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PRESENTACIÓ

L’any 2000, en Josep Ribas ens va sorprendre amb la publicació del seu llibre Els ocells del 
Vallès Oriental, un treball de referència en els estudis ornitològics comarcals al nostre país 
on ja deixava entreveure que allò era tan sols una petita mostra de les dades que pacientment 
havia anat recopilant des de mitjan anys vuitanta del segle passat. Ara ens torna a obsequiar 
amb Els ocells del Montseny, on amplia i explota, en un àmbit geogràfic més restringit 
però amb més resolució, aquella informació, complementada amb deu anys més de dades.

El llibre és a la vegada una recopilació de cites ornitològiques publicades sobre el Montseny i 
rodalia, i un estudi detallat de la distribució, abundància i tendències poblacionals de les espècies 
a partir de dades recopilades pel mateix autor al llarg de trenta anys. Mostrejar, recopilar, analitzar 
i sintetitzar més d’un quart de segle d’informació ornitològica pròpia i aliena, corresponent a un 
territori de més de 600 quilòmetres quadrats, orogràficament complex i essencialment forestal, i fer-
ho a una resolució de 1x1 km, és una tasca que m’atreviria a qualificar de proesa, tan sols a l’abast 
d’una persona apassionada per les aus i enamorada del seu territori. El resultat ha estat una obra de 
més de 400 pàgines on podem trobar tot el que es coneix sobre els ocells del massís del Montseny i 
la seva àrea d’influència en el darrer quart de segle. La profusió de mapes, taules i gràfics ens permet 
contrastar i analitzar per nosaltres mateixos tot allò que s’explica en el text, sempre molt clar i entenedor.

A banda de l’interès estrictament descriptiu, aquesta obra conté informació quantitativa inèdita 
sobre la distribució i abundància de les espècies al Montseny i al seu entorn, que permetrà de ben 
segur comprendre millor els factors que determinen o condicionen la presència de les diferents 
espècies. Però el que, des del meu punt de vista, la fa veritablement extraordinària és la incorporació 
de la dimensió temporal. Efectivament, un dels aspectes més interessants d’aquest treball és la 
descripció que es fa dels canvis experimentats per l’ornitofauna a partir de dades recollides al 
camp per l’autor ininterrompudament al llarg de tres dècades. Això li permet fer una lectura, a 
vegades personal però sempre ben argumentada, de les causes que expliquen les variacions 
observades, així com dels factors que condicionen les tendències expansives o regressives de 
les poblacions d’aus a l’àrea d’estudi. El conjunt ens permet obtenir una visió força completa, a 
través de les aus, de com ha anat canviant el massís i el seu entorn al llarg de tots aquests anys. 

 

En un moment en què la ciència, com molts altres àmbits, es mou a vegades només empesa per 
l’obtenció de resultats immediats, aquesta obra permet valorar la feina pacient i meticulosa que no 
espera altre resultat a curt termini que la satisfacció de fer-la i de gaudir-ne. I la visió que la tasca de fer 
un seguiment a llarg termini, meticulós i estandarditzat, és fonamental per a respondre a determinades 
qüestions sobre l’evolució dels nostres paisatges i de la nostra biodiversitat. Des de fa uns 10 anys, 
existeixen a casa nostra projectes de seguiment de la biodiversitat a llarg termini, impulsats per les 
administracions o per institucions de recerca públiques o privades, que analitzen el que passa amb la 
nostra fauna i flora arreu del país, o almenys amb alguns grups o espècies més representatius, com ara 
ocells o papallones, però fa tres dècades això no era així. Eel millor dels casos, es feien seguiments 
d’algunes poques espècies d’aus amenaçades o emblemàtiques, i tot just s’acabava de publicar 
el primer atles dels ocells nidificants de Catalunya. Doncs bé, ja en aquella època, en Josep es va 
plantejar i va iniciar, de forma individual, un projecte de seguiment colossal i sistemàtic de l’avifauna 
d’un territori ampli com el Montseny i la seva comarca amb l’objectiu, no només d’obtenir una visió 
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estàtica del poblament ornític, sinó també de fer-ne un seguiment al llarg dels anys, interessant-se 
alhora per tots els hàbitats i espècies, des de les més rares a les més vulgars. El resultat és a les vostres 
mans, però és molt més que aquest llibre: com passa ben poc sovint al nostre país, ara aquestes dades 
ens obren una finestra única al passat i ens brinden la possibilitat de tenir una visió retrospectiva 
del que va succeir amb l’avifauna en una petita, però significativa, part del nostre territori a la 
darreria del segle XX. En unes dècades crítiques per a comprendre la situació actual, en Josep va 
tenir la visió i l’encert de dedicar milers d’hores a mostrejar sistemàticament les poblacions d’ocells. 

En trenta anys, l’observació d’aus ha passat de ser minoritària a convertir-se en una activitat de 
lleure practicada per milers de persones al nostre país, però encara és poc habitual trobar casos, 
com el d’en Josep, en què aquesta dèria transcendeix el mer plaer de l’observació o la recerca de 
la novetat o de la raresa, per convertir-se en font de nou coneixement i d’estudi. Aquest llibre, a 
més de convertir el Montseny en un dels territoris de Catalunya més ben conegut des del punt de 
vista ornitològic, dota aquesta magnífica escola de natura d’un nou instrument, que de ben segur 
esperonarà més d’un a endinsar-se en l’estudi de les aus. La informació recopilada constitueix un 
veritable banc de proves per testar hipòtesis sobre els factors que afecten o han afectat la nostra 
avifauna al llarg de les tres darreres dècades. Tot i tractar únicament sobre les aus, pel seu caràcter 
exhaustiu i sistemàtic moltes de les conclusions que se n’extreuen de ben segur que ens il·luminaran 
sobre processos que afecten de manera semblant altres grups biològics. Moltes gràcies, Josep, per 
haver tingut aquesta visió i per compartir amb nosaltres tantes hores dedicades als ocells, regalant-
nos aquest llibre que, a banda de tot el que ja s’ha dit, ens farà passar unes magnífiques estones. 

Santi Mañosa Rifé

President de l’Institut Català d’Ornitologia
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INTRODUCCIÓ
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INTRODUCCIÓ

El massís del Montseny és un dels espais naturals 
de Catalunya que han estat objecte de més interès 
naturalista i científic. Això ha comportat que sigui 
un dels àmbits geogràfics amb un nombre més 
alt d’estudis en els diversos camps de la biologia. 
Aquests treballs conjuguen dos objectius fonamentals 
i estretament relacionats: el coneixement científic 
i la conservació del patrimoni natural. L’esforç 
conservacionista assolí una fita memorable amb la 
declaració de Parc Natural l’any 1977.

Des d’una perspectiva biogeogràfica, l’interès més 
rellevant del massís rau en el fet que constitueix un 
dels límits meridionals dels dominis de vegetació 
eurosiberians: la vegetació pròpia de les regions 
temperades d’Europa i caracteritzada pel domini 
dels boscos caducifolis. Al sud del Montseny, 
a Catalunya, la vegetació eurosiberiana té una 
presència significativa a la serra de Prades i als 
Ports de Beseit, però ambdós casos representen 
illes biogeogràfiques immerses dins el domini de 
la vegetació mediterrània. En canvi, els ambients 
centreeuropeus del Montseny, principalment a través 
del Cabrerès i de la plana de Vic, presenten una 
relativa continuïtat amb els ambients eurosiberians 
dels Pirineus, que és on assoleixen la màxima 
extensió dins l’àmbit català i per on mantenen 
continuïtat amb els de la resta d’Europa. Aquest fet 
comporta que siguin nombroses les espècies pròpies 
d’ambients centreeuropeus que al Montseny troben 
els límits meridionals de la seva àrea de distribució, 
i també fa del massís una àrea especialment idònia 
per a l’estudi i el seguiment de l’impacte del canvi 
climàtic sobre les comunitats biològiques.

Pel que fa a l’avifauna, al massís es troben els límits 
meridionals de l’àrea de nidificació a Catalunya del 
picot negre, el grasset de muntanya, el reietó, la 
mallerenga d’aigua, l’escorxador i el pinsà borroner. 
També hi ha diverses espècies preferentment 
eurosiberianes que a l’àmbit català són rares o 
escasses en localitats més meridionals: l’aligot vesper, 
la merla d’aigua, el pardal de bardissa, el còlit gris 
i la tallareta vulgar. Altrament, hi ha tres espècies 
rares dins l’àmbit català, que al massís presenten 
poblacions nidificants de certa significació: el picot 
garser petit, la cotxa cua-roja i el durbec.

En el coneixement científic de l’avifauna del 
Montseny, els primers documents són estudis 
apareguts a les acaballes del segle XIX i principi del 

segle XX que tracten d’àmbits geogràfics superiors. 
Entre aquests treballs, s’han d’esmentar els de Joan 
Teixidor i Cos (1880/81) i Estanislau Vayreda i 
Vila (1883), referents a la província de Girona, el 
de Vicenç Plantada i Fonolleda (1903), que tracta 
del Vallès, i el de Josep Fuset i Tubia (1913), que 
comprèn tota la Catalunya peninsular. La recerca 
ornitològica a Catalunya va entrar en crisi en 
els anys vint del segle passat, i es va començar a 
recuperar a la dècada dels cinquanta, quan es va 
constituir la Sociedad Española de Ornitologia i la 
seva secció catalana. En la revista d’aquesta societat 
—Ardeola— entre els anys cinquanta i seixanta 
trobem un bon nombre de notes de diversos autors 
que fan referència al massís i zones limítrofes: E. 
Balcells, J. R. Espinós, S. Maluquer, S. Martí, R. 
Raventós... En els anys 1960, gràcies al treball de 
Salvador Filella, el Museu de Zoologia de Barcelona 
esdevé l’entitat capdavantera de l’ornitologia 
catalana, i en els seus arxius hi ha diverses citacions 
referents al nostre àmbit d’estudi. A partir dels anys 
setanta, l’ornitologia catalana cobra una gran impuls 
i el nombre de publicacions i articles que aporten 
informació sobre l’avifauna montsenyenca s’ha 
incrementat de manera exponencial.

La informació bibliogràfica sobre l’avifauna del 
Montseny prové tant de treballs estrictament 
montsenyencs com d’estudis que comprenen 
territoris més amplis, com ara diverses comarques 
o el conjunt del Principat. Entre els treballs centrats 
a l’àmbit del massís cal esmentar: Rocamora (1983, 
1987), Boada (1986), Ribas (1993a, 1994, 1995 i 
1999), Herrando et al. (2007) i Herrando i Anton 
(2008a i 2008b). Els treballs d’àmbit comarcal que 
aporten informació sobre l’avifauna del Montseny 
són: Els ocells de la comarca de la Selva (Motjé, 
1982), Els ocells d’Osona (Aymerich et al., 1991), La 
fauna vertebrada d’Osona (Baucells, Camprodon i 
Ordeix, 1998) i Els ocells del Vallès Oriental (Ribas, 
2000). Entre les obres d’àmbit català que aporten 
més informació destaquen: Els ocells de les terres 
catalanes (Maluquer, 1956, 1974, 1981, 1987), 
Atlas dels ocells nidificants a Catalunya i Andorra 
(Muntaner et al., 1983), el volum XII de la Història 
Natural dels Països Catalans (Ferrer et al., 1986), 
Atles dels ocells nidificants de Catalunya 1999-2002 
(Estrada et al., 2004) i Atles dels ocells de Catalunya 
a l’hivern 2006-2009 (Herrando et al., 2011). També 
cal destacar la informació recollida en els anuaris 
de l’Institut Català d’Ornitologia i en la pàgina web 
d’aquesta entitat (www.ornitho.cat).
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Els objectius principals del nostre treball són 
aprofundir en el coneixement de la distribució, 
grandària i evolució de les poblacions de les diverses 
espècies que integren l’avifauna del massís i del seu 
entorn. A l’hora de dissenyar el treball es va optar 
per prospectar una àrea superior a la dels límits 
del Parc Natural, amb l’objectiu de poder esbrinar 
quines relacions presenta l’avifauna del parc amb 
les regions veïnes.

En el present estudi es tracten les 214 espècies 
detectades dins l’àrea prospectada, de les quals 
176 han estat detectades dins els límits actuals del 
Parc Natural. De les espècies comunes, es tracta la 
fenologia migratòria, els requeriments ecològics, 
la distribució geogràfica, la grandària poblacional 
i les tendències detectades en el decurs de l’estudi 
(1984-2010). La distribució geogràfica, tant del 
període de nidificació com de l’hivernal, utilitza 
la quadrícula d’1x1 km com a unitat de mostratge, 
que suposa un nivell de detall considerablement 
superior al de la majoria de treballs publicats. En el 
present treball han estat avaluades les poblacions de 
la majoria de les espècies nidificants i hivernants, 
informació fonamental per determinar les variacions 
poblacionals en el decurs dels anys i per valorar 
l’efecte sobre els poblaments avifaunístics dels 
canvis ambientals i dels programes de gestió.

ASPECTES GEOGRÀFICS

El Montseny es localitza al nord-est de la 
península Ibèrica, al Principat de Catalunya. 
Administrativament, comprèn superfície de les 
províncies de Barcelona i Girona, i de les comarques 
d’Osona, la Selva i el Vallès Oriental.

Orografia

L’àrea d’estudi està centrada en el massís del 
Montseny, tot i que també inclou superfícies de quatre 
altres regions orogràfiques: la Depressió Central, les 
Guilleries, la Depressió Prelitoral i el Montnegre. 
Des d’una perspectiva catalana, l’àrea prospectada 
comprèn territoris pertanyents a dues de les tres 
regions geomorfològiques principals del Principat: 
el Sistema Mediterrani i la Depressió Central. El 
Sistema Mediterrani a l’àrea d’estudi comprèn la 
major part del massís del Montseny i els sectors 
prospectats de les Guilleries, Depressió Prelitoral 
i Montnegre. Els territoris de la Depressió Central 
inclouen la superfície prospectada de la plana de 
Vic i de les serres que l’envolten, més l’extrem sud-
oest del massís. Cal destacar que a l’àmbit d’estudi 
els territoris del Sistema Mediterrani estan associats a 
substrats geològics predominantment silícics i els de 
la Depressió Central, a materials calcaris. Aquest fet 
comporta notables diferències en la morfologia del 
relleu i en la constitució de les comunitats vegetals.

Jo
an

 (C
C

)
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El Montseny és el massís més elevat de la 
Serralada Prelitoral, i està constituït per tres unitats 
orogràfiques: la Calma, el Matagalls i el turó de 
l’Home. Comprèn una superfície aproximada de 
305 km2 (el 49 % de l’àrea d’estudi). El seu rang 
altitudinal s’estén des dels 100 m dels estreps de la 
serra de Montsoriu, a Sant Feliu de Buixalleu, fins als 
1.712 m del cim del turó de l’Home. El relleu presenta 
pendents pronunciats, però són escassos els tallats de 
roca; els més importants es troben a la cara nord del 
Matagalls i a les valls de Gualba i de Riells.
 
La Depressió Central s’estén a l’oest del massís. El 
sector prospectat inclou l’extrem meridional de la 
plana de Vic i diverses serres que l’envolten: les 
serres de Goitallops, l’Arca, el Muntanyà i el Bertí. 
En conjunt, comprèn una superfície aproximada de 
116 km2 (el 18 % de l’àrea d’estudi). El seu rang 
altitudinal s’estén des d’uns 300 m als estreps 
meridionals del Bertí fins als 947 m del Puigfred, a 
la mateixa serra. El relleu presenta una morfologia 
escalonada, on alternen extenses planes amb 
cingleres de considerable potència, com les del 
Bertí i les de la serra de l’Arca.

Les Guilleries se situen al nord del massís. El sector 
prospectat inclou els vessants nord de les valls de 
Viladrau i Arbúcies, i àrees de la vall d’Espinelves; 
en conjunt, comprèn una superfície aproximada 
de 59 km2 (el 9 % de l’àrea d’estudi). El seu rang 
altitudinal s’estén des de 100 m, al llindar amb la 

Depressió Prelitoral, a Sant Feliu de Buixalleu, fins 
als 1.064 m del Puigsapera, prop d’Espinelves. El 
relleu es caracteritza per elevacions arrodonides i 
de pendents suaus, pròpies de muntanyes antigues i 
força erosionades.

La Depressió Prelitoral, o plana del Vallès, s’estén 
per l’est i el sud del massís. El sector prospectat 
inclou territoris de les conques del Besòs i de la 
Tordera, i comprèn una superfície aproximada de 
104 km2 (el 17 % de l’àrea d’estudi). El seu rang 
altitudinal s’estén des de 60 m, prop d’Hostalric, fins 
a uns 400 m, a Samalús. És una regió amb desnivells 
relativament suaus, on es combinen planes al·luvials 
amb serres interfluvials.

El Montnegre se situa a l’est de la Depressió 
Prelitoral. La superfície prospectada correspon 
al sector nord-est d’aquesta serra i comprèn una 
superfície aproximada d’uns 41 km2 (el 7 % de 
l’àrea d’estudi). El seu rang altitudinal s’estén des de 
sota de 100 m, prop d’Hostalric, fins als 500 m dels 
sectors careners.

Geologia
(text elaborat per Jordi Bertran Duarte)

El Montseny és un massís geològicament antic; 
una illa de roques velles envoltada de terrenys 
més recents. Les roques velles constitueixen el 
cos central del massís, que comprèn la major part 
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de la Calma i els vessants meridionals del turó de 
l’Home i el Matagalls. Es tracta sobretot de roques 
metasedimentàries, on predominen les pissarres i 
els esquists —conegudes amb el nom popular de 
llicorelles— per bé que en alguns indrets afloren 
altres roques, com per exemple els gneis al turó 
de Montsoriu, els marbres a Gualba o les lidites, 
les calcàries i els conglomerats a les rieres de 
Vallfigueres i l’Avencó. Aquest conjunt de roques 
comprèn un interval de temps enorme, que abraça 
bona part del registre paleozoic, entre 330 milions 
d’anys (Ma) i una edat indeterminada, que segons 
tots els indicis podria apropar-se a 600 Ma. Al costat 
d’aquest cos central de roques antigues en trobem 
altres de més recents:

• Roques magmàtiques plutòniques que afloren als 
vessants nord-orientals del Matagalls i del turó de 
l’Home, i al sector meridional de les Guilleries. Es 
tracta de granodiorites i granits amb una edat de 
cristal·lització d’uns 284 Ma. També hi ha petits 
afloraments de roques plutòniques a la capçalera 
de la riera de Vallfornès i pel voltant de la Garriga. 
Altrament aquestes roques també constitueixen 
la litologia predominant del sector estudiat del 
Montnegre.

• Roques sedimentàries mesozoiques, concre-
tament del triàsic inferior (de 245 a 237 Ma), afloren 
a la serra de l’Arca i en alguns indrets de la Calma, 

on cobreixen, de manera discontínua, les roques 
més antigues. Ara bé, els millors afloraments es 
troben a la vall del Congost i als peus dels cingles 
del Bertí. Es tracta d’una alternança de dos trams de 
roques detrítiques de color vermell (conglomerats, 
gresos, llims i argiles) amb dos trams més de roques 
carbonàtiques de tonalitats grises (calcàries i 
dolomies).

• Roques sedimentàries cenozoiques, concreta ment 
del paleogen (paleocè i eocè inferior: de 57 a 40 Ma), 
afloren al Muntanyà, on es diferencien dos conjunts: 
un d’inferior format per roques sedimentàries 
detrítiques de color vermell (conglomerats, gresos, 
llims i argiles), i un de superior, també detrític però 
de color gris, format majorment per gresos i margues. 
Aquestes litologies també són les predominants als 
cingles del Bertí i a la plana de Vic.

• Roques sedimentàries cenozoiques, concretament 
del paleogen (oligocè: de 35 a 30 Ma), afloren al 
voltant de Campins. Es tracta de roques detrítiques 
(conglomerats, gresos, llims i argiles), carbonàtiques 
(calcàries i dolomies) i organògenes (carbó).

• Roques sedimentàries cenozoiques, concretament 
del neogen (miocè superior: d’11 a 8 Ma), formen 
els turons de poca alçada que enllacen el massís 
del Montseny amb la plana del Vallès, i també 
constitueixen el rebliment de tota aquesta plana. 
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Es tracta de roques sedimentàries detrítiques poc o 
gens coherents (gresos i conglomerats poc cimentats, 
llims i argiles) de tonalitats generalment ocres.

• I finalment, roques sedimentàries cenozoiques 
més recents, concretament del quaternari (menys 
d’1,7 milions d’anys), afloren de manera discontínua 
i fragmentaria al llarg i a l’ample del massís, sobretot 
en el contacte amb la plana vallesana i resseguint 
els principals cursos d’aigua. Es tracta de roques 
detrítiques, com per exemple conglomerats poc 
coherents, graves i sorres.

Hidrologia

L’àrea d’estudi comprèn territoris de les conques 
fluvials de la Tordera, el Besòs i el Ter. La conca de la 
Tordera representa el 56 % de l’àrea d’estudi, inclou 
el curs d’aquest riu i d’alguns dels seus principals 
afluents: la riera d’Arbúcies, el Pertegàs, la riera 
de Gualba i la riera de Breda. La conca del Besòs 
comprèn aproximadament el 32 % de la superfície 
d’estudi, i està dividida en dues subconques: la del 
Congost i la del Mogent. La conca del Ter representa 
el 12 % de l’àrea d’estudi, i comprèn la riera Major 
de Viladrau, la riera d’Espinelves i el riu Gurri.

Els cursos fluvials de l’àmbit d’estudi presenten un 
cabal relativament reduït, tot i que ocasionalment, 
després de fortes pluges, presenten crescudes 
importants. En general, el seu cabal està regulat per 

la pluviometria, presenta un màxim entre febrer i 
abril, i un fort estiatge entre juliol i agost. El cabal 
anual mitjà de la Tordera a l’aforament de Sant 
Celoni entre el 2002 i el 2011 ha oscil·lat entre 0,15 i  
0,87 m3/segon, mentre que el del Congost a 
l’aforament de la Garriga ha oscil·lat entre 0,12 i 
0,53 m3/segon (dades de l’ACA).

Climatologia

L’àrea d’estudi es troba dins el domini dels climes 
mediterranis, caracteritzats per una notable 
estacionalitat, amb estius calorosos i hiverns 
relativament suaus. No obstant això, hi trobem 
una important diversitat climàtica que inclou 
des de climes litorals fins a climes de muntanya 
subpirinencs. Els principals factors explicatius de la 
diversitat climàtica de l’àrea d’estudi són el relleu, 
la disposició de les serres, la variació altitudinal i el 
grau d’exposició al sol. Un altre factor determinant 
és la proximitat de la Mediterrània, esmorteïdor de 
les oscil·lacions tèrmiques i principal font de les 
precipitacions de l’àmbit d’estudi.

Segons Salvador Llobet (1947), podem dividir la regió 
del Montseny en tres zones climàtiques principals: 
zona baixa sud-oriental, zona baixa occidental i 
zona alta superior a 1.000 m d’altitud. La zona 
baixa sud-oriental es caracteritza per temperatures 
benignes, un règim de pluges mediterrani i certa 
influència de les brises marines. La zona baixa 
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occidental es caracteritza per la menor influència 
marítima, que comporta una major oscil·lació 
tèrmica amb temperatures hivernals força baixes i 
amb freqüents boires d’inversió tèrmica. La zona alta 
es caracteritza per una major exposició als vents, 
precipitacions superiors a 900 mm/any, freqüents 
nevades hivernals, presència regular de boires 
d’origen convectiu, hiverns freds, estius frescos i 
poca oscil·lació tèrmica, tant diària com anual.

La temperatura mitjana anual oscil·la des de 15º 
fins a 6,5º, al cim del turó de l’Home. La major part 
del territori estudiat presenta temperatures mitjanes 
anuals entre 10 i 15º; temperatures per sota d’aquests 
valors només es troben als sectors superiors del 
massís. L’amplitud tèrmica anual és inferior a 16º als 
sectors superiors del massís i oscil·la entre 16º i 18º a 
la major part de l’àrea d’estudi. Per sobre de 1.000 m  
i al fondal de la plana de Vic, les gelades són 
habituals entre octubre i març; a la resta de l’àmbit 
d’estudi es donen principalment entre novembre i 
febrer.

Les precipitacions mitjanes anuals varien entre 
els 650 mm dels estreps meridionals del Bertí i 
els 1.200 mm de Santa Fe. La major part de l’àrea 
d’estudi presenta precipitacions mitjanes entre 700 
i 900 mm; els valors superiors a 900 mm estan 
limitats als sectors superiors del massís, al vessant 
oriental del turó de l’Home i sectors limítrofs de la 
Depressió Prelitoral. A tota l’àrea d’estudi, el règim 

pluviomètric estacional es caracteritza perquè 
presenta un màxim de precipitacions a la tardor, 
mentre que el mínim de precipitacions es dóna a 
l’estiu, excepte al sector nord-oest, on es dóna a 
l’hivern. Les nevades són relativament freqüents 
per sobre de 900-1.000 m d’altitud, i per sobre de 
1.300 m la persistència de la neu pot ser superior 
a trenta dies. El dèficit hídric anual presenta valors 
entre 100 i 200 mm als estreps orientals del massís 
i als sectors prospectats de la Depressió Prelitoral i 
del Montnegre; presenta valors entre 0 i 100 mm als 
vessants septentrionals i occidentals del massís i a la 
major part dels sectors prospectats de la Depressió 
Central i de les Guilleries, i és nul al sector culminal 
del massís.

La boira baixa per inversió tèrmica és freqüent 
durant la tardor i l’hivern a la plana de Vic i de 
manera més limitada a la plana del Vallès. Les boires 
d’origen convectiu són freqüents per damunt de 
900 m, especialment a la primavera i a la tardor. 
Els vents ciclònics predominants són els de l’oest, 
i els períodes en què són més freqüents són la 
tardor i el final de l’hivern; les àrees on tenen més 
incidència són els sectors culminals del massís, on 
sovint assoleixen una notable virulència. Pel que fa 
als vents convectius, cal esmentar les brises marines 
en els mesos estivals als sectors orientals del massís i 
un vent provinent de la plana de Vic que ressegueix 
la vall del Congost fins a la Garriga, especialment 
durant els mesos hivernals.   
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Regions biogeogràfiques i dominis de vegetació

La major part de la superfície de l’àrea d’estudi 
pertany a la regió biogeogràfica mediterrània; també 
trobem una important superfície d’ambients propis 
de la regió eurosiberiana i, fins i tot, en els sectors 
culminals del massís trobem alguns elements propis 
de la regió boreoalpina.

Regió mediterrània

Correspon al domini dels boscos d’arbres de fulla 
esclerofil·la. Els ambients mediterranis de l’àrea 
d’estudi pertanyen a la província boreomediterrània, 
associada a climes mediterranis humits i subhumits, 
caracteritzada pel domini dels alzinars. Comprèn 
els sectors inferiors i mitgers del massís, els 
sectors prospectats de la Depressió Prelitoral i del 
Montnegre, i la major part de les Guilleries i de 
les serres que voregen la plana de Vic. El seu rang 
altitudinal s’estén des dels nivells basals fins a 800-
900 m, si bé en alguns vessants assolellats del massís 
arriba fins a 1.300 m, i a la plana de Vic l’alzinar ja 
és desplaçat per la roureda a partir de 600 m. Dins la 
regió mediterrània trobem tres dominis de vegetació: 
l’alzinar litoral, l’alzinar muntanyenc i la sureda.

• Domini de l’alzinar litoral. L’arbre dominant és 
l’alzina Quercus ilex. Aquest domini de vegetació 
normalment no es troba més amunt de 600 m 
d’altitud. S’estén per gairebé tota la Depressió 

Prelitoral i el Montnegre, i pels sectors inferiors del 
massís, de les Guilleries i de les serres que envolten 
la plana de Vic. Actualment, és rar trobar alzinars 
purs, i la majoria dels boscos són formacions mixtes 
d’alzines i pins, principalment pi blanc Pinus 
halepensis i pi pinyer Pinus pinea. Els boscos del 
domini de l’alzinar litoral són els més afectats pels 
incendis forestals, els quals generen formacions 
arbustives, genèricament anomenades brolles, que 
representen diferents estadis de la regeneració 
espontània del bosc després del foc.
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• Domini de l’alzinar muntanyenc. És un alzinar 
amb més presència d’espècies eurosiberianes. La 
transició entre l’alzinar litoral i el muntanyenc és 
gradual, i per tant és artificiós posar límits entre 
ambdues comunitats. És l’alzinar més típic del 
massís, on s’estén principalment des de 600 m 
fins a 1.200 m d’altitud. En algunes localitats dels 
sectors més humits ha estat substituït per perxades 
de castanyer Castanea sativa. En algunes zones dels 
vessants occidentals del massís i a la major part 
de les serres que envolten la plana de Vic, ha estat 
substituït per pinedes de pi roig Pinus sylvestris i de 
pinassa Pinus nigra.

• Domini de la sureda. L’arbre dominant és l’alzina 
surera Quercus suber. És una formació característica 
de sòls silícics i de climes mediterranis humits. El seu 
rang altitudinal s’estén des dels nivells basals fins a 
800 m. Sovint és un bosc afavorit i activament explotat 
per l’home, que n’extreu el suro. Normalment 
coexisteix amb l’alzinar litoral. S’estén pel sector 
oriental de l’àmbit d’estudi: sectors inferiors del turó 
de l’Home, meitat est de les Guilleries, meitat est 
de la Depressió Prelitoral i gran part del Montnegre.

Regió eurosiberiana

Correspon als dominis dels boscos de caducifolis. A 
l’àrea d’estudi bàsicament està cenyida als sectors 
superiors del massís i a la plana de Vic, entre 600 
i 1.700 m d’altitud. Es diferencien dues províncies 
biogeogràfiques: la submediterrània i l’atlàntica o 
centreeuropea.

• Província submediterrània. Comprèn el domini 
de les rouredes seques. A l’àmbit d’estudi està 
representada pel domini de les rouredes de roure 
martinenc Quercus humilis. Fonamentalment, 
s’estén per la plana de Vic i sectors superiors de 
les serres veïnes. Bona part d’aquestes rouredes 
han estat substituïdes per pinedes de pi roig Pinus 
sylvestris i pinassa Pinus nigra. La principal formació 
arbustiva de substitució és la boixeda.

• Província atlàntica o centreeuropea. Associada 
al domini dels boscos caducifolis humits, a l’àmbit 
d’estudi bàsicament està relacionada amb el domini 
del faig Fagus sylvatica, que s’estén pels sectors 
superiors del massís, entre 800 i 1.650 m d’altitud. 
Al massís també trobem algunes clapes de rouredes 
humides de roure de fulla gran Quercus petraea. La 
fageda i la roureda humida en alguns sectors han 
estat substituïdes per perxades de castanyer Castanea 
sativa. La principal formació arbustiva de substitució 
són les landes, formacions arbustives on dominen 
les ericàcies i les papilionàcies.

Elements boreoalpins

En els sectors culminals del massís hi ha formacions 
de matollar de ginebró nan Juniperus communis nana 
amb clapes de prats. Aquestes formacions es localitzen 
als cims del Turó de l’Home i Matagalls, per damunt 
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dels 1.500 m d’altitud. Una formació inter mèdia 
entre els ambients centreeuropeus i els subalpins és el 
bosc d’avets Abies alba, que a l’àmbit d’estudi està 
limitada a dues localitats: la de Passavets al turó de 
l’Home i la de coll Pregon al Matagalls.

L’impacte humà i els usos del sòl

L’activitat humana és un dels principals determinants 
del paisatge del massís i del seu entorn. En el decurs 
del temps, l’home ha modificat la vegetació natural 
i l’ha substituït per camps, pastures o edificacions.

A l’àmbit d’estudi hi ha troballes de la presència 
humana des del neolític. Durant el període ibèric 
i durant la romanització els assentaments humans 
se situaven preferentment als estreps del massís i a 

les planes del Vallès i Osona. Les primeres dades 
documentals dels municipis actuals majoritàriament 
es recullen entre els segles IX i XII. Al massís, 
la població humana s’incrementa fins a mitjan 
segle XIX. En el segle XX la població del massís 
va disminuir, mentre que la població de les dues 
regions planeres veïnes va augmentar, especialment 
a partir de 1960.

La població humana actual de l’àrea d’estudi és 
difícil d’avaluar, perquè, tot i disposar de censos 
municipals acurats, l’àrea d’estudi no inclou tot 
el terme de diversos municipis. No obstant això, 
una aproximació a partir de la suma dels habitants 
dels municipis que tenen el nucli urbà inclòs dins 
l’àmbit d’estudi dóna 101.635 habitants (a partir 
de dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya de 
l’1.I.2011), que equival a una densitat aproximada 
de 163 habitants/km2. El gros de la població se situa 
a la plana del Vallès i a la plana de Vic. Els municipis 
amb un nombre més alt d’habitants són Sant Celoni 
(16.949 hab.), la Garriga (15.236 hab.) i Santa Maria 
de Palautordera (9.097 hab.). Al massís hi ha nuclis 
de població relativament importants als estreps: la 
Garriga, Arbúcies (6.713 hab.), Aiguafreda (2.481 
hab.), Gualba (1.312 hab.), el Figaró (1.112 hab.) 
i Viladrau (1.102 hab.). Tanmateix, la població 
humana al sector central és baixa; per exemple, el 
municipi de Montseny sols té 314 habitants, que 
equival a una densitat de 11,7 hab./km2. A les dues 
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regions planeres la població humana es concentra en 
nuclis urbans i, secundàriament, en urbanitzacions 
residencials; les masies i altres habitatges dispersos 
tenen un pes demogràfic insignificant. Per contra, 
dins el massís bona part de la població es troba 
dispersa en masies aïllades.

Les principals activitats econòmiques al Montseny 
històricament han estat l’agricultura, la ramaderia i els 
aprofitaments forestals. Durant l’edat mitjana i l’edat 
moderna l’ocupació humana del massís va seguir 
un model d’explotacions agroramaderes aïllades, 
situades sobre superfícies d’erosió i afloraments 
de materials detrítics, i aprofitant els llocs a recer 
dels vents freds, amb un nivell d’insolació elevat 
i amb facilitat de regatge. Els principals conreus, 
tant al massís com al conjunt de l’àrea d’estudi, 
són els cereals d’hivern, l’alfals, el blat de moro, la 
melca i la patatera. Fins a mitjan segle XX també 
tenien importància la vinya, l’olivera i altres fruiters. 
Històricament, l’activitat ramadera que ha presentat 
un impacte paisatgístic i cultural més important ha 
estat la ramaderia ovina, tant pel nombre de caps 
presents, com per les seves migracions estacionals 
entre els sectors superiors i inferiors del massís, i pel 
pas de ramats transhumants entre la regió pirinenca 
i la regió costanera. Els principals aprofitaments 
forestals del massís han estat l’obtenció de fusta i de 
carbó vegetal, i també s’ha d’esmentar la recol·lecció 
de castanyes, glans i pinyons, i l’explotació del suro. 

Avui dia les principals activitats econòmiques dins el 
massís estan relacionades amb el turisme, i pel seu 
impacte ambiental també cal ressaltar les plantes 
embotelladores d’aigua i les plantacions fusteres 
de coníferes. En el conjunt de l’àrea d’estudi, 
actualment les activitats agrícoles, ramaderes i 
forestals representen el 2 % de la població activa, la 
indústria el 31 %, la construcció l’11% i els serveis 
el 56 % (a partir de dades de l’Institut d’Estadística 
de Catalunya de 2011).
 
A l’àrea d’estudi es diferencien dos patrons 
paisatgístics principals: el de muntanya i el de 
plana. Al massís i a la resta de regions muntanyoses 
el predomini dels sòls forestals és aclaparador i 
configura un mantell continu interromput per nuclis 
agroramaders o urbans aïllats. En canvi, a les regions 
planeres el paisatge és més diversificat: trobem un 
mosaic on alternen superfícies forestals, agrícoles i 
urbanes. Actualment, a l’àrea d’estudi la superfície 
edificada representa un 5 %, l’agrícola un 12 % i 
el bosc un 67 %. Dins el Parc Natural, la superfície 
edificada és insignificant, l’agrícola representa 
només un 3 %, el bosc un 83 % i el 14% restant està 
constituït bàsicament per formacions de matollars i 
pastures (dades de l’Institut Cartogràfic de Catalunya). 
Des de la postguerra fins a l’actualitat, ha augmentat 
la superfície forestal i la superfície urbana, mentre 
que la superfície dedicada a conreus i pastures ha 
patit un fort retrocés. A les regions muntanyoses 
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els camps abandonats i les pastures amb baixa 
pressió ramadera pateixen un procés espontani de 
reforestació, mentre que a les regions planeres els 
conreus han estat substituïts principalment per sòls 
urbans i infraestructures viàries.

METODOLOGIA

Espècies estudiades

Han estat tractades totes les espècies trobades 
en llibertat dins l’àrea prospectada, llevat de les 
espècies provinents de captivitat, que aparentment 
no tenen cap possibilitat d’establir poblacions 
autosostingudes: oca índia Anser indicus, cacatua 
de les nimfes Nymphicus hollandicus, periquito 
Melopsittacus undulatus i canari Serinus canaria. En 
canvi, hi han estat incloses les espècies al·lòctones 
següents: oca d’Egipte Alopochen aegyptiaca, ànec 
mandarí Aix galericulata, ànec carolí Aix sponsa, 
faisà Phasianus colchicus, cotorreta d’Argentina 
Myiopsitta monachus i bec de corall senegalès 
Estrilda astrild. Una espècie problemàtica, que es va 
començar a estudiar a partir de 1999, és el colom 
roquer Columba livia, perquè presenta poblacions 
salvatges i domèstiques de dificultosa diferenciació 
i amb un considerable grau d’interacció. Així, 
s’han tractat les 192 espècies detectades durant el 

treball de camp i 22 espècies de les quals només es 
disposa de referències documentals. No s’han inclòs 
diverses espècies de les quals hi ha referències 
documentals, però que no es consideren prou fiables 
segons el criteri de l’autor. En el treball s’ha seguit 
la nomenclatura i l’ordre exposats en la Llista patró 
dels ocells de Catalunya (Clavell et al. 2010).

Àrea d’estudi

L’àmbit d’estudi del treball comprèn tot el Parc 
Natural del Montseny, que inclou una extensió de 
310,64 km2. També s’han inclòs àrees veïnes del 
parc fins a completar una superfície de 650 km2. La 
justificació d’incloure zones fora del parc es basa en 
les raons següents:

- aquestes zones podrien ser incloses dins el parc en 
ampliacions futures
- hi ha un cert nombre d’espècies que presenten 
dominis vitals que comprenen àrees dins i fora del 
parc
- aquestes zones actuen de connectors biològics 
entre diversos espais naturals protegits
- incloure aquests espais comporta una visió més 
àmplia de la distribució i abundància de les diverses 
espècies, que permet veure les influències i les 
relacions que presenta l’avifauna del parc amb la de 
les regions veïnes.
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Els límits de l’àrea d’estudi corresponen als de 
coordenades UTM. L’àrea d’estudi comprèn les 
quadrícules UTM de 5x5 km que inclouen territoris 
que es poden adscriure al Montseny des d’una 
perspectiva cultural. Per exemple, s’hi ha inclòs el 
sector de la Depressió Prelitoral que s’estén des de 
la vall de Vilamajor fins a Hostalric, popularment 
conegut com a Baix Montseny. Aquest fet comporta 
incloure dins l’àrea d’estudi cinc quadrícules de 5x5 
km que no presenten cap superfície inclosa dins el 
Parc Natural.

A l’àrea d’estudi es diferencien cinc regions 
orogràfiques: el massís del Montseny, la Depressió 
Central, les Guilleries, la Depressió Prelitoral i el 
Montnegre. Cal destacar que, si bé la superfície 
del Parc Natural del Montseny està centrada en el 
massís, també inclou superfícies de la Depressió 
Central, les Guilleries i la Depressió Prelitoral.

La separació entre les diferents regions sovint és 
conflictiva; a continuació es precisen els criteris 
que s’han emprat per delimitar-les. Els límits entre el 
massís i la Depressió Central s’han establert seguint 
criteris orogràfics: el Congost, la riera de l’Avencó, el 
Gurri i el canvi de pendent entre el massís i la plana 

del Brull. Els límits entre el massís i les Guilleries 
s’han establert seguint criteris orogràfics: la riera 
d’Arbúcies, la riera Major de Viladrau, la riera del 
Molí de l’Espatllat, la riera de Gomara, la riera de 
coll de Revell i el canvi de pendent entre els vessants 
del Matagalls i la serra del turó de Mirambell. El límit 
entre el massís i la Depressió Prelitoral està associat 
a la falla que ressegueix els peus del massís i dóna 
lloc al contacte entre els afloraments de llicorelles 
i granits del massís i els materials detrítics de la 
Depressió Prelitoral. Els límits entre la Depressió 
Prelitoral i el Montnegre estan associats a la falla 
que ressegueix els peus de la serralada Litoral i dóna 
lloc al contacte entre els afloraments de granits del 
Montnegre i els materials detrítics de la Depressió 
Prelitoral.

Desenvolupament temporal de l’estudi

El treball de camp es va desenvolupar entre 1984 i 
el 2010. En aquest període es diferencien diverses 
fases caracteritzades per objectius i metodologies 
diferents.

• Entre gener de 1984 i abril de 1990, l’objectiu 
principal era la determinació de la constitució 
específica de l’avifauna de l’àrea d’estudi. La unitat 
de prospecció eren les quadrícules UTM de 5x5 km. 
En total es van comptabilitzar 239 jornades i 1.283 
hores de prospecció.

• Entre maig de 1990 i juliol de 1996, l’objectiu 
principal era assolir aproximacions a la distribució 
geogràfica de les espècies nidificants i hivernants en 
quadrícules UTM d’1x1 km. En total es van dur a 
terme 375 jornades de treball que comptabilitzen 
2.190 hores de prospecció.

• Entre novembre de 1996 i octubre de 2010, 
l’objectiu principal era obtenir avaluacions pobla-
cionals i desenvolupar mètodes de seguiment po-
blacional. En total es van dur a terme 828 jornades 
de treball que sumen 3.464 hores de prospecció 
diürna i 696 hores de prospecció nocturna.

• Entre desembre de 2004 i juliol de 2010, es van 
dur a terme prospeccions amb l’objectiu de repetir 
l’estudi de distribució realitzat en els 1990, per 
avaluar els canvis en la distribució de les espècies 
nidificants i hivernats ocorreguts en la darrera 
dècada. En total comptabilitzen 2.157 hores de 
prospecció.

O
ri

la
87

2 
/ W

ik
iM

ed
ia

 C
om

m
on

s



24

ESTUDI DE DISTRIBUCIÓ GEOGRÀFICA

L’objectiu central és aconseguir mapes de la 
distribució territorial de les espècies nidificants 
i hivernants fent servir com a unitat de mostra la 
quadrícula UTM d’1x1 km. La prospecció d’una 
quadrícula té com a objectiu detectar el màxim 
nombre possible de les espècies presents, missió 
que demana visitar tots els biòtops de significació 
avifaunística presents dins la quadrícula (forestals, 
agrícoles, edificats, aquàtics i rupícoles).

Quan es va adoptar la quadrícula d’1x1 km com 
a unitat de mostra es va considerar que amb 
prospeccions d’1 hora a 1 hora 30 min de durada 
es podia treure una mostra representativa de 
l’avifauna present en una quadrícula, tot i que 
presentaria deficiències en les espècies escasses 
o de detecció dificultosa, especialment en les 
nocturnes. Tanmateix, l’objectiu bàsic no era assolir 
una representació exacta de les àrees de distribució 
de les diferents espècies, sinó núvols de punts que 
reflectissin els seus patrons de distribució geogràfica.

Període de nidificació

Dins el cicle anual, el període de mostratge útil per 
a la recollida de dades de nidificació varia segons 
l’espècie, encara que són els mesos primaverals 
els que concentren més activitat reproductora. 
A fi de cobrir de la millor manera possible el 
període de nidificació de les espècies nidificants, 
les quadrícules d’1x1 km tenen una prospecció 
en el període març-juny, que principalment 
cobreix les espècies nidificants sedentàries, i una 
prospecció en el període maig-juliol, que cobreix 
les espècies estivals. Cal destacar que en un nombre 

considerable de quadrícules només es disposa d’una 
prospecció en el període maig-juny, perquè és útil 
per a la detecció tant de la majoria de les espècies 
sedentàries com de les estivals.

Període hivernal

S’ha considerat com a període hivernal el comprès 
entre l’1 de novembre i el 28 o 29 de febrer. Posar 
límits al període hivernal sempre és arbitrari; l’atles 
anglès (Lack, 1986) va fer servir el període 16.XI - 
28.II, l’atles de la comunitat de Madrid (Moral et al. 
2002) el període 1.XII - 15.II i l’atles català (Herrando 
et al. 2011) el període 16.XI - 15.II. En principi, un 
atles d’hivernants ha d’intentar excloure els processos 
migratoris, però això és poc realista, ja que durant 
tot el període hivernal hi ha notoris moviments 
poblacionals en un elevat nombre d’espècies. En el 
nostre cas, es va considerar convenient incloure tot 
novembre i tot febrer perquè, en general, com es 
pot veure en els resultats de l’estudi quantitatiu, les 
diferències en l’àrea de distribució entre els quatre 
mesos considerats són poc notòries per a la majoria 
d’espècies. Tanmateix, hi ha algunes excepcions: 
s’han adoptat períodes específics per a la puput, el 
roquerol, la cotxa fumada i la merla de pit blanc.

Desenvolupament temporal de les prospeccions

L’estudi inclou dues fases: la primera es va des-
envolupar en la dècada dels 1990 i la segona en la 
dels 2000. En els 1990, la majoria de dades provenen 
de prospeccions realitzades entre 1990 i 1996. En 
els 2000, la majoria de dades es van recollir entre 
2005 i 2010.

La prospecció de les 625 quadrícules 1x1 km 
que integren l’àrea d’estudi, tant en el període de 
nidificació com en el període hivernal, es va dur a 
terme amb una temporalització flexible. En general, 
les prospeccions van estar estratificades a partir de 
quadrícules de 5x5 km i l’ordre de prospecció estava 
condicionat per les quadrícules de 5x5 que tenien 
menys quadrícules prospectades. En una jornada 
de treball el nombre de quadrícules d’1x1 km 
prospectades normalment va oscil·lar entre 3 i 6. La 
major part de les quadrícules van ser prospectades 
al matí.

En el cas de les espècies nocturnes, atès que 
prospectar les 625 quadrícules d’1x1 km de l’àrea 
d’estudi en horari nocturn és una tasca difícilment 
assolible per un sol observador, es van dur a Ig

na
si

 T
or

re
 ©



25

terme prospeccions de nit repartides per totes les 
quadrícules de 5x5 km. Tot i això, la millor base 
d’informació disponible sobre la distribució de les 
espècies nocturnes es va recollir durant l’estudi 
quantitatiu (1996-2010).

Registre de dades

Les dades recollides van ser traslladades a un 
arxiu de quadrícula i a un d’espècie. L’arxiu de 
quadrícules està constituït pels inventaris de les 
prospeccions de les diverses quadrícules d’1x1 km 
dutes a terme en una jornada. S’anota data, horari, 
nombre d’espècies detectades i, en alguns casos, si 
hi ha factors meteorològics o activitats humanes que 
limitin la detecció de les espècies. L’arxiu d’espècies 
s’estructura en tres columnes principals: data, 
quadrícula i nombre d’exemplars detectats. També 
inclou columnes d’hàbitat, prova de reproducció, 
nombre de parelles i altres observacions diverses.

En els poblaments nidificants, la metodologia 
dels atles tradicionals (European Ornithological 
Atlas Committee, European Bird Census Council) 
classifica les dades en tres categories: nidificació 
possible, probable i segura. En el present treball, s’ha 
optat per considerar només una categoria: presència 
de l’espècie en època i hàbitat de reproducció. En 
els poblaments hivernals només es considera la 
categoria de presència dins el període considerat, 
tot i que s’han exclòs les observacions d’ocells en 
vol direccional.

Elaboració dels mapes de distribució

En l’elaboració dels mapes, la majoria de dades 
provenen de l’estudi de distribució (1990-1997, 
2004-2010), però també s’ha incorporat un nombre 
elevat de dades de l’estudi poblacional (1997-
2010). A més, hi ha dades complementàries, que 
són deteccions realitzades fora dels estudis regulars 
que inclouen dades ocasionals, dades recollides 
durant les prospeccions regulars però fora de les 
quadrícules prospectades i dades provinents de 
diversos estudis sectorials.

Del falcó pelegrí i del duc no s’exposen els mapes 
de distribució per raons de protecció. Per a la 
majoria de rapinyaires diürns els mapes de l’època 
de nidificació exposen l’àrea tròfica, ja que és difícil 
precisar la quadrícula d’1x1 km on nidifiquen.

ESTUDI POBLACIONAL

L’objectiu és quantificar la població de les espècies 
nidificants i hivernals, i determinar la variació de 
la seva abundància en el territori i en el temps. Per 
avaluar les poblacions s’han aplicat tres mètodes 
diferents: parcel·les d’1 km2, índexs puntuals 
d’abundància i censos. Durant el primer estudi de 
distribució (1990-1996) es va veure que per a un 
nombre elevat d’espècies es podien realitzar censos 
relativament acurats dins una quadrícula d’1x1 
km. Per aquest motiu, es va adoptar com a mètode 
d’avaluació principal els censos de quadrícules 
d’1x1 km.

Per a l’avaluació de les poblacions nidificants, 
el període de mostratge vàlid varia en funció de 
l’espècie. El període de mostratge utilitzat intenta 
centrar-se en el període de màxima activitat 
reproductora i canora, i també intenta excloure la 
presència d’efectius no reproductors (migradors, 
dispersius, joves independitzats, nidificants de 
localitats veïnes...). El període utilitzat s’especifica a 
les taules. Per avaluar els poblaments hivernals, en 
la majoria d’espècies el període de mostratge inclou 
de l’1 de novembre al 28 o 29 de febrer, llevat de la 
puput, el roquerol, la cotxa fumada i la merla de pit 
blanc en què, com en l’estudi de distribució, s’han 
utilitzat períodes específics.

Censos de quadrícules d’1x1 km

Es fonamenta en un mètode de parcel·la (Bibby, 
2000). Les prospeccions pretenen detectar tots 
els exemplars presents dins una quadrícula UTM 
d’1x1 km de cadascuna de les espècies treballades 
per aquest mètode. Ha estat aplicat a les espècies 
territorials que solen presentar densitats entre 1 i 50 
parelles/km2 i en algunes espècies colonials (pardals, 
estornells, oreneta cuablanca). A l’hivern ha estat 
emprat per a la majoria de les espècies associades 
als espais oberts i per a algunes espècies forestals de 
baixa densitat.

Les quadrícules mostrejades són escollides per sorteig 
estratificat. L’àrea d’estudi està estratificada en 25 
quadrícules de 5x5 km. El mostratge s’organitza per 
voltes; en cada volta es prospecta una quadrícula 
d’1x1 km de cada quadrícula de 5x5 km. L’ordre 
en què es prospecten les quadrícules d’1x1 km es 
determina per sorteig.
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La prospecció d’una quadrícula es du a terme al 
matí, des de l’alba, i la durada de les prospeccions 
ha variat entre 3 hores 30 minuts i 5 hores 30 minuts, 
tot i que la majoria tenen una durada entre 4 i 5 
hores. Per avaluar les poblacions d’ocells nocturns, 
acoblada amb la prospecció diürna, normalment es 
du a terme una prospecció nocturna d’una hora de 
durada en les darreres hores de la nit.

Per quantificar les poblacions nidificants, bona part 
de les dades són transformades en parelles nidificants 
sota el supòsit que un mascle cantor equival a una 
parella. Les observacions de famílies i en alguns 
casos d’exemplars isolats també són transformades 
en parelles. Fora de l’època de nidificació, algunes 
espècies formen concentracions elevades, que 
impedeixen o dificulten el recompte dels exemplars 
individualment; en aquest cas s’han comptabilitzat 
per desenes.

El volum de la població de la regió d’estudi s’obté en 
extrapolar la mitjana de la mostra per la superfície 
de l’àrea d’estudi. Els marges de precisió estan 
determinats per la relació M ± tα E (on E és l’error 
estàndard i tα és el valor crític de la distribució de 
Poisson per α = 0.05 i n-1 graus de llibertat). Els 
resultats per a les espècies nidificants es donen en 
parelles, tret dels estornells Sturnus vulgaris i S. 
unicolor, els pardals Passer domesticus i P. montanus 
i el colom roquer Columba livia que es donen en 
exemplars. Per als poblaments hivernals, els resultats 
es donen en exemplars.

Cal esmentar que aquest mètode comporta problemes 
a l’hora de comparar els resultats del període de 
nidificació amb els del període hivernal. Per a les 
espècies residents sense entrades de poblaments 
hivernals, les estimes poblacionals hivernals sovint 
són inferiors a les estivals, mentre que en realitat 
són similars o superiors. Aquesta infravaloració de 
la població hivernal és conseqüència de dos factors 
principals: la transformació en parelles de les dades 
de camp en el període de nidificació i una menor 
detectabilitat hivernal produïda per una menor 
activitat sonora.

Índexs puntuals d’abundància

Aquest mètode ha estat aplicat a espècies forestals 
àmpliament distribuïdes i de densitats relativament 
elevades. Es comptabilitzen els exemplars detectats 
dins l’àrea mostral durant un període de 10 minuts. 
La tipologia de l’àrea mostral va variar durant 

l’estudi: entre març de 2001 i febrer de 2006 es va 
utilitzar el cercle de 40 m de radi i des de març del 
2006 fins a la finalització de l’estudi es va utilitzar el 
transsecte puntual de 80 m de longitud amb bandes 
de 40 m, és a dir un quadrat de 80 m de costat. La raó 
del canvi és que la morfologia quadrangular permet 
precisar millor la posició dels individus detectats que 
la circular. La detecció és fonamentalment auditiva. 
En el cas dels nidificants, els mascles cantors es 
transformen en parelles si manifesten estabilitat 
dins la superfície mostral. No es comptabilitzen els 
exemplars dels quals la primera detecció es fa fora 
de la superfície mostral.

La recollida de mostres es du a terme bàsicament 
durant les dues primeres hores del dia, acoblada 
al cens d’una quadrícula d’1x1 km. El nombre de 
mostres recollides en una quadrícula d’1x1 km 
està en funció de la superfície forestal (<25 ha: 0-1 
mostres; 25-50 ha: 2 mostres; 50-75 ha: 3 mostres; 
75-100 ha: 4 mostres). A l’àrea d’estudi, l’aplicació 
d’aquest tipus de mostratge depèn de la presència 
de camins i pistes forestals. S’han evitat punts que 
incloguin dos tipus de comunitat forestal, canvis 
de rasant i pendents molt pronunciats, i també es 
procura evitar la proximitat de medis no forestals.

El volum de la població regional s’obté en inferir 
la mitjana aritmètica a la superfície forestal de 
la regió, de manera anàloga al mètode que s’ha 
esmentat per als censos de quadrícules d’1x1 km. 
La mitjana utilitzada és la mitjana ponderada per 
la superfície prospectada dels cercles de 40 m de 
radi i els transsectes puntuals de 80 m. La superfície 
forestal de l’àmbit d’estudi s’ha avaluat a partir de 
dades pròpies i la del Parc Natural a partir de dades 
subministrades pel Servei de Parcs Naturals de la 
Diputació de Barcelona.

Censos

El cens té com a objectiu detectar tots els efectius 
presents dins l’àrea d’estudi. Aquest mètode només 
s’ha aplicat a espècies relativament escasses. En 
espècies de distribució localitzada i poca mobilitat 
territorial, el volum de la població s’obté a partir 
del recompte dels efectius detectats en el conjunt 
de les 625 quadrícules d’1x1 km que integren l’àrea 
d’estudi. Aquest mètode s’ha emprat principalment 
en espècies aquàtiques i rupícoles. Per avaluar les 
poblacions dels rapinyaires diürns forestals (aligot 
vesper, àguila marcenca, astor, esparver, aligot i 
falcó mostatxut) s’ha emprat un cens d’agregats, 
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en què s’agrupen les dades recollides en diferents 
quadrícules d’1x1 km que poden atribuir-se a una 
mateixa parella. També es disposa de censos locals: 
el 1993 es van censar les espècies associades als 
prats dels sectors superiors del massís i el 1998 es 
van censar els ocells aquàtics del curs de la Tordera 
al tram de la plana prelitoral.

Valoració dels canvis poblacionals al llarg dels anys

En el present treball no es disposa d’un mètode 
específic per a l’avaluació dels canvis poblacionals 
en el decurs del temps. Tanmateix, hi ha diferents 
mètodes que ens permeten esbrinar i mesurar quina 
ha estat l’evolució de la població de bona part de 
les espècies presents a l’àrea d’estudi. Els resultats 
dels principals mètodes utilitzats s’exposen en els 
annexos 1 i 2.

En primer lloc, la comparació del nombre de 
quadrícules d’1x1 km ocupades en l’estudi de 
distribució dels anys 1990 amb el nombre ocupat 
en l’estudi de distribució dels anys 2000 ens permet 
detectar la tendència poblacional de la majoria 
d’espècies, ja que l’esforç de prospecció és similar. La 
significació estadística de les diferències detectades 
entre els dos períodes ha estat testada mitjançant 
una prova de contingència. No obstant això, aquesta 
comparació té diverses limitacions. La més notable 
és que l’esforç de prospecció en horaris nocturns ha 
estat força superior en la dècada dels 2000 que en 
la de 1990, i per tant l’augment que presenten les 
espècies nocturnes és fictici. Una altra limitació rau 

en el fet que aquest mètode no valora l’experiència 
de l’observador, que incrementa especialment la 
detecció de les espècies escasses. En conjunt, la 
comparació dels dos períodes és especialment útil 
per detectar processos recessius accentuats, però 
té certs inconvenients a l’hora de detectar canvis 
poblacionals de poca magnitud.

Altres mètodes de valoració de l’evolució 
temporal de les espècies es basen en les dades 
de l’estudi quantitatiu (novembre 1996 - octubre 
2010). En principi, per a les espècies censades en 
quadrícules d’1x1 km, es comparen els resultats del 
quinquenni inicial amb els del quinquenni final; es 
fan comparacions de la proporció de quadrícules 
ocupades i de la densitat mitjana de cada espècie. 
La significació estadística de les diferències en 
la proporció de quadrícules ocupades es testa 
mitjançant un test de contingència, mentre que 
les diferències en les densitats mitjanes es testen 
mitjançant la prova de Mann Whitney. Aquests 
mètodes tenen l’inconvenient que les mostres dels 
dos quinquennis comparats inclouen quadrícules 
diferents. Per tant, es basen en el supòsit que les 
dues mostres haurien de donar resultats similars 
en absència de canvis poblacionals, ja que són 
suficientment grans i representatives de l’àrea 
d’estudi. Aquesta premissa és vàlida per a les 
espècies que presenten una distribució generalitzada 
i poca variabilitat en el nombre d’efectius presents 
en una quadrícula, però és problemàtica per a les 
espècies de distribució molt localitzada i també 
per a les que presenten poblacions molt agregades. 
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S’han utilitzat altres mètodes per analitzar els canvis 
poblacionals a partir de les densitats mitjanes anuals, 
com ara el coeficient de correlació de Pearson i el 
TRIM (Trends and Indices for Monitoring data). 
Aquest darrer mètode, utilitzat en el programa de 
seguiment dels ocells comuns a Catalunya (SOCC), 
és segurament el més fiable a l’hora de detectar 
tendències poblacionals. Malauradament, quan es 
va dissenyar el present estudi encara no existia; tot i 
això, la base de dades obtinguda en l’estudi permet 
aplicar el TRIM lineal, mitjançant la transformació 
de les mitjanes anuals en valors absoluts, encara que 
té l’inconvenient de ser considerablement menys 
potent que TRIM general.

Finalment, hi ha espècies de les quals es disposa de 
censos dels anys 1990 i dels 2000; en aquest cas 
la tendència poblacional es determina de manera 
immediata en comparar els dos valors.

Els models de distribució i abundància

Per a les espècies de les quals es disposa de censos 
de quadrícules UTM d’1 km2 s’han aplicat tècniques 
de modelització. Per ajustar els models s’han utilitzat 
un total de 45 variables ambientals, extretes o 
derivades de les capes cartogràfiques disponibles en 
els servidors públics de cartografia de la Generalitat 
de Catalunya. En total, s’han utilitzat 6 variables 
climàtiques, 5 de físiques i altres que corresponen 
a usos de sòl i a cobertes vegetals dominants (annex 
3). Al llarg del procés de modelització s’ha ajustat 
al mínim possible el nombre de variables a emprar 
per tal de generar models parsimoniosos (Elith et al., 
2011), i s’ha emprat una sèrie de variables adaptada 
a cada espècie, en funció del coneixement previ de 
la seva ecologia i de la seva distribució local.

El ventall de tipologies de models disponibles és 
molt ampli i està en continu desenvolupament, i per 
això resulta recomanable testar diversos mètodes 
abans d’escollir quin representa més fidelment la 
realitat de les espècies estudiades dins l’àmbit de 
treball. En aquest sentit, s’han testat 6 aproximacions 
diferents, de les quals s’han seleccionat els models 
que mostraven un millor ajust matemàtic i un millor 
ajust geogràfic d’acord amb el criteri de l’autor. 
L’avaluació matemàtica del poder predictiu dels 
models s’ha fet estimant en tots els casos el valor 
AUC (Area Under the Curve), fruit del gràfic ROC 
(Receiver Operating Characteristic) i descartant els 
models amb un valor AUC menor de 0,7 (a excepció 

dels models de l’aligot comú, que s’han inclòs 
malgrat que el valor d’AUC estava entre 0,69 i 0,7, 
però tenint en compte la coherència ecològica i 
geogràfica dels models). Malgrat que durant el procés 
de generació dels models, les dades s’han dividit per 
al calibratge i validació, els models finals presentats 
s’han confegit fent ús de la totalitat de les dades, 
ja que l’objectiu és mostrar models que s’ajustin al 
màxim a la distribució i abundància de les diferents 
espècies en el conjunt de l’àmbit d’estudi.

Les tipologies de models emprades es poden agrupar 
en dos blocs: models de només presència i models de 
densitat. Entre els primers s’han utilitzat únicament 
models de màxima entropia (implementats en el 
programa MAXENT) i s’han realitzat tant integrant 
dades de densitat normalitzada (Herrando et al., 
2011) com utilitzant únicament la presència per 
quadrícula mostrejada. Entre els segons, atès que no 
existeix consens sobre quin és el mètode més adequat, 
s’han explorat diverses aproximacions prenent com 
a referència el procediment emprat per Oppel et al. 
(2012): s’han utilitzat dos algoritmes d’aprenentatge 
automàtic (boosted regression trees i random 
forests), models lineals generalitzats (GLM), models 
additius generalitzats (GAM) i models que integren 
distribucions inflades a zero (ZIP). El sistema que ha 
mostrat un millor ajust matemàtic i ecològic (aquest 
darrer sempre d’acord amb el criteri de l’autor) han 
estat els BRT, als quals corresponen 93 dels 107 
models finalment presentats. En segon lloc, s’han 
emprat models de màxima entropia sense densitat, 
que han estat els que representaven de manera més 
consistent la distribució dels rapinyaires diürns (s’han 
inclòs 9 models d’aquesta tipologia) i finalment s’han 
incorporat 5 models RF que mostraven un ajust més 
consistent que la resta de models en aquests casos. 
A l’annex 4 es detallen les tipologies de model 
incloses al treball i els seus valors AUC.

Els models finals que es mostren són el resultat de 
projectar els models originals (resolució 1 km) a 
una resolució més fina de 500 m, i de realitzar-ne 
un suavitzat prenent per a cada cel·la el valor mitjà 
dels píxels circumdants. S’han evitat així contrastos 
excessius entre píxels sense que perdi consistència 
el valor predictiu dels models (Estrada et al., 2004), 
que en general representen la densitat de les espècies 
representades per quilòmetre quadrat (cas dels 
models BRT i RF) i en el cas dels models de màxima 
entropia es poden equiparar a la probabilitat de 
presència de les espècies a cada quadrícula.
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GUIÓ DE LES FITXES D’ESPÈCIES

Text

En totes les espècies hi ha un apartat introductori, 
a fi de contextualitzar geogràficament la informació 
recollida a l’àrea d’estudi, i un apartat principal on 
s’exposa la seva situació dins l’àmbit del Montseny. 

A l’apartat introductori, de més o menys extensió 
segons la importància de l’espècie dins l’àmbit 
d’estudi, es tracta la distribució general de l’espècie 
i els seus moviments poblacionals. Normalment, es 
posa especial interès en la seva situació a Europa i 
a Catalunya. 

A l’apartat principal, el text s’organitza en funció 
de la informació disponible. Per a les espècies de 
presència molt escassa s’ha optat per esmentar totes 
les referències documentals i les dades recollides 
durant el treball de camp; normalment s’especifica: 
la data, el nombre d’exemplars i la localitat. Per 
a les espècies que a l’àmbit d’estudi es presenten 
bàsicament com a migradores regulars es descriu la 
fenologia migratòria, els requeriments d’hàbitat i la 
distribució de les dades recollides.

En les espècies que constitueixen l’avifauna bàsica, 
el text s’organitza en quatre apartats principals: 
moviments, hàbitat, distribució geogràfica i pobla-
ció, i tendència poblacional i conservació.

• Moviments. S’esmenten els moviments pobla-
cionals que presenta l’espècie al llarg del cicle 
anual: migracions, dispersions, nomadismes i 
irrupcions. En el cas de les espècies migradores 
s’intenta descriure la dinàmica temporal de la 
migració: primeres arribades, generalització del 
procés migratori, màxima intensitat de migració i 
finalització de la migració.

• Hàbitat. Tracta els requeriments ecològics de 
l’espècie. En un primer apartat s’esmenta la distribució 
de l’espècie en els diferents sectors biogeogràfics, el 
seu rang altitudinal i, en alguns casos, si l’espècie 
presenta sensibilitat a factors relacionats amb la 
climatologia i la geomorfologia. En un segon apartat, 
es descriuen els tipus de paisatges que ocupa a partir 
de tres usos de sòl bàsics: forestal, agrícola i urbà. 
Depenent de l’espècie es poden detallar les seves 
relacions amb els diferents elements paisatgístics, la 
variació de la seva abundància entre les diferents 
formacions forestals, les plantes amb què presenta 

relacions tròfiques... Per a les espècies presents tot 
l’any sovint s’exposa separadament l’hàbitat en 
època de nidificació i l’hàbitat hivernal.

• Distribució geogràfica i població. Es descriu la 
distribució geogràfica de l’espècie al massís i a les 
regions veïnes, i s’esmenta si presenta algun patró de 
distribució associat a factors ecològics. En les espècies 
de les quals es disposa d’informació poblacional es 
donen estimes de la població al conjunt de l’àmbit 
d’estudi i dins els límits del Parc Natural. També es 
descriu breument la variació territorial de la densitat, 
i en les espècies avaluades mitjançant censos de 
quadrícules d’1x1 km s’esmenten les quadrícules on 
s’han detectat les densitats més elevades. Per a les 
espècies presents tot l’any que presenten canvis de 
consideració entre la població nidificant i la hivernal 
es tracten de manera separada les dues poblacions.

• Tendència poblacional i conservació. Fa refe-
rència als canvis distribucionals i poblacionals 
detectats entre 1984 i 2010. S’esmenta si una espècie 
ha presentat canvis direccionals: expansions o 
recessions. En algunes espècies es quantifica la 
magnitud del canvi observat. S’intenta esbrinar 
si aquests canvis estan relacionats amb factors 
ecològics interns de l’àmbit d’estudi, o si són 
imputables a la tendència general de l’espècie en 
una escala geogràfica superior. També s’esmenten 
aquells factors ambientals que tenen influència en 
l’evolució poblacional de l’espècie.

Mapes

• Mapes de distribució. Per a la majoria de les 
espècies nidificants i hivernants s’exposen mapes 
de distribució a partir de la seva presència en 
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quadrícules UTM d’1 km2. Els cercles indiquen la 
seva detecció durant les prospeccions de la dècada 
dels 2000 i el fons acolorit la seva detecció durant la 
dècada dels 1990. 

• Mapes d’abundància. Per a un bon nombre de 
les espècies nidificants i hivernants de les quals es 
disposa de dades de densitat per quadrícula d’1 
km2 s’exposen mapes d’abundància. En aquests 
mapes, el gradient de color reflecteix les densitats 
esperades expressades en parelles/km2 en la majoria 
de les poblacions nidificants i en exemplars/km2 en 
les poblacions hivernals. En els rapinyaires diürns 
els gradients de color mostren diferències en la 
probabilitat d’aparició.

Gràfics

• Fenologia. S’elaboren a partir de les dades de 
l’estudi quantitatiu. Exposen la variació de la 
detecció de l’espècie en el decurs de l’any. Per a la 
majoria d’espècies es fa servir la mitjana d’exemplars 
detectats per quadrícula d’1 km2 i l’error estàndard 
associat. Cal ressaltar que es tracta de valors 
detectats i que la seva relació amb l’abundància 
real depèn de la detectabilitat, la qual sol variar 
considerablement en el decurs de l’any. En el cas 
d’algunes espècies forestals només es mostra el 
percentatge de quadrícules d’1 km2 on s’ha detectat.

• Tendències. Exposen els valors detectats en els 
quatre triennis en què es divideix l’estudi quantitatiu. 
Es mostren les mitjanes detectades i l’error estàndard 
associat. Per a les espècies nidificants els valors 
s’expressen en parelles/quadrícula km2 i per als 
hivernants en exemplars/quadrícula km2.

Taules

• Regions biogeogràfiques. Només s’exposen per 
a les espècies treballades mitjançant censos de 
quadrícules d’1 km2. En les files es mostren els 
tres dominis biogeogràfics principals de l’àmbit 
d’estudi: alzinar litoral (Lit), alzinar muntanyenc 
(Mun) i els dominis eurosiberians (Eur). Atès que hi 
ha un nombre considerable de quadrícules on són 
presents dos dominis, ha estat necessari incorporar 
dues categories intermèdies: la transició entre 
l’alzinar litoral i l’alzinar muntanyenc (Lit-Mun) i la 
transició entre l’alzinar muntanyenc i els dominis 
eurosiberians (Mun-Eur). En les columnes s’exposa: 
el nombre de quadrícules censades (N), el nombre 
de quadrícules on s’ha detectat l’espècie (N+), el 

percentatge de mostres on s’ha detectat l’espècie 
(F), la densitat mitjana (M), expressada en parelles o 
exemplars per quadrícula d’1 km2, i l’error estàndard 
associat (E).

• Regions orogràfiques. Es mostra tant en les 
espècies treballades per censos de quadrícules d’1 
km2 com en les treballades per índexs puntuals 
d’abundància. En les files es mostren els resultats 
del conjunt de l’àrea d’estudi i de les cinc regions 
orogràfiques que la integren. En les columnes per a 
les espècies treballades per censos de quadrícules 
d’1 km2 s’exposa: el nombre de quadrícules 
censades (N), el nombre de quadrícules on s’ha vist 
l’espècie (N+), el percentatge de mostres on s’ha 
detectat l’espècie (F), la mitjana aritmètica (M) i 
l’error estàndard; per a les espècies treballades per 
índexs puntuals d’abundància només s’exposen la 
mitjana aritmètica i l’error estàndard. En les espècies 
treballades per censos de quadrícules d’1 km2 la 
suma del nombre de quadrícules mostrejades en 
les regions és inferior al de l’àrea d’estudi, atès que 
no han estat considerades les mostres que inclouen 
espais pertanyents a dues regions.

• Formacions forestals. Només es mostra en 
les espècies treballades per índexs puntuals 
d’abundància. En les files hi ha sis formacions 
boscoses i dues d’arbustives. En les columnes 
s’exposa: la mitjana aritmètica (M), expressada en 
exemplars/10 hectàrees, i l’error estàndard associat 
(E).

Finalment, per a algunes espècies migradores 
escasses hi ha taules on es mostra el nombre 
d’exemplars detectats i el nombre d’observacions 
recollides durant els dotze mesos de l’any.
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OCA VULGAR     Anser anser

Espècie paleàrtica; la majoria de les poblacions 
hivernen al sud del paleàrtic i nord de la regió 
indomalaia.1, 2 A Catalunya és un hivernant regular 
a les principals zones humides del litoral i irregular 
en algunes localitats de l’interior; en migració es pot 
observar arreu del territori; es detecta principalment 
de setembre a abril.3, 4, 5

Àmbit d’estudi

Migrador. Han estat recopilades 7 referències:

10.III.85, “alguns centenars” sobre Sant Celoni6

10.X.06, 7 exemplars sobre Sant Celoni7

8.IX.07, 6 exemplars sobre l’Enclusa de Taradell8

11.V.07, petit grup en migració nocturna sobre Tona9

22.I.08, uns 125 exemplars en direcció NE sobre 
Riells-Viabrea10

31.III.09, 1 exemplar sobre la Batllòria11

6.IX.10, 1 exemplar sobre Taradell12

Totes les dades són d’exemplars en vol i la majoria 
corresponen als períodes de més activitat migratòria, 
tot i que hi ha una dada de maig, relativament 
tardana pel patró fenològic d’aquesta espècie a 
Catalunya. Les dades es reparteixen entre la plana 
prelitoral i la plana de Vic.

Referències

1. Cramp i Simmons, 1977. 2. del Hoyo et al., 1992. 3. Herrando 
et al., 2011. 4. Copete, 2000. 5. Aymí i Herrando, 2005.  
6. Boada, 1986. 7. M. Boada a: Estrada i Anton, 2007. 8.  J. Prat 
a: Anton, 2008. 9. J. Baucells i P. Vila a: Anton, 2008. 10. D. 
Caballé a: natura-tordera.blogspot.com. 11. D. Caballé a: www.
ornitho.cat. 12. R. Prat a: www.ornitho.cat.

OCA D’EGIPTE     Alopochen aegyptiaca

Àmpliament distribuïda per l’Àfrica tropical; 
introduïda en diversos països europeus.1, 2, 3 A 
Catalunya era considerada de presència accidental, 
però en els darrers anys el nombre d’observacions 
ha augmentat considerablement.4, 5

Àmbit d’estudi

La primera dada és de l’any 2004: 1 parella el 
20.III.04 a l’estany de les Llobateres (Sant Celoni, 
6619). En aquest estany, una parella va nidificar amb 
èxit el 2006 (un mínim de 6 polls); entre 2006 i 2010 
es van recollir observacions regulars durant tot l’any, 
però, tot i que s’hi va observar una parella establerta, 
no es va comprovar cap altra reproducció amb èxit, 
i no s’hi ha recollit cap dada des d’abril de 2010.6 
En el sector prospectat de la plana de Vic, hi ha una 
dada recent: 13 exemplars prop de Seva el 3.IV.11.7

Referències

1. Cramp i Simmons, 1977. 2. del Hoyo et al., 1992. 3. Hage-
meijer i Blair, 1997. 4. Clavell, 2002. 5. Aymí i Herrando, 2005. 
6. O. Bargalló a: natura-tordera.blogspot.com. 7. Grup de Natu-
ralistes d’Osona a: www.ornitho.cat.
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ÀNEC CAROLÍ     Aix sponsa

Espècie originària d’Amèrica del Nord. A Europa 
n’hi ha una reduïda població assilvestrada a Gran 
Bretanya.1 A Catalunya és considerada una espè-
cie escapada de captivitat sense poblacions auto-
sostingudes.2

Àmbit d’estudi

Han estat recollides 2 dades: 3 mascles i 2 femelles 
el 8.V.95 a la teulada d’una fàbrica abandonada 
prop de la Tordera a Santa Maria de Palautordera 
(5415) i 2 mascles en vol el 5.III.96 a Santa Maria 
de Palautordera.3 L’origen d’aquests efectius sembla 
relacionat amb exemplars escapats de captivitat, ja 
que a l’àrea d’estudi i al seu entorn hi ha diverses 
col·leccions ornamentals amb aquest anàtid.

Referències

1. Hagemeijer i Blair, 1997. 2. Clavell, 2002. 3. J. Estrada a: 
Copete, 1998.

ÀNEC MANDARÍ     Aix galericulata

Espècie originària de l’extrem oriental del paleàrtic. 
N’hi ha poblacions assilvestrades en diversos països 
europeus.1 Les dades catalanes són problemàtiques, 
perquè algunes poden correspondre a efectius de 
la població centreeuropea, que realitza moviments 
hivernals de considerable distància, mentre que 
altres poden provenir d’exemplars escapats de 
captivitat.2, 3, 4

Àmbit d’estudi

Només es disposa de 4 dades:

1985, 5 femelles i 1 mascle abatuts a la riera 
d’Arbúcies5

2.I.09, 3 parelles observades a les basses del camp 
de golf del Muntanyà (el Brull, 4029 i 4030)
13.II.11, 1 mascle al curs del Congost al Figaró6

24.IV.11, 1 mascle a les Llobateres (Sant Celoni)7

Referències

1. Hagemeijer i Blair, 1997. 2. Yeatman-Berthelot, 1991.  
3. Aymerich i Santandreu, 1998. 4. Ferrer et al., 1986.  
5. Boada, 1986. 6. J. Estrada a: www.ornitho.cat. 7. O. Bar galló 
a: www.ornitho.cat.
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ÀNEC XIULADOR     Anas penelope

Nidifica al nord del paleàrtic i hiverna principalment 
a la meitat sud d’Euràsia i al nord d’Àfrica.1, 2 A 
Catalunya és un hivernant i migrador freqüent a les 
zones humides del litoral i rar a les de l’interior; es 
detecta principalment de setembre a abril.3, 4

Àmbit d’estudi

Migrador i hivernant rar. Només es disposa de 4 
dades:

30.IX.88, 1 femella en una gravera prop de la riera 
d’Arbúcies (Sant Feliu de Buixalleu, 6821)
30.I.05, 2 mascles al Muntanyà (el Brull)5

22-25.II.10, 3 femelles a les basses del camp de golf 
del Muntanyà (el Brull, 4029 i 4030)
7.III.11, 1 femella al Muntanyà6

Referències

1. Cramp i Simmons, 1977. 2. del Hoyo et al., 1992. 3. Ferrer et 
al., 1986. 4. Copete, 2000. 5. M. Gómez i A. Aymerich a: Sales, 
2006. 6. M. Rodríguez a: www.ornitho.cat.

ÀNEC GRISET     Anas strepera

Espècie holàrtica; les poblacions septentrionals són 
majorment migradores; les paleàrtiques hivernen a la 
meitat sud d’Euràsia i al nord d’Àfrica.1, 2 A Catalunya 
és un nidificant amb hivernants i migradors, fora de 
les localitats de nidificació es detecta principalment 
entre setembre i febrer.3 Nidifica regularment al 
delta de l’Ebre i als aiguamolls de l’Empordà, oca-
sionalment al delta del Llobregat i en alguna 
localitat del rerepaís.4 A l’hivern i en èpoques de pas 
es detecta als aiguamolls litorals i en baix nombre a 
les zones humides de l’interior.5

Àmbit d’estudi

Hivernant i migrador rar. A l’hivern 2009-2010 a 
l’estany de les Llobateres (Sant Celoni, 6610) es van 
detectar exemplars establerts des del 26.XII.09 fins 
al 7.II.10: una femella del 26.XII.09 al 5.I.10 i dues 
parelles del 8.I.10 al 7.II.10.6 En aquesta localitat 
també hi ha les referències d’1 exemplar el 24.III.107 
i 1 exemplar el 19.XI.10.6

Referències

1. Cramp i Simmons, 1977. 2. del Hoyo et al., 1992. 3. Ferrer 
et al., 1986. 4. Estrada et al., 2004. 5. Anuaris ICO, 1998-2011. 
6. D. Caballé a: www.ornitho.cat. 7. J. Bernatallada a: www.
ornitho.cat.
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XARXET     Anas crecca

Espècie holàrtica; les poblacions septentrionals 
són migradores, les paleàrtiques hivernen al 
sud d’Euràsia i nord d’Àfrica.1, 2 A Catalunya, és 
bàsicament un hivernant amb migradors que es 
detecta principalment d’agost a abril.3, 4

Àmbit d’estudi

Migrador i hivernant. Ha estat detectat des de 
la primera desena de setembre (2.IX.00, 5 ex. a 
l’estany de les Llobateres, Sant Celoni)5 fins a la 
primera desena d’abril (3.IV.09, 2 ex. a la Tordera a 
la Batllòria, Sant Celoni).5 Els passos migratoris no 
són gaire perceptibles, perquè es detecta mobilitat 
poblacional durant tot el període hivernal. El 
gener de 1985 es va detectar una notable irrupció 
d’efectius que fugien del fred.

L’única localitat on s’han recollit observacions 
plenament hivernals amb certa regularitat és 
l’estany de les Llobateres (6619). En aquest estany 
normalment només es detecten exemplars solitaris, 
si bé hi ha una dada de 5 exemplars el 24.XI.10.5 
Durant l’onada de fred del gener de 1985, es 
van recollir observacions al curs de la Tordera 
entre la desembocadura de la riera de Breda i la 
desembocadura de la riera d’Arbúcies (9.I.85, un 
total de 21 ex., 6419, 6719, 6720 i 6920).

En èpoques de migració la majoria de dades 
corresponen a la plana prelitoral, on hi ha 
observacions disseminades pel curs de la Tordera i 
el seu entorn, des de Santa Maria de Palautordera 
en avall. També es disposa de dues observacions a 
la plana de Vic: 1 mascle en una bassa del camp 
de golf del Muntanyà el 28.X.09 (el Brull, 4030) i 1 
exemplar a Torrellebreta (Malla) el 12.III.11.6 Durant 
el pas prenupcial hi ha algunes observacions de 
grups: 10 exemplars el 28.III.87 en una bassa dels 
marges de la Tordera a Santa Maria de Palautordera 
(5415) i 8 exemplars el 28.III.04 en unes graveres del 
pla de Gaserans (6721).

Les dades hivernals es circumscriuen a la regió 
mediterrània, per sota de 350 m d’altitud (28.
XII.97, 2 ex. a Sant Pere de Vilamajor).7 En èpoques 
de migració la majoria de dades se situen a la 
regió mediterrània, però també n’hi ha en el sector 
submediterrani fins a 750 m d’altitud. Tot i que hi ha 
observacions en aigües fluvials, la majoria de dades, 

tant en el període hivernal com en èpoques de pas, 
es recullen en aigües estanyades.

Referències

1. Cramp i Simmons, 1977. 2. del Hoyo et al., 1992. 3. Ferrer et 
al., 1986. 4. Anuaris ICO, 1998-2011. 5. D. Caballé a: natura-
tordera.blogspot.com. 6. J. Baucells a: www.ornitho.cat. 7. C. 
Stefanescu a: Copete, 2000.
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ÀNEC COLLVERD     Anas platyrhynchos

Espècie holàrtica; les poblacions septentrionals són 
migradores; les paleàrtiques hivernen a la meitat 
meridional d’Europa, sud d’Àsia i nord d’Àfrica.1, 2 
La població europea s’estima en 3,3-5,1 milions de 
parelles i ha manifestat un increment moderat entre 
1980 i 2009.3, 4

A Catalunya és un nidificant amb hivernants. Com 
a nidificant es troba àmpliament estès pel país; la 
població s’estima en 16.000-20.000 parelles i ha 
augmentat entre 1980 i 2010.5, 6 A l’hivern presenta 
una distribució similar a l’època de nidificació; la 
població s’estima en 53.040-89.199 exemplars i ha 
augmentat en els 2000.6, 7

Àmbit d’estudi

Moviments

Nidificant present tot l’any. Una part del poblament 
nadiu abandona les localitats de cria un cop acabada 
la reproducció; la sortida es produeix principalment 
entre juliol i octubre, mentre que el retorn es dóna 
majorment entre febrer i març. A l’àrea d’estudi, és 
imperceptible la presència d’efectius migradors i 
hivernants.

Hàbitat

• Període de nidificació 

Estès per ambients mediterranis i eurosiberians, el 
seu rang altitudinal s’estén des dels nivells basals fins 
als 1.180 m d’una bassa d’abeurar bestiar al sector 
superior de la Calma. La majoria de la població es 
concentra a les regions planeres, tot i que també és 
present a l’àmbit muntanyenc.

Nidifica en un ampli ventall de medis aquàtics, 
tant d’aigües fluvials com estanyades. Necessita 
marges amb vegetació on protegir el niu, que pot 
estar constituïda per vegetació herbàcia, helòfits o 
bosc de ribera. En aigües fluvials, prefereix els rius 
principals, però també nidifica en rieres secundàries 
i canals de reg. En els rius manifesta preferència 
pels trams de corrent lent i, sobretot, pels rabeigs 
i les rescloses. En aigües estanyades hi ha parelles 
en embassaments, estanys, basses de graveres i 
basses de reg. Es nodreix principalment en medis 
riberencs, i secundàriament en conreus, erms i 
prats. Cal esmentar que a l’àmbit d’estudi mostra 

certa atracció per trams fluvials i estanys d’àrees 
altament urbanitzades, fet relacionat amb l’origen 
semidomèstic de part de la població.

• Període hivernal 

La distribució biogeogràfica i altitudinal és similar 
a la del període de nidificació; les dades a major 
altitud s’han recollit a l’embassament de Santa Fe, 
prop de 1.100 m. També freqüenta el mateix tipus 
de biòtops que durant l’època de nidificació, encara 
que es pot veure en algunes basses mancades de 
vegetació marjalenca on no nidifica. Durant l’hivern, 
el gros del poblament es concentra en trams de riu i 
estanys protegits de la pressió cinegètica.

Distribució geogràfica i població

• Poblament nidificant

Al conjunt de l’àrea d’estudi es diferencien dos 
nuclis poblacionals: l’un centrat en la plana pre-
litoral, que també inclou localitats del massís i del 
Montnegre, i l’altre estès per la vall del Congost i la 
plana de Vic. Dins el Parc Natural té una distribució 
localitzada; el principal nucli es troba a les basses 
i embassaments del Brull. També nidifica als trams 
inclosos dins el parc de la riera d’Arbúcies i del 
Congost i, irregularment, de la Tordera. A més, s’ha 
intentat introduir sense gaire èxit als embassaments 
de Vallfornès i Santa Fe, i, com ja s’ha esmentat, hi 
ha un cas de nidificació esporàdica en una bassa del 
pla de la Calma.

A partir del mostratge quantitatiu de quadrícules 
d’1x1 km, la població de l’àrea d’estudi s’estima en 
136 (± 48) parelles. La densitat màxima detectada 
ha estat de 7 parelles/quadrícula km2, al camp de 
golf del Muntanyà (4029, 14.IV.08). La població 
del Parc Natural, a partir del recompte d’exemplars 
detectats en el total de quadrícules, es pot avaluar en 
15-25 parelles.

• Poblament hivernal

Presenta un patró similar al de l’època de nidi-
ficació, però es produeix una retracció de l’àrea 
de distribució, que en bona part està associada a la 
concentració de la població en localitats protegides 
de cacera. Dins el Parc Natural el gros de la població 
se situa a les basses i embassaments del Brull. Fora 
d’aquesta zona, hi ha dades a l’embassament de 
Santa Fe i als cursos del Congost i de la Tordera.
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Mapa d’abundància (període estival)
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A partir del mostratge quantitatiu de quadrícules 
d’1x1 km, la població de l’àrea d’estudi s’estima en 
201 (± 152) exemplars. La màxima densitat detectada 
ha estat d’uns 150 ex./quadrícula km2, al curs del 
Congost al nucli urbà de la Garriga (4015, 12.I.05). 
A partir del recompte d’exemplars detectats en el 
total de quadrícules, la població del Parc Natural en 
els anys 2000 va oscil·lar entorn de 60 exemplars.

Tendència poblacional i conservació

Entre 1984 i 2010 ha manifestat un increment de 
població. A mitjan dècada 1980, estava confinat al 
curs de la Tordera a la plana prelitoral i en algunes 
basses del Montnegre, i en conjunt no passava 
de 5 parelles. A partir de les acaballes dels 1980 
comença un increment de la població, que va ser 
especialment fort durant els 1990. En els 2000 s’ha 
incrementat la població del Congost i de la plana 
vigatana, però ha disminuït a la vall de la Tordera.

Hi ha diferents factors explicatius del seu augment: 
els reiterats alliberaments amb finalitat cinegètica o 
ornamental, el sanejament de les aigües fluvials, la 
creació de nous estanys i basses de reg, la protecció 
cinegètica d’alguns estanys i trams de riu, i l’augment 
general de la població catalana. Actualment, les 
principals amenaces per a aquesta espècie dins 
l’àrea d’estudi són les sequeres, la destrucció de 
la vegetació de ribera, la pol·lució de les aigües 
fluvials, la pressió cinegètica, les epidèmies de 
botulisme i la presència del visó americà Neovison 
vison. Tanmateix, no són evidents les causes de la 
davallada del poblament nidificant del curs de la 
Tordera en els 2000.
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Regions biogeogràfiques (període de nidificació)
21III-10VI

N N+ F
(%)

M 
(par./km2)

E
(par./km2)

Lit 81 13 16,0 0,33 0,10
Lit-Mun 32   2   6,3 0,16 0,13
Mun 27   1   3,7 0,04 0,04
Mun-Eur 42   3   7,1 0,21 0,17
Eur 10   0    0     0       0

Regions biogeogràfiques (període hivernal)
XI-II

N N+ F
(%)

M 
(ex./km2)

E
(ex./km2)

Lit 115 6 5,2 0,27 0,12
Lit-Mun   63 4 6,3 0,37 0,20
Mun   43 1 2,3 0,05 0,05
Mun-Eur   55 2 3,6 0,69 0,65
Eur   16 0   0    0       0

Regions orogràfiques (període de nidificació)
21III-10VI

N N+ F
(%)

M 
(par./km2)

E
(par./km2)

Àrea d’estudi 193  19    9,8        0,22 0,06
Massís 75  0    0 0      0
Dep. Central 39 5 12,8      0,36 0,21
Guilleries 11 0    0 0      0
Dep. Prelitoral 25 0    0 0      0
Montnegre 10 3 30,0      0,30 0,15

Regions orogràfiques (període hivernal)
XI-II

N N+ F
(%)

M 
(ex./km2)

E
(ex./km2)

Àrea d’estudi 292  13    4,5 0,32 0,14
Massís 124 0    0    0      0
Dep. Central   49 6 12,2 1,10 0,75
Guilleries   23 0    0     0      0
Dep. Prelitoral   32 1   3,1 0,06 0,06
Montnegre   18 0    0     0      0

N: núm. de mostres    F: freqüència
N+: núm. de mostres positives M: mitjana aritmètica
E: error estàndard
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En el 50è aniversari de la mort de Rafael Patxot i Jubert, 
el Museu de Ciències Naturals de Granollers ha editat 

aquest llibre com a reconeixement a l’exemplar obra de 
mecenatge editorial d’aquest insigne personatge, i també 
en compliment del desig darrer expressat a “La tragèdia 

de la Masia Mariona”,* on

“els insectes i els ocells i tots els animalets del Bon Déu, 
mentre jo visqui, tindran espaiós acolliment”.

Granollers, 2014

* Rafael Patxot i Jubert. Adéu a Catalunya. Guaitant enrera. Fulls de la vida d’un octogenari. Genève, 1952.




