (ABBA). 2 exs. adults al barranc de
Sant Pere, l’Ampolla, el 26.II (DBCA, EBAA i
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IASA). 3 exs. el 9.III a la punta de la Banya
(ABBA). 3 exs. adults als pins del Canalot,
punta de la Banya, el 15.III (DBCA i FBAA).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a la maresma el
15.II (PNXA); primera citació de pas pre-
nupcial. 1 ex. cantant a ca l’Arana el 8.V
(RGBA i EGPA). 1 ex. jove al càmping Toro
Bravo el 20.VI (JBCC); es mantenen les dues
zones de nidificació al delta.

BAIX PENEDÈS

Banyeres del Penedès 1 parella a la rie-
ra de Sant Miquel entre el 25.II i el 26.IV
(CGGA).

BARCELONÈS 

Badalona 1 ex. al turó d’en Tries el 25.VI.
Se l’observa fins a principis de juliol (JJPA

i MLMA).
Barcelona 1 ex. cantant al parc del Gui-
nardó el 4.IV; primera citació prenupcial
(XLBA i MIBA). 2 exs. joves peixats per Pica
pica al parc del Guinardó el 13.VI; pri-
mera nidificació coneguda per a l’espè-
cie al parc (XLBA). 1 ex. jove el 18.VI
(XBAA).

BERGUEDÀ

Gironella 1 ex. prop del poble el 15.II
(RMBA i JAPB).

MARESME

Premià de Dalt 1 ex. al turó de Salve Regi-
na el 19.III (JPSA). 

Teià 1 ex. passa volant sobre l’autopista
A19 el 21.II (PCRA). 
Tiana 1 ex. cantant a la Conreria el 29.VI
i el 30.VI (JJMA i XLBA).

SEGRIÀ 

Torres de Segre 1 ex. al pantà d’Utxesa el
8.III (JPPE i SDMA).

VALLÈS OCCIDENTAL 

Ripollet 1 ex. escoltat cantant a can Pie-
lla el 9.IV; espècie en gran regressió a la
comarca (FMVB). 
Santa Perpètua de Mogoda 2 polls volan-
ders a Gallecs el 3.VII (FMVB) i el 7.VII
(FMVB i JRRC).

Cuculus canorus 
Cucut 

ALT CAMP

Montferri 1 ex. escoltat cantant a Vilar-
dida el 7.IV; primera citació prenupcial
(CGGA i XBGA).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. a la closa de les Daines l’1.IV
(CLAA); primera citació prenupcial.

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. al Canal Vell el 31.III
i 1 ex. migrant cap al N a Riumar; prime-
res citacions prenupcials (DBCA i HSSA). 1
ex. de 1r hivern al Canal Vell el 17.IX;
darrera observació postnupcial (DBCA).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. al camp de golf
el 24.III (UNXA); primera citació de pas
prenupcial. 2 exs. als itineraris el 20.VI
(RGBA i ARMC). 1 ex. de fase vermella el
16.IX (FLSA); darrera citació de pas post-
nupcial.
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BARCELONÈS 

Barcelona 1 ex. al parc Güell el 9.VII; cita-
ció estival (XBAA).

GARROTXA

Olot 1 mascle cantant a can Mitjà - Les
Fonts el 24.III (JFCA).

GIRONÈS

Girona 1 ex. al riu Ter l’1.IV (CPVA).

OSONA

Sant Martí d’Albars 1 ex. el 19.III (JBCB);
primera citació prenupcial rebuda aquest
any de la Catalunya central.

RIBERA D’EBRE

Flix 1 ex. a Sebes el 28.IV (PJMB).

RIPOLLÈS

Queralbs 1 ex. alimentant-se pel terra al
naixement del Freser, a 2.500 m d’altitud,
el 18.VIII (JMCA). 
Setcases 1 ex. jove alimentant-se pel terra
(caçant ortòpters amb poc èxit) al puig de
Pastuira, a 2.500 m d’altitud, el 15.VIII
(LCCA i LCPA).

SEGRIÀ

Soses 1 ex. el 29.VIII (APSA). 
Torres de Segre Més d’1 ex. cantant al pan-
tà d’Utxesa el 8.IV i 1 poll el 3.VII (JEBA).

VALLÈS OCCIDENTAL 

Cerdanyola del Vallès 3 mascles cantant
al torrent de can Domènech (Campus UAB)
l’1.V (ACTA).        

Tyto alba
Òliba 

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. a l’estació biològica
del Canal Vell el 6.III; darrera observació
prenupcial (DBCA i MFCA). 1 ex. a l’estació

biològica del Canal Vell el 6.X; primera
observació postnupcial (DBCA).

BAIX EMPORDÀ

Sant Feliu de Guíxols La parella que cria
al nucli urbà treu aquest any un únic poll,
que vola el 15.VIII (CACB i MACB).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat Dades de nidificació:
2 territoris ocupats a la part deltaica de
Viladecans el 6.V (FSEB, FLSA i RGBA). 2 polls
al niu d’una masia el 6.V (DGBA). 1 ex. jove
anellat a can Comes el 19.VIII (ASAA). 
Molins de Rei 1 ex. als aiguamolls el 30.XI
(SSAA); primera citació per a l’àrea. 
Sant Vicenç dels Horts 1 ex. a la plaça
de la vila el 18.XII (SSAA). 

GARROTXA

Santa Pau 1 ex. observat al bosc de Tos-
ca el 19.IV (PCRA/PZVG).

GIRONÈS

Girona 1 ex. a Palau Sacosta el 27.V (HPMA).
1 ex. al cementiri de Sant Daniel el 4.VII
(PGGA).

PLA DE L’ESTANY

Esponellà 1 ex. volant sobre la carretera
el 27.V (CFQA).
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Otus scops  
Xot

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 2 exs. anellats a l’estany de Palau el
4.IV (OCVA); primera citació prenupcial.

ALT PENEDÈS

Vilobí del Penedès 2 exs. sentits a la pedre-
ra el 29.XII; citació hivernal (XGMA).

BAIX EBRE/MONTSIÀ 

Delta de l’Ebre 2 exs. cantant a l’illa de
Sapinya el 21.III; primera observació post-
nupcial (DBCA i MFCA). 1 ex. de 1r hivern
anellat al Canal Vell el 10.XI; darrera cita-
ció postnupcial (DBCA, LJFA, JPVF, HMMA i
FLRB). 

BAIX LLOBREGAT 

Delta del Llobregat 1 ex. cantant a la rie-
ra de Sant Climent el 17.III (FSEB, RGBA i
JAMA); primera citació de pas prenupcial.
1 ex. nidificant a la caixa niu de l’itinera-
ri el 23.IV (ARMC i FLSA). 1 ex. anellat a can
Comes el 16.IX (ASAA). 
Olesa de Montserrat Cap parella nidifi-
cant aquest any al casc urbà d’Olesa; cal
recordar que els darrers anys niava a la
zona (JCRD).

GIRONÈS

Girona 1 ex. a les Pedreres el 29.III (ACHA).

MARESME

Tiana 1 ex. anellat a ca l’Andreu el 27.X;
darrer anellament de la campanya (JFOB).  
Mataró 2 exs. cantant al Parc Central el
13.XII (ACSA i RVLA); citació hivernal.       

VALLÈS ORIENTAL 

Mollet del Vallès 2 exs. a can Torres el
14.III; primera citació prenupcial (FMVB). 

Bubo bubo
Duc 

ALT CAMP

Vilabella 1 ex. cantant en una gorja del
riu Gaià el 19.III (ABBB).

ALT EMPORDÀ

Sant Mori 1 ex. atropellat a la carretera
entre Vilaür i Sant Mori el 25.X (PAEA).

ALT PENEDÈS

Sant Martí Sarroca Cant d’1 mascle posat
sobre l’antena de TV d’una finca particu-
lar el 13.XI; primera dada de cant (XGMA). 
Torrelles de Foix Es troba en un niu vell
de duc l’anella d’un Buteo buteo, alliberat
per un centre de recuperació de Fauna Sal-
vatge al març, el 20.X (CGGA i XBGA). 
Vilobí del Penedès 1 ex. ataca una gui-
neu de dia als pèlags de Vilobí el 2.XII
(ICHA). 

BAIX EMPORDÀ

Illes Medes 1 ex. observat durant tot el
període reproductor, però no es constata
cap indici clar de nidificació (MBMA).
Vall del Ridaura detectades fins a 4 pare-
lles amb territori de cria. 2 parelles treuen
2 polls i 1 parella almenys 1 (JRGA).

GARROTXA

Vall d’en Bas 1 ex. a Codella el 8.X (CACB).

NOGUERA

Camarasa 5 exs. cantant, 3 mascles i 2
femelles, també còpules als voltants de
Sant Llorenç de Montgai el 7.I (ANCA).

TARRAGONÈS

Salomó 1 ex. a la Roca Roja el 25.III (ABBB).

VALLÈS OCCIDENTAL 

Montcada i Reixac 3 exs. al torrent de
Reixac el 6.VII i el 14.VII; en posteriors
visites no es va tornar a detectar (ARVB).    
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VALLÈS ORIENTAL 

Santa Maria de Martorelles Comprova-
da la nidificació el 17.V (FMVB). 

Athene noctua 
Mussol comú 

ANOIA

Igualada Còpula el 13.II (MGXC).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. trobat atropellat als
afores de Deltebre el 16.VI; localitat poc
habitual per a l’espècie (DBCA i MFCA).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat Dades de nidificació:
2 exs. joves alimentats per 1 ex. adult el
3.VI (DGBA). Nidificant comú.

BARCELONÈS 

Barcelona 2 exs. cantant al Poble Sec el
25.II (JAPB). 

OSONA

Centelles 2 exs. sentits el 26.VIII en un
lloc boscós del Puisagordi on l’espècie no
és habitual (FTGA).
Taradell 3 polls a la teulada del mas del
Vivet el 22.VI (RPEA). 

PLA DE L’ESTANY

Porqueres 1 ex. el 21.V (ADGA). 
Cornellà del Terri 3 exs. al veïnat de Pujals
dels Cavallers el 21.VII (CFQA).

Strix aluco  
Gamarús 

BARCELONÈS

Barcelona 2 exs. cantant a prop del Palau
Nacional de Montjuïc entre el 20.VII i el
15.VIII (JAPB). 1 ex. a les rodalies del parc de
les Aigües a partir del 17.VIII (ABBB i OBON).   

GIRONÈS

Girona 1 ex. a l’escola Bruguera, al cen-
tre de la ciutat el 4.III (NBRA).

OSONA

Perafita Niu amb ous, en un bosc mixt a
750 m d’altitud, el 9.IV (JBCB). 
Sant Pere de Torelló 4 polls molt petits
en una fageda el 25.III (ESSA).

PLA DE L’ESTANY

Banyoles 1 ex. cantant al puig de Sant
Martirià el 18.IV (CFQA). 1 ex. als aigua-
molls de la Puda el 27.IV (OCVA i GGOA).

TERRA ALTA

Horta de Sant Joan 1 ex. cantant al mas
de la Franqueta l’11.VIII (JMVD).

Asio otus
Mussol banyut

ALT CAMP

Bràfim Niu amb polls demanant menjar
el 20.V (CGGA i XBGA).
Vila-rodona 3 polls fora del niu demanant
menjar el 20.V (CGGA i XBGA).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. a les pinedes del càmping la
Laguna entre el 14.V i el 18.V (MGGA). 
Vilajuïga 3 exs. sentits al sector dels dòl-
mens el 25.II (JAPB). 

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. als pins del Cana-
lot, punta de la Banya, el 30.III (DBCA i
MFCA).

BAIX EMPORDÀ

Baix Ter Es localitza un poll d’uns 10 dies
a les pinedes del golf de Gualta el 25.VI
(PAEA)
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BAIX LLOBREGAT

Sant Just Desvern 1 ex. volant al cap-
vespre sobre la zona de la font del Ferro
el 13.II (CODA).

BAIX PENEDÈS

El Montmell S’escolten polls a les Pine-
des Altes el 16.V (CGGA i RRJA).

BERGUEDÀ

La Nou de Berguedà Sentits joves dema-
nant menjar el 23.VI, en una zona de con-
tacte entre una pineda de Pinus sylvestris i
pastures, a una altitud de 900 m (PABB).

GARROTXA

Olot 1 ex. a Batet el 29.IX (EBIB/PZVG). 1
ex. observat a Massandell-les Tries el 13.IV
(FTCA/PZVG). 

OSONA

Taradell 3 polls volanders emeten el reclam,
des d’una arbreda mixta (Pinus pinea, Quer-
cus cerrioides i Quercus ilex) al límit amb
uns conreus i una urbanització, el 25.V
(RPEA).

VALLÈS OCCIDENTAL/VALLÈS ORIENTAL 

Plana del Vallès Es prospecten 31,5 km2

es localitzen 6 territoris, amb una pro-
ductivitat d’1,8 i un èxit reproductor de
2,25. Primera llocada trobada el 8.IV i la
darrera el 2.VII (FMVB).

Asio flammeus
Mussol emigrant 

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. a l’estany de Palau el 26.IV
(CJMA).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. a les dunes de la gola
de Pal el 4.IV; darrera observació prenupcial

(DBCA i FVEA). 1 ex. de 1r hivern trobat
acabat de morir, probablement per col·lisió
amb un vehicle, al camí del Pas el 5.X; pri-
mera observació postnupcial (DBCA i MFCA).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a ca l’Arana el
31.III (XLBA i MIBA). 
Sant Boi de Llobregat 1 ex. sobre ca la
Inglada el 17.XII (PEGA).

BAIX PENEDÈS

La Bisbal del Penedès 1 ex. ferit d’un tret
a Ortigós el 28.XI (CGGA i RRJA).

OSONA

El Brull 1 ex. als prats supraforestals del
Matagalls, a 1.600 m d’altitud, el 16.I a les
12 hores (RPSA).

TARRAGONÈS

Tarragona 1 ex. és capturat el 28.XI i
ingressat al centre de recuperació de Torre-
ferrussa el 30.XI. Es va confirmar que la
causa d’admissió era per un tret i va morir
l’endemà (FCBA).

Aegolius funereus
Mussol pirinenc 

RIPOLLÈS

Setcases 1 ex. cantant en un bosc subal-
pí de Pinus uncinata el 20.V (ESSA).

VAL D’ARAN 

Bossòst 1 mascle el 6.V cantant al migdia
al bosc d’Aubàs, a uns 1.800 m. d’altitud
(XGMA i ECGB).     

PIRINEUS 

S’han trobat 12 territoris nous d’Aego-
lius funereus (7 a la Cerdanya, 3 al Pallars
Sobirà, 1 a la Val d’Aran i 1 al Berguedà).
S’han controlat 31 territoris. S’han trobat
11 nius, 7 al Pallars Sobirà, 3 a la Cer-
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danya i 1 a l’Alt Urgell. 6 d’aquests nius
en caixes-niu, 3 en cavitats de Dryocopus
martius i 2 en cavitats de Dendrocopos
major engrandits amb destral. Els 5 nius
en cavitats de pícids han estat en Pinus
uncinata morts. La mida mitjana de pos-
ta ha estat de 4,6 ous (n=8). L’èxit repro-
ductor de 2,6 (n=8). La productivitat de
0,6 (n=31). Hi ha hagut 2 nius, però, del
Pallars Sobirà d’on n’han volat 6 polls,
que han representat el màx. de produc-
tivitat per a un niu descrit fins ara als Piri-
neus. S’han anellat 27 exs., 7 adults (6
femelles i 1 mascle) i 20 polls. S’han
col·locat 13 caixes-niu, 7 al Pallars Sobi-
rà, 4 a l’Alt Urgell i 2 a l’Alta Ribagorça
(JDAB i RMBA).

Caprimulgus europaeus  
Enganyapastors

ALT CAMP

Aiguamúrcia 1 ex. a la roca Ferrana el
14.IV; primera citació prenupcial (CGGA).
Querol 1 ex. a Montagut el 17.IX; darre-
ra citació postnupcial (CGGA).

ALT EMPORDÀ

L’Albera 1 ex. als estanys de la Jonquera
el 8.IX (LHPB i NBFA).
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. anellat a l’estany de Palau el
26.IV (CJMA); primera citació prenupcial.

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 mascle adult anellat al
Canal Vell el 16.IV, primera observació
prenupcial (DBCA i PCPA). 1 ex. entrant del
mar, on és empaitat per nombroses Larus
audouinii, el 16.V; darrera observació pre-
nupcial (DODA, JAPB i RMBA). 1 mascle adult
al Trabucador el 29.VIII; primera obser-
vació postnupcial (DBCA, FVEA i MFCA). 1
femella/1r hivern al Canal Vell l’11.X; darre-
ra observació postnupcial (DBCA).

BAIX LLOBREGAT

Molins de Rei 1 parella nidifica en una
illeta netejada per a la instal·lació de pla-
ques solars als aiguamolls de Molins (SSAA).

GARROTXA

Montagut 1 ex. a la carretera d’Oix, i 2
exs. a la zona del Pujol el 7.VII (JFCA).
Santa Pau 1 ex. a Colltort-Fontpobra el
21.VII (APXD).

GIRONÈS

Girona 1 ex. a Sant Daniel el 28.IV (PFLB).

SEGRIÀ

Vilanova de la Barca 1 ex. al sot del Fus-
ter el 7 i el 8.X (ACTA i CJMA).

VALLÈS ORIENTAL

Mollet del Vallès 2 exs. cantant a la rie-
ra de Gallecs el 8.V; primera citació pre-
nupcial (FMVB).

Caprimulgus ruficollis  
Siboc

BAGES

Mura 1 ex. anellat a les Refardes el 16.V
(JFOB).
Navarcles 1 ex. atropellat a la carretera de
Navarcles a Talamanca el 20.V (AOTA, MLMB,

PSGA i TMMA).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. prop de Camarles el
14.IV; primera observació prenupcial
(DBCA). 1 ex. a la pista de la sèquia Sani-
tària, entre l’Ampolla i Camarles, el 2.XI;
darrera observació postnupcial (DBCA, EBAA

i IASA).

GIRONÈS

Salt 1 mascle cantant a la zona de les Sorre-
res durant el mesos de maig i juny (JVLA,

LGPA, MBMB i APBE).
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MARESME

Tiana 1 ex. a ca l’Andreu l’11.X; darrera
citació postnupcial (JFOB).        

SEGRIÀ

Alfés Seguiment d’un niu a la timoneda:
un ex. covant un únic ou el 24.V, l’adult
continua covant l’1.VI; 1 adult més un
volander a la zona el 22.VI (DGCA, DGJA i
GBCA). 

SELVA

Riudellots de la Selva 1 mascle cantant
en una brolla molt degradada, amb pins i
eucaliptus, entre la N-II, l’autopista i diver-
ses línies d’alta tensió, el 23.V (PPFA).

VALLÈS ORIENTAL

Mollet del Vallès 1 ex. cantant a la riera
de Gallecs el 8.V; primera citació prenupcial
(FMVB).

Apus melba  
Ballester 

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 2 exs. a l’estany del Cortalet el 28.III
(BMBA); primera citació prenupcial. 1 ex.
a l’estany del Cortalet el 3.X; darrera cita-
ció postnupcial (JMAA).

ALT PENEDÈS

Vilafranca del Penedès Observat el 30.III;
primera citació prenupcial (XBGA). Obser-

vat el 26.X; darrera citació postnupcial
(XBGA). 

BAGES

Manresa Present des del 21.III (ABHA).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. en vol sobre el Canal
Vell el 4.IV; primera observació prenup-
cial (DBCA). 1 ex. en vol sobre els erms de
la Tancada l’1.XI; darrera observació
postnupcial (DBCA i FVEA).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat Més de 15 exs. al
Remolar el 21.III (RGBA, FSEB, ARMC,

XLBA i DDDA); primera citació de pas
prenupcial. Un estol d’uns 300 exs. sobre
el Remolar el 29.IX (FLSA, RGBA, EGPA i
SWXA); grup nombrós. 1 ex. sobre la Vida-
la (FLSA). 
Cornellà de Llobregat 1 ex. el 28.X (ASAA);
darrera citació de pas postnupcial.

BARCELONÈS 

Barcelona 1 ex. a Sant Andreu el 16.III;
primera citació prenupcial (JCCA). 50
exs. en migració al parc del Guinardó el
28.III (XLBA). 800 exs. al puig d’Olorda
el 21.VIII (DDDA, FLLA i JPSA). 1 ex. a Nou
Barris el 28.X; darrera citació postnup-
cial (JEBA). 

GARROTXA

Montagut 15 exs. a coll de Jou l’1V (JFCA). 
Olot 3 exs. en migració el 15.IV (LGPA).

GARRIGUES

Puiggròs 1 ex. als plans el 19.III (GBCA).

GIRONÈS

Girona 2 exs. en migració a la zona de
mas Xirgu l’11.IV (MBMB). Diversos exs. a
la zona dels Àngels el 13.IX (PFLB).
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MARESME

Premià de Dalt 17 exs. en migració al
turó de Salve Regina el 18.III; primera
citació prenupcial (JPSA). 300 exs. sobre-
volant el turó de Salve Regina el 27.IX
(JPSA). 
Tiana Observat a ca l’Andreu el 26.X;
darrera citació postnupcial (JFOB).        

OSONA

Tavèrnoles 10-15 parelles reproductores
al Cingle Vermell, a 700 m d’altitud, el
28.V (JBCB). 
Vic 40 exs. a la depuradora el 26.III (CMGA).

PLA DE L’ESTANY

Banyoles 1 ex. en migració a l’estany el
5.IX (CFQA). 
Orfes 2 exs. enmig d’un estol d’Apus apus
a l’estopera el 26.V (CFQA). 
Porqueres 15 exs. en migració a la zona
dels camps d’en Matella el 3.IX (CFQA).

SEGRIÀ

Vilanova de la Barca 6 exs. al sot del Fus-
ter el 29.X (CJMA i ECBL). 

VALLÈS OCCIDENTAL 

Sabadell 6 exs. el 22.II; primera citació
prenupcial (PCRA).        

VALLÈS ORIENTAL 

La Roca del Vallès 400 exs. en migració
el 19.IX (JPSA). 
Vilanova del Vallès 300 exs. en direcció
S l’11.VIII; primera citació postnupcial
(JPSA).        

Apus apus  
Falciot negre

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà Primeres observacions prenupcials
en diferents punts del Parc Natural el 3.IV
(OCVA i LJFA)(CLAA).

ALT PENEDÈS

Vilafranca del Penedès Observat el 29.III;
primera citació prenupcial (XBGA).        

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. a l’Encanyissada el
28.III; primera observació prenupcial
(HSSA). 2 exs. a Deltebre el 19.X; darrera
observació postnupcial (DBCA).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. sobre l’esta-
ció biològica del Remolar el 8.III (FLSA,

RGBA, FSEB i ARMC); primera citació de
pas prenupcial. Aproximadament uns
700 exs. sobre el riu el 27.VIII (ASAA);
nombre destacable. 1 ex. sobre el riu a
l’alçada del Prat del Llobregat el 21.IX
(ASAA); darrera citació de pas postnup-
cial.

BARCELONÈS 

Barcelona 1 ex. l’1.IV; primera citació pre-
nupcial (FTGA). 1 ex. el 9.X; darrera cita-
ció postnupcial (FTGA).

BERGUEDÀ

Montclar Grup de 30 exs. en migració el
2.IX (JEBA).

GARROTXA

Vall de Bianya Molts exs. en migració el
15.IV (LGPA).

GIRONÈS

Cassà de la Selva Diversos exs. en migra-
ció el 8.VIII (APFA). 
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Girona 1 ex. a la zona del pont de Pedra
al mig de la ciutat el 31.III (MVGA i PFLB).

MARESME

Tiana 32 exs. a ca l’Andreu el 12.X; darre-
ra citació postnupcial (JFOB).
Premià de Dalt 3 exs. en migració al turó
de Salve Regina el 18.III; primera citació
prenupcial (JPSA). 

SEGRIÀ

Lleida 1 ex. a la Seu Vella el 31.III i 1 ex.
a la plaça Sant Joan l’1.IV (FMSA).
Vilanova de la Barca 1 ex. al sot del Fus-
ter l’1.X (CJMA, ECBL i ESXA). 

TARRAGONÈS

Tarragona 1 ex. al parc de la Ciutat el 2.IV;
primera citació prenupcial (PASA).
Torredembarra 1 ex. als Muntanyans
el 10.I (XBGA). 1 ex. als Muntanyans
el 29.IX; darrera citació postnupcial
(CGGA).

VALLÈS OCCIDENTAL 

Terrassa Diversos exs. el 24.III; primera
observació prenupcial (AOTA).        

Apus pallidus  
Falciot pàl·lid

ALT EMPORDÀ

Roses 1 poll plomat, però que encara no
vola, trobat en un carrer de la localitat el
31.X (PAEA). 
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. a l’estany del Cortalet el 13.IV
(FTTA); primera citació prenupcial. Mín.
50 exs. a l’estany Europa el 9.IX (JLBA, RLHA

i RRSB).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 2 exs. en vol sobre els
arrossars del Toll el 5.IV; primera obser-
vació prenupcial (DBCA i MFCA). 3 exs. a

l’Encanyissada el 21.XI; darrera observa-
ció postnupcial (DBCA i JPVF).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. al Remolar el
30.III (RGBA i FSEB); primera citació de pas
prenupcial. 1 ex. al Remolar el 30.IX (RRSB).

MARESME

Tiana 1 ex. sobrevolant la Conreria l’1.VI
(XLBA, JJMA i JBDA). Diverses citacions entre
el 20.IX i el 29.IX, amb un màxim de 10
exs. el 24.IX (XLBA). 

TARRAGONÈS

Torredembarra 4 exs. al Roquer l’11.V
(AVDA i JVDA).

VALLÈS OCCIDENTAL 

Cerdanyola del Vallès 1 ex. en migració
sobrevolant la serra de Collserola el 12.IV
(JPSA).

Alcedo atthis  
Blauet 

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 1 ex. al pantà de
Foix el 10.VII; primera citació postnup-
cial (DSCA i PARA).       

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. al Calaix Gran, illa
de Buda, el 12.IV; darrera observació pre-
nupcial (DBCA i MFCA). 1 ex. juvenil al Canal
Vell el 24.VI; primera observació post-
nupcial (DBCA).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 26 exs. el 15.I durant
el cens d’ocells aquàtics hivernants. 1 ex.
estiuejant al Remolar durant els mesos
de maig i juny (FSEB i FLSA). 2 exs. a la bas-
sa dels Pollancres el 25.VI (ARMC i DGBA);
primera citació de pas postnupcial.
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BARCELONÈS 

Barcelona 1 ex. al port de Barcelona el
21.II (ADOA). 1 ex. als jardins del Laberint
el 8.VII; primera citació postnupcial (XBAA).
1 ex. al port de Barcelona a partir del 28.XI
(ADOA). 
Sant Adrià de Besòs 1 ex. a la desembo-
cadura del Besòs el 27.XII (XLBA); aquest
any ha tornat a hivernar a la zona (XLBA).
Santa Coloma de Gramenet 2 exs. al riu
Besòs el 30.XI (XLBA i FMVB).      

BERGUEDÀ

Borredà 2 exs. joves anellats al molí del
Pont el 13.VIII (CLVA i CMVA).

MARESME

Malgrat de Mar 1 ex. a la desembocadu-
ra de la Tordera el 2.I (XLBA i FMVB). 
Tiana 1 ex. a ca l’Andreu el 20.IX (XLBA)
i l’11.XI (AATI). 

NOGUERA

Camarasa 1 ex. a la part de dalt de l’em-
bassament de Sant Llorenç de Montgai el
13.V (LPEA i RPEA).

RIBERA D’EBRE

Riba-roja d’Ebre 2 exs. el 8.IV i 1 ex. el
7.XII a l’embassament de Riba-roja (MAXD

i VCBA).

TARRAGONÈS

Torredembarra 1 ex. el 25.XI (EAXA, EFXC,

PJAA i VRXA). 
Vespella 2 exs. al pantà de Gaià el 4.X
(DVJA, JCRE, MSSA i PTEA).

VALLÈS OCCIDENTAL 

Palau de Plegamans 1 ex. a l’hostal del
Fum el 28.XII (JPCA).        

Merops apiaster  
Abellerol

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 15 exs. als estanys del Matà (PLLA)
i 3 exs. a l’estany de Palau (OCVA i LJFA) el
12.IV; primeres citacions prenupcials. 3
exs. als estanys del Matà el 13.IX; darrera
citació postnupcial (JMAA).

ALT PENEDÈS

Olèrdola Observat el 12.IV al puig de l’À-
liga; primera citació prenupcial (XBGA).
Escoltat el 16.IX; darrera citació postnupcial
(CGGA, HSCA, RRJA i XBGA).        

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. a l’illa de Buda l’11.IV;
primera observació prenupcial (DBCA, MFCA

i JAJA). 7 exs. al Canal Vell el 8.X; darrera
observació postnupcial (DBCA). 

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 3 exs. sobre el Remo-
lar el 6.IV (FLSA, RGBA i ARMC); primera cita
de pas prenupcial. Un estol de 110 exs.
aturats a la maresma el 4.IX (RGBA). 2 exs.
a la maresma el 18.IX (RGBA, ARMC i EGPA);
darrera citació de pas postnupcial.

BARCELONÈS 

Barcelona Observat en pas al turó de la
Magarola (Parc de Collserola) el 17.IV;
primera citació postnupcial (DDDA). 21
exs. al parc del Guinardó en direcció N el
13.VI (XLBA). 1 ex. al parc del Guinardó
el 18.VI (XBAA). 5 exs. als jardins del Labe-
rint el 22.VII; primera citació postnup-
cial (XBAA). Observat en pas al turó de la
Magarola (Parc de Collserola) el 24.IX;
darrera citació postnupcial (DDDA, FLLA i
JPSA). 

GIRONÈS

Girona Alguns exs. a Montilivi el 15.V
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(JBPC). 15 exs. a la zona dels Àngels el 13.IV
(PFLB i XCFA).

MARESME

Premià de Dalt Escoltats sobrevolant el
turó de Salve Regina en migració el 18.III;
primera citació prenupcial (JPSA). 

PLA DE L’ESTANY

Banyoles 50 exs. volant sobre la ciutat el
22.IV (CFQA). 43 exs. en migració a la Dra-
ga el 10.IX (CFQA). 
Esponellà 5 exs. al costat del riu Fluvià
el 22.IV (CFQA). 
Serinyà 20 exs. en migració aturats en uns
fils de telèfon al pla de Martís el 3.IX (CFQA).

SEGRIÀ

Vilanova de la Barca 1 ex. al sot del Fus-
ter el 17.IX (JEBA).

VALLÈS OCCIDENTAL 

Cerdanyola del Vallès Aprox. 100 exs.
aturats a les proximitats del campus UAB
l’11.V (ACTA).        

VALLÈS ORIENTAL 

Martorelles Observat al riu Besòs el 14.V
i el 25.VII (ARVB). 
La Roca del Vallès 1 parella construint el
niu en un talús del riu Mogent el 30.V
(JPSA). 
Vilanova del Vallès 15 exs. en migració
el 22.VIII; primera citació postnupcial
(JPSA).        

Coracias garrulus  
Gaig blau

ALT EMPORDÀ

Garriguella 1 ex. el 2.V (ESVA); primera
citació prenupcial.
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. a Vilaüt el 4.V (PAEA); prime-
ra citació prenupcial. Població nidificant

avaluada en 5-6 parelles (JMAA). 1 ex. als
arrossars de la Gallinera el 20.IX (MPXC);
darrera citació postnupcial.  

ALT PENEDÈS

La Talaia 2 exs. el 19.VI (MMMB i PTEA). 
Torrelles de Foix 1 ex. a la carretera de
Pontons el 25.V (ICHA).        

BAGES

Calders 1 ex. juvenil el 30.VIII (LHPB i
NBFA).

BAIX CAMP

Reus 1 parella cria 3 polls, a menys d’1
km de la ciutat, entre el 4.VII i el 27.VII;
primera dada de cria comprovada per a la
comarca (XGMA). 1 ex. a la zona de l’aero-
port el 23.IX; darrera citació postnupcial
(XGMA). 

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. a Deltebre el 24.IV
(DBCA). 1 ex. al Niño Perdido el 28.IV (DBCA

i FVEA). 1 ex. als pins del Soro, punta de
la Banya, el 14.V (FBAA). 1 ex. juvenil al
Niño Perdido el 17.IX (DBCA).

BAIX EMPORDÀ

Baix Ter 1 ex. a Foixà els dies 12.VII i
13.VII (JFXA).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a cal Dalit (PEGA)
i 1 ex. a can Dimoni l’1.V (RMXA); prime-
ra citació de pas prenupcial. 1 ex. a la
reguera de les Bogues el 31.V (GSPA a:
CISEN; El Pebret, núm. 14); darrera cita-
ció de pas prenupcial. 1 ex. al camí de
València el 17.IX (JLBA, RLHA i RRSB); pri-
mera citació de pas postnupcial.

BARCELONÈS 

Barcelona 1 ex. en pas al turó de la Maga-
rola (Parc de Collserola) l’11.IX (DDDA,

KTTA, STXA i JPSA).
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GIRONÈS

Girona 1 ex. a la Creueta el 7.V i el 6.IX
(JBPC).

MARESME

Tiana 1 ex. a ca l’Andreu el 7.V (JJMA). 
Vilassar de Dalt 1 ex. el 15.V (DTVA).       

NOGUERA

Bellcaire d’Urgell 2 mascles fent una para-
da nupcial a la serra de les Quadres el 21.V
(JEBA).

PLA DE L’ESTANY

Vilademuls 1 ex. al veïnat de les Olives
el 7.V (CGNA i JJBA).

PLA D’URGELL

Bellvís 2 adults i 3 polls volanders prop
del tossal Roig el 13.VII (FMSA). 

RIBERA D’EBRE

Ascó 1 ex. el 7.X (LJAA). 

TARRAGONÈS

Creixell 1 ex. a Creixell el 27.IV (CGGA i
XBGA). 
La Pobla de Montornès 1 ex. al mas Mer-
cader el 28.V; no es torna a veure en cap
de les visites posteriors (ABBB).

VALLÈS OCCIDENTAL 

Sentmenat 1 ex. migrant al pla de Colo-
ma el 20.V (BIPA i SAAA).       

Upupa epops 
Puput

ALT CAMP

Vilabella Niu amb 4 polls començant a
plomar el 21.III (CGGA i XBGA).

ALT EMPORDÀ 

L’Albera 1 ex. al mas Faig de Cantallops
el 6.I (ACJA).

ALT PENEDÈS

Sant Martí Sarroca 1 ex. el 27.X; darre-
ra citació postnupcial (XGMA).
BAIX EMPORDÀ

Castell d’Aro - Platja d’Aro Presència
hivernal d’exs. aïllats o petits grups a la
vall del Ridaura, amb un màxim de 5
exs. a punta Prima el 29.XII (CACB).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 2 exs. a la Vidala el
15.I (ASAA). Nidificant freqüent amb els
primers polls volanders al Remolar i rie-
ra de Sant Climent el 4.VI (DGBA a: CISEN;
El Pebret, núm. 14). 4 exs. junts a la Maga-
rola el 6.XII (JJMB i RRSB).

BARCELONÈS

Barcelona 2 exs. als jardins del palau de
Pedralbes el 27.II; primera citació pre-
nupcial (XBAA). 1 ex. a l’antic jardí Botà-
nic de Barcelona el 17.IX; darrera citació
postnupcial (XLBA i JBDA). 1 ex. al parc del
Guinardó el 8.XII; citació hivernal (XBAA).

GARROTXA

Olot 1 ex. a les Fonts el 5.XI (JFCA).

GIRONÈS

Girona 1 ex. a Palau el 4.IV (ISSA i PFLB). 
Sant Julià de Ramis 1 ex. al Congost el
31.XII (MPXF i NRXA).

MARESME

Tiana 1 ex. a ca l’Andreu l’1.XI (AATI). 2
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exs. a ca l’Andreu el 15.XI (CLVA); citacions
hivernals.
Tordera 2 exs. a la Júlia el 29.II; primera
citació prenupcial (JRRC).

NOGUERA

Artesa de Segre 2 exs. el 20.II (SMRA). 
Cubells 1 ex. a la torre de Fluvià el 20.II
(SMRA). 
Montgai Grup de 6-7 exs. a les Quadres
el 18.VI (JEBA). 
Preixens 2 exs. a les Ventoses i 1 ex. al
Pradell de Sió el 20.II (SMRA).

OSONA

Vic 1 ex. el 6.II (MORA).

PLA D’URGELL

Bell-lloc 1 ex. en una bassa el 23.XII (FMSA). 
Bellvís 1 ex. al riu Corb el 2.I (FMSA). Niu
ocupat amb polls a la torre Colomet el
24.IV (FMSA). 

RIBERA D’EBRE

La Palma d’Ebre 1 ex. a les Quarterades
el 2.I (RACC). 
Vinebre 1 ex. el 18.XI (RACC). 

SEGRIÀ

Alcoletge-Albatàrrec Mín. d’11 exs. en
ambients propers al riu Segre el 8.I (CDXB,

EFXB, SWWA i XRNA). 
Lleida 2 exs. el 25.XI (FMSA).

SELVA

Fogars de la Selva 1 ex. en uns camps al
costat del riu Tordera el 16.XII (JPCA).

TARRAGONÈS

Tarragona 1 ex. passa volant davant del
balcó del Mediterrani el 31.XII (RACC).
Torredembarra 2 exs. 9.I, 1 ex. el 3.XII,
1 ex. el 17.XII, tots als Muntanyans el
(AVDA, PASA, CSXB, DEFA, DEPA, EGXB, EIBA,

JBXA, JRXA, MPXA i NSXB). 

VALLÈS OCCIDENTAL 

Castellbisbal 1 ex. al riu Llobregat el 30.I
(ADOA). 
Cerdanyola del Vallès 1 ex als prats de
Sant Iscle de les Feixes el 29.I (CODA).
Vacarisses 1 ex. al torrent del Sellerés el
7.II (APSA).

VALLÈS ORIENTAL 

Parc Serralada Litoral 1 ex. escoltat can-
tant al coll de la Vallensana l’11.II; primera
citació prenupcial (ARVB).        

Jynx torquilla  
Colltort

Només dues dades es poden considerar
estrictament hivernals: l’exemplar trobat
mort a l’Alt Camp al desembre i l’ocell del
delta del Llobregat del gener. Les tres obser-
vacions del mes de novembre podrien
correspondre encara als darrers migrants
postnupcials i l’exemplar cantant al Vallès
Oriental a finals de febrer podria ser un
migrant prenupcial primerenc. La resta de
dades encaixen dins el patró fenològic
habitual a Catalunya.-RACC i SHVA.

ALT CAMP

Montferri 1 ex. a Montferri el 2.VII (ABBB). 
Querol 1 ex. a la plana de l’Esgarip l’11.IX;
darrera citació postnupcial (CGGA). 
Valls 1 ex. mort, possiblement atropellat,
al casc urbà el 19.XII (XTSA).

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 2 exs. al pantà de
Foix el 13.IV (CGGA, RRJA i XBGA). 

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. adult anellat al Canal
Vell el 7.IV; primera citació prenupcial
(DBCA). 1 ex. adult anellat al Canal Vell
l’1.V; darrera observació prenupcial (JJMA).
1 ex. adult anellat al Canal Vell el 18.IX;
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primera observació postnupcial (DBCA).1
ex. a l’ecomuseu de Deltebre el 27.X; darre-
ra observació postnupcial (DBCA).

BAIX EMPORDÀ

Baix Ter 1 ex. a les basses del Ter Vell
l’1.IV; primera citació en pas prenupcial
(DGJA, DBRA, XGMA i ECGB). 1 ex. a la plat-
ja de Pals, davant les basses d’en Coll, el
27.XI (JCWA i DBRA).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. al càmping cala
Gogó el 15.I (BCLA, FJJA i JFTA); exemplar
hivernant. 1 ex. al parc urbà de la Solida-
ritat el 12.IX (PEGA); primera citació de
pas postnupcial. 
Molins de Rei  1 ex. als aiguamolls de
Molins el 26.XI (CFMA); darrera citació de
pas postnupcial.

BARCELONÈS 

Barcelona 1 ex. al turó de la Magarola
(Parc de Collserola) el 7.IV; primera cita-
ció prenupcial (DDDA). 1 ex. al parc del
Guinardó el 15.IX (XLBA, ALSA i EBPB). 1 ex.
al parc del Guinardó el 2.XI (XLBA i JBDA).

BERGUEDÀ

Gósol 1 ex. cantant l’1.IV (CMGA).

GARROTXA

Olot 2 mascles cantant a prat de Cuní el
15.IV (LGPA i MOPA). 
Vall de Bianya 1 mascle cantant a la vall
del Bac el 28.V (JFCA i MMAA).

GIRONÈS

Girona 1 ex. a la bassa de la Barca el 12.IV
(EGXB).

MARESME

Tordera 2 exs. escoltats cantant a la Júlia
el 6.IV (JRCC).

OSONA

Roda de Ter 1 ex. el 7.III (FMVB). 
Vidrà 1 ex. cantant el 22.III (ESSA).

RIBERA D’EBRE

Flix 1 ex. cua-curt anellat a Sebes el 29.VII
(RACC).

RIPOLLÈS

Camprodon Adults entrant al niu, a la vall
de Bolòs, el 28.V (JFCA i MMAA).

SEGRIÀ

Lleida 1 mascle cantant a la Mitjana el
8.IV (JEBA). 
Torres de Segre 1 ex. al pantà d’Utxesa el
27.III (JCMF, JPCA i XGMA).

SELVA

Hostalric 1 mascle cantant a la zona de
can Perxistó el 26.III (JRRC i SMRA). 

VALLÈS ORIENTAL 

Gualba 1 ex. cantant a can Serrat el 26.II;
primera citació prenupcial (JRRC, JPCA i
XGMA).

Picus viridis
Picot verd

BAIX LLOBREGAT 

Delta del Llobregat Diferents parelles
nidificants a les pinedes litorals. Exem-
plars joves de 2 parelles diferents al Remo-
lar el 4.VI (DGBA).

BAIX PENEDÈS

L’Arboç 1 ex. a la Timba el
4.VII (JCRE i PTEA).
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Dryocopus martius  
Picot negre

Interessant recull d’observacions a la comar-
ca d’Osona i Solsonès, les quals ens indi-
quen, una vegada més, que aquest picot
ha experimentat una tendència expansiva
i que, tant l’àrea de distribució com el rit-
me de colonització, va en augment en
ambients meridionals i de baixa altitud.
Sens dubte les primeres parelles instal·lades
fa quatre anys en ambients òptims de Sant
Pere de Torelló i Centelles a la comarca
d’Osona (Copete 2000, Ribas 2000) lluny
dels nuclis Prepirinencs, han tingut èxit
reproductor i estan produïnt noves obser-
vacions, fora de l’època de reproducció,
en zones pròximes d’influència, les quals
s’hauríen de prospectar a la primavera per
comprovar la seva nidificació. Fenològi-
cament aquests moviments es detecten des
de l’octubre fins al desembre (Cramp 1985)
just quan la població jove s’ha indepen-
ditzat dels territoris paterns, cercant pare-
lla i nous territoris.-JRRC.

OSONA

Centelles Niu amb 3 polls (2 mascles i
1 femella) a les serres de Puigsagordi el
28.V; aquest és el penúltim dia d’estada
al niu i, després de deixar-lo, ni els polls
ni els adults dormen a la zona (JCMF, JPCA

i XGMA). 
Muntanyola 1 ex. se sent repetidament i
es troben forats de niu en Populus sp. de
grans dimensions, e1 31.X. 1 ex. en un
bosc mixt, a 650 m d’altitud, el 10.XI
(JBCB). 
Sant Bartomeu del Grau Observats molts
rastres frescos en pins morts i en un pal
de telèfon, cap al Gorg Negre, el 3.XII
(JBCB). 
Sant Pere de Torelló 1 parella nidifica per
4t any consecutiu en un bosc de Fagus
sylvatica (ESSA). 
Santa Cecília de Voltregà 1 ex. en un

bosc de Pinus sylvestris de Santa Perpètua,
a 650 m d’altitud, el 2.XII (JBCB).

PALLARS SOBIRÀ

Mata de València Còpula observada el
19.IV en una branca lateral d’un Abies alba.
(GLLA, JCBC i SRJA).

SOLSONÈS

Clariana de Cardener 1 ex. prop de l’em-
bassament de Sant Ponç, a 550 m d’alti-
tud, el 29.X; es tracta de la localitat més
meridional de la comarca on ha estat cita-
da l’espècie (ACOB).

VALLÈS ORIENTAL 

Castellcir 1 ex. a la Sauba Negra i 1 ex.
al torrent de Centelles l’1.X (DRJA, JMAC,

JMAD i SRJA)      

Dendrocopos medius  
Picot garser mitjà 

Espècie restringida a la comarca de la Val
d’Aran que es troba al vessant nord dels
Pirineus, a la conca fluvial del riu Garona.
Ocell especialista en l’explotació d’un nín-
xol específic, on es troba molt lligat a bos-
cos mixtos caducifolis vells i madurs amb
preferències per les rouredes d’influència
atlàntica. 

L’any 1990 es descobreix l’espècie al Prin-
cipat durant les prospeccions de Dendro-
copos minor dutes a terme a la Val d’Aran
entre els anys 1987 i 1990 (Romero 1990)
i es troben 2 territoris als voltants de Les.
En reiterades prospeccions entre els anys
1987 i 2000 s’ha comprovat tant l’expan-
sió de l’espècie vall amunt, com l’augment
en nombre d’efectius i l’ocupació de noves
masses forestals caducifòlies, principal-
ment rouredes mixtes (Quercus robur) i
situades entre els 700 i els 900 metres d’al-
titud. El seguiment i el cens de parelles
nidificants a les rouredes mixtes ha donat
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un total de 10 territoris ocupats i un niu
amb una parella criant amb èxit (JRRC,

XGMA i JPCA).-JRRC.

VAL D’ARAN 

Es Bòrdes-Eth Pònt de Rei L’any 2000
s’han localitzat 10 territoris entre Es Bòr-
des i la frontera amb França (JRRC).
Eth Pònt de Rei-Pontaut 1 mascle el 23.IV
canta en una roureda (JRRC). 
Les 1 parella vista i sentida el 21.IV al
barranc de sant Antoni (JRRC). 3 parelles
més vistes i sentides el 22.IV al bosc de
Panec i 1 mascle vist al territori del dia
abans (JRRC). 1 mascle vist el 24.IV en un
niu nou de cria al barranc de Sant Anto-
ni (JRRC).
Pontaut-Bausen 1 parella vista i sentida
el 23.IV al bosc de Plan (JRRC). 
Bausen Una parella és descoberta peixent
el 6.V en una roureda situada en un lloc
amb força pendent, a uns 800 m. d’alti-
tud, a prop de Bausen. El niu estava exca-
vat en el tronc principal d’un Quercus robur
encara viu, però amb algunes branques
mortes, i orientat cap al S-SE, a una
alçada d’uns 5 m. del terra. Es va estudiar
la composició de l’alimentació oferta pels
adults als polls. Durant les dues primeres
setmanes els donaven principalment lar-
ves de lepidòpter, coincidint amb la màxi-
ma abundància d’aquestes a les branques
dels arbres. En canvi, els últims dies dels
pollets dins del niu, un cop va minvar la
disponibilitat de larves a la roureda, la
dieta es va complementar amb fruits d’He-
dera helix, els quals representaven gaire-
bé un terç de la seva alimentació (Aram-
barri et al., 1997). Els dos sexes alimen-
ten els pollets, encara que el mascle ho fa
més sovint, mentre que la femella acos-
tuma a quedar-se amb més freqüència al
niu. A l’última visita, el 23.V, els pollets
treien el cap pel forat per rebre l’aliment,
i només els alimentava el mascle. Durant
el període d’alimentació, el mascle va rea-

litzar la majoria d’extraccions de sacs fecals
de dintre el niu. El nombre de polls es
va estimar en un mínim de 4 exs. Ha estat
la primera dada de cria comprovada de
Dendrocopos medius a Catalunya (XGMA,

ECGB, JPCA i JRRC).

Dendrocopos major  
Picot garser gros 

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. al mas Bec el 12.VIII (TMJA,

APTA i MRSA), 2 exs. a les closes de Mornau
el 20.VIII (JCPA i RACB) i 1 ex. a Vilaüt el
24.VIII (JMAA); citacions d’exs. en disper-
sió a partir del greu incendi que va afec-
tar l’Albera i el cap de Creus a principis
d’agost. 1 ex. a Caramany el 13.XI (JMAA);
citació hivernal.

BAIX EMPORDÀ

Baix Ter 1 ex. a les basses d’en Coll el 7.X
(AGCB, XLBA, JBDA, JJMA i DBRA).

BARCELONÈS 

Barcelona 1 mascle reclamant a la Font
Vella (Parc de Collserola) el 22.III (JPSA).
1 ex. a can Masdeu el 25.XI (DEFA).        

GARROTXA 

Vall de Bianya 1 mascle cantant a la vall
del Bac el 28.V (JFCA i MMAA).

RIBERA D’EBRE

Ascó 1 ex. trobat mort a la carretera, prop
del riu Ebre (LJAA).

SELVA

Maçanet de la Selva 2 femelles en els seus
respectius nius a can Buscatells el 29.V
(JRRC).

TERRA ALTA

El Pinell de Brai 1 femella a la Plana el
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21.VIII; primera observació de l’espècie
a la zona (RACC). 
Horta de Sant Joan 1 ex. vist en diverses
ocasions al mas de la Franqueta entre el
12.VIII i el 14.VIII; realitza vocalitzacions
i tamborineja; probable reproductor (JMVD). 

VALLÈS OCCIDENTAL 

Cerdanyola del Vallès 1 mascle capturat
i alliberat a can Catà el 31.I (JPXK i OBXA).
1 ex. l’1.XI al Campus UAB; no hi cria
(ACTA). 1 ex. al castell de Sant Marçal l’1.XII
(BIPA). 1 ex. a la serra na Joana (Collsero-
la) el 26.XII; no cria a la zona (DDDA).

VALLÈS ORIENTAL 

La Roca del Vallès 1 parella el 10.VI (JPSA). 
Vallromanes 1 ex. al bosc de can Gordi
el 14.VIII (DDDA).        

Dendrocopos minor  
Picot garser petit

Espècie que cada vegada s’observa amb
més freqüència, de la qual a poc a poc es
coneixen millor les seves preferències d’hà-
bitat. El seguiment específic que s’està por-
tant a terme en els darrers anys està
aportant informació real de la seva distri-
bució actual al Principat (Martínez Vilal-
ta 2002). Les observacions obtingudes
aquesta temporada ens indiquen clara-
ment la distribució de tres nuclis biogeo-
gràfics independents entre ells: Val d’A-
ran, Cerdanya i les comarques del nord-
est, que comprenen les conques fluvials
dels rius Fluvià, Ter i Tordera. 

El seguiment i cens de parelles nidifi-
cants al nucli de la conca fluvial de la Tor-
dera ha donat un total de 14 territoris ocu-
pats amb 3 parelles criant amb èxit durant
la temporada, on les preferències d’hàbi-
tat per a aquest nucli són les pollancredes
de cultiu i els boscos de ribera (Romero et
al. 2001).-JRRC.

ALT EMPORDÀ

Arenys d’Empordà 1 ex. el 22.VII (ACHA).
Bàscara Fins a 6 contactes als boscos de
ribera del riu Fluvià l’11.III i 2 femelles
observades el 18.III (JRRC i MGMA). 
Esponellà 1 mascle defensant territori al
riu Fluvià el 20.XII (MVGA i PFLB). 
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. sentit a Caramany el 19.I (XGMA,

JPCA, MPFA i ECGB). 1 ex. a les closes de Mor-
nau el 20.VIII (JCPA i RACB). 3 exs. a l’iti-
nerari del Cortalet el 17.X (SRJA). 1 ex. a
les Torroelles el 26.XI (JCPA). 1 ex. a les clo-
ses del Cortalet el 27.XII (PFLB i ACHA).

BAIX EMPORDÀ

Baix Ter 1 parella observada al riu Ter, a
Sant Llorenç de les Arenes – Foixà, el 2.IV
(JPCA).
La Tallada d’Empordà 1 mascle defen-
sant territori a la resclosa de Canet, al
riu Ter, el 7.XII i el 8.XII (JPCA, XGMA i
ECGB).

CERDANYA

Ger 1 mascle el 12.IV s’acosta al reclam i
tamborina als trossos de Ger (RMVA). 
Montellà-Martinet 1 ex. a prop del roc
de la Mel, just abans d’arribar al nou salt
d’aigua (VAXA). 
Prullans 1 ex. el 15.IV contesta el reclam,
fa una sola tamborinada molt clara (RMVA). 
Riu 2 mascles propers es contesten el 22.IV
a l’avetosa de Riu (RMBA i CCMA). 

GARROTXA

Olot 1 femella en un pollancre al prat de
Cuní el 5.II (LGPA i MOPA). 1 ex. cantant i
tamborinejant en una roureda al prat de
Cuní el 31.XII (LGPA i MOPA). 
Santa Pau 1 ex. a la fageda d’en Jordà el
17.V (PCRB/PZVG). 

GIRONÈS

Bordils 1 mascle en una pollancreda al
riu Ter a l’Albareda-la Cànova el 25.III
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(JRRC). 2 exs., mascle i femella, en unes
pollancredes a prop de la Cànova el 25.III
(JRRC). 
Celrà 1 mascle en un bosc de ribera al mas
Bruguers, amb vols d’exhibició, cants i
tamborinejos el 4.III (JRRC). 
Cervià de Ter 1 mascle en un bosc de
ribera el 25.III (JRRC). 
Girona 1 ex. a l’illa de Ter i 1 mascle darre-
re l’hospital al riu Ter el 4.III (JRRC). 1 ex.
anellat a l’aiguabarreig dels rius Ter i Onyar
el 17.VI (CPVA). Un mínim de 5 parelles
als boscos de ribera del riu Ter durant l’es-
tiu (ACHA, CPVA, MBMB i PFLB). 
Salt 1 ex. anellat a la zona de les Sorreres
el 10.VI (MBMB). 
Sant Gregori 1 mascle cantant i tambori-
nejant a la zona del pas de les Cases Noves
al riu Ter el 4.III (JRRC). 
Sant Julià de Ramis 1 femella amb exhi-
bició a la zona del Congost en el riu Ter el
4.III (JRRC).

MARESME

Malgrat de Mar 1 mascle al turó d’en Serra
el 28.VI (JRFA). 
Tordera 1 ex. a can Torrent el 5.II; es trac-
ta d’una nova localitat (JRCC).        

PLA DE L’ESTANY

Esponellà 1 ex. cantant al riu Fluvià el
20.XII (MVGA i PFLB). 
Porqueres 1 ex. a la pollancreda de l’es-
glésia de Santa Maria de Porqueres el 20.V
(ADGA). 
Vilademuls 2 exs. a can Perpinyà al riu
Fluvià el 18.III (JRRC i MGMA).

SELVA

Fogars de la Selva 1 ex. en unes pollan-
credes del pla de Vinyoles el 3.I (JRRC). 1
mascle en unes pollancredes conreades a
prop del riu Tordera el 24.II (JRRC). 1 mas-
cle a la zona d’Àgora Parc el 29.II (JRRC).
1 mascle sentit en tres ocasions i observat
excavant un niu nou a can Reiro el 30.III

(JRRC). 2 mascles observats durant més
d’una hora excavant el niu de cria a can
Reiro el 2.IV (JRRC). 2 exs. en unes pollan-
credes i bosc de ribera a can Riera Nou el
26.IV (JRRC). 1 femella excavant un niu
dormidor a can Riera Nou el 6.XII (JRRC).
1 mascle observat a can Roca al pla de
Vinyoles el 16.XII (JPCA).  
Hostalric 1 mascle a la zona de can Per-
xistó al riu Tordera el 3.I (JRRC). 1 ex. al
bosc de ribera de la riera de Ramió el 25.I;
nidificant escàs (JRFA). 1 femella vista i
escoltada en 14 ocasions a la zona de can
Perxistó; està molt activa amb volades d’ex-
hibició (JRRC). 1 mascle sentit en una zona
de pollancredes i bosc de ribera al pla de
Gaserans a la riera d’Arbúcies (JRRC i XBGA).
1 mascle en un bosc de ribera del riu Tor-
dera a la desembocadura de la riera d’Ar-
búcies el 12.II; nou territori (JRRC). 2 exs.,
mascle i femella en una zona mixta de
pollancreda i bosc de ribera a la zona de
can Perxistó el 26.III; el mascle excava un
nou niu de cria en un pollancre mort (JRRC),
niu que es troba ocupat per Dendrocopos
major el 16.IV (JRRC).
Maçanet de la Selva 1 femella a la riera
de Santa Coloma el 24.II; un nou territo-
ri a 1.250 m. d’un altre; (JRRC). 1 femella
en una pollancreda i bosc de ribera a la
zona de l’estació Maçanet-Massanes el 16.IX
(JRRC). 1 mascle en una pollancreda con-
reada a la riera de Santa Coloma el 16.IX
(JRRC). 1 mascle a la riera de Santa Colo-
ma a can Rupit el 16.IX (JRRC). 2 mascles
observats junts a can Baucells a la riera de
Martorell el 30.IX (JRRC). 
Massanes 1 ex. en un bosc de ribera i
pollancredes conreades a can Sordet al riu
Tordera el 22.II (JRRC). 1 mascle en unes
pollancredes de conreu a can Buscatell el
2.IV (JRRC). 
Riells i Viabrea 2 exs., mascle i femella,
al riu Tordera el 16.I (JRRC). 1 ex. a la zona
de can Riera Nou el 25.I (JRRC). 1 ex. can-
tant en una zona de bosc de ribera al riu
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Tordera el 28.I (JRRC). 1 mascle jove obser-
vat en un bosc de ribera del riu Tordera el
23.VIII (JRRC). 
Riudarenes 2 exs., mascle i femella, en
un nou territori al mas Vern, a la riera de
Santa Coloma el 19.II (JRRC). 1 mascle en
un nou territori a can Cerdà a la riera de
Santa Coloma en una zona de bosc de ribe-
ra i pollancredes conreades el 19.II (JRRC).
1 femella excavant el niu de cria a mas
Vern el 13.IV (JRRC). 1 mascle localitzat
incubant en el niu de mas Vern el 30.IV
(JRRC). Mascle i femella peixent polls aca-
bats de néixer al niu de la zona de mas
Vern el 7.V (JRRC) i s’anella el mascle i la
femella el 9.V (JRRC i FMXC). Mascle i feme-
lla es relleven en la incubació del niu de
can Cerdà el 7.V (JRRC) i s’anella la feme-
lla el 9.V (JRRC i FMXC). Els polls dels nius
de mas Vern i can Cerdà es troben fora del
niu l’1.VI (JRRC). 1 mascle observat en
pollancredes de conreu a la zona del molí
d’en Caldes el 9.IX (JRRC).
Sant Feliu de Buixalleu 1 femella al bosc
de ribera del riu Tordera el 13.XII (JRFA). 
Sils 2 exs., mascle i femella, cantant i tam-
borinejant en unes pollancredes dels estanys
el 29.I; es localitza un niu nou (JRRC). 1
femella en un nou territori a la Sèquia a
prop del mas Cerber el 19.II (JRRC). 2 mas-
cles i 1 femella sentits en el territori dels
estanys el 30.IV; el niu nou ha estat ocu-
pat per Passer domesticus (JRRC). 

VAL D’ARAN

Bossòst 1 mascle vist i sentit en un bosc
mixt a Margalida el 21.IV (JRRC). 
Les 1 femella vista i sentida al bosc de
Panec el 22.IV (JRRC). 1 ex. vist i sentit al
camí Reial-Castell el 24.IV (JRRC). 1 ex.
vist i sentit en un bosc mixt al barranc de
Sant Antoni el 24.IV (JRRC).

VALLÈS ORIENTAL 

Sant Celoni Diverses citacions a can Valls,
amb un màx. de 3 exs. el 16.I.; es tracta

d’una nova localitat (JRRC). 1 parella pei-
xent els polls a can Valls el 6.V (JRCC). 3
exs. a can Valls el 17.XII (JRRC).

Chersophilus duponti
Alosa becuda

SEGRIÀ

Artesa de Lleida 1 mascle cantant en hàbi-
tat favorable a aprox. 2,5 km en línia rec-
ta de la timoneda d’Alfés el 9.V. En dies
posteriors es torna a detectar. La zona d’hà-
bitat favorable és reduïda i fa difícil que
hi pugui haver més d’una parella. És una
de les primeres observacions fora de la
timoneda (DGCA, DGJA, GBCA i JCSA).

Calandrella brachydactyla
Terrerola vulgar 

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. al vial de can Comes el 16.III
(AVAA, FCTA i SSAA); primera citació en pas
prenupcial. Població nidificant avaluada
en 2 parelles, situades a les dunes de la
Rubina (JMAA). 
Parc Natural del Cap de Creus Aprox.
10 exs. al pla de les Gates el 2.VII (TLFA,

PFLB i ACHA); nova localitat de cria.

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. a Masia Blanca el
22.III; primera observació prenupcial
(DBCA). 4 exs. a les dunes de la gola de les
Olles el 18.X; darrera observació post-
nupcial (DBCA i JPVF).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 2 exs. a cal Tet el
22.III (FLSA, JCMC, DBRA i MIBA); primera
citació de pas prenupcial. 12 exs. cantant
a l’aeroport el 12.V (FSEB i GSPA).
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BERGUEDÀ

Cercs 2 exs. en una pedrera abandonada
el 7.V; no s’hi observen en visites poste-
riors (JSPB i PABB).

TARRAGONÈS

Torredembarra 2 exs. als Muntanyans el
18.V (AVDA i XLBA).

Galerida cristata
Cogullada vulgar

BAIX LLOBREGAT

Cornellà de Llobregat Dades de nidifi-
cació: un niu amb 4 ous prop del riu el
14.IV (ASAA); primera posta. Un niu amb
4 ous el 14.VII (ASAA); darrera posta. 

GIRONÈS

Girona 2 exs. amb comportament repro-
ductor a la zona de mas Xirgu el 21.V
(PFLB).

Galerida theklae  
Cogullada fosca

ALT PENEDÈS 

Santa Margarida i els Monjos 1 ex.
cantant a la Pòpia l’11.V (CGGA, RRJA i XBGA). 

TERRA ALTA

El Pinell Brai Mínim de 6 exs, d’entre
els quals hi havia 1 mascle cantant, a la
mola de Broi el 19.IV (RACC). Localitat de
cria no esmentada a l’atles anterior.

Lullula arborea  
Cotoliu 

ALT EMPORDÀ

Sant Martí d’Empúries 1 ex. en uns con-
reus el 6.V (JMAA).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. sobre el Remo-
lar (FLSA) i 1 ex. a cal Tet el 25.X (JCMC,

XLBA i JBDA); úniques citacions de l’any.

BARCELONÈS 

Barcelona Observat en pas al turó de la
Magarola (Parc de Collserola) el 15.IX; pri-
mera citació postnupcial (DDDA, FLLA i JPSA).
7 exs. en pas al parc del Guinardó el 17.X
(XLBA).

MARESME

Tiana 1 ex. a ca l’Andreu el 26.IX; primera
citació postnupcial (XLBA). 
Malgrat de Mar 13 exs. a la desemboca-
dura de la Tordera el 25.XI (XLBA i RSXA).

PLA DE L’ESTANY

Orfes 2 exs. criant en un camp a l’esto-
pera el 26.V (CFQA).

PLA D’URGELL 

Bellvís 1 ex. al tossal Roig el 13.II (FMSA).
1 ex. a la Bòbila, prop del tossal Roig el
24.IX (FMSA).

SELVA

Riells i Viabrea 1 mascle cantant el 3.II
(JRRC). 
Sant Feliu de Buixalleu un grup de 10
exs. al pla de Gaserans l’1.II (JRRC). 1 mas-
cle cantant al pla de Gaserans el 3.II (JRRC).

VALLÈS OCCIDENTAL 

Cerdanyola del Vallès 4 exs. a Santa Maria
de les Feixes (Collserola) el 9.II (JPSA).   

Alauda arvensis  
Alosa vulgar

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 3 exs. a les dunes de la
gola de Pal el 9.IV; darrera observació post-
nupcial (DBCA). 1 ex. al Niño Perdido el
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8.X; primera observació postnupcial (DBCA,

JCMC i FLSA).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat Hivernant abundant.
Dades de nidificació: 2 exs. cantant dins
l’aeroport el 21.V (FSEB i GSPA).

BAIX PENEDÈS

Banyeres del Penedès 5 exs. a Saifores el
2.X; primera citació postnupcial (CGGA).

BARCELONÈS 

Barcelona 1 ex. en migració al parc del
Guinardó el 28.III (XLBA). 1 ex. en pas al
turó de la Magarola (Parc de Collserola) el
2.X; primera citació postnupcial (DDDA,

FLLA i JPSA). 1 ex. a la desembocadura del
Besòs el 31.X (XLBA).

GARRAF

Cubelles 1 ex. a la platja de Sant Pere el
23.III (PTEA).

MARESME

Tiana 1 ex. en migració sobrevolant ca
l’Andreu el 2.X; primera citació postnup-
cial (XLBA). 2 exs. a ca l’Andreu el 10.XI
(AATI); darrera citació postnupcial.

OSONA

Tona Aprox. 20 exs. als camps de Torre-
llebreta el 14.IX (PVPA).

PLA D’URGELL

Linyola 1 mascle cantant el 27.V en un sec-
tor que sembla de recent colonització (JEBA). 

SELVA

Hostalric 1 ex. al pla de Gaserans el 12.III
(JRRC). 
Riudarenes 1 ex. el 22.III (JRRC).

VALLÈS OCCIDENTAL 

Cerdanyola del Vallès 1 ex. a Santa Maria
de les Feixes (Collserola) el 9.II (JPSA).     

Riparia riparia  
Oreneta de ribera 

ALT CAMP

Rodonyà 5 exs. al torrent del Còdol el 8.V;
darrera citació prenupcial (CGGA i RRJA).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 2 exs. als estanys del Matà el 10.III;
primera citació en pas prenupcial (JMAA i
APBD). Aprox. 150 ex. a l’estany del Cor-
talet el 31.III i el 16.IV; xifres màximes en
pas prenupcial (JMAA). Aprox. 600 exs. a
la depuradora del Matà el 20.IX; xifra màxi-
ma en pas postnupcial (JMAA). Alguns exs.
als estanys del Matà (JCJA) i 2 exs. a l’es-
tany Europa (JMAA) el 17.X; darreres cita-
cions en pas postnupcial.

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal Observat al pantà
de Foix el 27.III; primera citació prenup-
cial (XBGA). 1 ex. el 15.X; darrera citació
postnupcial (CGGA i XBGA).       

ALT URGELL

Bassella 2 exs. al pont de Bassella el 19.VI
(XLBA).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 5 exs. al Canal Vell el 19.III;
primera observació prenupcial (DBCA i
MFCA). 7 exs. al Garxal el 29.X; darrera
observació postnupcial (DBCA i JPVF).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a la Vidala el
2.III (FSEB); primera citació de pas pre-
nupcial. 102 exs. anellats al Remolar els
dies 28 i 29.III (JBFA i FLSA). Més de 1.000
exs. a la maresma l’1.IV (FLSA i DGBA); nom-
bre destacable. 1 ex. sobre el riu el 21.V
(ASAA); darrera citació de pas prenupcial.
1 ex. al riu el 16.VII (ASAA). 4 exs. sobre
la maresma el 18.VIII (FLSA i EGPA); pri-
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mera citació de pas postnupcial. Un mínim
de 10 exs. sobre el Remolar el 19.X (FLSA

i FSEB); darreres citacions postnupcials.

BARCELONÈS

Sant Adrià de Besòs Observat un grup
en migració a la desembocadura del riu
Besòs el 28.III; primera citació prenupcial
(DPHA). 1 ex. a la desembocadura del riu
Besòs el 17.X; darrera citació postnupcial
(DPHA).         

NOGUERA

Os de Balaguer 2 exs. al partidor de Gerb
l’11.III (ANCA).

GIRONÈS

Girona 30 exs. a l’aiguabarreig dels rius
Ter i Onyar 8.IV (ACHA, CPVA i PFLB).

PLA DE L’ESTANY

Banyoles 1 ex. enmig d’un estol d’Hirun-
do rustica a l’estany el 12.IV (CFQA). 
Esponellà 1 ex. al riu Fluvià a Vilert l’11.III
(PFLB i MVGA). 

PLA D’URGELL

Bellvís Més de 100 exs. al tossal Roig el
24.IX (FMSA). 
Linyola 5-6 exs. al canal auxiliar el
31.III (JEBA). 
Vila-sana Varis milers a la bassa de Vila-
sana el 19.VIII (JEBA). 

RIBERA D’EBRE

Flix 5 exs. a la colònia del polígon el 9.III
(PJMB).

SEGRIÀ

Soses Un centenar de nius en un talús a
la vora del riu Segre el 24.VI (JCGA). 

VALLÈS OCCIDENTAL 

Palau de Plegamans 10 exs. a la riera de
Caldes el 29.III; primera citació prenup-
cial (JPCA). 

Ptyonoprogne rupestris  
Roquerol

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 50 exs. als estanys del Matà el 23.II
(JCWA); concentració prenupcial. 5 exs. a
l’estany Europa el 20.X; primera citació
postnupcial (JMAA).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. al Migjorn el 5.III;
darrera observació prenupcial (DBCA i MFCA).
3 exs. al Clot, l’Encanyissada, el 18.X; pri-
mera observació postnupcial (DBCA i JPVF).
Més de 50 exs. a la façana d’un hotel a Sant
Carles de la Ràpita el 7.XII (FMSA) i 168
exs. al Clot, l’Encanyissada, del 18 al 31.XII;
concentracions hivernals destacables (DBCA

i JPVF).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat Citacions d’exem-
plars procedents segurament del Garraf.
Un màxim de 124 exs. sobre la mares-
ma el 17.II (RGBA i FSEB); nombre desta-
cable.

BARCELONÈS 

Barcelona 1 ex. al turó de la Magarola
(Parc de Collserola) l’11.IV; darrera cita-
ció prenupcial (DDDA). 1 ex. al turó de la
Magarola (Parc de Collserola) el 26.IX; pri-
mera citació postnupcial (DDDA, FLLA i JPSA).
2 exs. en pas al parc del Guinardó el 27.X
(XLBA, DBRA i EGTA). 1 ex. als jardins del
Laberint el 4.XI (XBAA).
Sant Adrià de Besòs 1 ex. en migració a
la desembocadura del riu Besòs el 27.X
(XLBA, DBRA i EGTA).

BERGUEDÀ

Berga 1 parella reconstruint el niu el 4.III
(JSPB i PABB).
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GARROTXA

La Vall de Bianya Diverses parelles nidi-
ficant a la vall del Bac el 28.V (JFCA i
MMAA).

GIRONÈS

Girona 2 exs. a l’aiguabarreig dels rius Ter
i Onyar el 23.IV (CPVA).

MARESME

Tiana 18 exs. a ca l’Andreu el 12.X; úni-
ca citació postnupcial (JFOB). 

PALLARS JUSSÀ

Mont-rebei Niu amb 3 polls plomats el
9.IX i pascuts pels pares a la cova de les
Gralles (EPGA i VPRA).

SELVA

Hostalric Diversos exs. volant per damunt
el poble el 16.II (DDDA). 2 exs. obser-
vats a la riera d’Arbúcies el 26.II (JRRC).
2 exs. a la zona de can Perxistó el 28.III
(JRRC).

SOLSONÈS

Solsona 1 ex. adult peixent polls volan-
ders el 7.IX (GBCA).

TARRAGONÈS

Tarragona 6 exs. al casc urbà de la ciutat
el 21.X; primera observació en la zona d’hi-
vernada (RACC). 
Torredembarra 141 exs. als Muntan-
yans el 9.I; cens d’hivernants (AVDA). 1 ex.
als Muntanyans el 25.III; darrera citació
prenupcial (JVDA). 4 exs. als Muntanyans
el 9.IX; primera citació postnupcial (JVDA).

VALLÈS OCCIDENTAL 

Cerdanyola del Vallès 2 exs. en migra-
ció sobrevolant can Canaletes el 19.III
(BIPA). 

Hirundo rustica  
Oreneta vulgar

Les darreres observacions del pas post-
nupcial es fan entre el 7 i el 18 de novem-
bre, amb tres dades de possibles exem-
plars hivernants durant el mes de desem-
bre al delta de l’Ebre, Baix Empordà i Baix
Llobregat. Es publiquen 8 observacions
d’exemplars observats al febrer que possi-
blement corresponguin als primers mi-
grants prenupcials. El gràfic de les captu-
res durant la migració prenupcial als aigua-
molls de l’Empordà mostra un pas més
baix del normal durant l’abril i una mica
més intens del normal durant la segona
pèntada de maig. No obstant això, en el
cas de l’oreneta les captures poden estar
sotmeses a diversos biaxos en funció de la
meteorologia i la ubicació i ús dels dor-
midors comunals.-RACC i SHVA.

ALT EMPORDÀ

Garrigàs 5 exs. l’11.II (LJFA); primera cita-
ció prenupcial.
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. a les closes del Cortalet el 22.II
(BMBA i JSBD); primera citació prenupcial.
2 exs. als prats del mas Trencat el 10.XI;
darrera citació postnupcial (JMAA).

ALT URGELL

Organyà 1.217 exs. el 12.VIII ajocats als
cables elèctrics del casc antic (JDAB).
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BAGES

Castellbell i el Vilar Diversos exs. juve-
nils al meandre del Llobregat el 14.X (AOTA);
darrera citació postnupcial rebuda aquest
any de la comarca.
Santpedor 3 exs. a la bassa de la Bòbila el
7.III (ADOA); primera citació prenupcial
rebuda aquest any de la comarca.

BAIX EBRE/MONTSIÀ 

Delta de l’Ebre 3 exs. a Sant Jaume d’En-
veja el 21.II; primera observació postnup-
cial (DBCA, EBAA i IASA). 1 mascle adult, amb
les parts inferiors de color taronja força
intens, similar a les subespècies transitiva
o savignii, anellat a l’Encanyissada el 25.IX
(RACC). 1 ex. al Poblenou del Delta el 7.XII;
darrera observació postnupcial (CBLA i MFCB).

BAIX EMPORDÀ

Baix Ter 1 ex. al riu Ter, al seu pas per
Torroella de Montgrí, el 3.II; primera cita-
ció prenupcial (DBRA). 4 exs. a les basses
d’en Coll el 28.X (CBLA i MFCB). 1 ex. als
arrossars de l’antic estany de Pals el 24.XII;
citació hivernal (ABRA i DBRA).
Palamós 1 ex. a la platja de Castell el 13:II;
primera citació prenupcial (CACB i MACB).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 2 exs. a la Bunyola
el 10.II (JBCC); primera citació de pas pre-
nupcial. 2 exs. en pas sobre la Bunyola el
18.XI (JJMB, PTEA i RRSB); darrera citació de
pas postnupcial. 1 ex. entre P. rupestris a
la maresma el 30.XII (APSA i NPSB); exem-
plars hivernant. 

BARCELONÈS 

Barcelona 1 ex. al parc Güell el 12.III; pri-
mera citació prenupcial (XBAA). 2 exs. en
pas al parc del Guinardó el 2.XI; darrera
citació postnupcial (XLBA i JBDA).
Sant Adrià de Besòs 2 exs. a la desem-
bocadura del Besòs el 12.III; primera cita-
ció prenupcial (XLBA i RSXA). 

GARRAF

Sitges 3 exs. a Miralpeix el 29.X; darrera
citació postnupcial (CGGA i XBGA). 

GARRIGUES 

Puiggròs 1 ex. el 12.III (GBCA).

GARROTXA 

Vall de Bianya 2 exs. en migració el 16.III
(LGPA).

GIRONÈS

Girona 1 ex. al riu Ter el 20.II (MVGA i
PFLB). 1 ex. a Sant Daniel el 10.XI (FVXA).

MARESME

Tordera 1 ex. a can Torrent el 29.II; pri-
mera citació prenupcial (JRCC). 
Tiana 1 ex. a ca l’Andreu el 24.X; darre-
ra citació postnupcial (JFOB). 

OSONA

Manlleu 2 exs. el 7.III (RPEA); primera cita-
ció prenupcial rebuda aquest any de la
comarca. Des del 4.IX fins al 15.X s’esta-
bleix un dormidor en un canyar del Ter,
amb màx. 2.000 exs., dels quals se n’a-
nellen 400 el 9 i 10.IX (JPRB).

PLA DE L’ESTANY

Banyoles 3 exs. volant sobre l’estany el
15.III (CFQA). 
Esponellà diversos exs. al riu Fluvià a
Vilert l’11.III (PFLB i MVGA).

PLA D’URGELL

Bellvís 15-20 exs. en una bassa de Barret-
picat, els Arcs el 5.III (FMSA). Més de 500
exs. al tossal Roig el 24.IX (FMSA). Uns
pocs exs. encara presents el 8.X (FMSA). 
Linyola Diversos milers volant per sobre
el canal auxiliar el 31.III (JEBA). 
El Poal 1 ex. a la colònia de cria (vegeu
anuaris anteriors) el 5.III (JEBA). 
Vila-sana Diversos milers a la bassa de
Vila-sana el 19.VIII (JEBA). 
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RIBERA D’EBRE

Flix 2 exs. a la depuradora el 4.III; pri-
mera citació prenupcial (XGMA i ECGB). 

SEGRIÀ

Granja d’Escarp 1 mascle cantant el 8.III
(JEBA). 
Lleida 3 exs. el 12.III (FMSA). 
Vilanova de la Barca 8-10 exs. al sot del
Fuster el 21.X (JEBA).

SOLSONÈS

Clariana de Cardener Observada l’11.III
(JCOA); primera citació prenupcial rebuda
aquest any de la comarca.

TARRAGONÈS

Tarragona 3 exs. a la desembocadura del
riu Francolí l’11.III (RACC). 
Torredembarra Primera citació prenup-
cial als Muntanyans el 21.II (XBGA). 2 ex.
als Muntanyans el 12.XI; darrera citació
postnupcial (JVDA).

VALLÈS OCCIDENTAL        

Cerdanyola del Vallès 2 exs. al castell de
Sant Marçal el 7.XI; darrera citació pos-
tnupcial (BIPA). 
Palau de Plegamans 1 ex. a la riera de
Caldes el 6.III; primera citació prenupcial
(JPCA).

VALLÈS ORIENTAL 

Sant Fost de Campsentelles 1 ex. al riu
Besòs el 9.III; primera citació prenupcial
(FMVB). 

Hirundo rustica x 
Delichon urbica 
Oreneta vulgar x Oreneta cuablanca

Aquest exemplar constitueix la segona cap-
tura d’un híbrid d’aquestes dues espècies
a Catalunya (Calderón & Martínez 2001)
després del primer exemplar capturat a

l’estany de les escoles a Castell-Platja d’A-
ro l’octubre de 1994 (Bas et al. 1999).-
RACC i SHVA.

BAIX EBRE / MONTSIÀ 

Delta de l’Ebre 1 ex. anellat el 9.IX a la
llacuna de l’Encanyissada (RCAA i JMMA). 

Hirundo daurica
Oreneta cua-rogenca

S’aporten evidències de nidificació per a
almenys cinc comarques, i en algunes d’e-
lles com el Solsonès suposa la primera dada
de cria comprovada. Continua, doncs, l’ex-
pansió d’aquesta espècie a Catalunya.-RACC

i SHVA.

ALT CAMP

Montferri 1 niu ocupat sota el pont d’un
canal d’aigua el 8.VII; el 9.VII adults amb
becada i el 14.VIII el niu és buit i es veuen
2 adults i 2 joves volant per la zona (ABBB). 

ALT EMPORDÀ

L’Albera 3 exs. al mas Socarrat, a Garri-
guella, el 30.IV (JAPB). 1 parella al pont
del riu Torrelles, vora Capmany, el 25.V
(JBRC). En aquest mateix punt s’observa 1
parella - probablement l’anterior - amb
cria possible als búnkers de la zona el
29.VII (JBRC). 2 adults al castell de Reque-
sens el 20.VII (MRFB i RJNA), on el 27.VII
es troba un niu amb joves (ACHA, PFLB i
TLFA). 1 parella amb nidificació compro-
vada en un búnker proper al riu Llobre-
gat, al seu pas per la Jonquera, el 2.VIII
(JBRC).
Colera 1 ex. el 6.III (DGJA).
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. als estanys del Matà el 20.II
(CDXA i NMXC); primera citació en pas pre-
nupcial. 5 exs. a l’estany de Palau el 3.IV
(OCVA); xifra màxima en pas prenupcial.
Grup familiar de 6 exs. a l’estany de Vilaüt
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el 27.VIII (BMBA). 1 ex. a l’estany Europa
el 14.X (FMBB, JCJA i JCRB); darrera citació
en pas postnupcial. 
Parc Natural del Cap de Creus 2 exs. a
Perafita l’1.V (ACHA, JGCB i PFLB). 2 exs. a
la punta del cap de Creus l’1.V (ACHA, JGCB

i PFLB). 3 exs. a cala Jóncols el 3.V (GDDB).
1 niu ocupat a la Creu d’en Cobertella el
18.VI (ACHA i TLFA). 1 ex. el 5.VIII (AMCA,

MDXA, OHXA i XMXA).

ANOIA

La Llacuna 1 ex. al puig Castellar el 26.VIII
(CGGA i XBGA).

BAIX CAMP

Cambrils 2 exs. a la riera de Riudoms
29.III (XGMA).
L’Hospitalet de l’Infant 1 ex. adult al pont
de la sortida del peatge de l’autopista A7
a l’Hospitalet de l’Infant el 6.VII; dada de
possible nidificaciò (DBCA i AHMA).

BAIX EBRE

Masdenverge 2 nius ocupats sota els ponts
de l’autopista A7 a Masdenverge el 22.VI
(AVMA, DBCA i CAUA).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. a Balada el 30.III;
primera observació prenupcial (DBCA i
MFCA). 2 exs. al Canal Vell el 4.IV (DBCA).
1 ex. als arrosars d’illa de Mar el 28.IV
(DBCA). 1 ex. adult al Canal Vell el 24.VI;
observació estival (DBCA). 

BAIX EMPORDÀ

Baix Ter 1 ex. a la Platera, a Torroella de
Montgrí, el 24.III (DBRA).
Castell d’Aro - Platja d’Aro 1 parella amb
niu ocupat el 18.VI (CACB).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 2 exs. sobre la mares-
ma el 28.III (FLSA, JBFA i AVAA); primera
citació de pas prenupcial. Un màxim de

6 exs. al Remolar el 29.III (FLSA, FSEB,

DBRA i AOTA). 1-2 exs. al pont de la Vida-
la el 23.V (ARMC i XLBA); darrera citació
de pas prenupcial. 1 ex. a la maresma el
30.VIII (XLBA i GSPA); primera citació de
pas postnupcial. 1 ex. a la maresma el
5.IX (RGBA, FLSA i EGPA); darrera observa-
ció de l’any.

BAIX PENEDÈS

El Montmell 1 ex. al mas Miquel el 17.V
(CGGA). 
La Bisbal del Penedès 1 ex. cantant a l’er-
mita de Santa Cristina el 10.V (CGGA).

BARCELONÈS 

Sant Adrià de Besòs 1 ex. a la desembo-
cadura del Besòs en direcció N el 26.IV
(XLBA).     

GARRAF

Olivella 1 ex. a can Suriol el 13.V (HSCA

i XBGA).

GARROTXA

Sant Joan les Fonts 1 ex. en migració al
volcà Aiguanegra el 9.IX (FTCA/PZVG).

GIRONÈS

Girona 1 ex. a l’aiguabarreig dels rius
Ter i Onyar el 23.IV (CPVA).

PRIORAT

Vilella Baixa 2 exs. al casc urbà el 23.IV
(XGMA i ECGB).

RIBERA D’EBRE

Ascó 1 ex. el 5.IV (LJAA).
Flix 1 ex. a la desembocadura del riu de
la Cana el 31.III (GGOA, PJMB i RACC). 1 ex.
trobat mort a la carretera de Flix a la Gra-
nadella el 9.VII (SWWA).
La Palma d’Ebre 1 ex. passa volant sobre
el poble el 21.IX pel matí (RACC).
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SEGRIÀ

Alfés 1 ex. a la timoneda el 27.IV (GBCA). 
SOLSONÈS

Olius Primera dada de cria per a la comar-
ca; es troba un niu vell, que amb tota pro-
babilitat ha estat ocupat aquesta tempo-
rada de cria (ACOB i DMCA).

TARRAGONÈS

Constantí 2 exs. a Centcelles el 5.IV
(XGMA).
Torredembarra 1 ex. als Muntanyans el
28.III; primera citació prenupcial (CGGA i
RRJA). 10 exs. als Muntanyans el 27.IV
(CGGA i XBGA).

VALLÈS OCCIDENTAL 

Palau de Plegamans 1 ex. posat en uns fils
elèctrics de la riera de Caldes el 6.IV (JPCA).  

VALLÈS ORIENTAL 

Mollet del Vallès 1 ex. a Gallecs el 15.IV
(JRFA).        

Delichon urbica  
Oreneta cuablanca

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 3 exs als estanys del Matà l’1.III
(PFLB); primera citació prenupcial. Aprox.
200 exs. a l’estany Europa l’1.X; xifra màxi-
ma en pas postnupcial (JMAA). 60 exs. a
l’estany Europa el 17.X; darrera citació en
pas postnupcial (JMAA).

ALT URGELL

La Seu d’Urgell Diversos estols volant el
4.X (PMPC). Citació tardana.

BAGES 

Castellbell i el Vilar Diversos exs. al mean-
dre del Llobregat el 18.III i el 14.X (AOTA

i IMMA); primera i darrera citacions rebu-
des aquest any de la comarca.

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. surt volant d’un niu
a la plaça del mercat a Deltebre (la Cava)
el 27.II; primera observació prenupcial
(DBCA, EBAA i IASA). 1 ex. a l’estació de REN-
FE a l’Ampolla el 19.XI; darrera observa-
ció postnupcial (DBCA).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 3 exs. sobre la riera
de Sant Climent el 2.III (RGBA, FSEB i ARMC);
primera citació de pas prenupcial. 1 ex. a
la bassa dels Pollancres el 18.VI (FLSA). 25
exs. sobre la maresma el 18.VIII (FLSA i
EGPA); primera citació de pas postnupcial. 
Sant Boi de Llobregat Un grup de 7 exs.
sobre el riu el 8.XI (ASAA); darrera citació
de pas postnupcial.

BARCELONÈS 

Barcelona 3 exs. als jardins del palau de
Pedralbes el 19.III; primera citació pre-
nupcial (XBAA). 1 ex. en pas al parc del
Guinardó el 27.X; darrera citació post-
nupcial (XLBA, DBRA i EGTA).

GARROTXA

Olot Aprox. 70 exs. a can Mitjà - les Fonts
el 10.X (JFCA).

MARESME

Premià de Dalt 1 ex. sobrevolant el turó
de Salve Regina en migració el 18.III; pri-
mera citació prenupcial (JPSA). 
Tiana 1 ex. a ca l’Andreu l’1.XI; darrera
citació postnupcial (AATI). 

PLA DE L’ESTANY

Banyoles Més de 10 exs. barrejats en un
estol d’Hirundo rustica el 20.III (CFQA).
Esponellà 6 exs. a Vilert al riu Fluvià l’11.III
(PFLB i MVGA).

PLA D’URGELL

Bellvís Entre 7 i 8 exs. el 4.III (FMSA). 
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RIBERA D’EBRE

Flix 7 exs. a la depuradora el 4.III (XGMA

i ECGB). 2 exs. a Sebes el 5.III (PJMB). 
Riba-roja d’Ebre 6 exs. a l’embassament
de Riba-roja el 4.III; primera citació pre-
nupcial (MAXD i VCBA). 120 exs. entrant i
sortint dels nius a l’embassament de Riba-
roja l’1.IV (MAXD i VCBA). 21 exs. a l’em-
bassament de Riba-roja el 12.X; darrera
citació prenupcial (MAXD i VCBA).

SEGRIÀ

Granja d’Escarp Més de 2 exs. el 8.III
(JEBA).

SOLSONÈS

Clariana de Cardener Observat a l’em-
bassament de Sant Ponç el 15.X; darrera
citació postnupcial de la comarca (ACOB).

TARRAGONÈS

Torredembarra Observat als Muntanyans
el 28.II; primera citació prenupcial (XBGA).
2 exs. als Muntanyans el 17.XI; darrera
citació postnupcial (CGGA i XBGA).

VALLÈS OCCIDENTAL 

Palau de Plegamans 2 exs. el 8.III; pri-
mera citació prenupcial (JPCA).

VALLÈS ORIENTAL 

Vilanova del Vallès 5 exs. en migració al
turó de Séllecs el 10.VIII; primera citació
postnupcial (JPSA).        

Anthus richardi  
Piula grossa

Dades de pas postnupcial (Alt Empordà,
Segrià i Vallès Oriental), prenupcial (Baix
Llobregat) i el més interessant, una hiver-
nada ben documentada, de dos exs. al mas-
sís del Montgrí. Aquesta espècie proba-
blement no és tan rara a casa nostra com
es desprèn dels informes d’ocells homo-

logats fins a l’any 2000 pel CR de SEO/Bird-
Life (només un ex. a l’any 1986, Clavell
2002). És d’esperar que els nombrosos
registres obtinguts en els darrers anys
s’acabin homologant, i tinguem per tant
una documentació més d’acord amb l’es-
tatus real d’aquesta espècie al nostre terri-
tori, on segurament sigui de presentació
anual. En aquest sentit seria recomana-
ble que els observadors que no coneguin
els anuaris previs sàpiguen que es va publi-
car a l’Anuari de 1998 un article que resu-
meix els trets distintius per identificar
aquesta espècie (Copete & Armada 2001).-
JCPA.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. de 1r hivern als prats de can
Comes el 20.X (JMAA) (BMBA i JEDA). Cita-
ció homologada pel Comité de Rarezas de
SEO/BirdLife.

BAIX EMPORDÀ

Massís del Montgrí 1 ex. al Mont-pla el
9.I (DBRA). Posteriorment, 2 exs. en aquest
mateix indret a partir de finals gener (DBRA)
i almenys fins al 4.III (DBRA i DGJA). Cita-
cions pendents d’homologació pel Comi-
té de Rarezas de SEO/BirdLife.

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a la Podrida el
31.III (XLBA i MIBA). Citació pendent d’ho-
mologació pel Comité de Rarezas de SEO/Bird-
Life.
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SEGRIÀ

Alfés 1 ex. a la timoneda d’Alfés el 4.XI
(XLBA, JJMA, JBDA i RSXA). Citació pendent
d’homologació pel Comité de Rarezas de
SEO/BirdLife.

VALLÈS ORIENTAL 

Sant Pere de Vilamajor 1 ex. el 22.XI
(JRFA). Citació pendent d’homologació pel
Comité de Rarezas de SEO/BirdLife.

Anthus campestris  
Trobat

ALT EMPORDÀ

Parc Natural del Cap de Creus 4 exs. al
pla de les Gates el 15.V (PFLB, PGAA i TLFA)
i 5 exs. el 2.VII (TLFA, PFLB i ACHA); nova
localitat de cria. 
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 2 exs. als prats de can Comes el
29.IV (CLAA). 1 ex. a l’estany de Vilaüt el
27.VIII (DBRA). 1 ex. a l’estany de Vilaüt
el 3.IX (JCPA i RACB). 1 ex. a l’estany Euro-
pa l’11.IX (JCPA i RACB).

BAGES

Sant Joan de Torroella 1 ex. el 19.IV; pri-
mera citació de l’any a la comarca (ABHA).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. a Masia Blanca el
31.III (DBCA). 1 ex. al Niño Perdido el
7.VIII; primera observació postnupcial
(DBCA i FVEA). 1 ex. de 1r hivern a la pun-
ta de la Banya el 6.X; darrera observació
postnupcial (DBCA, FBAA i MFCA).

BAIX LLOBREGAT

Cornellà de Llobregat 1 ex. al riu el 26.III
(ASAA); primera citació de pas prenupcial.
Un màxim de 7 exs. al riu el 14.IV (ASAA). 
Delta del Llobregat 1 ex. a la maresma el
30.VIII (RGBA); es podria tractar d’un dels
exemplars nidificants de l’aeroport.

BARCELONÈS 

Barcelona 1 ex. en pas al turó de la Maga-
rola (Parc de Collserola) el 8.IX; primera
citació postnupcial (DDDA, FLLA i JPSA).      

BERGUEDÀ

Fígols 1 ex. en una explotació de carbó
a cel obert en restauració el 20.V (JSPB i
PABB).

GARROTXA

Sant Joan les Fonts 2 exs. en migració
al volcà Aiguanegra el 9.IX (FTCA/PZVG).

MARESME

Tiana 1 ex. en migració a ca l’Andreu el
26.IX; darrera citació postnupcial (XLBA).

NOGUERA 

Os de Balaguer 2 exs. al partidor de Gerb
el 25.III (ANCA).

OSONA

Balenyà 1 ex. el 10.IX (LGSB).

TARRAGONÈS

Torredembarra 1 ex. als Muntanyans el
30.VIII; primera citació prenupcial (CGGA).

VALLÈS ORIENTAL 

La Llagosta 3 exs. a can Pere Gil el 29.VIII;
primera citació postnupcial (FMVB).        

Anthus trivialis 
Piula dels arbres 

ALT CAMP

Montferri Se sent la veu d’un ex. migrant
a cal Pei el 7.IV; primera citació prenup-
cial (CGGA i XBGA).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà Min. 200 exs. als prats de la Muga
Vella el 26.III (JSVA). 1 ex. als prats de
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can Comes el 20.X; darrera citació en pas
postnupcial (JMAA).

ALT PENEDÈS

Olèrdola 2 exs. al puig de l’Àliga el 29.VIII;
primera citació postnupcial (CGGA). 

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. a les dunes de la
Marquesa el 18.III; primera observació
prenupcial (DBCA). 1 ex. de 1r hivern ane-
llat al Canal Vell el 18.IX; primera obser-
vació postnupcial (DBCA). 1 ex. al Niño
Perdido el 19.X; darrera observació post-
nupcial (DBCA i FVEA).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. al camí de Valèn-
cia el 31.III (XLBA i MIBA); primera citació
de pas prenupcial. Un màxim de 12 exs.
a ca l’Arana l’11.IV (XLBA i JBFA). 
Cornellà de Llobregat 1 ex. al riu el 27.VIII
(ASAA); primera citació de pas postnup-
cial. 1 ex. al riu el 4.XI (ASAA); darrera cita-
ció de pas postnupcial.

BARCELONÈS 

Barcelona 1 ex. al parc del Guinardó el
22.VIII; primera citació postnupcial (XBAA).
Aprox. 20 exs. en migració al parc del Gui-
nardó l’1.IX (XLBA). 1 ex. en migració al
parc del Guinardó el 17.X; darrera citació
postnupcial (XLBA). 
Sant Adrià de Besòs 1 ex. a la desembo-
cadura del riu Besòs el 10.IV; primera cita-
ció prenupcial (XLBA).

BERGUEDÀ

Saldes Niu amb polls, a 2.150 m d’alti-
tud, l’11.VII (PABB).

GARROTXA

Santa Pau 1 ex. als estanys de can Jordà
el 12.X; última citació postnupcial a la
comarca (OCVA).

GIRONÈS

Girona 1 ex. a la Creueta el 14.IV (FVXA).

MARESME

Premià de Dalt 1 ex. al turó de Salve Regi-
na el 6.IV; primera citació prenupcial (JPSA). 
Tiana 1 ex. a ca l’Andreu el 27.X; darre-
ra citació postnupcial (JFOB).        

OSONA

Vidrà 1 mascle cantant el 18.III (ESSA).

SEGRIÀ

Vilanova de la Barca Fins a 10 exs. al sot
del Fuster el 9 i el 10.IX (CJMA i TASA). 1
ex. el 8.X (ACTA i CJMA).

SELVA

Riells i Viabrea 1 ex. volant en migració
el 28.III (JRRC).

TARRAGONÈS

El Catllar 1 ex. al pantà de Gaià el 9.V;
darrera citació prenupcial (CGGA i XBGA).

VALLÈS OCCIDENTAL 

Cerdanyola del Vallès 1 ex. en migració
als camps del castell de Sant Marçal l’1.IV;
primera citació prenupcial (DDDA).        

Anthus pratensis  
Titella

ALT CAMP

Montferri 1 ex. a cal Pei el 7.IV; darrera
citació prenupcial (CGGA i XBGA).

ALT EMPORDÀ

L’Albera 50 exs. en pas pel coll de Plaja
l’11.III (PFLB i MVGA).
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. al prats d’en Túries el 14.IV
(FTTA); darrera citació prenupcial. 1 ex. als
prats de Vilaüt el 21.IX; primera citació
postnupcial (JMAA).
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ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 1 ex. al turó de les
Tres Partions el 3.X; primera citació post-
nupcial (CGGA).        

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. a les dunes de la
Marquesa el 18.III; primera observació
prenupcial (DBCA). 1 ex. de 1r hivern ane-
llat al Canal Vell el 18.IX; primera obser-
vació postnupcial (DBCA). 1 ex. al Niño
Perdido el 19.X; darrera observació post-
nupcial (DBCA i FVEA).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat Uns 15 exs. als camps
del Prat de Llobregat l’11.IV (XLBA); darre-
ra citació de pas prenupcial. 3 exs. al Remo-
lar el 5.X (FLSA); primera citació de pas
postnupcial. 
Sant Feliu de Llobregat 1 ex. en pas a
can Ferriol el 5.X (SSAA i AVAA); primera
citació postnupcial.

BARCELONÈS 

Barcelona 1 ex. en pas al turó de la
Magarola (Parc de Collserola) el 4.X;
primera citació postnupcial (DDDA, FLLA

i JPSA).      

GARROTXA

Santa Pau 1 ex. als estanys de can Jordà
el 7.X; primera observació postnupcial a
la comarca (OCVA).

GIRONÈS

Girona 1 ex. a Fontajau el 21.X (PFLB).

MARESME

Premià de Dalt 5 exs. sobrevolant el turó
de Salve Regina el 10.IV; darrera citació
prenupcial (JPSA).
Tiana 15 exs. en migració a ca l’Andreu
el 3.X; primera citació postnupcial (XLBA).

SEGRIÀ

Vilanova de la Barca Fins a 10 exs. al sot
del Fuster el 7.X1 (ACTA i CJMA).

SELVA

Hostalric 2 exs. sentits volant sobre la rie-
ra de Sant Coloma el 2.IV (JRRC).

TARRAGONÈS

Torredembarra 2 exs. als Muntanyans el
8.IV; darrera citació prenupcial (JVDA). més
de 10 exs. als Muntanyans el 9.X; prime-
ra citació postnupcial (AVDA i XLBA).

Anthus cervinus
Piula gola-roja 

Com és habitual en aquesta espècie, el pas
prenupcial es concentra des de la segona
quinzena d’abril fins la primera quinzena
de maig. Resulta ja conegut que aquesta
espècie es detecta de forma més abundant
durant la migració primaveral que és quan
els ocells presenten la típica coloració rosa-
da al pit. L’observació del Segrià té inte-
rès perquè hi ha poques dades del pas per
l’interior del país. Curiosament, aquest any
no ha arribat cap dada del delta de l’Ebre,
un dels llocs típics on es veu l’espècie.-
RACC i SHVA.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. als estanys del Matà el 16.IV
(FTTA); primera citació en pas prenupcial.
4 exs. als estanys del Matà el 28.IV (JMAA)
i el 29.IV (XGMA i ECGB); xifra màxima en
pas prenupcial. 1 ex. als estanys del Matà
el 19.V; darrera citació en pas prenupcial
(JMAA).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a la Podrida el
27.IV (XLBA). 1 ex. a cal Roc el 4.V (FSEB);
citacions prenupcials. 1 ex. a la Podrida
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el 3.XI (XLBA, RSLA, DDDA, AGCB, DBRA i EGXC);
citació de pas postnupcial. 

SEGRIÀ

Artesa de Lleida 1 ex. al pla de Moles el
8.V (DGCA, DGJA, GBCA i JCSA).

Anthus petrosus
Grasset de costa

Segona observació a Catalunya, encara
que s’ha de notar que la primera (segons
Clavell 2002) és del 05.IX.1985 (Gutié-
rrez et al. 1995), en una data força avan-
çada respecte a la fenologia d’arribada a
l’Atlàntic ibèric, on acostumen a arribar
a partir de la segona quinzena d’octubre
(García Sánchez 1997). S’ha de fer notar
que existia una dada publicada prèvia, no
recollida per Clavell (2002): 2 exs. el
08.IV.1982 al pla d’en Boet, Mataró (Cor-
dero-Tapia 1983). Encara que no es va
poder determinar el taxó subespecífic
(petrosus o littoralis) de l’exemplar d’en-
guany, el més probable es que es tracti de
la subespècie escandinava littoralis, ja que
tot i que és la de distribució més llunya-
na, és migradora (Snow & Perrins 1998)
arribant fins a les costes atlàntiques fran-
ceses i espanyoles, i fins i tot a Sicília,
mentre que la subespècie petrosus es molt
més sedentària, i no fa moviments consi-
derables (Maout 1991). La identificació
segura dels dos taxons a partir de carac-
terístiques morfològiques és molt difícil,
com ho mostra el fet que un article recent
sobre el problema (Alström & Mild 1996)
il·lustra el plomatge subespecífic per lit-
toralis, però no il·lustra el de petrosus, ja
que inclou els diferents a littoralis com
petrosus/littoralis.-JCPA.

BAIX EMPORDÀ

L’Estartit 1 ex. a l’espigó del port entre el
10.I (ABRA i DBRA) i el 15.II (RGBA, FLSA i

FSEB). Citació pendent d’homologació pel
Comitè Avifaunístic de Catalunya.

Anthus spinoletta
Grasset de muntanya

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 36 exs. als estanys del Matà el 22.III;
xifra màxima en pas prenupcial (JMAA). 1
ex. a l’estany del Cortalet el 8.X (JCJA); pri-
mera citació postnupcial.

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. a la zona 12, l’En-
canyissada, el 20.IV; darrera observació
prenupcial (DBCA i MFCA). 1 ex. en un arros-
sar als afores dels Muntells el 7.X; prime-
ra observació postnupcial (DBCA i MFCA).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a la bassa dels
Pollancres el 13.IV (GSPA. a: CISEN; El
Pebret, núm. 13); darrera citació de pas pre-
nupcial. 1 ex. a la maresma el 9.X (RGBA);
primera citació de pas postnupcial.

BARCELONÈS 

Sant Adrià de Besòs 1 ex. a la desembo-
cadura del Besòs el 27.X; no hi hiverna
(XLBA, DBRA i EGTA).

BARCELONÈS/VALLÈS OCCIDENTAL 

Santa Coloma de Gramenet/Montcada
i Reixac 7 exs. al riu Besòs en un tram de
3,5 km el 30.XI (XLBA i FMVB).      

GIRONÈS

Sant Joan de Mollet 2 exs. al riu Ter el
25.III (JRRC).

MARESME

Malgrat de Mar 1 ex. a la desembocadu-
ra de la Tordera el 2.I (XLBA i FMVB) i el 6.II
(XLBA).
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SEGRIÀ

Vilanova de la Barca 15 exs. al sot del
Fuster el 14.X (CJMA i ECBL).
SELVA

Sils 1 ex. a la zona dels estanys el 22.III
(JRRC).

TARRAGONÈS

Torredembarra 1 ex. als Muntanyans el
10.IV; darrera citació prenupcial (CGGA i
XBGA). 3 exs. als Muntanyans el 9.IX; pri-
mera citació postnupcial (CGGA i XBGA).

Anthus spinoletta/petrosus
Grasset de muntanya/de costa

Tot i tenir caràcters menys marcats aquest
individu fou observat al mateix lloc on
també es va identificar un A.petrosus i, per
tant, podria correspondre també a aques-
ta mateixa espècie.-RACC i SHVA.

L’Estartit 1 ex. amb caràcters d’ambdues
espècies a l’espigó del port entre el 26.I i
el 20.II (ABRA i DBRA). Citació pendent d’ho-
mologació pel Comitè Avifaunístic de Cata-
lunya.

Motacilla flava  
Cuereta groga

Dades típiques del pas amb l’arribada més
primerenca al febrer al delta del Llobre-
gat. Aquest any es publiquen dues noves
observacions homologades de la subes-
pècie feldegg que suposen respectivament
la 3a i 4a citació homologada per a Cata-
lunya.-RACC i SHVA.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 2 exs. als estanys del Matà i 1 ex. a
l’estany d’en Pericó el 16.III; primeres cita-
cions prenupcials (JMAA)(AAIA). 1 mascle

de la subespècie feldegg als estanys del Matà
el 23.IV (JMAA i IBTA); citació homologada
pel Comité de Rarezas de SEO/BirdLife. Pri-
mers juvenils observats als estanys del Matà
el 9.VI (JMAA). 1 ex. a l’estany Europa el
20.X; darrera citació postnupcial (JMAA).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 2 exs. al Canal Vell el 19.III;
primera observació prenupcial (DBCA i
MFCA). 2 exs. als arrossars dels Bascos el
9.XI, darrera observació postnupcial (DBCA).
1 mascle de la subespècie feldegg a la bas-
sa de la Noria el 29 i 30.III (HSSA). Cita-
ció homologada pel Comité de Rarezas de
SEO/BirdLife.

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a la maresma el
22.II (FSEB); primera citació de pas pre-
nupcial. 2 exs. joves volanders a la Bun-
yola el 18.VI (AHRA i RRSB); espècie nidifi-
cant al delta. 

BAIX PENEDÈS

Banyeres del Penedès 3 exs. a Saifores el
8:V; darrera citació prenupcial (CGGA).

BARCELONÈS 

Barcelona 2 exs. en migració al parc del
Guinardó l’1.IX (XLBA); primera citació
postnupcial.
Sant Adrià de Besòs 1 ex. a la desembo-
cadura del riu Besòs el 12.III; primera cita-
ció prenupcial (XLBA i RSXA). 25 exs. a la des-
embocadura del riu Besòs el 4.IV i el 10.IV;
màxim nombre censat aquest any (XLBA). 
Santa Coloma de Gramenet 1 ex. can-
tant en uns camps prop del riu Besòs el
2.VII; únic lloc on nidifica a la comarca
(XLBA i RSXA). 1 ex. al turó de la Peira el
15.X; darrera citació postnupcial (XBAA).

GARRAF

Sitges 1 ex. a Miralpeix el 29.X; darrera
citació postnupcial (CGGA i XBGA).       
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OSONA

Sant Martí d’Albars 1 ex. de la subespè-
cie flavissima en companyia d’altres 6 exs.
de M. flava ssp. el 21.IV (JCCA).

PALLARS SOBIRÀ 

Sorpe 1 ex. de la subespècie flavissima
21.IV (ARVB). Es tenen molt poques dades
de la fenologia migratòria d’aquesta espè-
cie per la conca del Noguera Pallaresa i
encara menys de les subespècies que hi
passen.

PLA D’URGELL

Bellvís 1 ex. de la ssp. flavissima prop
del riu Corb el 22.III (FMSA). 2 exs. de la
ssp. flavissima en un femer de Barretpicat,
els Arcs el 17.IV (FMSA). Més de 30 exs. al
tossal Roig el 24.IX (FMSA). 
Linyola Grup de més de 200 exs., la majo-
ria mascles de les subspècies flava i fla-
vissima el 31.III (JEBA). 

SEGRIÀ

Lleida Més de 120 exs. a la Bordeta, la
majoria flava, amb 1 o 2 cadascuna de les
races thunbergi i flavissima el 28.III, i aprox.
230 exs. el 29.III (SWWA). 
Vilanova de la Barca Els primers migrants
al sot del Fuster l’1.IX (CJMA, JBAB i TXUM),
i el pas més fort el 30.IX (CJMA, ECBL i
ESXA).

SELVA

Riells i Viabrea 2 exs. en vol al riu Tor-
dera el 23.VIII (JRRC).

TARRAGONÈS

Constantí 1 mascle de subespècie cinereo-
capilla entre el 29.III i el 13.IV al riu Fran-
colí (XGMA).
Tarragona 1 mascle de la subsp. iberiae i
1 femella a la desembocadura del riu Fran-
colí l’11.III (RACC). 4 exs. en vol migrato-
ri cap el S a la punta de la Móra el 26.VIII;
primera citació postnupcial (JPSA). 

Torredembarra 1 ex. als Muntanyans l’1.III;
primera citació prenupcial (AVDA).

VALLÈS OCCIDENTAL 

Palau de Plegamans 1 mascle de la subes-
pècie feldegg a la riera de Caldes el 25.III.
Citació homologada pel Comité de Rarezas
de la SEO/BirdLife (JPCA).

VALLÈS ORIENTAL 

Martorelles 1 ex. al riu Besòs el 2.III; pri-
mera citació prenupcial (ARVB).        

Motacilla citreola
Cuereta citrina

Dues noves dades que de ser homologa-
des suposaran la desena i onzena citació
respectivament per a Catalunya. Aquestes
dues observacions curiosament fan refe-
rència a dos exemplars diferents observats
el mateix dia i al mateix indret, als aigua-
molls de l’Empordà, el millor lloc de Cata-
lunya després del delta de l’Ebre. De moment,
predominen les dades del pas postnupcial
(9 vs 1), tot i que a la primavera aquesta
espècie és molt més fàcil d’identificar, i
existeix una dada d’hivernada el 1996.-
RACC i SHVA.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. a l’estany de Vilaüt el 17.IX
(JCPA, ATGA i CSXC). 1 ex. de 1r hivern a
l’estany del Cortalet el mateix 17.IX (RACB).
Citacions pendents d’homologació pel
Comité de Rarezas de SEO/BirdLife.

Motacilla cinerea  
Cuereta torrentera 

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 3 exs. el 18.III (HSSA); darrera cita-
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ció prenupcial. 1 ex. a la Mugueta el 4.X;
primera citació postnupcial (JMAA).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. a la bocana del des-
guàs de l’illa de Mar el 22.III; darrera obser-
vació prenupcial (DBCA). 1 ex. a la punta
de la Banya el 22.IX; primera observació
postnupcial (DBCA).

BAIX LLOBREGAT

Cornellà de Llobregat 1 ex. al riu l’1.IV
(ASAA); darrera citació de pas prenupcial. 
Delta del Llobregat 3 exs. sobre la Vida-
la el 4.IX (RGBA i EGPA); primera citació de
pas postnupcial.

BARCELONÈS 

Sant Adrià de Besòs 1 ex. a la desembo-
cadura del riu Besòs el 10.IV; darrera cita-
ció prenupcial (XLBA). 
Barcelona Observat en pas al turó de la
Magarola (Parc de Collserola) el 7.IX; pri-
mera citació postnupcial (DDDA, FLLA i JPSA). 

TARRAGONÈS

Torredembarra 1 ex. als Muntanyans el
13.III; darrera citació prenupcial (CGGA).
1 ex. als Muntanyans el 29.IX; primera
citació postnupcial (CGGA).

Motacilla alba  
Cuereta blanca 

Es publiquen dues noves dades de la subes-
pècie britànica yarellii, les quals junt amb
les dades publicades anteriorment, sumen
ja sis citacions conegudes per a Catalun-
ya (Clavell 2002). La majoria de les dades
d’aquesta subespècie són recents (menys
d’una dècada) fet que suggereix que aquest
increment podria respondre al major nom-
bre d’observadors. A partir d’aquesta infor-
mació s’intueix que, tot i la raresa d’aquesta
subespècie, per la franja litoral hi ha un

degoteig d’individus hivernants. D’aquest
any cal destacar també els dos individus
amb coloració anormal al Baix Llobregat
i la Garrotxa.-RACC i SHVA.

ALT EMPORDÀ

La Jonquera 1 niu amb polls l’11.VII (JBRC).
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 mascle de la subespècie yarrellii
als estanys del Matà el 7.III (JMAA i IBTA).
Citació pendent d’homologació pel Comi-
tè Avifaunístic de Catalunya. 1 parella cons-
trueix un niu a l’estany del Cortalet el 31.III
(JMAA). 2 parelles amb nidificació segura
a la depuradora d’Empuriabrava durant el
mes de maig (JMAA).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. al Canal Vell el 19.IV;
darrera observació prenupcial (DBCA). 1
ex. als arrossars dels Parrillos el 22.IX; pri-
mera observació postnupcial (DBCA).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 mascle de la subes-
pècie yarrellii a l’itinerari de la bassa dels
Pollancres el 9.XI (FLSA). Citació pen-
dent d’homologació pel Comitè Avifau-
nístic de Catalunya.
Molins de Rei  1 ex. totalment mel·lànic
al riu el 6 i 12.VI (CFMA, SSAA i NRPA).

BARCELONÈS 

Barcelona observat en pas al turó de la
Magarola (Parc de Collserola) el 15.IX; pri-
mera citació postnupcial (DDDA, FLLA i JPSA). 

GARROTXA

Santa Pau 1 ex. totalment albí als prats
de Sant Martí el 17.II (JCRF/PZVG).

GIRONÈS

Girona 35 exs. a Fontajau el 6.III (JMAA i
PFLB). Més de 100 exs. en un dormidor a
l’avinguda Pericot de la ciutat el 29.X
(ACHA).

Llista Sistemàtica 213



OSONA

Centelles Niu amb 4 ous el 21.IV (FTGA).
Sant Boi de Lluçanès 50 exs. en una joca
a la plaça del poble el 4.III (JBCB).

PLA DE L’ESTANY

Serinyà Més de 100 exs. en un camp llau-
rat al pla de Martís el 16.III (CFQA).

SEGRIÀ

Lleida 1 ex. al niu amb 4 ous i un poll
nascut aquell mateix dia el 17.VII (MPXE)
Curiosament, el niu es troba situat en una
jardinera amb geranis, a la finestra d’un
6è pis habitat, dins de Lleida. La llocada,
però, no arriba a volar: al cap d’uns dies
es troben els pollets crescuts però morts,
amb el cos ple d’àcars (FMSA). Entre 500-
1.000 exs. en el dormidor del passatge
Pompeu el 19.XI (FMSA). 
Vilanova de la Barca Uns 100 exs. al sot
del Fuster el 14.X, es comença a formar el
dormidor (CJMA i ECBL). 

Cinclus cinclus
Merla d’aigua 

ALT EMPORDÀ

Albanyà 1 ex. a la Muga el 20.XII (MVGA

i PFLB).

BERGUEDÀ

Borredà 1 ex. amb plomatge juvenil al
molí del Pont el 25.VI (CLVA i CMVA). 
Gisclareny Niu amb polls al riu Bastareny,
a 900 m d’altitud, el 25.IV (PABB). 
Guardiola de Berguedà Niu amb 3 polls
sense plomar a la riera de Gréixer, a 1.000
m d’altitud, el 18.V (PABB). 
La Pobla de Lillet Grup familiar amb joves
volanders al riu Llobregat, a 850 m d’al-
titud, el 17.V (PABB).

PALLARS JUSSÀ

Estany Francí (Vall Fosca) 1 ex. en un
estany d’alta muntanya el 22.IX (JPPE).

Troglodytes troglodytes
Cargolet

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. anellat a l’estany de Palau el
12.IV (OCVA); darrera citació en pas pre-
nupcial. Entrada postnupcial d’exs. a par-
tir de mitjans d’octubre, amb una prime-
ra observació a les closes del Cortalet el
12.X (JMAA).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. al Canal Vell el 22.III;
darrera observació prenupcial (DBCA). 1
ex. de 1r hivern anellat al Canal Vell el 9.X;
primera observació postnupcial (DBCA,

JCMC i FLSA).

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. al parc del Guinardó el
3.IV; darrera citació prenupcial (XLBA).

OSONA

Sant Pere de Torelló Construcció de niu
el 15.IV (ESSA).

Prunella modularis  
Pardal de bardissa 

ALT CAMP

Querol 1 ex. al puig de Formigosa el 3.X;
primera citació postnupcial (CGGA).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà Entrada postnupcial d’exs. a partir
de mitjans d’octubre, amb una primera
observació als estanys del Matà el 18.X
(JMAA).
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ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 1 ex. al pantà de
Foix el 16.III; darrera citació prenupcial
(CGGA i XBGA).       

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. al Canal Vell el 19.IV;
darrera observació prenupcial (DBCA).1 ex.
al Canal Vell el 21.X; primera observació
postnupcial (DBCA).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 2 exs. anellats al Remo-
lar (JBFA i TMPA) més 3 exs. a cal Patrici i
1 ex. a la Ricarda el 25.X (JCMC, XLBA i JBDA);
primera citació de pas postnupcial. 

BARCELONÈS 

Barcelona 1 ex. al parc del Guinardó el
4.III; darrera observació prenupcial (XBAA). 
1 ex. al turó de la Magarola (Parc de
Collserola) el 9.X; primera citació post-
nupcial (DDDA, FLLA i JPSA). 

RIBERA D’EBRE

Flix 1 ex. anellat a Sebes el 5.X (JACB);
primera dada de la migració postnupcial.

SEGRIÀ

Vilanova de la Barca 1 ex. al sot del Fus-
ter el 21.X (JEBA) i 2 exs. el 22.X (CJMA i
JMAB).

Prunella collaris  
Cercavores

ALT EMPORDÀ

L’Albera 1 ex. en uns prats montans de la
Jonquera, situats a 1.200 m., el 26.VII
(JBRC).

ANOIA

El Bruc Més de 6 exs. al canal del Migdia,
aprox. 700 m d’altitud, el 19.XI (MRFA).

BAGES

Monistrol de Montserrat 1 ex. prop del
monestir de Montserrat el 18.XI (ASAA).

BERGUEDÀ

Castellar de n’Hug 15 exs. al pla Baguet
el 4.III (CGGA). 
Saldes Trobat niu en un forat de paret cal-
cària amb orientació N, a 2.300 m d’alti-
tud: polls al niu, que són pascuts pels pares,
l’11.VII; el niu ja és buit el 27.VII i s’ob-
serven 3 joves voltant per la zona (PABB).

GARRAF

Sitges Diverses observacions al puig del
Martell entre el 15.I i el 20.II, amb un
màxim de 5 exs. (ITCA).        

GARROTXA

Montagut 1 ex. al pic del Comanegra a
l’Alta Garrotxa el 26.II (JFCA i MMAA).

RIPOLLÈS

Queralbs 35 exs. a la coma de Fontalba
el 16.XII (LCCA i LCPA).

VALLÈS ORIENTAL 

Bigues i Riells 1 ex. a Sant Miquel del Fai
el 15.II (FMVB). 1 ex. a Sant Miquel del Fai
el 16.XI; primera citació postnupcial (FMVB).   
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Erithacus rubecula  
Pit-roig 

El patró de captures de l’estació de Canal
Vell encaixa força bé amb la mitjana de
tots els anys d’estudi, aquest any amb un
pas molt intens a mitjan d’octubre que
davalla ràpidament. Aquest pas intens tam-
bé coincideix amb els 24 exemplars ane-
llats a Tiana el dia 18 d’octubre, dia de
màxima captura.-RACC i SHVA.

ALT CAMP

Vilabella Aprox. 5 exs. alguns d’ells amb
plomatge juvenil al riu Gaià el 15.VII
(ABBB).

ALT EMPORDÀ

L’Escala 1 ex. el 22.IX (JMGE); primera
citació postnupcial.
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. anellat a l’estany de Palau el
13.IV (OCVA); darrera citació en pas pre-
nupcial. Entrada postnupcial d’exs. a par-
tir de finals de setembre, amb una pri-
mera observació a les closes del Cortalet
el 26.IX (BMBA).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. de 2n any anellat al
Canal Vell el 21.IV; darrera observació pre-
nupcial (DBCA). 1 ex. de 1r hivern anellat
al Canal Vell el 22.IX; primera observa-
ció postnupcial (DBCA i FVEA).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. la plaça de l’es-
glésia del Prat el 13.IX (PEGA); primera
citació de pas postnupcial. 
Gavà 1 ex. al castell d’Eramprunyà durant
els mesos de juny i juliol (JFOB); nidifica
regularment a la zona. 

BARCELONÈS 

L’Hospitalet de Llobregat 1 ex. a la Remon-
ta el 6.IX; primera citació postnupcial
(ASAA).        

GIRONÈS

Girona 3 exs. joves anellats a l’aiguabarreig
dels rius Ter i Onyar l’11.VI (CPVA). 1 ex.
al parc Central el 29.IX; primera citació
postnupcial en un indret on no cria (PFLB).

MARESME

Tiana 24 exs. anellats a ca l’Andreu el 19.X;
màxim nombre d’anellaments/dia (JFOB). 

RIBERA D’EBRE

Flix 1 ex. anellat a Sebes el 16.IX (JACB);
primera dada de la migració postnupcial.

SEGRIÀ

Vilanova de la Barca 5 exs. al sot del Fus-
ter el 9.IX (CJMA).

Luscinia megarhynchos 
Rossinyol 

Les primera observació d’aquest any és
del 25.III al Vallès Oriental, molt similar
a l’obtinguda els anys anteriors. El pas
prenupcial als aiguamolls de l’Empordà
coincideix força amb l’any 1999, fins i
tot en el nombre de captures. Només
remarcar un pas menys intens a partir de
mitjans de maig. La primera captura del
pas postnupcial a l’estació de Canal Vell
és del 10.VIII i l’última el 10.X.-RACC i
SHVA.
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ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. anellat a l’estany de Palau el
4.IV (OCVA); primera citació prenupcial.

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. escoltat a Balada el
30.III; primera observació prenupcial
(DBCA i MFCA). 1 ex. adult anellat al Canal
Vell el 12.V; darrera observació postnup-
cial (XLBA). 1 ex. de 1r hivern anellat al
Canal Vell el 10.VIII; primera observació
postnupcial (DBCA i CGFA). 1 ex. al Canal
Vell el 10.X; darrera observació postnup-
cial (DBCA). 

BAIX EMPORDÀ

La Bisbal d’Empordà 1 mascle cantant el
10.IV; primera citació prenupcial (CBLA i
MFCB).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 2 exs. al Remolar el
6.IV (FLSA, RGBA, FSEB i ARMC); primera cita-
ció de pas prenupcial. 

BAIX PENEDÈS

Banyeres del Penedès S’escolta la veu
d’un ex. a la riera de Sant Miquel el 6.IV;
primera citació prenupcial (CGGA).

BARCELONÈS 

Sant Adrià de Besòs 1 ex. a la desembo-
cadura del Besòs el 7.IV; primera citació
prenupcial (JPSA). 1 ex. a la desemboca-

dura del Besòs el 4.X; darrera citació
postnupcial (XLBA).

BERGUEDÀ

Gósol 1 mascle cantant en una bardissa,
a 1.450 m d’altitud, el 10.V (PABB).

GARROTXA

Olot 1 ex. anellat al prat de Cuní el
15.IV (LGPA i MOPA). 

GIRONÈS 

Girona 1 ex. a l’aiguabarreig dels rius
Ter i Onyar el 7.IV (CPVA). 5 polls anellats
a l’aiguabarreig dels rius Ter i Onyar 1’11.VI. 
Sant Gregori 2 exs. a Constantins el 27.IX
(MBMB).

MARESME

Tiana 1 ex. anellat a ca l’Andreu l’1.X;
darrera citació postnupcial (JJMA).

OSONA

Manlleu 1 ex. el 12.IV (APFA); primera
citació prenupcial rebuda aquest any de
la Catalunya central.

PLA DE L’ESTANY

Banyoles 1 ex. al puig d’en Colomer el
18.IV (CFQA).

SEGRIÀ

Lleida Diversos mascles cantant a la Mitja-
na el 8.IV (JEBA).

TARRAGONÈS

Tarragona 3 exs. a la desembocadura del
riu Francolí el 9.IV (RACC).

VALLÈS ORIENTAL 

Castellterçol 1 ex. el 25.III; primera cita-
ció prenupcial (AOTA).        
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Luscinia svecica  
Cotxa blava

Les dades fenològiques d’aquest any encai-
xen força bé amb el patró general cone-
gut. La primera arribada de la migració
postnupcial és del 21.VIII i els darrers
migrants prenupcials es van detectar fins
al 15.IV. Pel que fa al patró de captures del
delta de l’Ebre, durant la tardor, en com-
paració amb l’any 1999 el pas més intens
es va avançar lleugerament i es va con-
centrar durant la darrera setmana de setem-
bre mentre que l’any precedent va fer-ho
a principi d’octubre.-RACC i SHVA.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. a la Massona el 15.IV (FTTA);
darrera citació prenupcial. 1 ex. a la bas-
sa del Gall Marí el 31.VIII (FVXA i YRXA);
primera citació postnupcial.

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 1 ex. al pantà de
Foix el 6.IX; primera citació postnupcial
(CGGA i XBGA).

ALT URGELL

La Seu d’Urgell 1 mascle jove anellat el
21.IX al riu Segre durant la 3a campanya
de tardor d’anellament d’ocells (JDAB).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 mascle de 2n any anellat
al Canal Vell el 9.IV; darrera observació

postnupcial (DBCA). 1 ex mascle de 1r hiver
anellat al Canal Vell el 21.VIII; primera
observació postnupcial (DBCA, DGBA i APRA).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a la maresma
(RGBA i XLBA) més 1 ex. a ca l’Arana l’11.IV
(XLBA); darreres citacions prenupcials. 1
ex. a la maresma el 14.IX (RGBA); prime-
ra citació de pas postnupcial.

GARRAF 

Cubelles 1 ex. a la desembocadura del
Foix el 29.II (XBGA).      

BARCELONÈS 

Sant Adrià de Besòs 1 ex. a la desembo-
cadura del Besòs el 7.IX (XLBA i JBDA). 
Santa Coloma de Gramenet 1 ex. al riu
Besòs el 30.XI (XLBA i FMVB).

MARESME

Malgrat de Mar 1 ex. a la desembocadu-
ra de la Tordera el 5.X (XLBA i JBDA). 

PLA D’URGELL

Torregrossa 1 mascle en una bassa el 15.X
(JAGA). 

SEGRIÀ

Vilanova de la Barca Fins a 10 exs. al sot
del Fuster el 9.IX (CJMA i TASA).

TARRAGONÈS

Constantí 1 mascle de subespècie cyane-
cula al riu Francolí el 29.III; darrera obser-
vació hivernal (XGMA). 
Torredembarra 4 exs. als Muntanyans el
9.I (AVDA).

Luscinia cyane
Rossinyol blau siberià

Primer registre homologat a l’Estat espan-
yol i segon conegut pel conjunt del Pale-
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àrtic occidental, després d’un ex., també
femella de 1r hivern, capturat a Sark, Chan-
nel Islands, Regne Unit el 27.X de 1975
(Michelle & Young 1997); per tant gaire-
bé 25 anys abans. Aquest passeriforme,
que ni tan sols apareix a les guies habi-
tuals emprades pels ornitòlegs europeus,
nidifica al sud-est de Sibèria, nord de la
Xina, Corea i Japó, i hiverna al sud-est d’À-
sia, Filipines i Indonèsia.-DBCA.

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 femella de 1r hivern
anellat al Canal Vell el 18.X; (DBCA i JPVF).
Citació homologada pel Comité de Rarezas
de SEO/BirdLife.

Phoenicurus ochruros  
Cotxa fumada 

ALT CAMP

Querol 8 exs. a Montagut el 18.X (CGGA).

ALT EMPORDÀ

L’Albera 32 exs. en pas pel coll de Plaja
l’11.III (PFLB i MVGA).
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà Entrada postnupcial d’exs. a par-
tir de principis d’octubre, amb una pri-
mera observació als prats de can Comes
el 8.X (JCJA). 

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex femella/2n any al
mas del Rampaire el 30.III; darrera obser-
vació prenupcial (DBCA i MFCA). 1 mas-
cle adult als erms de la Tancada el 7.X;
primera observació postnupcial (DBCA i
MFCA).

BAIX EMPORDÀ

Bellcaire d’Empordà Grup de més de
30 exs. en un camp d’userda el 18.III, coin-
cidint amb un dia de forta tramuntana
(XGMA i ECGB).

Castell d’Aro - Platja d’Aro Noves loca-
litats del cria a la vall del Ridaura (JBLA i
CACB).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. al riu el 8.IV
(ASAA); darrera citació de pas prenupcial.
Un mínim de 5 exs. el 18.X (RGBA, FSEB i
ARMC); primera citació de pas postnupcial.

BAIX PENEDÈS

Banyeres del Penedès 1 ex. a les masies
de Sant Miquel el 28.III; darrera citació
prenupcial (CGGA). 1 ex. a Saifores el 8.X;
primera citació postnupcial (CGGA).

BARCELONÈS 

Barcelona 1 parella nidifica amb èxit al
parc del Guinardó; primera dada conegu-
da de cria a la zona (XLBA). 
Sant Adrià de Besòs 1 ex. a la desembo-
cadura del riu Besòs el 30.III; darrera cita-
ció prenupcial (XLBA). 1 ex. als jardins del
Laberint el 7.X; primera citació postnup-
cial (XBAA).

GIRONÈS

Girona Un mínim de 3 nius al barri vell
de Girona (FVXA i PFLB) i els polls l’11.V
(JMXP i PFLB). 5 polls al claustre de la Cate-
dral el 21.V (PFLB). 
Salt 1 mascle a la zona del Sitjar el 18.X
(MBMB). 2 femelles a la mateixa zona el
21.X (MBMB).

PLA DE L’ESTANY

Crespià 2 exs. el 22.VI (CFQA).

PRIORAT

La Bisbal de Falset 1 mascle cantant al
poble el 24.VI; possible nidificant a la
zona (RACC).

TARRAGONÈS

Torredembarra 1 ex. als Muntanyans el
16.IV; darrera citació prenupcial (JVDA). 2
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exs. als Muntanyans el 9.X; primera cita-
ció postnupcial (AVDA i XLBA).

Phoenicurus phoenicurus  
Cotxa cua-roja 

ALT EMPORDÀ

La Jonquera S’observa 1 mascle amb beca-
da entrant en un forat de la paret del Magat-
zem Vell, a tocar del rec de Mirapols, a la
serra de l’Albera, el 9.VI. Reproducció segu-
ra (GGOA).
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. a les closes d’en Barraquer el
21.III; primera citació en pas prenupcial
(JMAA). 1 ex. anellat a l’estany de Palau el
4.V (OCVA); darrera citació en pas pre-
nupcial.

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 mascle de 2n any i 1
femella adulta anellats al Canal Vell el
26.III; primera observació prenupcial
(DBCA). 1 mascle de 2n any anellat al Canal
Vell el 10.V; darrera observació prenup-
cial (XLBA). 1 femella de 1r hivern ane-
llat al Canal Vell el 27.VIII; primera obser-
vació postnupcial (DBCA, DGBA i APRA). 1
femella de 1r hivern anellat al Canal Vell
el 21.X; darrera observació postnupcial
(DBCA).

BAIX LLOBREGAT

Cornellà de Llobregat 1 mascle al riu el
24.III (ASAA); primera citació de pas pre-
nupcial. 
Delta del Llobregat 1 mascle a la Bunyo-
la el 7.V (JJMB i RRSB); darrera citació de
pas prenupcial. 1 ex. al riu el 19.VIII (ASAA);
primera citació de pas postnupcial. 2 exs.
a la Ricarda el 25.X (XLBA i JCMC); darrera
citació de pas postnupcial. 
Sant Feliu de Llobregat 1 femella adul-
ta anellada a can Ferriol el 25.X (SSAA);
darrera citació postnupcial

BAIX PENEDÈS

El Montmell 1 femella al torrent de Sant
Marc el 18.X; darrera citació postnupcial
(CGGA).

BARCELONÈS 

Barcelona 1 ex. al parc del Guinardó el
28.III; primera citació prenupcial (XLBA).
1 ex. al parc del Guinardó el 14.VIII; pri-
mera citació postnupcial (XBAA). 1 ex. a
l’escullera del port de Barcelona el 3.IX
(AVAA). 1 ex. als jardins del palau de Pedral-
bes el 21.X; darrera citació postnupcial
(XBAA).        

GARROTXA

Santa Pau 1 ex. als estanys de can Jordà
el 23.X; última citació postnupcial (OCVA).

GIRONÈS

Girona 1 ex. a l’aiguabarreig dels rius
Ter i Onyar 7.IV (CPVA). 

MARESME

Tiana 1 ex. anellat a ca l’Andreu el 9.XI;
darrera citació postnupcial (AATI). 

NOGUERA

Bellcaire d’Urgell 1 mascle a la serra de
les Quadres l’1.IV (JEBA).

OSONA

Manlleu 1 mascle el 31.III (APFA). 
Taradell 1 ex. el 7.X (RPEA).

RIPOLLÈS

Molló 1 femella al coll d’Ares el 25.X (FGPA).

TARRAGONÈS

Torredembarra 2 exs. als Muntanyans el
8.IV; primera citació prenupcial (JVDA).

VALLÈS OCCIDENTAL 

Cerdanyola del Vallès 1 ex. als camps del
castell de Sant Marçal l’1.IV; primera cita-
ció prenupcial (DDDA).
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Saxicola rubetra  
Bitxac rogenc 

ALT CAMP

El Pla de Santa Maria 1 femella a les pla-
nes de Santes Creus el 15.IV; primera cita-
ció prenupcial (CGGA).

ALT EMPORDÀ

Cabanes 1 ex. el 5.XI (JBIA).
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. anellat a l’estany de Palau
l’1.IV (OCVA); primera citació en pas pre-
nupcial. 2 exs. anellats a l’estany de Palau
el 26.V (OCVA); darrera citació en pas pre-
nupcial. 1 ex. als estanys del Matà l’1.IX;
primera citació en pas postnupcial (JMAA).
2 exs. als estanys del Matà el 18.X; darre-
ra citació en pas postnupcial (JMAA).

ALT PENEDÈS

Olèrdola 1 ex. a Moja el 7.V; darrera cita-
ció prenupcial (XBGA).        

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 mascle als arrossars del
Serrallo el 12.IV; primera observació pre-
nupcial (DBCA i MFCA). 1 femella de 2n any
anellada al Canal Vell el 15.V; darrera obser-
vació prenupcial (XLBA). 1 mascle de 1r
hivern anellat al Canal Vell el 17.IX; pri-
mera observació postnupcial (DBCA i JFBB).
1 femella/1r hivern al Goleró el 21.X; darre-
ra observació postnupcial (RACA i JCPA).

BAIX EMPORDÀ

Baix Ter 1 mascle a les basses d’en Coll el
30.IV (XGMA); primera citació en pas
prenupcial.
Cap de Begur 1 mascle el 30.IV (XGMA);
primera citació en pas prenupcial.

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a la Bunyola el
4.IV (ARMA a: CISEN; El Pebret, núm. 13);
primera citació de pas prenupcial. 1 ex. al

Remolar el 14.V (DGBA a: CISEN; El Pebret,
núm. 14); darrera citació de pas prenup-
cial. 1 ex. al Remolar el 30.VIII (FLSA, XLBA

i ARMC); primera citació de pas postnup-
cial. 1 ex. a cal Balenyà el 8.X (DGBA); darre-
ra citació de pas postnupcial.

BARCELONÈS

Sant Adrià de Besòs 1 ex. a la desembo-
cadura del riu Besòs el 4.IV; primera
citació prenupcial (XLBA).      

GIRONÈS

Girona 1 ex. anellat a l’illa de Ter el 16.IV
(CPVA).

MARESME

Dosrius 1 ex. a ca l’Arenes el 2.VI (PABA);
darrera observació prenupcial.

NOGUERA

Bellcaire d’Urgell 1 mascle l’1.IV (JEBA).

PLA DE L’ESTANY

Serinyà 1 ex. al pla de Martís el 30.IV
(BGEA).

SEGRIÀ

Vilanova de la Barca Els primers migrants
al sot del Fuster l’1.IX (CJMA, JBAB i TXUM);
1 ex. l’1.X (CJMA, ECBL i ESXA).

SELVA

Hostalric 1 ex. a la desembocadura de la
riera d’Arbúcies l’1.IX (JRRC).

TARRAGONÈS

Creixell 1 ex. als Muntanyans el 9.X; darre-
ra citació postnupcial (AVDA i XLBA). 
Torredembarra 1 femella als Muntanyans
l’1.IV (PASA).

VALLÈS ORIENTAL 

Sant Fost de Campsentelles 7 exs. en un
tram de 2 km del riu Besòs el 29.VIII; pri-
mera citació postnupcial (FMVB).        
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Saxicola torquata
Bitxac comú 

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 15 exs. anellats a l’estany de Palau
el 25.III (OCVA).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 mascle als erms de la
Tancada el 29.III; darrera observació
prenupcial (DBCA i MFCA). 1 femella de 1r
hivern anellada al Canal Vell el 4.X; pri-
mera observació postnupcial (DBCA).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat Diferents parelles nidi-
ficants pel delta: 2-3 parelles nidificants al
Remolar durant el mes de juny (FSEB i FLSA).
1 parella als Reguerons el 4.VI (DGBA).

GIRONÈS

Girona 1 parella alimentant pollets a Sant
Daniel l’1.VI (FVXA).

TARRAGONÈS

La Pobla de Montornès Aprox. 10 exs.,
alguns d’ells joves, al mas Mercader el 28.V
(ABBB).

Oenanthe oenanthe  
Còlit gris

Les primeres observacions d’aquest any
són del 13.III al Tarragonès i les darreres
del 7.XI al Montsià. Les dues observacions
del 25.XI del Segrià caldria interpretar-les
amb cura, ja que podrien tractar-se d’exem-
plars hivernants. Tot i que aquest any no
hi ha observacions en mesos plenament
hivernals com s’ha enregistrat en anys ante-
riors, caldria dedicar més atenció a aquests
individus presents en els mesos d’hivern,
sobretot a les zones d’hàbitat més favora-
ble com la plana de Lleida.-RACC i SHVA.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 4 exs. als prats de can Comes el
19.III (CLAA); primera citació en pas pre-
nupcial. 1 ex. als prats de can Comes el
26.V; darrera citació en pas prenupcial
(JMAA). 1 ex. als prats de can Comes el
6.IX; primera citació en pas postnupcial
(JMAA). 3 exs. als prats de can Comes el
21.X; darrera citació en pas postnupcial
(JMAA).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 femella a la punta de la
Banya el 20.III; primera observació pre-
nupcial (DBCA i MFCA). 144 exs. al Trabu-
cador el 13.IV; entrada de migrants des-
tacable (DBCA i MFCA). 1 femella al Niño
Perdido el 3.VI; darrera observació pre-
nupcial (DBCA i MFCA). 3 femelles/1r hivern
al Niño Perdido el 31.VIII; primera obser-
vació postnupcial (DBCA). 1 femella/1r
hivern als erms de la Tancada el 7.XI; darre-
ra observació postnupcial (DBCA i JPVF). 

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a la maresma el
30.III (FLSA); primera citació de pas pre-
nupcial. 1 ex. a l’aeroport el 21.V (FSEB i
GSPA); darrera citació de pas prenupcial. 2
exs. a cal Nani (JJMB i RRSB) i 1 ex. al riu el
3.IX (ASAA); primeres citacions de pas post-
nupcial. 1 ex. a les restes de l’illa el 25.X
(JCMC i XLBA); darrera citació de pas post-
nupcial.). 
Sant Feliu de Llobregat 1 ex. a can Ferriol
el 25.X (SSAA i AVAA); darrera citació post-
nupcial 

BARCELONÈS 

Sant Adrià de Besòs 1 ex. a la desembo-
cadura del riu Besòs el 27.III; primera cita-
ció prenupcial (XLBA). 1 ex. al parc del Gui-
nardó l’1.IX; primera citació postnupcial
(XLBA). 1 ex. l’1.X a Sant Andreu (JCCA).
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GARRAF

Cubelles 1 ex. el 23.III (CGEA); primera
citació prenupcial. 1 ex. al pla de Sant
Pere l’11.V (PTEA); darrera citació pre-
nupcial. 

GARROTXA

Sant Ferriol 2 exs. a l’illa de Fluvià el 30.IV
(BGEA).

GIRONÈS

Girona  2 exs. al camí dels Àngels el 13.IX
(PFLB i XCFA).

MARESME

Tiana 20 exs. al Rocar el 16.IV (JJMA).

NOGUERA

Montgai 2 mascles a les Quadres l’1.IV
(JEBA).1 ex. als plans de la Figuera el 10.V
(JEBA).

OSONA

Gurb 1 ex. el 30.III (CMGA).

PLA D’URGELL

Bellvís 2-3 exs. a Barretpicat, els Arcs el
17.IV (FMSA). 1 ex. als Arcs el 8.X (FMSA). 

SEGARRA

Torreflor 1 ex. a Florejacs el 3.IX (APSA i
DBPA). 

SEGRIÀ

Alguaire 1 ex. als secans d’Alguaire el
25.XI (EPGA i VPRA). 
Seròs 2 exs., un d’ells sembla un mas-
cle adult, a les planes de Calçat el 25.XI
(JEBA). 

URGELL

Guimerà 2 mascles i una femella en camps
de cereal el 23.IV (SMRA). 

TARRAGONÈS

Torredembarra 1 mascle als Muntan-

yans el 13.III; primera citació prenup-
cial (CGGA). 2 exs. als Muntanyans el 4.V;
darrera citació prenupcial (CGGA). 1 ex.
als Muntanyans el 4.X (DVJA, JCRE, MSSA

i PTEA).

VALLÈS ORIENTAL 

La Llagosta 1 ex. a can Pere Gil el 29.VIII;
primera citació postnupcial (FMVB).        
Mollet del Vallès Més de 20 exs. a Gallecs
el 12.IX; màxim nombre postnupcial
(AOTA). 

Oenanthe hispanica 
Còlit ros

D’aquest any cal destacar els 72 exs. obser-
vats al Trabucador en migració activa el
13.IV, ja que evidencia un pas molt intens
pel delta de l’Ebre durant la primera mei-
tat d’abril.-RACC i SHVA

ALT CAMP

Montferri 1 mascle, amb territori esta-
blert, a cal Pei el 7.IV; primera citació pre-
nupcial (CGGA i XBGA).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 mascle als estanys del Matà el
20.III (MBFA). 1 ex. als prats de can Comes
el 5.IV (CLAA). 1 ex. als prats de can Comes
el 20.V (CLAA). 1 mascle als conreus de
can Curcoll el 24.V (JMAA).

ALT PENEDÈS

Olèrdola 1 ex. al puig de l’Àliga el 16.IX;
darrera citació postnupcial (XBGA).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 femella al camí del Serra-
llo el 28.III; primera observació prenup-
cial (DBCA i MFCA). 72 exs. al Trabucador
el 13.IV; entrada de migrants destacable
(DBCA i MFCA). 1 mascle adult al Niño Per-
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dido el 17.IX; única observació en pas
postnupcial (DBCA i JFBB). 

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a la gola de la
Ricarda el 31.III (XLBA i MIBA); primera cita-
ció de pas prenupcial.

BARCELONÈS 

Barcelona 1 ex. al parc del Guinardó el
29.IV (XLBA).

MARESME

Tiana 8 exs. al Rocar el 16.IV (JJMA).

NOGUERA

Gerb 1 ex. el 26.III (ANCA).

SEGARRA

Torreflor 1 ex. al mas del Nadal el 9.VII
(SMRA).

VAL D’ARAN

Vielha 1 mascle el 23.IV en una zona enjar-
dinada (JRRC).

Oenanthe leucura  
Còlit negre

ALT EMPORDÀ

Parc Natural del Cap de Creus 1 ex. al
pla de les Gates l5.V (PFLB, TLFA i PGGA).
Posteriorment, 1 parella amb territori esta-
blert en aquest mateix indret el 2.VII (TLFA,

PFLB i ACHA).

BAGES

Monistrol de Montserrat Observat el 20.II
i el 15.VI (ECGC i JCRD).

RIBERA D’EBRE 

Ascó Espècie observada regularment durant
tot l’any al pas de l’Ase (LJAA). 
La Palma d’Ebre 1 ex. a la vall del Mont-
blanquet, en una zona on no nidifica, el

19.IX; possible exemplar en dispersió
(RACC).

TERRA ALTA

Caseres 1 ex. el 23.IV (MNPA i RDAA).

VALLÈS OCCIDENTAL 

Sant Salvador de les Espases 3 exs. el
6.VI; màxim nombre observat (CGXD i
MNPA).

Monticola saxatilis
Merla roquera 

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 femella al salobrar de
la platja del Serrallo el 12.IV (DBCA i
MFCA).

BAIX LLOBREGAT

Sant Feliu de Llobregat 2 mascles junts
al puig d’Olorda el 3.V (DDDA); tercera cita-
ció a la zona.

NOGUERA

Sant Llorenç de Montgai 2 exs. (mascle
i femella) al Castell el 6.V (ANCA). 

PALLARS JUSSÀ

Serra de Carreu 1 femella el 29.XI (DGFA

i JCBC). Citació tardana.

Monticola solitarius
Merla blava 

ALT CAMP

Serra de Miramar 1 parella el 23.IV (LJAA

i PJAA).

BERGUEDÀ

Cercs 1 jove volander és alimentat per la
femella el 23.VI (JSPB).
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GIRONÈS

Girona Més d’una parella criant al barri
vell de Girona el 29.III (PFLB).

RIBERA D’EBRE

Ascó Entre 4 i 6 parelles al pas de l’Ase
(LJAA i PJAA). 
Flix 1 ex. el 6.XI (LJAA).

SOLSONÈS

Navès 1 mascle a la teulada d’una casa
deshabitada de la Valldora el 31.III (PABB).

TARRAGONÈS

Torredembarra 1 ex. a Torredembarra el
9.X (AVDA i XLBA). 1 ex. als Muntanyans el
3.XII (JVDA). 
Vespella 1 ex. al pantà de Gaià el 4.X (DVJA,

JCRE, MSSA i PTEA).

VALLÈS OCCIDENTAL 

Montcada i Reixac 1 mascle a la pedrera
de la font dels Caçadors el 6.VII (ARVB).    

Turdus torquatus  
Merla de pit blanc

La fenologia del pas postnupcial encaixa
amb el patró conegut a Catalunya, aquest
any amb dades primerenques del setem-
bre al Vallès Oriental. Les observacions
del mes de novembre poden considerar-
se d’ocells encara en migració postnupcial,
mentre que l’observació de Collserola al
febrer suggereix un migrant prenupcial
molt primerenc. Aquest any arriben dades
d’hivernada del Pallars Jussà i de l’Alt
Camp; caldrà comprovar si la hivernada
en aquesta última comarca és un fet oca-
sional o, per contra, resulta un fet habi-
tual per a aquesta espècie.-RACC i SHVA.

ALT CAMP

Alió Es localitza 1 ex. mort al pla del Vent
el 30.X (MDDB).

Querol 1 ex. a Montagut el 17.I (CGGA i
RRJA). 1 ex. al llac de Formigosa el 18.XII
(CGGA).

ALT PENEDÈS

Castellví de la Marca 2 exs. el 12.XI (XLBA

i EBPB).

BAIX CAMP

Capafonts 2 exs. la Foradada (muntan-
yes de Prades) el 19.XI (JPSA).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 mascle al Canal Vell i
1ex. mascle a l’Encanyissada el 30.III (DBCA

i HSSA). 1 mascle a Riumar el 31.III (HSSA).
1 mascle al Canal Vell el 7.IV (DBCA). 1
femella al Canal Vell el 10.IV (DBCA i FLRB).
1 femella/1r hivern al Trabucador el 22.X
(DBCA i JPVF).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 2 exs. al Remolar el
8.IV (DGBA); en pas prenupcial. 2 exs. al
Remolar el 5.X (FLSA). 1 ex. al viver muni-
cipal del Prat el 18.X (XLBA i DBRA); en pas
postnupcial.

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. al torrent de Fondenils
(Parc de Collserola) el 25.II (JPSA). 1 ex.
al turó de la Magarola (Parc de Collsero-
la) el 23.IX; primera citació postnupcial
(DDDA, FLLA i JPSA).     

MARESME

Premià de Dalt 2 exs. al turó de Salve
Regina entre el 10.IV i el 12.IV (JPSA). 
Tiana 1 ex. a ca l’Andreu el 14.XI (AATI).
2 exs. a ca l’Andreu el 15.XI (CLVA). 

OSONA

El Brull 17 exs. al Turó Gros de Sant Andreu
de Matagalls el 10.XI (JRFA).
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PALLARS JUSSÀ

Filià Desenes d’exs. el 15.XII a la coma de
les Fuses (IAXA i JCBC).       

VALLÈS ORIENTAL 

Parc Natural del Montseny 10 exs. al pla
de la Calma el 19.XI (XLBA i JLGA). 
Vilanova del Vallès 2 exs. al turó de
Séllecs el 22.IX; primera citació post-
nupcial (JPSA).

Turdus merula
Merla

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 mascle al Trabucador el
3.IV; darrera observació prenupcial (DBCA

i MFCA). 1 mascle de 1r hivern anellat al
Canal Vell el 4.X; primera observació post-
nupcial (DBCA).

BARCELONÈS

Barcelona Densitat reproductora de 19,8
parelles/10 ha a l’antic jardí Botànic de
Barcelona (CJMA i GODA).       

PLA D’URGELL

El Poal Niu amb 3 ous el 18.VI (JEBA). 

Turdus pilaris
Griva cerdana

L’hivern 1999-2000 ha estat força bo per
a aquesta espècie, tal com va passar la
temporada 1997-98 (Copete 2000). En
el conjunt de l’any 2000 s’han rebut 50
observacions que apleguen més de 1000
individus amb diverses observacions d’es-
tols grans amb força exemplars. Pel tipus
d’hàbitat, cal destacar els més de 200
ocells presents per sobre dels 2.000 metres
d’altitud a Queralbs, Ripollès, a princi-
pi de gener. Pel que fa a la fenologia de

la migració, enguany no s’ha detectat cap
migrant a l’octubre i la primera obser-
vació és del 11.XI al Solsonès i la darre-
ra del 31.III al delta de l’Ebre.-RACC i
SHVA.

ALT CAMP

Aiguamúrcia Aprox. 20 exs. juntament
amb Turdus viscivorus i Turdus iliacus a l’Al-
bà el 15.I (CGGA i XBGA). 
Querol 1 ex. a Montagut el 17.I, 5 exs. a
can Llenes el 20.II i 1 ex. al llac de For-
migosa el 18.XII (CGGA). 
Rodonyà 1 ex. a Rodonyà el 25.I (CGGA).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà Citacions hivernals a la RN2 entre
el 16.I (CLAA) i el 26.II (CLAA), amb màxi-
mes de 8 exs. a l’estany del Cortalet el 2.II
(JMAA) i de 15 exs. a la closa del Puig el
mateix 26.II.

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 22 exs. al pantà de
Foix el 9.I (RRJA i XBGA). 1 ex. l’1.II (CGGA,

RRJA i XBGA).   

ALT URGELL

El Querforadat 25 exs. el 14.I a prop de
la borda de la Peda (RMVA). 
Ras de Conques Diversos exs. el 13.II
(JPPE i JFXB).
Sant Joan de l’Erm 1 ex. el 4.III (ANCA i
SWWA). 
Serra d’Odèn Diversos exs. el 16.II (JPPE

i GBCA).
Vilanova de Banat 3 exs. el 10.II (JNVA).

BAGES

Moià 1 ex. cap al collet de la Casa Alta el
28.XII (FMVB).

BAIX CAMP

Capafonts Un màxim d’aprox. 40 exs. a
la Mussara el 13.II (FMXA, JAPB i JSHA).
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Riudecanyes 1 ex. a la zona del pantà
l’11.I (XGMA).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 3 exs. a Riumar el 31.III
(HSSA). 1 ex. a l’illa de Buda el 23.XI (DBCA,

RTFA i FVEA). 2 exs. al Garxal el 29.XI (DBCA).
1 ex. a les dunes de la punta del Fangar el
4.XII (DBCA i JPVF).

BERGUEDÀ

Castellar de n’Hug Estols d’aprox. 30 exs.
el 12.I i d’aprox. 50 exs. el 19.I, menjant
fruits de Rosa sp. en una zona de pastures
a 1.500-1.800 m (PABB). 
Fígols 2 exs. als Rasos de Peguera el 4.II
(PABB) i mín. d’1 ex. el 3.III (JSPB).

CERDANYA

Arànser-Lles Desenes d’exs. el 2.II als
prats montans amb bardisses (PABB). 
Béixec 15 exs. als prats a l’O del poble el
14.I (RMVA). 
Estana 15 exs. aprox. el 5.III (ANCA i SWWA). 
La Molina Grup d’uns 50 exs. el 5.III men-
jant fruits de Rosa sp. (PABB). 
Urús 12 exs. el 3 i 4.II al prat Rodon.
Durant els dies anteriors només s’hi veia
1 ex. aïllat (RMVA).

GARROTXA

La Vall d’en Bas 4 exs. a la Freixeneda el
12.II (CGGA).

OSONA

Collsuspina 8-10 exs. en pastures de Sant
Cugat de Gavadons el 8.II (RPEA). 

RIPOLLÈS

Camprodon Més de 30 exs. a Espinalba
el 23.II (FGPA). 
Ogassa Uns pocs exs. a coll de Pal de Serra
Cavallera el 7.I (FGPA). 
Queralbs Més de 200 exs. a la Baga de la
Canya, a 2.100 m d’altitud, el 4.I (FGPA);
aprox. 10 exs. al puig Cerverís, a més de

2.100 m d’altitud, el 25.I (FGPA); 5 exs. a
la pista de Fontalba el 6.II (JPCA i MPFA);
2 exs. a la collada de Fontalba el 13.II
(CGGA). 
Toses Uns quants exs. a mig vessant de la
muntanya de Palós el 12.I (FGPA). 
Vilallonga de Ter 1 ex. a Tregurà el 5.IV
(FGPA).

SEGRIÀ

Aspa 5 exs. al riu Set el 10.I (SWWA). 
Lleida 8 exs. a la Mitjana l’11.II (EFSA). 
Torres de Segre Més de 60 exs. en un
camp amb pomes enterrades prop del
pantà d’Utxesa el 2.I (SWWA); uns 200
exs. el 27.II (FMSA i SWWA) i 83 exs. el
2.III (SWWA). 

SOLSONÈS

Navès Diversos estols de desenes d’exs.
(en conjunt més de 100 exs.) al pla de Busa
el 5.II (JSPB). 
Lladurs 1 ex. obervat a Sarri el 29.I, l’11.XI
i el 9.XII (ACOB i JCOA). 
La Pedra i la Coma Aprox. 7 exs. al port
del Comte, a 1.800 m d’altitud, el 22.I
(ACOB, JCOA i ABHA).

Turdus philomelos  
Tord comú 

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà Entrada postnupcial d’exs. a partir
de principis d’octubre, amb la primera
observació a Vilaüt el 6.X (JMAA).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. de 2n any anellat al
Canal Vell el 16.IV; darrera observació
postnupcial (DBCA). 1 ex. de 1r hivern ane-
llat al Canal Vell el 4.X, primera observa-
ció postnupcial (DBCA).
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BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a la maresma el
13.IV (FSEB, RGBA i ARMC); darrera citació
de pas prenupcial. 
Sant Feliu de Llobregat Pas molt intens,
amb més de 100 exs., a primera hora del
matí a can Ferriol el 8.X (SSAA).

BAIX PENEDÈS

Banyeres del Penedès S’escolten veus
d’exs. en migració nocturna a les masies
de Sant Miquel entre el 3.X i 20.X, màxim
79 exs. en 10 minuts el 18.X (CGGA).

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. al turó de la Peira el
16.IV; darrera citació prenupcial (XBAA).
2 exs. als jardins del Laberint el 22.VII;
no hi nidifica (XBAA). 1 ex. al turó de la
Magarola (Parc de Collserola) el 23.IX;
primera citació postnupcial (DDDA, FLLA

i JPSA). 

MARESME

Tiana 1 ex. a ca l’Andreu el 22.IX; primera
citació postnupcial (XLBA). 

GIRONÈS

Girona 1 ex. cantant a l’illa de Ter el 8.IV
(ACHA, CPVA i PFLB). 2 exs. al parc del Mig-
dia el 12.X (MAXB).

NOGUERA

Bellcaire d’Urgell 1 ex. a la serra de les
Quadres l’1.IV (JEBA).

RIBERA D’EBRE

La Palma d’Ebre Bona hivernada, es comp-
ten 81 exs. en un recorregut d’uns 2 km
el 2.I (RACC).

TARRAGONÈS

Creixell 2 exs. als Muntanyans el 9.X; pri-
mera citació postnupcial (AVDA i XLBA).

Turdus iliacus  
Tord ala-roig 

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. a la RN2 el 26.I (CGGA i XBGA).
1 ex. a les closes del Cortalet el 29.I (CFMA

i RFMA).

ALT PENEDÈS

Sant Martí Sarroca Grup de 31 exs. entre
les vinyes el 30.XII; màxima concentració
hivernal (XGMA). 
Vilobí del Penedès Observat a pèlags de
Vilobí el 19.X; primera citació postnup-
cial (XBGA). 

BAGES

Calders Més de 30 exs. a la riera el 27.XI
(AOTA, PSGA i TMMA).
Castellbell i el Vilar Diversos exs. al mean-
dre del Llobregat el 9.XI (AOTA).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. de 1r hivern anellat
al Canal Vell el 28.X; primera citació
postnupcial (DBCA).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. anellat al Remo-
lar el 28.X (JBFA i FLSA).
Molins de Rei  6 exs. als aiguamolls entre
el 3 i 20.XI (SSAA).

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. al turó de la Magarola
(Parc de Collserola) el 29.X; primera cita-
ció postnupcial (DDDA, FLLA i JPSA). 1 ex. a
la Font Vella (Parc de Collserola) el 13.III;
darrera citació prenupcial (JPSA).        

BERGUEDÀ

Gósol Estol d’aprox. 50 exs. en una arbre-
da el 20.XI (DRJA i SRJA). 
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CERDANYA

Ventajola Grup d’uns 75-80 exs. menjant
fruits de Crataegus monogyna en uns camps
propers al poble (DDDA i JGXH).

GIRONÈS 

Salt 2 exs. a la zona del pla dels Socs el
4.III (JRRC).

MARESME

Tiana 17 exs. a ca l’Andreu el 10.XI; màxim
nombre observat (AATI).       

OSONA

Sant Bartomeu del Grau 25 exs. el 8.I (JBCB). 
Perafita 10 exs. el 16.I, 100 exs. el 26.XI
(JBCB).

PLA DE L’ESTANY

Banyoles 2 exs. en un arbre de la riba de
l’estany de Lió el 2.III (CFQA).

RIBERA D’EBRE

La Palma d’Ebre Bona hivernada, es comp-
ten 19 exs. en un recorregut d’uns 2 km
el 2.I (RACC).

SELVA

Fogars de la Selva més de 50 exs. entrant
en unes pollancredes conreades, un dia
d’una forta nevada, el 25.I (JRRC). 
Sant Feliu de Buixalleu més de 50 exs.
en unes pollancredes i bosc de ribera de
la riera d’Arbúcies al pla de Gaserans el
24.XII (JRRC).

Turdus viscivorus  
Griva

ALT EMPORDÀ

L’Albera 13 exs. en pas pel coll de Plaja
l’11.III (PFLB i MVGA).
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 2 exs. a la RN2 el 26.I (CGGA i XBGA).
4 exs. a les closes del Cortalet el 29.I (CFMA

i RFMA). 1 ex. a l’estany de les Molleroses
el 26.II (CLAA). 1 ex. cantant a la bosqui-
na del viver entre el 30.III i el 13.IV (BMBA

i JMAA).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 3 exs. a cal Patrici el
25.X (XLBA, JCMC i JBDA). 
Sant Feliu de Llobregat 1 ex. a can Ferriol
el 8.X (SSAA); primera citació postnupcial.

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. al turó de la Magarola
(Parc de Collserola) l’1.X; primera citació
postnupcial (DDDA, FLLA i JPSA).     

MARESME

Tiana 1 ex. a la Conreria el 6.VII; no hi
nidifica (XLBA i JJMA).

PLA DE L’ESTANY

Vilamarí 1 ex. el 25.VI (CFQA).
SELVA

Hostalric 1 ex. cantant a can Perxistó, al
riu Tordera el 3.I (JRRC).

TERRA ALTA

El Pinell de Brai Niu en una olivera amb
4 polls ja plomats a la Plana el 22.IV (RACC).

Cettia cetti 
Rossinyol bord 

El patró de captures de Canal Vell coinci-
deix amb la mitjana de tots els anys d’es-
tudi amb alguns pics tardans, tal com va
passar l’any 1999. En comparació amb
l’any anterior, durant el 2000 l’estació de
Canal Vell ha recuperat el volum de cap-
tures (606 vs 844).-RACC i SHVA.

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 femella de 2n any ane-
llada al Canal Vell el 23.IV; darrera obser-
vació prenupcial (DBCA). 1 femella de 1r
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hivern anellada al Canal Vell l’11.VIII; pri-
mera observació postnupcial (DBCA).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 88 exs. el 15.I durant
el cens d’ocells hivernants del delta del
Llobregat de l’any 2000.

BARCELONÈS 

Barcelona 1 ex. cantant al parc del Gui-
nardó entre el 23.III i el 29.IV; primer
any amb presència durant l’època repro-
ductora (XLBA). 1 ex. hivernant als jar-
dins del palau de Pedralbes a partir del
29.X (XBAA).

TARRAGONÈS

Creixell 2 exs. als Muntanyans el 7.VI
(AVDA).

Cisticola juncidis
Trist 

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 27 exs. a la maresma
en el cens IKA del 31.X (FLSA i FSEB). Nidi-
ficant comú. 

OSONA

Seva 1 parella nidificant en prats humits
de la Casanova de Figueroles el 12.VI;
aquest any s’han detectat més individus a
la plana de Vic que l’any passat (JBCB). 
Vic 1 parella nidificant en sembrats el 23.V

(JBCB). 1 ex. anellat a la urbanització Sant
Llàtzer, entre Vic i Calldetenes, el 3.XII
(JPRB).

Locustella naevia  
Boscaler pintat gros

El patró de captures de la migració pre-
nupcial als aiguamolls de l’Empordà mos-
tra dos pics abans i després de la mitja-
na, cosa que indica un pas més primerenc
i més tardà respectivament en compara-
ció amb el pas habitual de l’espècie, que
té lloc principalment durant la darrera
pèntada d’abril. Les dades extremes del
pas prenupcial són als aiguamolls de l’Em-
pordà el 28.III i el 23.V respectivament,
mentre que a la tardor són del 19.VIII al
Segrià i el 5.X al delta de l’Ebre. Aquest
any el nombre de captures a l’estació de
Sebes, Flix, s’han recuperat un mica des-
prés de la davallada de 1999 però enca-
ra es mantenen per sota dels nivells habi-
tuals dels anys anteriors.-RACC i SHVA.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. sentit a l’estany del Tec el 28.III
(ESVA); primera citació en pas prenupcial.
1 ex. anellat a l’estany de Palau el 23.V
(OCVA); darrera citació en pas prenupcial.

ALT URGELL

La Seu d’Urgell 1 ex. jove anellat el 3.X
al riu Segre durant la 3a campanya de tar-
dor d’anellament d’ocells (JDAB).
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BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. al salobrar del Serra-
llo el 12.IV (DBCA i MFCA). 2 exs. cantant
al Canal Vell el 18.IV (DBCA i PJAA). 1 ex.
cantant al Canal Vell el 27.IV (DBCA i FLRB).
1 ex. al Canal Vell el 29.IV (DBCA). 1 ex.
de 1r hivern anellat al Canal Vell el 17.IX
(DBCA i JFBB). 1 ex. de 1r hivern anellat al
Canal Vell el 5.X (DBCA).

BAIX EMPORDÀ

Baix Ter 1 ex. a les basses d’en Coll el 20.IV;
primera citació en pas prenupcial (DBRA).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. cantant a la
maresma l’1.IV (RGBA); primera citació de
pas prenupcial. 1 ex. cantant a la Bunyo-
la el 21.V (RRSB); darrera citació de pas
prenupcial. 

BAIX PENEDÈS

El Montmell 1 ex. a can Ferrer de la Cogu-
llada el 30.IV (CGGA).

BARCELONÈS 

Aigües de Barcelona 1 ex. s’atura en una
barca mar endins el 5.V; és capturat pels
pescadors i dut a terra per ser alliberat,
però acaba morint (JAPB).

BAGES

Calders 1 ex. cantant en una bardissa el
14.IV (JRFA).

GARROTXA

Santa Pau 1 ex. anellat als estanys de can
Jordà el 6.X (OCVA).

MARESME

Tiana 1 ex. anellat a ca l’Andreu el 4.X i
el 19.X (JFOB).   

RIBERA D’EBRE

Flix 1 ex. a Sebes el 7.V (RACC). Anellats
a Sebes 5 exs. entre el 24.VIII i el 7.X ; pri-

mera i última dada de la migració post-
nupcial el 5.IX i el 3.X respectivament
(JCAB).

SEGRIÀ

Vilanova de la Barca 1 ex. jove anellat al
sot del Fuster el 19.VIII (CJMA); 1 ex. el
9.IX (CJMA i TASA).

SELVA

Arbúcies 1 ex. cantant en un bardissar;
migrador amb poca informació a la comar-
ca (JRFA).

Locustella luscinioides
Boscaler comú 

El gràfic de captures de l’estació de Canal
Vell al delta de l’Ebre indica una davalla-
da important respecte l’any anterior. Tot
i l’inici de la campanya amb un bon nom-
bre de captures durant la primera pènta-
da d’agost, durant les dues pèntades següents
es va produir una davallada important. Si
l’any 1999 ja es comentava sobre la pos-
sibilitat d’una mala temporada de cria, per
a l’any 2000 les dades semblen encara
molt més evidents. Des de la segona mei-
tat d’agost fins a principi d’octubre el pas
s’ajusta millor a la fenologia habitual de
l’espècie. Les captures de Flix a final de
juliol cal prendre-les amb cautela ja que
podria tractar-se tant d’ocells reproduc-
tors a la zona com de primers migrants.
Tot i l’hàbitat adequat del canyissar de
Sebes, fins ara encara no s’ha comprovat
la cria en aquesta localitat de la Ribera
d’Ebre.-RACC i SHVA.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 2 mascles defensant territori a
l’estany del Tec durant el mes de maig
(JMAA).
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BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. al Canal Vell el 22.III;
primera citació prenupcial (DBCA). Primers
cants al Canal Vell el 23.III (DBCA). 1 ex.
adult anellat al Canal Vell l’11.X; darrera
observació postnupcial (DBCA).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 2 exs. a cal Tet el
24.III (SSAA); primera citació de pas pre-
nupcial. 1 ex. al Remolar el 27.V (SSAA i
JCXR. a: CISEN; El Pebret, núm. 14); darre-
ra citació de pas prenupcial.

GARROTXA

Olot 1 ex. en migració a l’Arengada-les
Planotes el 23.IX (FTCA/PZVG).

RIBERA D’EBRE

Flix 1 ex. anellat a Sebes el 28.VII i el
29.VII ; primera dada de possible migra-
ció postnupcial donat que no es té cons-
tància que criï a la zona (JCAB). 7 exs. ane-
llats a Sebes entre el 24.VIII i el 7.X durant
la campanya de la migració postnupcial;
última dada del pas el 24.IX (JCAB).

SEGRIÀ

Torres de Segre Diversos exs. cantant dins
del període entre el 20.IV i el 9.V al pan-
tà d’Utxesa (ABBA, AVPA i SMRA). 
Vilanova de la Barca 2 exs. joves anellats
al sot del Fuster el 13.VIII i el 19.VIII
(CJMA).

Acrocephalus melanopogon
Boscarla mostatxuda 

El patró de captures de Canal Vell aquest
any és força diferent al de l’any anterior.
Difereix sobretot en la manca d’exs. durant
l’agost i setembre i una entrada constant
d’individus a partir de mitjans d’octubre.
Tot i això, el nombre d’exemplars captu-
rats és idèntic entre els dos anys. De la res-
ta de dades rebudes cal destacar l’exem-
plar anellat a Flix, on deu ser un migrant
escàs, però atès que la campanya d’ane-
llament finalitza a principi d’octubre no hi
ha informació detallada sobre aquest aspec-
te. Les dades de possible reproducció a
Utxesa són també d’interès i caldrà fer un
seguiment en els pròxims anys a l’igual que
del nucli reproductor de l’estany del Tec
als aiguamolls de l’Empordà.-RACC i SHVA.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà Principal nucli de cria localitzat a
l’estany del Tec, amb un mínim de 8 mas-
cles defensant territori a partir de princi-
pis de març (JMAA). Entrada d’exs. hiver-
nants a partir de principis de novembre,
amb una primera observació de 3 exs. a
la depuradora del Matà el 8.XI (JMAA).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre Primers cants al Canal Vell
el 19.II (DBCA). 1 ex. de 1r hivern anellat
al Canal Vell el 22.IX; primera observa-
ció postnupcial (DBCA).
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BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat Més de 4 exs. can-
tant en 4 ha a la maresma el 21.II (RGBA).
1 ex. anellat al Remolar el 24.X (JBFA); pri-
mera citació de pas postnupcial. 
Molins de Rei 1 ex. als aiguamolls de
Molins el 30.XII (SSAA).

RIBERA D’EBRE

Flix 1 ex. anellat a Sebes el 6.X (JACB);
segon anellament per a la zona.

SEGRIÀ

Torres de Segre 3 exs. cantant al pantà
d’Utxesa el 27.II (FMSA i SWWA), 1 ex. can-
tant el 6.IV i el 12.IV, 2 exs. cantant el
20.IV, 1 ex. cantant el 4.V, i 2 exs. (1 can-
tant) el 24.VI (SWWA).

TARRAGONÈS

Torredembarra 1 ex. als Muntanyans el
5.III (JVDA).

Acrocephalus paludicola
Boscarla d’aigua

Només quatre exemplars, xifra que con-
corda amb la mitjana per als anys 96-99
(entre 2 i 6 per any, vegeu els anuaris corres-
ponents). Les dates són les típiques cone-
gudes, fins i tot les d’octubre, ja que ja
s’han anellat ocells en aquest mes en d’al-
tres anys, tant als aiguamolls de l’Empor-
dà com al delta de l’Ebre.-JCPA.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. al rec del Molí, al seu pas per
la Gallinera, el 2.VIII (PFLB). Citació pen-
dent d’homologació pel Comitè Avifau-
nístic de Catalunya.

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. de 1r hivern anellat
al Canal Vell el 8.X (DBCA). Citació pen-

dent d’homologació pel Comitè Avifau-
nístic de Catalunya.

BAIX EMPORDÀ

Baix Ter 1 ex. anellat a les basses del Ter
Vell el 16.IV (DBRA, DGJA, JCWA, ECFA, EMSA,

MBRA, ASLA, JVLA i XGMA). Citació pendent
d’homologació pel Comitè Avifaunístic de
Catalunya.

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a l’itinerari de
la maresma el 3.V (JBCC). Citació pendent
d’homologació pel Comitè Avifaunístic de
Catalunya.

Acrocephalus schoenobaenus  
Boscarla dels joncs

Les dades extremes d’aquest any encaixen
força amb el patró conegut d’aquesta espè-
cie, que arriba molt aviat a la primavera i
que comença el pas postnupcial més aviat
que qualsevol altra espècie del seu gène-
re. Aquest any el pas prenupcial s’ha detec-
tat entre el 17.III i el 20.V; i el postnup-
cial entre el 28.VII i el 18.X. No hi ha, per
tant, dades molt extremes del febrer, el
juny o el novembre com s’han enregistrat
alguns anys. El nombre de captures a l’es-
tació de Canal Vell ha estat inferior a la
mitjana amb una entrada a l’agost força
irregular i un pas tardà a l’octubre força
destacat.-RACC i SHVA.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. el 17.III (HSSA); primera cita-
ció en pas prenupcial. 1 ex. anellat a l’es-
tany de Palau el 20.V (OCVA); darrera cita-
ció en pas prenupcial. 1 ex. a l’estany
Europa el 20.VIII (JCPA i RACB).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. de 2n any anellat al
Canal Vell el 24.III; primera observació
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postnupcial (DBCA). Primers cants a l’Al-
facada el 26.III (DBCA). 1 ex. anellat al
Canal Vell el 12.V; darrera observació pre-
nupcial (XLBA). 1 ex. de 1r hivern anellat
al Canal Vell el 5.VIII; primera observació
postnupcial (DBCA). 1 ex. de 1r hivern ane-
llat al Canal Vell el 8.X; darrera observa-
ció postnupcial (DBCA).

BAIX EMPORDÀ

Baix Ter 1 ex. sentit a les basses del Ter
Vell l’1.IV (XGMA i JPCA).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. al Remolar el
27.III (FLSA i RGBA); primera citació de pas
prenupcial. 1 ex. a la Ricarda el 27.IV
(XLBA); darrera citació de pas prenupcial.
1 ex. a la bassa dels Pollancres el 12.IX
(FLSA). 1 ex. a la Podrida el 18.X (XLBA i
DBRA); exs. en pas postnupcial.

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. anellat a l’antic jardí Botà-
nic de Barcelona el 17.IX (XLBA, JBDA i
GODA). Es tracta del tercer registre d’a-
questa espècie a la ciutat de Barcelona
(Gallego 1974 a: Batllori, et al. 1994). 

PLA DE L’ESTANY

Banyoles 1 ex. és capturat en dues ses-
sions diferents d’anellament als aiguamolls
de la Puda el 28.VII i el 3.VIII; es desco-
neixia la presència de l’espècie a la comar-
ca (CFQA, OCVA i XVPA).

RIBERA D’EBRE

Flix 1 ex. anellat a Sebes el 9.VII (JACB);
primera dada de la migració postnupcial.
25 exs. anellats a Sebes entre el 24.VIII i
el 7.X durant la campanya de la migració
postnupcial (JCAB).

SEGRIÀ

Alcarràs 4 o 5 exs. cantant al pantà de
Camelis el 4.IV i 3 exs. cantant el 14.IV
(SWWA). 
Torres de Segre Al pantà d’Utxesa 3 exs.
cantant el 4.IV, 1 ex. el 12.IV i 1 ex. el
20.IV (SWWA). 
Vilanova de la Barca Al sot del Fuster 1
ex. l’11.VIII (CJMA, GGOA, JBAB, JEBA i NXXA);
2 exs. joves anellats el 12.VIII (CJMA). 

TARRAGONÈS

Constantí 1 ex. al riu Francolí el 5.IV
(XGMA).
Torredembarra 1 ex. als Muntanyans el
21.V (JVDA).

Acrocephalus scirpaceus  
Boscarla de canyar

Les dades extremes de la migració són
força similars a les de l’any 1999, tant pel
que fa a primeres arribades  (27.III.99 /
26.III.00), com a últimes observacions
(22.XI.99 / 21.XI.00). També hi ha una
extraordinària coincidència en el nom-
bre d’ocells capturats durant el pas pre-
nupcial entre aquest dos anys als aigua-
molls de l’Empordà, encara que durant
el 2000 el pas ha estat lleugerament més
tardà, amb les captures màximes a partir
de la segona pèntada de maig. Durant el
pas postnupcial al delta de l’Ebre les cap-
tures han estat una mica inferiors respecte
a 1999, i el patró de captures coincideix
força amb la mitjana de tots els anys d’es-
tudi, excepte alguns pics que suggerei-
xen una entrada forta de migrants. Cal-
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dria analitzar amb detall (biometria) si
les captures de la tercera pèntada d’agost
són el resultat de la captura de migrants
o de l’èxit reproductor d’ocells locals
(vegeu els comentaris a l’anuari anterior;
Martínez Vilalta 2002).-RACC i SHVA.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. a la Massona el 26.III (MBRA);
primera citació en pas prenupcial. 83 exs.
anellats a l’estany de Palau el 19.V (OCVA);
xifra màxima en pas prenupcial.

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 1 ex. al pantà de Foix
el 28.X; darrera citació postnupcial (XBGA). 

ALT URGELL

Bassella 1 ex. cantant al pont de Bassella
el 19.VI (XLBA).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. cantant al Canal Vell
el 7.IV; primera observació prenupcial

(DBCA i JCMC). 1 ex. de 1r hivern anellat al
Canal Vell el 21.XI; darrera observació
postnupcial (DBCA).

BAIX EMPORDÀ

Baix Ter 1 ex. al canal del Daró, a Gual-
ta, el 29.X; darrera citació en pas post-
nupcial (DBRA).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. al Remolar el
5.IV (FLSA); primera citació de pas pre-
nupcial. Nidificant comú. 1 ex. al Remo-
lar el 21.XI (FLSA i JBFA); darrera citació de
pas postnupcial.

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. al parc del Guinardó el
20.V (XBAA).
Sant Adrià de Besòs 1 ex. a la desembo-
cadura del riu Besòs el 20.XI; darrera cita-
ció postnupcial (XLBA).

BERGUEDÀ

La Quar 1 ex. cantant en un petit canyis-
sar de la riera de Merlès el 29.V; en pos-
teriors visites no s’hi observa (PBAA).

GARROTXA

Santa Pau 1 ex. anellat als estanys de can
Jordà amb una gran quantitat de greix acu-
mulat (7,75 de codi de greix) el 2.XI (OCVA).

GIRONÈS

Girona 35 exs. anellats a l’aiguabarreig
dels rius Ter i Onyar el 6.V (CPVA).

MARESME

Teià 1 ex. anellat el 20.V (AAJA, CLVA i EGGA). 
Tiana 2 exs. anellats a ca l’Andreu el 20.X
(JFOB); darrera citació postnupcial.

PLA DE L’ESTANY

Banyoles 2 exs. a l’estany a la zona del
Vilar el 30.IV, i 1 ex. el 2.V (CFQA). 1 ex.
a l’estany el 14.X (CFQA).
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RIBERA D’EBRE

Flix 118 exs. anellats a Sebes el 29.VIII
(JCAB); xifra màxima en pas postnupcial.

SEGRIÀ

Torres de Segre Més d’1 ex. cantant al
pantà d’Utxesa el 8.IV (JEBA) i 1 ex. el 25.X
(SWWA). 

SELVA

Sils 1 mascle cantant a la Sèquia el 30.IV
(JRRC). Diversos exs. a la zona dels estanys
el 9.IX (JRRC).

TARRAGONÈS

Tarragona 2 exs. a la desembocadura del
Gaià el 30.IV (CGGA i XBGA).

VALLÈS ORIENTAL 

Sant Fost de Campsentelles 1 ex. can-
tant a la gravera de Canyelles el 2.VII (XLBA

i RSXA).

Acrocephalus arundinaceus  
Balquer

De tots els anuaris publicats fins ara, la
primera observació d’aquest any del 24.III
a la Ribera d’Ebre és la segona més pri-
merenca després de l’observació del 21.III.99
al Tarragonès. Pel que fa a les darreres
dades de la migració postnupcial, l’obser-
vació de l’1.XI al delta del Llobregat és la
més tardana de les publicades als anuaris.
Les dades d’anellament de l’estació de Canal
Vell indiquen una davallada important res-
pecte l’any 1999, sobretot durant les dues
últimes pèntades d’agost, molt per sota de
la mitjana del conjunt dels anys d’estudi.-
RACC i SHVA.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. a l’estany del Cortalet el 5.IV
(CLAA); primera citació prenupcial. Pobla-

ció nidificant avaluada en 26-28 parelles
(JMAA).

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 1 ex. al pantà de
Foix cantant el 27.VI; nidificant irregular
(CGGA i XBGA).

ALT URGELL

Bassella 5 exs. cantant al pont de Basse-
lla el 19.VI (XLBA).

BAGES

Santpedor 1 ex. cantant a la bassa de la
Bòbila el 12.IV (ADOA).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. a la bassa de la Nòria
el 30.III; primera observació prenupcial
(HSSA). 1 ex. de 1r hivern anellat al Canal
Vell el 27.X; darrera observació postnup-
cial (DBCA).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. cantant a la
maresma l’11.IV (FSEB, ARMC i XLBA); pri-
mera citació de pas prenupcial. Nidificant
comú. 1 ex. a la Vidala l’1.XI (FLSA); darre-
ra citació de pas postnupcial.

GIRONÈS

Salt 2 ex. a la bassa dels Carros a partir
del 15.IV (CPVA, MBMB i PFLB).
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MARESME

Malgrat de Mar 1 ex. cantant a la de-
sembocadura de la Tordera el 19.V (PABA).   

RIBERA D’EBRE

Flix 1 ex. a Sebes el 24.III (PJMB). 33 exs.
anellats a Sebes entre el 24.VIII i el 7.X
durant la campanya de la migració post-
nupcial.

SEGRIÀ

Almacelles Màx. de 7 parelles en un pan-
tà d’Almacelles el 8.V (ABBA, AVPA i SMRA). 
Torres de Segre Diversos exs. cantant al
pantà d’Utxesa el 8.IV (JEBA). 

SELVA

Sils 1 mascle cantant a la Sèquia el 30.IV
(JRRC).

Hippolais icterina
Bosqueta icterina 

Després dels tres anys anteriors sense dades
del pas postnupcial, de les cinc citacions
d’aquest any, tres són d’aquesta època. El
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empor-
dà continua sent el punt on s’anellen més
ocells, especialment durant el pas pre-
nupcial.-RACC i SHVA.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 2 exs. anellats a l’estany de Palau el
28.IV (CJMA).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. de 1r hivern anellat
al Canal Vell el 6.VIII; única citació de l’any
al delta (DBCA).

GARROTXA

Argelaguer 1 ex. jove capturat i anellat al
riu Llierca el 10.IX (CACB).

VALLÈS OCCIDENTAL 

Ripollet 2 exs. el 9.IX (JDLA i NIGA).

Hippolais polyglotta 
Bosqueta vulgar 

En conjunt aquest any el pas prenupcial de
l’espècie s’acosta al patró habitual, amb una
lleugera tendència a endarrerir-se respecte
l’any 1999. Pel que fa a les citacions extre-
mes, la primera observació de l’any, del 12.IV,
és bastant primerenca, però està en conso-
nància amb les primeres observacions d’al-
tres anys, a excepció de l’excepcional dada
de mitjans de març de 1998. Les darreres
dades de pas postnupcial són del 21.IX, tant
al delta de l’Ebre com al Maresme, i del 22.IX
a Barcelona, i estan dins del patró habitual
per a l’espècie al nostre territori.-RACC i SHVA.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. a l’estany de Vilaüt el 18.IV
(FTTA); primera citació prenupcial. 11 exs.
anellats a l’estany de Palau el 19.V (OCVA);
xifra màxima en pas prenupcial.

ALT PENEDÈS

Olèrdola 1 ex. a Sant Pere Molanta el 22.IV;
primera citació prenupcial (XBGA).        

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. anellat al Canal Vell
el 16.IV; primera citació prenupcial (DBCA,
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DGBA, JCPA i CGFA). 1 ex. anellat al Canal
vell el 13.V; darrera observació prenupcial
(XLBA). 1 ex. al salobrar del Serrallo el 17.VII;
primera observació postnupcial (DBCA i
FVEA). 1 ex. a l’illa de Buda el 21.IX, darre-
ra observació postnupcial (DBCA i FVEA).

BAIX LLOBREGAT

Cornellà de Llobregat 1 ex. al riu el 12.IV
(ASAA); primera citació de pas prenupcial.
1 ex. al riu el 30.VII (ASAA); primera cita-
ció de pas postnupcial. 
Delta del Llobregat 1 ex. a la Bunyola el
21.V (RRSB); darrera citació de pas prenup-
cial. 3 exs. a la Bunyola el 17.IX (JLBA, RLHA

i RRSB); darrera citació de pas postnupcial.

BARCELONÈS 

Barcelona 1 ex. al parc de la Guineueta el
22.IX; darrera citació postnupcial (JEBA).   

GARROTXA

La Vall de Bianya 1 ex. cantant a la vall
del Bac el 28.V (JFCA i MMAA). 
Olot 1 ex. anellat al prat de Cuní el
15.IV (LGPA i MOPA).

GIRONÈS

Girona 1 ex. al riu Ter el 29.IV (ACHA,

CPVA, HPMA i PFLB). 
Salt 1 mascle cantant en uns erms de les
Deveses el 26.IV (MBMB).

MARESME

Tiana 1 ex. anellat a ca l’Andreu el 21.IX;
darrera citació postnupcial (JJMA). 

Sylvia undata
Tallareta cuallarga 

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà Entrada postnupcial d’exs. a partir
de principis d’octubre, amb una primera
observació a Vilaüt el 6.X (JMAA).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. al salobrar de la Gola
Nord el 29.III; darrera observació pre-
nupcial (DBCA i MFCA). 1 mascle adult ane-
llat al Canal Vell el 4.X; primera observa-
ció postnupcial (DBCA).

BAIX LLOBREGAT

Cornellà de Llobregat 1 ex. al riu el 6.II
(ASAA); darreres citacions d’hivernants. 
Delta del Llobregat 1 ex. a la Magarola
el 21.X (JJMB i RRSB).

BARCELONÈS 

Barcelona 1 ex. al turó de la Magarola
(Parc de Collserola) el 30.IX; primera cita-
ció postnupcial (DDDA, FLLA i JPSA).     

GIRONÈS

Girona 1 ex.
a la bassa de
la Barca, zona
on no hi cria, el
12.IV (EGXB). 1
ex. marcant terri-
tori a Sant Daniel
el 17.IV (PFLB). 1 ex. a l’antiga bassa de
Fontajau el 29.IV (ACHA, HPMA i PFLB). 
Salt 2 exs. al Pla del Socs el 31.III (EGXB).

MARESME

Malgrat de Mar 1 ex. a la desembocadu-
ra de la Tordera el 5.X; primera citació post-
nupcial (XLBA i JBDA). 

TARRAGONÈS

Torredembarra 1 ex. als Muntanyans el
12.II (PASA). 1 ex. als Muntanyans el 14.X;
primera citació postnupcial (AVDA i JVDA).

VALLÈS ORIENTAL 

Vilanova del Vallès 1 ex. al turó de Séllecs
el 27.IX; primera citació postnupcial (JPSA).   
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Sylvia conspicillata 
Tallarol trencamates 

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 mascle al riu l’1.IV
(ASAA). 
Gavà 1 femella a l’abocador el 7.V (MNPA).

BARCELONÈS

Barcelona 1 mascle observat i escoltat
cantant al Turó Blau el 1.VII (CODA); loca-
litat fora de la distribució i ambient habi-
tuals de cria de l’espècie, per la qual cosa
es podria tractar d’un exemplar en dis-
persió.

MARESME

Tiana 1 ex. anellat a ca l’Andreu el 30.X
(CLVA). 

SEGRIÀ

Torres de Segre 3 exs. a Carrassumada el
7.IV (GBCA).

Sylvia cantillans  
Tallarol de garriga

Tot i que la baixa mostra de la campanya
d’aquest any, sembla que el pas prenup-
cial ha estat més aviat primerenc i, com és
habitual en l’espècie, concentrat en unes
dues setmanes. Durant el març, però, ja
es van produint citacions de l’espècie, la
primera de les quals aquest any és del
10.III. Pel que fa al pas postnupcial, cal
destacar l’anellament d’un exemplar el
30.X al Maresme, dada que representa la
data més tardana de les publicades fins al
moment en els anuaris d’ornitologia de
Catalunya.-RACC i SHVA.

ALT CAMP

Cabra del Camp 1 mascle el 10.III (CGEA).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 mascle el 18.III (HSSA); primera
citació en pas prenupcial. 1 ex. anellat a
l’estany de Palau el 4.V (OCVA); darrera
citació en pas prenupcial. 

Parc Natural del Cap de Creus 1 mas-
cle el 16.III (HSSA); primera citació en pas
prenupcial.

ANOIA

Bellprat 1 ex. al castell de Queralt el 17.IX;
darrera citació anual a la comarca (CGGA i
XBGA). 
La Llacuna 1 ex. el 19.III; primera cita-
ció anual a la comarca (XBGA).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 femella al Canal Vell el
22.III; primera observació de la migració
prenupcial (DBCA). 1 mascle adult anellat
al Canal Vell l’1.V; darrera observació pre-
nupcial (JJMA). 2 exs. de 1r hivern anellats
al Canal Vell el 9.VIII; primera observació
postnupcial (DBCA). 1 femella adulta ane-
llada al Canal Vell el 29.IX; darrera obser-
vació postnupcial (DBCA).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 mascle anellat al
Remolar el 28.III (JBFA, FLSA, RGBA i AVAA);
primera citació de pas prenupcial. 2 exs.
al Prat el 18.IV (XLBA i MIBA); darrera cita-
ció de pas prenupcial. 2 exs. al Remolar
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el 18.VIII (FLSA); primera citació de pas
postnupcial. 1 ex. al Remolar el 21.IX
(FLSA); darrera citació de pas postnup-
cial. 

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. als jardins del Laberint el
25.III; primera citació prenupcial (XBAA).
Aprox. 20 exs. al parc del Guinardó l’1.IX;
màxim nombre postnupcial (XLBA). 3 exs.
a l’escullera del port de Barcelona el 3.IX
(AVAA). 1 ex. al turó de la Magarola (Parc
de Collserola) el 9.X; darrera citació post-
nupcial (DDDA, FLLA i JPSA).     

GIRONÈS

Girona 1 ex. anellat a l’aiguabarreig dels
rius Ter i Onyar el 16.IV (CPVA, PFLB i
ACHA).

MARESME

Premià de Dalt 1 ex. a Sant Berger el 24.III;
primera citació prenupcial (JPSA). 
Tiana 1 ex. anellat a ca l’Andreu el 30.X;
darrera citació postnupcial (CLVA). 

TARRAGONÈS

Tarragona 2 exs. a la desembocadura del
riu Francolí el 9.IV (RACC).
Torredembarra 1 ex. als Muntanyans el
9.X; darrera citació postnupcial (AVDA i
XLBA).

Sylvia melanocephala 
Tallarol capnegre

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 mascle a les dunes de
la Marquesa el 14.IV; darrera observació
prenupcial (DBCA). 2 femelles de 1r hivern
anellades al Canal Vell el 15.X; primera
observació postnupcial (DBCA, DGBA, JPVF,

PJAA, ACTA i PPCA).

Sylvia hortensis
Tallarol emmascarat

ALT CAMP

Rodonyà 1 mascle cantant al coll de la
Rubiola el 16.V (CGGA). 
Vila-rodona 1 mascle cantant a les planes
del Perera el 7.V i, un altre, al mas d’en
Bosc el 31.V (CGGA).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. anellat a l’estany de Palau el
15.V (OCVA).

BAIX LLOBREGAT 

Sant Feliu de Llobregat 3 exs escoltats
cantant al turó Rodó, al capvespre del 1.VII.
Els cants s’escolten a uns 75-100 metres
els uns dels altres. Espècie molt escassa a
la zona (CODA).

MARESME

Tiana 1 parella a la Conreria detectada a
partir del 27.V (XLBA i JJMA).

NOGUERA

Castelló de Farfanya 1 niu amb 6 ous en
un grupet d’alzines en un marge envoltat
de conreus de cereals i bosquets disper-
sos el 3.VI (ANCA). 

SOLSONÈS

Odèn 2 exs. cantant a la Valldan el 19.VI
(XLBA). 
Olius 1 parella a Brics el 21.VI (XLBA). 1
parella cria amb seguretat al coll de Boix,
a 1300 m, el 19.VI (DGCA).

TERRA ALTA

Caseres 1 ex. amb territori establert el
23.IV (MNPA i RDAA).
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Sylvia curruca  
Tallarol xerraire 

Aquesta espècie és suficientment rara com
perquè sigui homologada pel Comité de
Rarezas de SEO/BirdLife, cosa que sembla
que es farà a partir d’ara (Ricard Gutiérrez
com pers.). Per tant, si aquest supòsit s’a-
rriba a difondre oficialment aviat, serà una
espècie que no haurà de tractar el recent-
ment creat Comitè Avifaunístic de Cata-
lunya de l’ICO. Tret d’això, les dues úni-
ques dades són del pas de tardor i en dates
ben típiques, ja que les documentades prè-
viament del pas postnupcial a Catalunya
són gairebé totes de l’agost i el setembre
(Ferrer et al. 1986, Clavell 2002), fet que
coincideix també amb la fenologia docu-
mentada a la veïna França (Dubois et al.
2000).- JCPA.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. a l’itinerari de Vilaüt el 20.VIII
(JCPA i RACB). Citació pendent d’homolo-
gació pel Comitè Avifaunístic de Catalun-
ya.

VALLÈS OCCIDENTAL 

Cerdanyola del Vallès 1 ex. a can Coll
(Parc de Collserola) el 25.IX (JLMG, JMBA,

LLHP i MPMZ). Citació pendent d’homolo-
gació pel Comitè Avifaunístic de Cata-
lunya.

Sylvia communis  
Tallareta vulgar 

El gràfic de pas prenupcial d’aquest any
es caracteritza per la concentració d’exem-
plars durant la quarta pèntada del mes d’a-
bril, quan es detecta el pas de més del 50%
dels efectius totals en migració pels aigua-
molls de l’Empordà. En conjunt, però, no
es detecta cap endarreriment ni avança-

ment respecte el patró habitual de pas pre-
nupcial. Donada l’escassetat de dades de
nidificació, són destacables les observa-
cions de Pardines i Collsuspina, aquesta
darrera en especial, per la dada de com-
portament.-RACC i SHVA.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. anellat a l’estany de Palau el
25.III (OCVA); primera citació en pas pre-
nupcial. 23 exs. anellats a l’estany de Palau
el 17.IV (OCVA); xifra màxima en pas
prenupcial.

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 mascle adult anellat al
Canal Vell el 24.III; primera observació
prenupcial (DBCA). 1 femella de 2n any
anellada al Canal Vell el 14.V; darrera obser-
vació prenupcial (XLBA). 2 exs. de 1r hivern,
probablement femelles, anellats al Canal
Vell el 5.VIII; primera observació post-
nupcial (DBCA, JCPA, RACA i ATGA). 1 mas-
cle adult anellat al Canal Vell el 10.IX;
darrera observació postnupcial (DBCA).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a la Podrida
(FLSA, DBCA, CGFA i DGBA) més 2 exs. al
Remolar l’1.IV (XLBA); primera citació de
pas prenupcial. 1 ex. a la bassa dels Pollan-
cres el 8.V (FLSA); darrera citació de pas
prenupcial. 3 exs. a la pineda de la Bunyo-
la el 3.IX (JJMB i RRSB). 
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Sant Feliu de Llobregat 1 ex. anellat a
can Ferriol el 8.X (SSAA); darrera citació
postnupcial.

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. al parc del Guinardó el
27.III; primera citació prenupcial (XLBA i
ASSA).
Sant Adrià de Besòs 1 ex. a la desembo-
cadura del Besòs el 12.X; darrera citació
postnupcial (XLBA).

GARROTXA

Olot 1 ex. en migració al prat de Cuní el
15.IV (LGPA i MOPA).
Santa Pau 1 ex. al Croscat el 27.VIII
(FTCA/PZVG).

GIRONÈS

Girona 1 ex. a l’illa de Ter el 8.IV (PFLB).

MARESME

Tiana 3 exs. anellats a ca l’Andreu el 2.X;
darrera citació postnupcial (XLBA).

NOGUERA

Gerb 2 exs. el 17.IV (ANCA).

OSONA

El Brull 2 mascles, un d’ells cantant, a
Collformic el 4.VI (AHRA i RRSB); observa-
da al pla de la Calma el 19.VI (JFOB). 
Collsuspina 1 ex. ataca repetidament un
Lanius collurio mascle a Sant Cugat de Gava-
dons el 20.V (RPEA).

PLA DE L’ESTANY

Banyoles 1 ex. a prop del prat de Sant
Nicolau l’1.V (CFQA).

RIPOLLÈS

Pardines 1 mascle cantant el 14.VI (FGPA).

TARRAGONÈS

Tarragona Mínim de 4 exs. a la desem-
bocadura del riu Francolí el 9.IV (RACC).

Torredembarra 1 ex. als Muntanyans el
10.IV; primera citació pretnupcial (CGGA

i XBGA).

Sylvia borin  
Tallarol gros 

Aquest any el patró de pas prenupcial con-
corda força bé amb la mitjana del període
1993-2002. L’augment i davallada, res-
pectivament, de la segona i tercera pènta-
des de maig es pot atribuir a factors ambien-
tals, possiblement meteorològics, més que
no pas a tendències reals. La primera cita-
ció prenupcial es realitza el 7.IV al delta de
l’Ebre, en una data bastant primerenca,
mentre la darrera citació postnupcial es
produeix el 18.X. Engresquem als col·labo-
radors de l’anuari a aportar dades del perío-
de reproductor, ja que aquesta és una espè-
cie de comportament discret que passa bas-
tant desapercebuda si no es coneix prou
bé el seu cant.-RACC i SHVA.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. anellat a l’estany de Palau el 10.IV
(OCVA); primera citació en pas prenupcial.

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. anellat al Canal
Vell el 7.IV; primera observació de la migra-
ció prenupcial (DBCA). 1 ex. al Canal Vell
el 15.V; darrera observació prenupcial
(XLBA). 1 ex. de 1r hivern anellat al Canal
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Vell el 24.VIII; primera observació post-
nupcial (DBCA, DGBA, APRA i AOTA). 1 ex. de
1r hivern anellat al Canal Vell el 14.X;
darrera observació postnupcial (DBCA).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. al camí de Valèn-
cia el 18.IV (MIBA i XLBA); primera citació
de pas prenupcial. Més de 4 exs. per tot
el delta el 6.V (FLSA, RGBA i FSEB); darrera
citació de pas prenupcial. 1 ex. al Remo-
lar el 18.VIII (FLSA); primera citació de pas
postnupcial. 
Begues 1 ex. a la Clota el 22.IX (CGGA i
XBGA); darrera citació de pas postnupcial.

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. al parc Güell el 19.IV; pri-
mera citació prenupcial (XBAA). 2 exs. al
parc Güell el 7.V; darrera citació prenup-
cial (XBAA). 1 ex. als jardins del Laberint
el 12.VIII; primera citació postnupcial
(XBAA). 1 ex. als jardins del palau de Pedral-
bes l’1.X; darrera citació postnupcial (XBAA).

GARROTXA

Olot 1 ex. anellat al prat de Cuní el 8.X
(LGPA i MOPA).

GIRONÈS

Girona 1 ex. anellat a l’aiguabarreig dels
rius Ter i Onyar el 16.IV (CPVA, PFLB i ACHA).

MARESME

Tiana 1 ex. anellat a ca l’Andreu el 16.X;
darrera citació postnupcial (JFOB).

PLA DE L’ESTANY

Banyoles 1 ex. anellat als aiguamolls de
la Puda el 6.V (OCVA i GGOA).

RIBERA D’EBRE

Flix 133 exs. anellats a Sebes entre el 24.VIII
i el 7.X durant la campanya de la migració
postnupcial; 14 exs. anellats el 28.VIII,
xifra màxima en pas postnupcial (JACB).

SEGRIÀ

Vilanova de la Barca Més d’1 ex. al sot
del Fuster l’11.VIII (JEBA).

SELVA

Riells i Viabrea 2 exs. en un bosc de ribe-
ra el 18.IV (JRRC).

VALLÈS ORIENTAL 

Sant Fost de Campsentelles 1 ex. ane-
llat el 18.X; darrera citació postnupcial
(AAJA, CLVA i EGGA).      

Sylvia atricapilla
Tallarol de casquet 

Amb una mostra considerable, els gràfics
de fenologia migratòria d’aquesta espè-
cie es poden considerar bastant fiables
i no mostren variacions importants res-
pecte el patró de pas habitual. Cal des-
tacar els màxims de 146 exs. anellats el
12.IV i els 156 exs. anellats el 18.X, als
aiguamolls de l’Empordà i a Tiana res-
pectivament. Són de gran interès les dades
de nidificació del jardí Botànic de Bar-
celona, amb una notable densitat de pare-
lles, però amb un èxit reproductor baix.-
RACC i SHVA.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 146 exs. anellats a l’estany de Palau
el 12.IV (OCVA); xifra màxima en el pas
prenupcial.
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BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 femella adulta anellada
al Canal Vell el 8.V; darrera observació pre-
nupcial (XLBA). 1 femella adulta, 4 feme-
lles de 1r hivern i 2 mascles de 1r hivern
anellats al Canal Vell el 3.X; primera obser-
vació postnupcial (DBCA).

BARCELONÈS

Barcelona Densitat reproductora de 26,4
parelles/10 ha a l’antic jardí Botànic de
Barcelona; dels individus reproductors, el
53,8% eren exemplars nascuts l’any ante-
rior. Això podria ser una de les causes de
la baixa productivitat detectada (1,75 polls
volats per niu) (CJMA i GODA).           

MARESME

Tiana 156 exs. anellats a ca l’Andreu el
18.X; màxim nombre d’anellaments/dia
(JFOB).    

Phylloscopus proregulus 
Mosquiter reietó

Primera observació homologada a Cata-
lunya. L’exemplar es va estar durant molts
dies al mateix parc, fet que va ajudar que
molts observadors poguessin gaudir de
la seva observació i, fins i tot, que es
pogués anellar (vegeu una crònica de l’e-
pisodi a Larruy & López [2000] Nove-
tats avifaunístiques. Butlletí de Contacte
del GCA 11: 36-37). És remarcable el baix
nombre d’ocells homologats al Medite-

rrani espanyol (només aquesta dada i una
balear; i només un altre registre a la res-
ta de l’Estat, Clavell 2002) en compara-
ció amb la gran quantitat de registres als
països nord i centreuropeus, on alguns
anys s’observen per centenars. A França,
d’altra banda, amb 42 ocells homologats
fins al 1998, gairebé tots han estat obser-
vats a la façana nord-atlàntica. Sembla-
ria, doncs, que la seva arribada postnupcial
té un fort component occidental o atlàn-
tic.- JCPA.

BARCELONÈS 

Barcelona 1 ex. adult al parc del Guinar-
dó entre el 18.III i el 16.IV (XBAA). És ane-
llat el 8.IV (XLBA, MIBA, FLSA, JBDA i JCMC).
Citació homologada pel Comité de Rarezas
de SEO/Birdlife.

Phylloscopus inornatus
Mosquiter de doble ratlla

Un altre ocell homologat del pas post-
nupcial, i en una data ben típica. Prè-
viament només s’havien homologat dos
registres a Catalunya, els dos del delta del
Llobregat, també a la tardor, un de finals
d’octubre, i l’altre de mitjans de novem-
bre (Clavell 2002). Aquests darrers anys
s’han anat capturant en les campanyes
d’anellament amb una regularitat gaire-
bé anual, tot i que seria recomanable espe-
rar més anys per veure si aquest patró
es consolida o és només una tendència
temporal, en una espècie que es consi-
dera el divagant siberià més comú a l’oest
europeu (Vinicombe & Cottridge 1996).
-JCPA.

GARROTXA

Santa Pau 1 ex. anellat als estanys de can
Jordà l’1.XI (AGHA, EBIB, FTCA, LGPA, MOPA,

MTPA, OCVA i PCRB). Aquest exemplar es va
capturar amb reclam però sense saber que
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hi pogués haver cap individu de l’espècie
pels voltants. Citació homologada pel Comi-
té de Rarezas de SEO/BirdLife.

Phylloscopus bonelli 
Mosquiter pàl·lid 

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 1 ex. al pantà de
Foix el 13.IV; primera citació prenupcial
(CGGA, RRJA i XBGA).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. al Canal Vell el 8.IV;
primera observació prenupcial (DBCA). 1
ex. al Canal Vell el 24.IV; darrera observa-
ció prenupcial (DBCA). 1 ex. al Garxal el
9.VIII; primera observació postnupcial
(DBCA). 1 ex. a la punta de la Banya el 24.IX;
darrera observació postnupcial (DBCA i MFCA).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a la bassa dels
Pollancres el 13.IV (FMVB i MOXA); pri-
mera citació de pas prenupcial.

BARCELONÈS 

Barcelona 1 ex. als jardins del Laberint el
2.IV; primera citació prenupcial (XBAA). 1
ex. cantant al parc del Guinardó el 13.VI;
espècie rara com a reproductor al Parc
(XLBA). 1 ex. al turó de la Magarola (Parc
de Collserola) l’11.IX; darrera citació post-
nupcial (DDDA i JPSA). 

GARROTXA 

La Vall de Bianya 1 mascle cantant a la
vall del Bac el 28.V (JFCA i MMAA).

GIRONÈS

Girona 1 ex. a Sant Daniel el 17.VI (FVXA).

MARESME

Premià de Dalt 1 ex. al turó de Salve Regi-
na el 2.IV; primera citació prenupcial (JPSA).   

NOGUERA

Castelló de Farfanya Adults alimentant
volantons el 10.VI (ANCA). 

SEGRIÀ

Lleida Més de 3 mascles cantant en un
bosc de ribera a la Mitjana, on l’espècie no
hi cria, el 8.IV (JEBA). 

SELVA

Caldes de Malavella 1 ex. cantant en una
zona enjardinada d’una urbanització entre
el 4.IV i el 24.V (PPFA).

VALLÈS OCCIDENTAL 

Sant Cugat del Vallès 1 ex. a la serra Galli-
nera el 29.III; primera citació prenupcial
(DDDA).        

VALLÈS ORIENTAL 

Sant Quirze Safaja 1 ex. el 18.III; pri-
mera citació prenupcial (JRFA).        

Phylloscopus sibilatrix  
Mosquiter xiulaire

Es publiquen 10 citacions, totes del pas
prenupcial, que inclouen un total de 14
exs., la majoria ocells anellats. El pas s’ha
detectat entre el 10.IV i el 12.V, fenologia
que encaixa amb el patró habitual a Cata-
lunya.-RACC i SHVA.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 3 exs. anellats a l’estany de Palau el
10.IV (OCVA); primera citació en pas pre-
nupcial. 1 ex. anellat a l’estany de Palau el
4.V (OCVA); darrera citació en pas pre-
nupcial.

ALT PENEDÈS

Olèrdola 2 exs. anellats l’1.V (JFOB).

Llista Sistemàtica 245



BAIX EMPORDÀ

Baix Ter 1 ex. anellat a les basses del Ter
Vell l’1.V (DBRA, DGJA, JCWA i XGMA).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a ca l’Arana el
23.IV (MIBA i MCXA); primera citació de pas
prenupcial. 1 ex. a la bassa del Pryca el
12.V (FSEB); darrera citació de pas pre-
nupcial. 

BARCELONÈS 

Barcelona 1 ex. a l’antic jardí Botànic de
Barcelona entre el 12.IV i el 16.IV; primera
citació prenupcial (CJMA i GODA). 2 exs.
al parc del Guinardó l’1.V (XBAA). 1 ex. al
parc del Guinardó el 20.V; darrera cita-
ció prenupcial (XBAA).

GIRONÈS

Girona 1 ex. anellat a l’illa de Ter el 16.IV
(CPVA).

Phylloscopus collybita  
Mosquiter comú 

El gràfic fenològic del pas postnupcial de
Mosquiter comú al delta de l’Ebre mostra
un patró bastant similar a la mitjana del
període 1992-2002, per bé que la pre-
sència d’hivernants fa difícil establir el final
del pas postnupcial. Cal destacar l’anella-
ment d’un exemplar de Phylloscopus colly-
bita tristis al delta de l’Ebre, subespècie d’o-
rigen siberià de la qual ja s’han publicat
dades als anuaris de 1998 i 1999.-RACC i
SHVA.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. anellat a l’estany de Palau el
24.V (OCVA); darrera citació en pas pre-
nupcial. 1 ex. a les closes de Mornau el
3.IX (JCPA i RACB); primera citació en pas
postnupcial.

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. anellat al Canal
Vell el 6.V; darrera observació prenupcial
(XLBA). 1 ex de 1r hivern anellat al Canal
Vell el 24.IX; primera observació pos-
tnupcial (DBCA). 1 ex. adult de la subes-
pècie tristis recapturat al Canal Vell el 22.IV;
aquest ex. havia estat anellat com a 1r
hivern a la mateixa localiatat el 23.IV de
1999 (DBCA, DGBA i JCPA). Citació pendent
d’homologació pel Comité de Rarezas de
SEO/BirdLife.

BAIX EMPORDÀ

Baix Ter 1 ex. sentit a les basses del Ter
Vell l’1.V; darrera citació prenupcial (DBRA,

DGJA, JCWA i XGMA).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a la Magarola
el 21.V (RRSB); darrera citació de pas pre-
nupcial tardana. 2 exs. al Remolar el 5.IX
(FLSA); primera citació de pas postnupcial. 

BARCELONÈS 

Barcelona 1 ex. al parc del Guinardó el
21.IV; darrera citació prenupcial (XBAA).
1 ex. al turó de la Magarola (Parc de
Collserola) el 25.IX; primera citació post-
nupcial (DDDA, FLLA i JPSA). 

GIRONÈS

Girona 1 ex. cantant a la riera Bullidors
el 7.V; possible nova zona de cria a la ciu-
tat (EFRA, JFQA i PFLB). 
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MARESME

Tiana 1 ex. anellat a ca l’Andreu el 23.IX;
primera citació postnupcial (JJMA). 43 exs.
anellats a ca l’Andreu el 19.X; màxim nom-
bre d’anellaments/dia (JFOB).        

PLA DE L’ESTANY

Banyoles 10 exs. en migració anellats als
aiguamolls de la Puda el 4.XI (OCVA i GGOA).

RIBERA D’EBRE

Flix 1 ex. anellat a Sebes el 22.IX (JACB);
primera dada de la migració postnupcial.

SEGRIÀ

Torres de Segre 1 ex. cantant al pantà
d’Utxesa l’11.V (SWWA). 

Phylloscopus ibericus
Mosquiter ibèric 

Només hi ha 6 registres previs documen-
tats a Catalunya (Clavell 2002). Aquest any,
curiosament, tots els ocells han estat indi-
vidus anellats i, en canvi, no s’ha detectat
cap ocell per la veu, ben distinta de Phyllos-
copus collybita i que, lògicament, seria espe-
rable que es produïssin més registres per
aquesta via que no pas per les captures acci-
dentals. Avui dia es comercialitzen grava-
cions de les veus dels ocells ibèrics, entre
les quals es troben les d’aquest taxó. Seria
recomanable que els observadors catalans
aprenguessin bé la veu d’aquesta espècie
per mirar d’anar perfilant quin és el seu
estatus real al nostre territori.- JCPA.

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. adult anellat al Canal
Vell el 16.IV (DBCA, DGBA, JCPA i CGFA). 1
ex. adult anellat al Canal Vell el 3.IX (OCVA).
1 ex. de 1r hivern anellat al Canal Vell el
13.IX (OCVA, DBCA i JBFA). Citacions pen-
dents d’homologació pel Comitè Avifau-
nístic de Catalunya.

Phylloscopus trochilus 
Mosquiter de passa 

El pas prenupcial s’ha observat entre el
12.III (Alt Empordà i Berguedà) i el 4.VI
(Montsià). Durant la primavera el patró
de captures als aiguamolls de l’Empor-
dà ha estat una mica més primerenc, en
especial durant les dues primeres pèn-
tades d’abril. En comparació amb l’any
anterior el nombre d’exemplars anellats
ha davallat notablement (905 / 448) asso-
lint valors mitjans més habituals. El pas
postnupcial s’ha observat entre el 25.VII
i el 27.X (ambdues dades del Barcelo-
nès). El patró de captures de Canal Vell
durant el pas postnupcial s’ajusta força
al patró general de la resta d’anys d’es-
tudi, aquest any força concentrat entre
la segona quinzena d’agost i la primera
meitat de setembre, força diferent al patró
de 1999.-RACC i SHVA.

ALT EMPORDÀ

Bàscara Alguns mascles sentits al riu Flu-
vià el 18.III (JRRC i MGMA).
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. a l’estany Pallejà el 12.III (JCPA,

RACB i RSPA); primera citació en pas pre-
nupcial. 63 exs. anellats a l’estany de Palau
el 12.IV (OCVA); xifra màxima en pas
prenupcial. 1 ex. anellat a l’estany de Palau
el 15.V (OCVA); última citació en pas pre-
nupcial. 1 ex. cantant a l’estany del Cor-
talet el 20.VIII; primera citació en pas post-
nupcial (JMAA).
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ANOIA

Cabrera d’Igualada Darrera observació
postnupcial el 17.X (XBGA).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. anellat al Canal
Vell el 24.III; primera observació prenup-
cial (DBCA). 1 ex. a la punta de la Banya
el 4.VI; darrera observació postnupcial
(DBCA i MFCA). 1 ex. de 1r hivern anellat
al Canal Vell el 4.VIII; primera observació
postnupcial (DBCA). 1 ex. de 1r hivern ane-
llat al Canal Vell el 20.X; darrera obser-
vació postnupcial (DBCA).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. al Remolar el
18.III (FLSA); primera citació de pas pre-
nupcial. 1 ex. al Remolar el 20.V (DGBA);
darrera citació de pas prenupcial. 1 ex. al
riu el 8.X (ASAA); darrera citació de pas
postnupcial. 
Molins de Rei 1 ex. anellat als aiguamolls
el 5.VIII (SSAA, CFMA i MGXC); primera cita-
ció de pas postnupcial. 

BARCELONÈS 

Barcelona 1 ex. al parc del Guinardó el
23.III; primera citació prenupcial (XLBA).
1 ex. al parc del Guinardó l’1.V; darrera
citació prenupcial (XBAA). 1 ex. al parc
Güell el 25.VII; primera citació postnup-
cial (XBAA). 
Sant Adrià de Besòs 1 ex. a la desembo-
cadura del Besòs el 27.X; darrera citació
postnupcial (XLBA, DBRA i EGTA).

BERGUEDÀ

Bagà 2 exs. cantant el 12.III (AHRA i RRSB).

GARROTXA

Santa Pau 1 ex. als estanys de can Jordà
el 16.X; última citació postnupcial de la
comarca (OCVA).

GIRONÈS

Girona 4 exs. anellats a l’aiguabarreig dels
rius Ter i Onyar el 8.IV (CPVA).

MARESME

Tiana 1 ex. anellat el 9.XI; darrera cita-
ció postnupcial (AVAA i SSAA). 

PLA D’URGELL

Bellvís 5-6 exs. al riu Corb el 8.IV (FMSA).

RIBERA D’EBRE

Flix 1 ex. anellat a Sebes el 29.VII (RACC).
1 ex. anellat a Sebes el 29.VII (JACB);
primera dada de la migració postnup-
cial.

SEGRIÀ

Vilanova de la Barca Més d’1 ex. al sot
del Fuster l’11.VIII (JEBA).

SELVA

Riells i Viabrea Abundància de migrants
en zona de bosc de ribera el 23.VIII (JRRC).

TARRAGONÈS

Tarragona 1 ex. a la desembocadura del
riu Francolí el 9.IV (RACC).
Torredembarra 2 exs. als Muntanyans
l’1.IV; primera citació prenupcial (AVDA i
JVDA). 1 ex. als Muntanyans el 14.X; darre-
ra citació postnupcial (AVDA i JVDA).

TERRA ALTA

Gandesa 1 ex. al casc urbà el 8.VIII (RACC).

VALLÈS OCCIDENTAL 

Sant Cugat del Vallès 1 ex. a la serra Galli-
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nera el 29.III; primera citació prenupcial
(DDDA).        

VALLÈS ORIENTAL 

Vallromanes 1 ex. a can Gordi el 14.VIII;
primera citació postnupcial (DDDA).        

Regulus regulus  
Reietó

ALT CAMP

Querol 1 ex. al puig de Formigosa el 18.X;
primera citació postnupcial (CGGA).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. a les arbredes del càmping
Almata el 28.X (DBRA); primera citació
hivernal. Grup de 5 exs. a les closes del
Cortalet el 12.XII i el 13.XII (IBTA).

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 3 exs. al pantà de
Foix el 4.XI (PTEA). 7 exs. el 10.XI; aquest
hivern hi ha hagut una important entra-
da d’exs. que ha arribat fins a la costa (CGGA

i XBGA).

BAIX EBRE/MONTSIÀ 

Delta de l’Ebre 3-4 exs. als Eucaliptus el
25.XI (SWWA); única observació de l’any
al delta.

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat Un màxim de 7 exs.
a ca l’Arana el 30.X (FLSA, JCMC i MIBA).

BARCELONÈS 

Barcelona 1 ex. als jardins del palau de
Pedralbes el 27.II; darrera citació prenupcial
(XBAA). 3 exs. al turó de la Peira el 15.X;
primera citació postnupcial (XBAA). 6 exs.
al parc del Guinardó el 2.XI; màxim nom-
bre censat (XLBA i JBDA).
Sant Adrià de Besòs 3 exs. a la desem-

bocadura del Besòs el 27.X; no hi hiver-
na (XLBA, DBRA i EGTA).

GIRONÈS

Girona 4 exs. al parc del Migdia el 14.XII
(MAXB).

MARESME

Malgrat de Mar 1 ex. a la desembocadu-
ra de la Tordera el 25.XI (XLBA i RSXA).
Tiana 1 ex. anellat a ca l’Andreu el 20.X;
primera citació postnupcial (JFOB).

SEGRIÀ

Torres de Segre Entre 3 i 6 exs. al pantà
d’Utxesa el 12.XI (SWWA).

VALLÈS ORIENTAL 

Parc Natural del Montseny 1 ex. cantant
i 1 femella a Pasavets el 14.IV (XLBA i JBDA).

Regulus ignicapillus
Bruel

BAIX EBRE/MONTSIÀ 

Delta de l’Ebre 1 mascle de 1r hivern ane-
llat al Canal Vell el 9 i 10.X (DBCA, JCMC i
FLSA) i 1 femella de 1r hivern anellada al
Canal Vell el 17.X (DBCA i JPVF); úniques
observacions de l’any al delta.

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 2 exs. a la pineda de
Gavà el 8.X (DGBA); primera citació de pas
postnupcial.

BARCELONÈS 

Sant Adrià de Besòs 2 exs. a la desem-
bocadura del Besòs el 27.X; no hi hiver-
na (XLBA, DBRA i EGTA).

GIRONÈS

Girona un grup de 5 exs. al carrer Illa de
la ciutat el 8.XII (EGXB).
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RIBERA D’EBRE

Flix 1 ex. anellat a Sebes els dies 1 i 2.X
(JACB); primeres dades de la migració post-
nupcial. 

Muscicapa striata 
Papamosques gris

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 2 exs als prats de can Comes l’1.IV
(CLAA); primera citació en pas prenupcial.
1 ex. anellat a l’estany de Palau el 23.V
(OCVA); darrera citació en pas prenupcial.
1 ex. als prats de can Comes el
4.VII (CLAA); primera cita-
ció en pas postnupcial.

ALT PENEDÈS

Castellet i la
Gornal 1 ex. al
pantà de Foix el
9.IV; primera
citació prenup-
cial (XBGA). 

ANOIA

Cabrera d’Igualada 1 ex. el 3.X; darrera
observació anual a la comarca (XBGA).

BAIX CAMP

Reus 1 parella peixant 1 poll en un parc
el 18.VIII (XGMA i ECGB).

BAIX EBRE/MONTSIÀ 

Delta de l’Ebre 1 ex. a la Tora Crema-
da, punta de la Banya, el 5.IV; primera
observació prenupcial (DBCA i MFCA). 1
ex. anellat al Canal Vell l’11.V; darrera
observació prenupcial (XLBA). 1 ex. adult
al jardí del restaurant Figueres el 13.VIII;
primera observació postnupcial (DBCA i
AGAB). 1 ex. de 1r hivern anellat al Canal

Vell el 14.X; darrera observació pos-
tnupcial (DBCA).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 2 exs. a la Ricarda
el 18.IV (MIBA i XLBA); primera citació de
pas prenupcial. 1 ex. a la maresma el
20.V (DGBA); darrera citació de pas pre-
nupcial. 2 polls volanders amb 1 adult
a la pineda del Remolar el 22.VII (DGBA

a: CISEN; El Pebret, núm. 14). 1 ex. al
Remolar el 13.VIII (FLSA i AHXA); pri-
mera citació de pas postnupcial. 1 ex. a
la pineda de Gavà (DGBA), més 1 ex. a cal
Tet el 8.X (RRSB); darrera citació de pas
postnupcial.

BARCELONÈS 

Barcelona 2 exs. al turó de la Peira el 16.IV;
primera citació prenupcial (XBAA). 2 exs.
als jardins del palau de Pedralbes l’1.X;
darrera citació postnupcial (XBAA).

BERGUEDÀ

Berga 1 ex. adult peixent 1 jove volan-
der el 7.VII (JSPB).

GARROTXA

Olot 1 ex. al pla de Dalt el 28.IV (JFCA).

GIRONÈS

Girona 1 ex. a l’antiga bassa a Fontajau el
29.IV (ACHA, HPMA i PFLB). 1 femella amb
placa incubatriu capturada a l’illa de Ter
el 28.V (CPVA).

OSONA

Manlleu 1 ex. el 10.IV (APFA).

PLA DE L’ESTANY

Banyoles 2 exs. a l’estany el 29.IV (CFQA). 
Porqueres 1 ex. en migració als estanyols
de la riera Castellana el 3.IX (CFQA).
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SELVA

Fogars de la Selva 2 exs. el 29.IV (JRRC).

TARRAGONÈS

Creixell 2 exs. als Muntanyans el 9.X;
darrera citació postnupcial (AVDA i XLBA).

Ficedula hypoleuca  
Mastegatatxes

Les dades procedents de les campanyes
d’anellament aporten informació molt
detallada sobre els dos passos migrato-
ris. El pas prenupcial als aiguamolls de
l’Empordà ha estat lleugerament més tar-
dà que en els anys anteriors, amb el gruix
del pas concentrat durant la darrera set-
mana d’abril. No obstant això, les pri-
meres observacions s’han efectuat uns
dies abans del que és habitual; la més
primerenca és dels aiguamolls de l’Em-
pordà del dia 1 d’abril, i la resta del 8 i
9 mentre que en els anys anteriors l’a-
rribada era a partir del dia 11. En el pas
postnupcial, el patró de captures de
Canal Vell encaixa bastant bé amb el
patró habitual dels darrers anys, tot i
que destaca la forta entrada que es va
produir a meitats de setembre, i en espe-
cial el dia 17 quan es van anellar 77
ocells. Durant aquests mateixos dies
(entre el 14 i el 19) també es van cap-
turar 65 exemplars al jardí Botànic de
Barcelona. Aquestes entrades tan fortes
probablement han de tenir una relació
molt clara amb condicions meteorolò-
giques favorables a la migració després
de tempestes o canvis sobtats del temps.
L’observació del mes de juliol a Corne-
llà podria correspondre tant a un migrant
postnupcial molt primerenc, com o a
algun dels escassos reproductors que
apareixen a Catalunya alguna tempora-
da.-RACC i SHVA.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. a l’estany del Cortalet l’1.IV
(PFLB i MVGA); primera citació en pas pre-
nupcial. 1 ex. a la closa de les Daines el 20.V
(CLAA); darrera citació en pas prenupcial.

ALT PENEDÈS

Sant Sadurní d’Anoia 1 ex. al llac de can
Codorniu l’1.X; darrera citació postnup-
cial (CGGA i XBGA).       

BAIX EBRE/MONTSIÀ 

Delta de l’Ebre 1 mascle adult anellat al
Canal Vell l’11.IV; primera observació pre-
nupcial (DBCA i JAJA). 1 mascle i 1 femella
de 2n any anellats al Canal Vell el 12.V;
darrera observació prenupcial (XLBA). 1
ex. de 1r hivern anellat al Canal Vell el
19.VIII; primera observació postnupcial
(OCVA). 77 exs. anellats al Canal Vell el
17.IX; entrada de migrants destacable
(DBCA). 1 mascle de 1r hivern anellat al
Canal Vell el 6.X; darrera observació post-
nupcial (DBCA).
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BAIX LLOBREGAT

Cornellà de Llobregat 1 ex. al riu el 9.IV
(ASAA); primera citació de pas prenupcial.
1 ex. al parc Riera el 31.VII (ASAA); pri-
mera citació de pas postnupcial. 
Delta del Llobregat 1 mascle a la riera de
Sant Climent el 9.IV (ARMA, CPXA i DGBA a:
CISEN; El Pebret, núm. 13); primera cita-
ció de pas prenupcial. 1 ex. a la maresma
el 27.V (PEGA); darrera citació de pas
prenupcial. 2 exs. al Remolar el 6.X (FLSA);
darrera citació de pas postnupcial.
Sant Joan Despí 1 mascle el 10.IV (JCCA).
1 mascle i 1 femella el 7.IX (JCCA).

BARCELONÈS 

Barcelona 2 exs. al parc del Guinardó el
8.IV; primera citació prenupcial (XBAA). 2
exs. al parc del Guinardó el 20.V; darrera
citació prenupcial (XBAA). 2 exs. al parc
del Guinardó el 14.VIII; primera citació
postnupcial (XBAA). 65 exs. anellats entre
el 14.IX i el 19.IX a l’antic jardí Botànic de
Barcelona (CJMA, XLBA, JBDA i GODA). 2 exs.
al turó de la Peira el 15.X; darrera citació
postnupcial (XBAA).

GIRONÈS

Girona 1 ex. a Fontajau el 3.IV (PFLB). 2
exs. a Sant Daniel el 16.VIII (FVXA).

MARESME

Tiana 1 ex. anellat a ca l’Andreu el 3.X;
darrera citació postnupcial (XLBA i JBDA).   

NOGUERA

Balaguer 2 exs. el 29.IV (ANCA).

PLA DE L’ESTANY

Banyoles 1 ex. en migració als aiguamolls
de la Puda el 9.IV i el 28.VIII (CFQA). 
Fontcoberta 1 ex. l’11.IV (CFQA). 
Porqueres 2 exs. en migració als esta-
nyols Nou i de can Cisó el 3.IX (CFQA).

VALLÈS OCCIDENTAL 

Cerdanyola del Vallès 1 ex. al campus
UAB el 10.V; darrera citació prenupcial
(ACTA).        

Panurus biarmicus
Mallerenga de bigotis  

La reproducció, per primera vegada, de
l’espècie en una nova localitat del Segrià
no pot amagar la situació crítica al delta
de l’Ebre, aquest any només amb una obser-
vació a la llacuna de l’Encanyissada. Con-
fiem que els individus d’Utxesa, amb el
temps, acabin establint una població nidi-
ficant regular.-RACC i SHVA.

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 5 exs. a l’Encanyissada el
6.XII (CGXD i MNPA).

SEGRIÀ

Torres de Segre Al pantà d’Utxesa 1 pare-
lla, la femella de la forma estriada, el 4.IV
(SWWA), 1 mascle el 6.IV (SWWA), 1 pare-
lla (la mateixa, segurament) el 8.IV (ANCA,

EFXB, SWWA i XRNA), 1 parella l’1.V (EFSA),
i un mínim de 4 exs., 1 dels quals és iden-
tificat positivament com a jove, el 24.VI
(SWWA).

Aegithalos caudatus
Mallerenga cuallarga 

BARCELONÈS

Barcelona 23 exs. en un gran grup a la
zona de brolla de la Carrada el 27.XI (CODA).

GIRONÈS

Girona 1 femella amb un ou a l’abdo-
men és anellada a l’aiguabarreig dels rius
Ter i Onyar el 8.IV i recapturada a la matei-
xa zona amb placa incubatriu ben desen-
volupada el 16.IV (CPVA).
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OSONA

Taradell 2 parelles construeixen els nius
separades aprox. 100 m, omplint-los ja de
plomes, el 12.III (JPEA i RPEA).

Parus palustris
Mallerenga d’aigua

ALT EMPORDÀ

L’Albera 1 ex. al Puigneulós l’1.V (ACHA,

JGCB i PFLB), 2 exs. el 29.VII (ACHA) i 1
ex. el 30.IX (AMCA, MDXA, MGXD, MMXF,

OHXA i XMXA). 5 exs. al castell de Reque-
sens el 16.IX (ACJA).

BERGUEDÀ

La Quar Nidificació en un forat del mones-
tir de la Portella, a uns 6 m d’alçada: el
25.III la parella està construint el niu i el
14.V hi ha polls (PABB).

Parus cristatus
Mallerenga emplomallada

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat Dades de reproducció:
2 exs. nidificant a la pineda del càmping
Toro Bravo el 17.V (RGBA i ARMC). 1 grup
familiar amb polls volanders a la pineda del
Remolar el 22.VII (DGBA a: CISEN; El Pebret,
núm. 14). Nidificant escàs al delta.

BERGUEDÀ

Casserres 1 ex. eixamplant un forat d’un
pi cremat per fer-hi el niu el 27.II (PABB).

Parus ater
Mallerenga petita

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 2 exs. al riu Fluvià el 13.XI; pri-
mera citació hivernal (JMAA).

BAIX CAMP

L’Albiol Aprox. 10 exs. en una pineda de
Pinus sylvestris el 16.XII (ABBB).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. cantant al càm-
ping Toro Bravo el 26.VI (RGBA).

BARCELONÈS

Sant Adrià de Besòs 1 ex. a la desembo-
cadura del Besòs el 20.XI; primera citació
a la zona (XLBA).

GIRONÈS

Girona 1 ex. a la zona de l’illa de Ter el
6.I (HPMA). 1 ex. a les Pedreres el 12.X
(ACHA). 10 exs. al carrer Illa de la ciutat el
8.XII (EGXB).

NOGUERA

Albesa 2 exs., entre un estol de Aegi-
thalos caudatus, a uns 2 km del pont de
la carretera a Albesa, al marge esquerra
del riu Noguera Ribagorçana, el 27.XI
(EFSA). 

PLA DE L’ESTANY

Banyoles Diverses observacions en els jar-
dins de la zona de la font Pudosa entre el
26.X i el 12.XI (XVPA).

SEGRIÀ

Torres de Segre 1 ex. al pantà d’Utxesa el
12.XI (SWWA). 
Vilanova de la Barca 1 ex. al sot del Fus-
ter l’11.XI (CJMA i ECBL). 

TARRAGONÈS

Tarragona Mínim 3 exs. al Parc de la Ciu-
tat el 6.XII (RACC).
Torredembarra 1 ex. als Muntanyans el
27.IV (CGGA i XBGA).
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Parus caeruleus
Mallerenga blava

BAIX LLOBREGAT

Gavà 1 ex. a la pineda litoral el 13.I (RGBA

i ARMC). 
Delta del Llobregat 1 ex. a la maresma el
21.II (JBFA i TMPA). 

Parus major
Mallerenga carbonera

BARCELONÈS

Barcelona Densitat reproductora de 18,8
parelles/10 ha a l’antic jardí Botànic de
Barcelona (CJMA i GODA). 
Sant Adrià de Besòs 1 ex. a la desembo-
cadura del Besòs entre el 30.VIII i el
27.X en una zona on no hi nidifica (XLBA). 

Sitta europaea
Pica-soques blau

ALT EMPORDÀ

L’Albera 1 parella porta becada al niu
situat a la resclosa de Requesens el 19.III
(JBRC).

MARESME

Sant Iscle de Vallalta 2 exs. en un niu
situat en un forat de la paret d’una casa, a
can Roig del Castell, el 30.V (JCCA).

SELVA

Fogars de la Selva 2 exs., mascle i feme-
lla, en una pollancreda a can Pasqual el
3.I (JRRC). 
La Cellera de Ter Diversos mascles can-
tant en zones de pollancres i roures al riu
Ter el 5.III (JRRC). 
Massanes 1 ex. sentit al bosc de ribera a
la riera de Santa Coloma, a la zona de
can Sordet, el 29.I (JRRC). 1 ex. a la matei-
xa zona el 5.II (JRRC). 2 parelles en unes

pollancredes i bosc de ribera de la riera de
Santa Coloma a can Sordet i a can Busca-
tell el 22.II (JRRC). 
Sils 1 ex. cantant en una roureda de la
Sèquia, a la zona de can Rupit el 22.III
(JRRC). 
Santa Coloma de Farners 1 ex. volant i
cantant el 17.IX (JSBC).

TERRA ALTA

Horta de Sant Joan 1 ex. al mas de la Fran-
queta l’11.VIII (JMVD).

VALLÈS OCCIDENTAL

Cerdanyola del Vallès 1 ex. a can Lloses,
reclamant molt excitat en un petit bosc de
ribera el 21.X. Espècie molt rara a Collse-
rola, primera citació coneguda (CODA).

Tichodroma muraria
Pela-roques

ALT EMPORDÀ

Parc Natural del Cap de Creus 1 ex. en
un penya-segat de cap Nofeu el 27.II (JMAA,

JHCA i APBD).

BERGUEDÀ

Saldes Trobat un niu a serra Pedregosa,
en una esquerda d’un cingle calcari orien-
tat al N, a uns 5 m del terra i a 2.300 m
d’altitud. L’11.VII hi ha polls i s’observen
aportacions de menjar i extraccions de sacs
fecals; el 27.VII el niu ja és buit i en tres
hores d’observació no és possible detec-
tar cap exemplar en 1 km de cingle entorn
del niu (PABB).

GARROTXA

La Vall d’en Bas 1 ex. a les Agulles-San-
ta Magdalena el 7.I (MMAA, PCCA i XCOA).
Montagut 1 ex. al pas d’en Llebre a Sant
Aniol d’Aguja el 31.XII (JCCC, JFCA, JZCL,

MMAA i PCCA).
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NOGUERA

Montsec 1 ex. al congost de Mont-rebei
el 28.XII (BIPA i MGXC).

Certhia familiaris
Raspinell pirinenc

ALT EMPORDÀ

L’Albera 1 ex. prop del
castell de Requesens
el 2.IV (JMAA, XDPA,

EBCB i ACJA).

RIPOLLÈS

Setcases 1 mascle
cantant al bosc de
Mardanya el
14.V (AFAA).

Remiz pendulinus 
Teixidor

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 2 exs. a la Massona el 30.III; darre-
ra citació prenupcial (JMAA). 2 exs. a l’es-
tany del Cortalet el 8.VI; primera citació
en dispersió postnupcial (JMAA). Entrada
d’exs. hivernants a partir de mitjans
d’octubre (JMAA).

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 1 ex. al pantà de
Foix el 28.X; primera citació postnupcial
(CGGA i XBGA). Observat el 29.II; darrera
citació prenupcial (XBGA).    

BAIX EBRE/MONTSIÀ 

Delta de l’Ebre 6 exs. al canyissar de la
bassa de l’Arena el 10.IV; darrera obser-
vació prenupcial (DBCA i MFCA). 1 pare-
lla nidifica al Canal Vell, s’anellen 2 exs.
juvenils, que forçosament han nascut pels
voltants, i 1 femella adulta amb restes de

placa incubatriu el 4.VIII (DBCA). 1
mascle de 1r hivern anellat al Canal Vell
el 25.IX; primera observació postnupcial
(DBCA).

BAIX EMPORDÀ

Baix Ter Un niu localitzat en un freixe a
Torroella de Montgrí, prop del pont sobre
el riu Ter, el 6.V (MRFB i RJNA).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 34 exs. el 15.I durant
el cens d’ocells aquàtics hivernants. Dades
de nidificació: 3 parelles a la bassa del Prat
el 12.V (FSEB). 1 parella niant a les arbre-
des del S el 17.V (RGBA i ARMC). 
Gavà  2 parelles niant a la vora de la pine-
da el 16.V (RGBA i ARMC). 
Molins de Rei  2 parelles niant als aigua-
molls (SSAA i NRPA).
Sant Joan Despí 1 parella fa el niu en un
arbre al costat del riu el 21.IV (ASAA).

GIRONÈS

Girona 1 ex. construint el niu en una
pollancreda el 4.III (CPVA).

NOGUERA

Torrelameu 2 exs. fent el niu al marge
esquerre del riu Noguera Ribagorçana el
26.III (EFSA).

PLA D’URGELL

Bellvís 1 mascle construint niu en un sal-
ze en una bassa l’11.VI (FMSA). 

SEGRIÀ

Vilanova de la Barca Posta molt tardana
al sot del Fuster l’11.VIII (CJMA, GGOA, JBAB,

JEBA i NXXA). 

URGELL

Agramunt 1 niu en un àlber arran del
canal l’1.IV (SMRA).
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TARRAGONÈS

Torredembarra 5 exs. als Muntanyans el
9.X; primera citació postnupcial (AVDA i
XLBA).

Oriolus oriolus  
Oriol

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. a l’estany de Vilaüt el 18.IV
(FTTA); primera citació prenupcial. 

ALT PENEDÈS

Olèrdola 1 ex. a Sant Pere Molanta el 22.IV;
primera citació prenupcial (XBGA).

ALT PENEDÈS/BAIX PENEDÈS/GARRAF/BAIX

CAMP/RIBERA D’EBRE

En un estudi realitzat en 36 pinedes de pi
blanc aïllades dins una matriu arbustiva
originada pels incendis de les dues darre-
res dècades, es determina que el 39% d’a-
quests fragments forestals tenien Oriolus
oriolus com a reproductor probable. Els
resultats de l’estudi suggereixen que la par-
ticular configuració paisatgística d’aquests
fragments forestals resulta més adequada
per a l’espècie que les masses forestals de
composició i estructura similars però con-
tínues (SHVA i LBAA).

BAGES

Sant Joan de Torroella 1 ex. el 19.IV; pri-
mera citació de l’any a la comarca (ABHA).

BAIX EBRE/MONTSIÀ 

Delta de l’Ebre 1 mascle al Canal Vell el
6.IV; primera observació prenupcial (DBCA).
1 femella/1r hivern al Tramontano el 18.IX;
darrera observació postnupcial (DBCA i FVEA).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a cal Tet el 27.IV
(MIBA i MCPS); primers exemplars prenup-

cials. 1 ex. cantant a la zona militar del
Remolar el 21.V (DGBA). 1 ex. al Remolar
el 21.VIII (FLSA); darrera citació.
Sant Feliu de Llobregat 1 ex. al puig
d’Olorda el 3.V (DDDA).

BARCELONÈS 

Barcelona 1 ex. als jardins del palau de
Pedralbes el 14.V (XBAA). 1 ex. als jardins
del Laberint el 19.VIII (XBAA).

GIRONÈS

Girona 1 ex. a l’antiga bassa a Fontajau el
17.IV (ACHA i HPMA).

PLA DE L’ESTANY

Banyoles 1 ex. anellat als aiguamolls de
la Puda el 6.V (OCVA i GGOA).

RIBERA D’EBRE

Flix 4 femelles posades juntes en un Salix
sp. a Sebes el 25.VI (PJMB i RACC).

TARRAGONÈS

La Pobla de Montornès 1 niu en Pinus
halepensis amb un mínim de 3 polls al mas
Mercader el 24.VI (ABBB). 
Tarragona 1 ex. a la desembocadura del
Gaià el 9.IX; darrera citació postnupcial
(CGGA i XBGA).
Torredembarra 1 ex. als Muntanyans el
10.IX (JVDA).

VALLÈS OCCIDENTAL 

Palau de Plegamans 1 ex. al castell volant
cap al N el 16.IV; primera citació pre-
nupcial (JPCA).
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Lanius collurio 
Escorxador

ALT EMPORDÀ

Albanyà Controlada l’espècie el 24.V; en
hàbitat adequat per a la seva nidificació
(JFCA).
L’Albera 1 juvenil als estanys de la Jon-
quera el 4.IX (LHPB i NBFA).
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. anellat a l’estany de Palau el
6.V (OCVA); primera citació en pas pre-
nupcial. 1 ex. a l’estany de Vilaüt el 14.VIII
(FMBB, JCJA i MPCA); primera citació en pas
postnupcial. 4 juvenils el 9.IX (JLVA, RLHA

i RRSB); xifra màxima en pas postnupcial.

BAIX EBRE/MONTSIÀ 

Delta de l’Ebre 1 ex. de 1r hivern anellat
al Canal Vell l’11.IX (DBCA).

BAIX EMPORDÀ

Baix Ter 1 juvenil a la gola del Ter el 30.VIII
i el 17.IX (DBRA).

OSONA

Malla 1 femella adulta el 5.IX (RPEA). 
Tavertet 1 ex. l’11.IX (RPEA); darreres cita-
cions postnupcials rebudes aquest any de
la Catalunya central.

PLA DE L’ESTANY

Porqueres 1 ex. a cal Ferrer, al costat de
la riera de ca n’Ordis el 6.IX (CFQA). 

VALLÈS ORIENTAL 

Montmany/Figaró 1 ex. a prop de la Mare
de Déu de Puiggraciós el 16.IX; darrera
citació postnupcial (FMVB).        

Lanius minor
Trenca

La població nidificant a l’Empordà es man-
té estable respecte als dos darrers anys,

però s’ha reduït a la meitat respecte als
primers anys de la dècada dels 90. L’àrea
de distribució s’ha anat reduint progres-
sivament i actualment es restringeix al sec-
tor de Vilaüt i límit nord del Parc Natu-
ral dels Aiguamolls de l’Empordà. Ja fa
gairebé deu anys que l’espècie no es repro-
dueix a l’Empordà més interior (contra-
forts de les Alberes) i, per tant, les dues
observacions del 22.VII i el 19.VIII corres-
pondrien a exemplars en dispersió o en
pas migratori postnupcial, que té lloc en
sentit oest-est d’Europa. Pel que fa al Segrià,
l’esforç de mostreig ha estat inferior al de
1999, quan es van censar 15 parelles i,
per tant, no es pot parlar de tendències
poblacionals. Es confirma, això sí, la des-
aparició definitiva de l’espècie, des de
1998, de sectors tradicionals del secà d’Al-
fés (pla de Moles, pla de l’Astor), on les
darreres parelles nidificaven en ametllers.
Actualment, més del 90% de la població
nidifica en arbres molt més grans, prin-
cipalment xops i plataners.

En resum, doncs, la població catalana
l’any 2000 constaria de15-20 parelles, dis-
tribuïdes entre el Segrià i l’Alt Empordà,
fet que denota una situació molt crítica de
l’espècie a casa nostra.-DGJA.

ALT EMPORDÀ

L’Albera 1 ex. a l’estany dels Torlits, a
Sant Climent Sescebes, el 22.VII. Es trac-
ta d’una localitat on als anys 80 hi havia
hagut 1 parella amb indicis de repro-
ducció (JBRC). 1 parella a Sant Silvestre
de Valleta el 19.VIII, en una zona cre-
mada després del greu incendi que va
afectar l’Albera i el cap de Creus a prin-
cipis d’agost (JBRC).
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà Població nidificant al PNAE i roda-
lies avaluada en només 6 parelles (DGJA

i JMAA). 1 ex. en uns conreus de Vilaüt
el 24.VIII; darrera citació postnupcial
(JMAA).
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SEGRIÀ

Es van compta-
bilitzar 8 parelles
segures en el cens
anual de la població.
Les parelles es van
situar als sectors tra-
dicionals dels darrers
anys. La disminució de
parelles respecte a l’any
1999 podria deure’s, en
part, al menor esforç de mostreig apli-
cat (DGJA i GBCA). 

Lanius excubitor
Botxí septentrional

Aquestes tres observacions de la Selva, junt
amb la citació de l’Alt Empordà publica-
da a l’anuari de 1999 (Martínez Vilalta
2002), hores d’ara constitueixen les úni-
ques disponibles i publicades a Catalun-
ya de Botxí septentrional, separada des
de fa pocs anys del Botxí meridional Lanius
meridionalis. Caldrà esperar amb prudèn-
cia fins que el Comitè Avifaunístic de Cata-
lunya estudiï i prengui una decisió respecte
aquestes dades. Davant qualsevol eventual
observació d’aquesta espècie cal anotar el
màxim nombre de dades i, si és possible,
obtenir material fotogràfic que permeti una
identificació segura.-RACC i SHVA.

SELVA

Hostalric 1 mascle cantant al pla de Gase-
rans a la riera d’Arbúcies el 3.II (JRRC). 1
mascle cantant a prop de can Sordet el 2.IV
(JRRC). Citació pendent d’homologació pel
Comitè Avifaunístic de Catalunya.
Riudarenes 1 mascle cantant en una zona
de camps el 19.II (JRRC). Citació pendent
d’homologació pel Comitè Avifaunístic de
Catalunya.

Lanius meridionalis  
Botxí

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 3-4 parelles nidificant als límits
externs de la RN1, entre les Olivardes i la
Terra Mala (JMAA). 1 ex. a la Rogera el
25.VIII; primera citació en dispersió post-
nupcial a la RN2 (JMAA).

BAIX EBRE/MONTSIÀ 

Delta de l’Ebre 1 ex. al Garxal el 25.III;
darrera observació prenupcial (DBCA). 1
ex. a les dunes de la gola de Pal el 17.X;
primera observació postnupcial (DBCA i
JPVF).

OSONA

Taradell Grup familiar (3 polls volanders
de cua molt curta i 1 adult) en una zona
cremada en regeneració el 10.V (RPEA).

RIBERA D’EBRE

Ascó 1 ex. jove al pas de l’Ase el 22.IX
(LJAA). 

VALLÈS OCCIDENTAL 

Palau de Plegamans 1 ex. a Gallecs el
31.VIII; primera citació postnupcial (FMVB).   

Lanius senator  
Capsigrany

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 4 exs. anellats a l’estany de Palau
el 3.IV (OCVA); primera citació prenup-
cial.

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 1 ex. al pantà de
Foix el 9.IV; primera citació prenupcial
(XBGA). 
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BAIX EBRE/MONTSIÀ 

Delta de l’Ebre 1 mascle als erms de la
Tancada i 1 ex. adult als Muntells el 29.III;
primeres observacions prenupcials (DBCA

i HSSA). Entrada molt evident de migrants
a tota la façana litoral del delta, amb un
mínim de 25 exs. al perímetre de l’Alfa-
cada (aproximadament 4 km lineals) el
12.IV (DBCA i MFCA). 1 femella als erms de
la Tancada el 6.VI; darrera observació post-
nupcial (DBCA). 1 ex. juvenil/1r hivern a
Masia Blanca el 31.VIII; primera observa-
ció postnupcial (DBCA). 1 ex. de 1r hivern
al Niño Perdido el 24.IX; darrera obser-
vació postnupcial (DBCA).

BAIX EMPORDÀ

Baix Ter 1 ex. al Ter Vell l’1.IV; primera
citació prenupcial (DBRA, DGJA, JPCA i XGMA).

BAIX LLOBREGAT

Cornellà de Llobregat 1 ex. jove de l’any
al riu el 22.VIII (ASAA).
Delta del Llobregat 1 ex. a la Bunyola el
8.III (XLBA i DBRA); primera citació de pas
prenupcial. 1 ex. a l’aeroport el 21.V (GSPA

i FSEB); darrera citació de pas prenupcial. 
Molins de Rei  1 ex. jove en uns camps
el 5.X (CFMA); darrera citació de pas post-
nupcial.

BAIX PENEDÈS

L’Arboç 2 exs. joves el 14.VIII (PTEA).

BARCELONÈS 

Sant Adrià de Besòs 1 ex. a la desembo-
cadura del riu Besòs el 4.IV; primera
citació prenupcial (XLBA i MIBA).        

GARRAF

Cubelles 1 ex. al pla de Sant Pere el 4.IV
(PTEA); primera citació prenupcial per a la
comarca.

GARROTXA

Besalú 1 ex. a Palera el 23.IV (KTTA i STVA).

GIRONÈS

Girona 1 ex. a la bassa de la Barca el 4.V
(EGXB).

PLA DE L’ESTANY

Orfes 1 ex. el 15.V (CFQA). 
Vilademuls 1 ex. el 16.VII (CFQA). 
Vilavenut 1 ex. el 21.V (CFQA). 

SELVA

Hostalric 1 ex. a la riera d’Arbúcies al pla
de Gaserans el 6.V (JRRC).

TARRAGONÈS

Tarragona 1 femella, segurament migrant,
captura una sargantana a la desemboca-
dura del riu Francolí el 9.IV (RACC).

VALLÈS OCCIDENTAL 

Palau de Plegamans 1 ex. a Gallecs el
3.IX; darrera citació postnupcial (XLBA). 

Cyanopica cyanus
Garsa blava

Sense citacions a Catalunya en molts anys,
només s’havien obtingut quatre registres
previs (Ferrer et al. 1986) des del 1956.
En aquest cas la citació del Vallés és més
que probable que es refereixi a l’exemplar
escapat de captivitat un mes abans a Gra-
nollers.-JCPA.

VALLÈS OCCIDENTAL 

Carretera de Sabadell a Sentmenat 1 ex.
el 21.VI; és probable que provingués de
captivitat, ja que segons ha comunicat el
propietari de dos exemplars a Grano-
llers, un es va escapar el maig del 2000, i
l’altre al cap d’un any (FBBA). Citació pen-
dent d’homologació pel Comitè Avifau-
nístic de Catalunya.
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Garrulus glandarius
Gaig

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. a l’estany Pallejà el 18.VIII;
primera citació en dispersió postnupcial
a la RN2 (JMAA). Presència regular d’exs.
a partir de mitjans d’octubre (JMAA).

RIPOLLÈS

Setcases Polls volanders, a uns 1.500 m
d’altitud, el 26.IV (FGPA).

Pica pica  
Garsa

BAGES

Santpedor 50 exs. en un dormidor de la
bassa de la Bòbila el 12.IV (ADOA).

RIBERA D’EBRE

Vinebre Dormidor d’aprox. 20 exs. el
10.XII (RACC).

VALLÈS OCCIDENTAL 

Castellbisbal 1 ex. captura un Delichon
urbica al riu Llobregat el 14.X (JMCA). 

VALLÈS ORIENTAL 

Mollet del Vallès Més de 100 exs. a Gallecs
el 12.IX (AOTA).        

Pyrrhocorax graculus
Gralla de bec groc

BAIX EMPORDÀ

Baix Ter 1 ex. en vol cap a les illes Medes,
per damunt l’estartit, l’1.IV (DBRA, DGJA, JPCA

i XGMA). Primera citació per a la comarca.

BERGUEDÀ

Bagà Estol de més de 400 exs. al coll de
Pal el 10.VIII (BIPA i SAAA).

Pyrrhocorax pyrrhocorax
Gralla de bec vermell 

ALT URGELL

La Seu d’Urgell Estol d’aprox. 50 exs.
en uns camps prop del riu Segre el 29.II
(PMPC). 

BAGES

Aguilar de Segarra 1 ex. en vol el 20.IV
(JBPB).

PALLARS JUSSÀ

Mont-rebei Estol de més de 200 exs. el
21.XII (JEBA). Agrupació destacable.

RIPOLLÈS

Ogassa Més de 50 exs. a Serra Cavallera
el 7.I (AFAA).

SEGRIÀ

Torres de Segre 1 parella nidificant dins
d’un mas al Tossal el 7.V (ABBA, AVPA i SMRA).

TERRA ALTA

El Pinell de Brai 16 exs. a la vall de la
Bruna el 20.IV (RACC).

Corvus monedula  
Gralla

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 60 exs. a la RN2 el 26.I (CGGA i
XBGA). 90 exs. al dormidor de la Muga el
21.VIII (JMAA).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat Observacions gaire-
bé durant tot l’any al delta sense cap nom-
bre destacable. Espècie no nidificant (DBCA).

BARCELONÈS 

Badalona 1 ex. al barri de Llefià el 13.II
(CGPA i DPHA). 
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Barcelona Al març, sembla que tres pare-
lles crien en cavitats d’un mateix edifici de
la pl. Palmeres; s’observa l’aportació de
material als nius i activitat continuada al
seu voltant (JCCA).
L’Hospitalet de Llobregat 5 exs. a la
Remonta el 13.IX (ASAA).        

GIRONÈS

Girona 1 parella en activitat de cons-
trucció d’un niu al carrer Jaume I, al mig
de la ciutat, el 16.II (PFLB).

PALLARS SOBIRÀ

Sorpe 3 o 4 exs. el 10.VIII a les branques
d’un arbre al marge d’un prat de dall, bai-
xant cap a Borén (ARVB).

PLA D’URGELL

Bell-lloc Niu ocupat en una torre l’11.VI
(FMSA). 
Bellvís 1 ex. volant entre el riu Corb i Vila-
nova de la Barca el 23.II (FMSA). 

RIBERA D’EBRE

Ginestar Mínim de 40 exs. als afores del
poble el 22.VIII (RACC). 
Móra d’Ebre Grup d’aprox. 60 exs. al riu
Ebre el 13.VIII (RACC).

SEGRIÀ

Torres de Segre Més de 100 exs. al pan-
tà d’Utxesa el 8.I (JEBA).

SELVA

Breda 2 parelles nidificants a l’església
el 18.IV; l’espècie està en
regressió al S de la comar-
ca (JRFA).

Corvus corone 
Cornella

ALT EMPORDÀ

Arenys d’Empordà 3 exs. el 22.VII (ACHA).
Bàscara 7 exs. al riu Fluvià l’11.III (JRRC

i MGMA).
La Jonquera 1 ex. el 30.VII (ACHA).
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. a les closes del Cortalet el 2.III
(BMBA). 1 ex. als prats de can Comes el
16.III (AVAA, FCTA i SSAA). 2 exs. a la Mas-
sona el 30.III (JMAA). 
Pau 1 ex. el 17.V (MGGB).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a cal Tet el 23.IV
(MIBA i MCXA); única citació de l’any.

GIRONÈS

Girona 1 ex. a la pollancreda de can Sal-
vatella el 26.XII (PFLB). 
Sant Joan de Mollet 2 exs. el 25.III (JRRC).

MARESME 

Sant Cebrià de Vallalta 1 parella al sot
de Mates el 5.II; podria tractar-se de l’ú-
nica parella reproductora de tota la comar-
ca (PABA).

NOGUERA

Montgai Més de 2 volanders el 18.VI (JEBA). 

PLA D’URGELL

Bellvís 4 exs. al Convent-tossal de les
Sogues el 22.III (FMSA).

SELVA

Riudarenes 4 exs. el 22.III (JRRC).

Corvus corax  
Corb

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
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pordà Presència d’exs. aïllats o en parella
durant tot l’any, amb un màxim de 6 exs.
a les closes del Cortalet i als estanys del
Matà entre el 24.X i el 22.XI (BMBA). 
Pau 2 exs. el 17.V (MGGA).

BAGES

Mura Més de 40 exs. a la Falconera (Sant
Llorenç del Munt) el 19.XI (TMMA).

BAIX CAMP

Vilaplana Concentració de 30 exs. a la
Mussara el 14.IX (MDDB).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 2 exs. a la maresma
el 16.III (RGBA i XLBA); única citació al del-
ta de l’any.

BARCELONÈS 

Barcelona 10 exs. sobrevolant el turó de
la Magarola (Parc de Collserola) el 17.X;
màxim nombre citat (DDDA, FLLA i JPSA).    

GARROTXA

Santa Pau 36 exs. a Mascou (Sant Martí)
el 8.X (PCRB/PZVG).

GIRONÈS

Girona 14 exs. a les Pedreres el 12.XI
(ACHA).

OSONA 

Centelles Concentració de 120 exs. als
cingles del Cerdà el 8.I (APFB i JPSA).

SELVA

Massanes 2 exs. observats en vol a la de-
sembocadura de la riera de Santa Coloma.

SOLSONÈS

Olius Niu amb ous el 26.III (ACOB).

VALLÈS ORIENTAL 

Bigues i Riells 70 exs. a la vall Blanca el
29.X (EPGA i VPRA). 

Sturnus vulgaris
Estornell vulgar

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 2 exs. leucístics observats a la RN2
el 16.I (JCPA, RACB i RSPA).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat Estol d’uns 2.000 exs.
el 21.X (RRSB). 

BAIX PENEDÈS

Banyeres del Penedès 1 ex. construint
un niu a les masies de Sant Miquel el 10.II
(CGGA).

Sturnus unicolor
Estornell negre

ALT EMPORDÀ

Bàscara 1 ex. en un niu de Dendrocopos
minor situat prop de can Perpinyà el 18.III
(JRRC i MGMA). 
Parc Natural del Cap de Creus 1 ex. a
la punta del cap de Creus l’1.V (ACHA, JGCB

i PFLB).

BAIX LLOBREGAT

Cornellà de Llobregat 1 ex. al riu el 28.X
(ASAA).
Gavà 1 ex. el 13.I (ECLA i XLBA).

OSONA

Sant Bartomeu del Grau 2 exs. en prats
humits el 8.I i 10 exs. en edificacions el
15.IV (JBCB).

SELVA

Sant Feliu de Buixalleu 2 exs. a la teu-
lada d’una masia el 26.II (JRRC). 
Sils 2 parelles en actitud de festeig durant
diverses prospeccions efectuades els mesos
d’abril i maig (PPFA).
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Acridotheres tristis
Minà comú

Aquest estornell originari de l’Índia i Indo-
china ja ha establert poblacions en diver-
sos punts del planeta, com ara Austràlia,
Hawai, Sudàfrica o Madagascar. A Cata-
lunya hi ha diverses observacions publi-
cades en els darrers anys (vegeu: Martínez
Vilalta 2001, Clavell 2002), tot i que per
ara no hi ha dades que suggereixin la seva
possible nidificació. Alguns estudis indi-
quen que l’espècie pot produir un impac-
te negatiu en poblacions d’ocells autòc-
tons (Pell & Tidemann 1997) per la qual
cosa cal estar especialment alerta sobre la
presència de l’espècie.- RACC i SHVA.

TARRAGONÈS

Vilallonga del camp 1 ex. el 7.XI (FGPA i
JOSA).

Lamprotornis chalybaeus
Estornell metàl·lic gran d’orelles blaves

Aquesta és la primera observació publi-
cada en l’Anuari d’aquest estornell origi-
nari de l’Àfrica subsahariana. A diferència
de l’espècie anterior, l’estornell metàl·lic
gran d’orelles blaves no té poblacions ben
establertes fora de la seva àrea de distri-
bució natural, però, tot i això, el fet de
tractar-se d’un membre d’una de les famí-
lies més problemàtiques des del punt de
vista de les introduccions fa necessari el
seguiment d’aquests individus per al pos-
sible establiment de poblacions naturalit-
zades.- RACC i SHVA.

OSONA

Vic 1 ex., possiblement mascle, freqüenta
una menjadora artificial als voltants de
l’hospital de la Santa Creu, juntament
amb Passer domesticus. L’ocell va restar
uns 3 mesos per la zona, entre març i

maig i després va desaparèixer (PCPA i
MGBA).

Passer domesticus 
Pardal comú

BARCELONÈS

Barcelona Observat el primer jove volan-
der de l’any al parc de la Ciutadella el
3.V (RACC). 

Passer montanus
Pardal xarrec

ALT EMPORDÀ 

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà Mín. 180 exs. a l’estany Europa el
9.XI (JMAA).

Petronia petronia
Pardal roquer

ALT CAMP

Vilabella Joves volanders a la colònia del
riu Gaià el 25.VI (ABBB).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 2 exs. a l’estany de Vilaüt el 14.VIII
(FMBB, JCJA i MPCA); primera citació en dis-
persió postnupcial. 35 exs. a l’estany de
Vilaüt el 16.IX (RACB);
xifra màxima en dis-
persió postnupcial.
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OSONA

Perafita 4 exs. en uns erms el 30.III (JBCB). 
Seva 20 exs. en uns sembrats l’1.IV (DVXA). 
Tona 5 exs. als cingles de la Guixera de
Güells el 2.IV (JBCB).

PLA DE L’ESTANY

Esponellà 1 ex. als espadats del Fluvià, al
camí de les rescloses, el 14.VI (PFLB).

TARRAGONÈS

La Pobla de Montornès 1 ex. al mas Mer-
cader el 28.V (ABBB).

Montifringilla nivalis
Pardal d’ala blanca

La dada més interessant rebuda enguany
és la citació del mes d’agost al port de la
Bonaigua, el qual possiblement corres-
pon a moviments dispersius d’individus
que han criat en àrees més o menys pro-
peres. La data és una mica tardana, ja que
en aquesta espècie es produeixen agre-
gacions post-reproductores des de pri-
mers de juliol, però s’afegeix a una obser-
vació similar de juliol de 1999 al nord-
est de la Vall d’Aran i a una altra de juny
de 1996 -en ple període reproductor,
doncs- de la capçalera del Flamisell al
Pallars (veg. els anuaris corresponents),
així com a alguna informació anterior no
prou documentada sobre la cria a l’Alt
Pallars (Canut 2000, Copete 2000). En
conjunt, aquestes observacions sugge-
reixen l’existència als Pirineus centrals
del Pallars i l’Aran d’alguns nuclis repro-
ductors petits i mal coneguts, els quals
en l’actualitat molt probablement serien
els únics d’aquesta espècie a Catalunya.
Pel que fa a les citacions hivernals, les
dels Pirineus orientals són normals i pro-
venen de sectors on la hivernada del par-
dal d’ala blanca és regular i ben conegu-
da, mentre que les dels Pirineus centrals

(Pallars) tenen més interès pel fet d’e-
xistir menys dades de la zona, probable-
ment més per la manca de prospecció
(causada per les dificultats d’accés) que
no pas per una major escassetat real de
l’espècie.-PABB.

BERGUEDÀ

Guardiola de Berguedà 2 exs. al Puig-
llançada, a 2.200 m d’altitud, l’1.II (FGPA).

CERDANYA

La Molina 6 exs. el 30.XII a l’aparca-
ment del pla d’Anyella, a 1.700 m., molt
refiats i amb 3 Prunella collaris (MRFA). 4
exs. el 31.XII al torrent Negre, a la cota
2.000-2.100 (JPCA).

PALLARS JUSSÀ

Filià Mín. de 10 exs. el 10.XI (IAXA i JCBC).
Entre 8 i 10 exs. el 15.XII (IAXA i JCBC).

PALLARS SOBIRÀ

Port de la Bonaigua Alguns exs. l’11.VIII
en una morrena amb molta cobertura d’es-
trat herbaci, a prop de la font de la Colla-
da (ARVB). 
Serra del Rei 80 exs. en una zona perifè-
rica del P.N. d’Aigüestortes el 9.XI (JCBC).
Concentració molt destacable.

RIPOLLÈS

Pardines 25 exs. a la portella d’Ogassa el
28.XII (FGPA).

Quelea quelea
Teixidor de bec vermell

Les observacions d’aquest any en diferents
localitats del delta de l’Ebre ens confirmen,
juntament amb els exs. anellats i obser-
vats en anys anteriors, l’establiment de l’ú-
nica població reproductora i autosuficient
d’aquesta espècie de plòceid a Catalunya.-
JFOB.
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BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre Observacions regulars al
llarg de l’any en diferents localitats del del-
ta, especialment als voltants de les bom-
bes d’illa de Riu (Alfacada) i el mas de
Bombita (Canal Vell), on es localitzen dos
petits nuclis reproductors associats amb
Passer domesticus (DBCA).

Euplectes afer 
Teixidor daurat

Es confirma el manteniment de petites
poblacions d’aquesta espècie al delta del
Llobregat i a la desembocadura de la Tor-
dera, úniques zones de Catalunya on aquest
teixidor manté poblacions autosuficients.
Com és habitual, les observacions corres-
ponen a la tardor, quan els mascles són
més visilbles a causa del seu comporta-
ment i al seu vistós plomatge nupcial groc
i negre.-JFOB.

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a la bassa dels
Pollancres el 29.VII (FLSA) i 13.VIII (FLSA

i AHXA). 2-3 mascles a cal Roc el 15.X
(SGRA).

MARESME

Malgrat de Mar 2 mascles a la desembo-
cadura de la Tordera el 30.X (EBMA).

Euplectes orix
Teixidor vermell

El baix nombre de citacions rebudes d’a-
questa espècie, principalment al delta del
Llobregat, tant ens pot fer pensar en el
manteniment, des de fa uns anys, d’una
reduïda població a la zona, com que es
tracta d’exs. solitaris que sobreviuen en
hàbitats adequats, fruit d’escapaments o
alliberaments intencionats.-JFOB.

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a la Magarola
el 6.XII (JJMB i RRSB).

Euplectes hordeaceus
Teixidor de casquet roig

Segona citació confirmada, en llibertat,
d’aquesta espècie a Catalunya. L’ex. en
qüestió no va ser alliberat posteriorment
i es va mantenir en captivitat. El teixidor
cap-roig sovint pot trobar-se en establi-
ments especialitzats barrejat amb altres
plòceids dels gèneres Euplectes o Plo-
ceus.-JFOB.

GIRONÈS

Girona 1femella/mascle en eclipsi, cap-
turat en una sessió d’anellament a l’illa
de Ter el 10.X (CPVA).

Euplectes macrourus
Teixidor d’espatlles grogues

Primera observació confirmada d’aquesta
vistosa espècie (plomatge negre amb groc i
cua molt llarga) a Catalunya. No és un ocell
que es trobi freqüentment a les botigues
especialitzades, però, de tant en tant, hi és
present.-JFOB.

GARRAF 

Cubelles 1 mascle a la desembocadura
del Foix el 3.XI (CBXB i EPGA).

Estrilda astrild
Bec de corall senegalès 

Les dades rebudes enguany confirmen el
manteniment de les poblacions establer-
tes a la zona del delta del Llobregat i a les
conques del rius Besòs i Mogent. Aques-
tes dues últimes poblacions podrien estar
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connectades, fet que hauria de ser objec-
te d’estudi per establir quines són les rela-
cions entre els individus presents al llarg
de la conca del Besòs.-JFOB.

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat Un màxim de 33 exs.
a la bassa del Fartet el 15.IX (FLSA i FSEB). 

VALLÈS OCCIDENTAL

Montcada i Reixac Aprox. 25 exs. al riu
Besòs, parats en un canyar, aixequen el vol
riu amunt el 13.II (CODA).

VALLÈS ORIENTAL 

Santa Agnès de Malanyanes 4 exs. ane-
llats, d’un grup d’aprox. 50 exs., al riu
Mogent l’11.III. (JFOB).

Estrilda troglodytes
Bec de corall cuanegre 

Espècie que continua la seva lenta acli-
matació i colonització d’hàbitats apropiats
al delta del Llobregat on es va poder com-
provar la seva reproducció l’any 1998.
Com l’any 1999, no s’han rebut dades de
la població citada al curs baix del riu Gaià
(Tarragonès) i, per tant, no es pot confir-
mar si continua present a la zona o si ha
desaparegut.-JFOB.

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a la maresma
de les Filipines el 29.IX (SWWA).

BARCELONÈS 

Barcelona Citat al parc Güell entre l’1.IV
i el 17.IX; es tracta d’un estríldid molt
rar a l’hivern als jardins de Barcelona
(XBAA).

Amandava subflava
Múnia zebra

Aquesta és la primera citació publicada
d’aquesta estríldid africà als anuaris i molt
probablement correspon a un exemplar
escapat de captivitat. L’espècie, però, ja
s’ha s’esmentat en el catàleg dels Països
Catalans (Clavell 2002), ja que es conei-
xen algunes observacions esporàdiques al
Maresme.-RACC i SHVA.

RIBERA D’EBRE

Flix 1 ex. anellat a Sebes el 9.VII (JACB).

Vireo olivaceus 
Viri d’ull vermell

Segon registre homologat a Catalunya,
després del primer obtingut a Tarrago-
na l’octubre de 1995 (vegeu Aymí & Jimé-
nez 1997 i Jiménez 1997). El registre
d’enguany es va produir en una tardor
en què el nombre de dades va estar lleu-
gerament per sobre de la mitjana anual
a la Gran Bretanya (es van detectar 11
exs., quan acostumen a produir-se sobre
els 3-4 exs.), tot i que sense arribar a anys
especialment espectaculars (cas de la tar-
dor del 1995, quan es van comunicar
fins a 24 dades diferents, i quan es va
produir el primer registre a casa nostra).
Existeix, com a mínim, una dada prèvia
als països mediterranis, un ocell anellat
el 1983 a Malta (Vinicombe & Cottrid-
ge 1995).-JCPA.

MARESME

Tiana 1 ex. de 1r hivern anellat a ca l’An-
dreu el 30.X (CLVA, MSIA, RGBA, GGOA i ALTA).
Es tracta de la tercera observació per a la
península Ibèrica. Citació homologada pel
Comité de Rarezas de SEO/BirdLife.
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Fringilla coelebs  
Pinsà comú

ALT EMPORDÀ

L’Albera Més de 400 exs. en pas pel coll
de Plaja l’11.III (PFLB i MVGA).
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 2.590 exs. comptabilitzats en pas
entre les 6.40 hores i les 7.40 hores en
algun punt del Parc Natural el 18.III (HSSA).
3 exs. a l’estany de les Molleroses el 6.X
(BMBA i IBTA); primera citació en pas post-
nupcial.

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 femella als arrossars del
Través el 29.III; darrera observació pre-
nupcial (DBCA i MFCA). 1 femella al Canal
Vell el 6.X; primera observació postnup-
cial (DBCA).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a la Bunyola el
18.IV (XLBA i MIBA); darrera citació de pas
prenupcial. 
El Papiol  1 ex. al camí de can Puig l’1.X
(CFMA); primers exemplars en pas post-
nupcial.

BARCELONÈS 

Barcelona 2 exs. als jardins del Laberint
el 25.III; darrera citació prenupcial (XBAA).
1 ex. al parc del Guinardó el 24.VII, 2 exs.
el 26.VII i 1 ex. l’11.IX; citacions estivals
(XBAA). Observat en pas al turó de la Maga-
rola (Parc de Collserola) el 30.IX; prime-
ra citació postnupcial (DDDA, FLLA i JPSA).
Censats 838 exs. en pas al turó de la Maga-
rola (Parc de Collserola) durant el matí de
l’11.X (DDDA, FLLA i JPSA).      

GARROTXA

La Vall d’en Bas 1 femella amb albinisme
parcial amb les plomes de l’esquena blan-
ques el 24.XII (JFCA).

GIRONÈS

Girona 1 ex. a la bassa de la Barca el 31.III
(MVGA i PFLB).

MARESME

Tiana 1 ex. a ca l’Andreu el 24.V; citació
estival (XLBA). 1 ex. a ca l’Andreu el 26.IX;
primera citació postnupcial (XLBA). 

PLA DE L’ESTANY

Banyoles 1 ex. a l’estany el 29.III (CFQA).

SEGRIÀ

Vilanova de la Barca Entre 300-500
exs. al dormidor en bosc de ribera al sot
del Fuster el 21.X (CJMA i JMAB). 

TARRAGONÈS

Torredembarra 2 exs. als Muntanyans
el 20.X; primera citació postnupcial
(JVDA).

Fringilla montifringilla  
Pinsà mec

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 2 exs. l’11.I (GOXA). 4 exs. el 18.III
(HSSA). 1 ex. a Caramany el 15.XI (JMAA).
1 ex. a la Gallinera el 17.XI (JMAA).

BARCELONÈS 

Barcelona 2 exs. en pas al turó de la Maga-
rola (Parc de Collserola) el 8.X; primera
citació postnupcial (DDDA, FLLA i JPSA). 11
exs. en pas al parc del Guinardó el 27.X
(XLBA, DBRA i EGTA). 2 exs. en pas al parc
del Guinardó el 2.XI (XLBA i JBDA).

BERGUEDÀ

Gósol 1 femella enmig d’un estol de Frin-
gilla coelebs el 20.XI (DRJA i SRJA).

CERDANYA

Ventajola 3 exs. el 18.XI entre alguns Frin-
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gilla coelebs als camps entre el poble i el
mas d’en Cot (DDDA i JGXH).

GARROTXA

Sant Joan les Fonts 15 exs. enmig d’un
grup nombrós de Fringilla coelebs a can
Revert (la Canya) el 23.XI (FTCA/PZVG).

OSONA

Collsuspina 2 exs. (mascle i femella) el
16.XI i 1 mascle el 19.XI (FMVB); 1 feme-
lla el 26.XII (JPCA); en tots els casos, barre-
jats amb Fringilla coelebs. 

RIPOLLÈS

Molló Uns quants exs. en pas pel coll d’A-
res el 25.X (FGPA).

SEGRIÀ

Vilanova de la Barca Al sot del Fuster 8
exs. el 21.X, un dels quals és una femella
jove capturada per l’anellament; 15 exs.
el 4.XI i l’11.XI; i 10 exs. el 24.XI (CJMA,

ECBL i JMAB).

SELVA

Hostalric 1 ex. en uns camps l’11.XI (JRRC). 
Massanes 1 ex. en una zona de camps,
pollancredes i bosc de ribera a la riera de
Santa Coloma el 21.X i el 29.XII (JRRC). 
Riells i Viabrea 1 ex. en un bosc de
ribera al riu Tordera el 30.XII (JRRC). 
Sils Diversos exs. en unes pollancredes al
torrent el Reclar (JRRC).

VALLÈS ORIENTAL 

Mollet del Vallès 6 exs. a Gallecs el 12.XI;
màxim nombre citat a la zona (DDDA i
TDHA). 
Vallgorguina 1 ex. en vol amb exemplars
de F.coelebs per sobre els camps de ca Cla-
renç el 12.XI (CODA).

Serinus serinus
Gafarró

ALT EMPORDÀ

L’Albera Més de 450 exs. en pas pel coll
de Plaja l’11.III (PFLB i MVGA).
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1.618 exs. comptabilitzats en pas
entre les 6:40 i les 7:40 hores al Parc Natu-
ral el 18.III (HSSA).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat Uns 500 exs. al riu
el 26.X (ASAA); grup nombrós.

BARCELONÈS

Barcelona Densitat reproductora de 19,8
parelles/10 ha a l’antic jardí Botànic de
Barcelona (CJMA i GODA).    

SEGRIÀ

Lleida Primers volanders dins la ciutat el
31.III (JEBA).

TARRAGONÈS

Tarragona Mínim de 7 mascles diferents
cantant al parc de la ciutat el 26.XII; pri-
mers comportaments nupcials (RACC).

Serinus citrinella
Llucareta

ALT CAMP

Querol Aprox. 15 ex. al llac de Formigo-
sa 3.X (CGGA).

ALT URGELL-BERGUEDÀ-CERDANYA-SOLSONÈS

Resum de les campanyes de seguiment de l’es-
pècie: 1) Hivernada: Aquest any s’han obser-
vat pocs hivernants (gener-febrer i novem-
bre-desembre) al Baix Solsonès i al Baix
Berguedà, en localitats compreses entre
500 i 1.000 m d’altitud Es va fer el segui-
ment de la població migrant i hivernant
en 6 localitats repartides del Berguedà

Anuari d’Ornitologia de Catalunya 2000268



(Montmajor) i el Solsonès (Castellar de la
Ribera, Lladurs i Navès), on es van mar-
car 105 exs. (73 a principis i 32 a finals
d’any). L’estol més gran observat en vol ha
estat de 18 exs. el  28.X a Lladurs (Solso-
nès). 2) Reproducció en zones baixes: Aquest
any hi ha hagut reproducció oportunista
prevernal en ambients submediterranis,
gràcies a l’elevada producció de pinyes de
Pinus nigra a les comarques del Bergue-
dà, l’Alt Urgell i, sobretot, al Solsonès. A
mitjan febrer ja hi havia parelles amb com-
portament reproductor. El seguiment acu-
rat de diversos nuclis de llucareta esta-
blerts en pinedes de pinassa del Solsonès
(Lladurs, Castellar de la Ribera i Navès),
a uns 1.000 m d’altitud, va permetre seguir
l’evolució de 159 exs. marcats, els quals
van romandre a la zona des de mitjan febrer
fins a primers de maig. Les primeres pla-
ques incubatrius es van observar a mit-
jan febrer. El primer jove nascut en aquests
indrets fou capturat l’1.IV a Lladurs. Els
ocells es movien per una àmplia zona en
parelles o en grupets de 3-5 exs. 3) Repro-
ducció a l’alta muntanya: A les contrades
més habituals de reproducció, en pinedes
subalpines de Pinus uncinata del Solsonès
(la Pedra i la Coma, Odèn i Guixers), el
Berguedà (serra del Cadí i Rasos de Pegue-
ra), l’Alt Urgell (Tuixén, Alinyà i la Van-
sa) i la Cerdanya (Lles), l’espècie va criar
en nombre força alt a causa, aparentment,
de la bona producció de pinyes del pi negre.
Es van marcar 1.050 exs. en aquesta eta-
pa estival, mentre que l’any 1999 només
van ser 243 exs., tot i dedicar el mateix
esforç de trampeig i seguiment. La repro-
ducció va ser, doncs, alta i els primers joves
van ser detectats el 30.IV. El nombre de
joves marcats va ser de 614, contra els 113
de l’any 1999. L’estol més gran observat
en aquesta temporada estival fou de 50
exemplars a finals de temporada a la Van-
sa (port del Comte, Solsonès), el 16.IX.
(ABHA, ACOB, GBAA i JCOA).

BAIX CAMP

Vilaplana 1 femella
a la serra de la Mus-
sara el 7.VI (XGMA).

BAIX LLOBREGAT

Sant Feliu de Llo-
bregat 1 ex. a can
Ferriol el 6.X (SSAA)

BERGUEDÀ

Borredà Estols d’una desena d’exs. que
s’alimenten de llavors de plantes nitròfi-
les en els erms del poble, des del 8.XII fins
al 10.XII (CLVA i CMVA). 
Fígols l femella transporta material per al
niu en una pineda subalpina de Pinus unci-
nata, a 1.900 m d’altitud, el 7.III (JSPB i PABB). 
Montmajor Novament, com és habitual i
coincidint amb una bona producció de pin-
yes, ha criat en pinedes submediterrànies
de Pinus nigra, a 700-900 m d’altitud. És
freqüent des de la segona setmana de febrer,
quan ja s’observen alguns mascles que can-
ten molt; els cants són més freqüents al març
i també es veuen parelles formades; primers
joves de l’any observats el 29.IV (JSPB i PABB).

OSONA

El Brull 1 ex. al turó Gros de Sant Andreu
de Matagalls el 10.XI (JRFA).
Perafita 1 ex. menjant llavors de gramí-
nies el 15.X (JBCB).

VALLÈS ORIENTAL 

Parc Natural del Montseny 1 ex. a Coll-
formic el 19.XI (XLBA i JLGA).

Carduelis carduelis
Cadernera

BAIX EMPORDÀ

La Bisbal d’Empordà Un niu amb 2 polls
d’uns 10 dies el 2.IX (CBLA i MFCB); dada
de nidificació tardana.
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PLA D’URGELL

Bellvís Més de 50 exs. en un sol grup a
Barretpicat el 24.X. Primer grup nombrós
de l’hivern (FMSA).

Carduelis chloris  
Verdum

BARCELONÈS

Barcelona Densitat reproductora de 13,2
parelles/10ha. a l’antic jardí Botànic de
Barcelona (CJMA i GODA).       

GIRONÈS

Girona 1 mascle fent cant nupcial a la zona
de Puigvistós el 14.II (JBPC).

Carduelis spinus  
Lluer

ALT EMPORDÀ

L’Albera 5 exs. en pas pel coll de Plaja
l’11.III (PFLB i MVGA).
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. el 18.III (HSSA); darrera cita-
ció prenupcial. Grup de 6 exs. a la Muga
el 14.X (FMBB, JCJA i JCRB); primera citació
postnupcial. Min. 60 exs. a la RN2 el 28.X
(DBRA).

ALT PENEDÈS

Vilobí del Penedès Aprox. 100 exs. a la
cantera el 27 i el 28.XII; màxima concen-
tració hivernal (XGMA).

ALT URGELL

Ars 3 exs. el 12.III (JPPE).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 mascle i 1 femella al pas
d’Olmos, Sant Jaume d’Enveja, el 28.II;
darrera observació prenupcial (DBCA, EBAA

i IASA). 1 mascle al Canal Vell el 18.X; pri-
mera observació postnupcial (DBCA).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat Un màxim de 67 exs.
a la Magarola l’1.XI (JJMB, JMRD i RRSB). 
Sant Feliu de Llobregat 1 ex. a can Ferriol
el 6.X (SSAA); primera citació postnupcial.

BARCELONÈS 

Barcelona Aprox. 30 exs. a l’antic jardí
Botànic de Barcelona entre el 24.I i el 30.I;
màxim nombre citat al jardí aquest any
(CJMA i GODA). 1 ex. al turó de la Peira el
16.IV; darrera citació prenupcial (XBAA).
3 exs. al turó de la Magarola (Parc de Coll-
serola) l’1.X; primera citació postnupcial
(DDDA, FLLA i JPSA). 

BERGUEDÀ

És abundant al llarg de l’hivern i l’inici
de primavera en totes les pinedes monta-
nes i subalpines (de Pinus nigra, P. sylves-
tris i P. uncinata) que aquesta temporada
han estat carregades de pinyes; les obser-
vacions de mascles cantant són molt fre-
qüents els mesos de febrer i març, i tam-
bé es veuen alguns ocells aparellats; darre-
res observacions: 1 parella a la Quar el
8.IV i 3 mascles a Montmajor el 22.IV (JSPB

i PABB). 
Fígols 1 ex. (femella o jove) en una pine-
da subalpina dels Rasos de Peguera el 17.V
(PABB). 
La Quar 1 ex (femella o jove) el 26.VI
(JSPB); aquestes darreres citacions, afegi-
des a l’abundància prèvia de l’espècie,
suggereixen una possible nidificació a la
comarca.

CERDANYA

Malniu Aprox. 50 exs. el 27.II (ABBB, DGJA,

JBOA, OSFA, RBCA i RFCA).

GARRAF

Sitges Aprox. 10 exs. en migració a Miral-
peix el 29.X; primera citació postnupcial
(CGGA i XBGA).       
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GIRONÈS

Girona 1 ex. al riu Güell al seu pas per
Girona l’1.III (EGXB). 2 exs. a Fontajau el
30.X (PFLB). 20 exs. anellats a l’illa de Ter
el 18.XI (CPVA). 
Sant Gregori 1 mascle el 28.IV en una
menjadora habitual a Constantins (MBMB).
7 exs. a la mateixa menjadora el 7.X, i més
de 100 exs. de manera constant a partir
del 15.XI que es mantenen durant tot l’hi-
vern (MBMB).

MARESME

Tiana 1 ex. a ca l’Andreu el 8.VII; citació
estival (XLBA). 5 exs. a ca l’Andreu el 25.X;
primera citació postnupcial (JFOB). 

PALLARS SOBIRÀ

Sorpe 1 femella el 21.IV (ARVB).

RIBERA D’EBRE

Flix 1 parella al bosc de ribera de Sebes
el 4.III (XGMA i ECGB).

SEGRIÀ

Vilanova de la Barca Aprox. 60 exs. al sot
del Fuster el 21.X (CJMA i JMAB).

SELVA

Hostalric Diversos grups en boscos de
ribera al riu Tordera, a la zona de can Per-
xistó, el 12.III (JRRC). 
Maçanet 1 ex. a l’ermita de Sant Pere el
30.IX (JRRC).

SOLSONÈS

Olius A Puigdeponç anellades les prime-
res femelles amb placa l’1.III i polls (3J) el
15.IV; a la zona hi havia una gran pro-
ducció de pinyes de Pinus nigra (ACOB, JCOA

i ABHA).
La Pedra i la Coma Al port del Comte es
capturen els primers exs. juvenils el 27.V;
a la zona de captura hi havia una gran pro-
ducció de pinyes de Pinus uncinata (ACOB,

JCOA i ABHA).

Carduelis cannabina
Passarell 

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 7 exs. al salobrar del Serra-
llo el 12.IV; darrera observació prenupcial
(DBCA i MFCA). 3 exs. al Garxal el 17.X; pri-
mera observació postnupcial (DBCA i JPVF). 

BAIX LLOBREGAT 

Delta del Llobregat Un màxim de 40 exs.
a la Magarola el 7.X (FSEB). 
Sant Feliu de Llobregat 4 exs. a can Ferriol
el 26.IX (SSAA); primera citació postnup-
cial

BARCELONÈS 

Barcelona 25 exs. al parc del Guinardó el
28.III; màxim nombre prenupcial (XLBA).
2 exs. al parc Güell el 18.VIII; primera cita-
ció postnupcial (XBAA).

PLA DE L’ESTANY

Banyoles 1 ex. als aiguamolls de la Puda
el 28.III (CFQA). 
Vilavenut 1 ex. el 21.V (CFQA).

PLA D’URGELL

Linyola Més de 300 exs. el 31.III (JEBA).

SELVA

Hostalric 1 mascle cantant a can Sordet
el 2.IV (JRRC). 
Sils Diversos exemplars a la zona de l’es-
tació de tren el 8.XII (AMVE, CODA i DEFA).

TARRAGONÈS

Torredembarra Mínim 10 exs. als Mun-
tanyans el 9.X; primera citació postnup-
cial (AVDA i XLBA).

VALLÈS ORIENTAL 

Mollet del Vallès 120 exs. a Gallecs el
22.X (DDDA i TDHA).       
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Loxia curvirostra  
Trencapinyes comú

La reproducció en plena època hivernal i
l’elevat èxit reproductor són conseqüèn-
cia de l’alta productivitat de pinyes, un fet
habitual en aquesta espècie. Aquest any
cal esmentar les dades de reproducció del
gener al Berguedà i Solsonès amb joves
volanders ja a meitat de gener que deu-
rien haver nascut durant el desembre de
1999.-RACC i SHVA.

ALT URGELL-BERGUEDÀ-CERDANYA-SOLSONÈS

Resum de les campanyes de seguiment de
l’espècie: Es va reproduir en pinedes de
zones baixes i mitjanes (de Pinus sylves-
tris i de Pinus nigra) d’aquestes comar-
ques (Navès, Castellar de la Ribera, Olius,
Lladurs...) gràcies a la gran producció de
pinyes, contràriament a l’any 1999, en
què s’hi van reproduir en molt poca quan-
titat a causa de la baixa producció. A la
zona subalpina s’ha reproduït igual-
ment en alt nombre de parelles també a
causa de l’alta productivitat de pinyes (en
aquest cas, de Pinus uncinata). Es van mar-
car 687 exs., molt per sobre dels 197 exs.
del 1999. Pel que fa al nivell d’agregació,
l’estol més gran observat ha estat de 55
exs. l’11.VIII, als plans de Bessies (port
del Comte, Solsonès) (ABHA, ACOB, GBAA

i JCOA).

BAIX LLOBREGAT 

Molins de Rei Un màxim de 9 exs. al cas-
tell Ciuró el 23.X (CFMA).
Viladecans  3 exs. sobre el Remolar el
10.IX (FLSA); primera citació de pas post-
nupcial. 1 ex. a cal Tet el 25.X (JCMC, XLBA

i JBDA). 

BARCELONÈS 

Barcelona 1 ex. al turó de la Peira el 9.VIII;
primera citació postnupcial (XBAA). 31 exs.
en pas al turó de la Magarola (Parc de Coll-
serola) el 27.IX; màxim nombre censat
(DDDA, FLLA i JPSA).      

BERGUEDÀ

Fígols Diversos grups familiars, amb algun
mascle peixent joves, en una pineda sub-
alpina de Pinus uncinata dels Rasos de
Peguera, el 3.III (JSPB).
Montmajor 1 parella amb la femella cons-
truint el niu en una pineda submedite-
rrània de Pinus nigra l’11.III; en un pi del
costat hi ha 1 jove que és acompanyat
durant dos minuts pel mascle mentre men-
ja pinyons (segona posta?) (PABB). 
Sant Jaume de Frontanyà Es troba 1 jove
depredat en un bosc de Pinus sylvestris el
22.I (ESSA). 
Viver i Serrateix 1 parella copulant en
pineda submediterrània de Pinus nigra el
8.I (JSPB). 

MARESME

Tiana Diverses citacions a ca l’Andreu entre
el 27.IX i el 3.XI, amb un màxim de 8 exs.
el 23.X (XLBA, CLVA i JFOB). 

SELVA

Fogars de la Selva 1 ex. a la zona de can
Riera Nou el 6.XII (JRRC).

SOLSONÈS

Castellar de la Ribera Anellats els pri-
mers exs. joves de l’any (3J) el 15.I (ACOB,

JCOA i ABHA).
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Pyrrhula pyrrhula 
Pinsà borroner

BAIX LLOBREGAT

Sant Feliu de Llobregat 1 ex. a can Ferriol
el 8.X (SSAA); primera citació postnupcial.

BARCELONÈS 

Barcelona 8 exs. en migració al turó de
la Magarola (Parc de Collserola) el 28.X
(DDDA, FLLA i JPSA). 1 ex. en migració al
turó de la Magarola (Parc de Collserola)
el 4.XI (JPSA). 

GARROTXA

Vall de Bianya Localitzat un niu a la vall
del Bac el 28.V (JFCA i MMAA).

GIRONÈS

Girona 1 ex. a la pollancreda de can Sal-
vatella el 26.XII (PFLB). 
Sarrià de Ter 1 ex. a la riera Xuncla el
14.III (IBGA)

MARESME

Tiana 1 ex. a ca l’Andreu el 20.X (JFOB) i
el 9.XI (AVAA i SSAA). 
Dosrius 1 ex. a ca l’Arenes el 28.X (PABA).   

PLA DE L’ESTANY

Banyoles 6 exs. a l’estany a la zona de Lió
el 22.II (CFQA). 3 exs. a l’estany, davant el
càmping el 25.II (CFQA). 1 ex. anellat als
aiguamolls de la Puda el 4.XI (OCVA i GGOA).
1 ex. a la zona de Lió el 12.XI (PCSA) i  6
exs. el 25.XI (CFQA). 4 exs. als amarradors
el 2.XII (XVPA).

SELVA

Maçanet de la Selva 1 femella en una zona
de pollancredes el 29.I (DDDA i JRRC). 1 ex.
a can Baucells l’11.XI (JRRC). 
Massanes Més de 3 exs. escoltats a can Sor-
det, a la riera de Santa Coloma, el 22.II (JRRC). 
Sils 1 ex. escoltat a la zona de la Sèquia el
22.III (JRRC).

VALLÈS OCCIDENTAL 

Sant Llorenç del Munt 4 exs. a la Vall el
27.XI (AOTA, PSGA i TMMA).
Sant Cugat del Vallès 1 ex mascle escol-
tat reclamant a la Rierada el 3.XII. Hiver-
nant molt escàs i localitzat a la serra de
Collserola (CODA).

Coccothraustes coccothraustes 
Durbec

Les dades rebudes aquest any indiquen què
en les dues hivernades que abasta aquest
anuari (1999-2000 i 2000-2001) han estat
temporades sense cap irrupció especial-
ment forta. S’ha detectat una entrada regu-
lar i en alguns punts important, com els
60 exemplars observats a Collserola el 18
d’octubre, i també concentracions impor-
tants durant la hivernada al Berguedà i Oso-
na. El nombre d’efectius, però, sembla més
baix que, per exemple, l’any 1997 (577 vs
368). D’aquest any cal remarcar les dades
de cria probable a la Garrotxa.-RACC i SHVA.

ALT EMPORDÀ

L’Albera Observacions als afores de Can-
tallops des del 22.X i fins a finals d’any,
amb un màxim de 30 exs. l’1.XI (ACJA).
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 3 exs. a les closes del Cortalet el
22.I (AGXB i PMXC). 1 ex. a la bosquina del
viver el 2.XI (BMBA). 1 ex. a les closes del
Cortalet el 26.XI (JCPA i RACB). 1 ex. el
17.XII (DPHA).

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 1 ex. el 7.I (RRJA).    

ANOIA

La Llacuna 1 ex. l’11.X (XBGA).

BAGES

Calders 2 exs. a la riera el 27.XI (AOTA,

PSGA i TMMA).
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BAIX EMPORDÀ

La Pera 13 exs. observats en diferents
grups en una zona de Celtis australis dis-
persos el 7.XII (JPCA i XGMA).
Serra del Montgrí 3 exs. al bosc de les
dunes el 23.XII (AGCB i DBRA).
Vall del Ridaura 1 ex. el 18.XI (CACB).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a cal Patrici el
6.X (XLBA i JBDA). 2 exs. sobre la Vidala el
17.X (FLSA, FSEB, ARMC i ABXX). 1 ex. al viver
del Prat el 25.X (JCMC, XLBA i JBDA).
Molins de Rei 6 exs. pels voltants dels
aiguamolls de Molins el 9.XI (SSAA). 
Sant Feliu de Llobregat Diversos exs.
el 8.X a can Ferriol (SSAA); primera cita-
ció postnupcial; màxim 21 exs. el 25.X
(SSAA).

BAIX PENEDÈS

El Montmell 1 ex. a Santmarc el 21.XII;
hivernada molt fluixa a la comarca, pos-
siblement per manca de fruits de Celtis
australis (CGGA).

BARCELONÈS 

Barcelona 1 ex. als jardins del Laberint el
29.I; darrera citació prenupcial (XBAA). 1
ex. en pas al parc del Guinardó el 17.X; pri-
mera citació postnupcial (XLBA). 60 exs. en
pas al turó de la Magarola (Parc de Collse-
rola) el 18.X; màxim nombre postnupcial
(DDDA, FLLA i JPSA). 22 exs. en pas al parc
del Guinardó el 27.X (XLBA, DBRA i EGTA). 8
exs. als jardins del Laberint el 28.X (XBAA).
5 exs. al parc del Guinardó el 2.XI (XLBA i
JBDA).

BERGUEDÀ

Capolat Estol de més de 30 exs. menjant
pel terra als prats de Taravil el 8.I (ADSB i
JPVE). 
Cercs 1 ex. el 12.XI (JSPB). 
Fígols Mín. 17 exs. en un bosc mixt de
Fagus sylvatica i Abies alba, amb alguns

mascles cantant al capdamunt dels arbres,
el 7.III (JSPB i PABB).
Gósol 1 ex. bevent en una sèquia entre els
prats el 20.XI (DRJA i SRJA).
Sant Jaume de Frontanyà 1 ex. en un
bosc de Pinus sylvestris el 22.I (ESSA).

GARROTXA

Olot 1 femella amb placa incubatriu ane-
llada al prat de Cuní el 8.IX (LGPA i MOPA).

GIRONÈS

Girona 1 ex. a les Pedreres el 6.XII (ACHA). 
Salt 10 exs. als boscos de ribera a la zona
del pla dels Socs el 4.III (JRRC).

MARESME

Malgrat de Mar 1 ex. a la desembocadu-
ra de la Tordera el 5.X; primera citació
postnupcial (XLBA i JBDA). 
Tiana diverses citacions a ca l’Andreu entre
el 21.X i l’11.XI, amb un màxim de 4
exs. el 2.XI (AATI). 

NOGUERA

Oliola 1 ex. a la Força el 2.I (JMBA, MGMA

i SMRA). 
Ponts 1 ex. al Tossal, sempre fidel a la
mateixa bardissa, entre el 4.XI i el 31.XII
(CSGA). 
Vilanova de Meià 1 ex. als camps damunt
Santa Maria de Meià el 12.XI (JOMO i MRFA).

OSONA

Centelles 1 femella a les serres de Puig-
sagordi el 6.IV (XGMA). 3 exs. en camps
del Rossell el 25.XII (JPCA). 
Olost 2 exs. el 25.X (PVPA). 
Perafita Estol de 25 exs. menjant llavors
de Celtis australis el 20.X (observats a la
zona durant més d’un mes) (JBCB). 

PALLARS SOBIRÀ 

Baén 1 ex. l’1.XII al pont (JCBC). 
Rodés 2 exs. el 23.XII (JCBC).
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PLA DE L’ESTANY

Banyoles 6 exs. a l’estany, davant el càm-
ping, el 16.XII (CFQA). 1 ex. als aiguamolls
de la Puda el 30.XII (XVPA).

RIBERA D’EBRE

La Palma d’Ebre 1 ex. als Masos el 15.X
(RACC).

RIPOLLÈS

Gombrèn 1 ex. el 4.XI (CLVA, CMVA, EGGA

i EGGB). 
Molló Mín. 6 exs. en pas pel coll d’Ares
el 25.X (FGPA). 
Sant Joan de les Abadesses 2 exs. el 3.XII
(AFAA).

SEGRIÀ

Aspa 1 ex. al riu Set el 10.I (SWWA).

SELVA

Massanes 7 exs., en tres grups diferents,
en una zona de bosc de ribera i pollan-
credes el 21.X (JRRC). 
Sant Feliu de Buixalleu 1 ex. a can Per-
xistó l’1.II (DDDA i JRRC). 10 exs. a can Pas-
qual el 26.II (JRRC).
VALLÈS OCCIDENTAL 

Caldes de Montbui 20 exs. a can Pujol el
5.XI; màxim nombre censat (FMVB).        
Cerdanyola del Vallès Més de 12 exs,
6 com a mínim a Sant Iscle de les Fei-
xes i la resta a can Canaletes el 28.XI
(CODA).

VALLÈS ORIENTAL

Parc Natural del Montseny 2 exs. a can
Verdaguer el 14.IV (XLBA i JBDA); darrera
citació prenupcial. 8 exs. al pla de la Cal-
ma el 19.XI (XLBA i JLGA).
Sant Celoni 15 exs. sobrevolant a can Valls
el 28.XI; màxim nombre observat aquest
any en aquesta zona (JRRC).

Leiothrix lutea
Rossinyol del Japó 

Noves citacions d’aquest espècie i de l’ú-
nica població establerta coneguda a Euro-
pa. Es consoliden les poblacions de la vall
de Sant Feliu i can Balasc, a més de con-
tinuar la fase expansiva iniciada el 1998
amb contactes a noves zones, probable-
ment procedents del principal nucli a la
Rierada. Si es confirma, és d’especial inte-
rès la citació al riu Llobregat a l’alçada de
la desembocadura de la Rierada (Molins
de Rei), ja que seria la principal porta d’ex-
pansió fora de Collserola (amb una cita-
ció a Pallejà al 1999 ja a l’altre marge del
riu Llobregat).-SSAA.

BAIX LLOBREGAT

Molins de Rei  15 exs. entre adults i
joves al camp de la Barraca el 10.VIII
(CFMA). 
Sant Feliu de Llobregat S’anellen 14 exs.
entre octubre i novembre a can Ferriol,
cosa que fa que la zona es consolidi com
un nucli important per a l’espècie (SSAA i
NRPA).

BARCELONÈS

Barcelona Es consolida el nucli reproductor
de can Balasc (Parc de Collserola), amb un
mínim de 3 parelles (SSAA i NRPA).

VALLÈS OCCIDENTAL 

Cerdanyola del Vallès Un grupet a la serra
na Joana (Parc de Collserola) el 26.XII;
primera vegada que se cita en aquesta zona
(DDDA).        
Sant Cugat del Vallès 3 exs. a la Rierada
(Parc de Collserola) el 30.VII (JPSA). 4 exs.
al torrent de la Salamandra (Parc de Coll-
serola) el 4.XI (JPSA). Més de 5 exs. a la
Rierada al seu pas per can Bosquets el 3.VI
(CODA).
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Plectrophenax nivalis
Sit blanc

Única citació rebuda, d’un exemplar vist
en un dels llocs on s’observa l’espècie amb
major regularitat: els aiguamolls de l’Em-
pordà. D’aquesta zona s’han publicat ja 3
dades de 1996, 1 de 1998 i 2 de 1999 (una
de les quals devia ser la de l’exemplar vist
l’hivern de 1998-99). Així doncs, els aigua-
molls de l’Empordà es consoliden com una
de les millors zones de Catalunya per veu-
re l’espècie. La data també encaixa dins la
fenologia d’aparició coneguda.-RAAC i SHVA.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 mascle de 1r hivern als arrossars
de la Gallinera el 27.XI (FLSA, JCMC, MIBA

i FMVB)(JMAA i MJMA). Citació pendent d’ho-
mologació pel Comitè Avifaunístic de Cata-
lunya.

Emberiza citrinella
Verderola

ALT CAMP

Querol Aprox. 10 ex. el 17.I i 2 exs. el
18.XII, tots a Montagut (CGGA i RRJA).

BARCELONÈS

Barcelona 2 exs. en migració en direcció
S per sobre el Turó Blau el 9.XI (CODA).

RIBERA D’EBRE

La Palma d’Ebre Mínim 20 exs. en un
petit camp de blat sembrat per potenciar
la fauna juntament amb 1 ex. de E. cirlus,
1 ex. de E. cia i 9 exs. de Lullula arborea
(RACC).

SEGRIÀ

Vilanova de la Barca 1 ex. al sot del Fus-
ter el 5.XI (CJMA i ECBL). 

SELVA

Riudarenes 1 ex. en una zona de pollan-
credes i camps el 29.XII (JRRC).

Emberiza cirlus
Gratapalles

BAIX LLOBREGAT

Cornellà de Llobregat 4 exs. hivernen a
la zona per quart any consecutiu el 8.II
(ASAA). 
Delta del Llobregat 2 exs. al riu l’11.I
(RGBA i FSEB). 
Gavà 1 ex. el 13.I (ECLA i XLBA). 

BARCELONÈS 

Barcelona 1 parella peixent 2 exs. joves
al parc del Guinardó el 13.VI; primera
dada de cria al Parc (XLBA). 

Emberiza cia  
Sit negre

BARCELONÈS 

Barcelona 1 ex. al turó de la Magarola
(Parc de Collserola) el 17.X; primera cita-
ció postnupcial (DDDA, FLLA i JPSA). 5 exs.
al camí de la font de Santa Eulàlia el 25.XI
(DEFA).

MARESME

Tiana 2 exs. anellats a ca l’Andreu el 18.X;
primera citació postnupcial (JFOB).        

RIPOLLÈS

Queralbs 5 exs. a una altitud de 2.300
m el 16.XII (LCCA i LCPA).

SEGRIÀ

Alguaire 1 ex. als afores el 25.XI (EPGA i
VPRA). 
Vilanova de la Barca 5 exs. al sot del Fus-
ter el 5.XI (CJMA i ECBL).
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VALLÈS OCCIDENTAL 

Cerdanyola del Vallès Aprox. 15 exs. res-
ten al campus UAB durant l’hivern (ACTA). 

Emberiza hortulana
Hortolà

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. anellat a l’estany de Palau el
15.IV (OCVA); primera citació en pas pre-
nupcial.
Parc Natural del Cap de Creus 1 mas-
cle cantant al pla de les Gates el 29.IV
(PFXA); primera citació prenupcial.

ANOIA

Veciana 1 mascle cantant al molí de la
Roda el 22.VI (CGGA i XBGA).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 mascle al salobrar del
Serrallo el 12.IV (DBCA i MFCA). 1 feme-
lla a la Tora Cremada, punta de la Ban-
ya, el 13.IV (DBCA i MFCA). 3 exs., 2
mascles i 1 femella al Niño Perdido el
14.IV (DBCA i MFCA). 2 femelles a 
les dunes de gola de Pal el 14.IV i 1 mas-
cle el 21.IV (DBCA). 1 ex., probablement
de 1r hivern, al Canal Vell el 30.VIII (DBCA).

BAIX EMPORDÀ

Baix Ter 1 ex. a les closes del Ter Vell el
29.IV (DBRA).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1
mascle al camí de
València el 18.IV
(XLBA i MIBA) i 1 ex. a
la Podrida el 19.IV
(GSPA. a: CISEN;
El Pebret, núm.
13).

Sant Just Desvern 2 mascles, un d’ells
cantant, a la zona de la Carrada, a prime-
ra del matí del 14.IV (CODA).

NOGUERA

Vilanova de la Sal 2 exs. el 6.V (ANCA).

Emberiza pusilla
Repicatalons petit

Aquetes dues dades suposen la quarta i
cinquena citació per a Catalunay (Clavell
2002). Les dades anteriors corresponen
al desembre de 1990 (Calldetenes-Oso-
na), l’abril de 1996 (aiguamolls de l’Em-
pordà) i octubre de 1998 (Arbúcies), enca-
ra que cap d’elles ha estat homologada pel
Comité de Rarezas de SEO/BirdLife. El Repi-
catalons petit és una dels emberícids rars
d’aparició més freqüent i en el conjunt d
el’Estat es tenien 18 citacions homologa-
des fins l’any 2000 i 54 a França (Clavell
2002). El patró fenològic es correspon
bastant amb el del Repicatalons, amb qui
s’associa sovint. Hi ha dades de pas pos-
tnupcial a l’octubre i novembre, dades
d’hivernada i dades prenupcials fins a l’a-
bril.-RAAC i SHVA.

ALT URGELL

La Seu d’Urgell 1 ex. anellat el 26.X al riu
Segre i controlat al mateix lloc el 31.X durant
la 3a campanya de tardor d’anellament d’o-
cells. És la primera citació d’aquesta espè-
cie per a les comarques pirinenques una
de les primeres pel conjunt de Catalunya
(JDAB). Citació pendent d’homologació pel
Comité de Rarezas de SEO/BirdLife.

GARROTXA

Santa Pau 1 ex. anellat en els estanys de
can Jordà el 30.XI (AGHA, EBIB, FTCA,

JMRB, JPBA, JSXK, LGPA, MOPA, OCVA i PCRB).
Citació homologada pel Comité de Rarezas
de la SEO/BirdLife.
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Emberiza schoeniclus  
Repicatalons

El patró de captures al delta de l’Ebre es
bastant similar al de la temporada ante-
rior, tot i que aquest any l’entrada a finals
d’octubre i principis de novembre ha estat
més important i és en aquestes pèntades
quan s’han capturat la majoria d’exem-
plars. Recordem que l’any 1999 l’arriba-
da havia estat una mica tardana. Cal assen-
yalar l’estraordinària similitud del total
d’ocells capturats (145 vs 147), xifres que
es mantenen molt per sota de la mitjana
del període 1992-2002. De la resta de
dades cal destacar la comprovació defini-
tiva de la cria a l’embassament d’Utxesa,
al Segrià, i la presència d’un exemplar en
un lloc tan atípic com el Pla de la Calma,
al Montseny, durant el mes de novembre,
probablement un migrant.-RAAC i SHVA.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà 1 ex. a la Massona el 15.IV (FTTA);
darrera citació en pas prenupcial. Primers
exs. en pas postnupcial o hivernada a par-
tir de principis d’octubre, amb un primer
registre de 6 exs. al sector del Matà el 8.X
(JMAA).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 femella de 2n any de la
subespècie nominal anellada al Canal Vell
el 13.IV; darrera observació prenupcial
(DBCA). 1 mascle adult de la subespècie

nominal anellat al Canal Vell el 27.X; pri-
mera observació postnupcial (DBCA).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 304 exs. el 15.I durant
el cens d’ocells aquàtics hivernants. 1 ex.
a la Ricarda el 18.IV (MIBA i XLBA); darre-
ra citació de pas prenupcial. 1 ex. a ca l’A-
rana el 6.X (XLBA i JBDA); primera citació
de pas postnupcial. 

BARCELONÈS 

Sant Adrià de Besòs 2 exs. a la desem-
bocadura del Besòs el 12.III; darrera cita-
ció prenupcial (XLBA i RSXA). 2 exs. a la
desembocadura del Besòs el 27.XII; es trac-
ta del primer cop que hi hiverna en els
darrers anys (XLBA).          

GARRAF

Cubelles 2 exs. el 12.X; primera citació
postnupcial (CGGA i RRJA).       

GARROTXA

Santa Pau 1 ex. el 16.X; primera obser-
vació postnupcial a la comarca (OCVA).

SEGRIÀ

Torres de Segre Durant els mesos de
maig i juny s’anellen diversos exs. de la
subspècie witherbyi al pantà d’Utxesa,
entre els quals hi ha femelles amb pla-
ques incubatrius i joves de l’any, fet que
confirma la reproducció de l’espècie en
aquesta zona (ERVA, GBCA i XRNA); mas-
cles cantant al pantà d’Utxesa els dies
13.V, 30.V, 7.VI, 3.VII, 4.VII i 5.VII (ABBA,

AVPA i SMRA). 
Vilanova de la Barca Aprox. 500 exs. al
dormidor del sot del Fuster el 21.X (CJMA

i JMAB); màx. nombre al dormidor uns
1.000 exs. el 28.X (CJMA i ECBL).

SELVA

Hostalric Diversos exs. observats a la zona
de can Perxistó el 12.III (JRRC). 
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Sils Diversos exs. a la zona dels estanys el
22.III (JRRC).

TARRAGONÈS

Torredembarra 4 exs. als Muntanyans el
9.X; primera citació postnupcial (AVDA i
XLBA).

VALLÈS ORIENTAL 

Parc Natural del Montseny 1 ex. al pla
de la Calma el 19.XI (XLBA i JLGA).
Sant Fost de Campsentelles 1 ex. al riu
Besòs el 22.III; darrera citació prenupcial
(XLBA).

Miliaria calandra  
Cruixidell

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l’Ebre 1 ex. al salobrar del Serra-
llo el 23.III (DBCA i MFCA). 1 ex. a les dunes
de la Marquesa el 7.X (DBCA). 1 ex. al Niño

Perdido el 16.X (DBCA i MFCA). 3 exs. al
Garxal el 29.X (DBCA i MFCA).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat Hivernant habitual.
1 ex. cantant al riu l’1.V (ASAA); segons
l’observador actualment no nidifica en
aquesta zona concreta des de l’any 1998.

BARCELONÈS 

Barcelona 1 ex. en pas als jardins del
Laberint el 26.II (XBAA). 2 exs. en pas al
turó de la Magarola (Parc de Collserola) el
4.X; primera citació postnupcial (DDDA,

FLLA i JPSA). 

SEGRIÀ

Vilanova de la Barca Es forma un dor-
midor al sot del Fuster el 7.X (ACTA i CJMA). 

SELVA

Hostalric 1 ex. a la zona de Collformic el
30.IX (JRRC).
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