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Per què observar  
 ocells a Catalunya

El passeig per la natura i el gaudi del paisatge és una activitat que agrada i que està fortament arrelada 
a Catalunya, un país de gran tradició excursionista. Si és gratificant gaudir de boscos, muntanyes, costes 
o aiguamolls, encara ho és més poder interpretar quin és aquell ocell que canta animadament des de la 
bardissa, quines deuen ser aquelles rapinyaires que carenegen pel cingle o quins són aquells ocells que neden 
a la llacuna. L’observació dels ocells requereix de poc més que una òptica adequada per veure’ls més de prop, 
una guia d’identificació i saber quan i on veure’ls. A més, és una activitat apta per a totes les edats i públics, 
incloses les persones amb discapacitat, mobilitat reduïda o necessitats especials. La icona  us indicarà els 
serveis que disposen de facilitats en accessibilitat

Aquesta publicació és una introducció a l’observació dels ocells a Catalunya. Perquè els ocells són els 
vertebrats més fàcils de detectar al camp i dels quals hi ha més diversitat. A través de les aus, ens 
introduirem en el coneixement de la nostra rica biodiversitat i, sens dubte, a l’estima a la natura que ens 
envolta.

Catalunya diversitat natural
La península Ibèrica és un dels pols de biodiversitat d’Europa, i 
Catalunya n’és una de les parts més diverses. Quant als ocells, és un 
indret on trobem espècies exclusives —o gairebé— del continent: el 
siboc, la fotja banyuda, l’alosa becuda, la cogullada fosca, el còlit 
negre, la baldriga balear i l’ànec capblanc, entre d’altres. Però també és 
l’indret on hi ha les poblacions més importants del continent d’ocells 
com ara l’esplugabous, l’aufrany, els voltors comú i negre, les àguiles 
calçada i cuabarrada, el xoriguer petit, la polla blava, el sisó, el torlit, 
la perdiu de mar, el corriol camanegre, la gavina corsa, el curroc, la 
ganga, el cucut reial, la puput, la calàndria, l’oreneta cua-rogenca, 
el tallarol trencamates, el raspinell, el capsigrany, l’estornell negre, 
el pardal roquer, el gafarró, la llucareta i el sit negre. Totes aquestes 
espècies que esmentem es poden veure a Catalunya, on n’han estat 
citades 443 de diferents. 

© Ricard Gutiérrez
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Es dona la circumstància afegida que cada dia de l’any canvia el 
nombre d’espècies presents a Catalunya. La seva posició biogeogràfica 
fa que hi hagi espècies que hi viuen tot l’any, les sedentàries, com 
ara el trencalòs i el pardal xarrec. També hi ha les que arriben a la 
primavera procedents de l’Àfrica per niar-hi i marxar a la tardor: són 
les estivals com ara l’abellerol, el còlit ros, l’oreneta cuablanca i el 
gaig blau. I també hi ha els ocells que, en arribar de l’Àfrica, passen 
de llarg i només hi són presents en migració tant de primavera 
com tardoral: són els migrants com el mosquiter de passa, molts 
limícoles i el falcó cama-roig. Altres ocells que han niat a la tundra o 
al nord d’Europa venen a passar l’hivern a les nostres latituds: són els 
hivernants, com el tord ala-roig, molts ànecs i el pinsà mec. I encara 
alguns altres ocells arriben escassament, bé per canvis en la seva 
migració o portats per fenòmens meteorològics, com fredorades o 
forts vents. Són les espècies rares que interessen molt a observadors 
avesats com a complement de l’avifauna regular del territori que són 
i que poden arribar de l’Àfrica, Àsia, Amèrica del Nord o fins i tot el 
Pacífic.

El relleu i el paisatge variable de Catalunya també incideixen en la varietat d’ocells. La costa no és lineal, 
sinó que és rocosa i sinuosa al nord i sorrenca i plana a la majoria de la costa central i sud, i totalitza 826,5 
km per a un territori de 32.108 km2. A Catalunya tenim clima atlàntic a la vall d’Aran, alpí als Pirineus i 
mediterrani, amb diferents varietats, a la majoria del territori. 

Dividida administrativament en 42 comarques, Catalunya presenta un relleu variat: els Pirineus, les 
muntanyes del nord, alpines i d’influències mediterrànies; la Depressió Central lligada al riu Ebre i la seva 
conca, on trobem les darreres zones estèpiques que ens resten i extenses zones agrícoles amb alguns 
aiguamolls singulars; les serralades mediterrànies, paral·leles a la costa, que trobem al litoral de les 
comarques de Tarragona, Barcelona i part de Girona; els aiguamolls i els deltes en alguns indrets de la costa 
nord, central i sud, i el mateix litoral i mar, rocós al nord —la Costa Brava— i majoritàriament sorrenc al 
centre i el sud —la Costa Daurada i les Terres de l’Ebre. 

© Ricard Gutiérrez

© Maria Rosa Ferré
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© Ricard Gutiérrez

El 31,8% de Catalunya, 1.020.047 
hectàrees, està inclosa al Pla 
d’espais d’interès natural 
(PEIN) i està protegida de la 
urbanització. Són espais naturals 
de protecció especial terrestres 
323.213 hectàrees, i 6.483, marins. 
A més, 913.509 hectàrees són 
zones d’especial protecció per a 
les aus (ZEPA) a escala europea. 
En un territori que comprèn 7,47 
milions d’habitants i 18 milions 
de turistes estrangers anuals, la 
combinació de riquesa natural, 
espais naturals i un creixent i 
ampli interès en l’ornitologia 
fa que, a diferència d’altres 
indrets, el grau de coneixement 
que es té de l’avifauna sigui alt 
i estigui àmpliament disponible 
per al visitant. A la bona xarxa 
d’informació, amb publicacions 
especialitzades i informació en 
línia, s’hi uneix una completa i 
correcta xarxa de comunicacions viàries i per transport públic que permet planificar no tan sols vacances de 
durada variable a les diferents destinacions del territori, sinó també escapades aprofitant les curtes distàncies 
entre els diferents llocs de Catalunya, que permeten veure sortir el sol a la neu dels Pirineus i acabar el dia a 
la costa mediterrània. En un sol dia de primavera entre finals d’abril i maig, s’han arribat a veure més de 210 
espècies d’ocells. Avui dia, Catalunya és la destinació ideal per combinar el ric patrimoni cultural que atresora 
i una gastronomia acreditada internacionalment, amb un patrimoni natural únic. I no cal esperar l’any que 
ve per fer-ho. Ja es pot integrar Catalunya en el circuit d’escapades a la recerca d’aquella espècie hivernal 
escassa o d’aquella raresa que acaba d’aparèixer. La xarxa d’informació disponible, i de la qual aquesta guia 
és una presentació, farà que quedeu meravellats dels paisatges de muntanya, mediterranis o costaners i de la 
diversitat faunística que atresoren.

Quatre-centes quaranta-cinc espècies citades fins avui us hi esperen.
Trobareu vosaltres la propera?





Parc Nacional d’Aigüestortes  
 i Estany de Sant Maurici

Avifauna d’alta muntanya al cor del Pirineu
El Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici és una de les zones pirinenques més ben 
conservades de Catalunya. Conté una avifauna alpina i subalpina amb totes les especialitats dels 
Pirineus: trencalòs, voltor comú, mussol pirinenc, merla de pit blanc, llucareta, gralla de bec groc, 
picot negre i cercavores, entre d’altres. És un espai d’alta muntanya tradicionalment visitat per fer 
excursions pels seus boscos de coníferes, prats alpins, tarteres i tots els hàbitats característics dels 
Pirineus axials.

© Lluís Carro
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El paisatge pirinenc d’Aigüestortes i Sant Maurici és únic a Catalunya i als Pirineus. Cims de 3.000 metres 
d’altitud, estanys, torrents, cascades i mulleres defineixen la imatge característica del parc nacional, 
on trobem una fauna adaptada a aquests hàbitats alpins. Les moles granítiques dels Encantats, sovint 
freqüentades per rapinyaires o gralles de bec groc, s’aixequen al peu de l’estany de Sant Maurici i són el 
símbol del parc. El magnífic relleu en aquesta àrea ha estat modelat per fenòmens glacials. La vegetació 
consta de boscos de pi negre i pi roig, avet i faig. També hi ha alguns boscos mixtos molt humits, no gaire 
comuns als Pirineus, on es barregen el faig, el bedoll i el trèmol.

L’ornitòleg hi trobarà una comunitat d’ocells 
de distribució pirinenca, que, a la nostra regió 
biogeogràfica, el Paleàrtic, gairebé només existeixen 
en sistemes d’alta muntanya, com els Alps, el 
Caucas, algunes serralades de Turquia i els Balcans. A 
Aigüestortes i Sant Maurici podeu observar moltes de 
les espècies d’alta muntanya típiques d’aquesta part 
d’Europa, des d’espècies forestals fins a rupícoles, com 
també les d’ambients exclusivament alpins.

Quan s’hi pot anar
És especialment interessant des 
de finals de la primavera i durant 
l’estiu.

© Lluís Carro

Merla de pit blanc / Turdus torquatus
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Gralla de bec groc / Pyrrhocorax graculus

Primavera i estiu
El parc nacional requereix una bona condició física si es volen fer 
travesses o excursions d’alta muntanya. No obstant això, també es 
pot accedir a les zones més conegudes amb servei de taxi de quatre 
per quatre (d’Espot a Sant Maurici; de Boí a Aigüestortes) o telefèric 
(estany Gento). També és interessant l’accés mitjançant la vall d’Àssua 
(Llessui) i des de l’aparcament de l’estany de Cavallers, a la vall de Boí. 
Tot el vessant d’Aran del parc nacional té diferents accessos. Des de 
l’aparcament de Cavallers es pot explorar l’entorn de l’estany ( gralles de 
bec groc i de  bec vermell, possibilitat de  pela-roques) i fer excursions 
d’alta muntanya pels llacs glacials. Aquí, hi ha la possibilitat de pujar a 
un dels cims propers als llacs, alguns dels quals superen els 3.000 metres 
d’altitud, en direcció a l’estany Negre i el refugi Joan Ventosa i Calvell, 
on podeu pernoctar si voleu invertir més d’un dia en aquesta àrea.

N-230

C-147

L-500

L-501

C-28

C-13

LV-5004

A totes les zones d’alçària del parc 
cal estar atents al cel, ja que hi 
sovintegen els  voltors, però també 
s’hi poden veure el  trencalòs o 
 l’àguila daurada. Els boscos de pi 
negre i avet a les zones de més 
altitud, de 1.800 metres en amunt, 
acullen parelles de  mussol pirinenc, 
que es poden sentir cantant de nit 
i al capvespre, durant la primera 
part de la primavera, més rarament 
en altres èpoques.
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Espècies freqüents en qualsevol punt del parc són les gralles de bec vermell 
i de bec groc, que poden formar estols conjunts, especialment abundants 
a les zones més altes de les muntanyes, però que ocasionalment formen 
també agrupacions nombroses a prop d’alguns refugis. Al voltant dels llacs 
no forestats hi ha grassets de muntanya i còlits grisos, i a les zones amb 
roca, especialment on hi ha alguns espadats, la merla roquera. La llucareta 
i el trencapinyes són freqüents per qualsevol de les masses forestals on 
predomina el pi negre. La merla de pit blanc nidifica a les parts més altes 
de les masses de pi negre, però després de la nidificació es pot veure en 
zones més baixes. Hi ha també cueretes torrenteres i sits negres amb 
una munió d’ocells forestals a les parts més baixes que inclouen reietons, 
mallerengues petita i emplomallada i alguns raspinells pirinencs enmig 
dels comuns, especialment en avetoses i pinedes de pi negre.

A les parts més altes, aptes només 
per a persones amb preparació 
física, hi viuen el pela-roques, el 
cercavores i alguns pardals d’ala 
blanca, com també les perdius 
blanca i xerra.

Pela-roques / Tichodroma-muraria

Trencalòs / Gypaetus barbatus

Hivern
Hi ha espècies que abandonen 
l’alta muntanya a l’hivern per 
desplaçar-se a latituds més baixes. 
No obstant això, les valls acullen 
fringíl·lids i ocells hivernants, 
espècies, com les rapinyaires 
o els ocells forestals, que són 
sedentàries. I hi ha atractius 
afegits, com ara la possibilitat 
de veure estols de pardal d’ala 
blanca, que, en alguns llocs com 
el port de la Bonaigua, es poden 
arribar a observar des de la 
mateixa carretera.
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Equipaments i serveis
Descarregueu-vos els horaris i la localització dels centres principals i dels punts d’informació del parc 
nacional.

Com s’hi arriba
El municipi d’Espot és a 215 km de Lleida i a 265 km de Barcelona. El 
municipi de Boí és a 152 km de Lleida i a 299 km de Barcelona.

Accessos des de Barcelona:
A Espot. C-16 pel túnel del Cadí fins a Bellver de Cerdanya. N-260 fins 

a Sort. C-13 fins al trencall a Espot. Alternativament, A-2 fins a Cervera, 
L-311 fins a Guissona i L-313 fins a Ponts, C-1412b pel port de Comiols a 
Tremp i C-123 i N-260 fins al trencall a Espot.

A Boí. Autovia A-2 fins a Lleida. C-13 fins a la Pobla de Segur. N-260 
fins al Pont de Suert. L-500 fins a Boí.

A Espot. Autobús de la companyia Alsina Graells (tel. 902 330 400) 
en direcció a Esterri d’Àneu fins al poble de la Guingueta d’Àneu. Des 
d’allà, cal trucar als taxis d’Espot (tel. 973 624 105).

A Boí. Autobús de la companyia Alsina Graells (tel. 902 330 400) en 
direcció a Vielha fins al Pont de Suert. Enllaç amb un altre autobús de 
la mateixa companyia fins a Boí.

Descobrir la zona
 · Esglésies romàniques de la 
vall de Boí, Patrimoni de la 
Humanitat de la UNESCO. 

 · Falles de l’Alta Ribagorça i 
del Pallars, Patrimoni de la 
Humanitat de la UNESCO.

 · Vall d’Aran.
 · Esports d’aventura al Pallars 
Sobirà.

Recomanacions
 · A l’alta muntanya cal extremar les precaucions, informar-se de la 
climatologia i del risc d’allaus i tenir en compte que, bona part de 
l’any, la neu i el fred dificulten els accessos.

 · Cal respectar el reglament específic del parc. Us recomanem visitar 
els centres d’informació per conèixer les darreres novetats o obtenir 
fullets i cartografia detallada.

Zones d’interès properes
El Parc Natural de l’Alt Pirineu, al Pallars Sobirà, conté hàbitats semblants i complementaris als del parc 
nacional i presenta una freqüentació menor.

Més informació: http://
parcsnaturals.gencat.cat/ca/
aiguestortes
Casa del Parc Nacional d’Espot
C/ Sant Maurici, 5
25597 Espot (Pallars Sobirà)
Tel. 973 62 40 36 

Casa del Parc Nacional de Boí 
Ca de Simamet
C/ de les Graieres, 2

25528 Boí (Alta Ribagorça)
Tel. 973 69 61 89

Centre d’Informació d’Estany 
Gento
25515 La Torre de Cabdella 
(Pallars Jussà)

Centre d’Informació de Llessui
Ecomuseu dels Pastors de la Vall 
d’Àssua

Antigues Escoles, s/n
25567 Llessui (Pallars Sobirà)
Tel. 973 62 17 98

Centre d’Informació de Senet
La Serradora
C/ del Port, 10
25553 Senet (Alta Ribagorça)
Tel. 973 69 82 32

http://parcsnaturals.gencat.cat/ca/aiguestortes
http://parcsnaturals.gencat.cat/ca/aiguestortes
http://parcsnaturals.gencat.cat/ca/aiguestortes




Parc Natural  
 del Cadí-Moixeró

Ocells alpins accessibles
El Parc Natural del Cadí-Moixeró és una serralada prepirinenca que conté una bona representació 
d’espècies pròpies dels Pirineus, absents a la major part d’Europa. El gran avantatge que té quant a 
accessibilitat respecte d’altres zones pirinenques és que dues carreteres travessen aquests paratges 
subalpins (la carretera de Bagà al coll de Pal i la carretera del coll de la Creueta). Si seguiu aquestes 
dues carreteres, accedireu a zones de pi negre i pi roig, rasos alpins i roquissars, on podreu veure, fins 
i tot des del cotxe mateix, algunes espècies emblemàtiques com ara el trencalòs, la gralla de bec groc, 
el cercavores i el pardal d’ala blanca.

© Kim Castells
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El paisatge és un dels més espectaculars de Catalunya, ja que la 
barrera muntanyosa del Cadí-Moixeró, amb els seus imponents cingles, 
s’estén d’oest a est al llarg de més de 30 km, amb unes altituds que 
van des dels 900 metres a les valls que limiten al sud fins als 2.648 
metres del puig de la canal Baridana. Amb la seva peculiar silueta de 
forca amb dos cims que li donen nom, el Pedraforca és la muntanya 
més emblemàtica de la serra. L’interès ornitològic recau en la bona 
representació d’espècies pirinenques d’alta muntanya, algunes de les 
quals es poden veure amb relativa facilitat. És un dels millors llocs a 
Catalunya per observar el pardal d’ala blanca a l’hivern, depenent de la 
quantitat de neu que hi hagi. També hi són la llucareta, el trencalòs, la 
merla roquera, la perdiu xerra, la merla de pit blanc, el picot negre i el 
trencapinyes, i també s’hi pot veure l’escàs pela-roques.

Quan s’hi pot anar
Les zones de muntanya són més 
accessibles a la primavera-estiu 
i a la tardor, quan trobem les 
espècies estivals que venen a 
niar com ara trobats, merles 
roqueres, còlits grisos i grassets 
de muntanya. A l’hivern, aquestes 
espècies no hi són, però s’hi 
poden trobar, segons el volum de 
neu que hi hagi, espècies d’alta 
muntanya singulars i d’interès 
per a l’ornitòleg.

Merla roquera / Monticola saxatilis

Pela-roques / Tichodroma muraria

© Arthur Friedrerich Selbach
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B-400

C-563

B-400

N-260

N-260

C-16

B-402

B-402

Primavera i estiu
L’accés més fàcil a l’alta muntanya del Parc Natural del Cadí-Moixeró és el coll de Pal. Hi ha una carretera 
que connecta el poble de Bagà amb el xalet de Coll de Pal i continua fi ns al límit amb la Cerdanya, passada la 
carena on hi ha el coll. Aquesta carretera pot estar parcialment tancada a l’hivern segons la neu que hi hagi. 
El parc natural no s’acaba aquí, i al web hi ha moltes propostes de visita i itineraris. 

Des de fi nals de l’hivern fi ns a principis de la primavera podeu sentir el 
 mussol pirinenc als boscos de pi negre de més altitud. Les rapinyaires 
diürnes comprenen el  trencalòs, que es pot trobar a la zona del xalet 
de Coll de Pal en qualsevol moment, però sovint al voltant del migdia, 
juntament amb altres grans rapinyaires com ara el  voltor comú (de 
vegades en grups que superen el centenar d’exemplars) i  l’àguila 
daurada. A l’entorn del Puigllançada hi nidifi ca la  perdiu xerra, que 
és relativament més fàcil de trobar a la tardor, quan s’aplega en petits 
estols. La seva cerca pot ser feixuga i difícil, tot i que de vegades algun 
isard dels que abunden a la zona ens les pugui aixecar i, d’aquesta 
manera, facilitar-ne l’observació. Bé des del coll de Pal o des del coll de la 
Creueta es pot intentar veure aquesta escassa espècie. 

Altres espècies comunes per les masses forestals de pi negre, per damunt 
dels 1.700 metres d’altitud, són la  llucareta —comuna a l’estiu—, la  merla de 
pit blanc —freqüent a l’estiu al límit de les zones arbrades i els prats alpins—, 
el  sit negre i les dues gralles, la de  bec vermell i la de  bec groc, freqüents 
a les parts culminants que podeu atènyer amb cotxe des de la mateixa 
carretera del coll de Pal. La  merla roquera es localitza en zones amb roca, 
tant a les parts culminants del massís com a la carretera que uneix Castellar 
de n’Hug amb la Molina, on es pot veure a la zona del coll de la Creueta.
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Hi ha parelles nidificants de pela-roques, especialment a les parets de la 
cara nord, a l’entorn de la Tosa d’Alp i al massís proper del Pedraforca, 
però són molt difícils de trobar i fins i tot pot ser arriscat buscar-les, ja 
que es tracta d’una zona d’alta muntanya. Aquesta espècie és més fàcil 
de trobar a la tardor, en alguns dels espadats que hi ha al costat de la 
carretera que uneix Bagà i el coll de Pal. 

A l’alta muntanya també hi podem trobar grives, còlits grisos, grassets 
de muntanya i alguna alosa nidificant. Els boscos acullen alguns picots 
negres i els més freqüents trencapinyes, acompanyats de mallerengues 
i altres ocells de bosc.

Hivern
Si agafeu la carretera del coll de la Creueta, podreu observar amb 
una certa facilitat cercavores, visibles des del cotxe, i irregularment, 
depenent de la cruesa de l’hivern, estols de pardal d’ala blanca, que 
a vegades són de centenars. També, si la carretera del coll de Pal no 
està tancada al públic (consulteu l’estat de les carreteres a l’hivern a 
http://cit.transit.gencat.cat), és un bon lloc per cercar aquestes dues 
espècies, juntament amb d’altres com ara el trencalòs, el voltor, les 
gralles de bec vermell i de bec groc, la griva cerdana i la perdiu 
xerra. El pela-roques ocupa altituds més baixes, on es pot cercar en 
parets poc vegetades, tant d’obaga com de solell.

Griva cerdana / Turdus pilaris

Pardal d’ala blanca / Montifringilla nivalis

http://cit.transit.gencat.cat
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Com s’hi arriba
El municipi de Bagà és a 128 km de Barcelona.

Accessos des de Barcelona:
Carretera C-58 fins a Terrassa. C-16 fins a Manresa, Berga i Bagà 

(túnel del Cadí).
La companyia Alsina Graells (tel. 902 330 400) opera una línia regular 

que uneix Barcelona amb Andorra. Té parada a Bagà.

Equipaments i serveis
Centre d’Informació del Parc Natural del Cadí-Moixeró
C/ de la Vinya, 1
08695 Bagà

Descobrir la zona
 · Ciutats de Berga i Puigcerdà. 
 · La Patum, a Berga.
 · Falles del Pirineu, a Bagà.
 · Farmàcia de Llívia, a la 
Cerdanya.

 · Visita al Pedraforca, a Saldes.
 · Camí dels Bons Homes.

Recomanacions
 · A l’alta muntanya cal extremar les precaucions, informar-se de la 
climatologia i del risc d’allaus i tenir en compte que, bona part de 
l’any, la neu i el fred dificulten els accessos.

 · Cal respectar el reglament específic del Parc Natural del Cadí-
Moixeró. Us recomanem visitar el centre d’informació per a darreres 
informacions, fullets o cartografia.

Zones d’interès properes
La perdiu blanca no nia al Cadí-Moixeró, però sí a les muntanyes de la Cerdanya que limiten amb França i 
Andorra. El massís del Puigpedrós, a Meranges (la Cerdanya), acull algunes parelles d’aquesta espècie i era 
l’únic lloc de Catalunya on nidificava regularment el corriol pit-roig.

Àguila daurada / Aquila chrysaetos

Horari: obert tot l’any. De dilluns 
a divendres, de 9 a 13.30 h i de 
15.30 a 19 h; dissabtes, diumenges 
i festius, de 9 a 13 h i de 16 a 
18.30 h

El Centre d’Informació del Parc 
Natural organitza sortides, 
exposicions temporals, cursets, 
xerrades i conferències sobre 
temàtiques naturalistes.

Més informació:
http://parcsnaturals.gencat.cat/
ca/cadi/

http://parcsnaturals.gencat.cat/ca/cadi/
http://parcsnaturals.gencat.cat/ca/cadi/




Parc Natural  
 de l’Alt Pirineu

Els Pirineus més naturals i desconeguts
El Parc Natural de l’Alt Pirineu, el més extens de Catalunya, ocupa la major part de l’extrem nord-
est del Pallars Sobirà i l’Alt Urgell, des del límit amb l’Aran fins a Andorra a l’est i el Pallars Jussà al 
sud. És la zona dels Pirineus amb els cims més alts de Catalunya, on sobreviu l’os bru, i això parla 
dels seus paisatges salvatges i remots, refugi d’espècies com ara el gall fer, el mussol pirinenc, les 
perdius blanca i xerra i el trencalòs. El parc, que abraça les valls d’Àneu, de Cardós, Ferrera i de Santa 
Magdalena i el massís de l’Orri, és d’una riquesa etnològica molt rellevant i representa l’essència d’allò 
que coneixem com el Pallars.

© Oriol Clavera
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El Parc Natural de l’Alt Pirineu presenta semblances amb Aigüestortes i Estany de Sant Maurici i, per exemple, 
conté 87 estanys diferents i els cims més alts dels Pirineus. Acull, però, espècies úniques com ara l’endèmica 
sargantana pallaresa o la població ibèrica més important de gall fer, i és refugi de l’os bru, entre altres 
espècies amenaçades. El caràcter de parc natural combinant valors naturals amb usos humans atresora també 
uns valors culturals rellevants amb una arquitectura popular també rellevant, l’art romànic, així com el 
patrimoni immaterial, reconegut internacionalment.

El visitant hi trobarà totes les espècies d’ocell de l’alta muntanya 
catalana i sovint en un entorn molt tranquil, gairebé remot en alguns 
indrets, fora dels circuits turístics habituals i, per tant, de gran interès 
per l’avifauna. L’extensió del parc faculta una gran diversitat d’ambients 
i hàbitats que en fa una de les millors destinacions per observar fauna 
pirinenca de Catalunya.

Quan s’hi pot anar
Com totes les zones dels 
Pirineus, per l’avifauna és més 
interessant visitar el parc durant 
la primavera i l’estiu. Però la 
tardor aporta la diversitat de 
tons cromàtics dels boscos 
caducifolis i la presència de totes 
les espècies sedentàries de boscos 
i rius, com també la majoria de 
rapinyaires. L’hivern afegeix les 
espècies hivernants que arriben a 
Catalunya com ara el pinsà mec, 
la griva cerdana i algun pela-
roques a altituds més baixes.

Gall fer / Tetrao urogallus

Picot negre / Dryocopus martius
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Primavera i estiu
Els hàbitats als Pirineus canvien molt, depenent de si estem a l’obaga 
o al solell, com també de l’altitud, factors que determinen el paisatge 
i, per extensió, la fauna que hi trobem. Al fons de la vall, el Noguera 
Pallaresa acull parelles nidifi cants de  merla d’aigua, visibles per 
exemple des de Llavorsí mateix. A les molleres d’Escalarre hi ha  ànecs 
collverds, que comparteixen hàbitat amb la llúdriga. De vegades hi 
nia alguna altra espècie d’ànec com ara el  xarxet i el  morell cap-roig, 
i les  cueretes torrenteres són freqüents. Els boscos de ribera acullen 
 mallerengues,  picots i el  pica-soques blau. Al cel, atents a rapinyaires 
com ara  l’aligot,  l’àguila daurada, el  milà negre, el  milà reial, el 
 trencalòs i els  voltors, però també  l’aufrany, que nia al parc natural. Els 
vessants de solell acullen  sits negres,  gratapalles i  mosquiters pàl·lids, 
i els indrets més oberts,  l’escorxador. Marges vegetats de camps de 
farratges són freqüentats pel  tallarol de garriga o el  colltort, i en 
cotes baixes hi ha la  perdiu roja. Els  durbecs nien en alguns boscos 
caducifolis a prop dels fons de vall. Als boscos de pi roig i pi negre, 
barrejats amb prats hi ha més ocells boscans, incloent-hi els  picots 
garser i  negre, mentre que el  raspinell pirinenc sol ser a les parts 
més altes, en el mateix hàbitat que el  mussol pirinenc i el  gall fer. La 
 becada es deixa sentir als vespres i les matinades en alguns boscos del 
parc. Al límit de les zones forestals amb prats alpins hi viuen la  merla 
de pit blanc i la  llucareta, i els grups de  trencapinyes hi poden ser 
freqüents. Les zones més altes són ocupades per la  perdiu xerra i la 
 perdiu blanca, com també pel  grasset de muntanya i el  còlit gris. 

C-13

Escorxador / Lanius collurio
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Hivern
Els accessos per carretera a les pistes d’esquí i els passos de muntanya 
poden facilitar l’arribada a cotes altes, que altrament requeririen 
equipament especial. Allà podem veure les espècies forestals que 
resten tot l’any a la zona i potser grupets de cercavores o fins i tot 
alguns pardals d’ala blanca que baixen de cota durant l’hivern. Així 
mateix, el mussol pirinenc canta durant aquesta època a les obagues, 
especialment en avetoses i pinedes de pi negre. 

Mussol pirinenc / Aegolius funereus

© Servicios Editoriales Georama
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Equipaments i serveis
Descarregueu-vos els horaris i la localització dels centres principals i els punts d’informació del parc natural.

Més informació: http://parcsnaturals.gencat.cat/ca/alt-pirineu

Com s’hi arriba
El municipi de Llavorsí és a 78 km de Lleida i a 243 km de Barcelona. 

Accessos des de Barcelona:
C-16 pel túnel del Cadí fins a Bellver de Cerdanya. N-260 fins a Sort. 

C-13 fins a Llavorsí. Alternativament, sense peatges, A-2 fins a Cervera, 
L-311 fins a Guissona i L-313 fins a Ponts, C-1412b fins a Tremp pel port de 
Comiols i C-123 i N-260 fins a Llavorsí.

Autobús de la companyia Alsa – Alsina Graells (tel. 902 330 400, 
www.alsa.es) des de Lleida o la Pobla de Segur, on arriba la línia de tren 
Lleida – la Pobla (http://lleidalapobla.fgc.cat).

Descobrir la zona
 · Falles del Pallars, Patrimoni de 
la Humanitat de la UNESCO.

 · Ecomuseus etnològics del Pallars 
Sobirà.

 · Esports d’aventura al Pallars 
Sobirà.

Recomanacions
 · A l’alta muntanya cal extremar les precaucions, informar-se de la 
climatologia i del risc d’allaus i tenir en compte que, bona part de l’any, 
la neu i el fred dificulten els accessos, fins i tot avançada la primavera.

 · Cal respectar el reglament específic del parc. Us recomanem visitar 
el centre d’informació, on disposen, entre d’altres, de cartografia 
detallada.

Zones d’interès properes
El Parc Nacional d’Aigüestortes i Sant Maurici està a cavall del Pallars Sobirà, el Pallars Jussà, l’Aran i l’Alta 
Ribagorça. A l’est hi trobem el Parc Natural del Cadí-Moixeró, al qual es pot arribar des de Sort a través del 
port del Cantó i la N-260 via la Seu d’Urgell. 

Seu del Parc Natural de l’Alt Pirineu
C/ de la Riba, 1
25595 Llavorsí
Tel. 973 62 23 35

Oficina del Parc Natural a l’Alt Urgell 
Casa dels Parcs dels Pirineus
Av. de les Valls d’Andorra, 33
Edifici de l’antiga duana d’Andorra
25700 La Seu d’Urgell (Lleida)
Tel. 973 36 09 54

Gall fer / Tetrao urogallus

http://parcsnaturals.gencat.cat/ca/alt-pirineu
http://www.alsa.es
http://lleidalapobla.fgc.cat




Parc Natural de les Capçaleres 
del Ter i del Freser

L’alta muntanya pirinenca  
més propera al Mediterrani

Creat el 2015, el Parc Natural de les Capçaleres del Ter i del Freser és el més recent de Catalunya. Situat 
als Pirineus orientals, dins la comarca del Ripollès, té una superfície de 14.547 hectàrees i limita al 
nord amb la frontera francesa i amb cims propers als 3.000 metres com ara el Puigmal i el Bastiments. 
És l’alta muntanya més propera al Mediterrani amb cims, circs i congestes glacials que es barregen 
amb usos humans singulars vinculats als esports d’hivern, però també a la religiositat i la tradició 
excursionista lligada a la vall de Núria.
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El Parc Natural de les Capçaleres del Ter i del Freser és l’únic 
representant d’alta muntanya catalana on es pot arribar als 2.000 
metres d’altitud amb tren. Primer, cal agafar les línies tradicionals fi ns a 
Ribes de Freser i, d’allà, fer l’ascens amb el cremallera fi ns al santuari de 
Núria, enmig de paisatges alpins de muntanya. Aquesta accessibilitat li 
ha fet guanyar adeptes entre els amants de la muntanya i la seva fauna 
i fl ora. Més enllà de la vall de Núria hi ha el massís del Puigmal, el cim 
més alt dels Pirineus orientals (2.910 metres d’altitud), i les carenes que 
envolten el circ on es troba el santuari: els cims de Noufonts, Noucreus 
i Finestrelles. A banda de la vall, tot el sector de la capçalera del Ter és 
accessible des de Setcases i des de l’estació d’esquí de Vallter 2000, des 
d’on s’acaba d’ascendir als cims de la zona i al mateix naixement del Ter. 
A banda de prats i ambients rocosos d’altitud hi ha imponents boscos, 
tant de coníferes com d’alguns caducifolis, i rierols de muntanya a les 
valls, que confl ueixen en els dos rius que donen nom al parc. 

Aquesta zona és interessant per 
la combinació d’accessibilitat i 
presència d’espècies pirinenques 
i d’alta muntanya, com ara el 
 trencalòs, el  mussol pirinenc, 
el  gall fer, la  llucareta, la  merla 
roquera, la  merla de pit blanc 
i el  grasset de muntanya i, als 
cims més alts, la  perdiu xerra, la 
 perdiu blanca i el  cercavores. 

C-38

C-38

N-260

N-260

N-260

GIV-5264

GIV-5264

GIV-5262

Trencapinyes / Loxia curvirostra
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Primavera i estiu
Hi ha possibilitats d’accedir a l’alta muntanya d’una manera senzilla 
des de diferents punts. Núria o Vallter 2000 en són opcions fàcils. Una 
tercera opció és la pista de terra que surt de Queralbs i que va pujant 
fins a la collada de Fontalba, a 2.070 metres. Des d’allà es poden explorar 
els prats alpins de la zona, es pot pujar al Puigmal o es pot anar a peu 
fins al santuari de Núria. La pista travessa diferents estatges i paisatges 
vegetals, des de boscos caducifolis i prats de farratge fins a bosquines 
de pi negre o prats alpins, i en algun moment de l’any pot ser difícil 
transitar-hi. Abans d’encarar-la, el mateix riu Freser, abans d’arribar a 
Queralbs, acull la merla d’aigua i la cuereta torrentera. Als boscos que 
l’envolten hi ha la mallerenga d’aigua i el pica-soques blau, i el gamarús 
canta a les nits. Diferents ocells de bosc com ara el mosquiter comú i 
el mosquiter pàl·lid nien a les arbredes caducifòlies, on també hi ha el 
picot garser gros i el gaig. Espècies com ara la merla roquera i el sit 
negre habiten indrets més elevats, on també poden aparèixer marmotes 
o llebres. Al cel hi poden aparèixer voltors, àguiles marcenques o 
daurades i algun trencalòs. Els prats alpins d’aquesta zona i d’altres 
zones del parc són rics en llucaretes, grassets de muntanya i còlits 
grisos, que hi nien. Tanmateix, el cercavores i la perdiu blanca ocupen 
les zones més altes. El límit del bosc de pi negre amb els prats alpins és 
l’hàbitat de la merla de pit blanc i els grups d’ocells negres al cel poden 
ser gralles de bec groc i de bec vermell. L’accés des de la capçalera del 
Ter proporciona les mateixes oportunitats per a aquestes espècies i 
d’altres de boscos més ombrívols, com el mussol pirinenc, que també té 
parelles nidificants a la zona. En zones més baixes, entre prats, marges 
i arbredes disperses, podem trobar l’escorxador, la verderola, la griva i, 
en alguns indrets, la tallareta vulgar i el bitxac rogenc, espècies que a 
Catalunya nien en aquesta mena d’hàbitats de muntanya. L’exploració 
del parc des de qualsevol dels seus vessants condueix al gaudi d’aquests 
ambients de muntanya i de les espècies que hi viuen.

Quan s’hi pot anar
Com en tota la muntanya 
pirinenca catalana, és sempre 
millor a la primavera i a l’estiu. A 
la tardor i a l’hivern podeu veure 
algunes espècies de gran altitud a 
les valls, però, quan ja està nevat, 
cal equipar-se adequadament.

Perdiu blanca / Lagopus muta

Verderola / Emberiza citrinella
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Hivern
Molts dels ocells que nien a les parts altes del parc són migratoris i 
marxen, com el còlit gris, o bé es desplacen a hàbitats més baixos, com 
el grasset de muntanya. Es poden continuar veient, però, rapinyaires 
com ara el trencalòs, l’àguila daurada i els voltors, com també la 
merla d’aigua, els ocells de bosc i grups de trencapinyes i llucaretes. 
Al mateix santuari de Núria, o al vessant sud del peu del massís del 
Puigmal, es poden veure, segons els anys i la quantitat de neu, el 
pardal d’ala blanca i, també, el cercavores. Alguna griva cerdana també 
sovinteja en aquests ambients durant l’hivern.

© Servicios Editoriales Georama

Merla d’aigua / Cinclus cinclus

Llucareta / Carduelis citrinella
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Equipaments i serveis
Més informació: http://parcsnaturals.gencat.cat/ca/ter-freser

Com s’hi arriba
Ribes de Freser és a 98 km de l’aeroport Girona – Costa Brava i a 118 km 
de Barcelona.

Accessos des de Barcelona:
Autopista AP-7 (Barcelona – la Jonquera). Sortida 2, Vic – Puigcerdà. 

C-17 fins a Ripoll. N-152 fins a Ribes de Freser.
Línia L3 de Rodalies de Catalunya (l’Hospitalet – Vic – Puigcerdà) fins 

a l’estació de Ribes de Freser. Enllaç amb el tren cremallera de Núria.

Descobrir la zona
 · Santuari de Núria (1.960 metres).
 · Estació d’esquí Vall de Núria (10 
pistes i 7 km esquiables).

 · Tren cremallera que enllaça 
Ribes de Freser amb l’estació de 
Núria. 

 · Localitats de Queralbs, Planoles 
o Ventolà, al Ripollès.

 · Monestir de Santa Maria de 
Ripoll i monestir de Sant Joan 
de les Abadesses.

Recomanacions
 · A l’alta muntanya cal extremar les precaucions, informar-se de la 
climatologia i del risc d’allaus i tenir en compte que, bona part de 
l’any, la neu i el fred dificulten els accessos.

 · Informeu-vos de l’estat de pistes i de la possibilitat d’accedir-hi abans 
de circular-hi o planificar rutes per la zona.

 · A l’estiu cal protegir-se del sol, ja que el grau d’irradiació pot ser molt 
superior al de les platges a causa de l’altitud.

Centre d’Informació del Parc Natural de les 
Capçaleres  
del Ter i del Freser
Pl. de l’Ajuntament, 4
17534 Queralbs
Tel. 667 11 68 11

Consorci d’Espais d’Interès Natural del Ripollès  
(CEINR)
C/ Sant Miquel, 44
17534 Ribes de Freser
Tel. 972 70 22 09

http://parcsnaturals.gencat.cat/ca/ter-freser




Collegats i Boumort
El regne dels penya-segats calcaris  

i els grans rapinyaires
Més enllà dels Pirineus axials s’eleven serres paral·leles a l’eix pirinenc, d’altituds més modestes i amb 
grans parets verticals producte de la seva naturalesa calcària. Molt més tèrmiques i mediterrànies 
a l’estiu, apleguen grans quantitats de rapinyaires, particularment voltors: les quatre espècies de 
voltors europees (voltor comú, voltor negre, trencalòs i aufrany) es poden observar conjuntament en 
aquestes àrees privilegiades, que també són refugi de moltes espècies rupícoles.

© José Luis Rodríguez
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El congost de Collegats, a cavall dels dos Pallars, és conformat pel riu 
Noguera Pallaresa, que travessa la confluència dels rocs de Queralt i 
la serra de Peracalç a l’oest i Boumort a l’est. El congost, de 5 km, és 
travessat per la N-260, i l’antic recorregut sinuós ara s’ha modificat 
amb diversos túnels. L’antiga carretera ara és transitable a peu o 
en bicicleta i dona accés a trams de riu i parets molt atractius. Una 
d’aquestes parets, l’Argenteria, va inspirar Gaudí per fer l’edifici de 
La Pedrera, a Barcelona. Els voltors comuns són omnipresents i cal 
revisar-los a la recerca d’algun voltor negre, més freqüent, però, al veí 
Boumort. El trencalòs també es deixa veure de tant en tant i l’aufrany 
hi nia. El falcó pelegrí també és una altra de les rapinyaires pròpies 
dels penya-segats de la zona; cal anar revisant les rapinyaires al cel, 
perquè poden aparèixer milans negres, milans reials o àguiles calçades. 
El ballester comú nia a les parets del congost i també hi ha gralles 
de bec vermell i alguna de bec groc. La merla blava és una altra de 
les especialitats de la zona. A la vora del riu trobem merles d’aigua, 
cueretes torrenteres i ocells del bosc de ribera com ara mallerengues 
cuallargues o fins i tot algun bruel. El roquerol és regular i a l’hivern 
s’hi pot trobar el pela-roques. 

Collegats

Aufrany / Neophron percnopterus

© José Luis Rodríguez
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Serra de Boumort
Les parets de la serra de Pessonada es veuen des de ben lluny. El conjunt 
de rapinyaires rupícoles és el mateix que el de Collegats, però les 
possibilitats d’observar-hi el  voltor negre augmenten. La zona és molt 
extensa i deshabitada, amb les serres de Boumort i Carreu com a zones 
importants de la Reserva Nacional de Caça de Boumort, molt coneguda per 
la quantitat d’ungulats, sobretot cérvols, que atresora. Hi ha pistes forestals 
que s’endinsen en el massís, però una visita a l’entorn de Pessonada pot 
garantir força espècies mediterrànies i de rocam, com ara les rapinyaires, 
amb  l’àguila daurada i el  falcó pelegrí inclosos,  l’abellerol, el  picot garser 
gros, el  picot verd, el  roquerol, la  merla blava, el  capsigrany, la  gralla de 
bec vermell, el  corb, la  cornella, el  gratapalles i el  sit negre. 

C-13

N-260

N-260

N-260

Voltor comú / Gyps fulvus

Voltor negre / Aegypius monachus





Parc Natural  
Els Aiguamolls de l’Empordà

© Miguel Angel Alvarez

La zona humida més a llevant de la Península, 
immersa en el país de la tramuntana

El Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà està situat a l’extrem nord-est de la península Ibèrica. 
La seva situació al peu dels Pirineus orientals i a l’Empordà, dominat pel vent de tramuntana, fa 
que tingui unes condicions ideals per a l’observació d’ocells migratoris. El parc disposa d’una bona 
xarxa d’itineraris i aguaits per a l’observació d’ocells. Combina importants extensions d’aiguamolls 
salabrosos litorals amb jonqueres, salicornars i canyissars i ambients agrícoles de prats de pastura i 
arrossars envoltats d’arbredes, les closes. Entre les zones humides i la badia de Roses, també d’interès 
per a l’observació d’ocells, hi ha una platja sorrenca, tancada temporalment durant l’època de cria per 
facilitar la nidificació d’ocells. També trobem boscos de ribera, zones interiors d’aigües més dolces i 
conreus.
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El relleu bàsicament pla dels Aiguamolls ha facilitat el traçat d’uns itineraris còmodes i accessibles per a 
qualsevol observador. Els recorreguts se situen al voltant de llacunes litorals salabroses, que estan envoltades 
de canyissars, maresmes, boscos de ribera i, en alguns llocs, zones obertes amb vegetació de molt poca 
alçària. S’hi combinen aigües salabroses litorals amb zones inundades d’aigua dolça, que, a diferència de les 
litorals, poden patir els efectes de la sequera i la manca d’aigua, fet que repercuteix sobre la fauna que hi 
hagi present.

Amb tot, en un espai força extens en comparació dels estàndards de 
la Costa Brava, podeu gaudir d’una elevada diversitat d’espècies. La 
posició oriental dins del país fa que algunes espècies migradores siguin 
especialment regulars en aquesta zona. És el cas del rascletó, la piula 
gola-roja o el falcó cama-roig, a banda de rareses com el becadell gros 
i l’arpella pàl·lida russa.

Quan s’hi pot anar
La naturalesa mediterrània de les 
zones humides i les dificultats 
en la gestió de l’aigua a la zona 
aconsellen concentrar les visites 
a l’hivern i a la primavera, quan 
hi ha més espècies i més zones 
inundades. L’estiu pot presentar 
àmplies zones seques, malgrat 
que ocells estivals com el gaig 
blau i l’abellerol hi són presents, 
amb les sempre visibles cigonyes 
blanques. La tardor pot acollir 
força migrants, però la seva 
quantitat i diversitat és variable 
en funció de les condicions dels 
hàbitats que els puguin acollir.

Arpella pàl·lida russa / Circus macrourus

Rossinyol comú / Luscinia megarhynchos
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GIV-6216

Primavera
L’abril és un mes de màxima diversitat a qualsevol aiguamoll litoral català, tot i que el març i la primera 
meitat de maig també són bons per a l’observació d’ocells. Durant l’abril teniu la possibilitat de veure una 
bona migració d’ocells i encara algun darrer hivernant. Hi ha diversitat d’ocells marins a la costa, incloent-hi 
les  baldrigues cendrosa,  mediterrània i  balear i els  corbmarins emplomallats, que poden desplaçar-se des del 
Montgrí o el cap de Creus a alimentar-s’hi. A les llacunes litorals van marxant els darrers  corbmarins grossos 
hivernants.  L’agró roig i alguns  martinets es poden veure arreu del parc. L’abans regular  bitó, en canvi, nia 
irregularment i escassa. Les  cigonyes blanques, abundants, es troben ja nidifi cant, i els seus sons se senten 
des d’El Cortalet mateix, el centre d’informació del parc. Es poden veure alguns  fl amencs i concentracions 
 d’ànecs, sobretot dels locals  collverds, però també de migrants de pas cap al nord i que han hivernat ( xarxets, 
 ànecs cullerots,  ànecs cuallargs) i fi ns i tot d’alguns ocells que poden niar ( ànecs grisets i  xarrasclets).

© Lluís Carro
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Entre el març i l’abril, cada 
any s’observa la polla pintada 
—regular— i el rascletó —uns 
quants exemplars cada any—, 
com també, més irregularment, 
el rasclet, que ha arribat a niar 
alguns anys. 

Depenent del grau d’inundació, 
els prats inundats del Matà 
acullen limícoles i algun martinet 
ros. Hi pot haver territs de 
Temminck i alguna siseta, entre 
altres limícoles més regulars 
com ara valones, camallargues 
i gambes roges. També alguns 
fumarells carablancs poden 
venir acompanyats del fumarell 
alablanc a finals d’abril i durant el 
mes de maig. A la zona dels prats 
de Can Comes, es poden veure 
torlits i ocells d’espais oberts com 
ara bitxacs, cueretes i cogullades 
vulgars. Al bosc de ribera que 
envolta els canals podeu trobar 
el picot garser petit, que fins i 
tot es pot arribar a detectar des 
de l’aparcament d’El Cortalet. El 
nocturn xot pot reclamar fins i 
tot de dia i els oriols canten a les 
closes. Rossinyols bords, tallarols 
capnegres i tristos són comuns 
per tots els ambients habituals i 
cal cercar migrants pels marges de 
les Closes i estar atents als gaigs 
blaus en espais més oberts.

Espècies migrants orientals 
poden sovintejar en aquesta zona 
de l’Empordà si els vents són 
favorables. Aleshores, esdevenen 
indrets de concentració d’espècies 
escasses com ara la piula gola-
roja, el falcó cama-roig, l’arpella 
pàl·lida russa i altres de més 
rares com el becadell gros. La 
llarga llista d’espècies vistes 
històricament a la zona així ho 
testimonia.

© José Luis Rodríguez
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Tardor
La tardor també pot ser interessant per a l’activitat ornitològica, però 
tot dependrà del grau d’inundació de les diferents àrees i la capacitat 
d’acollida per a espècies com ara els limícoles, que històricament han 
inclòs rareses o espècies escasses. Als boscos de ribera, marges i zones 
arbrades de més a l’interior hi ha passeriformes de pas i, avançada la 
tardor, cap al novembre, arriben algunes grues que venen a hivernar.

Hivern
Un fenomen gairebé exclusiu de la badia de Roses davant els Aiguamolls 
és la hivernada de calàbries, particularment l’agulla, però alguns cops 
també les altres dues: la grossa i la petita. Cal revisar la badia des 
de la platja de Can Comes a la recerca d’aquestes espècies: gavots, 
cabussons emplomallats i baldrigues, particularment la balear i la 
mediterrània. A la platja hi pot haver algun grupet de territs variants i 
pigres grisos. Les llacunes de la zona, anomenades popularment llaunes, 
acullen un nombre variable d’ànecs, sobretot ànecs collverds i xarxets, 
amb un grup també regular d’oques vulgars. Entre les rapinyaires, 
a banda d’aligots i xoriguers comuns, hi pot haver algun immatur 
d’àguila cuabarrada, entre altres espècies. Espècies de passeriformes 
regulars són el repicatalons, el grasset de muntanya i la titella, però 
també, depenent dels anys, alguna piula grossa als prats entre Can 
Comes i la Muga. Als canyissars es pot buscar la boscarla mostatxuda, 
especialment a l’estany del Tec o al de Palau de Baix. 

Rascletó / Porzana parva

Falcó cama-roig / Falco vespertinus
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Zones properes amb espècies addicionals
Per als visitants que estigueu uns quants dies a la zona, és molt 
recomanable complementar la visita als Aiguamolls amb altres visites 
als espais naturals veïns del cap de Creus, el Montgrí, les illes Medes 
i el Baix Ter, i la serra de l’Albera. Al cap de Creus i l’Albera hi ha 
espècies mediterrànies com ara l’àguila marcenca, el trobat, el còlit 
ros, el tallarol emmascarat, la cogullada fosca, la tallareta cuallarga, 
l’hortolà, el gratapalles i el sit negre. Per al Montgrí, consulteu la fitxa 
corresponent.

Cigonya blanca / Ciconia ciconia

Piula gola-roja / Anthus cervinus
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Equipaments i serveis
Al Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà hi ha 30 punts 
d’observació, dels quals 14 són aguaits.

Recomanacions
 · A l’estiu i a la tardor cal protegir-se dels mosquits.
 · Els grups una mica grans o amb necessitats especials, és millor que 
contactin prèviament amb el parc.

 · L’aparcament del centre d’El Cortalet és de pagament.

Com s’hi arriba
Els Aiguamolls són a 61 km de l’aeroport Girona – Costa Brava i a 147 
km de Barcelona.

Accessos des de Barcelona:
Autopista AP-7 Barcelona – la Jonquera. Sortida 4 (Figueres). 

Carretera en direcció a Roses fins a Castelló d’Empúries. Cruïlla indicada 
cap al parc natural per la GIV-6216.

La companyia Sarfa (tel. 902 302 025) opera una línia regular que 
uneix Barcelona amb Figueres. Des de Figueres, enllaç amb la línia 
de la mateixa companyia que va fins a Castelló d’Empúries. El Centre 
d’Informació El Cortalet és a 3,4 km de la rotonda d’accés al poble.

Línies R11 i RG1 de Rodalies de Catalunya (Barcelona – Girona 
– Figueres – Portbou). Des de Figueres, cal vehicle propi o agafar 
l’autobús a Castelló d’Empúries.

Descobrir la zona
 · Jaciment arqueològic 
d’Empúries, a l’Escala.

 · Catedral de Castelló d’Empúries.
 · Ciutat de Girona: nucli antic, 
barri de la Catedral, call jueu.

 · Festivals musicals d’estiu de la 
Costa Brava de Cap Roig, Porta 
Ferrada, Torroella de Montgrí o 
Peralada.

Més informació: http://parcsnaturals.gencat.cat/ca/aiguamolls-emporda 

El parc ofereix facilitats per a persones usuàries de cadira de rodes i 
mobilitat reduïda. Així mateix, disposa de diferents itineraris adaptats 
per a persones amb mobilitat reduïda o discapacitat física.

El centre d’informació i les exposicions permanents són totalment 
accessibles.

Més detalls d’accessibilitat a: www.turismeperatothom.catalunya.com

Centre d’Informació El Cortalet
Ctra. de Sant Pere Pescador  
a Castelló d’Empúries, km 13
17486 Castelló d’Empúries
Tel. 972 454 222

A El Cortalet hi ha un centre de documentació, una petita botiga d’elements d’interès per al naturalista i 
exposicions temporals i permanents. Al parc hi ha itineraris senyalitzats i al web en trobareu més informació.

http://parcsnaturals.gencat.cat/ca/aiguamolls-emporda
http://www.turismeperatothom.catalunya.com




Parc Natural  
 del Cap de Creus
L’hàbitat dels ocells marins i de roca

La península del cap de Creus està situada a l’extrem nord-est de Catalunya i l’àmbit protegit com a 
parc natural inclou àrees terrestres i també marines, amb els illots de Massa d’Oros o l’Encalladora i 
les valls i les serres interiors fins a la serra de Verdera. La seva situació endinsada al mar i el variat 
relleu submarí, amb canons submarins profunds a poca distància de la costa, fan que sigui un punt 
excel•lent per observar ocells marins, i fins i tot cetacis, a prop o de pas. Indret privilegiat per copsar-
hi la migració dels ocells, la tramuntana també hi té un paper important i pot fer que es concentrin 
ocells a la zona.

© Oriol Alamany
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El cap de Creus és l’indret on els Pirineus arriben al Mediterrani. 
El paisatge geològic és espectacular a prop del mar i ja justifica la 
visita. Hi trobem la mostra de roques metamòrfiques més completa 
de Catalunya. També cal esmentar els plegaments i les roques 
erosives, que en alguns llocs formen conjunts rocosos de gran 
valor estètic. La vegetació està condicionada pel relleu, la presència 
regular de la tramuntana, que impedeix en molts llocs que el bosc 
es pugui desenvolupar verticalment, i la salabror del mar a les zones 
més costaneres. La presència de brolles mediterrànies i de plantes 
d’ambients rupícoles al litoral és notable en bona part de la zona. 
Alguns incendis forestals han modelat la vegetació, però encara hi ha 
boscos de pinedes i clapes d’alzina surera.

Malgrat que de vegades els ocells marins són lluny i convé òptica 
adequada, el cap de Creus és un bon indret per observar-los i, també, 
per veure migradors en grans quantitats els dies de forta migració i, 
particularment, per combinar tot això amb la possibilitat de gaudir 
d’espècies de distribució mediterrània com ara el falciot pàl·lid, els 
tallarols emmascarat i trencamates, el còlit ros, l’hortolà, la cogullada 
fosca i l’àguila cuabarrada.

Quan s’hi pot anar
És especialment interessant 
durant les migracions, avançada 
la primavera, quan podeu trobar 
les espècies estivals, i a la tardor. 
A l’hivern, però, també s’hi 
poden veure algunes espècies 
interessants i gaudir, per exemple, 
dels espectaculars paisatges 
durant un temporal marítim de 
tramuntana.

Primavera i estiu
Des de finals de març podeu observar els primers migradors 
transsaharians, com ara les primeres àguiles marcenques i els primers 
capsigranys. A la costa hi ha gavines hivernants de pas cap al nord, 
com ara les gavines capnegra i riallera, però també hi pot haver 

concentracions de baldrigues, 
tant la balear i la mediterrània 
com les primeres cendroses. El 
cap de Creus és un dels millors 
punts per observar aquestes 
tres espècies juntes. Durant la 
primavera també passen per la 
zona altres espècies marines 
com ara l’ocell de tempesta i els 
paràsits cuaample i cuapunxegut, 
juntament amb el paràsit gros, 
el gavot, el fraret o els darrers 
mascarells hivernants, que es 
veuen fins a l’abril.

En aquesta època, les espècies 
residents com ara el duc i l’àguila 
cuabarrada es troben en plena 
nidificació. El xoriguer petit hi 
havia niat i encara se’n pot veure 
algun exemplar. Altres espècies 
que arriben normalment durant 
l’abril són el falciot pàl·lid, fàcil 
de veure al Port de la Selva, 
Cadaqués o Roses, el ballester, 
la cogullada fosca i el roquerol. 
També l’oreneta cua-rogenca hi 
nia i el trobat es pot observar en 
zones com el pla de Gates, a prop 
de la cala Montjoi, on també són 
presents el còlit ros i la merla 
roquera. La seva parenta merla 
blava és present tot l’any i també 
es pot veure a prop de la punta 
del cap.
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C-260

N-260

Cta. Cap de Creus

GI-614GI-610

GI-610

GI-613

GI-614

Els  tallarols són abundants al cap de Creus, ja que el seu hàbitat, les 
brolles, hi abunda. El  tallarol capnegre i la  tallareta cuallarga hi són 
tot l’any. A banda dels migrants  tallarols de garriga, el cap de Creus 
acull bones poblacions de  tallarol emmascarat (zones amb arbres 
dispersos) i de  tallarol trencamates, migrant que ja arriba el mes 
de març.  Capsigranys i  pardals roquers també són espècies pròpies 
d’aquests ambients rocallosos.

Tallareta cuallarga / Sylvia undata

Duc / Bubo bubo
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Tardor
La migració és interessant al cap. A banda d’ocells de petita mida, que 
en les seves migracions miren de refugiar-se en valls com la de Montjoi 
per recuperar forces, hi ha la possibilitat de veure rapinyaires de pas. 
També es poden trobar falcons de la reina, entre el juliol i el setembre, 
àguiles calçades, milans negres i un bon nombre de passeriformes, des 
d’alguns dels colls o des de la punta del cap de Creus, en dies de pas 
fort.

Hivern
Espècies mediterrànies com la merla blava, el roquerol, la tallareta 
cuallarga i la cogullada fosca són sedentàries i es poden veure a 
l’hivern juntament amb ocells com la cotxa fumada, que abunda 
més a l’hivern que no pas a l’època de cria. Des del cap de Creus, 
l’observació d’ocells marins pot ser interessant i fins i tot pot incloure 
alguna gavineta de tres dits entre els freqüents gavians argentats o 
els regulars xatracs becllargs, corbmarins grossos i emplomallats i 
mascarells. És destacable la presència regular de cercavores, des del 
novembre, al sector de Sant Pere de Rodes i Sant Salvador de Verdera, 
com també del pela-roques, aquest molt més irregular.

Tallarol trencamates / Sylvia conspicillata

Corbmarí gros / Phalacrocorax carbo
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Equipaments i serveis
Més informació: http://parcsnaturals.gencat.cat/ca/cap-creus

Com s’hi arriba
Línies R11, RG1 de Rodalies de Catalunya (Barcelona – Figueres – 

Portbou). Des de Figueres, cal vehicle propi o agafar l’autobús de Sarfa 
fins a Llançà.

El cap de Creus (Port de la Selva) és a 81 km de l’aeroport Girona – 
Costa Brava i a 167 km de Barcelona.

Accessos des de Barcelona:
Autopista AP-7 Barcelona – la Jonquera. Sortida 4 (Figueres). N-260 

fins a Llançà. Carretera fins al Port de la Selva i continuació fins al 
monestir de Sant Pere de Rodes. Per accedir a la punta del cap de Creus 
cal anar a Cadaqués i, d’allà, seguir les indicacions fins al far.

La companyia Sarfa (tel. 902 302 025) opera una línia regular que 
uneix Barcelona amb Figueres i amb els municipis de Llançà, Roses i 
Cadaqués.

Descobrir la zona
 · Dolmen prehistòric de la Creu 
d’en Cobertella, a prop de Roses. 

 · Ciutadella de Roses.
 · Casa de Gala i Dalí a Portlligat, a 
Cadaqués.

 · Monestir romànic de Sant Pere 
de Rodes.

 · Nucli medieval de Peralada i 
castell.

 · Teatre-Museu Dalí, a Figueres.

Recomanacions
 · Cal tenir en compte que en certs períodes el vent de tramuntana pot 
bufar amb molta intensitat.

Centre d’Informació del Parc 
Natural del Cap de Creus
Palau de l’Abat. 
Monestir de Sant Pere de Rodes
17489 El Port de la Selva
Tel. 972 193 191

Gavià argentat / Larus michahellis

http://parcsnaturals.gencat.cat/ca/cap-creus




Parc Natural del Montgrí,  
 les Illes Medes i el Baix Ter
Penya-segats marins, illes i aiguamolls litorals  

al Baix Empordà
El Parc Natural del Montgrí, les illes Medes i el Baix Ter combina al litoral del Baix Empordà hàbitats 
litorals rocosos amb els imponents penya-segats marins del Montgrí, les illes marines més grans 
de Catalunya —les Medes— i la costa sorrenca de la badia del Ter, que conté aiguamolls litorals, la 
desembocadura del Ter, boscos de ribera i conreus amb els arrossars més septentrionals de Catalunya. 
Aquesta riquesa de paisatges es tradueix en una diversitat d’ocells remarcable que inclou ocells marins, 
rapinyaires i una notable diversitat d’ocells aquàtics. 
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Amb tres unitats de paisatge ben diferents, aquesta zona del nord del Baix 
Empordà combina aiguamolls, muntanya i illes en un sol espai natural 
protegit. Les illes Medes són cèlebres pels seus fons marins, famosos 
per la pràctica del submarinisme. També acullen, però, espècies d’ocells 
interessants i la segona colònia més gran de gavià argentat europeu de 
Catalunya. El litoral del Montgrí també acull ocells marins nidificants, 
com ara el corbmarí emplomallat i falcons pelegrins que hi nien, però 
s’estén terra endins amb hàbitats mediterranis on viu l’àguila cuabarrada, 
el gaig blau o el pardal roquer. Els aiguamolls i els arrossars del Baix Ter 
són molt interessants en migració i durant l’hivern, quan poden acollir 
grans quantitats de fredelugues, amb altres limícoles com ara becuts, 
batallaires i becadells. Però també destaca la presència cada cop més 
regular d’alguna raresa que fa les delícies dels ornitòlegs visitants.

Quan s’hi pot anar
La zona és interessant tot l’any, 
i potser el pic de l’estiu, amb 
més afluència turística, és la 
menys atractiva per a l’observació 
d’ocells. Les migracions atreuen 
ocells de pas, hi hivernen 
ocells marins a la costa i les 
zones inundades i durant la 
temporada de cria hi ha espècies 
mediterrànies que hi nien. 

Falciot pàl·lid / Apus pallidus

Ocell de tempesta mediterrani / Hydrobates pelagicus melitensis

© Servicios Editorials Georama

© Ricard Gutiérrez
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GI-610

GI-643

GI-641

Hivern
La badia del Ter és interessant a l’hivern per als ocells marins. Cada vespre es repeteix el fl ux de  gavians argentats, 
que venen de l’interior i van a dormir a les illes Medes. Cada gener se’n registren entre 8.000 i 12.000, en una de 
les concentracions més grans de gavians que hi ha a Catalunya a l’hivern. Amb ells, unes desenes de  corbmarins 
grossos, alguns  xatracs becllargs i nombres variables de  gavines rialleres ocupen l’entorn de les platges de l’Estartit 
i de les illes Medes, on els  corbmarins emplomallats poden haver començat a fer niu ja al desembre. A la badia 
cal cercar alguna  calàbria, que pot ser normalment  grossa o  agulla, però també  petita. Més freqüents són les 

 baldrigues mediterrània i  balear, com també el  mascarell, que pesca mar 
enfora. Les zones humides del Baix Ter acullen segons els anys alguns 
 bitons i, amb ells, un nombre variable, en augment,  d’ànecs, particularment 
 collverds. Els  repicatalons, els  teixidors i els  blauets poden freqüentar els 
canyissars i les llacunes, on també s’amaga alguna  boscarla mostatxuda. 
 Bernats pescaires,  cigonyes blanques i de vegades alguna  cigonya negra 
són presents en arrossars i maresmes.  L’aligot,  l’arpella i de vegades alguna 
 arpella pàl·lida es deixen veure pel Baix Ter, mentre les  àguiles cuabarrades 
sovintegen al Montgrí, on nien a la primavera. La  fredeluga és freqüent als 
arrossars, on també hi pot haver  becuts,  gambes verdes,  becadells, algun 
 territ i algun  batallaire, amb  xivites als canals. La  puput, sedentària, està als 
llocs més càlids, i les  titelles i els  grassets s’uneixen a les  cueretes blanques, 
els  repicatalons, els  pardals, els  pinsans i els  cruixidells pels camps més o 
menys inundats. El Baix Ter ha acollit nombroses observacions d’ocells rars 
a fi nals de la tardor i durant l’hivern, incloent-hi el  mascarell cama-roig, la 
 piula grossa, la  piula de Hodgson, el  grasset de costa, el  mosquiter fosc, 
el  mosquiter comú siberià, la  gamba groga petita o la  fredeluga gregària, 
com també  l’àguila cridanera grossa, per la qual cosa convé sempre estar 
atent a totes les espècies de la zona i anotar acuradament el que veiem.

Corbmarí emplomallat / 

Phalacrocorax aristotelis desmarestii

© Ricard Gutiérrez
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Primavera i estiu
Encara no han començat a niar els gavians cap al març-abril que ja van acabant de fer-ho els corbmarins 
emplomallats, que crien tant a la costa del Montgrí com a les Medes. Des del cap de la Barra, a l’Estartit, 
i mirant al nord, es poden veure exemplars en moviment des dels seus nius a les parets del Montgrí. A 
les Medes hi ha una colònia d’ardeids amb martinets blancs, martinets de nit, esplugabous i uns quants 
martinets rossos. Amaguen els nius entre la vegetació per evitar la depredació per part de les 7.000 
parelles, aproximadament, de gavià argentat que nien a les illes. L’altre ocell marí que hi és present durant 
la temporada de cria és l’ocell de tempesta mediterrani, que normalment té hàbits nocturns i és difícil de 
veure des de la costa. A la primavera també pot haver-hi importants concentracions de baldrigues de les 
tres espècies (mediterrània, balear i cendrosa), així com espècies més escasses a la zona com ara la gavina 
menuda i la gavina capnegra. El falcó pelegrí té diferents parelles al llarg de tota la costa del Montgrí, 
com també a l’inexpugnable Cavall Bernat, a les Medes. Compartint el cel amb ell, trobem els ràpids 
falciots pàl·lids, els falciots comuns i els ballesters. A les platges del Ter hi ha una petita, però en constant 
recuperació, població nidificant de corriol camanegre, particularment a l’entorn del Ter i els aiguamolls 
litorals. Camallargues, corriols petits i torlits també nien al parc. Milans negres, oriols, rossinyols i teixidors 
poden ser presents a les ribes del Ter. A les zones de rocam i interiors trobem les espècies mediterrànies 
habituals, amb la merla blava i el pardal roquer a les zones més rocoses i mallerengues, raspinells, gaigs i 
també gratapalles en zones més obertes.

Tardor
Ja des del juny es veuen els 
falcons de la reina a les ribes 
del Ter, particularment a prop de 
Verges. Els limícoles migratoris 
poden aprofitar els camps 
d’arròs un cop han estat segats 
i inundats. Igualment, passen 
migrant grups de cueretes 
grogues, algunes de les quals 
han niat, i a poc a poc arriben 
els ocells hivernants, marins, 
terrestres i d’aiguamoll amb 
grups de bernats, martinets i 
cigonyes que freqüenten els 
aiguamolls del Baix Ter. 

© Servicios Editorials Georama
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Equipaments i serveis
Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter
Passeig del Port, s/n
Espigó de Llevant
17258 L’Estartit

Més informació: http://parcsnaturals.gencat.cat/ca/illes-medes

Recomanacions
 · Potser no és tan forta com al cap de Creus, però al Montgrí i les 
Medes la tramuntana també pot bufar amb molta intensitat.

 · No es pot desembarcar a les illes Medes. No obstant això, es poden 
visitar des del mar amb embarcacions de fons de vidre o amb caiac.

 · Durant l’estiu, i en cas de risc d’incendi, l’accés al Montgrí amb 
vehicle de motor pot estar restringit.

Com s’hi arriba
L’Estartit és a 53 km de l’aeroport Girona – Costa Brava i a 140 km de 
Barcelona via AP-7. 

Accessos des de Barcelona:
Autopista AP-7 Barcelona – la Jonquera. Sortida 6, Girona N – Olot 

– Banyoles. N-IIa fins passat Medinyà. Carretera GI-633 fins a Torroella 
de Montgrí. Carretera GI-641 a l’Estartit pel sector litoral del Montgrí, 
les Medes i els aiguamolls de la Pletera. Carretera C-31 cap a Pals pels 
arrossars del Baix Ter i les basses d’en Coll.

Autobusos de la companyia AMPSA (www.ampsa.org) connecten 
Girona i Flaçà amb l’Estartit. La línia de tren Barcelona – Figueres – 
Portbou s’atura a Flaçà, a 16 km de l’Estartit.

Descobrir la zona
 · Castell de Montgrí, a Torroella 
de Montgrí.

 · Pobles de Pals i Peratallada.
 · Poblat ibèric d’Ullastret.

Esplugabous / Bubulcus ibis

http://parcsnaturals.gencat.cat/ca/illes-medes
http://www.ampsa.org




Estany d’Ivars,  
 Bellmunt i Belianes

Un aiguamoll enmig dels secans de plana  
i de la serra de Bellmunt

L’estany d’Ivars i Vila-sana es troba al bell mig de la plana cerealista de Lleida. Es tracta d’una llacuna 
recuperada fa pocs anys, on hi ha diverses espècies de canyissar i d’aiguamolls permanents, amb 
algunes espècies pròpies de les maresmes i els boscos de ribera. A pocs quilòmetres, hi ha espècies 
de zones estèpiques, que, a Europa, pràcticament només són presents a la península Ibèrica. La 
combinació dels dos factors fa que en aquest indret es pugui observar un nombre elevat d’espècies en 
poc temps.
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La llacuna és una conca endorreica d’uns dos quilòmetres de llarg per 
gairebé un d’amplada al mig de la qual hi ha força vegetació palustre 
com ara canyissar i jonqueres, com també algunes illetes. Hi ha un 
itinerari que l’envolta i que inclou tres aguaits i una torre d’observació. 
Fora de la llacuna, trobem cultius de regadiu i de secà, que acullen 
espècies pròpies d’aquests ambients i una de les poques poblacions 
nidificants de fredeluga de Catalunya. A 7 km es troba el secà de 
Belianes, on hi ha una representació excel·lent dels ecosistemes estèpics 
de secà, amb una flora autòctona de gran interès i amb perdius, sisons, 
mussols banyuts i sibocs. Al nord, la serra de Bellmunt combina secans 
cerealistes amb marges de brolles de gran interès per les espècies com 
ara el sisó, el xoriguer petit i l’esparver cendrós.

Quan s’hi pot anar
La primavera incorpora totes les 
espècies migrants que venen de 
l’Àfrica, l’estiu és calorós i pot ser 
xafogós a l’entorn de l’estany i 
l’hivern, per l’efecte cubeta, pot ser 
més gèlid al pla que no pas a les 
serres que l’envolten; a més, la boira 
pot fer acte de presència. Amb tot, 
les avifaunes són complementàries i 
diferents i canvien al llarg de l’any, 
per la qual cosa sempre paga la pena 
fer-hi una visita.

Xoriguer petit / Falco naumanni

Siboc / Caprimulgus ruficollis

Sisó comú / Tetrax tetrax



- 63 -

LV-3333

Primavera i estiu
A fi nals de març i principis d’abril encara hi ha ocells hivernants que es barregen amb els primers migradors 
estivals, que inclouen els  camallargues, un dels pocs limícoles que nidifi quen escassament a la llacuna. Podeu 
observar també  martinets menuts, dels quals unes quantes parelles hi nien,  agrons rojos i  martinets de nit, 
que s’uneixen als també sedentaris  bernats pescaires. Les parelles de  cigonya blanca nidifi cants ocupen els 
nius que tenen preparats als marges de l’estany. 

Per la rodalia es poden veure també exemplars  d’esparver cendrós, que 
té algunes parelles nidifi cants en un radi de pocs quilòmetres a l’entorn 
de la llacuna. Igualment, pels camins circumdants, i a les zones més 
eixutes, és fàcil trobar als vespres el  siboc, el  mussol banyut,  l’òliba 
i el  xot, que també són nidifi cants. Atenció als coloms, ja que alguna 
 tórtora sovinteja a la rodalia de l’estany. Entre els passeriformes, són 
abundants el  rossinyol bord i el  trist, com també algunes parelles 
de  teixidor, que fan servir els pollancres de la llacuna i els voltants 
per nidifi car. La  mallerenga de bigotis ha niat un any i és irregular 
a l’hivern. També ha niat la  boscarla mostatxuda, tot i que és més 
freqüent a Utxesa. A les bardisses dels voltants de l’estany, el cant de 
la  bosqueta vulgar també és freqüent, ja que és una espècie típica i 
característica d’aquest aiguamoll. 

Entre les espècies residents, més 
fàcils de veure un cop acabada 
la cria, es troba la  polla blava, 
colonitzadora de l’estany i que 
manté unes quantes parelles 
reproductores.
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Durant la primavera, una colònia de gavines rialleres s’instal·la a una illa de l’estany. És un dels pocs llocs de 
Catalunya on hi ha una colònia nombrosa d’aquesta espècie; no obstant això, va a la baixa per la intensa depredació 
que pateix cada any. Durant la primavera i a l’entorn de la colònia no és rar veure alguna gavina capnegra i algun 
gavià fosc, amb els cada cop més freqüents gavians argentats, que d’una parella nidificant el 2006 han passat a 
50-70 el 2015. Amb tot, la població de cabussó emplomallat continua essent regular i oscil·la entre les 20 i les 30 
parelles reproductores. El cabusset nia en petit nombre i el cabussó collnegre ho havia fet en el passat. Petites 
quantitats de xibecs, ànecs cullerots, grisets o morells cap-rojos crien i l’arpella és regular com a nidificant.

Bellmunt
La zona de Bellmunt acull parelles reproductores de sisó i d’esparver 
cendrós i s’ha citat com a nidificant l’arpella pàl·lida. És una zona 
interessant pel botxí, el mussol i el còlit ros i també hi nia el xoriguer 
petit i el cucut reial. La seva posició elevada també esdevé ideal per 
a la detecció de rapinyaires a distància, que poden incloure voltors, 
àguiles marcenques o fins i tot astors i esparvers.

Belianes
Una visita al secà de Belianes, a només 7 km de l’estany d’Ivars, us permetrà 
observar a partir del mes de maig espècies tan interessants com ara el 
xoriguer petit, el falcó mostatxut, el sisó, el torlit, el cucut reial, el gaig 
blau i l’abellerol. Entre els alàudids, hi ha força exemplars de calàndria i 
de cogullada fosca. La calàndria, però, també es pot veure a l’hivern pels 
camps de cultiu propers a l’estany d’Ivars. Altres espècies residents d’interès 
són la perdiu roja, la xixella, el tallarol capnegre i el botxí meridional. 
Durant els passos migratoris es poden veure espècies més escasses, com ara 
el falcó cama-roig i la més rara arpella pàl·lida russa.

Tardor i hivern
Com totes les zones humides, 
Ivars acull una població variable 
d’ocells aquàtics que hi hivernen. 
També trobem ocells de pas que 
en els darrers anys han inclòs 
rareses a les arbredes i les ribes 
de l’estany, com ara el mosquiter 
de doble ratlla i el repicatalons 
petit. Com a la resta de la plana 
de Lleida, cal tenir en compte la 
possible presència de la boira, que 
pot dificultar algunes observacions, 
però la diversitat d’ocells 
hivernants de procedència europea 
pot ser rellevant i abundant. 
Espècies d’interès poden incloure 
limícoles com ara el becadell sord 
a les àrees d’inundació temporal, el 
blauet, diferents espècies d’ànec, la 
cotxa blava i la gavina menuda.
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Equipaments i serveis
A l’estany d’Ivars hi ha un mirador i tres aguaits. Tot el recorregut és accessible amb cadira de rodes.
Hi ha casetes d’informació als aparcaments de l’estany.

Més informació: http://www.estanyivarsvilasana.cat/ 

Consorci de l’Estany d’Ivars i Vila-sana 
Tel. 973 71 13 13 
estany@plaurgell.cat

Com s’hi arriba
El municipi d’Ivars és a 39 km de la ciutat de Lleida i a 132 km de 
Barcelona.

Accessos des de Barcelona:
Autopista AP-2 Barcelona – Lleida. Sortida 496, Bellpuig – Ivars.
L’autobús 111 uneix Ivars d’Urgell amb Mollerussa i Lleida els dies 

laborables i els dissabtes (http://www.atmlleida.cat). 
Línia R12 de Rodalies de Catalunya (Barcelona – Manresa – Lleida). 

Des de Mollerussa es pot empalmar amb l’autobús 111 fins a Ivars 
d’Urgell (vegeu-ne els horaris).

Per accedir a la zona de Belianes, cal recórrer la LP-2015 entre 
Bellpuig i Belianes. Per arribar al secà de Bellmunt es recomana anar al 
municipi de Bellmunt d’Urgell, agafar la LV-3027 en direcció a Montgai i 
explorar la rodalia.

Descobrir la zona
 · Fira del Teatre al Carrer de 
Tàrrega, al setembre.

 · Castells de la Segarra i de Sió.

Esparver cendrós / Circus pygargus

http://www.estanyivarsvilasana.cat/
http://estany@plaurgell.cat
http://www.atmlleida.cat




Mas de Melons,  
 Alfés i Utxesa

Espècies amenaçades d’extinció  
d’aiguamoll i de secà 

Els secans del sud de Lleida inclouen la Reserva Natural de Mas de Melons, el primer secà protegit de 
Catalunya, i totes les zones estèpiques que hi ha entre aquest espai i la rodalia del Segre i el Cinca, 
amb indrets singulars com la timoneda d’Alfés, únic lloc de Catalunya on sobreviu l’alosa becuda 
i, també, una de les zones humides més importants del país, Utxesa, on trobem juntes espècies 
amenaçades com ara el picampall (la raça mediterrània ibèrica del repicatalons), la mallerenga de 
bigotis, la boscarla mostatxuda i el bitó.
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Mas de Melons està a cavall de dos hàbitats mediterranis de secà. D’una banda, les garrigues altes, amb valls i 
fondalades amb afloraments rocosos i parets que són freqüentades per espècies com ara el duc, la xixella i el 
còlit negre i vessants vegetats amb boscos que acullen espècies forestals mediterrànies o garrigues amb tallarols, 
que inclouen algunes parelles de tallarol emmascarat. D’altra banda, les zones més planes de secà, hàbitat de la 
ganga, el torlit, el gaig blau, el trobat, el cucut reial, l’abellerol, el siboc, la calàndria, la cogullada i la terrerola 
rogenca, amb petites valls i matollars on trobem la tallareta cuallarga, el tallarol trencamates i el botxí. 

Les planes d’Alfés són riques en alàudids i, a més de l’alosa becuda, s’hi poden observar el sisó, el torlit o la ganga.

Utxesa és un pantà que a les parts reblertes ha permès el creixement 
d’un extens canyissar on trobem espècies típiques d’aquest hàbitat. Els 
arbres de ribera que l’envolten acullen espècies com ara el teixidor, el 
milà negre i l’oriol.

Quan s’hi pot anar
La primavera és l’època més adequada per anar-hi, ja que tota la flora mediterrània és en floració i els secans 
s’omplen de cants de calàndries, cogullades i terreroles i els ocells més interessants han arribat de l’Àfrica 
en migració, amb xoriguers petits, gaigs blaus, abellerols, cucuts reials o còlits rossos, que s’afegeixen als 
residents còlits negres, gangues, calàndries o ducs. A l’estiu cal matinar per evitar la baixada de l’activitat 
amb la calor del migdia. A la tardor i a l’hivern hi ha menys activitat als secans, que s’omplen de fringíl·lids i 
aloses, però els aiguamolls d’Utxesa acullen migrants i ocells que hi hivernen.

Calàndria / Melanocorypha calandra

Mallerenga de bigotis / Panurus biarmicus
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el trobem a les parts més altes de Mas de Melons, 
ja que és un ocell a qui li agraden vessants més 
elevats que no pas els del pla. Ocells típics del secà 
com ara el  sisó, la  ganga, el  gaig blau,  l’abellerol, el 
 cucut reial, el  xoriguer petit i el  còlit ros hi estan 
ben representats.  L’esparver cendrós és menys 
abundant en aquesta zona que a l’entorn d’Ivars, 
però també se’l pot trobar. A les nits,  torlits,  ducs, 
 mussols i  sibocs dominen la cantadissa, tot i que 
el  xot ocupa les ribes dels rierols com el Set. La 
majoria  d’estornells són  estornells negres i cal estar 
atents al cel perquè,  aligots a banda, les  àguiles 
marcenques no són rares i nien a la zona. 

Tardor i hivern 
Un cop han marxat els ocells estivals, els migrants 
i els hivernants ocupen el seu lloc. El pas de  grues 
per aquestes planes de Lleida és el més important 
de Catalunya i és regular a la tardor. Així mateix, 
trobem grups de  cigonyes blanques foranes, del 
centre d’Europa, que s’afegeixen a les locals de la 
plana de Lleida i que de vegades també inclouen 
alguna  cigonya negra. Exemplars subadults en 
dispersió  d’àguila daurada i  d’àguila cuabarrada 
poden restar durant l’hivern a la plana de Lleida, 
amb Mas de Melons – Alfés com a indret principal, 
gràcies a l’abundància de preses disponibles, entre 

LV-7003

LV-7021

L-700 LV-7021

C-12

C-230a

C-230a

C-12

AP-2

AP-2

Primavera i estiu
L’activitat dels ardeids nidifi cants a Utxesa 
comença amb el  bernat pescaire, al qual s’uneixen 
el  martinet de nit,  l’agró roig,  l’esplugabous i el 
 martinet blanc. El  cigne mut hi nia, però el silur 
introduït ha eliminat altres nidifi cants de menor 
mida com el  cabussó emplomallat. En alguns racons 
allunyats dels silurs hi ha  rasclons,  cabussets i 
 fotges. Aquest canyissar té una avifauna molt 
interessant i és un dels darrers refugis mundials 
del  picampall o  repicatalons del nord-est ibèric, 
una raça autòctona de les nostres latituds de 
 repicatalons caracteritzada, entre d’altres, pel 
seu fort bec. Amb ells, hi nien algunes parelles 
de  boscarla mostatxuda, que es barregen amb 
les abundants  boscarles de canyar i  balquers. La 
 mallerenga de bigotis té la seva principal, i gairebé 
exclusiva, localització catalana aquí. Pot arribar a 
formar petits grups i el seu brillant color destaca 
enmig del canyissar verd primaveral.  Arpelles i 
 milans negres nien a la reserva i l’entorn agrícola 
de la zona acull  tórtores,  cucuts,  abellerols,  puputs 
o  gralles de bec vermell. Als secans, l’època de cria 
equival a cantadisses d’ocells com tots els alàudids, 
incloent-hi  l’alosa becuda —a Alfés—,  calàndries, 
 cogullades vulgars i  fosques i  terreroles rogenques 
i  comunes, aquesta darrera força escassa. El  cotoliu 



- 70 -

variable i el més freqüent, cigne 
mut a banda, és l’ànec collverd. 
Al seu torn, els milans negres 
són substituïts a mesura que 
avança l’hivern pels milans reials. 
Grups de pinsans, passerells, 
gafarrons, titelles i aloses arriben 
per passar-hi l’hivern, igual que 
ho fan els tords, amb algun tord 
ala-roig i, segons els anys, grives 
cerdanes. Si la primavera té 
l’explosió d’espècies migrants que 
venen de l’Àfrica, l’hivern acull 
grans quantitats d’ocells amb un 
grau de diversitat remarcable que 
fan la visita d’aquestes zones una 
activitat sempre agradable.

les quals hi ha perdius roges 
i conills. L’esmerla hiverna a 
la zona cada any i cal revisar 
cada petit falcó perquè, 
xoriguers comuns a banda, es 
pot tractar d’una esmerla. Al 
rocam continuen els sedentaris 
còlits negres, merles blaves i 
cogullades fosques, i els grups de 
gralles i gralles de bec vermell 
donen un aire especial als llocs 
on s’apleguen. A Utxesa, el bitó 
pot ser present als vespres i les 
nits, quan també s’apleguen els 
corbmarins grossos que han 
arribat a la zona per passar 
l’hivern. El nombre d’ànecs és 

Puput / Upupa epops

Tallarol emmascarat / Sylvia hortensis
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Equipaments i serveis
Hi ha un centre d’informació a Mas de Melons obert els caps de 
setmana. Al seu web hi ha diferents itineraris pels secans de Lleida que 
es poden descarregar.

Més informació: http://parcsnaturals.gencat.cat/ca/mas-de-melons-i-
secans-de-lleida/ 

A la Reserva Natural d’Utxesa 
hi ha una torre d’observació 
habilitada (torre del 19) i un 
recorregut que connecta Utxesa 
amb Torres de Segre.

Més informació: http://www.
lleidatur.com/Turisme/Visita/
espai-natural-cami-natural-
dutxesa/176.aspx 

Recomanacions
 · Els secans de Lleida són hàbitats de temperatures extremes: a l’estiu, 
calor extrema al migdia i, a l’hivern, temperatures a sota zero. Cal 
tenir-ho en compte i anar preparats adequadament.

 · En temps anticiclònic d’hivern hi pot haver boires baixes persistents. 
 · Algunes zones són d’accés restringit per a la protecció d’espècies 
nidificants. Cal respectar la senyalització i no sortir dels camins.

Com s’hi arriba
Mas de Melons és dins el terme municipal de Castelldans, a les 
Garrigues. És a 23 km de la ciutat de Lleida, via C-12, i a 157 km de 
Barcelona, per l’AP-7.
La timoneda d’Alfés és a 10 km de Lleida, via L-702, i a 164 km de 
Barcelona, per l’A-2.
La Reserva Natural d’Utxesa és a 22 km de Lleida, per la N-II, i a 177 km 
de Barcelona, via A-2.

Accessos des de Barcelona:
Mas de Melons. Autopista AP-2 Barcelona – Lleida. Sortida 7, les 

Borges Blanques – Mollerussa. Cal anar en direcció a Castelldans per la 
C-233 i, un cop passat el poble, agafar el trencall d’Aspa fins a Mas de 
Melons.

Timoneda d’Alfés. Autopista AP-2 Barcelona – Lleida. Sortida 7, Lleida. 
Cal seguir per la C-12 en direcció a Maials – Flix i agafar el trencall cap 
a una masia un quilòmetre després d’haver passat per sota de l’AP-2, 
travessar la carretera i explorar la zona de secans.

Utxesa. Des de Torres de Segre, cal seguir les indicacions cap a 
Utxesa i enfilar el camí natural que l’envolta.

Hi ha autobusos que uneixen Torres de Segre i Lleida (www.
atmlleida.cat). Hi ha uns 5 km a peu fins a Utxesa des de Torres. El bus 
120 connecta l’Albagés i Castelldans amb Lleida. Hi ha també uns 5 km 
entre Castelldans i Mas de Melons.

Descobrir la zona
 · Seu Vella de Lleida. 
 · Nucli antic de Lleida: Catedral 
Nova, Institut d’Estudis 
Ilerdencs i la Paeria.

 · Castell de Gardeny, a Lleida.
 · Parc de la Mitjana, a Lleida.

Ànec collverd / Anas platyrhynchos

http://parcsnaturals.gencat.cat/ca/mas-de-melons-i-secans-de-lleida/
http://parcsnaturals.gencat.cat/ca/mas-de-melons-i-secans-de-lleida/
http://www.lleidatur.com/Turisme/Visita/espai-natural-cami-natural-dutxesa/176.aspx
http://www.lleidatur.com/Turisme/Visita/espai-natural-cami-natural-dutxesa/176.aspx
http://www.lleidatur.com/Turisme/Visita/espai-natural-cami-natural-dutxesa/176.aspx
http://www.lleidatur.com/Turisme/Visita/espai-natural-cami-natural-dutxesa/176.aspx
http://www.atmlleida.cat
http://www.atmlleida.cat




El Montsec

La muntanya mediterrània  
que limita amb els Pirineus

El topònim Montsec és sinònim de muntanya, alta i calcària, de penya-segats imponents i congostos 
de vertigen, que contrasta espectacularment amb la plana lleidatana. És frontera per a espècies com 
el trencalòs, que no apareixen més al sud, i refugi d’espècies montanes mediterrànies com el tallarol 
emmascarat. La plana de Lleida acaba als seus peus i tot travessant el cim, comença el Pirineu. Indret 
d’interès, amb espècies d’un lloc i de l’altre, que presenta un gradient altitudinal molt interessant amb 
espècies rupícoles i una alta diversitat d’aus rapinyaires.

© ACNA
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Entre el Pallars Jussà i la Noguera s’estén la serra del Montsec, que 
continua de fet cap a l’Aragó en el que es coneix com a Montsec 
d’Estall. La totalitat del massís té més de 40 km de llarg i és travessat 
per la Noguera Ribagorçana (pel congost de Mont-rebei) i per la 
Noguera Pallaresa, que ho fa pel congost de Terradets, també travessat 
per la carretera C-12. El Montsec d’Ares està entre els dos rius, i el de 
Rúbies, a l’est de la Pallaresa. És un massís calcari d’alçada mitjana 
(més de 1.600 metres), al qual manquen espècies típicament alpines 
nidificants com ara el grasset de muntanya i la llucareta, però sí que 
acull espècies dels estatges més alts de les muntanyes mediterrànies 
com l’alosa i la tallareta cuallarga i una gran diversitat de rapinyaires 
pròpies d’aquests ambients de rocam calcari. El trencalòs, el voltor 
comú, l’aufrany, l’àguila daurada, l’àguila cuabarrada o el falcó pelegrí 
són espècies pròpies del Montsec. 

El de Mont-rebei és gairebé 
verge, només travessat per 
una sendera excavada a la roca 
no apta per a persones amb 
vertigen. El de Terradets permet 
fer parades discrecionals amb 
vehicle per explorar les parets. 
Rapinyaires, ballesters, roquerols, 
gralles de bec vermell i fins 
i tot algun pela-roques a la 
tardor sovintegen en aquestes 
impressionants parets calcàries.

Gralla de bec vermell /  

Pyrrhocorax pyrrhocorax

Ballester comú / Apus melba

L’ascens a la part alta del massís, 
per exemple des d’Àger, permet 
anar copsant la varietat faunística 
associada als canvis de vegetació 
i combinar espècies mediterrànies 
com ara el cotoliu, la cogullada 
vulgar, l’oreneta cua-rogenca, 
els tallarols emmascarat, de 
garriga o capnegre, el pardal 
roquer i l’estornell negre amb 
d’altres com ara el gamarús, 
l’enganyapastors, l’alosa, el 
trobat, el pardal de bardissa, la 
cotxa fumada, la merla blava 
i el sit negre. Els congostos 
són indrets espectaculars de 
concentració de fauna. 
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LV-9124

LV-9124

LV-9121

LV-9311

C-13

C-13

C-13

C-12

C-12





Parc Natural  
de la Muntanya de Montserrat

Un massís d’espadats i boscos verticals enmig dels 
conreus

El massís muntanyós de Montserrat —literalment «muntanya serrada»— es caracteritza per un relleu 
abrupte, amb molts penya-segats i parets. La combinació de les formacions verticals, els alzinars i les 
pinedes als canals i els camps de cultiu a la plana circumdant fa que l’ornitòleg pugui gaudir aquí 
d’espècies de rapinyaires i d’ocells rupícoles i, alhora, d’espècies mediterrànies de brolles i d’espais 
oberts.

© Juan José Pascual
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La singular silueta d’aquesta complexa formació rocosa, feta d’espadats 
en forma de dent, s’alça de manera abrupta i imponent enmig d’un 
paisatge pla. Tot i que el punt culminant té una altitud de 1.236 metres, 
la planor circumdant fa que el massís sorgeixi en l’horitzó com una 
impressionant muntanya d’agulles rocoses singulars.

L’interès ornitològic rau en la 
combinació d’espècies rupícoles, 
algunes de distribució reduïda a 
Europa, i d’espècies de distribució 
mediterrània als boscos i a les 
zones obertes als camps de 
cultiu. Així, hi conviuen espècies 
singulars com ara l’àguila 
cuabarrada, el duc, el cercavores, 
la merla blava, el pela-roques 
i el pardal roquer amb d’altres 
de més freqüents com ara el 
tallarol capnegre, el gratapalles, 
el capsigrany i la perdiu roja, en 
un entorn on també viu la cabra 
salvatge.

Quan s’hi pot anar
La primavera i l’estiu són 
especialment interessants, 
malgrat que a l’hivern arriben 
ocells hivernants propis 
d’ambients rupícoles com ara el 
cercavores i el pela-roques.

Primavera i estiu
Per detectar totes les espècies nidificants estivals, és aconsellable visitar 
la muntanya de Montserrat a partir de l’abril, quan ja han arribat totes 
les espècies estivals. Mentre arriben els darrers migrants, d’altres com 
el duc en aquesta època ja tenen polls.

Als alzinars del peu de la muntanya, i per qualsevol massa boscosa 
d’alzines o pinedes de les valls, és força freqüent el mosquiter pàl·lid, 
com també espècies residents com ara el tallarol capnegre, el bruel, 
el raspinell comú i el gratapalles. Altres espècies són més fàcils de 
sentir que no pas de veure, com l’oriol i el xot a les nits. Pujant a les 
zones més altes hi poden aparèixer, a banda de roquerols, el corb, el 
falcó pelegrí, l’àguila cuabarrada i fins i tot l’aufrany, que ha colonitzat 
recentment el massís.

Bruel / Regulus ignicapilla

© Juan José Pascual
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A-2

A-2

C-55

N-IIa

N-IIz

N-IIa
B-112

BP-1103

BP-1121

BP-1101

A la zona del peu de la muntanya, on els camps de cultiu s’alternen 
amb bosquines, podem trobar la  bosqueta vulgar, ja ben avançat el 
mes de maig, i, més escassament, alguna parella de  capsigrany,  tallarol 
de garriga o  sit negre. Així mateix, en alguns llocs com masos i camps 
oberts és possible veure, entre fringíl·lids i  pardals, el  cotoliu, el  pardal 
roquer i algunes  perdius roges, entre altres espècies mediterrànies. 

Roquerol / Ptyonoprogne rupestris
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Hivern
Una visita hivernal té moltes possibilitats de detectar el cercavores, 
de vegades al mateix aparcament del monestir o alternativament a les 
parts més altes a prop de Sant Jeroni. Algun exemplar de merla de pit 
blanc també pot freqüentar aquestes zones altes, mentre que el pela-
roques, hivernant regular, és més difícil de localitzar.

Raspinell comú / Certhia brachydactyla

Cercavores / Prunella collaris
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Equipaments i serveis
Més informació: http://muntanyamontserrat.gencat.cat/ 

Centre d’Informació del Parc 
Natural de la Muntanya de 
Montserrat
Monestir de Montserrat
Pl. Abat Oliva, s/n
08199 Montserrat (Monestir)
Tel. 93 835 06 44 / 93 828 40 07 

Recomanacions
 · És important no allunyar-se dels camins senyalitzats, tant per 
seguretat com per respecte a la vegetació.

Com s’hi arriba
Montserrat és a 60 km de Barcelona.

Accessos des de Barcelona:
Autopista C-16, autovies A-2 i C-58. Sortida Montserrat.
La companyia Julià (http://autocaresjulia.com/ca) opera una línia 

regular que uneix Barcelona amb Montserrat. 
Línia R5 d’FGC (Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya), que surt 

de la plaça d’Espanya i va fins a l’estació de Monistrol de Montserrat. 
Enllaç des de la mateixa estació amb el funicular de Montserrat. https://
www.fgc.cat/cat/bitllets_oci_turisme.asp 

Hi ha un funicular a la Santa Cova i un altre a Sant Jeroni que 
faciliten l’accés a diferents zones del massís.

Descobrir la zona
A més de ser un parc natural 
molt singular, Montserrat 
és un símbol de la identitat 
catalana i un focus de cultura i 
espiritualitat. Es recomana visitar 
la basílica i tota l’oferta cultural 
de la zona.

http://muntanyamontserrat.gencat.cat/
http://autocaresjulia.com/ca
https://www.fgc.cat/cat/bitllets_oci_turisme.asp
https://www.fgc.cat/cat/bitllets_oci_turisme.asp




Espais Naturals  
 del Delta del Llobregat

Rareses ornitològiques al costat de Barcelona
Les reserves naturals del Remolar – Filipines i de la Ricarda – Ca l’Arana tenen la finalitat de protegir 
les zones humides del delta del Llobregat. Amb altres zones naturals de menor grandària configuren 
els actuals espais naturals del delta del Llobregat. Malgrat la proximitat a la conurbació barcelonina, 
hi ha una diversitat molt alta d’avifauna, que li dona importància internacional, tot i que sempre 
en quantitats relacionades amb la grandària de l’espai. Hi ha una bona xarxa de camins, aguaits 
i miradors, la majoria, però, amb horaris d’obertura i tancament al públic. La seva localització 
estratègica al litoral central, les bones comunicacions i la bona informació disponible fan que sigui 
sempre un lloc interessant de visitar.

© Turismo Verde S.L.
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El delta del Llobregat és un delta àmpliament urbanitzat. L’aeroport del Prat hi ocupa una posició central i 
tot el terme municipal del Prat de Llobregat hi està inclòs. De relleu totalment pla, a banda de zones urbanes 
hi ha camps de cultiu d’horta i regadiu, restes d’arbredes de ribera, una pineda litoral de pi pinyer —fet 
diferencial d’altres aiguamolls catalans—, llacunes i maresmes litorals i una platja sorrenca i plana que dona 
lloc a una plataforma continental de fons sorrencs i llimosos molt rics.

La proximitat a Barcelona permet 
combinar la visita o bé fer-hi 
una escapada des de la ciutat. 
Alternativament, s’hi poden 
dedicar unes quantes hores en 
arribar o sortir de Catalunya 
per l’aeroport del Prat o anar-hi 
regularment. La llista d’espècies 
observades bé justifica una visita, 
ja que la diversitat d’hàbitats, la 
grandària de l’espai i la quantitat 
de persones que en gaudeixen 
han produït interessants cites 
de rareses i n’han millorat el 
coneixement de la fauna. Espècies 
d’importància internacional que 
hi nien són la gavina corsa o el 
martinet menut, mentre que 
la baldriga balear, el morell 
xocolater, la boscarla mostatxuda 
o el bitó hi són presents a l’hivern. 

Primavera i estiu
Els interessats a detectar la 
boscarla mostatxuda tenen les 
seves millors opcions durant el 
març, especialment a la primera 
quinzena, quan els exemplars 
hivernants comencen a cantar 
i encara no han arribat les 
boscarles de canyar. A finals de 
mes han marxat ja gairebé totes 
les cotxes blaves que hi han 
hivernat. També sobretot entre 
mitjan març i el mes d’abril 
migren unes quantes polles 
pintades i rascletons, aquests 
darrers una mica més tardans. 
Espais de maresma a Cal Tet o 
la maresma de les Filipines són 
llocs per provar-hi sort. El seu 
parent més gran, la polla blava, 
és present al delta del Llobregat, 
tot i que en menys abundància 
que a l’Ebre. 

Quan s’hi pot anar
L’atractiu del delta del Llobregat 
és màxim a principis de la 
primavera. L’hivern és també molt 
interessant, mentre que l’estiu 
sol ser molt sec i la tardor és 
variable però també d’interès.

Hi ha dues zones principals de 
visita: la Reserva Natural del 
Remolar – Filipines, a Viladecans, 
i la de la Ricarda – Ca l’Arana, 
al Prat de Llobregat. Totes dues 
són complementàries i ofereixen 
una rica diversitat d’ambients i 
espècies.

Perdiu de mar / Glareola pratincola

Polla blava / Porphyrio porphyrio
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A la platja podeu contemplar encara bones concentracions de  baldriga balear, enmig de les quals es pot 
reconèixer la  baldriga mediterrània, així com el  gavot, el  mascarell, els  paràsits cuapunxegut i  gros i, també, 
el  paràsit cuaample, ja més avançada la primavera. El  corriol camanegre, abans abundant, ara és més escàs a 
la platja, on també s’han començat a reproduir alguns exemplars de  trobat a Ca l’Arana.

Març i abril són mesos de màxima migració:  agrons rojos,  martinets de nit —que hi nien—,  menut i algun  ros, 
 gavines corses al tram fi nal del Llobregat i  fumarells carablancs amb limícoles migratoris. Alguns d’aquests 
limícoles hi tenen petites poblacions nidifi cants, com ara el  corriol petit, el  camallarga i l’escassa i irregular 
 perdiu de mar. El  xatrac menut i el  bec d’alena també han niat i a les llacunes hi trobem  xibecs,  ànecs 
blancs,  ànecs grisets i  cabussons emplomallats criant. El  xot és freqüent al delta i també hi ha  mussols i 
 òlibes. Entre els passeriformes, hi ha parelles nidifi cants de  teixidor,  cuereta groga i  trist, a banda de les 
freqüents  boscarles de canyar,  rossinyols bords i  balquers. 

C-31

B-203

B-22

C-32B

Boscarla mostatxuda / Acrocephalus melanopogon
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Tardor i hivern
Durant l’estiu hi ha concentracions de gavians, gavines i xatracs a la 
costa. Alguns limícoles trien les maresmes que encara tenen aigua per 
migrar-hi. També hi arriben ocells en dispersió com ara martinets blancs 
i flamencs, i fins i tot algun becplaner. Els ànecs que hi hivernen es van 
concentrant a les llacunes del delta, on també es poden veure àguiles 
pescadores, arpelles, aligots, àguiles calçades i algun astor. A banda 
de grups de passeriformes, que poden incloure aloses, cogullades i 
fringíl·lids, també hi ha estols de becs de corall senegalesos, que també 
hi nien. A l’entorn de Cal Tet i en algun altre indret del delta hi ha alguns 
torlits hivernants, mentre que cada cop sembla hi hagi menys lloc per 
a les abans abundants fredelugues i daurades grosses, ara restringides 
gairebé a les dues reserves naturals i a la rodalia immediata. A la costa 
hi pot haver importants concentracions puntuals de baldrigues balear i 
mediterrània i sempre cal estar atents a la presència d’alguns exemplars 
de calàbria, cabussó emplomallat, mascarell o gavot.

Zones d’interès properes
El Parc Natural del Garraf, al sud del delta, ofereix possibilitats de 
cercar espècies mediterrànies escasses a prop de Barcelona com ara 
el còlit ros, la tallareta cuallarga, l’àguila cuabarrada, el capsigrany, 
el trobat, la merla roquera, la merla blava, el botxí meridional i 
l’estornell negre. Al litoral, el nucli de Garraf pot produir cites de falcó 
pelegrí, falciot pàl·lid, roquerol i merla blava, a banda d’ocells marins, 
amb la gavina corsa inclosa.

Ànec cullerot / Anas clypeata
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Recomanacions
 · En cas de visites de grups, és millor posar-se en contacte prèviament 
amb el Consorci del Delta del Llobregat, que també gestiona les visites 
escolars a la zona. 

 · Les zones de Cal Tet i les Filipines tenen horaris limitats d’accés. 
Consulteu el web del Consorci per a més informació, horaris, 
itineraris, informació ornitològica i propostes. 

 · A l’estiu i sobretot a la tardor és aconsellable utilitzar un repel·lent 
antimosquits.

Equipaments i serveis 
A la Reserva Natural del Remolar – Filipines hi ha dos aguaits adaptats 
a persones amb discapacitat, oberts al públic amb horari, dues torres 
d’observació sempre obertes i set pantalles d’observació. La Reserva 
Natural de la Ricarda – Ca l’Arana disposa de dos aguaits d’observació 
(també amb horari), sis torres d’observació i quatre pantalles 
d’observació. Hi ha petits llocs d’informació a l’entrada de Cal Tet i el 
Remolar. 

Més informació: http://www.deltallobregat.cat

Com s’hi arriba
L’aeroport Barcelona – El Prat és situat entre les dues reserves naturals 
i des de l’exterior de la T1 es pot veure la maresma de les Filipines i 
l’estany del Remolar. 

Accessos des de Barcelona:
El Remolar – Filipines, via C-31. Autovia de Castelldefels, en direcció a 

l’aeroport. Sortida 190. Bus 46, Pl. Espanya – Aeroport BCN, parada codi 
3307, fins a l’aparcament d’empleats i a peu fins a la reserva. 

Cal Tet (la Ricarda – Ca l’Arana). Autovia C-31, sortida 194B, el Prat 
de Llobregat. Després, cal seguir les indicacions a Delta del Llobregat / 
Espais Naturals.

Línia 9 del metro de Barcelona, estació Les Moreres, i a peu per la 
vora del riu 2 km fins a l’entrada de Cal Tet. Bus 65, Pl. Espanya – El 
Prat, i a peu pel marge del riu. 

Descobrir la zona
Altres propostes 
culturals a la zona:
 · Colònia Güell, a Santa Coloma 
de Cervelló.

 · Museu i mines prehistòriques 
de Gavà.

http://www.deltallobregat.cat




Barcelona

Parcs urbans, muntanyes i litoral 
Malgrat que Barcelona és atractiva per si mateixa i pel conjunt d’activitats, propostes i béns culturals 
de què disposa, també acull un bon nombre d’espècies d’ocells que no tan sols es refugien en parcs 
urbans i a les muntanyes del Tibidabo o Montjuïc, sinó que també poden ser presents gairebé en 
qualsevol espai verd de la ciutat o al sector litoral.

© Arthur Friedrerich Selbach
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La muntanya del Tibidabo i tota la serra nord de la ciutat formen 
part del parc de Collserola. Hi ha possibilitat d’accedir-hi amb 
transport públic, i la diversitat d’ocells forestals és important i inclou 
rapinyaires com ara l’aligot, l’esparver i l’astor. Tota la serra acull 
també poblacions d’una espècie naturalitzada, el rossinyol del Japó, que 
comparteix hàbitat amb el tallarol i la mallerenga. Durant la tardor, 
moltes espècies de rapinyaires migren al sud passant per damunt de 
Collserola, i el parc fa anys que en fa un seguiment. Al web del parc hi 
ha propostes d’itineraris i en teniu més informació.

Més informació: http://www.parcnaturalcollserola.cat/ 

Montjuïc
La muntanya olímpica de Montjuïc està força més humanitzada que la 
del Tibidabo i la serra de Collserola. No obstant això, la gran extensió 
de jardins i parcs urbans i el seu relatiu efecte illa litoral voltada 
de zones urbanes atreuen interessants poblacions d’ocells de bosc i 
bardissa, com també migrants. Al vessant de mar, els penya-segats 
davant el port són hàbitat de cria del gavià argentat, però també del 
xoriguer comú i del falcó pelegrí. És fàcil contemplar falciots negres 
i pàl·lids i ballesters solcant el cel entre Montjuïc i el port durant la 
primavera i l’estiu. Molts jardins atreuen petits ocells, però també hi ha 
algun esparver comú que se n’aprofita. 

Parcs urbans
La cotorreta de pit gris es pot veure gairebé per tota la ciutat. Menys abundant però també present és la 
cotorra de Kramer, de cua més llarga i tons més vius i que fins i tot es pot veure a la Rambla. En alguns 
indrets de la ciutat s’hi troben altres espècies de cotorres i lloros que s’han assilvestrat: l’aratinga mitrada, 
per damunt de la Diagonal, a la zona de Sant Gervasi i Sarrià, i altres espècies, menys abundants, a la 
Ciutadella. A l’hivern, bruels, reietons i mallerengues petites, blaves, carboneres o cuallargues es poden 
barrejar amb pit-rojos, cotxes fumades, cueretes blanques i ocells granívors aquí i allà. Atenció al cel si 
visiteu la Sagrada Família, perquè una parella de falcó pelegrí hi té residència i hi nia.

Quan s’hi pot anar
Tot l’any. A la primavera i a 
l’estiu hi ha presents espècies 
estivals com ara el falciot pàl·lid, 
el ballester i la gavina corsa i, a 
l’hivern, alguns ocells forestals 
hivernants ens visiten.

Tibidabo i Collserola

Gavina corsa / Larus audouinii

Cotorreta de pit gris / Myiopsitta monachus© Ricard Gutiérrez

http://www.parcnaturalcollserola.cat/
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Litoral
A l’hivern, la costa atreu bons nombres de  gavines, 
particularment  gavines rialleres i  gavians argentats. 
Enmig, trobem alguns exemplars de  gavià fosc, 
 gavina capnegra i  xatrac becllarg. Mar enfora hi ha 
 mascarells,  corbmarins grossos i algun  corbmarí 
emplomallat, particularment durant l’estiu i la 
tardor. També s’hi pot observar alguna baldriga, 
especialment la  balear i la  mediterrània. Quan fa 
bona mar, i si disposeu d’òptica adequada i teniu sort, 
podreu veure algun cetaci com ara dofi ns mulars o 
fi ns i tot rorquals comuns entre l’abril i el juny. Dins 
del port de Barcelona s’hi ha establert els darrers 
anys una colònia nidifi cant de centenars de parelles 
de  gavina corsa, per la qual cosa no és estrany veure 
aquesta espècie marina amenaçada al litoral de la 
ciutat, molt especialment entre el març i l’agost.

Hi ha moltes propostes per a visites 
turístiques culturals a Barcelona: 

Descobrir la zona

Falcó pelegrí / Falco peregrinus

 · Visita al Barr i Gòtic, inclosa la catedral.
 · Palau de la Música Catalana, edifi ci modernista 
per excel·lència que va construir Lluís Domènech 
i Montaner i que és Patrimoni de la Humanitat. 
Del mateix arquitecte també hi ha el Laboratori de 
Natura del Museu de Ciències Naturals, al parc de 
la Ciutadella, que custodia col·leccions de zoologia 
obertes actualment per a l’accés científi c.

 · Obres mestres de Gaudí: Sagrada Família i Parc Güell.
 · Museus de la ciutat: MNAC (Museu Nacional 
d’Art de Catalunya), que conté pintures murals 
romàniques; Fundació Joan Miró, al parc de 
Montjuïc, i Museu Picasso.





Parc Natural  
 del Delta de l’Ebre

El paradís ornitològic de Catalunya
El delta de l’Ebre és un dels millors indrets d’Europa per observar ocells. Zona humida d’importància 
mundial, és una de les principals de la Mediterrània occidental i presenta una gran diversitat 
d’hàbitats costaners afavorits per la confluència de les aigües marines i fluvials, unides a les del subsol, 
que hi afloren en estanys i llacunes. Destinació obligada per a l’observador d’ocells a Catalunya, el Parc 
Natural del Delta de l’Ebre disposa d’equipaments adequats per conèixer més bé les prop de tres-centes 
cinquanta espècies d’ocells que han estat citades i que sovint es troben en grups i quantitats poc vistes 
al sud d’Europa.

© Tina Bagué
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Aquesta gran plana deltaica de 320 km2, on el riu Ebre es ramifica i 
desemboca al mar, és la zona humida més important de Catalunya i de 
la Mediterrània occidental.

El paisatge totalment pla del delta combina la presència de sorrals i 
dunes vives, seguits de llacunes i aiguamolls salabrosos a la vora del 
mar rodejats d’extensos arrossars que s’estenen per la plana deltaica. 
El cicle de l’arròs explica el paisatge canviant del delta al llarg de l’any: 
marró i eixut a finals d’hivern i principis de la primavera, inundat 
i progressivament més verd des de mitjan primavera fins a l’estiu, 
groc a principis de la tardor i ja blau, un altre cop inundat, durant la 
tardor i la primeria de l’hivern. Les illes de l’Ebre i alguns trams de les 
ribes comprenen boscos de ribera, mentre que a la part interior hi ha 
petites surgències d’aigua dolça de l’aqüífer, els Ullals, atípica i estètica 
estampa en un entorn dominat pels paisatges salabrosos.

L’interès naturalístic i ornitològic del delta de l’Ebre té rellevància 
internacional. Aquí hi ha plantes endèmiques, però també la 
concentració més gran d’espècies d’ocells amenaçades de Catalunya. Hi 
són les colònies de cria de gavina corsa més importants de Catalunya 
i de les més grans del món, una de les poblacions més importants de 
repicatalons, de la subespècie mediterrània witherbyi, també anomenat 
picampall, o la segona colònia més gran a la península Ibèrica de 
flamencs i de capons reials, acompanyats de martinets rossos, perdius 
de mar, gavines capblanques, xatracs i limícoles nidificants com no n’hi 
ha enlloc més de Catalunya.

© Miguel Raurich

Gavina capblanca / Chroicocephalus genei

Fumarell carablanc / Chlidonias hybridus
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Martinet ros / Ardeola ralloides

Quan s’hi pot anar
Al delta de l’Ebre es pot observar 
una gran varietat d’ocells en 
qualsevol temporada de l’any. I 
paga la pena visitar-lo en totes 
les èpoques. El delta, com tots 
els aiguamolls, és un indret 
important per a la migració i 
gairebé tots els ocells del delta 
tenen poblacions migratòries, 
sigui la totalitat de la població o 
només una part. La primavera és 
una bona època: arriben ocells 
de l’Àfrica i els arrossars encara 
secs fan que els ocells s’acumulin 
a les zones inundades litorals. 
Però encara ho és més la tardor, 
quan la sega de l’arròs produeix 
espectacles incomparables amb 
milers d’ocells alimentant-se 
darrere els tractors de fanguejar. 
Un de cada quatre ocells 
citats al delta hi nia i totes les 
especialitats que han arribat de 
l’Àfrica per nidificar-hi hi són 
presents. En total, unes cent 
espècies hi nien, entre elles fins 
a deu de martinets i agrons, nou 
espècies d’ànecs, sis de gavines 
o set de xatracs i fumarells. Cap 
altre lloc de les nostres latituds 
no presenta una diversitat similar. 
L’hivern atreu moltes espècies 
—dues de cada tres de la llista 
dels ocells del delta— a passar-
hi l’estació en arrossars, badies 
i llacunes. Desenes d’espècies 
de limícoles o ànecs, bernats i 
martinets fan que aquesta zona 
aculli fins a més de tres-cents 
mil ocells aquàtics hivernants, 
gairebé dos de cada tres dels que 
ho fan a Catalunya. 

Primavera
Tot i que és més freqüent a l’hivern, particularment a la badia del 
Fangar i la costa del Montsià, durant l’abril es pot veure la baldriga 
balear, com també espècies marines migratòries com ara el paràsit 
cuapunxegut i fins i tot l’ocell de tempesta. Durant la primavera migra 
el xarrasclet i es poden veure concentracions importants d’ànecs, com 
ara el xibec. El griset tria ambients salabrosos com ara les salines de la 
Tancada i el collverd és freqüent pertot.

Sobretot a partir del maig, i fins a l’estiu, els martinets menuts són 
fàcils de veure als canyissars del delta. L’Encanyissada, els filtres verds 
del Goleró o l’Embut, Riet Vell o l’Aufacada són bons llocs. Altres ardeids 
com ara el martinet de nit —especialment al vespre—, el martinet ros, 
el martinet blanc i l’agró roig són fàcils de veure en qualsevol punt. 
L’agró blanc presenta una població nidificant d’unes desenes de parelles, 
després que n’hi pugui haver fins a més d’un miler durant l’hivern. De 
tant en tant es pot veure algun martinet de color gris o mig gris i blanc, 
que és un martinet dels esculls o bé un híbrid entre martinet blanc i 
martinet dels esculls: un o dos exemplars cada any entre les Olles i Canal 
Vell i entre la Tancada i l’Encanyissada. Altres espècies que s’hi troben 
normalment són el becplaner, particularment a Buda i a la punta de la 
Banya, les cigonyes, en migració —a l’hivern hi ha la cigonya blanca—, el 
capó reial, cada cop més freqüent, i els flamencs.

Les arpelles vulgars no nien al delta, però encara es pot veure algun 
ocell en migració a principis de la primavera. Els falcons pelegrins que 
han hivernat marxen també progressivament cap al nord i només hi 
nien els freqüents xoriguers comuns. Qualsevol rapinyaire mereix, però, 
un cop d’ull, ja que són moltes les espècies que migren per la zona.

© Ricard Gutiérrez
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Als arrossars i a les vores de les llacunes es poden arribar a veure espècies d’interès com ara la polla pintada 
i, més rarament, el rascletó i el rasclet. La llacuna de Riet Vell és un bon indret per provar sort. La polla 
blava és abundant sobretot a l’hemidelta sud, a l’entorn de les llacunes, com ara l’Aufacada, l’Encanyissada, 
incloent-hi el filtre verd de l’Embut, o Riet Vell, particularment durant l’època en què els arrossars estan secs. 
També és present a l’hemidelta nord, als filtres verds del Goleró, les Olles o el Garxal. Les fotges poden criar 
enmig dels arrossars i entre elles cada any hi ha alguna amenaçada fotja banyuda, procedent dels projectes 
de reintroducció a València. El Garxal o l’entorn de l’Encanyissada són llocs on han estat citades. 

Entre els limícoles hi ha espècies comunes a tot el delta com el 
camallarga, present a tots els arrossars. La perdiu de mar és de 
distribució més discontínua —es pot provar sort a Buda, des del mirador 
de l’Aufacada, a l’entorn de Riet Vell o a prop de les Olles. La gamba roja 
i el bec d’alena prefereixen ambients molt salabrosos per niar-hi, com 
ara els de la punta de la Banya i les salines de la Tancada, mentre que el 
corriol camanegre és freqüent a les platges i les salines. Primavera és 
sinònim de diversitat de limícoles migrants, i les badies del Fangar i els 
Alfacs són plenes de territs variants —tres-dits, menut i becllarg—, amb 
corriols grossos, becuts, pigres grisos, tètols cuabarrats i gambes verdes, 
que aprofiten aquests ambients que recorden els intermareals del nord 
d’Europa i que atreuen aquestes espècies en gran nombre. Als arrossars i 
les maresmes cal cercar, entre valones, gambes roges, tètols cuabarrats 
o batallaires, altres espècies més escasses com ara el territ de Temminck 
i la siseta. A més, cada any apareixen espècies de limícoles rares que fan 
les delícies dels ornitòlegs. L’escuraflascons, el territ becadell o la siseta 
cendrosa en són exemples. 

Les gavines capblanca i corsa 
són comunes a tota la costa del 
delta. Podeu veure amb facilitat la 
primera al Goleró o al Trabucador, 
i la segona, tant a les platges com 
als arrossars inundats. Paga la pena 
veure de lluny i sense molestar les 
seves colònies de cria de les Salines 
de la Tancada i la punta de la 
Banya. Entre els xatracs, hi trobem 
el curroc patrullant pels arrossars 
i els xatracs becllarg, comú i 
menut per la costa. Els quatre nien 
al delta, en llocs variables segons 
els anys. Avançada la primavera 
i a principis d’estiu comencen a 
niar els fumarells carablancs, que 
sovintegen en canals i arrossars 
durant tota la temporada.

Gavià argentat / Larus michahellis
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Les nits de primavera al delta, a banda d’ocells aquàtics, són amenitzades pel cant del  xot, freqüent als arbres 
de l’Ebre i a les urbanitzacions com ara Riumar i Els Eucaliptus.  L’òliba també es pot veure amb una certa 
facilitat si fem recorreguts nocturns en cotxe o a la reserva de Riet Vell, on nia. El  mussol és més rar, però 
hi ha una petita població de  mussol banyut que nia a la zona d’Els Eucaliptus i que es pot sentir —i veure— 
regularment a la zona. S’observen també fàcilment els  sibocs al capvespre i a la nit a les zones més interiors 
del delta, per exemple a l’entorn de l’Ampolla o de Sant Carles de la Ràpita.

Entre els passeriformes, hi nidifi quen la  terrerola rogenca i la  terrerola 
vulgar, la primera menys escassa que la segona, acompanyant les 
freqüents  cogullades vulgars. Indrets per cercar-les són el Garxal, els 
erms de la Tancada o l’entorn de l’Aufacada. Altres nidifi cants són els 
ocells de canyissar com ara el  rossinyol bord a la ribera del riu o en 
algunes basses, el freqüent  trist i el  boscaler comú, per exemple a 
l’Encanyissada o l’Aufacada, amb  balquers i  boscarles de canyar. Les 
zones d’horta properes al riu i ambients periurbans a prop del riu 
acullen espècies típiques mediterrànies com ara el  tallarol capnegre, 
fringíl·lids i els  estornells negre i  vulgar. El  teixidor nia a les arbredes 
de ribera i recents colonitzadors com a nidifi cants inclouen el  trobat en 
salobrars litorals amb alguna parella de  tallarol trencamates. 

C-42

T-340

TV-3404

TV-3406
E-90

N-340

N-340

AP-7

Flamenc / Phoenicopterus roseus
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El nombre de migrants és espectacular i es poden trobar a qualsevol lloc. Poden aparèixer bones 
concentracions després de tempestes nocturnes i abundar-hi còlits grisos i rossos, bitxacs rogencs, 
papamosques, tallarols, capsigranys (inclòs algun de balear), papamosques grisos (també amb alguns de la 
forma balear), orenetes de totes les espècies i fins i tot espècies més escasses com ara la piula gola-roja i la 
bosqueta icterina.

Estiu
L’estiu presenta tots els arrossars, o gairebé tots, amb el color verd propi de la planta en creixement. Enmig 
dels arrossars, els caps d’agrons rojos, martinets o camallargues ens indiquen que hi pot haver ocells 
amagats alimentant-s’hi. Els camps que han fallat o s’han deixat inundats són freqüentats per limícoles que 
ja tornen de la migració durant el juliol, sovint en plomatges d’adult en muda molt interessants d’estudiar. 
Amb ells, joves de gavina vulgar i fumarells carablancs, que nien fins a l’agost als filtres verds, a Riet Vell o a 
l’Encanyissada. Mentre aquests encara crien, el fumarell negre ja migra 
cap al sud per la costa i el mar i, amb ell, algun rar fumarell alablanc. 
Grups de xatracs joves demanen aliment als adults a prop de les 
colònies de cria, on també sovintegen alguns xatracs grossos migrants 
i a poc a poc les gavines corses van marxant cap a l’Àfrica. Apareixen 
ja territs tres-dits i gavines capnegres a les platges, com també alguns 
migrants i dispersius com ara el falcó de la reina i l’esparver cendrós, i, 
a poc a poc, amb les primeres fredelugues comencen a arribar els ocells 
que hivernen. 

Tardor
La tardor és època de màxima migració, amb els joves que s’afegeixen 
als adults que han començat a passar durant l’estiu. Hi pot haver 
concentracions molt importants de limícoles a prop de l’Aufacada, als 
camps que ja hagin estat fanguejats i inundats, o al Goleró i a la badia 
del Fangar, com també al Garxal, depenent del nivell de l’aigua. Arriben 
també els gavians foscos a hivernar al delta i es mesclen amb la resta 
d’espècies als arrossars, que apleguen milers d’ocells entre bernats, 
capons, martinets, gavines i alguns limícoles resseguint els tractors que 
enfonsen el rostoll de l’arròs, el fanguegen i fan aflorar a la superfície 
crancs, cucs i altres preses que fan les delícies d’aquests ocells.

És època de pas de la cuereta groga, que es pot aplegar en grups 
importants i, dins d’aquests grups, contenir també alguna cuereta 
citrina. Bitxacs rogencs i còlits també poden freqüentar els arrossars, 
mentre que les arbredes i els arbusts poden presentar bons nombres 
de passeriformes com ara mosquiters de passa i tallarols de gairebé 
totes les espècies. La cotxa blava també arriba aviat i alguns exemplars 
hivernen al delta, a l’entorn de canyissars i basses. 

Tètol cuabarrat / Limosa lapponica

Agró roig / Ardea purpurea
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La tardor també porta ocells accidentals i cada any un bon nombre d’ornitòlegs aprofiten la celebració anual 
del Delta Birding Festival, una fira ornitològica que té lloc a finals de setembre, per ajuntar-se a la recerca 
d’aquests ocells escassos. A més dels gairebé regulars territ pectoral o híbrid de martinet dels esculls, s’han 
citat espècies com ara la daurada petita del Pacífic i la daurada petita americana, la gamba groga petita, 
la xivitona maculada, l’arpella pàl·lida russa i el territ cuablanc. Ja durant l’octubre i el novembre, la cerca 
pacient per arbredes de ribera o marges pot produir també rareses com el mosquiter de doble ratlla o altres 
de primera divisió com ara el rossinyol blau siberià, el tord de Naumann i l’alosa banyuda. Perquè el delta 
encara és un d’aquells pocs llocs on quan surts al camp no saps mai quina sorpresa et trobaràs.

Hivern
Tres-cents mil ocells hivernants aquàtics i marins hivernen al delta, per la qual cosa observar quantitats 
importants d’ocells i gaudir-ne està assegurat. Cal recordar, però, que el delta és un indret on, per aquesta 
mateixa raó, es caça força i potser algunes espècies s’hi adapten desplaçant-se a indrets de refugi com ara 
les badies, el mar i la punta de la Banya. Entre aquestes espècies aquàtiques i marines hi pot haver espècies 
escasses com ara la calàbria, els ànecs negre i fosc, el paràsit gros i el cabussó orellut, al mar. A les llacunes, 
algun escàs morell xocolater o ànec capblanc, particularment als filtres verds del Goleró, Canal Vell, 
l’Encanyissada o Buda, on també hi ha, difícils de veure, uns quants xarxets marbrencs. El bitó és escàs però 
és regular com a hivernant i es pot veure al vespre a l’Encanyissada, a l’entorn de la Platjola – Riet Vell o a 
l’Aufacada – Buda, per exemple. El mussol emigrant també hiverna i es pot provar sort als saladars costaners. 
Altres espècies hivernants interessants són l’àguila calçada, l’àguila pescadora —freqüent ja a la tardor— o el 
falcó pelegrí. Algunes espècies estivals poden romandre a l’hivern, com ara el martinet menut, uns quants 
martinets rossos, el xot i les orenetes vulgar i de ribera. La piula grossa hiverna en petit nombre en indrets 
variables segons els anys. La boscarla mostatxuda és regular i, per exemple, els canyissars dels filtres verds 
del Goleró són un bon indret per cercar-la. Als erms litorals hi apareix la tallareta cuallarga i alguns anys 
també hi ha hagut presència de rareses extremes, com ara el capsigrany pàl·lid, el bitxac del Caspi i el 
capsigrany bru, fent bona la màxima que al delta sempre hi pot aparèixer de tot en qualsevol moment.
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Recomanacions
 · A l’estiu, però sobretot a la tardor, cal protegir-se dels mosquits. A 
l’estiu també cal protecció solar.

 · El delta és pla i sovint manquen referències d’orientació. És 
aconsellable proveir-se d’un mapa als centres d’informació o via 
Internet.

 · Amb cotxe, cal conduir amb prudència per evitar la col•lisió amb els 
animals. També hi ha freqüents ciclistes i autocaravanes o vehicles 
agrícoles en carreteres sovint estretes.

 · Alguns trams de pista a prop de la platja poden ser intransitables, ja 
que després de les tempestes queden inundats.

 · Les zones protegides tenen una reglamentació especial i hi ha zones 
d’accés restringit.

Com s’hi arriba
El delta de l’Ebre és a 79 km de l’aeroport Reus – Costa Daurada i a 174 
km de Barcelona.

Accessos des de Barcelona:
Autopista AP-7 Barcelona – València. 
Sortida 39 (l’Ampolla – el Perelló), per a l’hemidelta nord. Sortides 40 

(l’Aldea) o 41 (Amposta), per a l’hemidelta sud.
La companyia HIFE (tel. 902 119 814) opera una línia regular que 

uneix Barcelona amb Tortosa. Des de Tortosa, podeu enllaçar amb els 
autobusos de la mateixa companyia que van fins als diferents pobles del 
delta.

Línia R-16 de Rodalies de Catalunya (Barcelona – Tarragona – Tortosa – 
Ulldecona). Des de Tortosa, cal vehicle propi o agafar l’autobús d’HIFE. Hi 
ha establiments que lloguen bicicletes en diferents punts del delta.

Descobrir la zona
 · Conjunt arqueològic de Tàrraco, 
a Tarragona. Patrimoni de la 
Humanitat per la UNESCO.

 · Ciutat de Tortosa: nucli gòtic 
i renaixentista. Festa del 
Renaixement, al juliol.

Equipaments i serveis
Al Parc Natural del Delta de l’Ebre hi ha aguaits i miradors de 
lliure accés a la zona de les Olles, el Garxal, l’Aufacada, la Tancada, 
l’Encanyissada, la punta de la Banya i els Ullals de Baltasar. 

Per a més informació sobre el parc natural, visiteu el web: 
http://parcsnaturals.gencat.cat/ca/delta-ebre

http://parcsnaturals.gencat.cat/ca/delta-ebre
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Hemidelta nord  
(Baix Ebre):

Ecomuseu. Centre d’Informació

C/ Doctor Martí Buera, 22
43580 Deltebre
Tel. 977 489 679
Horari: obert tot l’any de dilluns 
a dissabte, de 10 a 14 h i de 15 a 
19 h; diumenges i festius, de 10 
a 14 h.

L’Ecomuseu de Deltebre ofereix 
facilitats per a persones 
usuàries de cadira de rodes, 
mobilitat reduïda i persones 
amb discapacitat visual. El parc 
disposa de diferents itineraris 
adaptats, així com miradors 
accessibles amb rampa i espais 
d’aproximació amb les finestres a 
alçada adequada. 

Més detalls d’accessibilitat a:
www.turismeperatothom.
catalunya.com

Hemidelta sud (Montsià)
Casa de Fusta. Centre 

d’Informació i Museu Ornitològic.

La Casa de Fusta, situada al costat 
de la llacuna de l’Encanyissada, 
és una construcció emblemàtica 
del delta de l’Ebre. També disposa 
de facilitats per a persones amb 
discapacitat visual, amb panells 
d’informació en Braille.

Partida de la Cuixota 
(l’Encanyissada)
43870 El Poblenou del Delta 
(Amposta)
Tel. 977 261 022

Horari: obert tot l’any de dilluns a 
dissabte, de 10 a 14 h i de 15 a 19 h; 
diumenges i festius, de 10 a 14 h.

Reserva Natural de Riet Vell
La Reserva Natural de Riet Vell és 
un projecte de desenvolupament 
sostenible que SEO/BirdLife duu a 
terme al delta de l’Ebre. S’hi fan 
programes de recerca, conservació, 
difusió i educació ambiental. És 
obert tot l’any i té un aguait de 
fusta d’interès ornitològic.

Carretera d’Amposta a Els 
Eucaliptus TV-3405
43870 Amposta

http://www.turismeperatothom.catalunya.com
http://www.turismeperatothom.catalunya.com




Parc Natural de Els Ports

Terra de rapinyaires  
i de petits passeriformes mediterranis

El Parc Natural dels Ports és un massís muntanyós abrupte i força despoblat, amb masses boscoses 
ben desenvolupades i amb molts tipus d’arbres, gràcies a la particular pluviometria de la zona. Hi 
apareixen arbres septentrionals, com ara el faig, el teix o el roure, i hi ha espècies de flora endèmiques. 
L’avifauna es caracteritza per la barreja d’espècies rupícoles i d’ambients secs mediterranis amb altres 
de centreeuropees.

© Miguel Raurich
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© Miguel Raurich

El massís dels Ports destaca pel contrast amb el paisatge pla del seu 
voltant. Són muntanyes que arriben als 1.000 metres d’altitud, amb el 
mont Caro com a cim més alt (1.442 metres). És un relleu força vertical 
amb una gran quantitat de barrancs, valls estretes, cingleres, agulles 
i penya-segats on és fàcil trobar la cabra salvatge. La vegetació està 
formada essencialment per extenses pinedes de pinassa, pi roig i pi 
blanc i alzinars. Altres formacions vegetals de caducifolis són més 
reduïdes i localitzades a les parts més humides i hi inclouen algunes 
fagedes.

Dels Ports interessen la diversitat de rapinyaires mediterrànies, la 
presència d’aus mediterrànies d’ambients de brolla o boscos secs amb 
algunes eurosiberianes escasses al sud de Catalunya i la hivernada 
d’espècies escasses a l’entorn mediterrani.

Primavera i estiu
Els diferents ambients i paisatges acullen fauna diferenciada. Cal 
visitar els ambients mediterranis basals, els boscos amb influència 
eurosiberiana de les parts altes i els roquissars que atreuen espècies 
rupícoles d’interès.

A les parts més baixes, on el paisatge més característic són les zones 
d’olivera, amb masos dispersos, brolles i turons rocosos envoltant els 
camps, trobem espècies com ara el xot, el mussol comú, la puput, 
l’abellerol, el còlit ros, l’interessant tallarol emmascarat amb el més 
comú capnegre, l’estornell negre, el capsigrany i el gratapalles. Atenció 
al cant dels cotolius, ben diferent del de la cogullada vulgar.

Quan s’hi pot anar
Qualsevol època de l’any pot 
ser profitosa. La primavera és el 
període en què hi ha més espècies 
de distribució mediterrània. 
També l’estiu és una bona època, 
malgrat que les temperatures 
poden ser altes. A la tardor i a 
l’hivern arriben alguns ocells 
d’interès que es poden observar 
en un entorn habitualment lliure 
de neu. 

Xot / Otus scops
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Als turons amb roca, hi ha també espècies com la  cogullada fosca, el 
 roquerol, el  ballester, la  merla blava, en alguns llocs el  còlit negre i la 
 merla roquera, el  pardal roquer i el  sit negre. Grups de còrvids poden 
ser de  gralla de bec vermell, però el  corb també hi és present. Les 
 àguiles daurada i  cuabarrada nidifi quen a les parets i els penya-segats. 
 Voltors comuns i  àguiles calçades són altres espècies nidifi cants, 
mentre que unes quantes parelles  d’aufrany també han colonitzat els 
Ports. A les nits,  gamarussos i  ducs es reparteixen boscos i penya-segats 
i als Ports el  siboc conviu amb l’eurosiberià  enganyapastors.

Als boscos dels Ports hi ha espècies mediterrànies, com el  mosquiter 
pàl·lid i altres més eurosiberianes i escasses a les comarques de 
Tarragona, com ara el  pica-soques blau i el  trencapinyes, i més 
generalistes, com la  mallerenga, el  picot verd o el  picot garser gros. A 
més, hi ha unes quantes parelles de  llucareta que es reprodueixen en 
alguns indrets del parc de manera exclusiva per al sud de Catalunya.

Cogullada fosca / Galerida theklae

T-330
A-1413

TV-3421

A-231

C-12

Carrer Major
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A mesura que pugeu en altitud, 
apareixen espècies com el trobat, 
present sobretot en zones 
cremades, i, a les brolles on el 
bosc no està desenvolupat, la 
tallareta cuallarga. 

Hivern
Els Ports acullen poblacions d’ocells hivernants generalment escassos 
a Catalunya i, en particular, a les comarques meridionals. La manca 
d’innivació faculta gaudir habitualment en bones condicions d’aquestes 
espècies. En aquesta estació podeu observar als cims de la serra el 
cercavores, una espècie present regularment encara que en petit 
nombre i de manera localitzada, per exemple als voltants del cim 
del Caro. El pela-roques també hiverna als Ports i pot ser trobat en 
qualsevol barranc de prou alçària, especialment en els més ombrívols. 
L’entorn de les Roques de Benet a Horta de Sant Joan és un bon lloc 
per cercar-lo. També es poden trobar alguns exemplars de merla de 
pit blanc i fins i tot, alguns anys, el pardal d’ala blanca en serres com 
la de les Rases de Maraco, a Alfara de Carles. Totes aquestes espècies 
conviuen amb la majoria d’ocells de bosc sedentaris i rapinyaires no 
migratòries com ara voltors i àguiles.

L’accés habitual i típic als Ports inclou la pujada al mont Caro des de 
Roquetes, que permet travessar ambients mediterranis, roquissars, 
boscos i ambients culminals. Des de Mas de Barberans es pot anar cap 
al barranc de la Galera, on hi ha matollars i boscos d’altitud molt ben 
conservats, on per exemple hi nia el sit negre, la tallareta cuallarga 
i el tallarol gros. Un altre itinerari complementari, per la banda oest 
del massís, parteix del poble d’Arnes, anant cap als estrets d’Arnes. 
Trobareu molta més informació i itineraris al web del Parc Natural dels 
Ports.

Sit negre / Emberiza cia

Àguila calçada / Aquila pennata
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Equipaments i serveis
Visiteu el web del parc natural per a més informació:  
http://parcsnaturals.gencat.cat/ca/ports/ 

Centre de Visitants del Parc 
Natural al Baix Ebre
Av. Val de Zafán, s/n
43520 Roquetes
Tel. 977 500 845

Punt d’Informació de l’Ecomuseu 
dels Ports
C/ de Picasso, 18
43596 Horta de Sant Joan
Tel. 977 435 686

Recomanacions
 · Consulteu el web del Parc Natural dels Ports, on hi ha itineraris 
i força informació sobre com es pot visitar l’àrea i els seus valors 
naturals. 

 · Els Ports són una zona de relleu molt abrupte i amb baixa densitat 
de població. Per seguretat, és important no allunyar-se dels senders 
senyalitzats.

 · Cal informar-se de l’estat de les pistes forestals, ja que després de 
fortes pluges poden ser impracticables.

Com s’hi arriba
Tortosa és a 85 km de l’aeroport de Reus i a 168 km del de Barcelona. 
Horta de Sant Joan (Terra Alta) és a 96 km de l’aeroport de Reus i a 203 
km de Barcelona.

Accessos des de Barcelona:
Autopista AP-7 Barcelona – València. Tortosa i vessant sud dels Ports 

(Baix Ebre), sortida 40, Tortosa, C-42 i des d’aquí a Roquetes i al mont 
Caro. Des de Barcelona a la Terra Alta, via AP-7, sortida 34 (Reus). N-420 
fins a Gandesa i T-334 fins a Horta de Sant Joan.

La companyia HIFE (tel. 902 119 814) opera una línia regular que 
uneix Barcelona amb Tortosa. Des de Tortosa, enllaç amb els busos de la 
mateixa companyia que van fins als diferents pobles dels Ports.

Línia R16 de Rodalies de Catalunya (Barcelona – Tarragona – Tortosa). 
Des de Tortosa, cal vehicle propi o agafar l’autobús d’HIFE fins als 
diferents pobles dels Ports. Línia exprés e5 Tortosa – Amposta – Sant 
Carles de la Ràpita – Alcanar.

Descobrir la zona
Combineu la visita als Ports 
amb la del delta de l’Ebre per 
aconseguir una llista d’espècies 
molt important. Altres llocs 
d’interès cultural per visitar de 
manera complementària són:

 · Horta de Sant Joan (Terra Alta). 
Ecomuseu, nucli antic i Centre 
Picasso. Olivera mil•lenària Lo 
Parot.

 · Els pobles dels Ports: Arnes, 
Paüls, Alfara de Carles o Mas de 
Barberans.

 · Espais de memòria històrica de 
la batalla de l’Ebre a la Terra 
Alta. Museu a Gandesa.

 · Cooperatives modernistes de 
la DO Terra Alta a Gandesa o el 
Pinell de Brai.

http://parcsnaturals.gencat.cat/ca/ports/




Altres zones de la Costa Daurada  
i de Terres de l’Ebre

Serres a l’interior,  
aiguamolls a peu de riu i ports litorals

A més del delta de l’Ebre i els Ports, les comarques de Tarragona comprenen dos espais naturals 
de protecció especial més: el Parc Natural del Montsant i el Paratge Natural d’Interès Nacional de 
Poblet. Aquestes zones interiors combinen paisatges mediterranis i ambients més ombrívols, únics 
a les comarques del sud de Catalunya. Les ribes de l’Ebre són també molt interessants de resseguir 
i la Reserva Natural de Fauna Salvatge de Sebes, a Flix, mereix una visita. A la costa, entre les 
desembocadures de torrents, les platges i els roquissars litorals, també els ports pesquers atreuen una 
bona quantitat d’ocells marins d’interès per a l’observador d’ocells.

© Imagen M.A.S.
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 Situat al Priorat, al límit de les comarques de Tarragona amb les 
Garrigues, a Lleida, el Montsant és una serra de relleus imponents, 
amb importants cingleres a la cara sud i barrancades i el mateix riu 
Montsant al vessant nord. Accessible tot l’any, acull espècies rupícoles 
nidifi cants com ara  l’àguila cuabarrada,  l’àguila daurada, el  falcó 
pelegrí i el  duc,  merles blaves i alguna  merla roquera i, també, 
hivernants, com ara el  pela-roques i el  cercavores. El vessant sud 
presenta ambients més assolellats i hi ha vies (graus) per accedir a 
la part alta del massís, on podem trobar espècies com ara  l’alosa i 
el  cotoliu. El vessant nord del Montsant permet accedir al riu des 
d’Ulldemolins o Margalef i gaudir d’ocells més forestals i riparis com la 
 cuereta torrentera i el  blauet, juntament amb  l’oreneta cua-rogenca i 
el  roquerol, freqüents a la zona, i el  gamarús, freqüent a les nits.

Més informació: 
http://parcsnaturals.gencat.cat/ca/
serra-montsant 

Poblet i Prades
 El Paratge Natural d’Interès Nacional de Poblet inclou els boscos 
mediterranis de l’entorn del monestir de Santa Maria de Poblet i és 
l’únic lloc de Catalunya on podem gaudir d’una roureda de roure 
reboll (Quercus pyrenaica), que, malgrat el seu nom científic, no 
és present als Pirineus. Totes aquestes zones són riques en ocells 
mediterranis de bosc, com ara  mallerengues,  raspinells i  tallarols, 
però també acullen algunes particularitats biogeogràfiques com ara el 
 pica-soques blau.

Més informació: http://parcsnaturals.gencat.cat/ca/poblet

C-242
C-242

C-242

C-242

C-242

TV-7021

T-713

T-702

T-702

Parc Natural del Montsant

Àguila cuabarrada / Aquila fasciata
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Sebes, Flix
El meandre de l’Ebre a Flix i la zona de Sebes, a la riba del riu al mateix municipi, presenten uns canyissars i 
uns boscos de ribera d’interès per a l’observació d’ocells. És l’únic indret de les comarques de Tarragona on 
es reprodueix la  cigonya blanca, fàcil de veure des dels observatoris que hi ha a la reserva, i també hi nien 
espècies de bosc de ribera com ara el  milà negre,  l’oriol i els  picots garser gros i  verd, amb el  picot petit 
com a probable reproductor, també. Els canyissars acullen el  martinet menut,  l’agró roig o  l’arpella, a banda 
de  boscarles de canyar i  balquers. A l’hivern, el  bitó és regular i a la zona s’hi aplega un gran dormidor de 
 corbmarins grossos, format per centenars d’exemplars. Els voltants són rics en espècies mediterrànies com 
ara  l’oreneta cua-rogenca,  l’abellerol i  l’àguila marcenca.

Més informació: http://www.reservanaturalsebes.org

C-12

C-12

N-420

N-420

TV-7411

TV-7231

T-741

La reserva natural ofereix 
facilitats per a persones usuàries de 
cadira de rodes i mobilitat reduïda. 
Així mateix, disposa de diferents 
itineraris adaptats, així com 
miradors accessibles amb rampa 
i espais d’aproximació amb les 
fi nestres a alçada adequada. També 
disposa de facilitats per a persones 
amb discapacitat visual, amb 
panells d’informació en Braille.

Més detalls d’accessibilitat a: 
www.turismeperatothom.
catalunya.com Bitó / Botaurus stellaris
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Els ports pesquers de l’Ampolla 
(arts menors) i de l’Ametlla de Mar, Cambrils i Tarragona (amb vaixells 
d’arrossegament) atreuen ocells marins a la cerca de rebuigs pesquers o 
per alimentar-se de restes de l’activitat portuària. A l’Ampolla, malgrat 
les seves dimensions reduïdes, sempre hi pot haver alguna gavina 
d’interès dins del port, com ara la corsa, però també alguna cendrosa 
a l’hivern. La badia pot atreure ànecs marins, baldrigues o xatracs, 
depenent de l’època de l’any. L’Ametlla de Mar atreu força ocells 
marins, incloent-hi xatracs, algun corbmarí emplomallat fora de la 
temporada de cria i gavines capnegra, riallera i corsa. Al cel, cal cercar 
el falciot pàl·lid. El port de Cambrils és conegut pel fet d’atreure milers 
de gavines capnegres durant l’hivern. També s’hi acosten gavians 
foscos, gavians argentats i algunes gavines corses. Mirant a mar es 
poden veure els ocells marins hivernants regulars a la costa com ara 
corbmarins grossos, algun cabussó i baldrigues balears. El port de 
Tarragona ha acollit en els darrers anys una colònia nidificant de gavina 
corsa, en indrets fora de l’accés públic. L’espècie és freqüent, doncs, 
durant la primavera i principis d’estiu. A l’hivern, la gavina més comuna 
és el gavià fosc, però també hi ha gavines vulgars, algunes gavines 
capnegres i xatracs becllargs.

Ports de l’Ampolla, Ametlla de Mar,  
Cambrils i Tarragona

Gavina capnegra / Larus melanocephalus

Oreneta cua-rogenca / Cecropsis daurica

© Ricard Gutiérrez
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Recomanacions ètiques per a l’observador d’ocells
És essencial que el comportament de les persones que van a observar ocells 
sigui del tot ètic i exemplar, tot recordant que l’objectiu del gaudi ha d’anar 
acompanyat d’una necessitat de contribuir a la conservació de les espècies 
que estem observant. Hi ha força lleis i normatives que vetllen per la 
preservació de les espècies d’ocells, la majoria de les quals són protegides. A 
més, hi ha indrets on, per la seva naturalesa d’espais naturals protegits, hi 
ha restriccions addicionals que s’afegeixen a les que es deriven del règim de 
propietat. Cal respectar les espècies i també la propietat, ja que el camp, amb 
poques excepcions, té propietari. Cal recordar les recomanacions següents:

 · Eviteu causar qualsevol molèstia als ocells. Fer volar un ocell o 
apropar-s’hi en excés per veure’l millor, fotografiar-lo o gravar-lo pot 
ser considerat una molèstia a una espècie protegida, fet tipificat per la 
legislació vigent com a punible. Obtenir una fotografia no justifica mai 
una molèstia a una espècie protegida.

 · A l’època de cria cal extremar encara més les precaucions. És el 
moment més delicat de l’any en la biologia d’un ocell, quan amb 
l’èxit reproductor del seu niu es juga la seva supervivència. No us 
acosteu mai a nius ni a colònies de cria. Respecteu les limitacions 
que hi pugui haver. Hi ha indrets preparats per a l’observació o la 
fotografia com ara aguaits, torres d’observació i fins i tot el mateix 
vehicle.

 · La pertorbació dels espais de muda, hivernada, migració i repòs de 
les espècies protegides és prohibida. Els ocells són molt sensibles en 
aquests períodes d’intensa despesa energètica. 

 · Manteniu-vos sempre en els camins, pistes o carreteres. Cal 
minimitzar danys o molèsties a qualsevol tipus d’hàbitat. No entreu 
a zones de conreu ni guarets per aixecar cap espècie. Pot semblar 
desert, però hi ha espècies que nien a terra. Això és considerat una 
molèstia punible legalment. La circulació motoritzada fora de pistes 
està legalment prohibida.

 · Procureu no fer sorolls innecessaris per evitar molèsties als ocells i a 
altres visitants.

 · No utilitzeu reclams ni altres mitjans d’atracció en àrees protegides, 
en el cas d’espècies amenaçades o durant l’època de cria.

 · Si aneu a observar ocells i dueu un animal de companyia, penseu que 
els ocells el veuran com un depredador. No deixeu mai gossos o gats 
sense lligar al medi natural.

 · Deixeu l’espai visitat tal com l’heu trobat o, si pot ser, millor.
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 · Si voleu estudiar espècies, fotografiar espècies amenaçades o conservar restes d’espècies protegides, 
necessiteu una autorització especial: http://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/patrimoni_
natural/fauna-autoctona-protegida/autoritzacions/

 · Col·laboreu amb els espais naturals comunicant incidències, observacions o comentaris per millorar-los. 
Informeu-vos prèviament de les característiques, els horaris i l’oferta d’itineraris i activitats d’aquests espais: 
http://parcsnaturals.gencat.cat/ca/

 · La major part del medi natural sovint és de propietat privada, encara que no estigui senyalitzat. Si hi ha 
tanques o portes, o esteu a prop de construccions, demaneu permís als propietaris. Apliqueu el sentit comú. 
És millor observar de lluny que córrer el risc de molestar o incórrer en il·legalitats.

 · Respecteu les lleis, les normes i els reglaments pel que fa a l’accés i l’ús de camins, pistes i àrees públiques. 

 · En cas que us trobeu una espècie protegida ferida o observeu una infracció, aviseu els agents rurals: 93 561 
70 00 / 112 / @agentsruralscat. 

 · Sigueu respectuosos i amables amb qualsevol persona que us trobeu. Una conducta exemplar genera una bona 
imatge dels observadors d’ocells i ajuda a valorar les activitats de gaudi de la natura pels habitants de la zona.

 · Moltes dades de les vostres observacions poden ser de gran interès científic. Per això, us encoratgem a 
compartir-les mitjançant portals cooperatius de ciència ciutadana com ara http://www.ornitho.cat i http://
www.ebird.com, amb el màxim de detalls en cas que es tracti d’ocells classificats com a rars. 

 · Trieu sempre que sigui possible un allotjament amb certificació de qualitat ambiental i turística. Molts 
espais naturals disposen d’establiments certificats en el marc de la Carta europea del turisme sostenible: 
http://www.redeuroparc.org/actividades/carta-europea-turismo-sostenible. 

 · Consumiu productes locals procedents de l’agricultura o ramaderia ecològiques. Hi ha parcs naturals amb 
marques locals que col·laboren en la conservació dels espais naturals protegits.

 · Utilitzeu prioritàriament el transport públic, o bé vehicles amb tecnologia neta. Hi ha força informació 
disponible sobre mitjans i accessos.

 · Doneu suport a la conservació dels hàbitats importants per als ocells mitjançant les associacions i les ONG 
regionals i locals.

http://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/patrimoni_natural/fauna-autoctona-protegida/autoritzacions/
http://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/patrimoni_natural/fauna-autoctona-protegida/autoritzacions/
http://parcsnaturals.gencat.cat/ca/
http://www.ornitho.cat
http://www.ebird.com
http://www.ebird.com
http://www.redeuroparc.org/actividades/carta-europea-turismo-sostenible
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Per saber-ne més
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Entitats
 · Institut Català d’Ornitologia (ICO): www.ornitologia.org (@ICOcells) 
Entitat d’estudi i seguiment dels ocells de Catalunya. Impulsa els atles d’ocells, els programes de 
monitoratge i l’anellament científic d’ocells.

 · SEO/BirdLife: www.seo.org
Associació estatal i membre de BirdLife International a Espanya. Fou creada l’any 1954 amb l’objectiu de 
conservar els ocells i els seus hàbitats amb la finalitat de desenvolupar projectes de seguiment, programes i 
campanyes de conservació, divulgació i sensibilització

Internet
 · Servidor d’Informació Ornitològica de Catalunya (SIOC): http://www.sioc.cat
Informació en línia sobre les diferents espècies d’ocells de Catalunya, que inclou els atles de nidificants i 
hivernants i els mapes de les tendències poblacionals i de les recuperacions d’ocells anellats.

 · Servidor de Cartografia Ornitològica de Catalunya (SCOC): http://scoc.ornitologia.org
Servidor de cartografia ornitològica de l’ICO. Conté l’atles dels ocells nidificants en format digital i Google 
Earth.

 · Ornitho.cat: www.ornitho.cat
Portal col·laboratiu de ciència ciutadana on es poden introduir dades d’ocells, però també d’altres grups 
animals i vegetals.

 · E Bird: www.ebird.com
Portal col·laboratiu de ciència ciutadana d’abast mundial on es poden registrar i consultar dades d’ocells de 
Catalunya i el món.

 · Rarebirds Catalunya: www.rarebirds.cat (@rarebirdscat)
Pàgina web que recull les observacions d’ocells rars a Catalunya des del 2017.

 · Rarebirdspain: www.rarebirdspain.net (@rarebirdspain) 
Pàgina web que recull les observacions d’ocells rars i aspectes d’identificació, fotografies i més coses de 
l’Estat espanyol des de l’any 2000.

 · Reservoir Birds: www.reservoirbirds.com
 · Pàgina web que recull notícies, articles i competicions de llistes d’observacions d’ocells d’abast ibèric.

http://www.ornitologia.org
http://www.seo.org
http://www.sioc.cat
http://scoc.ornitologia.org
http://www.ornitho.cat
http://www.ebird.com
http://www.rarebirds.cat
http://www.rarebirdspain.net
http://www.reservoirbirds.com
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Aligot 27, 45, 57, 69, 86, 90

Alosa 22, 68, 70, 74, 86, 110

Alosa banyuda 99

Alosa becuda 9, 67, 68, 69

Ànec 10, 43, 45, 57, 86, 95

Ànec blanc 85

Ànec capblanc 9, 99

Ànec collverd 27, 43, 45, 57, 70, 95

Ànec cuallarg 43

Ànec cullerot 43, 64

Ànec fosc 99

Ànec griset 43, 85

Ànec marí 112

Ànec negre 99

Aratinga mitrada 90

Arpella 57, 64, 69, 86, 111

Arpella pàl·lida 57, 64

Arpella pàl·lida russa 42, 44, 64, 99

Arpella vulgar 95

Astor 64, 86, 90

Aufrany 9, 27, 37, 38, 74, 78, 105

B
Baldriga 45, 112

Baldriga balear 9, 43, 45, 50, 57, 58, 84, 

85, 86, 91, 95, 112

Baldriga cendrosa 43, 50, 58

Baldriga mediterrània 43, 45, 50, 57, 

58, 85, 86, 91

Balquer 69, 85, 97, 111

Ballester 50, 58, 74, 90, 105

Ballester comú 38

Batallaire 57, 96

Becada 27

Becadell 57

Becadell gros 42, 44

Becadell sord 64

Bec d’alena 85, 96

Bec de corall senegalès 86

Becplaner 86, 95

Becut 56, 57, 96

Bernat 58, 95, 98

Bernat pescaire 57, 63, 69

Bitó 43, 57, 67, 70, 84, 99, 111

Bitxac 44

Bitxac del Caspi 99

Bitxac rogenc 33, 98

Blauet 57, 64, 110

Boscaler comú 97

Boscarla de canyar 69, 84, 85, 97, 111

Boscarla mostatxuda 45, 57, 63, 67, 

69, 84, 99

Bosqueta icterina 98

Bosqueta vulgar 63, 79

Botxí 64, 68

Botxí meridional 64, 86

Bruel 38, 78, 90

C
Cabusset 69

Cabussó 112

Cabussó collnegre 64

Cabussó emplomallat 45, 64, 69, 85, 86

Cabussó orellut 99

Calàbria 45, 57, 86, 99

Calàbria agulla 45, 57

Calàbria grossa 45, 57

Calàbria petita 45, 57

Calàndria 9, 64, 68, 69

Camallarga 44, 58, 63, 85, 96, 98

Capó 98

Capó reial 94, 95

Capsigrany 9, 39, 50, 51, 78, 79, 86, 

98, 104

Capsigrany bru 99

Capsigrany pàl·lid 99

Cercavores 13, 16, 19, 22, 28, 32, 33, 34, 

52, 78, 80, 106, 110

Cigne mut 69, 70

Cigonya 58, 95

Cigonya blanca 42, 43, 57, 63, 69, 95, 111

Cigonya negra 57, 69

Cogullada 68, 86

Cogullada fosca 9, 46, 50, 52, 64, 69, 

70, 105

Cogullada vulgar 44, 69, 74, 97, 104

Còlit 98

Còlit gris 16, 20, 22, 27, 33, 34, 98

Còlit negre 9, 68, 70, 105

Còlit ros 10, 46, 50, 64, 68, 69, 86, 

98, 104

Colltort 27

Corb 39, 78, 105

Corbmarí emplomallat 43, 52, 56, 57, 

58, 91, 112

Corbmarí gros 43, 52, 57, 70, 91, 111, 112

Cornella 39

Corriol camanegre 9, 58, 85, 96

Corriol gros 96

Corriol petit 58, 85

Corriol pit-roig 23

Cotoliu 69, 74, 79, 104, 110

Cotorra de Kramer 90

Cotorreta de pit gris 90

Cotxa blava 64, 84, 98

Cotxa fumada 52, 74, 90

Cruixidell 57

Cucut 69

Cucut reial 9, 64, 68, 69

Cuereta 44

Cuereta blanca 57, 90

Cuereta citrina 98

Cuereta groga 58, 85, 98

Cuereta torrentera 16, 27, 33, 38, 110

Curroc 9, 96

D
Daurada grossa 86

Daurada petita americana 99

Daurada petita del Pacífic 99

Duc 50, 68, 69, 78, 105, 110

Durbec 27

E
Enganyapastors 74, 105

Escorxador 27, 33

Escuraflascons 96

Esmerla 70

Esparver 64, 90

Esparver cendrós 62, 63, 64, 69, 98



Esparver comú 90

Esplugabous 9, 58, 69

Estornell 69

Estornell negre 9, 69, 74, 86, 97, 104

Estornell vulgar 97

F
Falciot comú 58

Falciot negre 90

Falciot pàl·lid 50, 58, 86, 90, 112

Falcó 70

Falcó cama-roig 10, 42, 44, 64

Falcó de la reina 52, 58, 98

Falcó mostatxut 64

Falcó pelegrí 38, 39, 56, 58, 74, 78, 86, 

90, 95, 99, 110

Flamenc 43, 86, 94, 95

Fotja 69

Fotja banyuda 9, 96

Fraret 50

Fredeluga 56, 57, 62, 86, 98

Fredeluga gregària 57

Fumarell 95

Fumarell alablanc 44, 98

Fumarell carablanc 44, 85, 96, 98

Fumarell negre 98

G
Gafarró 9, 70

Gaig 33, 58

Gaig blau 10, 42, 44, 56, 64, 68, 69

Gall fer 25, 26, 27, 32

Gamarús 33, 74, 105, 110

Gamba groga petita 57, 99

Gamba roja 44, 96

Gamba verda 57, 96

Ganga 9, 68, 69

Gavià 58, 86

Gavià argentat 52, 57, 58, 64, 90, 91, 112

Gavià argentat europeu 56

Gavià fosc 64, 91, 98, 112

Gavina 50, 86, 91, 95, 98, 112

Gavina capblanca 94, 96

Gavina capnegra 50, 58, 64, 91, 98, 112

Gavina cendrosa 112

Gavina corsa 9, 84, 85, 86, 90, 91, 94, 

96, 98, 112

Gavina menuda 58, 64

Gavina riallera 50, 57, 64, 91, 112

Gavina vulgar 98, 112

Gavineta de tres dits 52

Gavot 45, 50, 85, 86

Gralla 70

Gralla de bec groc 13, 14, 15, 16, 19, 21, 

22, 33, 38

Gralla de bec vermell 15, 16, 21, 22, 33, 

38, 39, 69, 70, 74, 105

Grasset 57

Grasset de costa 57

Grasset de muntanya 16, 20, 22, 27, 32, 

33, 34, 45, 74

Gratapalles 27, 39, 46, 58, 78, 104

Griset 64, 95

Griva 22, 33

Griva cerdana 22, 26, 34, 70

Grua 45, 69

H
Hortolà 46, 50

L
Llucareta 9, 13, 16, 20, 21, 27, 32, 33, 34, 

74, 105

M
Mallerenga 22, 27, 58, 90, 105, 110

Mallerenga blava 90

Mallerenga carbonera 90

Mallerenga cuallarga 38, 90

Mallerenga d’aigua 33

Mallerenga de bigotis 63, 67, 69

Mallerenga emplomallada 16

Mallerenga petita 16, 90

Martinet 43, 58, 95, 98

Martinet blanc 58, 69, 86, 95

Martinet dels esculls 95, 99

Martinet de nit 58, 63, 69, 85, 95

Martinet menut 63, 84, 85, 95, 99, 111

Martinet ros 44, 58, 85, 94, 95, 99

Mascarell 50, 52, 57, 85, 86, 91

Mascarell cama-roig 57

Merla blava 38, 39, 50, 52, 58, 70, 74, 

78, 86, 105, 110

Merla d’aigua 27, 33, 34, 38

Merla de pit blanc 13, 16, 20, 21, 27, 32, 

33, 80, 106

Merla roquera 16, 20, 21, 32, 33, 50, 86, 

105, 110

Milà negre 27, 38, 52, 58, 68, 69, 70, 111

Milà reial 27, 38, 70

Morell cap-roig 27, 64

Morell xocolater 84, 99

Mosquiter comú 33

Mosquiter comú siberià 57

Mosquiter de doble ratlla 64, 99

Mosquiter de passa 10, 98

Mosquiter fosc 57

Mosquiter pàl·lid 27, 33, 78, 105

Mussol 64, 69, 85, 97

Mussol banyut 62, 63, 97

Mussol comú 104

Mussol emigrant 99

Mussol pirinenc 13, 15, 21, 25, 27, 28, 

32, 33

O
Oca vulgar 45

Ocell de tempesta 50, 95

Ocell de tempesta mediterrani 58

Òliba 63, 85, 97

Oreneta 98

Oreneta cuablanca 10

Oreneta cua-rogenca 9, 50, 74, 110, 111

Oreneta de ribera 99

Oreneta vulgar 99

Oriol 44, 58, 68, 78, 111

P
Papamosques 98

Papamosques gris 98

Paràsit cuaample 50, 85

Paràsit cuapunxegut 50, 85, 95

Paràsit gros 50, 85, 99

Pardal 57, 79

Pardal d’ala blanca 16, 19, 20, 22, 28, 

34, 106

Pardal de bardissa 74

Pardal roquer 9, 51, 56, 58, 74, 78, 

79, 105

Pardal xarrec 10

Passerell 70

Pela-roques 15, 16, 20, 22, 26, 38, 52, 74, 

78, 80, 106, 110

Perdiu 62



Perdiu blanca 16, 23, 25, 27, 32, 33

Perdiu de mar 9, 85, 94, 96

Perdiu roja 27, 64, 70, 78, 79

Perdiu xerra 16, 20, 21, 22, 25, 27, 32

Picampall 67, 69, 94

Pica-soques blau 27, 33, 105, 110

Picot 27

Picot garser 27

Picot garser gros 33, 39, 105, 111

Picot garser petit 44

Picot negre 13, 20, 22, 27

Picot petit 111

Picot verd 39, 105, 111

Pigre gris 45, 96

Pinsà 57, 70

Pinsà mec 10, 26

Pit-roig 90

Piula de Hodgson 57

Piula gola-roja 42, 44, 98

Piula grossa 45, 57, 99

Polla blava 9, 63, 84, 96

Polla pintada 44, 84, 96

Puput 9, 57, 69, 104

R
Rasclet 44, 96

Rascletó 42, 44, 84, 96

Rascló 69

Raspinell 9, 58, 110

Raspinell comú 16, 78

Raspinell pirinenc 16, 27

Reietó 16, 90

Repicatalons 45, 57, 67, 69, 94

Repicatalons petit 64

Roquerol 38, 39, 50, 52, 74, 78, 86, 

105, 110

Rossinyol 58

Rossinyol blau siberià 99

Rossinyol bord 44, 63, 85, 97

Rossinyol del Japó 90

S
Siboc 9, 62, 63, 68, 69, 97, 105

Siseta 44, 96

Siseta cendrosa 96

Sisó 9, 62, 64, 68, 69

Sit negre 9, 16, 21, 27, 33, 39, 46, 74, 79, 

105, 106

T
Tallareta cuallarga 46, 51, 52, 68, 74, 

86, 99, 106

Tallareta vulgar 33

Tallarol 51, 68, 90, 98, 110

Tallarol capnegre 44, 51, 64, 74, 78, 

97, 104

Tallarol de garriga 27, 51, 74, 79

Tallarol emmascarat 46, 50, 51, 68, 73, 

74, 104

Tallarol gros 106

Tallarol trencamates 9, 50, 51, 68, 97

Teixidor 57, 58, 63, 68, 85, 97

Terrerola 68

Terrerola comuna 69

Terrerola rogenca 68, 69, 97

Terrerola vulgar 97

Territ 57

Territ becadell 96

Territ becllarg 96

Territ cuablanc 99

Territ de Temminck 44, 96

Territ de tres dits 96, 98

Territ menut 96

Territ pectoral 99

Territ variant 45, 96

Tètol cuabarrat 96

Titella 45, 57, 70

Tord 70

Tord ala-roig 10, 70

Tord de Naumann 99

Torlit 9, 44, 58, 64, 68, 69, 86

Tórtora 63, 69

Trencalòs 10, 13, 15, 19, 20, 21, 22, 25, 27, 

32, 33, 34, 37, 38, 73, 74

Trencapinyes 16, 20, 22, 27, 34, 105

Trist 44, 63, 85, 97

Trobat 20, 46, 50, 68, 74, 85, 86, 97, 106

V
Valona 44, 96

Verderola 33

Voltor 15, 22, 27, 33, 34, 37, 64, 106

Voltor comú 9, 13, 21, 37, 38, 74, 105

Voltor negre 9, 37, 38, 39

X
Xarrasclet 43, 95

Xarxet 27, 43, 45

Xarxet marbrenc 99

Xatrac 86, 94, 95, 98, 112

Xatrac becllarg 52, 57, 91, 96, 112

Xatrac comú 96

Xatrac gros 98

Xatrac menut 85, 96

Xibec 64, 85, 95

Xivita 57

Xivitona maculada 99

Xixella 64, 68

Xoriguer comú 45, 70, 90, 95

Xoriguer petit 9, 50, 62, 64, 68, 69

Xot 44, 63, 69, 78, 85, 97, 99, 104



Entitats de promoció turística:

Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona
www.costadaurada.info, www.terresdelebre.travel

Patronat de Turisme Costa Brava Girona
www.costabrava.org

Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida
www.aralleida.cat

Oficina de Promoció Turística de la Diputació
de Barcelona
www.barcelonaesmoltmes.cat

Turisme de Barcelona
www.barcelonaturisme.com

Palau Robert
Centre d’Informació de Turisme
de Catalunya
Passeig de Gràcia, 107. 08008 Barcelona
+ 34 93 238 80 91 / 92 / 93
Fax + 34 93 292 12 70 / +34 93 238 40 10
www.gencat.cat/palaurobert

Horaris
de dilluns a dissabte, de 10 a 20 h;
diumenges i festius, de 10 a 14.30 h

Informació turística
012 des de Catalunya
902 400 012 des de fora de Catalunya
+34 902 400 012 des de fora de Espanya

Per a més informació de Catalunya: www.catalunya.com

www.facebook.com/catalunyaexperience @catexperience

www.twitter.com/catexperience @catalunyaexperience

www.instagram.com/catalunyaexperience

www.youtube.com/user/CatalunyaExperience

https://plus.google.com/+Catalunyaexperience1

Més informació

http://www.costadaurada.info, www.terresdelebre.travel
http://www.costabrava.org
http://www.aralleida.cat
http://www.barcelonaesmoltmes.cat
http://www.barcelonaturisme.com
http://www.gencat.cat/palaurobert
http://www.catalunya.com
http://www.facebook.com/catalunyaexperience
http://www.twitter.com/catexperience
http://www.instagram.com/catalunyaexperience
http://www.youtube.com/user/CatalunyaExperience
https://plus.google.com/+Catalunyaexperience1


Partners

www.catalunya.com

http://www.catalunya.com


www.catalunya.comwww.catalunya.com

Any del
Tursime Cultural


