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Ocells rapinyaires  
de Catalunya
A les nostres terres trobem una varietat 
molt notable d’aquests predadors 
fascinants, que de seguida capten 
la nostra atenció. Molts d’ells tenen 
una mida imponent, són relativament 
escassos, caçadors —sovint de bestioles 
que malmetrien conreus—, i per això 
estan tots protegits per la llei.

En aquesta guia trobareu totes 
les espècies de rapinyaires diürns 
i nocturns amb presència regular a 
Catalunya, i una bona selecció de 
les visitants ocasionals. Apareixen 
il·lustrades amb tot detall: parades, 
volant i, en el cas que puguem 
reconèixer-les al camp, les variants de 
plomatge de femelles, mascles i joves. 
Un text breu i concís i unes icones amb 
molta informació complementària ens 
ajudaran a conèixer els seus hàbits, a 
localitzar-les i identificar-les. També 
s’il·lustren les egagròpiles i les siluetes 
de vol de totes les espècies diürnes, 
juntes i a escala.

Cada vegada que albirem un 
rapinyaire, no podem evitar sentir 
una emoció especial. Amb aquesta 
guia aprendrem a posar nom a aquella 
silueta que ens sobrevola, a aquella 
visió fugaç entre les capçades, a aquell 
so misteriós que se sent a dins el bosc, 
fins i tot. Saber quins són els nostres 
rapinyaires serà un primer pas per 
valorar-los, estimar-los i conservar-los.
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FALCONSASTOR I ESPARVERS XORIGUERS I FALCONS MENUTS RAPINYAIRES NOCTURNS GRANS RAPINYAIRES NOCTURNS MITJANS I MENUTS EGAGRÒPILES

Ocells
Rapinyaires

 de Catalunya 

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    ★  Rar

SEXE     � Mascle     � Femella

IDIOMES     ES espanyol     EN anglès

HÀBITATS

Costa rocallosa, amb penya-segats arran de mar 

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... 
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Astor  Accipiter gentilis  ▼
Caçador implacable del bosc, pot 
capturar galls fers i llebres. Els joves 
poden romandre a l’hivern en aiguamolls, 
on cacen ànecs, però en general és un 
ocell forestal, difícil de veure.
ES Azor común  
EN Northern Goshawk
GFMAMJJASOND ★ ★ ★ 

    

 

Falcó pelegrí  Falco peregrinus  ▶
Fa el niu als penya-segats en cingleres de gran alçada, però 
també dins de grans ciutats en edificis alts, com ara a la Sagrada 
Família. L’ocell més veloç del planeta, fa picats esfereïdors per 
caçar ocells en vol, molt sovint coloms. 
ES Halcón peregrino  
EN Peregrine Falcon
GFMAMJJASOND ★ ★ ★ 

   

   

 

Esparver vulgar  ▶
Accipiter nisus
Molt petit, força 
comú als boscos 
però difícil de 
veure quan cria. 
Sembla un astor 
en miniatura, més esvelt. 
Ataca ocells a gran velocitat, 
i apareix com un fantasma 
des de l’espessor del bosc, 
si cal travessant brancam o bardisses.
ES Gavilán común  EN Eurasian Sparrowhawk
GFMAMJJASOND ★ ★ ★ ★ 

      

Esparver d’espatlles negres  Elanus caeruleus  ▶
Habitant de conreus de secà i deveses, en crien unes 
quantes parelles a Ponent. En vol sembla tot blanc amb 
taques negres a les ales i gairebé sense cua. Plana de 
manera elegant, amb les ales molt aixecades en V.
ES Elanio común  EN Black-winged Kite

GFMAMJJASOND  ★          

Esmerla  Falco columbarius   ▶
El falcó més petit, però implacable caçador d’ocells. 
Vola ràpid i baix. Sovint para a terra, en espais oberts, 
secans o prop d’aiguamolls, parant emboscades.
ES Esmerejón  EN Merlin
GFMAMJJASOND ★ ★ 

     

Falcó cama-roig  ▶  
Falco vespertinus  
Té potes vermelles 
distintives. Apareix  
a planes i ambients 
oberts, en migració 
cap a l’Europa central, 
alguns anys en estols 
nombrosos.
ES Cernícalo patirrojo  
EN Red-footed Falcon
GFMAMJJASOND ★ ★ 

   

   

Duc  Bubo bubo  ▶
Molt gros, associat a rocams i cingleres de 
tot tipus de muntanyes, més escàs a l’estatge 
alpí pirinenc. Fa una veu molt profunda,  
‘uh-uuh!’, que se sent des de molt lluny. 
Caça sobretot rates i conills, però en la 
foscor és capaç d’atacar rapinyaires diürns, 
falcons i fins i tot joves d’àguila cuabarrada!
ES Búho real  EN Eurasian Eagle-owl
GFMAMJJASOND ★ ★ ★ 

     

 

Mussol banyut  Asio otus  ▶
Comú en boscos de pins voltats 
de camps de conreu, on ocupa 
nius d’altres ocells. Força discret, pot viure a prop de l’home 
i passar desapercebut. A l’inici del temps de cria, els mascles 
fan uns vols per exhibir-se, al capvespre. A l’hivern s’ajoca  
en dormidors on poden reunir-se per desenes.
ES Búho chico  EN Long-eared Owl
GFMAMJJASOND ★ ★ ★ 

     

Mussol emigrant  ▶
Asio flammeus  
Algun cop ha criat a les comarques 
de Lleida, però el tenim 
normalment a la tardor i l’hivern. 
S’ajoca per dormir en jonqueres, 
a terra. Bastant diürn. És freqüent 
veure’l volar en migració per sobre 
del mar. Més comú a les zones humides.
ES Búho campestre  EN Short-eared Owl
GFMAMJJASOND ★ ★ 

     

Gamarús  Strix aluco  ▶
Un dels mussols més estesos per tota 
mena d’ambients forestals, des d’arran 
del mar fins a alta muntanya. També en 
parcs de pobles i ciutats. El seu ‘uh-uh-
uhuhuu’ lúgubre, com de conte de por, 
és el so típic que sentim al bosc a la nit. 
Nia en forats d’arbres i caixes niu.
ES Cárabo común  EN Tawny Owl
GFMAMJJASOND ★ ★ ★ 

       

Les egagròpiles contenen restes sense 
digerir que els ocells caçadors regurgiten, 
generalment sota els seus posadors habituals.
En el cas dels rapinyaires nocturns, acostumen a 
empassar-se les preses senceres, de manera que 
a les egagròpiles en trobem els cranis intactes.

Òliba  Tyto alba  ▶
Nia en masos abandonats, pallers, golfes i campanars. 
Sobrevola els camps de conreu al capvespre, caçant 
ratolins que detecta amb l’oïda. S’enlluerna amb les 
llums dels cotxes!
ES Lechuza común  EN Common Barn-owl
GFMAMJJASOND ★ ★ 

     

Mussol comú Athene noctua  ▶  
De perfil arrodonit, se’l veu a sobre 
de posadors, també de dia. Menja 
sobretot insectes. La veu és com el 
miol d’un gat. Passen tota la vida en 
un sol territori, d’on no es mouen 
més d’un quilòmetre!
ES Mochuelo europeo  EN Little Owl
GFMAMJJASOND ★ ★ ★

      

Xot  Otus scops   ▲
Passa l’hivern a Àfrica, tot i que uns quants es 
queden a zones humides del litoral. Fa un ‘xuut’ 
agut i metàl·lic, que repeteix cada pocs segons. 
Sobretot insectívor.
ES Autillo europeo  EN Eurasian Scops-owl
GFMAMJJASOND ★ ★ ★ ★ 

        

Mussol pirinenc  Aegolius funereus  ▲
Només als boscos de més alçada dels Pirineus. 
Crida ‘pu-pu-pu-pu-pu’ quan és nit tancada. 
Nia en forats fets per picots i en caixes niu. 
ES Mochuelo boreal  EN Boreal Owl
GFMAMJJASOND ★ ★ 

  

Xoriguer comú  ▲
Poden tenir restes d’insectes o dominància de 
pèl i fragments d’ossos de ratolins i talpons.

Gamarús  ▲
Brunes o grisenques,  
amb pèl de micromamífers.

Mussol comú  ▲
Allargades, de contingut variable: 
restes d’insectes, pèl, plomes i ossos.

Xot  ▲
Curtes, menudes, 
amb abundància 
d’insectes

  ▲ Aligot
Compactes, amb pèl i trossos d’ossos.

◀  Òliba   
Compactes, 
negres i lluents. 
Normalment amb 
pèl i ossos.

Mussol banyut  ▲
Allargades, amb restes 
de mamífers i d’ocells.

Duc  ▶
Molt grosses, 
generalment amb pèl 
i ossos de mamífers,  
poden tenir també 
plomes o fins i tot 
punxes d’eriçó.

◀  Xoriguer comú  
Falco tinnunculus  

Molt comú, fàcil de veure 
suspès al cel “fent 

l’aleta”. Pot criar 
en molts 

ambients, 
també a les 

ciutats. Caça 
en espais oberts, 

on atrapa ratolins i insectes 
ES Cernícalo vulgar  
EN Common Kestrel

GFMAMJJASOND  ★ ★ ★ ★ 

      

    Xoriguer petit  ▶
Falco naumanni  
Amenaçat, lligat a ambients 
de secà. Nia, sovint en 
petites colònies, en edificis, 
teulades i torres, a Ponent i a 
l’Empordà. L’afavoreixen molt 
les caixes niu instal·lades en 
llocs segurs.
ES Cernícalo primilla  
EN Lesser Kestrel
GFMAMJJASOND   ★ ★ 

     

Falcó de la reina  
Falco eleonorae  ▶
Nia en penya-segats marins 
a les Balears, a finals 
d’estiu, on caça petits ocells 
migradors, i passa l’hivern 
a Madagascar! A Catalunya 
apareix en pas, sobretot pels 
volts de Sant Joan, quan caça 
els escarabats del gènere 
Melolontha, quan les femelles 
d’aquests insectes fan vols 
des dels arbres fins als prats, 
per fer la posta.
ES Halcón de Eleonora  
EN Eleonora’s Falcon
GFMAMJJASOND ★ 

     

◀  Falcó mostatxut  Falco subbuteo  
Falcó boscà, que podem trobar quan cria 

gràcies als seus crits ‘qui qui qui’, que 
fa mentre sobrevola els voltants del seu 
territori. Amb les ales molt punxegudes i 

allargades, pot volar a gran velocitat 
i caçar en l’aire fins i tot orenetes.

ES Alcotán europeo  EN Eurasian Hobby
GFMAMJJASOND ★ ★ ★ 
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ALIMENTACIÓ

Carronya Petits mamífers

Mamífers grans Peixos 

Conills Rèptils

Ocells Insectes

Colom 
aturat

ESCALA Espècies comunes, proporció de referència

Colom 
en vol
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