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L'aliment preferit per la majoria dels ocells són les bestioles que fan malbé les collites; i com més ocells hi hagi i més gana
tinguin aquests ocells, més tranquil·les es troben les arrels de les plantes. Penseu que per cada préssec espicassat o per cada
pruna encetada hi ha milers d’erugues i escarabats, i tota mena de cucs de la terra, que fan més mal a les figueres i a tots
els fruiters i a tots els llegums que tots els estols de pardals que us pugueu imaginar.
Josep M de Sagarra. 1947. Els ocells amics. Editorial Joventut, Barcelona.

Llista dels ocells de Santiga, Torre-romeu i els seus entorns
© Autor: Francesc Xavier Macià i Valverde
© Editor: Associació d’Amics de Santiga
Pça. de Santiga, 8 - 08130 Santa Perpètua de Mogoda (Vallès Occidental - Barcelona)
www.santiga.cat - Informació: amics@santiga.cat
Correcció: Andreu Carretero i Serra
Assessorament lingüístic: Núria Argemí i Torras
Maquetació i impressió: M Quatre Arts Gràfiques
Dipòsit Legal: B 16442-2014
La publicació d’aquest estudi ha estat possible, gràcies al patrocini de:
Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda
La Perpetuenca S. C. L. L.
Col·laboradors:
M Quatre Arts Gràfiques (Santa Perpètua de Mogoda)
Cercle de Recerques i Estudis Mogoda (CREM)
Citació recomanada:
Macià-Valverde, F. X. 2014. Llista dels ocells de Santiga, Torreu-Romeu i els seus entorns. Associació d’Amics de
Santiga, Santa Perpètua de Mogoda.
© Base cartogràfica propietat de l’Institut Cartogràfic de Catalunya, disponible a: www.icc.cat
© Coberta: Bernat pescaire Ardea cinerea al safareig de Santiga. Fotografia de Jaume Vinyals i Rovira
© Fotografies de paisatge: Jaume Vinyals i Rovira
© Fotografies d’ocells: F. X. Macià i Valverde

Agraïments
El treball que teniu entre les mans ha estat possible gràcies a l’Associació d’Amics de Santiga, que l’ha impulsat econòmicament.
La implicació de la Junta de l’entitat ha estat un aspecte clau per tal que aquest projecte tirés endavant.
Durant la fase de compilació de dades cal agrair la col·laboració de Teresa Martínez, de l’Ajuntament de Santa Perpètua
de Mogoda, que va proporcionar els informes inèdits sobre Santiga.
Gràcies a l’ICO (Institut Català d’Ornitologia), sobretot a Marc Anton, que ha facilitat les dades dels Atles d’hivern i el
de nidificants, i les recollides al portal www.ornitho.cat que fan referència a l’àrea d’estudi.
També en Quim Muñoz, naturalista vinculat de forma entusiasta al riu Ripoll i altres espais del Vallès, ha aportat dades.
A Xavi Larruy, Ricard Gutiérrez i Marcel Gil que han ajudat en relació a la recerca de dades sobre rareses homologades
a l’àrea d’estudi i assessorant en alguns aspectes del treball.
A Toni Arrizabalaga del Museu de Ciències Naturals de Granollers que va respondre a una consulta en relació a la col·lecció d’espècimens dissecats en aquesta institució.
Cal agrair, especialment, la col·laboració de Cristina Sánchez, de SEO-Catalunya (Sociedad Española de Ornitología),
en relació a l’estatus de protecció de les espècies.
I, com no podia ser d’una altra manera, per últim, agraeixo la paciència i el suport de Karen.

			Sumari
Introducció				 7
Metodologia				10
Revisió d’espècies i estatus		

12

Llista d’espècies i estatus		

23

Les aus i l’àmbit d’estudi:
una visió actual i el seu futur		

32

Glossari de termes i abreviatures

35

Bibliografia				36

Polls de mussol banyut Asio otus a un niu de la Plana del Vallès

5

Presentació
Aquest estudi preliminar que ha portat a terme el bon amic Francesc Xavier Macià i Valverde, ornitòleg i anellador
científic d’ocells, pretén, en primer lloc, posar al dia el coneixement sobre l’avifauna del nostre estimat indret de
Santiga i el seu entorn més proper.
En segon lloc, pretén fer prendre consciència a cadascun de nosaltres de la fragilitat del nostre medi natural, envoltat de construccions industrials, carreteres i futurs plans que, de portar-se a la pràctica, farien encara més difícil
la supervivència de les nostres aus i dels animals terrestres que viuen a l’aixopluc dels camps, arbusts, arbredes i
vegetació de ribera.
L’Associació d’Amics de Santiga, en el seu 30è aniversari (1984 – 2014), ha volgut impulsar aquesta petita publicació per no només palesar que el sentit de la frase de principi dels anys vuitanta del segle passat, “Santiga verd i net”,
segueix ben viu, sinó també perquè, juntament amb els altres objectius de millora i rehabilitació del nostre conjunt
monumental, l’entitat continuarà esmerçant els seus esforços per a la conservació i millora del paratge de Santiga.
Finalment volem manifestar també que, sense l’ajut de La Perpetuenca, S. C. L. L. i l’Ajuntament de Santa Perpètua
de Mogoda aquesta publicació que teniu a les mans titulada “Llista dels ocells de Santiga, Torre-romeu i els seus
entorns” no hauria vist la llum. Moltes gràcies.
La Junta
Associació d’Amics de Santiga
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Introducció
El creixement urbà i d’infraestructures ha tingut un impacte important en extensió a la Plana del Vallès al llarg de
les darreres dècades. Els espais naturals han vist reduïda la seva superfície i hi ha hagut processos severs de fragmentació. En conjunt, la regió més afectada ha estat la meitat meridional de dita plana, fins al punt que resten escassos
espais de grans dimensions sense fragmentar per infraestructures importants o grans nuclis urbans, on dominin les
extensions cultivades, els hàbitats oberts. Un d’aquests espais és un mosaic agroforestal compartit per quatre municipis diferents (Barberà del Vallès, Polinyà, Sabadell i Sta. Perpètua de Mogoda) i que incorpora també el riu Ripoll.
Aquest treball se centra en Santiga i la resta d’espais naturals adjacents que constitueixen una unitat de paisatge
en mosaic format per camps de cultius extensius i horta, boscos galeria, marges arbrats, boscanys i algunes masies.
Des d’un punt de vista social, la zona referida esdevindria la memòria viva de la identitat d’un territori. Explorant el vessant de la seva importància natural cal subratllar que l’àrea d’estudi d’aquest treball es troba inclosa dins

Vista panoràmica de l’àrea d’estudi on s’aprecia el paisatge en mosaic. Al fons, el massís del Montseny i els cingles de Bertí.

d’una IBA (Important Bird Area; Àrea Important per a les Aus), la IBA 139, “Serres Prelitorals de Barcelona”, que es
prolonga fins arribar a la Serralada Prelitoral.

I que és una IBA?
A partir de la dècada dels 90, la Unió Europea (UE) encarrega a una entitat, SEO/BirdLife (Sociedad Española de
Ornitología/BirdLife), la delimitació d’àrees importants per a les aus en base a criteris tècnics i científics. La finalitat
de l’encàrrec és que amb posterioritat els estats membres protegeixin àrees per complir amb els objectius acordats a
la UE quant a conservació de la biodiversitat.

L’objectiu del treball
Sovint les persones valorem allò que prové de regions llunyanes i no prestem atenció a allò que tenim més a prop,
fins que ho hem perdut. La natura lligada a la regió mediterrània té un valor remarcable, moltes espècies europees
únicament les trobem en latituds mediterrànies i la conservació dels seus hàbitats és primordial per a la seva pervivència futura a nivell global. Turistes europeus, o americans, visiten Catalunya anualment per meravellar-se amb la
contemplació d’espècies comunes a les nostres contrades (p.e. el tallarol capnegre Sylvia melanocephala). En canvi,
la major part dels catalans desconeixen aquest patrimoni natural. Un dels objectius d’aquest treball és divulgar el
patrimoni avifaunístic que tenim a l’abast dels nostres ulls diàriament.
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Al mateix temps, s’ha volgut fer un treball de caire científic que constituís una pedra angular, un catàleg de referència, obert a ampliar el coneixement sobre les aus de l’àrea en el futur. Un primer pas per aconseguir els objectius
era efectuar un compendi d’observacions i dades, tant pròpies com d’altres observadors, mitjançant, entre d’altres,
la consulta de treballs publicats o inèdits. Un segon pas era realitzar una revisió objectiva de totes les dades a fi
d’atorgar rigorosament un estatus a cada espècie i valorar-ne la inclusió a la llista d’aus de l’àrea d’estudi.

Mapa de l’àrea d’estudi. La superfície coberta pel treball té una extensió de 12 km² (Base cartogràfica de l'Institut Cartogràfic de Catalunya).
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El resultat final és una llista d’espècies amb un estatus assignat a cadascuna d’elles que pretén divulgar la biodiversitat ornítica present a l’àrea d’estudi, estimular la visita de naturalistes i fomentar l’aprofundiment en el coneixement de la seva avifauna. L’objectiu, en resum, és la divulgació dirigida tant a neòfits en la matèria com a entusiastes
de les aus, esdevenir una obra de consulta i originar inquietuds dirigides a aprofundir en el coneixement de les aus
en el territori delimitat pel treball.
Les aus són un grup faunístic que experimenta canvis notoris en la seva distribució al llarg del temps, de forma
que poden aparèixer espècies noves a l’àrea d’estudi, o desaparèixer. L’estatus de cada espècie pot anar canviant,
d’igual forma que els canvis taxonòmics esdevenen una altra font de variacions en la llista d’aus d’una àrea determinada. Aquest dinamisme és una altra via per estimular el treball del naturalista i donar pas a l’augment del
coneixement que es disposa de la zona.

L’esplugabous Bubulcus ibis és un dels representants típics de l’avifauna de l’àrea d’estudi.

Les orenetes vulgars Hirundo rustica nidifiquen a l’àrea d’estudi i són abundants durant els passos migratoris.
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Metodologia
El treball està inspirat en les llistes patró, i entre elles, la Llista Patró dels ocells del delta de l’Ebre (Bigas 2012)
que ha guiat de manera important la confecció de l’estructura del que havia de ser el resultat final.
El segment de temps cobert pel treball abasta des de la dècada dels 90 fins a l’actualitat. Entre les fonts que s’han
explorat per a la consulta de dades hi ha els treballs inèdits que estan recollits a l’Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda (Daranas 1998, Imbernón & Daranas 1999, Daranas & Imbernón 1999, Daranas 2001, Daranas & Imbernón
2001, Imbernón & Daranas 2003, Daranas 2004, Daranas & Imbernón 2005a i Daranas & Imbernón 2005b), una
publicació de caire local (Vilàs et al. 2010) i les dades pròpies compilades entre la dècada dels anys 90 i 2013 per l’autor del present treball. Les dades pròpies s’ha d’aclarir que no provenen de cap protocol o metodologia de prospecció
estandaritzada (censos puntuals o altres mètodes), exceptuant les del mussol banyut Asio otus.
Una altra important font de dades ha estat www.ornitho.cat (ICO 2013), web de la qual s’han rebut 1.191 observacions per a l’àrea d’estudi. També es van demanar a l’ICO específicament les dades de l’Atles dels ocells nidificants
de Catalunya 1999-2002 (Estrada et al. 2004) i les de l’Atles dels ocells de Catalunya a l’hivern 2006-2009 (Herrando et al. 2011). Malauradament, en el cas dels Atles, les dades provenen dels models dels mapes i no d’observacions
directes localitzades a l’àrea d’estudi concreta (Marc Anton, com. pers.), raó per la qual s’han descartat per aquest
treball. La recerca de dades ha abastat fins i tot les disponibles al CAC (Comitè Avifaunístic de Catalunya), al CRSEO (Comitè de Rareses de la SEO) i al cercador Google de http://www.rarebirdspain.net/home.htm.
Pel que fa a la recerca en col·leccions d’espècimens dissecats en institucions públiques, es va fer una consulta al
Museu de Ciències Naturals de Granollers.

El pardal xarrec Passer montanus és un pardal lligat als espais rurals.

Criteris taxonòmics i de nomenclatura
S’ha adoptat la sistemàtica de la llista d’aus d’Espanya (Gutiérrez et al. 2012) que a la seva vegada és l’aplicada per
l’Association of European Records and Rarities Committees (Crochet & Joynt 2012). A nivell taxonòmic s’utilitza el
criteri adoptat pel CR-SEO (Gutiérrez et al. 2012). Per als noms en català s’ha utilitzat la darrera versió de la llista
patró del CAC (Clavell et al. 2010).
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Criteris de revisió d’espècies i d’estatus
La responsabilitat a l’hora de publicar un treball de caire científic obliga a determinar uns criteris estrictes pels
quals se n’ha de regir l’elaboració. La importància d’aquesta forma de procedir recau en el fet que el resultat final ha
de ser fiable i fidedigne per tal de servir d’obra de consulta. Els criteris adoptats s’han utilitzat per a la revisió de les
espècies i estatus que han estat esmentats en els treballs, fonts de dades consultades i en el conjunt de dades pròpies.
L’aplicació dels criteris ha guiat la inclusió, o no, de cada tàxon a la llista d’espècies, seguint el mateix esquema pel
cas de l’estatus.
Amb l’objectiu de donar consistència i credibilitat a la llista final d’espècies, una part feixuga i important del
treball ha estat aquesta revisió meticulosa de les dades de l’àrea d’estudi. El criteri ha estat més rígid amb les espècies
considerades rareses pel CR-SEO, espècies que apareixen de forma excepcional o molt poc freqüent en el conjunt
d’Espanya. En aquest sentit, igual que en altres treballs, no s’ha inclòs cap d’aquestes espècies a la llista que no
tingués almenys un registre homologat per aquest comitè dins l’àrea d’estudi. Igualment, s’ha tingut en compte si
es disposava, o no, de fotografies, vídeos i/o gravacions de veus, o si s’hi feia al·lusions dins les fonts consultades.
Per espècies atípiques o molt escasses dins el context geogràfic de la Plana del Vallès, s’ha valorat si existeixen
dades referenciades per diferents observadors o equips d’observadors a l’àrea d’estudi d’aquest treball, proves sonores o imatges. Pel que fa a l’estatus també s’han revisat les dades seguint els mateixos criteris i tenint en compte la
fenologia descrita en obres de consulta. El coneixement aglutinat en treballs publicats d’altres àmbits geogràfics (vegeu l’apartat Bibliografia) i la pròpia experiència de l’autor també han servit com a punt de suport per a la selecció
d’espècies i estatus incorporats a la llista d’espècies.

L’ànec més comú a l’àmbit d’estudi, l’ànec collverd Anas plathyrhynchos.

Òbviament la no inclusió d’un tàxon a la llista, o la no consideració d’un estatus determinat per a una espècie, no
s’han d’interpretar com una negació d’una dada o un conjunt de dades. Simplement aquell tàxon o aquell estatus
no s’han pogut tenir en consideració per a la llista ja que no complien amb els criteris establerts per a acceptar-los.
En qualsevol cas, per a cada espècie o estatus no considerat dins la llista d’espècies s’ha argumentat la decisió de
forma objectiva.
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Categories d’estatus
Les espècies d’una àrea d’estudi es poden classificar, a grans trets, segons la seva presència al llarg de l’any i depenent de l’activitat concreta que mantenen a la zona. Els diferents períodes del cicle biològic de les aus no coincideixen exactament amb les estacions de l’any. Per exemple, moltes espècies hivernants comencen a aparèixer a la
tardor i algunes nidificants comencen la reproducció cap a finals de l’hivern. Altrament, una mateixa espècie, en
una mateixa localitat, pot tenir una població nidificant i alhora una població hivernant que procedeix de fora, de
tal manera que l’espècie tindrà assignades categories diferents d’estatus.
Per atorgar l’estatus a cada espècie s’han utilitzat les dades pròpies, així com les recollides a www.ornitho.cat
(ICO 2013) i a diferents treballs i fonts de dades, publicats o inèdits. També s’han tingut en compte aportacions
d’algun naturalista que coneix zones en contacte amb l’àrea d’estudi. Per últim, l’experiència de l’autor d’aquest
treball ha servit igualment de base per a la classificació de l’estatus.

RP. Resident reproductor

Espècie que utilitza l’àrea d’estudi al llarg de tot el cicle biològic anual i
de la qual es tenen evidències de reproducció.

RE. Reproductor estival

Espècie que es presenta, en part o totalment, al llarg del període que va
des de finals d’hivern a la tardor, i de la qual es tenen evidències de reproducció.

M. Migrant

Espècie que ha estat observada durant el seu període de migració,
o bé, que se’n coneix l’aparició d’exemplars en migració a l’àrea.

H. Hivernant

Espècie que apareix durant l’hivern, o bé, que es coneix que presenta
una població hivernant a l’àrea.

ENR. Estival no reproductor

Espècie que es presenta entre el final d’hivern i tardor, de la qual no
s’han trobat evidències de reproducció.

R. Resident

Espècie de presència més aviat contínua al llarg de l’any de la qual no
s’han trobat evidències de reproducció.

O. Ocasional

S’ha assignat aquesta categoria a espècies que apareixen escassament i sobre
les quals no es disposa d’un gruix de dades suficient com per poder assignar
un altre estatus més precís en relació a l’ús que fan de l’àrea d’estudi.

Revisió d’espècies i estatus
En aquest apartat es justifica i argumenta per a cada espècie o estatus no acceptats per què s’ha pres la decisió. No
obstant això, en cap cas significa que s’hagin invalidat les dades, tot i que és necessari aplicar uns criteris objectius a
l’hora de confeccionar una llista d’aus; en cas contrari, el treball tindria escassa validesa científica.

Guatlla Coturnix coturnix
Apareix com a sedentari en un informe inèdit (Imbernón & Daranas 2003). La guatlla a Catalunya es considera
un migrant regular i estival nidificant (Copete 2000). De fet, a Catalunya durant els 3 hiverns de prospecció de
camp per a l’Atles d’hivern (Herrando et al. 2011) van haver-hi únicament 16 observacions. Al Vallès Oriental, i
part de l’Occidental, es comporta com un nidificant estival, amb exemplars migradors (Ribas 2000).
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La gavina vulgar Chroicocephalus ridibundus, malgrat ser una espècie aquàtica, també aprofita els recursos tròfics dels
camps de cultiu quan es llauren.

El xot Otus scops és el rapinyaire nocturn més petit que nidifica a l’àmbit d’estudi.
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L’autor del present treball no té coneixement de cap observació hivernal a l’àrea d’estudi. Tanmateix, els registres
hivernals, si n’hi ha, més aviat podrien ser catalogats com a ocasionals, sense que de moment es pugui descartar la
possibilitat que fossin guatlles japoneses Coturnix japonica o híbrids entre guatlla i guatlla japonesa, tàxons amb un
comportament més sedentari que la guatlla (Derégnaucourt et al. 2005). En aquest sentit, s’ha de tenir en compte
que l’alliberament de guatlles per aprofitament cinegètic és freqüent a Catalunya al llarg de tot l’any (Herrando et
al. 2011) i en un estudi genètic de guatlles criades en captivitat es va trobar que el 100% eren híbrides (Barilani et
al. 2005, Huisman et al. 2008).
Per totes aquestes raons, l’espècie no s’inclou com a sedentària a la llista d’espècies.

Cigonya blanca Ciconia ciconia
Se la cita com a hivernant ocasional, nidificant excepcional i migradora (Imbernón & Daranas 1999).

Durant les seves migracions la cigonya blanca sovint forma grups com el de la fotografia.

A la Plana del Vallès la cigonya blanca apareix en migració activa i en escasses ocasions se’n detecten exemplars
aturats que a més romanen poc temps a l’àrea (dades pròpies). Ribas (2000) a tota la seva àrea d’estudi recull observacions consistents amb l’aparició durant el període de migració i d’algun exemplar en moviment durant el període
d’hivern. Altrament, el mateix autor únicament cita una dada de reproducció en tota la seva àrea d’estudi, d’una
parella sobre l’any 1960 a Llinars (Muntaner et al. 1983). No es coneix cap dada de nidificació a Santiga.
No se li assigna l’estatus d’espècie reproductora dins la llista d’espècies. Tot i que podria aparèixer algun exemplar
en moviment durant el període hivernal, de moment l’autor no ha trobat cap dada situada dins l’àrea d’estudi del
present treball. Se li assigna l’estatus d’espècie migradora.
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Aligot vesper Pernis apivorus
Imbernón & Daranas (1999) la descriuen com a ocasional durant l’hivern i com a migradora.
L’aligot vesper és una espècie que hiverna a l’Àfrica subsahariana (Snow & Perrins 1998). Les darreres observacions del període postnupcial recollides per Ribas (2000) cauen a finals d’octubre. A Catalunya durant els 3 hiverns
de prospecció per a l’Atles d’hivern (Herrando et al. 2011) tan sols es van recollir una observació al principi del
període hivernal (17-11-08) i una altra al final (09-02-07). Altrament, es coneix el cas d’un exemplar ingressat en
un centre de recuperació el 27-11-1996 (Copete 1998).
Amb tot, cal considerar que l’espècie es presta a confusions d’identificació amb l’aligot comú Buteo buteo i no
es disposa de dades d’altres autors situades en període hivernal dins l’àrea d’estudi del present treball. Se li atorga
l’estatus d’espècie migradora.

L’aligot vesper, altament especialitzat en la captura de vespes i els seus nius, és present durant els períodes de migració.

Aufrany Neophron percnopterus
S’esmenta com a espècie migradora a Santiga i Gallecs (Daranas & Imbernón 2001).
Es considera un migrador infreqüent i escàs a la comarca (Ribas 2000). A les serres litorals de la comarca i comarques veïnes es veuen amb certa regularitat anual exemplars en migració, malgrat que hi ha escasses observacions
de l’espècie. Com a exemple, únicament se citen 3 individus en el control de la migració postnupcial de rapinyaires
al parc del Garraf entre el 2003 i el 2006 (González et al. 2008). De citacions publicades de l’espècie a la Plana del
Vallès, se’n coneix una de l’any 2007 (Anton 2008) que a més se situava en contacte amb la Serralada Litoral. No
es disposa de proves fotogràfiques o d’observacions d’altres autors a l’àmbit d’estudi.
La possibilitat que aparegui l’aufrany a l’àmbit d’estudi podria augmentar en el futur a causa de la recent instal·lació d’un petit nucli reproductor al Parc Natural de la Muntanya de Montserrat i al Parc Natural de St. Llorenç
del Munt i l’Obac.
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L’aufrany, pel seu disseny de plomatge i envergadura, es presta a confusions amb la cigonya blanca o l’àguila calçada Aquila pennata.

Esparver vulgar Accipiter nisus
Se li va assignar l’estatus de sedentari a Santiga (Imbernón & Daranas 2003) i se’l va descriure com a excepcional
durant l’hivern (Imbernón & Daranas 1999).
L’esparver vulgar incrementa la seva presència a la Plana del Vallès durant l’hivern i s’observa de forma generalitzada en qualsevol hàbitat agroforestal. Durant les migracions també és una espècie comuna.
Les observacions recollides fins ara a l’àrea d’estudi són consistents amb un estatus d’espècie resident amb un
augment d’observacions durant els períodes migratoris i l’hivern. No es disposa d’evidències de reproducció. Tanmateix, l’autor del present treball no ha realitzat treball de camp destinat a detectar parelles reproductores.

Corriol pit-roig Charadrius morinellus
Apareix com a migrador ocasional en un informe inèdit (Imbernón & Daranas 1999).
Cal tenir en compte que el corriol pit-roig és un migrador rar a la comarca que s’atura en llocs molt concrets
(Ribas 2000). Fora d’aquestes localitats d’aturada regular, la seva presència és completament excepcional. No es
coneix cap citació concreta de l’espècie a l’àrea d’estudi i tampoc referències d’altres observadors o autors. Tampoc
no es disposa d’imatges que demostrin la seva presència a l’àmbit d’estudi. Es descarta l’espècie de la llista d’aus.
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Juvenil de corriol pit-roig.

Corriol petit Charadrius dubius
Es va descriure com a nidificant i migrant ocasional en un informe sobre Santiga (Imbernón & Daranas 1999).
Amb les dades de què es disposen, l’autor no pot confirmar la nidificació de l’espècie dins de l’àrea d’estudi.

Gavià fosc Larus fuscus
Se’l cita com a migrador en un informe inèdit (Imbernón & Daranas 1999).
El gavià fosc és una espècie molt escassa a la Plana del Vallès, que es presenta durant l’hivern lligada a abocadors
i zones on hi ha acumulacions de deixalles d’origen antròpic. Al Baix Vallès es presenta de forma regular, tot i que
molt escassa, en la part de la Depressió Prelitoral més propera a la Serralada Litoral. A la comarca, els exemplars en
trànsit es mouen sovint entre el litoral (zones d’ajocament) i l’interior (zones d’alimentació) durant el període d’hivern. Aquests moviments, que poden ser diaris, però, no s’han de confondre amb els de migració. Altrament, no es
disposa de cap registre provinent d’altres autors que confirmi l’estatus de migrador o que faci esment d’exemplars
en migració activa.
En qualsevol cas, amb les dades disponibles a dia d’avui no es pot considerar una espècie migradora a l’àrea d’estudi. El gavià fosc, en aquesta àrea, pot aparèixer de forma ocasional.

Tórtora domèstica Streptopelia risoria
A Catalunya, les observacions de la tórtora domèstica són ocasionals (Herrando et al. 2011). D’altra banda, és
difícil separar rigorosament aquesta espècie de la tórtora turca Streptopelia decaocto. Fins ara, no es disposa de més
fonts que la referenciïn dins de l’àrea d’estudi a part d’un informe sobre Santiga (Imbernón & Daranas 2003).
No s’inclou a la llista d’espècies.
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Tórtora Streptopelia turtur
S’esmenta com a sedentària en un informe inèdit (Imbernón & Daranas 2003) i com a hivernant ocasional en
un altre (Imbernón & Daranas 1999).
La tórtora és una espècie estival nidificant a Catalunya (Clavell 2002) que hiverna al Sahel (del Hoyo et al. 1997,
Snow & Perrins 1998). Les citacions hivernals a Catalunya són excepcionals, i, de fet, durant l’Atles d’hivern únicament es va observar un exemplar que a més es trobava en males condicions (Herrando et al. 2011).
Es tracta d’una espècie que no té cap població sedentària en l’àrea que ens ocupa i de la qual no es disposa de cap
dada d’altres observadors o autors, ni de cap prova que demostri la seva presència hivernal.

Cotorra de Kramer Psittacula krameri
Es va descriure com a nidificant ocasional a Santiga (Imbernón & Daranas 1999). L’espècie apareix dins de l’àrea
d’estudi, però no s’ha aconseguit cap evidència clara, referència o observació d’altres autors, sobre la seva nidificació.

Duc Bubo bubo
Es va citar com a espècie migradora a Santiga (Imbernón & Daranas 1999), en una única referència trobada, en
aquest sentit, per a tota l’àrea d’estudi.
El duc es considera una espècie resident, bàsicament i exclusivament sedentària a Catalunya (Baucells 2010,
Copete 2000, Clavell 2002). Les observacions d’exemplars fora de les localitats reproductores poden ser causades per
petits desplaçaments dels reproductors, o bé per una dispersió dels immadurs o subadults (Herrando et al. 2011), fet
que es podria produir a Santiga i que seria consistent amb l’estatus de reproductor a l’àrea d’estudi del present treball.
A la Plana del Vallès hi ha poques observacions de duc allunyades dels sectors reproductors, que se situen en
espais molt similars en hàbitat als de l’àrea d’estudi d’aquest treball (vegeu p.e. Ribas 2000). No seria estrany, llavors,
que es presentés algun individu procedent de fora de l’àrea d’estudi, de forma ocasional, en dispersió postgenerativa, si
bé no es disposa de cap dada procedent del marcatge d’exemplars que acrediti de forma fidedigna aquesta possibilitat.

Mussol banyut Asio otus

El mussol banyut, gran controlador de les poblacions de rosegadors, manté un petit nucli reproductor dins l’àrea d’estudi.
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Se li va assignar l’estatus de migrant a Santiga (Daranas & Imbernón 1999).
A Catalunya només es tenen dues evidències clares d’entrada d’exemplars forans (Herrando et al. 2011).
L’única forma viable de constatar el pas d’exemplars forans per una zona concreta seria l’observació directa
d’exemplars en trànsit amb un vol direccional en el sentit de la migració, l’augment d’efectius seguint un patró
fenològic diferent al de la dispersió dels polls de la població local, o bé la recuperació d’un exemplar anellat fora de
Catalunya (o almenys anellat fora de la Plana del Vallès).
Es realitza un seguiment de la població de mussols banyuts de la part meridional de la Plana del Vallès des dels
anys 90, seguiment que inclou també l’anellament d’exemplars, sense que mai s’hagi pogut constatar amb certesa
cap d’aquests supòsits (dades pròpies).

Falciot pàl·lid Apus pallidus
Ha estat citada com a estival a Santiga (Imbernón & Daranas 2003). El falciot pàl·lid és una espècie difícil de
separar, fins i tot en bones condicions d’observació, del falciot negre Apus apus, comú arreu de la Plana del Vallès.
Hi ha escasses observacions de falciot pàl·lid a la comarca (vegeu p.e. Ribas 2000, ICO 2013) i d’aquestes és
probable que, almenys en alguns casos, els exemplars citats fossin falciots negres. Durant alguns anys s’ha posat
especial atenció a detectar el falciot pàl·lid en diverses zones de la Plana del Vallès i el nombre d’exemplars observats
ha estat molt baix, amb escassos dies de detecció l’any, i en únicament localitats idònies per a l’observació de fluxos
migratoris (dades pròpies).
És recomanable ser especialment rigorós en la identificació d’aquesta espècie a tota la comarca i citar-la únicament quan s’està completament segur, atès que a la llarga es podria distorsionar el coneixement de la seva fenologia
i abundància. De forma cautelar no se l’incorpora dins la llista d’espècies de l’àrea d’estudi.

Calàndria Melanocorypha calandra
Apareix citada com a espècie ocasional durant l’hivern i migracions en un informe de Santiga (Imbernón & Daranas 1999).
La calàndria és una espècie amb molt poques observacions a la Plana del Vallès (Ribas 2000 i dades pròpies).
Ribas (2000) solament referencia tres observacions per a tota la seva àrea d’estudi entre l’any 1973 i 1997. Al mateix
temps, tal com altres alàudids, es presta a confusions d’identificació i no s’han trobat observacions o referències
d’altres autors, ni cap fotografia que demostri la seva presència a l’àrea d’estudi.
De forma prudencial, no es considera la calàndria per a la llista d’espècies.

Cotoliu Lullula arborea
Se la cita com a espècie sedentària a Santiga (Imbernón & Daranas 2003). Daranas (1998) cita la seva nidificació
en arbredes de tots els torrents de Santiga i en altres informes també es descriu com a nidificant a la mateixa localitat
(Daranas & Imbernón 1999, Imbernón & Daranas 1999).
A la Plana del Vallès l’espècie es presenta bàsicament durant el període tardohivernal cada any i a la nostra àrea
d’estudi les observacions recollides s’emmarquen en el mateix període. A la Plana del Vallès, entre l’any 1979 i el
1997, Ribas (2000) únicament referencia evidències de nidificació i en un ínfim nombre (en total 3-5 parelles) a
Castellar del Vallès i Palaudàries. Tanmateix, no es té coneixement de cap evidència de reproducció per part d’altres
autors dins l’àrea d’estudi del present treball i en cas d’existir com a nidificant no tindria una distribució tan generalitzada i àmplia com la descrita per Daranas (1998). L’autor del present treball, malgrat ser una espècie relativament
fàcil de detectar, no ha trobat mai cap evidència de reproducció a Santiga.
Se la inclou a la llista d’espècies amb la categoria d’hivernant.

Alosa vulgar Alauda arvensis
Apareix citada a Santiga com a nidificant ocasional (Imbernón & Daranas 1999).
No es coneix cap cas de nidificació a tota la Plana del Vallès (Ribas 2000 i dades pròpies). L’alosa vulgar és un
hivernant i migrador comú a la plana. Dins l’àrea d’estudi les observacions recollides són consistents amb aquest estatus.
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Trobat Anthus campestris
S’ha citat com a hivernant a Santiga (Imbernón & Daranas 2003, Imbernón & Daranas 1999). Els mateixos
autors la descriuen com a absent durant la migració (Imbernón & Daranas 1999).
El trobat és un nidificant estival a la comarca que presenta també efectius migradors (Ribas 2000), fet coincident
amb el seu estatus a Catalunya (Clavell 2002). A Catalunya, durant els tres anys de prospecció per a l’Atles d’hivern
no es va obtenir cap observació de l’espècie (Herrando et al. 2011).
Els exemplars observats a l’àrea d’estudi, com en altres indrets de la Plana del Vallès, se situen en el període de
migració de l’espècie. Per tant, se li assigna la categoria de migrador.

Cuereta groga Motacilla flava
Apareix citada com a hivernant excepcional a Santiga (Imbernón & Daranas 1999).
Es tracta d’una espècie estival que s’observa durant els dos períodes migratoris anuals a la comarca. A Catalunya,
les citacions hivernals són, en extrem, escasses (Herrando et al. 2011). A més a més, no s’ha pogut obtenir cap dada
hivernal provinent d’un altre observador o treball.
De forma prudencial es descarta l’estatus d’hivernant per a la cuereta groga.

Pardal de bardissa Prunella modularis
Se’l cita com a sedentari i nidificant a Santiga (Daranas & Imbernón 1999, Imbernón & Daranas 2003). Es tracta de les úniques referències conegudes per l’autor per a tota la Plana del Vallès que li assignen un estatus d’espècie
sedentària o nidificant. És una espècie bàsicament hivernant i migradora a tot el Vallès Oriental i part de l’Occidental, amb petites poblacions nidificants restringides als sectors superiors del Montseny (Ribas 2000). A Santiga i a la
resta de l’àrea d’estudi les observacions s’emmarquen durant el seu període d’hivernada i migració (dades pròpies,
ICO 2013).

Cercavores Prunella collaris

El cercavores és un ocell rar a la Plana del Vallès.
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Apareix citat com a hivernant a Santiga (Daranas & Imbernón 1999, Imbernón & Daranas 2003). Tanmateix,
a la Plana del Vallès no es coneix cap citació publicada (vegeu p.e. Ribas 2000, ICO 2013) i Ribas (2000) va situar
la seva àrea d’hivernada regular en el sector eurosiberià i sector superior de la regió mediterrània.
De forma cautelar no s’inclou a la llista d’espècies de l’àrea d’estudi a manca de més dades o fotografies que demostrin la seva presència en el futur.

Cotxa cua-roja Phoenicurus phoenicurus
S’esmenta com a estival a Santiga (Imbernón & Daranas 2003), com a nidificant puntual en bardisses entre
camps en un altre treball al mateix àmbit geogràfic (Daranas 1998) i com a ocasional a l’hivern (Imbernón & Daranas 1999).
Ribas (2000) cita la seva reproducció regular en l’àmbit del Montseny, malgrat que considera la cotxa cua-roja
com un nidificant estival en extrem escàs, local i irregular per tota la seva àrea d’estudi. A Catalunya es va descriure
com un nidificant realment escàs, amb quatre úniques observacions amb evidències de reproducció durant els quatre anys de prospecció del darrer Atles de nidificants, i tan sols una d’aquestes constituïa una prova de reproducció
segura (Estrada et al. 2004).
Pel que fa a l’àrea d’hivernada de l’espècie, es localitza a l’Àfrica subsahariana i la península Aràbiga (Cramp
1988) i en el decurs dels tres anys de prospecció de l’Atles d’hivern no es va aconseguir cap registre de cotxa cua-roja
a tot Catalunya (Herrando et al. 2011).
Fins al moment solament es disposa d’observacions d’exemplars sedimentats durant les migracions. No es té
coneixement de cap evidència de reproducció ni d’hivernada d’altres autors a l’àrea d’estudi. Donada la rellevància
de l’estatus com a nidificant i/o hivernant a l’àrea d’estudi, que és una espècie comuna durant les migracions i que
es poden observar exemplars en migració fins entrada l’època reproductora (p.e. al maig), se li assigna l’estatus de
migrador únicament.

Griva Turdus viscivorus
Se la cita com a sedentari a Santiga (Imbernón & Daranas 2003) i en un altre treball com a ocasional durant les
migracions i a l’hivern (Imbernón & Daranas 1999).
L’autor del present treball solament disposa d’algunes observacions corresponents als períodes de migració i d’hivern.
És plausible que l’espècie es presenti com a nidificant, però per manca de dades no se li assigna l’estatus de reproductor i/o resident.

Bosqueta icterina Hippolais icterina
Se li va atorgar l’estatus d’ocasional durant la migració (Imbernón & Daranas 1999).
Ribas (2000) recull tres captures per anellament a Tiana, dades consistents amb el patró d’aparició de l’espècie,
molt vinculada al litoral i a sectors més propers durant la seva migració. A Catalunya és un migrador escàs. Com a
exemple, la mitjana anual d’anellaments a Catalunya entre el 2003 i el 2007 va ser d’11 exemplars (Anton 2009).
Al mateix temps, s’ha de considerar que la bosqueta icterina és difícil de separar de la bosqueta vulgar Hippolais
polyglotta, espècie comuna. A més a més, no es disposa de cap dada o referència d’altres autors dins l’àrea d’estudi,
ni de cap registre fotogràfic.
En conjunt, és recomanable no incloure, de moment, la bosqueta icterina a la llista d’espècies.

Tallareta sarda Sylvia sarda
Se li va assignar l’estatus de migrador excepcional a Santiga (Imbernón & Daranas 1999).
Es tracta d’una raresa de la qual el CR-SEO n’ha homologat tan sols tres registres fins al 2012 (Gutiérrez et al.
2012), cap provinent de l’àrea d’estudi. Altrament, de la tallareta balear Sylvia balearica no existeix cap citació peninsular homologada (Gutiérrez et al. 2012). Tanmateix, no es disposa de cap dada de l’àrea d’estudi provinent d’un
altre autor ni de registres fotogràfics.
No s’inclou l’espècie a la llista d’espècies.
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Tallareta cuallarga Sylvia undata
A Santiga se li va assignar l’estatus de sedentari (Imbernón & Daranas 2003) i nidificant (Daranas & Imbernón
1999, Imbernón & Daranas 1999).
Ribas (2000) dins de la Plana del Vallès cita la nidificació solament al Baix Montseny, després de l’incendi del
1994, i a la dècada dels 80 en una brolla de Palaudàries, on el mateix autor la donà per desapareguda al llibre al qual
hem fet referència. Cal remarcar que l’espècie troba el seu òptim ecològic per reproduir-se en els primers anys d’una
regeneració postincendi de matollars i boscos (Estrada et al. 2004), fet que il·lustra el seu lligam amb extensions
arbustives més aviat de port baix.
La tallareta cuallarga es presenta a la Plana del Vallès durant l’hivern (Ribas 2000). Les dades disponibles per a
l’àrea d’estudi s’adiuen amb aquest patró, raó per la qual se li assigna la categoria d’hivernant.

Tallarol emmascarat Sylvia hortensis
Apareix com a migrant en un informe sobre Santiga (Imbernón & Daranas 2003).
Es tracta d’una espècie de la qual hi ha escasses citacions anuals a Catalunya que facin referència a exemplars en
migració (vegeu Anuaris d’Ornitologia de Catalunya). Altrament, no s’ha trobat cap dada ni referència, a part de
l’esmentat informe, sobre la presència del tallarol emmascarat a l’àrea d’estudi.
De forma cautelar, no s’inclou aquesta espècie dins de la llista a l’espera de rebre alguna prova fotogràfica, o
observacions d’altres autors, que corroborin la presència del tallarol emmascarat durant el seu període de migració.

Tallarol esparverenc Sylvia nisoria
Apareix com a hivernant excepcional en un informe sobre Santiga (Imbernón & Daranas 1999).
Fins al 2012 solament s’havien homologat dos registres d’aquesta espècie per al conjunt d’Espanya (Gutiérrez
et al. 2012), cap d’ells dins de l’àrea d’estudi. El tallarol esparverenc, a més, és un migrant de llarg recorregut que
hiverna en regions situades al sud del Sàhara (Lindsthröm et al. 1993). No es disposa de cap dada de l’àrea d’estudi
provinent d’un altre autor ni de registres fotogràfics.
No se l’inclou a la llista d’espècies.

Mosquiter comú Phylloscopus collybita

El mosquiter comú és una espècie insectívora i comuna durant els períodes de migració i a l’hivern.
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Se’l cita com a hivernant, sedentari i nidificant a Santiga (Daranas 1998, Imbernón & Daranas 2003). Les dades recollides fins ara, però, ens indiquen que a l’àrea d’estudi és una espècie que es presenta durant el període de
migració i d’hivernada.

Corb Corvus corax
Està citat a Santiga on se li va assignar l’estatus d’hivernant i migrant (Imbernón & Daranas 2003, Imbernón &
Daranas 1999).
Al Baix Vallès es veuen de tant en tant exemplars fent desplaçaments llargs, de fins a més de 10 km. L’origen dels
exemplars en algunes ocasions s’ha pogut comprovar que és el nucli poblacional de la Serralada Litoral, en d’altres
provenen d’algun nucli de població de l’interior de la comarca. La seva aparició és irregular, majorment en funció
de la disponibilitat de recursos tròfics que puguin aprofitar. Conseqüentment, s’ha cregut més pertinent incloure
l’espècie com a ocasional per a l’àrea d’estudi.

Múnia roig Amandava amandava
El múnia roig és una espècie al·lòctona, citada com a excepcional a l’hivern (Imbernón & Daranas 1999). No es
disposa de dades provinents d’altres fonts, o d’altres observadors, i és una espècie molt escassa a la Plana del Vallès.
No s’inclou el múnia roig a la llista d’espècies.

Sit negre Emberiza cia
Se li va atribuir l’estatus de sedentari a Santiga (Imbernón & Daranas 2003).
Ribas (2000) el descriu com un ocell muntanyenc durant l’època reproductora, lligat a terrenys amb pendent
considerable i una preferència per àrees amb hàbitat de roquissar. A la mateixa obra, l’autor explica que l’enclavament reproductor a menor altitud se situa a 250 metres (al terme municipal de Llinars del Vallès) i detalla que és
absent com a reproductor a la Plana del Vallès. En canvi, l’espècie es detecta durant el període de migració i hivernada dins la Plana del Vallès (Ribas 2000 i dades pròpies).
Fins ara, les observacions rebudes i dades pròpies provinents de l’àrea d’estudi coincideixen amb el període d’hivernada del sit negre.

Llista d’espècies i estatus
La taula inclosa en el present apartat (vegeu pàg. 26) recull les espècies i els estatus que han complert amb els
criteris per ser admeses a la llista de l’àrea d’estudi. La llista conté un total de 140 espècies de les quals 136 són
autòctones (97%) i 4 al·lòctones (3%).
La tercera columna de la taula mostra l’estatus de cada espècie amb les següents abreviacions:
RP:
ENR:

Resident reproductor.
Estival no reproductor.

RE:
R:

Reproductor estival.
Resident.		

M:
O:

Migrant.
Ocasional.

H:

Hivernant.

La quarta i cinquena columnes, titulades com SPEC i Amenaça Europea, proporcionen informació sobre l’estat
de conservació de cada espècie a Europa, segons BirdLife International (2004) que va tenir en compte els criteris de
la UICN (vegeu Baillie et al. 2004). La classificació en categories SPEC (Specie of European Conservation Concern
o Espècie d’Interès per a la Conservació a Europa) es va fer segons el seu estat de conservació a Europa i al món,
valorant la proporció de la població mundial inclosa a Europa i l’àrea de distribució global (BirdLife International
2004). A continuació es defineixen les diferents categories SPEC que apareixen a la taula:
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SPEC 1:

Espècies europees per a les quals el seu estat de conservació a nivell global és preocupant (globalment amenaçades o quasi amenaçades) o per a les quals no es tenen suficients dades. Són
espècies que requereixen mesures de conservació a nivell global.

SPEC 2:

Espècies europees que no requereixen mesures de conservació a nivell global. El seu estat de
conservació a Europa és desfavorable i pateixen una disminució de la població o de l’àrea de
distribució global, que a més es troben concentrades a Europa.

SPEC 3:

Espècies europees que no requereixen mesures de conservació a nivell global. El seu estat de conservació a Europa és desfavorable, però la seva àrea de distribució, o població global no es troben
concentrades a Europa.

Les espècies no incloses en cap d’aquestes categories tenen estats de conservació favorable, o bé la seva població
o àrea de distribució global no es troba concentrada a Europa.
Respecte a la columna Amenaça Europea, les abreviacions responen a la catalogació duta a terme a BirdLife
International (2004):
CR:

En perill crític.

EN:

En perill.

VU:

Vulnerable.

D:

En declivi.

R:

Rara.

H:

Les seves poblacions no s’havien recuperat encara dels declivis soferts el període 1970-1990 en el
moment de la confecció de l’obra referida.

L:

Localitzada. Més del 90% de la població europea concentrada en 10 llocs o menys.

S:

Segura.

DD:

Dades insuficients.

NE:

No avaluada.

Els símbols entre parèntesis indiquen que es tracta d’un estatus provisional. Per al botxí meridional Lanius
meridionalis no hi ha avaluació feta quant a les categories d’SPEC i Amenaça Europea, atès que dins de l’obra de
referència utilitzada es va considerar com a subespècie de Lanius excubitor.
Les columnes que segueixen a la d’Amenaça Europea mostren les categories de protecció que els atorguen la
legislació europea (Directiva Aus), l’estatal (Reial Decret 139/2011) i la catalana (Llei de Protecció dels Animals).
Respecte a la columna Directiva Aus, les categories I-IIA-IIB-IIIA i IIIB corresponen als annexos I-II part A-II
part B-III part A i III part B, designats a la Directiva Aus Europea.
A la columna RD 139/2011 s’inclouen les diferents categories atorgades pel Reial Decret 139/2011 amb les
següents abreviacions:
RPE:

Règim de Protecció Especial.

EPE:

En Perill d’Extinció.

VU:

Vulnerable.

A la darrera columna, Llei de Protecció dels Animals, es mostren les categories assenyalades per aquesta llei. El
grau de protecció major el reben les espècies incloses amb la categoria A i el menor les que figuren amb la D.
Per últim, s’aclareix que les espècies que apareixen en negreta dins la taula són no autòctones.
24

Paisatges de Santa Perpètua de Mogoda, Sabadell i Polinyà que acullen la diversitat ornítica descrita en el treball.
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Phalacrocorax carbo
Nycticorax nycticorax
Bubulcus ibis
Egretta garzetta
Ardea cinerea
Ardea purpurea
Ciconia ciconia
Pernis apivorus
Milvus migrans
Milvus milvus
Circaetus gallicus
Circus aeruginosus
Circus cyaneus
Circus pygargus
Accipiter gentilis
Accipiter nisus
Buteo buteo
Aquila pennata
Falco tinnunculus
Falco columbarius

Phasianus colchicus

Nom científic
Anas platyrhynchos
Alectoris rufa
Coturnix coturnix

Estatus
RP
RP
M-RE
RP
H-M
H-M
R
R
R
M
M
M
M
M
ENR-M
M
M
M
R-RP
H-M
H-M-RP
M
H-M-RP
H

Amenaça
SPEC Europea Directiva Aus
(S)
IIA; IIIA
2
(D)
IIA; IIIA
3
(H)
IIB
(S)
IIA; IIIA
S
3
(H)
I
S
S
I
S
3
(D)
I
2
H
I
(S)
I
3
(VU)
I
2
D
I
3
(R)
I
S
I
3
H
I
S
I
S
S
S
3
(R)
I
3
D
(S)
I
RPE
RPE
RPE
RPE
RPE
RPE
EPE
RPE
RPE
RPE
VU
RPE
RPE
RPE
RPE
RPE
RPE

RPE

RD 139/2011

C
D
D
C
B
B
C
C
B
C
B
B
B
C
C
C
B
C
C

Llei protecció
animals

ESTATUS: RP (Resident reproductor), RE (Reproductor estival), M (Migrant), H (Hivernant), ENR (Estival no reproductor), R (Resident) i O (Ocasional).
SPEC (vegeu pàg. 24). AMENAÇA EUROPEA: CR (En perill crític), EN (En perill), VU (Vulnerable), D (En declivi), R (Rara), H (Poblacions no recuperades
del declive del període 1970-90), L (Localitzada), S (Segura), DD (Dades insuficients) i NE (No avaluada). DIRECTIVA AUS: I (Annex I), IIA (Annex II part
A), IIB (Annex II part B), IIIA (Annex III part A) i IIIB (Annex III part B). RD 139/2011: RPE (Règim de Protecció Especial), EPE (En perill d’extinció) i VU
(Vulnerable). LLEI DE PROTECCIÓ DELS ANIMALS: A, B, C i D (A és la categoria de major protecció).

Nom català
Ànec collverd
Perdiu roja
Guatlla
Faisà
Corb marí gros
Martinet de nit
Esplugabous
Martinet blanc
Bernat pescaire
Agró roig
Cigonya blanca
Aligot vesper
Milà negre
Milà reial
Àguila marcenca
Arpella vulgar
Arpella pàl·lida
Esparver cendrós
Astor
Esparver vulgar
Aligot comú
Àguila calçada
Xoriguer comú
Esmerla
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Cuculus canorus
Tyto alba
Otus scops
Bubo bubo

Psittacula krameri
Myiopsitta monachus

Nom científic
Falco subbuteo
Falco peregrinus
Rallus aquaticus
Gallinula chloropus
Grus grus
Charadrius dubius
Vanellus vanellus
Gallinago gallinago
Scolopax rusticola
Actitis hypoleucos
Tringa ochropus
Chroicocephalus ridibundus
Larus fuscus
Larus michahellis
Columba livia
Columba palumbus
Streptopelia decaocto
Streptopelia turtur

Estatus
ENR-M
R
H
RP
M
ENR-M
H-M
H-M
H
H-M
H-M
H-M
O
R
RP
H-M-RP
RP
M-RE
R
RP
M
RP
RE
RP
3
2
3

S
(D)
(H)
(H)

I

Amenaça
SPEC Europea Directiva Aus
(S)
S
I
(S)
IIB
S
IIB
2
(H)
I
(S)
2
VU
IIB
3
(D)
IIA; IIIB
3
(D)
IIA; IIIB
3
(D)
S
(S)
IIB
S
IIB
S
IIB
(S)
IIA
S
IIA; IIIA
S
IIB
3
D
IIB
C
C

RPE
RPE

D
C
C
B

B
C

RPE
RPE

RPE
RPE
RPE
RPE

Llei protecció
animals
C
B
C

RD 139/2011
RPE
RPE

ESTATUS: RP (Resident reproductor), RE (Reproductor estival), M (Migrant), H (Hivernant), ENR (Estival no reproductor), R (Resident) i O (Ocasional).
SPEC (vegeu pàg. 24). AMENAÇA EUROPEA: CR (En perill crític), EN (En perill), VU (Vulnerable), D (En declivi), R (Rara), H (Poblacions no recuperades
del declive del període 1970-90), L (Localitzada), S (Segura), DD (Dades insuficients) i NE (No avaluada). DIRECTIVA AUS: I (Annex I), IIA (Annex II part
A), IIB (Annex II part B), IIIA (Annex III part A) i IIIB (Annex III part B). RD 139/2011: RPE (Règim de Protecció Especial), EPE (En perill d’extinció) i VU
(Vulnerable). LLEI DE PROTECCIÓ DELS ANIMALS: A, B, C i D (A és la categoria de major protecció).

Nom català
Falcó mostatxut
Falcó pelegrí
Rascló
Polla d'aigua
Grua
Corriol petit
Fredeluga
Becadell comú
Becada
Xivitona
Xivita
Gavina vulgar
Gavià fosc
Gavià argentat
Colom roquer
Tudó
Tórtora turca
Tórtora
Cotorra de kramer
Cotorreta de pit gris
Cucut
Òliba
Xot
Duc
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Nom científic
Athene noctua
Strix aluco
Asio otus
Caprimulgus europaeus
Caprimulgus ruficollis
Apus apus
Tachymarptis melba
Alcedo atthis
Merops apiaster
Coracias garrulus
Upupa epops
Picus viridis
Dendrocopos major
Dendrocopos minor
Calandrella brachydactyla
Galerida cristata
Lullula arborea
Alauda arvensis
Riparia riparia
Ptyonoprogne rupestris
Hirundo rustica
Delichon urbicum
Anthus campestris
Anthus trivialis

Estatus
RP
RP
RP
RE
RE
ENR-M-RE
ENR-M-RE
H-M
ENR-M-RE
M
H-M-RE
RP
RP
RP
M
RP
H-M
H-M
M
H-M
M-RE
M-RE
M
M

Amenaça
SPEC Europea Directiva Aus
3
(D)
S
(S)
2
(H)
I
(S)
(S)
(S)
3
H
I
3
(H)
2
VU
I
3
(D)
2
(H)
S
(S)
3
D
I
3
(H)
2
H
I
3
(H)
IIB
3
(H)
S
3
H
3
(D)
3
(D)
I
S
RPE
RPE
RPE
RPE
RPE
RPE

RPE

RD 139/2011
RPE
RPE
RPE
RPE
RPE
RPE
RPE
RPE
RPE
RPE
RPE
RPE
RPE
RPE
RPE

C
D
D
D
D
D

Llei protecció
animals
C
C
C
C
C
D
D
C
D
C
D
D
D
B
C
D
D

ESTATUS: RP (Resident reproductor), RE (Reproductor estival), M (Migrant), H (Hivernant), ENR (Estival no reproductor), R (Resident) i O (Ocasional).
SPEC (vegeu pàg. 24). AMENAÇA EUROPEA: CR (En perill crític), EN (En perill), VU (Vulnerable), D (En declivi), R (Rara), H (Poblacions no recuperades
del declive del període 1970-90), L (Localitzada), S (Segura), DD (Dades insuficients) i NE (No avaluada). DIRECTIVA AUS: I (Annex I), IIA (Annex II part
A), IIB (Annex II part B), IIIA (Annex III part A) i IIIB (Annex III part B). RD 139/2011: RPE (Règim de Protecció Especial), EPE (En perill d’extinció) i VU
(Vulnerable). LLEI DE PROTECCIÓ DELS ANIMALS: A, B, C i D (A és la categoria de major protecció).

Nom català
Mussol comú
Gamarús
Mussol banyut
Enganyapastors
Siboc
Falciot negre
Ballester
Blauet
Abellerol
Gaig blau
Puput
Picot verd
Picot garser gros
Picot garser petit
Terrerola vulgar
Cogullada vulgar
Cotoliu
Alosa vulgar
Oreneta de ribera
Roquerol
Oreneta vulgar
Oreneta cuablanca
Trobat
Piula dels arbres
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Nom científic
Anthus pratensis
Anthus spinoletta
Motacilla flava
Motacilla cinerea
Motacilla alba
Troglodytes troglodytes
Prunella modularis
Erithacus rubecula
Luscinia megarhynchos
Phoenicurus ochruros
Phoenicurus phoenicurus
Saxicola rubetra
Saxicola rubicola
Oenanthe oenanthe
Oenanthe hispanica
Turdus merula
Turdus philomelos
Turdus viscivorus
Cettia cetti
Cisticola juncidis
Hippolais polyglotta
Acrocephalus scirpaceus
Sylvia undata
Sylvia cantillans

Estatus
H-M
H
M
H-M
H-M-RP
H-M-RP
H-M
H-M-RP
M-RE
H-M
M
M
H-M-RP
M
M
H-M-RP
H-M-RP
H-M
H-M-RP
RP
M-RE
M
H
M

Amenaça
SPEC Europea Directiva Aus
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
S
S
S
(S)
S
2
(H)
(S)
(S)
3
(D)
2
H
S
IIB
S
IIB
S
IIB
S
S
(S)
S
2
(H)
I
(S)

Llei protecció
animals
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
C
D
D
D
D

D
D
D
D
D
D

RD 139/2011
RPE
RPE
RPE
RPE
RPE
RPE
RPE
RPE
RPE
RPE
VU
RPE
RPE
RPE
RPE

RPE
RPE
RPE
RPE
RPE
RPE

ESTATUS: RP (Resident reproductor), RE (Reproductor estival), M (Migrant), H (Hivernant), ENR (Estival no reproductor), R (Resident) i O (Ocasional).
SPEC (vegeu pàg. 24). AMENAÇA EUROPEA: CR (En perill crític), EN (En perill), VU (Vulnerable), D (En declivi), R (Rara), H (Poblacions no recuperades
del declive del període 1970-90), L (Localitzada), S (Segura), DD (Dades insuficients) i NE (No avaluada). DIRECTIVA AUS: I (Annex I), IIA (Annex II part
A), IIB (Annex II part B), IIIA (Annex III part A) i IIIB (Annex III part B). RD 139/2011: RPE (Règim de Protecció Especial), EPE (En perill d’extinció) i VU
(Vulnerable). LLEI DE PROTECCIÓ DELS ANIMALS: A, B, C i D (A és la categoria de major protecció).

Titella
Grasset de muntanya
Cuereta groga
Cuereta torrentera
Cuereta blanca
Cargolet
Pardal de bardissa
Pit-roig
Rossinyol
Cotxa fumada
Cotxa cua-roja
Bitxac rogenc
Bitxac comú
Còlit gris
Còlit ros
Merla
Tord comú
Griva
Rossinyol bord
Trist
Bosqueta vulgar
Boscarla de canyar
Tallareta cuallarga
Tallarol de garriga

Nom català
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Nom científic
Sylvia melanocephala
Sylvia communis
Sylvia borin
Sylvia atricapilla
Phylloscopus bonelli
Phylloscopus sibilatrix
Phylloscopus collybita
Phylloscopus trochilus
Regulus regulus
Regulus ignicapilla
Muscicapa striata
Ficedula hypoleuca
Aegithalos caudatus
Lophophanes cristatus
Periparus ater
Cyanistes caeruleus
Parus major
Certhia brachydactyla
Oriolus oriolus
Lanius collurio
Lanius meridionalis
Lanius senator
Garrulus glandarius
Pica pica

Estatus
RP
M
M
M-RP
M-RE
M
H-M
M
H
H-RP
M-RE
M
RP
RP
H-M
H-M-RP
RP
RP
M-RE
M
H
M-RE
RP
RP
2

(D)
S
S

IIB
IIB

Amenaça
SPEC Europea Directiva Aus
(S)
S
(S)
S
2
(D)
2
(D)
S
S
S
(S)
3
H
S
S
2
(D)
(S)
S
S
(S)
S
3
(H)
I
RD 139/2011
RPE
RPE
RPE
RPE
RPE
RPE
RPE
RPE
RPE
RPE
RPE
RPE
RPE
RPE
RPE
RPE
RPE
RPE
RPE
RPE
RPE
RPE

Llei protecció
animals
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
C
D

ESTATUS: RP (Resident reproductor), RE (Reproductor estival), M (Migrant), H (Hivernant), ENR (Estival no reproductor), R (Resident) i O (Ocasional).
SPEC (vegeu pàg. 24). AMENAÇA EUROPEA: CR (En perill crític), EN (En perill), VU (Vulnerable), D (En declivi), R (Rara), H (Poblacions no recuperades
del declive del període 1970-90), L (Localitzada), S (Segura), DD (Dades insuficients) i NE (No avaluada). DIRECTIVA AUS: I (Annex I), IIA (Annex II part
A), IIB (Annex II part B), IIIA (Annex III part A) i IIIB (Annex III part B). RD 139/2011: RPE (Règim de Protecció Especial), EPE (En perill d’extinció) i VU
(Vulnerable). LLEI DE PROTECCIÓ DELS ANIMALS: A, B, C i D (A és la categoria de major protecció).

Nom català
Tallarol capnegre
Tallareta vulgar
Tallarol gros
Tallarol de casquet
Mosquiter pàl·lid
Mosquiter xiulaire
Mosquiter comú
Mosquiter de passa
Reietó
Bruel
Papamosques gris
Mastegatatxes
Mallerenga cuallarga
Mallerenga emplomallada
Mallerenga petita
Mallerenga blava
Mallerenga carbonera
Raspinell comú
Oriol
Escorxador
Botxí meridional
Capsigrany
Gaig
Garsa
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Fringilla coelebs
Serinus serinus
Carduelis chloris
Carduelis carduelis
Carduelis spinus
Carduelis cannabina
Coccothraustes coccothraustes
Emberiza citrinella
Emberiza cirlus
Emberiza cia
Emberiza schoeniclus
Emberiza calandra

Estrilda astrild

Nom científic
Corvus corone
Corvus corax
Sturnus vulgaris
Sturnus unicolor
Passer domesticus
Passer montanus
Petronia petronia

Estatus
R
O
H-M-RP
RP
RP
RP
H
R
H-M
H-M-RP
RP
H-M-RP
H-M
H-M
H-M
M
H-RP
H
H
RP
2

3

2

S
S
S
S
S
D
S
(S)
S
(H)
S
(D)

Amenaça
SPEC Europea Directiva Aus
S
IIB
S
3
D
IIB
S
3
D
3
(D)
(S)

RPE
RPE
RPE
RPE
RPE

RPE

D

RPE

D
D
D
D
D
D
C
D
D
D
B

Llei protecció
animals

RD 139/2011

ESTATUS: RP (Resident reproductor), RE (Reproductor estival), M (Migrant), H (Hivernant), ENR (Estival no reproductor), R (Resident) i O (Ocasional).
SPEC (vegeu pàg. 24). AMENAÇA EUROPEA: CR (En perill crític), EN (En perill), VU (Vulnerable), D (En declivi), R (Rara), H (Poblacions no recuperades
del declive del període 1970-90), L (Localitzada), S (Segura), DD (Dades insuficients) i NE (No avaluada). DIRECTIVA AUS: I (Annex I), IIA (Annex II part
A), IIB (Annex II part B), IIIA (Annex III part A) i IIIB (Annex III part B). RD 139/2011: RPE (Règim de Protecció Especial), EPE (En perill d’extinció) i VU
(Vulnerable). LLEI DE PROTECCIÓ DELS ANIMALS: A, B, C i D (A és la categoria de major protecció).

Nom català
Cornella negra
Corb
Estornell vulgar
Estornell negre
Pardal comú
Pardal xarrec
Pardal roquer
Bec de corall senegalès
Pinsà comú
Gafarró
Verdum
Cadernera
Lluer
Passerell comú
Durbec
Verderola
Gratapalles
Sit negre
Repicatalons
Cruixidell

Les aus i l’àmbit d’estudi: una visió actual i el seu futur
La llista d’espècies assoleix la xifra de 140. D’aquestes, 108 espècies (el 77%) estan protegides per la Llei de Protecció dels Animals, 97 (el 69%) són considerades en Règim de Protecció Especial i 3 (el 2%) com a Vulnerable o
en Perill d’Extinció pel Reial Decret 139/2011. Finalment, cal remarcar que 24 espècies (el 17%) estan recollides a
l’Annex I de la Directiva d'Aus Europea.
A jutjar per totes les observacions recopilades, l’àrea d’estudi és freqüentada per pocs ornitòlegs i/o aficionats a
l’observació de les aus. Així, pren especial rellevància canviar aquesta dinàmica, donar a conèixer el lloc dins el món
de l’ornitologia. Grans nuclis de població envolten Santiga, el riu Ripoll, Torreu-romeu i els seus entorns, per la
qual cosa no hauria de ser difícil canviar aquest fet. Una major freqüentació per part dels aficionats i/o ornitòlegs
permetria ampliar, per exemple, la llista d’espècies. Paral·lelament, caldria aprofundir en el coneixement de l’avifauna, incidint en les mides poblacionals, abundàncies i distribució de les poblacions d’aus. Aquests són aspectes que és
recomanable abordar en el futur. En moltes ocasions, la manca d’informació precisa i objectiva sobre les aus d’una
àrea concreta dificulta dur a terme una argumentació contundent per conservar-la i/o protegir-la, o simplement
implementar-hi mesures adients de gestió.
L’àrea d’estudi manté una connectivitat viable amb altres espais naturals pel nord, entre d’altres, perquè no existeix cap via ràpida (autopista, autovia o similar) que actuï com a gran barrera, situació que es prolonga fins arribar
a la Serralada Prelitoral, malgrat existir ciutats i pobles entre l’àmbit d’estudi i la Serralada Prelitoral.
La fragmentació dels hàbitats, la reducció areal dels fragments, la insularització i els efectes negatius per a la
biodiversitat que es produeixen en el perímetre dels fragments se situen entre els aspectes que més amenacen la
conservació de la biodiversitat a escala mundial (Santos & Telleria 2006). Pel que fa a les aus, una via ràpida suposa
una no menyspreable pèrdua d’exemplars per atropellament (efecte negatiu en el perímetre del fragment d’un espai
natural). Una espècie amb una petita població reproductora dins d’un fragment que contingui una via ràpida en
el seu perímetre pot acabar extingint-se o rarificant-se dins d’aquest. El mussol banyut, o l’òliba, són dues espècies
exemple d’aquesta problemàtica, atès que es presenten en baixes densitats, tenen poblacions petites i són molt susceptibles a la mort per atropellament en vies ràpides.
Els cursos fluvials actuen com a corredors biològics i en l’àmbit d’estudi el riu Ripoll és el més rellevant, acompanyat d’altres cursos fluvials menors, com ara la riera de Santiga. No obstant això, els cursos fluvials per si sols no

Vista des del camí del Padró amb el Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac al fons. La connectivitat amb la Serralada
Prelitoral es manté en l’actualitat.
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Òliba Tyto alba atropellada en una carretera de la Plana del Vallès. És una de les espècies més
sensibles a l’efecte dels atropellaments en les seves poblacions.

Vegetació de ribera (riera de Santiga).

són la solució perfecta per a la pèrdua de biodiversitat produïda per l’aïllament d’un fragment ni per compensar les
mortalitats o bé la barrera que suposa l’existència de grans nuclis urbans o una gran via ràpida.
Al sud de l’àrea d’estudi, la gran barrera de l’AP-7, entre d’altres, impossibilita que hi pugui haver un bon grau
de connectivitat amb altres espais naturals, alhora que representa unes pèrdues d’efectius en les poblacions d’aus.
Aquesta problemàtica afecta també als grups faunístics que utilitzen exclusivament el medi terrestre per desplaçar-se
(la majoria dels mamífers, rèptils i amfibis) i que per creuar l’AP-7 no tenen gaires opcions. En aquest sentit, un
treball ja va suggerir la fragmentació de l’hàbitat i la presència d’infraestructures que actuen com a barreres per
explicar les diferències genètiques trobades entre la subpoblació de toixó Meles meles del Montnegre i el Corredor, i
la del Montseny i àrees d’influència (Del Cerro 2011). Val a dir que una de les infraestructures assenyalades com a
barrera per Del Cerro (2011) fou l’AP-7.
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Vista de Santiga amb la Serralada Litoral al fons i al mig les conurbacions urbanes. La connectivitat amb la Serralada Litoral es
troba ben compromesa pels grans nuclis urbans, polígons i infraestructures.

La importància de mantenir espais naturals com el de l’àrea d’estudi, connectats amb altres (al nord), seria
estratègica de cara a conservar la biodiversitat i les poblacions faunístiques. Una població amb escassos efectius i
desconnectada d’altres espais és més susceptible de desaparèixer.
A la introducció del llibre es comentava la pèrdua d’espais naturals a la part meridional de la Plana del Vallès.
La pèrdua ha estat dramàtica quant a hàbitats oberts, àrees dedicades a l’agroramaderia que esdevenien un mosaic
format per petites o mitjanes extensions d’hàbitat forestal i parcel·les de cultiu i/o pastures. Una part important de
la pèrdua d’aquests espais naturals s’ha donat a la IBA “Serres Prelitorals de Barcelona”. Aquest procés ha coincidit
també amb un altre en paral·lel, l’abandonament de les extensions agroramaderes a les Serres Prelitorals de la IBA i
a la Serralada Litoral que han transformat el paisatge, convertint-lo en un predomini del sòl forestal.
Hi ha un conjunt d’espècies lligades al medi agroramader, espècies que han experimentat una regressió a la comarca a causa dels dos processos esmentats en aquest paràgraf (vegeu per exemple Ribas 2000). L’evolució negativa
de les poblacions d’aus lligades a medis agroramaders no és exclusiva de la comarca i és el grup d’aus que ha patit
una davallada més forta a Europa, prop d’un 50% de reducció en l’índex poblacional calculat per a 36 espècies entre
el 1980 i el 2005 (Voříšek et al. 2010). A més, és necessari recordar que gran part de la biodiversitat europea se situa
dins d’àrees utilitzades per produir aliments (Sanderson et al. 2005), espais agroramaders.
En sentit general, la planificació territorial hauria de tenir més en compte la conservació de superfícies extenses
que encara perduren i inclouen aquesta tipologia d’ambients a la vegada que garantís la connectivitat eficaç amb
altres espais naturals. En un context ample, Europa és el continent en què s’ha produït la major fragmentació dels
ecosistemes i es fa necessari recordar que la Unió Europea es va fixar l’objectiu de frenar la pèrdua de biodiversitat.
Per complir l’objectiu, però, és necessària la implicació de totes les administracions i la societat civil, que tothom
sigui conscient del problema i valori, començant des de les administracions locals, els paisatges agroforestals en què
mantenir la biodiversitat o frenar la seva pèrdua és encara viable.
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Glossari de termes i abreviatures
Àfrica subsahariana: És la regió de l’Àfrica situada al sud del Sàhara.
Antròpic: Originat per l’home o relatiu a ell.
Biodiversitat ornítica: En aquest llibre, amb el terme de biodiversitat ornítica ens referim més aviat al conjunt
d’espècies presents a l’àrea d’estudi.
Boscany: Fragment forestal de dimensions reduïdes. A Santiga trobem aquests fragments disseminats entre parcel·les de cultiu i/o pastures, o altres àrees desforestades.
Boscos galeria: Són les típiques formacions forestals lineals que ressegueixen els cursos d’aigua (torrents, rieres,
xaragalls, rius, etc.). També s’anomenen boscos de ribera.
Brolla: Formació arbustiva perennifòlia (que no perd la fulla a la tardor i hivern) integrada per espècies esclerofil·les,
un grup adaptat a la calor i sequera típiques de climes mediterranis.
CAC: El Comitè Avifaunístic de Catalunya és un grup de treball de l’ICO que s’ocupa del manteniment de la llista
dels ocells de Catalunya, l’homologació d’observacions de tàxons rars o dels quals manca informació a Catalunya,
la categorització d’espècies (segons siguin autòctones, al·lòctones naturalitzades, o al·lòctones, o reintroduïdes no
establertes), els canvis taxonòmics i l’aplicació a l’àmbit català.
Cinegètic: Relatiu a la caça.
CR-SEO: El Comitè de Rarezas de la SEO és un grup de treball que s’encarrega d’aglutinar, homologar i publicar
totes les observacions que provinguin de dins de l’Estat espanyol i que facin referència a espècies i subespècies incloses dins de la Lista de Aves Raras de España.
Dispersió (postgenerativa): En aquest treball el terme dispersió s’aplica al període que comença just després de la
reproducció (dispersió postgenerativa). Els adults, immadurs i subadults de moltes espècies després de la reproducció inicien un periple que els porta a llocs allunyats dels enclavaments utilitzats durant la nidificació. Els immadurs
i subadults deambulen entre diferents àrees fins que s’instal·len en un territori fix per formar parella i nidificar.
Enclavament reproductor. Lloc o àrea concreta de reproducció.
Espècie al·lòctona: Espècie que no es trobaria de forma natural en una regió, ja que la seva àrea natural de distribució no l’abastaria. Per exemple, qualsevol espècie exòtica (lloro, cacatua, etc.) fugida de captivitat seria una espècie
al·lòctona a les nostres contrades.
Fenologia: És la part de la biologia que se centra en la relació entre els fenòmens i/o processos dels organismes vius
(p.e. la migració de les aus, la reproducció, la floració etc.) i la periodicitat en la qual es donen. Guarda relació amb
el clima. Per exemple, la data de la posta d’ous d’una espècie seria la fenologia de posta.
Fragmentació: Procés de segmentació dels hàbitats. La creació de pistes, la construcció de carreteres o d’àrees residencials al mig d’espais naturals són alguns dels mecanismes que fragmenten els hàbitats.
IBA: Important Bird Area o Àrea Important per les Aus. Des de la dècada dels 90 SEO/BirdLife rep l'encàrrec de la
UE de delimitar àrees importants per les aus en base a criteris tècnics i científics.
ICO: L’Institut Català d’Ornitologia és una associació que centra la seva activitat en l’estudi de les aus a Catalunya.
Marge arbrat: És una petita formació arbòria que trobem comunament situada entre parcel·les de cultiu i/o pastures.
Meitat meridional: La meitat meridional d’una zona és la meitat situada al sud.
Migrant de llarg recorregut: S’utilitza aquesta expressió per aquelles espècies que realitzen llargs desplaçaments
durant les seves migracions. Dins d’aquest grup se situen les espècies que creuen el Sàhara per passar l’hivern.
Neòfits: En el context del llibre es refereix a les persones que han començat a interessar-se per l’ornitologia fa poc temps.
Nomenclatura: És la part de la biologia que s’ocupa de donar noms a les diferents categories (espècies, famílies, ordres, etc.).
Òptim ecològic: Fa referència al conjunt idoni de condicions del medi natural per tal que una espècie pugui proliferar.
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Península Aràbiga: Regió situada entre Àfrica i Àsia, compresa pel golf Pèrsic, el golf d’Aden i el mar Roig.
Període tardohivernal: És el temps comprès entre l’estació de la tardor i la de l’hivern.
Recursos tròfics: En aquest llibre l’expressió es refereix a tots aquells recursos que utilitzen els ocells per nodrir-se.
Regeneració postincendi: Procés natural de recuperació de la vegetació després d’un incendi.
Regió mediterrània: La regió on característicament el clima mediterrani té una influència més predominant i, per
tant, la vegetació associada a aquesta climatologia pren protagonisme.
Sector eurosiberià: El terme fa referència a la regió influenciada per un clima més fred que dóna pas a un paisatge
dominat per espècies més adaptades a aquesta climatologia, per exemple els arbres caducifolis.
SEO/BirdLife: La Sociedad Española de Ornitología és una entitat que forma part de BirdLife International, la
major coalició d’entitats del món pel que fa a la conservació de la natura i la més veterana. S’ocupa de l’estudi,
divulgació i conservació de les aus.
Sistemàtica: És la part de la biologia que s’ocupa de crear sistemes de classificació en base a les similituds o relacions
entre els organismes.
Subadult: Algunes espècies triguen uns quants anys en reproduir-se per primer cop i presenten plomatges de transició, diferents als dels adults. Als individus amb aquests plomatges intermedis, entre el de juvenil/immadur i el
d’adult, se’ls anomena subadults.
Tàxon: És un grup d’organismes relacionats entre si, al qual s’ha assignat un nom. La taxonomia és la part de la biologia que s’ocupa d’ordenar els organismes, agrupar-los i jerarquitzar-los, segons la relació que tinguin entre si. Dins
d’aquesta classificació, l’espècie (p.e. pit-roig, àguila cuabarrada, etc.) és una de les categories situades en la part més
baixa de la jerarquia, mentre que la família, l’ordre i d’altres categories estarien en una posició més alta. La taxonomia
també intervé en els criteris, bases, principis, normes o conceptes que guien la classificació dels organismes.
UICN: Unió Internacional per a la Conservació de la Natura.
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