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Aquest llibre, que té els ocells del riu Llobregat com a protagonistes, en realitat 
ens està parlant, entre línies, de la qualitat de l’aigua i del benestar de les 
persones.

Gràcies a la Fundació Mina i a l’Institut Català d’Ornitologia, en els darrers anys 
s’ha portat a terme un acurat estudi científic sobre les aus que habiten en la 
zona del Llobregat de la qual s’obté aigua per a la ciutat de Terrassa i la xarxa 
de subministrament públic. El llibre permet descobrir les espècies d’ocells 
que formen part de la fauna a l’entorn del riu i analitzar, a partir dels seus 
comportaments i hàbitats, quin és “l’estat de salut” d’aquest curs fluvial tan 
important per als terrassencs i terrassenques.

És per això que un estudi ornitològic com aquest esdevé també una via 
d’aproximació a un tema cabdal per a la qualitat de vida dels ciutadans i 
ciutadanes: ens permet conèixer molt a fons el riu del qual n’extreiem gran 
part de la nostra aigua per a tota mena d’usos quotidians.

La Fundació Mina aporta, a través de la present publicació, un conjunt 
de dades i de bioindicadors que indiquen clarament que, en els darrers 
anys, s’està produint un procés de millora mediambiental que repercuteix 
directament en el propi riu, en les poblacions més properes i en aquelles que 
en depenem vitalment per a un servei públic tan important i bàsic com és el 
subministrament d’aigua.

Per aquest camí, d’estudi científic, voluntat divulgativa i compromís 
pedagògic amb la ciutadania i amb les escoles, avancem també en la 
imprescindible transparència dels serveis públics davant de tota la ciutadania. 
La metodologia, el rigor i la qualitat de la tasca feta avalen l’obra que teniu a 
les mans i conviden a saber més sobre el medi ambient, a ser més conscients 
de la nostra responsabilitat individual i col·lectiva i a conèixer més a fons els 
serveis públics.

Jordi Ballart i Pastor
Alcalde de Terrassa

Els ornitòlegs, birdwatchers o birders som gent apassionada per l’observació 
i l’estudi de les aus. Ens ho passem fantàsticament bé caçant imatges d’ocells 
amb prismàtics o amb càmeres fotogràfiques, observant els seus sorprenents 
costums, espiant la seva vida secreta, com es barallen, com s’aparellen i, també, 
com es mengen els uns als altres. Tot això ho fem com qualsevol altra afició, 
talment com si juguéssim a la petanca, anéssim en bici o ens llancéssim des d’un 
pont lligats amb una corda (l’ornitologia pot ser tan relaxant o adrenalínica com 
vulguem). Però la majoria de nosaltres no ens conformem amb això.

Molts ornitòlegs decidim portar la nostra passió pels ocells al següent nivell, 
participant en projectes de ciència ciutadana, col·laborant en recerca, enviant 
dades de les nostres observacions o fent feines de voluntariat a diversos 
nivells, incloent-hi l’educatiu. Amb això, l’afició a l’ornitologia aporta molt al 
coneixement científic i, en definitiva, al progrés de la nostra societat. Els ocells, 
com a indicadors mediambientals que són, proporcionen informació de gran 
valor sobre l’estat del nostre entorn. Tot ornitòleg de camp sap que quan hi ha 
determinats ocells, està rebent un senyal que li està dient si l’ecosistema està 
equilibrat o si alguna cosa va malament.

Per afinar en la diagnosi, la recerca professional és indispensable. El programa 
SOCC dut a terme de forma sistemàtica, regular, professional i amb rigor 
científic permet l’anàlisi precisa i fa una fotografia més detallada, podríem 
dir que amb més resolució, que la proporcionada per la ciència ciutadana. El 
cercle es tanca, doncs, combinant el gran volum d’informació proporcionat 
pels voluntaris amb la precisió del professional, treballant tots vers un mateix 
objectiu, que no és altre que ampliar el coneixement sobre el nostre castigat 
entorn natural per poder definir polítiques de gestió i protecció efectives  que 
realment vagin al nucli dels problemes.

I en aquest sentit, la responsabilitat de l’administració com a representant dels 
ciutadans, és fonamental per tal que l’esforç de molts cristal·litzi en actuacions 
concretes. L’administració i les empreses que es relacionen amb el ciutadà 
tenen un paper fonamental i tots els recursos que dediquin a recerca, difusió 
i educació ambiental donaran el seus fruits, que ningú no ho dubti, a mitjà i 
llarg termini per fer la nostra societat més culta, més sensible i més civilitzada.

Abel Julien
Institut Català d’Ornitologia

Pròleg
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Quan l’any 2006, l’Institut Català d’Ornitologia ens va plantejar la possibilitat 
d’incloure en l’estudi del Seguiment d’Ocells Comuns de Catalunya, el tram 
del Riu Llobregat des d’on Mina, Aigües de Terrassa capta l’aigua que després 
d’un acurat procés de tractament, potabilització i elevació, arriba a les llars 
de les poblacions de Terrassa, Ullastrell, Rellinars, Viladecavalls, Vacarisses i 
Matadepera, no vam dubtar ni un moment en facilitar la nostra col·laboració i 
finançament, a través de la Fundació Mina.

Les aus són el millor bioindicador de l’estat de l’aigua en aquest tram i no 
cal dir que en som els primers interessats en conèixer-la com a  empresa 
subministradora.

A banda, i sempre amb la voluntat que qualsevol activitat de Fundació Mina, 
acompleixi el màxim d’objectius possible, vam ampliar una activitat d’interès 
mediambiental fent-ne a més una activitat educativa i així, des de 2008, les 
escoles que ho desitgen poden, al llarg d’una jornada, compartir l’activitat dels 
ornitòlegs, anellant, classificant, estudiant, i en definitiva, coneixent les aus. 
Amb el coneixement a més de la microfauna del riu, volem tancar el cercle 
divulgatiu, per als ciutadans del dia de demà, que tot el medi ambient que ens 
envolta és imprescindible per a la vida.

Amb la  publicació d’aquest primer període de cinc anys d’estudi, al que se li 
donarà continuïtat, més enllà de l’annex dels anys 2012 i 2013, podem constatar 
amb dades, que la millora de l’estat del riu Llobregat és un fet, més enllà de 
qualsevol percepció. També és motiu de satisfacció que d’aquests estudis 
n’haguem pogut extraure tot el seu potencial educatiu i divulgatiu entre els 
nostres escolars.

Agrair a l’ICO, i als seus tècnics, la col·laboració necessària en aquesta publicació 
que neix amb l’esperit de servir de guia i pauta a educadors, ornitòlegs, 
hidròlegs i, en definitiva, a tots aquells que estimem el medi ambient.

Marià Galí i Segués
President de Fundació Mina d’Aigües de Terrassa

El riu Llobregat, al seu pas per Olesa, ens ofereix un dels indrets més 
interessants del seu trajecte fins al mar: l’Areny del Molí. Ara, gràcies al llibre 
que teniu a les mans, sabem també els ocells que hi podem trobar. 
 
Digue’m quins ocells tens al riu i et diré el seu grau de protecció, ja que els 
ocells ens parlen de la qualitat de l’aigua i són uns excel·lents indicadors 
ambientals. Per tant, les 83 espècies censades gràcies a aquest estudi ens 
indiquen el camí a seguir. 

Un camí que han fet possible la Fundació Mina i l’Institut Català d’Ornitologia, 
a qui agraïm aquest llibre pel grau de coneixement afegit que ens aporta 
sobre el nostre riu i perquè  les olesanes i els olesans tenim un motiu més per 
descobrir els seus secrets, tot seguint l’itinerari d’observació proposat.

Conèixer el riu i la seva fauna és la millor manera de respectar-lo i protegir-lo. 

Sr. Salvador Prat i Asensio
Alcalde d’Olesa de Montserrat
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La Fundació Mina va néixer l’any 1999 com a part de les activitats de desenvolupament 
i foment de la cultura de Mina Pública d’Aigües de Terrassa, SA. Per tant, el 2014 la 
Fundació Mina va complir 15 anys d’activitat al servei de la ciutadania, i mantenint 
les dues raons principals de la seva creació: la seva permanent preocupació 
mediambiental i social i alhora com a instrument jurídic capaç de desenvolupar, 
canalitzar i executar les activitats de mecenatge, educatives, mediambientals i de 
caire benèfic-social, per compte de la societat fundadora qui, per la seva pròpia 
essència, ja venia realitzant. Entre els diversos objectius de la Fundació, en destaquen 
els següents:

•  la millora integral de la qualitat de vida de les persones i del medi on habitem,
•  la conservació i millora del medi ambient, 
•  efectuar estudis científics, teòrics i experimentals, especialment en els aspectes 

relacionats amb el medi ambient,
•  i col·laborar, en qualsevol forma, amb altres institucions o persones físiques o 

jurídiques, públiques o privades, dedicades a qualsevol de les finalitats a què es 
dedica la Fundació.

Treballa, tal i com diu el seu lema, en la “Millora de la qualitat de vida de les persones 
i el medi on habitem” i, tot i que darrerament la complicada situació en la que viu 
una part de la societat per a la que desenvolupa les seves activitats ha obligat a 
centrar majoritàriament els esforços en ajuts socials, expressament la voluntat de 
seguir amb la conscienciació i cura del medi que ens envolta, fa que, entre d’altres, 
l’activitat la qual en aquesta obra es fa balanç dels cinc anys d’estudi, esdevingui 
primordial per tal de vetllar per el bon estat del tram del riu Llobregat d’on extrau 
principalment la societat fundadora l’apreciat element, l’aigua, que subministra a 
Terrassa i altres poblacions de la comarca.

Així doncs, des del 2007 mitjançant un conveni amb l’Institut Català d’Ornitologia 
el programa “Seguiment d’Ocells Comuns de Catalunya”, es realitza també al 
transsecte del riu Llobregat on hi ha l’Estació de Tractament d’Aigües Potables de 
Mina, Aigües de Terrassa, per tal d’analitzar i constatar-hi el bon estat de la seva 
biodiversitat. 

L’Institut Català d’Ornitologia (ICO) és una entitat sense ànim de lucre, amb prop 
d’un miler de socis i més de trenta-cinc anys d’història dedicats a l’estudi dels ocells 
de Catalunya. És una associació que es dedica a l’estudi i al seguiment dels ocells i els 
seus hàbitats, amb l’objectiu d’obtenir informació sòlida i imparcial que contribueixi 
significativament a les polítiques de conservació de la biodiversitat.

El principal objectiu de l’activitat de l’ICO és el desenvolupament d’eines i de 
coneixement científic que contribueixin de manera significativa a l’elaboració de 
polítiques de conservació de la biodiversitat.

L’ICO, essencialment, obté informació sobre els ocells i els hàbitats mitjançant el 
desenvolupament de multitud de projectes basats en la ciència ciutadana. Aquests 
projectes, molts dels quals són d’abast nacional i es desenvolupen conjuntament 
amb els gestors del medi natural per tal de donar resposta directa als problemes de 
conservació, són possibles gràcies a la col·laboració de més de cinc mil ornitòlegs 
voluntaris d’arreu de Catalunya. 

Gràcies a haver aconseguit que la informació aportada per la mateixa societat 
civil sigui determinant a l’hora d’elaborar les polítiques de conservació de la 
biodiversitat, l’ICO esdevé un actor clau en la conservació de la natura a Catalunya, 
i capdavanter en el desenvolupament de portals web que faciliten l’accés i la 
difusió de tota la informació ornitològica

La gran varietat de projectes que desenvolupa l’ICO fan possible que tothom hi 
pugui participar, des dels que no tenen cap coneixement previ de la matèria o 
només un cert interès per la natura fins a ornitòlegs novells o grans experts en 
aquest camp, programant una extensa i variada oferta de cursos i activitats per tal 
que tothom es pugui iniciar en el món de l’ornitologia i l’anellament dels ocells o 
aprofundir en qualsevol de les seves especialitats.

Així, tenint presents els objectius d’ambdues institucions, el 2006 es van començar 
converses per tal d’establir un conveni de col·laboració, amb les finalitats següents:

• realitzar un estudi sobre la biodiversitat d’aus a la zona de captació de Mina, 
Aigües de Terrassa al riu Llobregat,

• estudiar la viabilitat de realitzar activitats d’educació ambiental a alumnes 
d’escoles de Terrassa, mitjançant l’anellament científic d’ocells a la finca on està 
ubicada l’Estació de Tractament d’Aigües Potables, l’ETAP. 

El 2007 es van realitzar els primers censos i en les visites efectuades a l’ETAP es va 
concloure que era viable efectuar-hi activitats educatives mitjançant l’anellament 
científic d’ocells. 

1. Presentació
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Riu Llobregat.
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Els ocells figuren entre els millors indicadors ambientals. Aquesta capacitat per 
indicar els canvis que tenen lloc en el medi natural és deguda a tot un seguit de 
peculiaritats de l’estudi d’aquest grup faunístic. D’una banda, els ocells tenen el 
gran avantatge que són fàcils d’identificar i la majoria de les espècies de casa nostra 
es poden identificar al camp sense problemes, sense necessitat de capturar-les, 
cosa que no passa amb altres grups faunístics, com ara els mamífers o els rèptils. 
Així mateix, tenen una classificació ben definida: totes les aus formen part de la 
classe Aves, i aquesta està dividida en diferents ordres; cada ordre consta d’una o 
més famílies i cada família inclou una o més espècies. Per últim, les espècies poden 
ser monotípiques, que serien aquelles que no tenen diferents varietats, mentre 
que d’altres espècies són politípiques (aquelles que tenen dues o més subespècies 
reconegudes). 

Les aus tendeixen a ser a la part alta de les cadenes tròfiques, entenent per cadena 
tròfica el conjunt de relacions alimentàries que hi ha entre els diferents organismes en 
un ecosistema, de tal manera que les aus són sensibles a les alteracions de qualsevol 
esglaó inferior i, en tenir una vida relativament llarga, permeten integrar els canvis 
que s’esdevenen en els ecosistemes durant intervals de temps més o menys llargs.

L’estudi de les aus permet, per tant, analitzar els canvis que s’esdevenen en un 
territori determinat i definir-ne les causes. És per això que són un dels principals 
objectes de seguiment de la biodiversitat a nivell mundial. La relativa facilitat per 
censar les aus i el fet que moltes espècies tinguin una distribució molt àmplia ha 
convertit aquest grup faunístic en objecte de seguiment. La creació d’una xarxa de 
censos a nivell europeu, aplicant una metodologia similar, permet conèixer l’evolució 
de les diferents espècies tant a nivell local com global, i és, per tant, molt important 
la realització d’aquests censos al llarg del temps, per tal de poder conèixer les 
tendències de les diferents espècies. Aquesta xarxa està coordinada per l’European 
Bird Census Council (Consell Europeu per als Censos d’Ocells); l’Institut Català 
d’Ornitologia és una de les institucions científiques que en formen part. 

A més a més, per la seva vistositat, aquest grup faunístic és l’objecte d’una gran 
part de les polítiques de conservació que es porten a terme actualment arreu 
d’Europa, i és un dels grups faunístics més utilitzats en campanyes d’educació 
ambiental de la població, i molt especialment de cara als escolars. 

El Consell Europeu per als Censos d’Ocells (European 
Bird Census Council) és l’associació que coordina a nivell 
europeu els censos d’ocells i els atles d’ocells, amb l’objectiu 
de millorar l’estat de conservació de les aus a Europa.

Gràfic 4.1. Nombre d’espècies censades en 
període estival, hivernal i globalment.

2. Introducció
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Els objectius que es van plantejar, al començament del present estudi dels ocells a la 
zona de captació de Mina, Aigües de Terrassa al riu Llobregat, van ser els següents:

•  Censar els ocells a la zona de captació.

•  Avaluar la diversitat d’ocells presents a la zona.

•  Determinar l’estat de conservació del riu utilitzant els ocells com a bioindicadors, per 
tal de conèixer la qualitat de l’aigua a partir de les aus presents en aquest tram fluvial.

• Estudiar la viabilitat de realitzar l’anellament científic d’ocells amb l’objectiu 
d’impartir classes d’educació ambiental a les escoles.

4. Anàlisi dels cinc 
anys d’estudi
Amb l’objectiu de conèixer els ocells de la zona d’estudi, es va optar per realitzar 
un itinerari del programa SOCC (Seguiment d’Ocells Comuns a Catalunya). El 
SOCC és un programa de seguiment de l’ornitofauna elaborat per l’Institut Català 
d’Ornitologia.

El SOCC es basa en el transsecte, tall transversal de l’àrea objecte d’estudi, com a 
mètode de cens per obtenir estimes de l’abundància de les diferents espècies d’ocells. 
La metodologia del SOCC és senzilla: al llarg d’un itinerari a peu, l’observador anirà 
comptant i anotant tots els individus de cada espècie que vagi detectant, visualment 
i auditivament, considerant les distàncies entre l’itinerari i l’ocell, i a la temporada de 
nidificació es diferenciaran els mascles de la resta d’exemplars.

Cada transsecte SOCC ha de mesurar 3 quilòmetres, dividit en seccions de 500 
metres, i es realitzen dos censos durant el període reproductor i dos al període 
hivernal. A l’annex 2. Metodologia aplicada, s’hi explica amb més detall la 
metodologia i s’especifica per on transcorre el cens.

4.1. Valoració global dels resultats del programa de Seguiment d’Ocells Comuns 
a Catalunya (SOCC)

En els primers cinc anys d’estudi s’han censat un total de 83 espècies diferents, 
en els transsectes realitzats, i el nombre d’espècies a l’estiu i a l’hivern ha estat el 
mateix, 63. A l’annex 1 es relacionen les diferents espècies d’aus observades en el 
conjunt dels cinc anys d’estudi i el seu estatus fenològic.

Si analitzem l’evolució del nombre d’espècies detectades al llarg dels anys, s’aprecia 
que els primers quatre anys ha incrementat progressivament, mentre que el cinquè 
any no s’han censat espècies noves per al conjunt de l’estudi, i només al període 
hivernal s’ha incrementat el nombre d’espècies. En aquest tipus de seguiments, 
durant els dos o tres primers anys es detecten les aus més comunes, i a mesura que 
avança el temps s’observen aquelles espècies més escasses o d’una aparició més 
irregular. Al gràfic 4.1 es relaciona el nombre d’espècies censades durant el període 
estival, l’hivernal i globalment, acumulades al llarg dels anys.

Els resultats obtinguts mostren com, a partir del segon any, el nombre d’espècies 
detectades acumulades als censos estivals i hivernals ha estat molt similar i han 
evolucionat de manera paral·lela.

A la primavera algunes espècies migrants escasses només es detecten en dies de 
fort pas migratori, per la qual cosa per ser observades ha de coincidir que el cens 
es faci en un dia amb un flux migratori important. Moltes de les aus presents a la 
zona d’estudi són migrants i només es detecten durant els períodes migratoris de 
primavera i a la tardor. Així, aquestes espècies es reprodueixen al centre i al nord 
d’Europa, i passen l’hivern a l’Àfrica subsahariana. Durant els seus llarg viatges 
aprofiten els períodes de bon temps per desplaçar-se, mentre que descansen quan 
les condicions climatològiques són adverses. Per tant, al llarg de la primavera hi ha 
dies amb un important flux d’aus migrants, mentre que d’altres dies el nombre 
d’exemplars presents és força baix.

Per altra banda, la presència d’algunes de les aus hivernants que es poden observar 
al riu Llobregat depèn de diversos factors, com ara l’èxit reproductiu l’estiu anterior, 
la disponibilitat d’aliment i la duresa de l’hivern en latituds més septentrionals, etc., i, 
per tant, la presència de determinades espècies potencialment hivernants a la zona 
de cens depèn de diversos factors, que varien cada any. 

3. Objectius
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4.2. Els ocells 

Tal com s’ha comentat a l’apartat anterior, en aquests cinc anys d’estudi (2007-
2011) s’han observat un total de 83 espècies d’ocells diferents. A l’annex 1 es detallen 
totes les espècies detectades durant aquests primers cinc anys i el període de l’any 
en què es poden observar en aquest tram del riu Llobregat. 

Per tal d’analitzar els resultats obtinguts, assignem les diferents espècies a diferents 
grups, i aquesta classificació la farem en funció de l’ecosistema en què viuen de 
manera majoritària. Per a aquest estudi, hem considerat quatre grans grups: les 
aus aquàtiques, les aus forestals, les aus d’espais oberts i les aus generalistes. 
Aquesta classificació és força generalista, mentre que hi ha d’altres classificacions 
amb més categories, com, per exemple, l’agrupació en funció del tipus de bosc en 
què estan presents majoritàriament les diferents espècies (per exemple, boscos 
caducifolis o boscos perennifolis).

Les aus aquàtiques són aquelles el cicle biològic de les quals transcorre la major part 
del temps en ecosistemes aquàtics, ja siguin rius, zones humides, etc. Moltes d’aquestes 
espècies presenten adaptacions fisiològiques i morfològiques per tal de poder viure en 
el medi aquàtic, com ara un plomatge impermeable, potes palmípedes, etc. 

Les aus forestals són aquelles que viuen una bona part de l’any en ecosistemes 
forestals, si bé en determinats períodes de l’any es poden desplaçar a espais oberts 
per alimentar-se. A la zona d’estudi no hi són presents masses forestals gaire extenses, 
però en alguns sectors d’aquest tram del Llobregat existeix un bosc de ribera ben 
desenvolupat, on viuen diverses espècies d’aus pròpies d’ecosistemes forestals.

Les aus pròpies d’espais oberts són aquelles que estan associades a zones agrícoles, 
pastures, herbassars i similars. L’abandonament de l’agricultura i la ramaderia 
tradicional, durant les darreres dècades, ha provocat una desaparició dels espais 
oberts, a moltes zones, per la qual cosa molts ocells que fa unes dècades eren 
força comuns, a Catalunya, actualment han vist com se’n reduïa dràsticament la 
població, com és el cas de la terrerola vulgar (Calandrella brachydactyla). 

Per últim, les aus generalistes són aquelles que poden viure a diferents ecosistemes 
i, si bé no estan molt ben adaptades a cap d’aquests en concret, la seva versatilitat 
els permet viure a diversos ecosistemes.

A continuació s’expliquen les aus que s’ha observat en el present estudi, agrupades 
en tres d’aquests grans grups: les aus aquàtiques, les aus forestals i les aus 

Si bé era previsible que els primers anys d’estudi s’incrementés el nombre 
d’espècies detectades, la diversitat específica el cinquè any va ser especialment 
baixa a l’hivern, atès que va ser un hivern anormalment càlid, fet que va comportar 
que algunes espècies hivernants fossin escasses o absents, mentre que durant el 
període estival no es van observar espècies migrants escasses, per la qual cosa no 
es van censar espècies noves per al projecte.  (Gràfic 4.1.) 

La diversitat específica durant el període estival ha fluctuat de manera significativa 
al llarg dels anys, amb un màxim els anys 2008 i 2010 (segon i quart anys d’estudi, 
respectivament) i un mínim els anys 2007 i 2009 (primer i tercer anys d’estudi) 
(vegeu el gràfic 4.2). Aquesta oscil·lació del nombre d’espècies detectades és 
deguda a la detecció, alguns anys, d’aus escasses o d’aparició irregular, ja siguin 
espècies residents, com el picot garser gros (Dendrocopos major) o el martinet 
blanc (Egretta garzetta), o bé aus estivals com el ballester (Apus melba) o la 
tórtora (Streptopelia turtur).

Durant el període hivernal la diversitat específica s’ha mantingut en valors 
més constants, si bé l’hivern 2011-12, cinquè any d’estudi, el nombre d’espècies 
detectades va ser clarament inferior al dels hiverns anteriors (vegeu el gràfic 4.2). 
Aquesta baixa diversitat hivernal podria ser deguda a un hivern de temperatures 
suaus a Catalunya i al centre d’Europa els mesos de desembre i gener, que podria 
haver provocat que algunes espècies presents als Pirineus i als Prepirineus no es 
desplacessin cap a cotes més baixes, i que aus que hivernen al centre d’Europa no 
es desplacessin a latituds més meridionals.

Per al conjunt dels dos períodes de cens, la diversitat específica ha estat màxima 
el segon i el quart anys, coincidint amb les diversitats màximes durant l’època de 
cria, mentre que el tercer any ha estat quan la diversitat específica ha estat més 
baixa, tal com succeí durant el període reproductor. El tercer any d’estudi durant 
el període reproductor no es van censar aus aquàtiques comunes, com l’ànec 
collverd o la polla d’aigua, i en el conjunt de l’any hi van ser absents aus escasses,
com la cuereta torrentera o el gratapalles. (Gràfic 4.2.)

Gràfic 4.2. Diversitat 
específica a l’estiu, 
l’hivern i globalment, per 
a cadascun dels anys.
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d’espais oberts. S’han adjuntat unes fitxes en què, per a algunes espècies, les més 
emblemàtiques o més característiques de la zona, se’n detalla una il·lustració, el 
nom de l’espècie, el nom científic, la grandària (longitud de l’ocell, L, i envergadura 
amb les ales obertes, E), de què s’alimenta, el seu estatus fenològic i l’hàbitat en 
què viu.

Aus aquàtiques

Un dels objectius plantejats a l’inici del present estudi va ser avaluar la situació de 
les aus pròpies d’ecosistemes fluvials presents en aquest tram del riu Llobregat. En 
els primers cinc anys d’estudi s’han detectat la majoria d’aus pròpies del Llobregat 
presents en aquest tram de riu. En total s’han censat 16 espècies associades als 
ecosistemes fluvials, tal com es detalla a la taula 4.1. 

Tres d’aquestes espècies pertanyen a la família Ardeidae: el martinet blanc, el 
bernat pescaire (Ardea cinerea) i l’agró blanc (Egretta alba). Els dos primers, 
presents tot l’any a la zona d’estudi, mentre que l’agró blanc només s’ha detectat 
a l’hivern i és d’aparició esporàdica. Els ardeids es caracteritzen per tenir unes 
potes llargues, que els permeten caminar a les zones amb presència d’aigua, i becs 
llargs i punxeguts, adaptats per caçar peixos, amfibis i altres petits vertebrats i 
invertebrats.

És habitual observar aquestes tres espècies als marges del riu, ja sigui aturades o 
caminant lentament, mentre esperen el seu principal aliment, els peixos, que capturen 
amb el bec. Quan estan volant, tenen un vol lent i són fàcilment identificables per la 
seva coloració i la diferència de grandàries entre les diferents espècies.

S’han observat tres espècies d’anàtids: l’ànec collverd (Anas platyrhynchos), l’ànec 
mut (Cairina moschata) i l’oca domèstica (Anser anser). El primer és resident i 
reproductor, mentre que l’ànec mut i l’oca domèstica són espècies exòtiques que 
tenen un origen domèstic i no formen part de la fauna autòctona del país. L’ànec 
collverd és l’anàtid més comú de Catalunya i en aquest tram del riu Llobregat és 
força abundant. Durant el període hivernal és habitual observar-ne petits estols, 
formats per mascles i femelles, i a mesura que avança la primavera els estols es 
disgreguen i s’observen només parelles. A partir del mes d’abril es poden observar 
femelles amb aneguets en qualsevol punt d’aquest tram del riu Llobregat, si bé les 
femelles seleccionen zones amb presència de vegetació als marges del riu, que 
serveixen de refugi a les cries en cas d’amenaça.

S’han censat tres limícoles: la xivitona (Actitis hypoleucos), la xivita (Tringa 
ochropus) i el corriol petit (Charadrius dubius), i només el darrer es reprodueix 
en aquest tram del riu Llobregat. El corriol petit fa el niu als marges del riu amb 
presència de còdols, circumstància que el fa molt vulnerable als canvis sobtats del 
nivell d’aigua mentre està incubant els ous. 

Una de les aus aquàtiques més emblemàtiques de les presents en aquest tram del 
Llobregat és el blauet (Alcedo atthis). El blauet es un petit ocell amb un plomatge 
espectacular de color blau elèctric al dors i taronja a la panxa, i que amb el seu gros 
bec captura peixos petits. És habitual observar el blauet parat en una branca d’un 
arbre als marges del riu, esperant que algun peix nedi per sota seu; aleshores, farà 
un picat i capturarà el peix que tot seguit s’empassarà. El blauet cria en forats que 
fa en talussos presents als marges del riu. 

El blauet és una espècie molt especialitzada en la captura de peixos i, per tant, sempre 
s’observa en ecosistemes aquàtics. El blauet és present tot l’any en aquest tram del 
riu Llobregat, si bé els exemplars es van desplaçant pel riu en busca de zones òptimes 
per alimentar-se i fer el niu. Així, el 25 de maig del 2010 es va capturar en una sessió 
d’educació ambiental un blauet que havia estat anellat anteriorment, concretament el 
22 d’abril del 2008, aigües avall de la zona d’estudi, concretament a Can Morral, a una 
distància aproximada d’1,1 quilòmetres (vegeu la imatge 4.1). Posteriorment, aquest 
blauet fou recapturat a Can Morral el 7 de juliol del 2010, cosa que indica que aquest 
exemplar, concretament una femella, viu en aquest tram del riu Llobregat.

El corb marí gros (Phalacrocorax carbo) és una de les aus de més envergadura 
de les presents en aquest tram del riu Llobregat, i només és present a la zona a 
l’hivern. El corb marí gros s’alimenta de peixos que captura bussejant, i és habitual 
observar-ne damunt de roques o als marges del riu, amb les ales obertes, mentre 
se’ls eixuga el plomatge.

La polla d’aigua (Gallinula chloropus) és omnívora i s’alimenta tant de petits 
invertebrats com de matèria vegetal. Se la pot observar alimentant-se tant al riu 
com a zones obertes pròximes, si bé quan se sent amenaçada corre ràpidament a 
amagar-se a la vegetació dels marges del riu. 

El cabusset (Tachybaptus ruficollis) s’alimenta de peixos i invertebrats que captura 
capbussant-se en el medi aquàtic, i rarament s’observa fora del riu. 

Tres aus passeriformes associades a ecosistemes aquàtics s’han censat durant 
l’època de cria: la cuereta torrentera (Motacilla cinerea), la boscarla de canyar 
(Acrocephalus scirpaceus) i el balquer (Acrocephalus arundinaceus). 
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Imatge 4.2. Detall de la cua d’un blauet.

 Espècie Nom científic Estatus

1 Cabusset Tachybaptus ruficollis Resident

2 Corb marí gros Phalacrocorax carbo Hivernant

3 Martinet blanc Egretta garzetta Resident

4 Agró blanc Egretta alba Hivernant

5 Bernat pescaire Ardea cinerea Resident

6 Oca domèstica Anser Exòtic

7 Ànec mut Cairina moschata Exòtic

8 Ànec collverd Anas platyrhynchos Resident

9 Polla d’aigua Gallinula chloropus Resident

10 Corriol petit Charadrius dubius Estival

11 Xivita Tringa ochropus Hivernant

12 Xivitona Actitis hypoleucos Migrant

13 Blauet Alcedo atthis Resident

14 Cuereta torrentera Motacilla cinerea Resident

15 Boscarla de canyar Acrocephalus scirpaceus Estival

16 Balquer Acrocephalus arundinaceus Estival

Taula 4.1. Espècies associades als ecosistemes fluvials censades en el 
present estudi i el seu estatus fenològic.

Imatge 4.1. Imatge aèria de la zona d’estudi, on s’aprecien l’ETAP i 
l’estació d’anellament de Can Morral. (© Google Earth).

La boscarla de canyar i el balquer són ocells insectívors estivals que crien a canyissars 
i canyars; per tant, la seva presència va associada a l’existència d’aquest tipus de 
vegetació als marges del riu. Durant la migració de primavera i tardor poden ser molt 
abundants en dies de fort pas migratori, mentre que durant els inicis del període 
reproductor, finals de maig i juny, són fàcils de detectar ja que canten contínuament, 
si bé són difícils d’observar perquè s’amaguen entre la vegetació. 

La cuereta torrentera és present tot l’any al riu Llobregat i, com el corriol petit, fa el 
niu als marges del riu. La cuereta torrentera és fàcil de detectar pel seu reclam i se 
l’observa caminant pels marges del riu mentre mou la cua contínuament. 

De les espècies aquàtiques següents s’han obtingut evidències que han criat com 
a mínim un any a la zona d’estudi: l’ànec collverd, la polla d’aigua, el blauet, la 
boscarla de canyar i el balquer, mentre que és possible que el corriol petit i la cuereta 
torrentera també s’hagin reproduït algun any a la zona.
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Nom: Cabusset
Nom científic: Tachybaptus ruficollis
Dimensions: L 25-29 cm, E 40-45 cm. 
Alimentació: Peixos i insectes
Estatus: Resident
Hàbitat: Fluvial

Nom: Martinet blanc
Nom científic: Egretta garzetta
Dimensions: L 55-65 cm, E 88-95 cm.
Alimentació: Peixos, amfibis i insectes
Estatus: Resident
Hàbitat: Fluvial

Nom: Corb marí gros
Nom científic: Phalacrocorax carbo
Dimensions: L 65-80 cm, E 90-105 cm.
Alimentació: Peixos
Estatus: Hivernant
Hàbitat: Fluvial

Nom: Ànec collverd
Nom científic: Anas platyrhynchos
Dimensions: L 51-62 cm, E 81-98 cm.
Alimentació: Plantes i insectes
Estatus: Resident
Hàbitat: Fluvial
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Nom: Corriol petit
Nom científic: Charadrius dubius
Dimensions: L 14-15 cm, E 42-48 cm.
Alimentació: Insectes
Estatus: Estival
Hàbitat: Fluvial

Nom: Cuereta torrentera
Nom científic: Motacilla cinerea
Dimensions: L 18-19 cm.
Alimentació: Insectes
Estatus: Resident
Hàbitat: Fluvial

Nom: Polla d’aigua
Nom científic: Gallinula chloropus
Dimensions: L 32-35, E 50-55 cm.
Alimentació: Plantes i insectes
Estatus: Resident
Hàbitat: Fluvial

Nom: Bernat pescaire
Nom científic: Ardea cinerea
Dimensions: L 90-98 cm, E 150-175 cm.
Alimentació: Peixos, amfibis, insectes i petits mamífers
Estatus: Resident
Hàbitat: Fluvial
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Nom: Blauet
Nom científic: Alcedo atthis
Dimensions: L 16-17 cm, E 24-26 cm.
Alimentació: Peixos
Estatus: Resident
Hàbitat: Fluvial

Nom: Balquer
Nom científic: Acrocephalus arundinaceus
Dimensions: L 19 cm.
Alimentació: Insectes
Estatus: Estival
Hàbitat: Canyissar

Aus forestals 

Un altre dels grups d’aus ben representat en aquest tram del Llobregat és el de les 
aus forestals. Durant aquests cinc anys d’estudi s’han censat la majoria d’espècies 
associades als boscos de ribera propis de la zona i s’han identificat un total de 21 
espècies pròpies d’aquest ecosistema, tal com es detalla a la taula 4.2.

Cal destacar que s’ha comprovat la presència de quatre espècies de picots durant 
el període reproductor: el picot garser gros (Dendrocopos major), el picot garser 
petit (Dendrocopos minor), el picot verd (Picus viridis) i el colltort (Jynx torquilla). 

El picot garser petit és una de les aus que més ha incrementat la seva àrea de 
distribució i els seus efectius a Catalunya les darreres dues dècades. Així, els anys 
80 només es trobava a les Alberes i a la Vall d’Aran, i de manera més esporàdica 
a l’Empordà. Amb la recuperació dels boscos de ribera de molts rius del país, 
aquest petit picot ràpidament ha anat incrementant la seva àrea de distribució i 
les plantacions de pollancredes velles en són una important zona de cria en alguns 
sectors. En aquest tram del Llobregat, el picot garser petit s’observa a les zones 
amb presència d’arbres caducifolis.

La primavera de l’any 2010 una parella de picot garser petit es va reproduir a la 
finca de Mina. Durant el període reproductor es va observar un mascle alimentant-se 
als pollancres existents al camí d’accés a la depuradora (vegeu la imatge 4.3) i 
entrant en un niu que havia fet en un arbre.
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Espècie Nom científic Estatus

1 Esparver Accipiter nisus Resident

2 Colltort Jynx torquilla Estival

3 Picot verd Picus sharpei Resident

4 Picot garser gros Dendrocopos major Resident

5 Picot garser petit Dendrocopos minor Resident

6 Cargolet Troglodytes troglodytes Resident

7 Pit-roig Erithacus rubecula Resident

8 Rossinyol Luscinia megarhynchos Estival

9 Rossinyol bord Cettia cetti Resident

10 Bosqueta vulgar Hippolais polyglotta Estival

11 Tallarol de casquet Sylvia atricapilla Resident

12 Bruel Regulus ignicapilla Resident

13 Mallerenga cuallarga Aegithalos caudatus Resident

14 Mallerenga blava Cyanistes caeruleus Resident

15 Mallerenga carbonera Parus major Resident

16 Mallerenga emplomallada Lophophanes cristatus Resident

17 Mallerenga petita Periparus ater Hivernant

18 Raspinell comú Certhia brachydactyla Resident

19 Teixidor Remiz pendulinus Resident

20 Oriol Oriolus oriolus Estival

21 Gaig Garrulus glandarius Resident

Imatge 4.3. Mascle de picot 
garser petit en un pollancre de 
l’interior de la finca.

Taula 4.2. Espècies associades als boscos de ribera 
censades en el present estudi i el seu estatus fenològic.
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En una de les jornades d’educació ambiental realitzada a la planta de Mina, Aigües 
de Terrassa es va capturar un mascle de picot garser petit, concretament el 27 
d’abril (vegeu la imatge 4.4). L’exemplar capturat presentava placa incubatriu, fet 
que evidencia que estava criant a la zona. La placa incubatriu és una adaptació que 
tenen els ocells consistent en la pèrdua de les plomes de la panxa i un augment del 
gruix de les venes d’aquesta zona, per tal de poder transmetre més calor als ous 
durant la incubació d’aquests. El picot garser petit es va tornar a observar el 25 de 
maig, si bé no es van detectar joves de l’any. 

A diferència dels altres picots presents a Catalunya, que són residents, el colltort 
és una espècie migrant i a la zona d’estudi només hi és present a l’estiu. El colltort 
s’alimenta principalment de formigues i el seu plomatge críptic el fa passar 
desapercebut quan s’alimenta als troncs dels arbres. A la primera sessió d’educació 
ambiental efectuada el 14 de maig del 2009 es va capturar un colltort (vegeu la 
imatge 4.5).

Les mallerengues són els passeriformes forestals per excel·lència del país i en 
aquest tram del Llobregat hi estan molt ben representades. La mallerenga 
carbonera (Parus major), la blava (Cyanistes caeruleus) i la cuallarga (Aegithalos 
caudatus) són molt abundants i totes tres es reprodueixen a les masses forestals 
pròximes al riu, mentre que la mallerenga emplomallada (Lophophanes cristatus), 
si bé és present tot l’any a la zona, hi és força més escassa. 

La mallerenga petita (Periparus ater) només s’ha censat durant el període 
hivernal i és d’aparició més esporàdica a la zona. Depèn, en gran mesura, de l’èxit 
reproductiu de l’espècie l’estiu anterior, de la duresa de l’hivern i de la disponibilitat 
d’aliment a les zones de cria.

Les mallerengues s’alimenten de petits invertebrats i, en menor mesura, de fruits, 
que capturen principalment als arbres i arbusts, i, per tant, gairebé sempre es 
localitzen als troncs i branques. Fora del període reproductor és habitual que 
diversos exemplars de diferents espècies s’agrupin i es desplacin junts en busca 
d’aliment. Anar en grup els permet localitzar amb més facilitat els depredadors 
i així redueixen el risc de ser depredats. A la zona d’estudi, aquests grups de 
mallerengues es desplacen per les masses arbrades seguint el curs del riu, tot 
seleccionant les zones amb uns boscos de ribera més ben desenvolupats. 

Així, diverses mallerengues capturades a la planta havien estat anellades en 
d’altres punts del riu Llobregat. Un exemplar jove de mallerenga carbonera anellat 
a la planta el 14 de maig del 2009 va ser recuperat a Can Morral el 8 de juny del 
mateix any (vegeu la imatge 4.2); per tant, 25 dies més tard, mentre que un altre 

jove de la mateixa espècie anellat el mateix dia es va capturar a Can Morral el 
20 de novembre del mateix any, 190 dies més tard. Aquestes dues mallerengues 
carboneres eren germanes, ja que es van capturar amb dos joves més i una femella 
adulta, i dos dels quatre joves germans anellats es van capturar posteriorment a la 
mateixa localització i en diferent data.

Un exemplar jove de mallerenga cuallarga que va ser anellada a Can Morral el 11 
d’agost el 2008 fou capturada a la planta d’Aigües de Terrassa el 10 de novembre 
del 2009, 456 dies més tard. 

Si bé el nombre d’anellaments efectuats no ha estat gaire elevat, l’existència d’un 
altre punt d’anellament aigües avall del Llobregat ha permès obtenir recuperacions 
de diverses espècies i confirmar que aquestes, tant les aquàtiques com les 
forestals, viuen al riu al llarg de l’any i, per tant, aquest hàbitat té un paper clau en 
la supervivència d’una gran varietat d’aus.

Dues de les aus associades als boscos de ribera són fàcilment identificables pel 
seu cant: el rossinyol (Luscinia megarhynchos) i l’oriol (Oriolus oriolus). El rossinyol 
és un petit passeriforme de tons marrons que destaca pel seu cant melodiós i 
continu, que canta tant de dia com de nit (si bé, un cop s’ha aparellat, redueix la 
freqüència de cant). Per contra, el mascle de l’oriol presenta una coloració molt 
cridanera groga i negra, si bé acostuma a estar amagat als arbres i se’l detecta pel 
seu característic cant.

D’altres aus associades als boscos de ribera presents a la zona d’estudi són el 
teixidor (Remiz pendulinus), el raspinell (Certhia brachydactyla) i l’esparver 
(Accipiter nisus), un rapinyaire forestal especialitzat en la captura de petits ocells i 
que només s’ha detectat a l’hivern.

El teixidor és una de les aus que fan un niu més elaborat de les presents a Catalunya, 
i a la finca de Mina se n’ha confirmat la cria: l’any 2010 se’n va localitzar un niu 
en un salze present a la zona on es col·loquen les xarxes per realitzar l’activitat 
d’educació ambiental (vegeu la imatge 4.6). 

El teixidor és resident en aquest tram del riu Llobregat, si bé els resultats d’aquests 
cinc primers anys d’estudi indiquen que durant el període estival és molt més 
abundant que durant el període hivernal (vegeu el gràfic 4.3). Així, mentre que 
durant el període estival és una espècie força comuna i ben distribuïda pels 
diversos boscos de ribera existents, a l’hivern és molt més escàs i es detecta en 
molt baix nombre, entre 1 i 4 exemplars en tot el recorregut.
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Imatge 4.4. Mascle de picot garser petit 
capturat el 27 d’abril del 2010. 

Imatge 4.5. Colltort capturat el 14 de 
maig del 2009.

Imatge 4.6. Niu de teixidor en un salze, any 2010.
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Gràfic 4.3. Nombre de teixidors censats durant els períodes 
estival i hivernal els primers cinc anys d’estudi. 

Imatge 4.7. Imatge aèria del Baix Llobregat, on s’indica la planta de 
Mina, Aigües de Terrassa, l’estació de Ca l’Arana i la distància entre 
totes dues estacions. (© Google Earth).

En una de les sessions d’educació ambiental efectuades a la mateixa planta, 
concretament el 7 d’abril del 2010, es va capturar un teixidor que havia estat 
anellat anteriorment el 12 de gener del 2009 a Ca l’Arana, al delta del Llobregat, 
450 dies abans. La distància entre la planta i Ca l’Arana és d’aproximadament 31 
quilòmetres (vegeu la imatge 4.7).

Els resultats del censos efectuats i la recuperació, en època de cria, d’un ocell que 
havia estat anellat al delta del Llobregat en ple període hivernal poden indicar 
que els exemplars que es reprodueixen en aquest tram del Llobregat a l’hivern 
es desplacen seguint el riu cap a la costa, on les temperatures són més suaus. 
És probable que, en funció de la duresa de l’hivern i la disponibilitat d’aliment, el 
nombre de teixidors que passen l’hivern a la zona d’estudi sigui més gran o més 
petit, si bé els seus efectius sempre són clarament inferiors als del període estival. 

A partir de la informació recopilada durant els censos i les sessions d’anellament 
científic, s’ha comprovat la cria de les aus forestals següents a la zona d’estudi: el picot 
garser petit, el colltort, picot verd, el pit-roig, el rossinyol bord, la bosqueta vulgar, 
el tallarol de casquet, el rossinyol, la mallerenga carbonera, la mallerenga blava, la 
mallerenga cuallarga, raspinell, el teixidor l’oriol i el gaig. Així mateix, s’han obtingut 
evidències de cria de les espècies següents: picot garser gros, cargolet i bruel.
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Nom: Esparver comú
Nom científic: Accipiter nisus
Dimensions: L 28-38 cm, E 60-75 cm.
Alimentació: Petits ocells i mamífers
Estatus: Resident
Hàbitat: Espais oberts

Nom: Picot verd
Nom científic: Picus sharpei
Dimensions: L 25-26 cm, E 38-40 cm.
Alimentació: Insectes
Estatus: Resident
Hàbitat: Forestal i espais oberts

Nom: Colltort
Nom científic: Jynx torquilla
Dimensions: L 16-17 cm, E 25-27 cm.
Alimentació: Insectes, especialment formigues
Estatus: Estival
Hàbitat: Forestal

Nom: Picot garser gros
Nom científic: Dendrocopos major
Dimensions: L 22-23 cm, E 34-39 cm.
Alimentació: Insectes
Estatus: Resident
Hàbitat: Forestal
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Nom: Picot garser petit
Nom científic: Dendrocopos minor
Dimensions: L 14-15 cm, E 25-27 cm.
Alimentació: Insectes
Estatus: Resident
Hàbitat: Forestal

Nom: Mallerenga carbonera
Nom científic: Parus major
Dimensions: L 14 cm.
Alimentació: Insectes i fruits
Estatus: Resident
Hàbitat: Forestal

Nom: Teixidor
Nom científic: Remiz pendulinus
Mida: L 11 cm.
Alimentació: Insectes i fruits 
Estatus: Resident
Hàbitat: Forestal

Nom: Mallerenga cuallarga
Nom científic: Aegithalos caudatus
Dimensions: L 12-14 cm.
Alimentació: Insectes
Estatus: Resident
Hàbitat: Forestal

Nom: Mallerenga emplomallada
Nom científic: Lophophanes cristatus
Dimensions: L 11,5 cm.
Alimentació: Insectes i fruits
Estatus: Resident
Hàbitat: Forestal

Nom: Oriol
Nom científic: Oriolus oriolus
Mida: L 24 cm.
Alimentació: Insectes i fruits 
Estatus: Estival
Hàbitat: Forestal
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Aus d’espais oberts

La presència d’herbassars i zones agrícoles possibilita que aus associades a espais 
oberts siguin presents en aquest tram de riu. En els primers cinc anys d’estudi 
s’han identificat 26 espècies associades als espais oberts i zones agrícoles, tal com 
es detalla a la taula 4.3. Moltes d’aquestes espècies fan el niu en arbres, per la qual 
cosa requereixen un paisatge en mosaic, en què hi hagi espais oberts, ja siguin 
zones cultivades o pastures, i també petites masses forestals.

Dues de les aus associades a espais oberts són rapinyaires: l’aligot (Buteo buteo) i 
el xoriguer (Falco tinnunculus), i ambdues cacen les seves preses des de talaies o 
sobrevolant zones amb vegetació de poca alçada. El xoriguer està present tot l’any 
a la zona i és habitual observar-lo aturat en una branca mentre busca les seves 
preses, principalment petits mamífers.

D’altres aus característiques dels espais oberts són la puput (Upupa epops), la 
perdiu roja (Alectoris rufa) i la tórtora (Streptopelia turtur). La puput és una de 
les espècies d’espais oberts més emblemàtiques de l’ecosistema mediterrani i és 
fàcilment reconeguda per la cresta, el bec llarg i el seu cant, al qual fa referència el 
seu nom onomatopeic.

La perdiu roja és una de les espècies de caça menor més apreciades pels caçadors, 
per la qual cosa els seus efectius poden oscil·lar d’un any a l’altre, en funció de la 
pressió cinegètica efectuada durant el període de caça. Actualment és habitual 
que els mateixos caçadors alliberin perdius als seus vedats per poder-les caçar 
posteriorment, un factor que fa augmentar encara més la variabilitat del nombre 
de perdius que són presents en una zona al llarg de l’any. En aquest tram del riu 
Llobregat, la perdiu roja hi és força escassa.

El grup dels falciots i les orenetes està molt ben representat i durant aquests cinc 
anys s’han observat dues espècies de falciots, el falciot negre (Apus apus) i el 
ballester (Apus melba), i fins a cinc espècies d’oreneta: l’oreneta de ribera (Riparia 
riparia), el roquerol (Ptyonoprogne rupestris), l’oreneta vulgar (Hirundo rustica), 
l’oreneta cua-rogenca (Hirundo daurica) i l’oreneta cuablanca (Delichon urbicum). 
Totes aquestes aus tenen en comú que s’alimenten d’insectes que cacen al vol i 
que són molt bones voladores, per la qual cosa s’acostumen a observar volant en 
espais oberts, en busca de les seves preses.

D’aquestes, només una es pot observar tot l’any a la zona: el roquerol, si bé és 
una espècie poc abundant en aquest tram del Llobregat. L’oreneta de ribera i 
l’oreneta cua-rogenca són migrants, mentre que la resta estan presents durant 
els períodes migratoris i l’època de cria. L’oreneta vulgar i el falciot comú són 
les més abundants, amb diferència, i en dies de fort pas migratori se’n poden 
observar desenes sobrevolant les zones amb vegetació de poca alçada i el curs 
fluvial. Durant la migració, les orenetes al vespre es van agregant per ajocar-se en 
canyissars i altres masses vegetals que els ofereixin cobertura i refugi, i és durant 
aquestes hores del dia i a primera hora del matí, moment en què abandonen les 
joques, quan són més fàcils d’observar. 

El trist (Cisticola juncidis) i el bitxac (Saxicola torquatus) són dos dels passeriformes 
més propis d’espais oberts dels presents a la zona, i es localitzen principalment en 
una zona d’herbassars existents aigües amunt de la planta de Mina, Aigües de 
Terrassa. El trist es detecta fàcilment pel seu cant, que repeteix amb insistència 
mentre vola a baixa alçada, mentre que s’acostuma a observar el bitxac en un 
suport des d’on busca els insectes de què s’alimenta.

La família dels fringíl·lids està molt ben representada i s’ha observat fins a sis 
espècies associades a aquests hàbitats: el gafarró (Serinus serinus), el verdum 
(Carduelis chloris) i la cadernera (Carduelis carduelis), tots tres presents tot l’any, 
i el pinsà (Fringilla coelebs), el lluer (Carduelis spinus) i el passerell (Carduelis 
cannabina), només detectats a l’hivern. Els fringíl·lids són ocells petits, amb 
els mascles de colors vistosos i les femelles més críptiques, que s’alimenten 
principalment de llavors i tenen la particularitat de cantar molt bé, per la qual cosa 
sovint se’ls troba en captivitat.

Durant el període reproductor, els tres fringíl·lids que crien a la zona són fàcilment 
localitzables pel seu cant, tots tres molt diferents i força característics. Un cop 
finalitza l’època de cria, els fringíl·lids de diferents espècies s’agreguen i formen 
estols, que poden ser de centenars d’exemplars, i aquests es desplacen plegats 
en busca d’aliment. A l’hivern, aquests estols reuneixen encara més individus 
amb l’arribada de més exemplars d’aquestes espècies que crien en latituds més 
septentrionals, així com d’altres espècies: els pinsans, els lluers i els passerells. A 
l’hivern s’alimenten principalment de llavors, per la qual cosa s’observen als guarets, 
pastures i llaurats. La presència d’aquests estols és un reclam per a l’esparver, 
rapinyaire especialitzat en la captura de petits ocells, per la qual cosa, amb una 
mica de sort, es pot observar un esparver fent un atac a un estol de fringíl·lids.
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L’únic emberízid present tot l’any a la zona és el gratapalles (Emberiza cirlus), 
ocell de colors vistosos que se sol detectar pel seu cant. El cruixidell (Emberiza 
calandra) també es pot observar tot l’any a la zona, si bé és molt escàs i d’aparició 
esporàdica. A l’hivern es poden observar fins a dues espècies més: el sit negre 
(Emberiza cia) i el repicatalons (Emberiza schoeniclus). Si bé no són tan abundants 
com els fringíl·lids, també formen petits estols, molts cops amb altres emberízids 
i fringíl·lids. 

Durant els censos i les sessions d’anellament realitzades, s’ha comprovat que les 
espècies següents crien efectivament en aquest tram del riu Llobregat: la tórtora 
vulgar, la puput, el trist, el bitxac comú, el gafarró, el verdum, la cadernera i el 
gratapalles. Així mateix, s’han obtingut evidències de cria de les espècies següents: 
la perdiu roja, el xoriguer comú, l’aligot comú i el cruixidell.

Espècie Nom científic Estatus

1 Aligot comú Buteo buteo Resident

2 Xoriguer comú Falco tinnunculus Resident

3 Perdiu roja Alectoris rufa Resident

4 Tórtora vulgar Streptopelia turtur Estival

5 Ballester Apus melba Estival

6 Falciot negre Apus apus Estival

7 Abellerol Merops apiaster Estival

8 Puput Upupa epops Estival

9 Oreneta de ribera Riparia riparia Migrant

10 Roquerol Ptyonoprogne rupestris Resident

11 Oreneta vulgar Hirundo rustica Estival

12 Oreneta cua-rogenca Hirundo daurica Migrant

13 Oreneta cuablanca Delichon urbicum Estival

14 Titella Anthus pratensis Hivernant

15 Cotxa fumada Phoenicurus ochruros Hivernant

16 Bitxac comú Saxicola torquatus Resident

17 Trist Cisticola juncidis Resident

18 Gafarró Serinus serinus Resident

19 Verdum Carduelis chloris Resident

20 Cadernera Carduelis carduelis Resident

21 Lluer Carduelis spinus Hivernant

22 Passerell comú Carduelis cannabina Hivernant

23 Gratapalles Emberiza cirlus Resident

24 Sit negre Emberiza cia Hivernant

25 Repicatalons Emberiza schoeniclus Hivernant

26 Cruixidell Emberiza calandra Resident

Taula 4.3. Espècies associades als espais oberts i les zones agrícoles 
censades en el present estudi i el seu estatus fenològic.
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Nom: Xoriguer comú
Nom científic: Falco tinnunculus
Dimensions: L 33-39 cm, E 65-80 cm.
Alimentació: Petits mamífers i ocells
Estatus: Resident
Hàbitat: Espais oberts

Nom: Puput
Nom científic: Upupa epops
Dimensions: L 26-28 cm, E 42-46 cm.
Alimentació: Insectes
Estatus: Resident
Hàbitat: Espais oberts

Nom: Cotxa fumada
Nom científic: Phoenicurus ochruros
Dimensions: L 14 cm.
Alimentació: Insectes i llavors
Estatus: Hivernant
Hàbitat: Espais oberts

Nom: Perdiu roja
Nom científic: Alectoris rufa
Dimensions: L 32-34 cm, E 45-50 cm.
Alimentació: Llavors i insectes
Estatus: Resident
Hàbitat: Espais oberts
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Nom: Titella
Nom científic: Anthus pratensis
Dimensions: L 14,5 cm.
Alimentació: Insectes i llavors
Estatus: Hivernant
Hàbitat: Espais oberts

Nom: Gafarró
Nom científic: Serinus serinus
Dimensions: L 11 cm.
Alimentació: Llavors
Estatus: Resident
Hàbitat: Espais oberts

Nom: Trist
Nom científic: Cisticola juncidis
Dimensions: L 10 cm.
Alimentació: Insectes
Estatus: Resident
Hàbitat: Espais oberts

Nom: Gratapalles
Nom científic: Emberiza cirlus
Dimensions: L 16,5 cm.
Alimentació: Llavors i insectes
Estatus: Resident
Hàbitat: Espais oberts
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Nom: Pinsà
Nom científic: Fringilla coelebs
Dimensions: L 15,5 cm.
Alimentació: Llavors i insectes
Estatus: Hivernant
Hàbitat: Forestal i espais oberts

Nom: Cadernera
Nom científic: Carduelis carduelis
Dimensions: L 14 cm.
Alimentació: Llavors
Estatus: Resident
Hàbitat: Espais oberts
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A partir de les observacions realitzades durant els censos estivals del programa 
de Seguiment d’Ocells Comuns de Catalunya (SOCC) i de la informació obtinguda 
durant les activitats d’educació ambiental mitjançant l’anellament científic d’ocells, 
s’ha pogut comprovar que un mínim de 28 espècies diferents s’han reproduït en 
aquest tram del riu Llobregat o bé fan servir aquest segment del riu com a zona 
d’alimentació durant el període reproductor (vegeu la taula 4.4). A la taula 4.4 
es combinen les dades generades en el present estudi amb les dades de l’Atles 
dels ocells nidificants de Catalunya 1999-2002, obra científica de referència a 
Catalunya, realitzada per l’Institut Català d’Ornitologia.

Taula 4.4. Espècies que s’ha 
comprovat que han criat a la finca 

de Mina o que probablement hi 
han criat, o bé que utilitzen aquest 

espai com a zona d’alimentació 
durant el període reproductor.

Espècie Nom científic Estatus Reproducció Hàbitat

1 Ànec collverd Anas platyrhynchos R Segur Fluvial

2 Esparver vulgar Accipiter nisus R Possible Forestal

3 Aligot comú Buteo buteo R Possible Espais oberts

4 Xoriguer comú Falco tinnunculus R Possible Espais oberts

5 Perdiu roja Alectoris rufa R Possible Espais oberts

6 Polla d’aigua Gallinula chloropus R Segur Fluvial

7 Corriol petit Charadrius dubius E Possible Fluvial

8 Tórtora vulgar Streptopelia turtur E Segur Espais oberts

9 Blauet Alcedo atthis R Segur Fluvial

10 Puput Upupa epops E Segur Espais oberts

11 Colltort Jynx torquilla E Segur Forestal

12 Picot verd Picus sharpei R Segur Forestal

13 Picot garser gros Dendrocopos major R Possible Forestal

14 Picot garser petit Dendrocopos minor R Segur Forestal

15 Cuereta torrentera Motacilla cinerea R Possible Fluvial

16 Cargolet Troglodytes troglodytes R Possible Forestal

17 Pit-roig Erithacus rubecula R Segur Forestal

18 Rossinyol Luscinia megarhynchos E Segur Forestal

19 Bitxac comú Saxicola torquatus R Segur Espais oberts

20 Rossinyol bord Cettia cetti R Segur Forestal

21 Trist Cisticola juncidis R Segur Espais oberts

22 Boscarla de canyar Acrocephalus scirpaceus E Segur Fluvial

23 Balquer Acrocephalus arundinaceus E Segur Fluvial

24 Bosqueta vulgar Hippolais polyglotta E Segur Forestal

25 Tallarol de casquet Sylvia atricapilla R Segur Forestal

26 Bruel Regulus ignicapilla R Possible Forestal

27 Mallerenga cuallarga Aegithalos caudatus R Segur Forestal

28 Mallerenga blava Cyanistes caeruleus R Segur Forestal

29 Mallerenga carbonera Parus major R Segur Forestal

30 Mallerenga emplomallada Lophophanes cristatus R Possible Forestal

31 Raspinell comú Certhia brachydactyla R Segur Forestal

32 Teixidor Remiz pendulinus R Segur Forestal

33 Oriol Oriolus oriolus E Segur Forestal

34 Gaig Garrulus glandarius R Segur Forestal

35 Gafarró Serinus serinus R Segur Espais oberts

36 Verdum Carduelis chloris R Segur Espais oberts

37 Cadernera Carduelis carduelis R Segur Espais oberts

38 Gratapalles Emberiza cirlus R Segur Espais oberts

39 Cruixidell Emberiza calandra R Possible Espais oberts
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4.3. Educació ambiental

Un dels objectius plantejats inicialment en el present projecte va ser realitzar 
tasques d’educació ambiental amb els alumnes de les escoles de Terrassa. Per tal 
d’aconseguir aquest objectiu es va plantejar la possibilitat d’utilitzar l’anellament 
científic d’ocells com a mètode per divulgar l’estima cap a la fauna i a la natura. Els 
objectius que es pretenia assolir amb aquesta activitat són els següents:

• Sensibilització envers el medi natural.
• Ampliar els coneixements faunístics dels alumnes.
• Descoberta de la biodiversitat del riu Llobregat a la zona de captació  

d’Aigües de Terrassa.
• Entendre la importància dels ecosistemes fluvials i conèixer la biodiversitat 

d’ocells existent.
• Introducció a l’anellament científic d’ocells.
• Introducció al mètode científic.

Durant el primer any d’estudi es va determinar que la millor ubicació per col·locar 
les xarxes per capturar ocells era a l’interior de la finca on s’ubica l’Estació de 
Tractament d’Aigües Potables, l’ETAP, concretament a la part ubicada més al 
sud (vegeu la imatge 4.8). Aquest sector ofereix zones amb un canyissar ben 
desenvolupat, marges amb presència d’arbres i arbusts, i també herbassars. A 
partir dels resultats del 2009 es va optar per concentrar les xarxes a la zona del 
riu i no col·locar-ne a la zona de bardisses pròxima a l’entrada principal, pel baix 
nombre de captures efectuades en aquest sector.

El segon any del present projecte es va oferir al Patronat Municipal d’Educació 
de Terrassa (PAME) l’activitat “Descoberta de les aus i de la biodiversitat al riu 
Llobregat”, activitat organitzada per la Fundació Privada Mina d’Aigües de Terrassa, 
conjuntament amb l’Institut Català d’Ornitologia i amb Miloca (Associació d’Amics 
del Centre de Recuperació de Fauna Salvatge de Torreferrussa). Aquesta activitat 
està dirigida als alumnes de les escoles de Terrassa i té com a objectiu sensibilitzar 
l’alumnat envers el medi natural, apropar els alumnes a la fauna de la zona, i 
molt especialment als ocells, i observar la biodiversitat d’un ecosistema fluvial 
mitjançant la recollida, observació i classificació de mostres de flora i fauna del riu.

Així mateix, es va elaborar un dossier per als alumnes, anomenat “Quadern de 
Camp”, que conté informació sobre els ocells més comuns i els més emblemàtics 
dels presents al riu Llobregat, en què es detalla per a cada espècie el nom en 
català, el nom científic, la seva alimentació, l’estatus de l’espècie en aquest tram del 
riu, l’hàbitat en què viu i si és un bioindicador de qualitat ambiental; s’acompanya 
d’una imatge de cada espècie.

En els quatre anys en què es va oferir l’activitat a les escoles de Terrassa, vuit 
escoles diferents van participar-hi com a mínim un any, i moltes van repetir. Un 
total de 772 alumnes van assistir a l’activitat; va ser al curs 2009-2010 quan hi van 
participar més escoles i alumnes (vegeu la taula 4.5). El curs 2011-12 estava previst 
que tres escoles realitzessin l’activitat educativa, però, a causa d’unes obres alienes 
a Mina, Aigües de Terrassa que es van realitzar en aquest tram del riu Llobregat, no 
va ser possible efectuar l’activitat.

Imatge 4.8. Imatge aèria de la zona d’estudi, amb 
la zona triada per a la col·locació de les xarxes per 

capturar ocells encerclada en vermell. (© Google Earth).
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Curs Nombre d’escoles Nombre d’alumnes

Curs 2008-09 4 181

Curs 2009-10 7 459

Curs 2010-11 3 132

Total 14 772

Per tal d’assolir els objectius plantejats, es va decidir realitzar una sessió 
d’anellament científic d’ocells a la planta amb els alumnes. Als alumnes se’ls fa, 
primerament, una explicació introductòria sobre els ocells en aquest tram del riu 
Llobregat, posant l’èmfasi en la importància del riu com a eix vertebrador de la 
fauna de la zona, tant per a les espècies aquàtiques com per a les forestals.

Per tal de complementar l’explicació, el 2009 es va instal·lar un plafó amb una 
il·lustració que descriu aquest tram del riu Llobregat, en què figuren les aus 
aquàtiques i forestals més característiques de la zona (vegeu les imatges 4.9 i 4.10).

Posteriorment s’explica als alumnes en què consisteix l’anellament científic d’ocells 
i per què es fa servir aquest mètode per estudiar les aus. Els alumnes poden veure 
com es realitza l’anellament dels ocells i se’ls fa participar de l’activitat, fent-los 
preguntes relacionades amb els ocells capturats, com ara el pes dels ocells, les 
distàncies que poden migrar, les diferències entre els plomatges dels adults i els 
joves i entre els dos sexes, etc.

Un cop els ocells han estat anellats i s’han pres totes les dades estàndard, com ara 
l’edat, el sexe, la longitud de l’ala, la longitud de la tercera ploma primària (vegeu 
la imatge 4.12), el pes, el greix i el muscle, entre d’altres mesuraments, els ocells es 
deixen en llibertat.

La valoració de l’activitat que fan els professors i els alumnes ha estat molt positiva, 
ja que la possibilitat d’observar els ocells de molt a prop i assistir a una sessió 
d’anellament científic és una experiència molt enriquidora per als alumnes. Tot 
i que la progressió en el nombre d’escoles i alumnes els primers dos anys va ser 
molt positiva, la contenció de les despeses, principalment en els desplaçaments, han 
comportat una disminució del nombre d’escoles participants, els darrers dos cursos.

Imatge 4.9. Introducció als ocells del riu Llobregat.

Imatge 4.10. Plafó il·lustratiu de la fauna ornítica 
d’aquest tram del riu Llobregat.

Taula 4.5. Relació de cursos escolars i nombre d’escoles i d’alumnes 
que han participat en l’activitat educativa.
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Durant la realització de l’activitat eductiva es van observar un total de 68 espècies 
d’ocells diferents, 7 de les quals no s’han detectat durant la realització dels censos: 
l’aligot comú (Buteo buteo), el cotoliu (Lullula arborea), el grasset de muntanya 
(Anthus spinoletta), l’oreneta cua-rogenca (Hirundo daurica), el boscaler pintat 
gros (Locustella naevia), el mosquiter de passa (Phylloscopus trochilus) i el 
cruixidell (Emberiza calandra).

Pel que fa a l’anellament d’ocells, en les 14 sessions d’educació ambiental més 
la prova pilot efectuada es van realitzar un total de 216 captures de 32 espècies 
diferents (vegeu la taula 4.6). De les 216 captures, un total de 175 van ser anellaments, 
mentre que les 41 restants van ser controls i captures d’ocells anellats prèviament 
durant altres sessions d’educació ambiental o bé ocells anellats prèviament per 
algú altre.

Imatge 4.12. Mesurament 
de la tercera primària 
d’un picot garser petit, 
27 d’abril del 2010.

Imatge 4.11. Presa de dades d’un blauet 
capturat el 25 de maig del 2010.
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L’espècie amb un nombre més elevat d’anellaments ha estat el tallarol de casquet, 
amb 33; és una espècie resident a la zona, que durant els períodes migratoris pot 
ser especialment abundant, com succeí el 7 d’abril del 2010, quan se’n van anellar 
un total de 13 exemplars.

D’altres espècies amb un nombre elevat d’anellaments han estat la mallerenga 
carbonera, amb 18; el pardal xarrec, amb 15; el rossinyol i la boscarla de canyar, amb 
11, i el rossinyol bord, amb 10.

El rossinyol bord ha estat l’espècie amb un nombre més gran de recaptures, 18, ja 
que un sol exemplar s’ha recapturat fins a 6 cops. El rossinyol bord és un petit ocell 
de tons marrons que viu als canyissars, canyars i zones arbustives, que és força 
territorial i es desplaça contínuament pel seu territori, a la recerca dels insectes de 
què s’alimenta, per la qual cosa és una de les espècies més capturades als programes 
de seguiment mitjançant anellament. D’altres espècies amb un nombre elevat de 
recaptures han estat el pardal xarrec i el rossinyol.

Imatge 4.13. La mallerenga carbonera va ser la segona 
espècie amb un nombre més alt d’anellaments.
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 Nom Nom científic Anellament Control Total espècie

1 Tudó Columba palumbus 1 - 1

2 Blauet Alcedo atthis 4 2 6

3 Colltort Jynx torquilla 1 - 1

4 Picot verd Picus sharpei 1 - 1

5 Picot garser petit Dendrocopos minor 1 - 1

6 Oreneta vulgar Hirundo rustica 2 - 2

7 Pardal de bardissa Prunella modularis 2 - 2

8 Pit-roig Erithacus rubecula 6 1 7

9 Rossinyol Luscinia megarhynchos 11 5 16

10 Bitxac comú Saxicola torquatus 2 - 2

11 Merla Turdus merula 3 - 3

12 Tord comú Turdus philomelos 2 - 2

13 Rossinyol bord Cettia cetti 10 18 28

14 Boscarla de canyar Acrocephalus scirpaceus 11 1 12

15 Balquer Acrocephalus arundinaceus 2 - 2

16 Tallarol capnegre Sylvia melanocephala 8 - 8

17 Tallarol de casquet Sylvia atricapilla 33 - 33

18 Mosquiter comú Phylloscopus collybita 5 - 5

19 Mallerenga cuallarga Aegithalos caudatus 3 2 5

20 Mallerenga blava Cyanistes caeruleus 2 - 2

21 Mallerenga carbonera Parus major 18 - 18

22 Teixidor Remiz pendulinus 5 2 7

23 Gaig Garrulus glandarius 1 - 1

24 Estornell vulgar Sturnus vulgaris 1 - 1

25 Pardal comú Passer domesticus 9 - 9

26 Pardal xarrec Passer montanus 15 10 25

27 Pinsà comú Fringilla coelebs 1 - 1

28 Gafarró Serinus serinus 1 - 1

29 Verdum Carduelis chloris 2 - 2

30 Cadernera Carduelis carduelis 3 - 3

31 Gratapalles Emberiza cirlus 7 - 7

32 Cruixidell Miliaria calandra 2 - 2

   Total 175 41 216

Taula 4.6. Espècies 
capturades durant la 
realització de les activitats 
educatives i nombre 
d’anellaments i de controls 
per a cada espècie.
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En aquest apartat s’expliquen dos itineraris a dues zones existents en aquest tram 
del riu Llobregat i que són òptimes per observar ocells (vegeu Itineraris 1 i 2). Per 
tal d’accedir-hi, el més senzill és buscar el polígon industrial Catex-Molí i, un cop 
trobat, passar de llarg d’aquest polígon i arribar a l’Areny del Molí. Des de l’Areny del 
Molí és fàcil accedir a les Riberes seguint una pista que transcorre paral·lela al riu, 
aigües avall. Si es vol accedir directament al sector de les Riberes, es pot fer des del 
polígon industrial Vilapou, d’Olesa de Montserrat, al qual es pot accedir des de la 
rotonda ubicada als afores del poble, a la carretera BV-1201. Es recomana consultar 
prèviament l’aplicació Google Earth o un altre visor cartogràfic per confirmar com 
arribar als dos sectors.

L’Areny del Molí

1. L’Areny del Molí és una de les zones més interessants de les presents en aquest 
tram del riu Llobregat, tant per observar ocells aquàtics com ocells forestals.

A l’esplanada existent davant el refugi de pescadors hi ha un Mirador que ens ofereix 
una bona visió del riu, aigües amunt i aigües avall (vegeu Punt 1 de l’Itinerari 1 i la 
imatge 5.1). Des d’aquest punt elevat, és fàcil observar els ànecs collverds al riu i, 
amb una mica de sort, algun bernat pescaire.

A continuació ens dirigirem a l’Areny del Molí, on s’ha format una vegetació de ribera 
ben desenvolupada (vegeu Punt 2 de l’Itinerari 1). En aquest sector, als marges del 
riu i al mateix riu, hi destaquen una sèrie de pedres que són utilitzades per descansar 
per part de diverses aus aquàtiques, com ara el martinet blanc, i a l’hivern s’hi pot 
observar el corb marí gros. En tot aquest tram del Llobregat hi ha marcats diversos 
punts utilitzats pels pescadors, que ofereixen zones descobertes de vegetació, 
molt útils per aproximar-se al riu i poder observar les aus (vegeu la imatge 5.2). Els 
marges amb presència de pedres i fang són els que selecciona la cuereta torrentera 
per buscar els insectes de què s’alimenta.

És a l’Areny del Molí on la vegetació de ribera està més ben desenvolupada: hi 
trobem àlbers (Populus alba), pollancres (Populus nigra), plataners (Platanus x 
hispanica) i salzes (Salix ssp.) de grans dimensions, i, per tant, és una zona òptima 
per observar aus forestals (vegeu la imatge 5.3). En aquest tram de riu hi crien 
el pit-roig, el cargolet, el tallarol de casquet, el teixidor i l’oriol, així com diverses 
espècies de mallerengues. També és habitual sentir-hi el picot verd i el colltort, a 
més a més d’altres ocells sorollosos, com el gaig i la merla. La presència d’herbassars 
al sotabosc pròxim als marges del riu ofereix refugi a l’ànec collverd, que alguns anys 
ha criat en aquest sector de riu.

Imatge 5.1. Visió del riu Llobregat des del mirador del l’Areny del 
Molí, aigües amunt. A la primavera i a l’hivern.

5. On es poden observar ocells
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2. Un cop hem observat les aus presents en aquesta zona, podem continuar 
caminant riu amunt per una pista que discorre paral·lela al riu. Aquesta pista està 
envoltada d’un dens canyissar que impedeix la visió i, per tant, només podrem 
sentir els ocells, però sovint trobarem zones obertes que ofereixen vistes del riu i 
que acostumen a ser punts utilitzats pels pescadors (vegeu la imatge 5.4).

En funció del nivell d’aigua, els marges del riu seran coberts o no, fet que 
determinarà, en part, les aus que podrem observar, ja que quan el nivell és baix es 
formen diverses illetes on es poden observar aus aquàtiques, entre elles ardeids, 
com el martinet blanc o l’agró blanc, el corb marí gros i amb una mica de sort algun 
limícola, com ara la xivitona. Durant el període estival, en aquestes illetes hi pot 
criar el corriol menut.

Quan haguem avançat poc més de 700 metres arribarem a un punt en què 
desapareix el canyissar i hi trobarem un bosc de ribera ben desenvolupat, on a 
l’estiu és habitual observar oriols, i amb una mica de sort es pot sentir el picot 
garser petit (vegeu Punt 3 de l’Itinerari 1). A la dreta hi trobarem unes parets amb 
una vegetació arbustiva ben desenvolupada i on és fàcil sentir el tallarol capnegre. 
A l’esplanada existent en aquesta zona hi abunden alguns fringíl·lids que crien als 
arbres pròxims, principalment verdums i gafarrons.

3. Podem continuar aigües amunt fins a arribar a la Resclosa, zona molt bona per 
observar aus aquàtiques, com ara ardeids, l’ànec collverd i la polla d’aigua (vegeu 
Punt 4 de l’Itinerari 1).

Imatge 5.2. Visió del riu Llobregat al seu pas 
per l’Areny del Molí i un punt de pesca.
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Imatge 5.3. Visió de la vegetació de ribera al riu Llobregat, 
al seu pas per l’Areny del Molí.

Imatge 5.4. Visió del riu en un punt de pesca, 
aigües amunt de l’Areny del Molí.
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Itinerari 1. Areny del Molí. Punt 1: Mirador. Punt 2: l’Areny del Molí. 
Punt 3. Bosc de Ribera. Punt 4: Resclosa (© Google Earth).

Les Riberes

Aquesta zona és molt interessant per observar espècies d’espais oberts, ja que s’hi 
combinen zones actualment cultivades i extensos herbassars. La poca vegetació 
arbòria present a la zona possibilita l’observació de les aus aquàtiques presents al riu.

Als herbassars existents al marge del riu hi ha espècies típiques d’espais oberts, 
com ara el trist, que sentirem cantant mentre vola a poca alçada, i el bitxac 
(vegeu Punt 1 de l’Itinerari 2 i la imatge 5.5). A l’hivern, en aquests herbassars s’hi 
poden observar estols de fringíl·lids i emberízids que s’alimenten de les llavors, ja 
sigui a terra o a la planta mateix, i que quan se senten amenaçats es refugien als 
canyissars presents al marge del riu o la filera d’arbres que separa els herbassars 
de les parcel·les cultivades. En aquesta filera d’arbres, amb una mica de sort s’hi 
podrà trobar un aligot o un xoriguer damunt una branca, mentre esperen trobar les 
seves preses. Espècies forestals pròpies de la zona, com les mallerengues o el picot 
verd, també són fàcils d’observar en aquestes fileres d’arbres.

Els extensos canyissars presents al marge del riu són un bon lloc per sentir-hi el 
balquer i la boscarla de canyar durant la primavera, mentre que el rossinyol bord 
l’hi trobarem tot l’any (vegeu la imatge 5.6). A l’altre marge del riu s’hi troba un 
talús on anys enrere hi havia criat el blauet, i en alguna de les branques existents 
se’l pot observar aturat mentre espera que algun peix nedi per sota seu.

Continuant riu avall trobarem l’única zona on es continua practicant l’agricultura 
(vegeu Punt 2 de l’Itinerari 2 i la imatge 5.7). Si bé els cultius varien d’un any a l’altre 
i entre les diverses parcel·les, la disponibilitat de diferents espècies i cobertures 
vegetals possibilita que en aquest sector s’hi trobin aus que tenen diferents 
requeriments. La presència de marges de les parcel·les arbrades o amb extensos 
canyissars incrementa la diversitat d’aus presents, i és fàcil observar plegades 
aus pròpies d’espais oberts, com els titelles i la puput, amb mallerengues i picots 
(vegeu imatges 5.8 i 5.9).
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Imatge 5.5. Visió dels herbassars i la filera d’arbres 
que els separen de la zona cultivada.

Imatge 5.6. Visió del Llobregat al seu pas per 
la zona de les Riberes.

Aquests camps cultivats són molt utilitzats durant la migració per una gran 
varietat d’ocells que s’estan desplaçant de les seves zones de cria a les d’hivernada 
i viceversa, i amb paciència i sort es poden observar ocells escassos, com el 
boscaler pintat gros. A l’hivern hi són habituals els estols de fringíl·lids, i alguns 
hiverns és molt abundant el pinsà. D’altres espècies com la cadernera, el gafarró i 
el verdum hi són assegurats, i amb una mica de sort s’hi podrà veure un esparver 
atacant un estol de fringíl·lids.

Al final de la zona cultivada hi ha una petita taca forestal de bosc de ribera 
dominada pels àlbers, on es fàcil observar mallerengues, com ara la carbonera, la 
blava i la cuallarga, el raspinell i el tallarol de casquet (vegeu Punt 3 de l’Itinerari 2). 
Des d’aquest punt es té una bona visió del riu, tant aigües amunt com aigües avall, 
i és un dels millors llocs per poder veure el cabusset, diverses espècies d’ardeids 
i la polla d’aigua, que sovint s’alimenta a les zones d’herba baixa presents a l’altre 
cantó de riu (vegeu Punt 4 de l’Itinerari 2 i la imatge 5.10).
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Imatge 5.7. Horts.

Imatge 5.9. Vista d’una de les parcel·les cultivades. A l’hivern.Imatge 5.8. Vista d’una de les parcel·les cultivades. A l’estiu.



41

Itinerari 2: Les Riberes. Punt 1: Herbassars. Punt 2: Zona Agrícola. 
Punt 3: Bosc de Ribera. Punt 4: Mirador (© Google Earth).

A la taula següent es relacionen les espècies d’ocells observades en el present 
estudi i el seu estatus fenològic. En aquesta taula s’inclouen les espècies detectades 
durant la realització dels censos i les que s’han observat durant la realització de 
l’activitat educativa a l’ETAP. Aquelles espècies que només s’han detectat durant 
la realització de l’activitat educativa i no durant la realització dels censos estan 
marcades amb un asterisc.

Imatge 5.10. Vista del riu Llobregat des de la petita massa 
forestal pròxima a les Riberes.

Annex 1. 
Espècies d’ocells 
observades en el 
present estudi
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Espècie Nom científic Estatus

1 Cabusset Tachybaptus ruficollis R

2 Corb marí gros Phalacrocorax carbo H

3 Martinet blanc Egretta garzetta R

4 Agró blanc Casmerodius albus H

5 Bernat pescaire Ardea cinerea R

6 Oca domèstica Anser anser Ex

7 Ànec mut Cairina moschata Ex

8 Ànec collverd Anas platyrhynchos R

9 Esparver vulgar Accipiter nisus R

10 Aligot comú* Buteo buteo R

11 Xoriguer comú Falco tinnunculus R

12 Perdiu roja Alectoris rufa R

13 Faisà Phasianus colchicus R

14 Polla d’aigua Gallinula chloropus R

15 Corriol petit Charadrius dubius E

16 Xivita Tringa ochropus H

17 Xivitona Actitis hypoleucos M

18 Gavià argentat Larus michahellis R

19 Colom roquer Columba livia R

20 Tudó Columba palumbus R

21 Tórtora turca Streptopelia decaocto R

22 Tórtora vulgar Streptopelia turtur E

23 Cotorreta de pit gris Myiopsitta monachus Ex

24 Cucut Cuculus canorus E

25 Ballester Apus melba E

26 Falciot comú Apus apus E

27 Blauet Alcedo atthis R

28 Abellerol Merops apiaster E

29 Puput Upupa epops E

30 Colltort Jynx torquilla E

Els estatus fenològics considerats són els següents:

R: resident; espècie present durant tot l’any a la zona d’estudi.

E: estival; espècie que només s’observa durant el període 
estival, la migració prenupcial i la postnupcial.

H: hivernant; espècie que només s’observa durant el període 
hivernal, la migració prenupcial i la postnupcial.

M: migrant; espècie que només és present durant la migració 
prenupcial i la postnupcial.

Ex: exòtic; espècie que no és pròpia del país i que té l’origen 
en exemplars escapats de gàbies o utilitzats en zoològics i 
col·leccions privades, així com d’ús domèstic en granges.
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Espècie Nom científic Estatus

31 Picot verd Picus sharpei R

32 Picot garser gros Dendrocopos major R

33 Picot garser petit Dendrocopos minor R

34 Cotoliu* Lullula arborea H

35 Oreneta de ribera Riparia riparia M

36 Roquerol Ptyonoprogne rupestris R

37 Oreneta vulgar Hirundo rustica E

38 Oreneta cua-rogenca* Hirundo daurica M

39 Oreneta cuablanca Delichon urbicum E

40 Titella Anthus pratensis H

41 Grasset de muntanya* Anthus spinoletta H

42 Cuereta torrentera Motacilla cinerea R

43 Cuereta blanca Motacilla alba R

44 Cargolet Troglodytes troglodytes R

45 Pardal de bardissa Prunella modularis H

46 Pit-roig Erithacus rubecula R

47 Rossinyol Luscinia megarhynchos E

48 Cotxa fumada Phoenicurus ochruros H

49 Bitxac comú Saxicola torquatus R

50 Merla Turdus merula R

51 Tord comú Turdus philomelos H

52 Rossinyol bord Cettia cetti R

53 Trist Cisticola juncidis R

54 Boscaler pintat gros* Locustella naevia M

55 Boscarla de canyar Acrocephalus scirpaceus E

56 Balquer Acrocephalus arundinaceus E

57 Bosqueta vulgar Hippolais polyglotta E

58 Tallarol capnegre Sylvia melanocephala R

59 Tallarol gros Sylvia borin E

60 Tallarol de casquet Sylvia atricapilla R

Espècie Nom científic Estatus

61 Mosquiter comú Phylloscopus collybita H

62 Mosquiter de passa* Phylloscopus trochilus M

63 Bruel Regulus ignicapilla R

64 Papamosques gris Muscicapa striata E

65 Mallerenga cuallarga Aegithalos caudatus R

66 Mallerenga blava Cyanistes caeruleus R

67 Mallerenga carbonera Parus major R

68 Mallerenga emplomallada Lophophanes cristatus R

69 Mallerenga petita Periparus ater H

70 Raspinell comú Certhia brachydactyla R

71 Teixidor Remiz pendulinus R

72 Oriol Oriolus oriolus E

73 Gaig Garrulus glandarius R

74 Garsa Pica pica R

75 Corb Corvus corax H

76 Estornell vulgar Sturnus vulgaris R

77 Estornell negre Sturnus unicolor R

78 Pardal comú Passer domesticus R

79 Pardal xarrec Passer montanus R

80 Bec de corall senegalès Estrilda astrild Ex

81 Pinsà comú Fringilla coelebs H

82 Gafarró Serinus serinus R

83 Verdum Carduelis chloris R

84 Cadernera Carduelis carduelis R

85 Lluer Carduelis spinus H

86 Passerell comú Carduelis cannabina H

87 Gratapalles Emberiza cirlus R

88 Sit negre Emberiza cia H

89 Repicatalons Emberiza schoeniclus H

90 Cruixidell* Emberiza calandra R
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2.1. El programa de Seguiment d’Ocells Comuns a Catalunya (SOCC)

Amb l’objectiu de conèixer els ocells de la zona d’estudi es va optar per realitzar 
un itinerari del programa SOCC (Seguiment d’Ocells Comuns a Catalunya). El 
SOCC és un programa de seguiment de l’ornitofauna elaborat per l’Institut Català 
d’Ornitologia.

Aquest programa té com a principal objectiu conèixer les tendències temporals 
que s’observen pel que fa a l’abundància dels ocells comuns a Catalunya, un factor 
essencial per poder determinar l’estat de conservació de moltes espècies d’ocells 
i dels ambients on viuen. D’altres objectius del SOCC són conèixer les densitats de 
les espècies a les zones d’estudi, elaborar mapes d’abundància d’alta resolució i fer 
estimacions dels volums poblacionals per a una determinada zona i per al conjunt 
de país.

Es va optar per realitzar un itinerari SOCC principalment per dos motius:

• Perquè es basa en una metodologia contrastada per estudiar poblacions d’ocells.

• Perquè les dades obtingudes en els itineraris realitzats a la zona d’estudi 
s’integraran en una base de dades en la qual es recullen les dades dels gairebé 
300 itineraris SOCC que actualment es realitzen a Catalunya, fet que permetrà 
comparar els resultats obtinguts a la zona d’estudi amb els resultats obtinguts 
per al conjunt del país.

El 2012 el SOCC es va integrar al Pan-European Common Bird Monitoring Scheme 
(PECBMS), projecte impulsat per l’European Bird Census Council (EBCC, Consell 
Europeu per als Censos d’Ocells) amb el suport de BirdLife i de la Comissió 
Europea, i, per tant, les dades generades en aquest estudi ja estan integrades en 
un projecte d’escala europea.

El programa SOCC es basa en el transsecte com a mètode de cens per obtenir 
estimacions sobre l’abundància de les diferents espècies d’ocells. La metodologia 
del SOCC és senzilla: al llarg d’un itinerari a peu, l’observador anirà comptant i 
anotant tots els individus de cada espècie que vagi detectant, ja sigui visualment 
o auditivament, i s’estimaran les distàncies entre l’itinerari i l’ocell; a més a més, a 
la temporada de nidificació es diferenciaran els mascles de la resta d’exemplars.

Cada transsecte SOCC ha de mesurar 3 quilòmetres de distància i ha d’estar dividit 
en sis seccions d’aproximadament 500 metres. D’aquesta manera es pot assignar 
cada exemplar vist o sentit a una secció determinada, cosa que incrementa 
notablement les possibilitats d’anàlisi posterior de les dades. La velocitat de 
progressió ha de ser entre els 40 i els 50 minuts/km.

Un cop s’han realitzat els censos, es determinarà l’abundància de les diferents 
espècies mitjançant l’índex quilomètric d’abundància (IKA), és a dir, el nombre 
d’exemplars detectats per cada quilòmetre de mostreig. L’IKA ve definit per la 
següent expressió:

IKA = N / km

on N és el nombre d’individus observats i km correspon als quilòmetres recorreguts 
durant el cens.

Els censos s’han de realitzar sempre al matí, dins el període comprès entre la sortida 
del sol i les quatre hores següents. S’efectuaran dos censos durant la temporada 
de nidificació i dos durant la d’hivernada. El calendari de realització dels censos és 
el següent:

• El primer cens de primavera es realitza dins el període comprès entre el 15 d’abril 
i el 15 de maig, mentre que el segon es realitza entre el 15 de maig i el 15 de juny.

• Durant el període hivernal es realitza un cens al mes de desembre i un altre al 
mes de gener.

Val a dir que tots els censos sempre s’han fet en el mateix sentit i començant 
sempre pel mateix lloc. Un altre apunt metodològic important del programa SOCC 
és la necessitat de realitzar els censos en bones condicions meteorològiques. La 
pluja i el vent disminueixen l’activitat dels ocells i, a més a més, també redueixen la 
capacitat de detecció de l’observador.

Les dades generades amb el projecte SOCC van servir per realitzar l’Atles dels 
ocells de Catalunya a l’hivern 2006-2009, obra científica creada per l’ICO i que ha 
estat reconeguda a nivell europeu pel seu elevat rigor científic i per la monumental 
quantitat d’informació que conté.

Annex 2. 
Metodologia aplicada
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2.2. L’itinerari SOCC Mina, Aigües de Terrassa

La imatge A.2.1 és una fotografia aèria de la zona d’estudi, amb l’itinerari SOCC 
marcat en vermell. El cens comença a la planta de Mina, Aigües de Terrassa i 
transcorre riu amunt, paral·lelament al riu, fins a completar els 3 quilòmetres. La 
primera secció està ubicada íntegrament a la planta d’Aigües de Terrassa; a una part 
de la finca hi ha un bon canyissar, a més a més de diversos àlbers (Populus alba) i 
salzes (Salix ssp.). A la part de la finca pròxima a la carretera hi ha alzines (Quercus 
ilex) i arbustos propis de la brolla mediterrània, com ara el romaní (Rosmarinus 
officinalis), l’aladern (Rhamnus alaternus) i el llentiscle (Pistacia lentiscus).

A la part inicial de la segona secció hi dominen els canyissars, mentre que la segona 
part travessa una zona agrícola on es cultiven productes d’horta, com ara les faves.

La tercera secció comença en una zona d’herbassars amb presència de canyissars 
als marges de riu i posteriorment transcorre per una zona d’horts, amb presència 
d’arbres propis del bosc de ribera d’aquest tram del Llobregat, com ara àlbers, 
salzes i pollancres (Populus nigra).

La quarta secció comença sota el pont de la via del ferrocarril de Barcelona a 
Manresa i finalitza a l’Areny del Molí; la vegetació que domina en aquesta secció 
són els canyissars i les brolles mediterrànies.

La cinquena secció transcorre íntegrament per l’Areny del Molí i és en aquesta zona 
on es troba el bosc de ribera més ben conservat, tant pel que fa a la grandària dels 
arbres existents com a l’amplada de la zona amb presència de vegetació arbòria.

La darrera secció transcorre per una pista envoltada d’un dens canyissar, amb 
presència aïllada d’àlbers i pollancres.

Aquest tram del riu Llobregat està integrat a la xarxa Natura 2000 catalana i forma 
part de l’espai Montserrat-Roques Blanques-riu Llobregat (codi ES5110012), espai 
catalogat com a Zona d’Especial Protecció per a les Aus (ZEPA) i Lloc d’Importància 
Comunitària (LIC). Aquest espai està catalogat com de muntanya interior, àmbit 
terrestre, de la regió biogeogràfica Mediterrània de la xarxa Natura 2000 catalana. 
De les diverses espècies d’ocells que figuren a l’annex 1 de la Directiva 79/409/CEE, 
en destaca el blauet (Alcedo atthis), una au associada als ecosistemes fluvials ben 
conservats i que, com veurem més endavant, nidifica a la zona d’estudi.

Aquesta és la primera edició, compendi de dades de cinc anys de SOCC, que ha de 
precedir al proper balanç d’un mateix període de temps, en el que ja s’està treballant, 
amb la ferma voluntat de poder donar continuïtat a aquest projecte conjunt.

Colltort capturat el 7 de juny del 2013.

Imatge A.2.1.
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Els anys 2012, 2013 i 2014 s’ha continuat realitzant el projecte de seguiment de les 
aus al riu Llobregat a la zona de captació de Mina, Aigües de Terrassa. El 2012 es van 
localitzar 4 espècies que no havien estat censades el anys anteriors: el xot (Otus 
scops) i el mosquiter pàl·lid (Phylloscopus bonelli) durant els censos estivals, i la 
xixella (Columba oenas) i l’aligot comú (Buteo buteo) durant els censos hivernals. 
Destacar la observació durant el primer cens hivernal d’una parada nupcial de 
corb, espècie hivernant molt escassa a la zona.

L’any 2013 només es va identificar una espècie nova pel projecte: l’agró roig (Ardea 
purpurea), present en el primer cens estival. Amb aquesta ja són 4 les espècies 
d’ardeids censades en el present estudi: el martinet blanc, l’agró blanc, el bernat 
pescaire i l’agró roig. Comentar que la primavera del 2013 es va localitzar a la 
finca de Mina un niu d’ànec collverd amb 10 ous. En dues visites efectuades es va 
observar la femella covant els ous.

L’any 2014 no es va detectar cap espècie nova pel projecte. Així doncs, fins al 2014 
s’han identificat 88 espècies d’aus diferents, 68 espècies en el període estival i 65 
en l’hivernal. 

Els anys 2013 i 2014 es van efectuar quatre activitats d’educació ambiental amb 
escoles, en les que hi van participar un total de 279 alumnes. En el conjunt de les 
activitats es van capturar 56 exemplars de 16 espècies diferents sent el rossinyol 
bord l’espècie amb un major nombre de captures.  Destacar la captura d’un colltort 
i una boscarla de canyar amb placa incubatriu, indici que ambdues espècies van 
criar a la zona.

Espècie Nom científic Estatus

1 Xot Otus scops E

2 Mosquiter pàl·lid Phylloscopus bonelli E

3 Aligot Comú Buteo buteo R

4 Xixella Columba oenas R

5 Agró Roig Ardea purpurea E
 
Espècies noves pel present projecte detectades els anys 2012 a 2014. Niu d’ànec collverd amb 10 ous.

Annex 3. 
Complement de 
dades de 2012 a 2014

Evolució del nombre d’espècies

Nombre d’espècies censades en període estival, hivernal i 
globalment en el període 2007-2014.
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Fundació Mina d’Aigües de Terrassa
www.fundaciomina.cat

Mina, Aigües de Terrassa
www.aiguesdeterrassa.com

Institut Català d’Ornitologia
www.ornitologia.cat

El programa de Seguiment d’Ocells Comuns a Catalunya (SOCC)
www.ornitologia.org/ca/quefem/monitoratge/seguiment/socc/index.html

Portal web dedicat a l’intercanvi d’informació sobre les observacions d’ocells de Catalunya
www.ornitho.cat

El seguiment d’ocells comuns a Europa 
www.ebcc.info/pecbm.html

Generalitat de Catalunya, Departament de Territori i Sostenibilitat, Àrea de medi ambient 
www.gencat.cat

Diputació de Barcelona: www.diba.cat

Annex 4. 
Enllaços d’interès
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