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Els ocells 
de Catalunya
Tenim la sort que en aquest racó 
de món, Catalunya, hi ha una gran 
diversitat de paisatges, cosa que 
es tradueix en una gran riquesa 
ornitològica. Podem trobar ocells 
interessants mar endins a la 
Mediterrània, als aiguamolls litorals, 
a les planes estèpiques de l’interior,  
als boscos d’arreu o als cims pirinencs  
—i a les grans ciutats, fins i tot—. 
Per gaudir-ne només caldrà sortir i,  
en silenci, fonent-nos amb l’entorn, 
parar l’orella i observar amb l’ajuda 
d’uns bons prismàtics. Quasi sempre 
millor llevant-nos ben d’hora,  
ben d’hora. I així, ocell a ocell,  
conèixer la terra, aquest tros de  
Terra que hem fet nostre.

De les més de 350 espècies  
que s’han observat a Catalunya,  
en aquesta guia n’hem recollit les més 
imprescindibles, les que per la seva 
abundància, bellesa o singularitat, 
creiem que cal conèixer. 

A cada làmina hi trobareu il·lustrades 
a la mateixa escala una desena 
d’espècies d’ocells, acompanyades d’un 
petit text i unes icones amb informació 
complementària per facilitar-ne  
la localització i identificació.

Deixeu-vos seduir per aquests 
primers cent vint-i-cinc ocells  
i no podreu evitar voler  
descobrir-ne molts d’altres!
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Xarxet comú  Anas crecca  ▶ 
Petit, a l’hivern forma estols de centenars 
d’exemplars. Prefereix aigües somes.
ES Cerceta común  EN Teal
GFMAMJJASOND ★ ★

    

Mascarell  ▶ 
Morus bassanus
Molt gros i alallarg, amb les 
puntes negres distintives. 
Pesca a mar obert, fent 
picats espectaculars. 
ES Alcatraz  
EN Gannet
GFMAMJJASOND ★ ★

 

Corriol petit  ▶ 
Charadrius dubius
En migració se’l veu en 
ambients aquàtics diversos, 
i fa el niu a terra a la riba de 
rius, aiguamolls, sorreres, etc. 
ES Chorlitejo chico  
EN Little Ringed Plover
GFMAMJJASOND ★ ★ 

  

Torlit  ▶ 
Burhinus oedicnemus
Habitant dels secans 
d’arreu del país, discret i 
d’hàbits crepusculars, nia 
a la terra nua i emet un crit 
melancòlic que sona com  
el seu nom, “tur-líit!”. 
ES Alcaraván  
EN Stone Curlew
GFMAMJJASOND ★ ★ 

  

Territ variant  Calidris alpina  ▶ 
El més comú dels territs que visiten 
en migració els aiguamolls del país, fa 
grans estols a l’hivern al Ddl’E. 
ES Correlimos común  
EN Dunlin
GFMAMJJASOND ★ ★ 

  

Xivitona  ▶ 
Actitis hypoleucos
Es mou inquieta per la riba, 
bellugant la cua amunt i avall. 
Nia als codolars dels rius. 
ES Andarríos común  
EN Common Sandpiper
GFMAMJJASOND ★ ★ 

  

Valona  ▶ 
Tringa glareola
Molt comuna en migració a 
arrossars, al Ddl’E, i també a 
aiguamolls arreu del país.
ES Andarríos bastardo  
EN Wood Sandpiper
GFMAMJJASOND ★ ★ ★

 

Bec d’alena  
Recurvirostra avosetta ▶ 
Bec inconfusible. Present en 
aiguamolls litorals, nia en poc 
nombre al Ddl’E. 
ES Avoceta  
EN Avocet
GFMAMJJASOND ★ ★

 

Baldriga balear  ▶  
Puffinus mauretanicus
Parent dels albatros, 
viu a mar obert i cria 
en illots a les Balears. 
Vola arran d’onada i es 
cabussa per pescar. 
ES Pardela balear  
EN Balearic Shearwater
GFMAMJJASOND  ★ ★

 

◀  Corb marí gros   
Phalacrocorax carbo

Gran pescador, se’l 
veu aturat vora l’aigua, 

a voltes amb les ales 
esteses. A la costa nia 

un altre corb marí, més 
escàs: l’emplomallat 

ES Cormorán grande  
EN Great Cormorant
GFMAMJJASOND  ★ ★ 

    

◀  Corriol camanegre    
Charadrius alexandrinus

Nia a la sorra de les 
platges tranquil·les (no el 

destorbeu!), dels Adl’E fins 
al Ddl’E. Collar pectoral 

interromput. 
ES Chorlitejo patinegro  

EN Kentish Plover
GFMAMJJASOND  ★ ★ 

  

◀  Gamba roja    
Tringa totanus

Nia al Ddl’E, però apareix 
a maresmes arreu; cant 

melancòlic en vol, “xi-bè-bè!”. 
ES Archibebe común  EN Redshank

GFMAMJJASOND ★ ★ 

  

◀  Sisó  Tetrax tetrax
Imponent, viu només als EdP.

Els mascles fan una dansa peculiar 
durant el zel primaveral, als guarets. 

ES Sisón  EN Little Bustard
GFMAMJJASOND ★ 

   

▼  Fredeluga  Vanellus vanellus
A l’hivern fa estols que visiten 
camps i conreus a les planes;  

nia en poc nombre a zones 
humides. Crit com un plany agut.

ES Avefría  EN Lapwing
GFMAMJJASOND ★ ★ 

   

◀  Becadell comú
Gallinago gallinago

Comú però amagadís, se’l 
veu arrupit mentre cerca 
menjar amb cops de bec 

insistents al fang. 
ES Agachadiza común  

EN Common Snipe
GFMAMJJASOND  ★ ★ ★

 

◀  Cames llargues   
Himantopus 
himantopus

Molt esvelt, fa el 
niu arran d’aigua 

en aiguamolls 
soms d’aigua dolça 

i s’alimenta als 
arrossars. Fa un gemec 

agut en vol. 
ES Cigüeñuela  

EN Black-winged Stilt
GFMAMJJASOND ★ ★ ★

 

▲  Gavià argentat Larus michahellis
Gros, és comú arreu 

i s’adapta a tot: visita abocadors, 
segueix barques i tractors, captura 
coloms... Els joves són ben bruns. 

ES Gaviota patiamarilla 
  EN Yellow-legged Gull

GFMAMJJASOND ★ ★ ★

    

  

Martinet blanc  ▶ 
Egretta garzetta
D’un blanc impol·lut amb 
plomall al clatell, bec negre 
i peus grocs distintius. 
Pescador, sovint solitari, 
sempre se’l veu en aigües somes. 
ES Garceta común  EN Little Egret
GFMAMJJASOND ★ ★ ★

 

Bernat pescaire  ▶ 
Ardea cinerea
Se’l veu prop de l’aigua, a 
rius, estanys i aiguamolls. 
A l’hivern també a camps i 
conreus. Aspecte geperut 
quan reposa amb el coll 
arronsat.
ES Garza real  EN Grey Heron
GFMAMJJASOND ★ ★ ★

  

Capó reial  ▼ 
Plegadis falcinellus
És un ibis, com els dels 
jeroglífics egipcis, molt 
lligat a aiguamolls 
d’aigües somes, 
visitant d’arrossars 
i comú al Ddl’E 
ES Morito  EN Glossy Ibis
GFMAMJJASOND ★ ★

 

Xatrac becllarg  ▼ 
Sterna sandvicensis
Com una gavina prima i 
gràcil, amb bec llarg, negre 
amb punta groga. Fa picats 
espectaculars. Tot l’any a la 
costa, nia només al Ddl’E. 
ES Charrán patinegro  
EN Sandwich Tern
GFMAMJJASOND 

★ ★ 

  

Gavina 
vulgar ▶
Croicocephalus 
ridibundus
Nia en colònies al Ddl’E 
i a l’hivern s’escampa 
sobretot al litoral. 
Crit com una rialla. 
ES Gaviota reidora  
EN Black-headed Gull
GFMAMJJASOND ★ ★ ★

     
Flamenc  ▶ 
Phoenicopterus roseus
Inconfusible. Vola amb 
el coll estirat. Els joves són 
d’un blanc brut. S’alimenta filtrant 
crustacis minúsculs en aigües poc 
fondes, en aiguamolls litorals. Té una 
única gran colònia al Ddl’E.
ES Flamenco  EN Flamingo
GFMAMJJASOND ★ ★ 

 

 ▼  Esplugabous  Bubulcus ibis
Sovint gregari, visita arrossars, camps 

i conreus sovint lluny de l’aigua, 
segueix tractors que llauren i s’està 

prop del bestiar, per 
capturar animalons al seu 
pas. Com d’altres ardèids, 

nia en colònies, a la 
vegetació riberenca. Ben 

blanc a l’hivern.
ES Garcilla bueyera  EN Cattle Egret

GFMAMJJASOND ★ ★ ★

   

  
Cigonya blanca ▶  

Ciconia ciconia
Abans migraven a l’Àfrica, 

ara la majoria són sedentàries 
i s’aprofiten d’abocadors 

i de crancs americans per 
alimentar-se.  

Comú a Ponent, on nia dalt 
d’edificis; als Adl’E ho fa 

sobretot en arbres.

 ▲  Gavina corsa  Larus audouinii
Exclusiva de la Mediterrània, al 

Ddl’E n’hi ha una de les 
colònies més grans del 
món! Bec roig i potes 

negres distintives. 
ES Gaviota de Audouin  

EN Audouin’s Gull
GFMAMJJASOND ★ ★

   

 ▼  Xatrac comú  Sterna hirundo
Menut i esvelt, talment una 
oreneta de mar, pesca fent 
picats i nia als sorrals més 

tranquils del Ddl’E. 
ES Charrán común  

EN Common Tern
GFMAMJJASOND ★ ★
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Perdiu blanca  ▶ 
Lagopus muta
Com el gall fer, és una 
relíquia aïllada al Pirineu. 
Viu a les carenes i 
prats alpins més alts i 
despullats. Blanca com  
la neu a l’hivern, té  
color pedra de  
tartera la resta de l’any. 
ES Perdiz nival  
EN Rock Ptarmigan
GFMAMJJASOND ★ 

   

Gall fer  ▶ 
Tetrao urogallus
Joia dels boscos pirinencs, on ha 
sobreviscut des de l’època glacial. 
Solitari, escàs, discret i molt 
sensible, és del tot inconfusible si 
tenim la sort de veure’l. Al maig 
els mascles es congreguen en 
cantadors per fer la parada nupcial.
ES Urogallo  EN Capercaillie
GFMAMJJASOND ★ 

 

▲  Guatlla   
Coturnix coturnix

Canta amagada a herbassars 
i al cereal, repetint 

“set-per-vuit, set-per-vuit!”.
ES Codorniz  EN Quail 
GFMAMJJASOND ★ ★

   

◀  Perdiu roja  Alectoris rufa
Presa preuada, lligada a ambients 

oberts i conreus de secà. 
“Co-co-coo!” aspre dels mascles distintiu.  

ES Perdiz roja  EN Red-legged Partridge
GFMAMJJASOND ★ ★ 

   Ganga  ▶ 
Pterocles alchata
Molt elegant i fugissera, 
sobreviu als conreus més 
eixuts de les EdP.  Se les 
sent quan vola en grupets, 
llunyans, de vol ràpid i 
rectilini. 
ES Ganga  
EN Pin-tailed Sandgrouse
GFMAMJJASOND ★ 

  

Tórtora turca ▶ 
Streptopelia decaocto
Comuna a llocs 
humanitzats amb arbres, 
on fa el seu niu de 
branquillons. Cant de tres 
síl·labes greus.  
ES Tórtola turca  
EN Collared Dove
GFMAMJJASOND ★ ★ ★

   

Tórtora  Streptopelia turtur ▶ 
Migradora, nia en 
ambients arbrats, vores 
de camp i boscos de 
ribera. El cant és 
un dolç “rrrurrr…
rrrurr” continu 
d’una sola nota.  
ES Tórtola común  
EN Turtle Dove
GFMAMJJASOND ★ ★ 

  

Xot  Otus scops  ▶ 
Petitet, insectívor, nia a forats 
i viatja al Sud a l’hivern. Fa un 
“tut” agut i metàl·lic, repetit 
cada pocs segons. 
ES Autillo  EN Scops Owl
GFMAMJJASOND ★ ★ 

  

Mussol comú  Athene noctua  ▲
Figura arrodonida, típica al 
capvespre o a l’alba sobre posadors 
prominents. El cant sona com una 
mena de miol de gat.  
ES Mochuelo común  
EN Little Owl
GFMAMJJASOND ★ ★ 

  

 

◀  Colom roquer   
Columba livia

La forma salvatge, que nia 
a rocams, té carpó blanc i 

franges alars negres.  
De més o menys domèstics 

n’hi ha arreu. 
ES Paloma bravía  EN Rock Dove

GFMAMJJASOND ★ ★ ★

    

◀  Tudó   
Columba palumbus

El gran colom boscà, 
comú a espais arbrats 
de tota mena. Franges 
blanques al coll i a les 

ales, ben visibles en vol.
ES Paloma torcaz  
EN Wood Pigeon

GFMAMJJASOND ★ ★ ★ 

    

◀  Òliba  Tyto alba
Nia a golfes, pallers i 

campanars. Caça rosegadors 
en espais oberts i vores 

de camins però… alerta!, 
s’enlluerna fàcilment amb 

els llums del cotxe. 
ES Lechuza común  

EN Barn Owl
GFMAMJJASOND ★ 

   

◀  Gamarús  Strix aluco
Nia a forats d’arbres i a 
caixes-niu. El seu “uh-
uh-uhuhu” tremolós, 

com de conte de 
por, és el típic so 

dels boscos a la nit. 
ES Cárabo común  

EN Tawny Owl
GFMAMJJASOND 

★ ★ ★

  

Xibec Netta rufina  ▶ 
Cabussador propi de llacunes amb vegetació 
submergida. Només nia regularment al Ddl’E. 
ES Pato colorado  
EN Red-crested Pochard
GFMAMJJASOND ★

 

Fotja Fulica atra  ▲ 
Es cabussa per cercar plantes al fons 
d’estanys i aiguamolls. Alça el vol amb 
una corredissa sobre l’aigua. 
ES Focha común  EN Coot
GFMAMJJASOND ★ ★ ★

 

Cabussó emplomallat  ▶ 
Podiceps cristatus
Pescador, elegant i altiu, a 
l’hivern visita badies marines. 
ES Somormujo lavanco  
EN Great-crested Grebe
GFMAMJJASOND ★ 

  

 ▼  Polla d’aigua
Gallinula chloropus

Neda amb moviments rítmics 
de cap i cua, i s’esmuny entre la 

vegetació riberenca. 
ES Polla de agua  

EN Moorhen
GFMAMJJASOND ★ ★ ★

 

 ▼  Cabusset  
Tachybaptus ruficollis
Inquiet, menja peixets i 

bestioles que captura durant 
les llargues immersions. Fa niu 

flotant a la vegetació.
ES Zampullín común  

EN Little Grebe
GFMAMJJASOND 

★ ★

 

Ànec cullerot  Anas clypeata  ▶ 
Bec distintiu que li permet 
alimentar-se a la superfície de l’aigua. 
Pit blanc molt visible en vol.   
ES Pato cuchara  EN Shoveler
GFMAMJJASOND ★ ★

     

Ànec collverd  ▶
Anas platyrhynchos  
L’ànec més comú arreu, menja 
submergint cap i coll, “cul enfora”. 
Mascles d’un bru-rogenc a l’estiu. 
“Mirallet” blau i blanc en vol. 
ES Ánade real  EN Mallard
GFMAMJJASOND ★ ★ ★  

    

Morell de cap roig  Aythya ferina  ▶ 
Els morells són cabussadors i neden sota aigua 
per arribar a les plantes submergides de què 
s’alimenten. Nia en poc nombre al Ddl’E. 
ES Porrón común  EN Pochard
GFMAMJJASOND ★   

  

 ▼  Agró roig  
Ardea purpurea

Com altres ardèids, 
vola amb el coll plegat. 

Discret, pesca prop de la 
vegetació riberenca 
i fa niu a canyissars. 

Joves de colors terrosos.
ES Garza imperial  

EN Purple Heron
GFMAMJJASOND ★  ★

 

 ▼  Martinet de nit  
Nycticorax nycticorax

Viu als boscos de ribera i té 
hàbits crepusculars.  

Fa un crit aspre.  
Els joves són bruns.

ES Martinete  
EN Night Heron

GFMAMJJASOND ★ ★ 

 

ES Cigüeña blanca  
EN White Stork
GFMAMJJASOND ★ ★
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ABREVIACIONS

Ddl’E: Delta de l’Ebre
BCN: Barcelona ciutat
PrP: Prepirineu

Adl’E: Aiguamolls de l’Empordà
EdP: zones estèpiques de Ponent

ESTATGE

Alta
muntanya

Muntanya
mitjana

Planes interiors 
i litorals, baixa 
muntanya

FENOLOGIA Presència de l’espècie al llarg de l’any
G Màxima presència     G Presència menor     G Absència

ABUNDÀCIA En el seu hàbitat  
★ ★ ★   Molt comú   ★ ★     Comú    ★     Escàs

SEXE     � Mascle     � Femella

IDIOMES     ES espanyol     EN anglès

ESCALA Espècies comunes, proporció de referència

Colom 
aturat

Colom 
en vol

Pardal

HÀBITATS

Mar, des del litoral fins a mar obert

Costa rocallosa, amb penya-segats arran de mar 

Costa sorrenca, platges i sorrals costaners

Zones humides, des d’aiguamolls litorals fins a 
estanys i rius de muntanya

Pobles i ciutats, i ambients urbanitzats de tota 
mena

Rocams, penya-segats, pedreres, cingles, 
tarteres...

Herbassars, prats de dall, erms, pastures i prats 
alpins

Matollars, tant brolles i garrigues mediterrànies
com landes de muntanya

Boscos de coníferes, de pins diversos: blancs,
roigs i negres, pinasses i avets

Boscos planifolis, des de suredes i alzinars fins a
rouredes, fagedes i boscos de ribera

Conreus, tant herbacis com llenyosos –fruiterars,
olivars, vinyes... 

◀  Duc  Bubo bubo
Molt gros, cria a baumes i relleixos del rocam, 
a muntanyes de tota mena. Emet un “uh-uuh!” greu 
i profund, a l’hivern, audible a gran distància.
ES Búho real  EN Eagle Owl
GFMAMJJASOND ★ ★
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