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 Primer de tot, donar les gràcies a la meva família i, en especial, als meus 
pares que m’han recolzat i ajudat en tot moment. Han escoltat totes les meves 
propostes de futur i han estat al meu costat en els moments bons i dolents. Els 
estaré agraït eternament.

 Després, vull donar les gràcies també a una persona que he conegut 
recentment, en Francisco Montero Maestre, un fotògraf i naturalista extremeny. 
Ell m’ha introduït i ensenyat les més avançades tècniques per fotografiar les 
aus. Ha col·laborat en aquest treball que presento deixant-me algunes imatges 
realitzades per ell.

 Finalment, donar les gràcies a una periodista de cap a peus, la Laura 
Gómez Ill, que m’ha ajudat en tot moment en la realització i edició del Treball de 
Recerca.

 Moltes gràcies a tots.
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1. OBJECTIUS

Des de fa gairebé uns deu anys he tingut una afecció molt important per a mi que 
és l’ornitologia, —la ciència que estudia les aus. Així no he tingut molts mal de 
caps a l’hora d’escollir un tema per fer el treball de recerca que havia de realitzar 
a segon de Batxillerat al centre IES Manuel de Cabanyes a Vilanova i la Geltrú.
La qüestió era si fer un treball sobre una espècie determinada, una família d’aus 
concreta o bé un grup o ordre d’ocells.

 Ja a primer de Batxillerat, a l’Escola Pia de Sitges, vaig prendre la decisió sobre 
quin seria el tema del treball. Seria un tema general i molt bàsic sobre el conjunt d’aus 
que podem veure amb relativa facilitat a la zona urbana de la vila de Sitges.

 Sitges, on visc actualment, pertany a la comarca del Garraf. És una vila 
petita, moderna, turística i amb una gran quantitat de terreny edificat i urbanitzat. 
Això em va portar a fer una investigació i uns estudis previs dels pocs espais 
naturals que queden com són les platges, jardins, parcs i zones urbanes.

 Actualment tinc dades i cites referents a les aus des de l’any 2001, quan 
vaig començar a fer els estudis de camp. He pogut observar, durant aquests anys, 
un gran nombre d’espècies que ens envolten i ens acompanyen durant algunes 
estacions de l’any i que es poden observar sense molestar amb gran facilitat. 

 Veig un procés d’adaptació on espècies de bosc s’adapten a les zones 
urbanes, exemples clars són el Tudó, la Merla i els fringílids —com la Cadernera, 
Verdum—, que els he observat fins i tot pel centre urbà de Sitges diverses 
vegades entre els ciutadans, és a dir, han perdut la por i no han esdevingut, amb 
el temps, espècies esquerpes als humans.

 També comentar que vaig pensar que aquest treball no l’hagués fet cap 
altre alumne o estudiant de la comarca, això fa que aquesta feina realitzada tingui 
un valor afegit per a la meva persona. La paraula “únic” que d’aquest treball es 
desprèn m’omple de gratificació per al meu estudi realitzat i les llargues hores 
d’observació d’un dels animals més meravellosos de la nostra terra, els ocells.

1.1 Els objectius del Treball

primer: Donar a conèixer a través de les característiques i fotografies les aus de 
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la vila de Sitges. Així com aspectes generals, els hàbitats, quina època de l’any 
es poden trobar al municipi i on veure-les.

Segon: Que aquest treball tingui una funció didàctica perquè la gent resident 
al poble o l’interessada en el tema pugui aprendre d’aquest treball que té cites i 
dades des de l’any 2001.

Tercer: El treball està fet per provocar sensibilització a la gent del poble perquè 
respecti més a aquests animals.

Quart: Aprendre a utilitzar els programes necessaris per la edició de textos i 
documents, així com el Photoshop per al retoc d’imatges i fotografies.

Cinquè: L’objectiu de realitzar les fotografies de més de la meitat d’espècies 
estudiades en aquesta guia. Aproximadament tindría unes 50 espècies 
fotografiades a Sitges del total d’espècies que surten esmentades al treball.

Sisè: Aconseguir organitzar de manera coherent totes les notes, dades, 
observacions i fotografies recopilades durant aquests anys per mi, a fi de 
presentar-ho tot plegat d’una manera atractiva pel lector interessat. D’aquesta 
forma, tot aquest treball previ podrà veure la llum i servirà per quelcom.

1.2 Com ho faré?

Per començar la meva investigació, en primer lloc, hauré de recopilar totes les 
dades, cites, fotografies i altres notes que tinc en diverses llibretes de camp 
per fer una primera estimació del nombre d’espècies, el nombre d’exemplars 
de cada una i les zones de la vila on es poden observar segons les estacions 
de l’any.

 Seguidament, decidiré l’estructuctura del treball. Primerament, es vol 
donar a conèixer els espais naturals del municipi on es poden trobar les espècies 
que s’esmenten al treball. En aquest apartat introductori es descriuen les platges, 
les zones verdes i urbanes de la vila de Sitges. Tot seguit, s’entra ja en el que és 
pròpiament la guia. En aquesta, es descriu de manera molt resumida i concisa en 
una fitxa per cada espècie la seva identificació, les estacions que són presents a 
Sitges, els hàbitats on els podem trobar, la veu més característica i l’Estatus —a 
nivell europeu. 
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 Val a dir també que l’ordre de presentació de cada espècie està determinada 
en funció de la seva família i ordre. Aquesta guia prendrà com a model a les ja 
publicades guies d’identificació d’ocells europees.
 Referent a la qüestió de les imatges de la guia, cal esmentar que és necessari 
molt de material gràfic i tècnic, a més, evidentment, del temps que es dedica a 
la captació d’aquestes instantànies. Aquesta tasca requereix en primer lloc un 
estudi previ de l’espai o zona on es prendran aquestes imatges; la realització en 
sí de les mateixes amb tot el que comporta —amagatalls diversos, els esquers, 
els “posaderos” (llocs preparats expressament pel fotògraf perquè l’ocell es posi 
i poder fer així la foto), i els reclams, a més del car material tècnic. 
 

A l’esquerre, amagatall per a realitzar la foto de l’exemplar de Titella (bisbita común). I a la dre-
ta, Francisco Montero, fotògraf de fotonatura.com entre d’altres, preparan el decorat del “come-

dero” a la zona del Terramar.

Font pròpia Font pròpia



8

2. INTRODUCCIÓ

L’àmbit geogràfic d’aquest treball és la vila de Sitges, és a dir, un municipi petit 
que forma part de la comarca del Garraf.
L’escriptora sitgetana Vinyet Panyella2 té un escrit al llibre Sitges. Joia de la Me-
diterrània que defineix molt bé la visió del municipi: 

A vol d’ocell com fan els falciots que sobrevolen les terrasses florides de 
Maricel, xisclant els capvespres de primavera, des de Sant Jordi a Sant 
Jaume, veiem com Sitges s’estén i creix entre dos blaus, intensíssims: el 
d’un cel lluminós com la claror de tothora, i el d’una mar profundament 
brillant i eternament acordada amb la cadència cromàtica del pas de les 
hores. Són els dos blaus que delimiten la vida humana i física de la vila.

Sitges té una gran quantitat d’espais naturals des de magnífiques platges fins a parcs i 
jardins, i també per la seva situació geogràfica, al costat del Parc Natural del Garraf.
En aquest treball se centra l’atenció sobre els ocells que ens envolten en totes 
les estacions de l’any i els llocs on es poden observar amb facilitat. Primer de tot, 
vull fer una breu descripció sobre els hàbitats dels ocells.

Descripció dels medis utilitzats pels ocells

2.1. Sector litoral (platges)
Sitges té un total de 17 platges: 2 de ponent, 11 d’urbanes i 4 de llevant.
Les que s’especificaran a continuació són les 11 platges urbanes en les quals 
es basen les meves observacions i estudi de les aus. Cal tenir en compte que la 
majoria d’observacions estan fetes a l’hivern, ja que a l’estiu es concentra molt 
de turisme per la zona litoral i és difícil veure aus marines a prop de la costa.

2 Vinyet Panyella i Balcells (Sitges, Garraf, 15 de febrer de 1954) és escriptora, llicenciada en 
filologia catalana per la Universitat de Barcelona i diplomada en biblioteconomia.  

Esquema de les platges urbanes de Sitges. Font: Ajuntament de Sitges.
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plaTJa DE lES aNQUINES 

longitud: 160 m 
amplada: 50 m 
límits: est: espigó i platja de Terramar i 
oest: espigó.
Ocells comuns: Gavines i Gavians, 
Martinet blanc, el Bernat pescaire, Bec 
de serra mitjà i Territs.

plaTJa DE TERRaMaR

longitud: 395 m
amplada: 25 m
límits: est: espigó i platja de la Barra i 
oest: espigó i platja de les Anquines.
Ocells comuns: Gavines i Gavians, Xatracs 
becllargs, Martinet blanc i Corbs marins.

plaTJa DE la BaRRa

longitud: 390 m 
amplada: 25 m 
límits: est: espigó i platja de la Riera 
Xica i oest: espigó i platja de Terramar.
Ocells comuns: Gavines i Gavians, Cor-
bs marins, el Bernat pescaire i la Cuare-
ta blanca.

plaTJa DE la RIERa XICa

longitud: 320 m 
amplada: 15m
límits: est: espigó i platja de l’Estanyol i 
oest: espigó i platja de la Barra.
Ocells comuns: Gavines, Xatracs bec-
llargs i Corbs marí gros.

Font pròpia

Font pròpia

Font pròpia

Font pròpia
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plaTJa DE la FRaGaTa

longitud: 85 m

amplada: 36 m

límits: est: espigó i platja de Llevant i Club 
Nàutic i oest: espigó i platja de la Ribera.

Ocells comuns: Gavines i Corbs ma-
rins.

plaTJa DE l’ESTaNyOl
longitud: 365 m 
amplada: 20m
límits: est: espigó i platja de la Bassa Rodo-
na i oest: espigó i platja de la Rierra Xica.
Ocells comuns: Gavines, Corb marí 
gros i el Martinet blanc.Font pròpia

plaTJa DE la BaSSa RODONa
longitud: 285 m
amplada: 18m
límits: est: espigó i platja de la Ribera i 
oest: espigó i plata de l’Estanyol.
Ocells comuns: Gavines i Xatracs be-
cllargs.Font pròpia

plaTJa DE la RIBERa
longitud: 260 m 
amplada: 36 m 
límits: est: espigó i platja de la Fragata i 
oest: espigó i platja de la Bassa Rodona.
Ocells comuns: Gavines i Gavians.

Font pròpia

Font pròpia
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plaTJa D’aIGUaDOlç

longitud: 145 m 
amplada: 20 m 
límits: est: Penya-segat i oest: espigó i 
vial d’accés al port.
Ocells comuns: Gavines, Corbs marins, 
Blauet, Martinet blanc i Cuareta blanca.

plaTJa DElS BalMINS

longitud: 240 m 
amplada: 20 m 
límits: est: Penya-segat i Port d’ Aigua-
dolç i oest: Punta de les Mabres.
Ocells comuns: Gavines, Corbs marins 
i Xatracs becllargs.

plaTJa DE SaN SEBaSTIà

longitud: 205 m 
amplada: 20 m 
límits: est: parc infantil i Av dels Balmins 
i oest: Baluard Vidal i Quadras.
Ocells comuns: Gavines i Gavians, 
Corbs marins i Roquerol.

2.2. parcs i jardins urbans

JaRDINS DEl TERRaMaR
Situació: Entre el carrer de Cristòfol Colom 
i la riera de Ribes (Carretera del Golf).
Ocells comuns: Ànec collverd, Tudó, 
Puput, Pinsà comú, Colom roquer i la 
Mallarenga petita.

HORT DE CaN Falç
Situació: Entre els carrers Sant Pau i Parellades.

Font pròpia

Font: JPGBDN2. www.flickr.com

Font: Blog “Recorriendo Cataluña”

Font pròpia



12

Ocells comuns: Merla, Cotxa fumada, Gar-
sa, Estornell negre i el Pit-roig.

paRC DE CaN BÓTa
Situació: Al carrer de Mossèn Joan Llopis Pi
Ocells comuns: Cuareta blanca, Cotxa fu-
mada, Garsa, Tórtora turca i Falciot negre.

paRC DE CaN ROBERT
Situació: Entre el Passeig de Vilafranca i el 
Carrer de Josep Vidal i Vidal.
Ocells comuns: Tórtora turca, Puput, Titella, 
Cuareta blanca i Cotxa fumada.

2.3. Zones urbanes
Els barris i sectors
Sitges té un gran nombre de barris dotats d’identitat amb processos de creixe-
ment urbà esglaonats en el temps i amb col·lectivitats de veïns que han tingut 
una gran capacitat d’associació per tirar endavant activitats de socialització.
Els barris i sectors administratius són els següents: Aiguadolç, La Bòvila-Madri-
guera-Baix Fondat, Les Botigues, Can Girona, Casc Antic-Centre, Cases Noves, 
Cases del Sord-La Plana-Can Pei, La Llevantina, La Marina d’Aiguadolç, Els 
Molins, Montgavina, Plans d’Aiguadolç, Port d’Aiguadolç, Platja Sant Sebastià, 
Poble de Garraf, Poble Sec-Pins Vens, Quint-Mar, Santa Bàrbara, Sant Crispí, 
Terramar, Oasis-Sínia Morera, Vallpineda, i Vinyet.

avINGUDa DE BalMINS
Ocells comuns: Tòrtora turca, Colom roquer, 
Pardal comú, Garsa, Merla i Cotxa fumada.

avINGUDa DE lES FlORS
Ocells comuns: Tudó, Cuareta blanca, Mosqui-
ter comú i el Tallarol de casquet.

BalUaRD vIDal I QUaDRaS
Ocells comuns: Tórtora turca, Gavina riallera, 
Pardal comú i Colom roquer

Font pròpia

Font pròpia

Font pròpia

Font pròpia
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paSSEIG MaRÍTIM
Ocells comuns: Cotorra d’argentina, Cuareta 
blanca, Cotxa fumada i Estornell negre.

ZONa TERRaMaR
Ocells comuns: Merla, Tórtora turca, Pit-roig, 
Puput, Tudó, Mallarenga carbonera, Garsa, Ca-
dernera, Verdum, Cotxa fumada i Pardal comú.

RIERa DE RIBES (aigües permanents)
Ocells comuns: Gavines, Martinet blanc, Ànecs 
collverds, Corb marí gros, Cabusset, Fotja vul-
gar, Polla d’aigua, Blauet, Oraneta vulgar, Cames 
llargues i el Corriol gros.

ClUB DE GOlF TERRaMaR
Ocells comuns: Cabusset, Martinet Mesut, 
Cigne mut, Ànec collverd, Xoriguer comú, Xivi-
tona, Gavina vulgar, Puput, Oraneta vulgar i la 
cuablanca, Titella, Cotxa fumada, Bitxac comú, 
Mallarengas, Garsa, Estornells, Passarell comú, 
Verdum i la Cadernera.

 

Font pròpia

Font pròpia

Font pròpia

Font pròpia
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Font: Turisme de Sitges

Algunes zones verdes del centre urbà de Sitges. 
1. Parc de Can Robert; 2. Parc de Can Bóta; 3. Hort de Can Falç; 4. Casc Antic; 5. Passeig Marítim 
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CaBUSSET
Zampullín chico
Tachybaptus ruficollis

Imatge d’un exemplar al llac del Club de Golf.

Identificació: A l’hivern és molt més pàl·lid, amb gorja blanca i coll de color de 
palla fosc.
Longitud: 25-29cm. Envergadura: 40-45cm. Pes: 135-220g.
Vida social: Grups petits. Espècies semblants: Cabussó collnegre.

Situació a Sitges: Sedentari i nidificant exepcional. Resident a Sitges durant 
dos anys amb la població d’uns 5 exemplars. Any de nidificació 2006-2007 i 
2008-2009 amb 2 polls en cada posta.

On veure’l: Als llacs del Club de Golf Terramar i a la desembocadura de la riera 
de Ribes.

veu: Un reclam alt “bii-iip” y “bit bit bit”. És silenciós a l’hivern.

Estatus: Segur.

Font pròpia

Font pròpia

3. Guia d’espècies

Ordre: Podicipediade
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CaBUSSÓ EMplOMallaT
Somormujo lavanco 
Podiceps Cristatus

Identificació: A l’estiu presenta un plomall al cap en forma d’orelles.
Longitud: 47-51cm. Envergadura: 85-90cm. Pes: 800-1000g.
Vida social: Grups. Espècies semblants: Cabussó gris.

Situació a Sitges: Hivernant exepcional, 3 cites: 1 exemplar el 12/2/2005, 2 
exemplars el 20/2/2005 i 3 exemplars el 3/3/2007.

On veure’l: Tots els exemplars observats a la platja de l’Home mort, entre la 
desembocadura de la riera de ribes.

veu: Un raucar “car-au”, un estrident “er-uicq” i altres notes trompejants, geme-
gants i brunzents.

Estatus: Segur

Font: www.galeriade.com
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CORB MaRÍ GROS
Cormorán grande
Phalacrocorax carbo

Identificació: Els joves i els inmadurs tenen el pit blanc.
Longitud: 80-100cm. Envergadura:1,3-1,6m. Pes:2-2,5kg.
Vida social: Grups. Espècies semblants: Corb marí emplomallat i Càlabria grossa.

Situació a Sitges: Hivernant i migrant comú, estiuejant escás. Molt abundant a 
tot el litoral de la comarca del Garraf i al llac del Foix.

On veure’l: Per tot el litoral. Sobretot a la platja de la Barra, on s’agrupa amb 
grups de 10 a 15 exemplars per descansar i secar les ales negres que té. També 
es pot veure a la riera de Ribes i a la seva desembocadura.

veu: Un “r-rain” gutural i apagat.

Estatus: Segur

Font pròpia

Font pròpia

Ordre: Phalacrocoracide
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MaRTINET MENUT
avetorillo
Ixobrychus minutus

Identificació: La femella és menys 
contrastada i amb dors negre-marro-
nós.
Els joves són totalment marronosos. 
Longitud: 33-38cm. Envergadura: 49-
58. Pes: 140-150g.
Vida social: Solitari. Espècies sem-
blants: Martinet de nit.

Situació a Sitges: Migrant excepcional. Vist, únicament, un exemplar adult el 
dia 5 de maig de 2009.

On veure’l:1 exemplar a la riera de Ribes entre la vegetació i en les zones inun-
dades. Aquesta espècie és molt difícil de veure, ja que és molt petit i discret.

veu: Reclam de vol, un “cui cui cui”. Canta principalmente de nit, una sèrie con-
tinua i monotona de “hogh”.

Estatus: Vulnerable

En les fotografies se-
güents, s’aprecien dues 
maneres de defensa del 
Martinet Menut. Font pròpia Font pròpia

Font: FotoNatura

Ordre: Ciconiformes
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MaRTINET BlaNC
Garceta común
Ergetta garzetta

Identificació: A l’hivern no té plomall al cap.
Longitud: 55-65cm. Envergadura: 88-106cm. Pes: 400-550g.
Vida social: Petits grups. Espècies semblants: Agró blanc i Esplogabous.

Situació a Sitges: Hivernant i migrant comú. Estiuejant excepcional.

On veure’l: Es deixa observar en grups de 4 exemplars a la platja de la Barra, 
però nomes a l’hivern o quan no hi ha molt de moviment turístic. Es pot veure 
entre els espigons i illetes a la recerca del seu aliment. S’observa difícilment a la 
riera i desembocadura de Ribes.

veu: Un “crac” de gralla, i un “uull-ull-ull” bombellejant.

Estatus: Segur 

Exemplar de Martinet Blanc a la desembocadura de la Riera de Ribes

Font pròpia
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BERNaT pESCaIRE
Garza real
Ardea cinerea

Identificació: Els joves tenen més taques al cos.
Longitud: 90-98cm. Envergadura:1,75-1,95m. Pes: 1,2-2kg.
Vida social: Solitari o petits grups. Espècies semblants: Agrò roig.

Situació a Sitges: Accidental. 1 exemplar jove sedentari per tot el litoral sitgetà.
Sobretot visible a l’hivern.

On veure’l: 1 exemplar adult per tot el litoral. Sobretot es pot veure a la platja de 
la Barra amb grups grans de Corb marins o a la riera de Ribes.

veu: Un profund i ronc “fnac”; també fa tocs de gralla, com fent arcades i claque-
ra de bec.

Estatus: Segur

Font pròpia

Font: Wikipedia
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CIGNE MUT
Cisne vulgar
Cygnus olor

Identificació: Es tot blanc amb el coll molt llarg. El bec el té de color taronja i un 
botó facial negre.
Longitud: 1,4-1,6m. Envergadura:2,08-2,38m. Pes: 8-13 kg.
Vida social: Petits grups. Espècies semblants: Cigne cantaire i Cigne petit.

Situació a Sitges: Sedentari i nidificant comú. (domesticat).

On veure’l: Als llacs del camp del Club de Golf Terramar. Una parella de Cigne 
mut estable.

veu: No és mut, però no té un reclam trompejant, només cuclejant ocasional-
ment grunyidor i xiulador.

Estatus: Segur

Font pròpia

Ordre: Cygnus
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àNEC COllvERD
Ánade real o azulón
Anas platyrhynchos

Identificació: El mascle presenta més colors en el plomatge que la femella.
Longitud: 50-56cm. Envergadura: 81-95cm. Pes: 0,75-1,5 kg.
Vida social: Grans grups. Espècies semblants: Ánec griset i Ánec cullerot.

Situació a Sitges: Hivernant i migrant comú. Estiuejant escás. Nidificant.
A Sitges la seva població ronda els 100 exemplars. Hi ha un nombre més gran 
de mascles que de femelles.

On veure’l: Als llacs del Club de Golf però també a la riera i desembocadura de 
Ribes. Aquests són els punts on hi crien diverses parelles d’aquest bonic ànec. 
La població a Sitges augmenta cada any més, ja que troba molt aliment.
També es pot veure unes 3 parelles al Port de Aiguadolç entre les embarca-
cions.

veu: El mascle fa un suau “guiib” ; la femella un fort clacar sonor.

Estatus: Segur

Font pròpia

Font pròpia

Ordre: Anatini
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àNEC CUllEROT 
Cuchara común
Anas clypeata

Identificació: La femella es distingeix de la de Collverd pel bec en forma 
d’espàtula i perquè té una taca verda a l’ala.
Longitud: 44-52cm. Envergadura: 70-84cm. Pes: 400-1000g.
Vida social: Grups. Espècies semblants: Ànec collverd ( femella).

Situació a Sitges: Hivernant exepcional. Observat 1 exemplar al llac del Club de 
Golf Terramar al dia 1/2/2006.

On veure’l: Al Club de Golf Terramar envoltat de gavines, ànecs collverds i la 
parella de cignes muts.

veu: El reclam que més s’escolta és un “tuuc-tuuc…tuucc”.

Estatus: Segur

Exemplar de femella de l’Ànec  
cullerot

Font: http://ahsa.org.es

Font: Flickr.com
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BEC DE SERRa MITJà
Serreta mediana
Mergus serrator

Identificació: El bec, vermell, és llarg, prim i amb la punta corbada cap avall.
El mascle té el cap verd fosc amb cresta estrident, el coll blanc i el pit marró.
El cos és negre per sobre i gris als costats. La femella té el cos gris marronós i el 
cap i el coll marró rogenc, amb una cresta al darrere.
Longitud: 51-62cm. Envergadura: 70-85cm. Pes: 0,85-2,5kg.
Vida social: Grups familiars. Espècies semblants: Bec de serra gros.

Situació a Sitges: Hivernant comú i migrant excepcional. S’observa durant tot 
l’hivern.

On veure’l: A les platges de l’Home mort i de la Barra amb grups familiars de fins 
a 3 exemplars.

veu: Reclam de exhibició del mascle amb un estronat i un “chica…pitchii” dèbil 
i rítmic.

Estatus: Segur

Tres exemplars vistos a la platja de 
l’Home Mort Font pròpia

Font: www.pbase.com

Ordre: Mergus
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XORIGUER COMú
Cernícalo vulgar
Falco thinniculus

Identificació: El mascle té un color 
blavós i en quan la femella té taques 
marrons.
Longitud: 34-39cm. Envergadura: 66-
80cm. Pes: 140-300g.
Vida social: Grups familiars. Espècies 
semblants: Xoriguer petit.

Situació a Sitges: Sedentari comú. La població ronda unes dues parelles en tot 
el municipi.

On veure’l: Sobretot als camps de golf del Terramar però també pels jardins del 
Terramar i a la riera de Ribes a la recerca de petits ocells i insectes.
Aquest ocell és difícil de veure ja que és molt esquiu. Cal buscar-lo en els pals 
elèctrics des d’on busca les seves petites preses.

veu: Reclam principal: ràpida sèrie de notes curtes i agudes, “kii-kii-kii-kii…”.

Estatus: En descens 

Font pròpia

Font: FotoNatura

Ordre: Accipitriformes
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pERDIU ROJa
perdiz común
Alectoris rufa

Identificació: Gallinàcia de mida mitjana, molt coneguda. El color general és el 
marró rogenc, amb la gola blanca. Ocell amb una llarga tradició cinegètica arreu 
de Catalunya. 
Longitud: 29-31cm. Envergadura: 45-50cm. Pes: 400-500g.
Vida social: Grups familiars. Espècies semblants: Perdiu xerra.

Situació a Sitges: Sedentari comú. 2 observacions a la zona del Pins Vens pro-
cedents del Parc Natural del Garraf.

On veure’l: A la carretera de Ribes.

veu: La nota més freqüent del mascle és un “txucc-txucc” o un aspre i lent 
“txrec…” quan se’l fa volar, crida “cric-cric”.

Estatus: Vulnarable

Font pròpia

Ordre: Phasianide
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CaMES llaRGUES
Cigüeñuela común
Himantopus himantopus

Identificació: Les femelles i els mascles a l’hivern no tenen negre al cap ni al 
clatell.
Longitud: 35-40cm. Envergadura: 70cm. Pes: 170-200g.
Vida social: Grups familiars. Espècies semblants: Gavina riallera i Bec-planer.

Situació a Sitges: Migrant comú i estiuejant excepcional.

On veure’l: Sobretot a la desembocadura de la riera de Ribes on forma grups 
de fins a 10 exemplars. No és rar trobar-lo per el litoral i als llacs del Club de Golf 
Terramar.

veu: Molt sorollosa durant l’estació de cria, però en termes generals bastant si-
lenciosa. Reclam més comú és un “kaiíc kaiíc kaiíc”.

Estatus: Segur.

Font pròpia

Font pròpia Font pròpia

Ordre: Charadriformes
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CORRIOl GROS
Chorlitejo grande
Charadrius hiaticula

Identificació: En el vol mostra una franja alar blanca.
Longitud: 18-20cm. Envergadura: 48-57cm. Pes: 54-75g.
Vida social: Grups a l’hivern. Espècies semblants: Corriol petit.

Situació a Sitges: Migrant excepcional. 3 observacions.

On veure’l: Al hivern a la desembocadura de la riera de Ribes i a la platja de 
l’Home mort.

veu: Reclam molt característic: un “puu-iip” suau, ascendente i bisíl·lab.

Estatus: Segur

Font pròpia

Font: www.flickr.com
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TERRIT vaRIaNT
Correlimos común
Calidris alpina 

Identificació: En vol presenta una franja alar blanca menys conrpícua que la del 
Territ tresdits, i blanc als costats del carpó i la cua. A l’estiu, i alguns exemplars 
durant la migració primaveral, presenten el ventre, la part baixa del pit negre.
Longitud: 16-20cm. Envergadura: 35-40cm. Pes: 40-70g.
Vida social: Grups. Espècies semblants: Territ tres-dits.

Situació a Sitges: Estiuejant excepcional. 1 exemplar a l’estiu del 2005 a la pla-
tja de la Barra. 6 exemplars el dia 5 de Maig del 2009 a la platja de les Anquines 
i 1 exemplar el mateix dia a la desembocadura de la riera de Ribes.

On veure’l: A les illes de la platja de la Barra ocasionalment.

veu: El reclam que fa durant el vol és un “chhist”.

Estatus: Segur

Font: ugr.es



29

XIvITONa
andarríos chico
Actitis hypoleucos

Identificació: En vol presenta una franja alar blanca i les parts externes de la 
cua i el carpó també blanques.
Longitud: 19-21cm. Envergadura: 32-35cm. Pes: 40-60g.
Vida social: Grups petits. Espècies semblants: Territ variant i Xivita.

Situació a Sitges: Sedentari comú. 1 exemplar adult al nostre poble.

On veure’l: A la riera i desembocadura de la riera de Ribes i a les zones inundades 
del Club de Golf Terramar.

veu: Vocal. Reclam de vol, un “sui-sui-sui-suïïï” ràpid i clar, agut, sibant i semblant 
al reclam de la Xivita.

Estatus: Segur

Font: menorcasom.org
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GaMBa ROJa vUlGaR
archibebe común
Tringa totanus

Identificació: En vol, és l’únic ocell d’aquest tipus que presenta una ampla franja 
blanca a la vora posterior de l’ala, a més del carpó, també blanc, en forma de 
falca.
Longitud: 27-29cm. Envergadura: 42-52cm. Pes: 85-115g.
Vida social: Grups a l’hivern. Espècies semblants: Territ gros.
 
Situació a Sitges: Accidental. 1 exemplar a la desembocadura de la riera de 
Ribes al 14 d’abril de 2008. Amb un grup de 10 exemplars de Cames llargues.

On veure’l: Desembocadura i riera de Ribes.

veu: Reclam, un “tiu” distintiu i musical.

Estatus: En decadència

 Exemplar de Gamba roja vulgar fotografiat a la desembo-
cadura de la Riera de Ribes (Sitges) conjuntament amb un 
grup de cames llargues.Font pròpia

Font: avesfotos.eu
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GavINa RIallERa
Gaviota reidora
Laurus ridibundus

Identificació: Cap marró fosc a l’estiu i a l’hivern parcialment blanc.
Longitud: 34-37cm. Envergadura: 1-1,1m. Pes: 225-350g.
Vida social: Grans grups. Espècies semblants: Gavina capnegre i Gavina 
cendrosa.

Situació a Sitges: Hivernant abundant i estiuejant escás. A l’hivern Sitges té una 
població d’uns 200 exemplars de Gavines rialleres.

On veure’l: Per tot el litoral, riera i desembocadura de Ribes, llacs del Club de 
Golf Terramar, Por d’Aiguadolç…

veu: Sorollosa a les muntanyes i quan s’alimenta en grups nombrosos.

Estatus: Segur

Font pròpia

Font pròpia

Ordre: Lariade
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GavINa CENDROSa
Gaviota cana
Larus canus

Identificació: Sembla un petit Gavià argentat. El bec també és groc; però no té 
taca vermella i és molt menys robust. Les potes són de color verd-groc. Els joves 
són marró-grisencs.
Longitud: 38-44cm. Envergadura: 1,05-1,25m. Pes: 300-500g.
Vida social: Grups. Espècies semblants: Gavià argentat i la Gavina riallera.

Situació a Sitges: Hivernant escás. La població hivernal és d’uns 30 exemplars. 
Migrant excepcional.

On veure’l: Per tot el litoral. Sobretot a les platges on abunda la Gavina riallera 
amb qui forma grups molt nombrosos.

veu: Té un reclam “risotant”; “ke ke ke kiiih-a…”.

Estatus: En decadència.

Font pròpia

Font pròpia
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GavINa CapNEGRE
Gaviota cabecinegra
Larus melanocephalus

Identificació: Molt semblant a la Gavina vulgar.
Longitud: 36-38cm. Envergadura: 0,58-1,05m. Pes: 200-350g.
Vida social: Grups. Espècies semblants: Gavina vulgar i cendrosa.

Situació a Sitges: Hivernant i migrant escás. La població hivernal és d’uns 40 
exemplars al nostre litoral.

On veure’l: Per tot el litoral i riera de Ribes. Exemplars barrejats en grups de 
gavines vulgars, cendroses i diferents gavians.

veu: Un distintiu “yeah” ascendent i després descendent.

Estatus: Segur

Font: blogspot.com
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GavIà aRGENTaT 
Gaviota argèntea 
Larus cachinnans

Identificació: De grans dimensions. Plomatge de color gris clar en els exemplars 
immadurs.
Longitud: 55-65cm. Envergadura: 1,3-1,5m. Pes: 750-1200g.
Vida social: Grups. Espècies semblants: Gavià fosc.

Situació a Sitges: Present tot l’any. Hivernant i migrant abundant i comú.
Estiuejant excepcional. 

On veure’l: Per tot el litoral. Totes les platges. Riera de Jafre i desembocadura.
Freqüent en grups de Gavines vulgars i capnegres. De fàcil reconeixament per 
les seves grans dimensions.

veu: Tots els reclams són més similars al Gavià fosc. Veu nasal i profunda.

Estatus: Segur

Font pròpia

Font pròpia
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GavINa CORSa 
Gaviota de audouin 
Larus audouinii

Identificació: Els adults són gris molt clar, els extrems alars negres amb petites 
taques blanques a les puntes.
Longitud: 46-52cm. Envergadura: 1,17-1,28m. Pes: 700-1100g.
Vida social: Grups. Espècies semblants: Gavià argentat.

Situació a Sitges: Hivernant i migrant comú. Estiuejant escás. Hi ha una població 
d’uns 20 exemplars segurament relacionada amb la colònia de l’Ebre .
És important aquesta espècie ja que està en perill d’extinció. La colònia de l’Ebre 
és la més important mundialment en nombre d’exemplars.

On veure’l: Per tot el litoral. Sobretot a les platges de la Barra i Terramar. També 
a la desembocadura de la riera de Ribes.

veu: Reclams durant la posta: un “gleh-i-eh” nasal, un “ug-ug-uk” baix d’alarma i 
un “argh” ronc amb una sèrie interminable.

Estatus: En perill

Font pròpia

Font pròpia
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GavIà FOSC 
Gaviota sombría 
Larus fuscus

Identificació: Els joves són semblants als del Gavià argentat però vistos en vol 
per sota són més foscos, sense zones clares a l’ala.
Longitud: 52-67cm. Envergadura: 1,28-1,48m. Pes: 650-1000g.
Vida social: Grups grans. Espècies semblants: Gavià argentat.

Situació a Sitges: Hivernant i migrant comú. Estiuejant rar. Hi ha una població 
hivernal d’uns 10 exemplars.

On veure’l: Per tot el litoral. Sobrevolant la vila i entre grups de Gavines rialleres 
i d’Audouin. El podem veure sobretot a les platges de la Barra i a la de Terramar. 
També apareix als llacs del Club de Golf Terramar i a la riera de Ribes.

veu: Molt semblant al Gavià argentat de potes roses, però notablament més 
profunds i nasals.

Estatus: Segur

Font pròpia
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XaTRaC BECllaRG 
Charrán patinegro 
Sterna sandvicensis 

Identificació: A l’estiu presenta el cap totalmente negre amb una cresta. El bec 
és llarg i estret amb la punta de un color grogenc.
Longitud: 36-41cm. Envergadura: 95-105cm. Pes: 210-260g.
Vida social: Grups. Espècies semblants: Xatrac comú i Curroc.

Situació a Sitges: Present tot l’any. Migrant i hivernant comú. Estiuejant rar.
No hi ha una població estable. Exemplars procedents del Delta del Llobregat i del 
Port de Vilanova i la Geltrù.

On veure’l: Per tot el litoral. Sobretot a les boies d’alta mar. També es pot veure 
posat a les illetes de les platges de Terramar i de la Barra. S’agrupa en grups 
petits conjuntament amb gavines rialleres i gavians. Territoris de pesca per tot el 
litoral.

veu: Ruidós a les colònies i quan s’alimenta. Reclam de vol distintiu, un “kerrick” 
sonor.

Estatus: En descens

Font pròpiaFont: biofotocanarias.com

Ordre: Strniane
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COlOM DOMèSTIC 
paloma bravía 
Columba livia

Identificació: La varietat domèstica, molt variable, és molt coneguda i no 
requereix ser descrita. Els exemplars salvatges tenen doble franja alar negra i el 
carpó blanc.
Longitud: 31-35cm. Envergadura: 63-70cm. Pes: 250-350g.
Vida social: Grups. Espècies semblants: Tudó i Xixella.

Situació a Sitges: Sedentària i comuna. La població de coloms a la nostra vila 
és més petita que la de Tórtora turca.

On veure’l: En punts determinats del poble. Arreu de parcs i jardins. En el centre 
urbà és veu sobretot en tot el casc antic de la vila. També molt comuna el carrer 
Sant Gaudenci. Per veure’l en grans grups als Jardins de Terramar o al Club de 
Golf en el qual a l’entrada hi ha un gran colomar on hi crien aquestes aus.

veu: Un “druuuuuu-uu” repetit, amb un lleu augment de volum.

Estatus: Segur

Font pròpia

Ordre: Columbiade
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TUDÓ 
paloma torcaz 
Columba palumbus

Identificació: El més gran dels coloms. Té una taca blanca a cada ala i una altra 
al coll molt característiques. Espècie molt popular per l’acció cinegètica arreu del 
país.
Longitud: 40-42cm. Envergadura: 75-80cm. Pes: 350-650g.
Vida social: Grups grans. Espècies semblants: Colom roquer i Xixella.

Situació a Sitges: Sedentari escàs. És una espècie molt esquiua i difícil 
d’observar. 

On veure’l: Sobretot als Jardins del Terramar. Cada vegada més es veu pel 
centre del poble ocupant el parc de Can Bóta, l’Hort de Can Falç i carrers com 
l’avinguda de les Flors i l’avinguda de Balmins. Aquestes són zones amb molta 
vegetació.

veu: “duuh-duu,dauuu-dauu…duu” ; la frase es repeteix 3-5 vegades sense cap 
pausa.

Estatus: Segur

Font: FotoNatura
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TÓRTORa TURCa 
Tórtola turca 
Streptopelia decaocto

Identificació: Un fenomen natural important del segle XX va ser l’extansió 
d’aquesta au des de l’extrem sud est d’Europa fins a la resta d’aquest continent.
Longitud: 31-33cm. Envergadura: 47-55cm. Pes: 150-220g.
Vida social: Petits grups. Espècies semblants: Tórtora i Xoriguer comú.

Situació a Sitges: Sedentari comú. La població d’aquesta espècie és molt 
abundant a la nostra vila, gràcies a l’alimentació que rep d’alguns veïns i 
abundants llocs per criar.

On veure’l: Per tot el poble. Es pot observar en grans grups a l’Ermita de Sant 
Sebastià i els seus voltants. També al Baluard Vidal Quadras, Parc de Can Robert 
i Jardins Terramar. Molt comuna per tot el Passeig Marítim.

veu: “ duuuu duuu-do” repetit.

Estatus: Segur

Font pròpia

Font pròpia
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TÓRTORa
Tórtola europea
Streptopelia tutur 

Identificació: A diferència de la Turca, aquesta continua sent rural.
Longitud: 26-28cm. Envergadura: 47-53cm. Pes: 100-170g.
Vida social: Grups petits. Espècies semblants: Xoriguer comú i Tórtora turca.

Situació a Sitges: Estiuejant excepcional. Durant l’estiu del 2009 una parella.

On veure’l: La parella es va establir a l’estiu en una zona entre els càmpings El 
Garrofer i el Sitges.

veu: Un ronroneig profund, dur i repetit, “turrr, tuuur, turr…”.

Estatus: En descens

Font pròpia
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MUSSOl COMú 
Mochuelo europeo 
Athene noctua

Identificació: Extés a Europa. És petit, de cap pla i cua curta. Pot semblar molt 
rodó quan esta aturat en algun pal d’electricitat durant el día.
Longitud: 21-23cm. Envergadura: 50-56cm. Pes: 140-200g.
Vida social: Grups familiars. Espècies semblants: Gamarús i Mussol emigrant.

Situació a Sitges: Sedentari i nidificant escás. Probablement hi han dues parelles 
estables a la perifèria de la vila.

On veure’l: Difícil d’observar. Es pot veure en el Club de Golf Terramar i les 
zones boscoses del camp de Rugby i voltants.

veu: Reclam més comú un “kee-wewe”, Alarma, un “chi chi chi chi…”, explosiu 
i agut.

Estatus: En descens

Font: almazenanimal.com

Ordre: Strigiformes
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FalCIOT NEGRE 
vencejo común 
Apus apus

Identificació: No hi ha cap au més aerea que aquesta. Els immadurs o joves 
poden passar tres anys volant abans de tornar per criar: com les aus marines, 
solamente es posan a terra per criar.
Longitud: 16-17cm. Envergadura: 42-48cm. Pes: 25-250g.
Vida social: Grups. Espècies semblants: Oraneta vulgar i Falciot pàl·lid.

Situació a Sitges: Estiuejant i nidificant molt comú. Es reprodueix en bon nombre 
a la vila de Sitges i els seus carrers. Llocs de cria de molts exemplars: Sobretot el 
Casc antic, Museu Maricel, l’Església de Sitges i al Baluard Vidal Quadras.

On veure’l: Per tot el poble. Sobretot es pot veure volant a les primeres hores 
del dia i les últimes de la tarda. Durant la resta del dia és difícil d’observar, ja que 
forma grups petits per anar a zones d’alimentació. Caça petits insectes mentre 
vola.

veu: Crits varis “siiirr”. Cors de crits dels apartats grups que volen a baixa altura 
sobre els terrats durant el vespre dels estius.

Estatus: Segur

Falciot negre adult incovant els dos ous de la posta de l’any 2008. A la fotografia següent, el 
Falciot negre sortint del niu artificial situat al meu domicili particular.

Font pròpia

Ordre: Apodiade
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pUpUT 
abubilla 
Upupa epops

longitud: Poc visible a l’ombra d’un arbre a 
un bosc medtiterrani a l’estiu, mostra el seu 
plomatge a l’hora de volar quan mostra els 
seus dibuixos en blanc i negre.
Longitud: 26-28cm. Envergadura: 44-48cm. 
Pes: 60-70g.
Vida social: Grups familiars. Espècies 
semblants: Gaig i Picot graser gros.

Situació a Sitges: Migrant, estiuejant i reproductor comú. Les puputs comencen 
a arribar a Sitges a partir del mes de març. Sitges té aproximadament una 
població de 5 parelles reproductores i altres exemplars solitaris procedents del 
Parc Natural del Garraf o del poble de Sant Pere de Ribes.

On veure’l: Sobretot la zona de cria de dues parelles és el camp de golf del Club 
de Golf Terramar. Es pot veure també a molts jardins de cases particulars o parcs 
públics, així com els jardins Terramar. Es possible veure’l de bon matí al Parc 
Garrofers alimentant-se al terra.

veu: El cant és el característic “uup-uup-uup” que es repeteix vàries vegades. No 
confodre amb el cant del Cucut!

Estatus: Segur

Font pròpia

Font pròpia

Ordre: Blauets i abellerols
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BlaUET 
 Martín pescador 
Alcedo atthis 

Identificació: La major part de gent que veu un per primera vegada el troba 
sorprenentment petit: del tamany dels Estornells o fins i tot menor.
Longitud: 16-17cm. Envergadura: 24-26cm . Pes: 30-45g.
Vida social: Parelles. Espècies semblants: És únic en els seus colors.

Situació a Sitges: Hivernant i migrant escás. Blauets en migració s’observen 
durant el mes de juliol o més normalment els primers deu dies d’agost.

On veure’l: Als espigons de les platges amb aigües netes on hi han peixos de 
mida petita. Cal destacar dues observacions de Blauets a la riera de Ribes.

veu: Reclam normal, en vol un “ziii” curt i estrident. 

Estatus: En descens 

Exemplar de Blauet, en ple 
vol, fotografiat a la Platja 
d’Aiguadolç de Sitges.
Es pot apreciar les reduï-
des dimensions d’aquest 
ocell.Font pròpia

Font pròpia
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aBEllEROl 
abejaruco común 
Merops apiaster

Identificació: Una de les aus amb més colors d’Europa, també és únic en la 
seva forma, comportament i reclam.
Longitud: 27-29cm. Envergadura: 36-40cm. Pes: 50-70g.
Vida social: Grups. Espècies semblants: Estornell vulgar.

Situació a Sitges: Estiuejant escás. S’observen exemplars procedents de les 
zones de cria de la Riera de Ribes i de la colònia de la riera del Foix a Cubelles.

On veure’l: Es pot veure volant al Camp de golf i a la Riera de Ribes. També 
aturat als fils elèctrics.

veu: Reclam, un “pruiit” suau, amb un tó armònic i que es repeteix 
freqüentment.

Estatus: En descens

Font: Francsico Montero
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COTORRa aRGENTINa 
Cotorra argentina 
Myiopsitta monachus

Identificació: Cotorra verda, de cua llarga i bec groc, amb el pit i la cara grisos.
Les puntes de les ales són de color blau.
Longitud: 39-43cm. Envergadura: 42-48cm. Pes: 100-110g
Vida social: Grans grups familiars. Espècies semblants: Cotorra de Kramer.

Situació a Sitges: Sedentari i nidificant comú. A Sitges hi ha un bon nombre 
d’exemplars d’aquesta introduïda espècie, ja que troba aliment abundant. 
Concentra diferents zones de cria.

On veure’l: Per tota la vila. Fàcil d’observar al Passeig Marítim on s’alimenta dels 
fruits de les palmeres i on hi cria. Podem veure tres nius de grans dimensions a 
les palmeres del Passeig de la Ribera. Un niu molt important que concentra unes 
10 parelles de cotorres és el del jardí de Can Ferratges, al carrer d’Espanya. 
També es poden veure a la zona Terramar i al Club de Golf Terramar.

veu: Un “caíc caiíc caiíc” molt sonor i d’altres veus semblants.

Estatus: Segur

Font pròpia
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ROQUEROl 
avión roquero 
Ptyonoprogne rupestres

Identificació: Es diferencia de l’Oreneta de ribera perquè té tota la part inferior 
marronosa, sense banda pectoral. Presenta taques blanques a la cara inferior 
de les plomes de la cua. Dels avions europeus, aquest és el més gran i uniforme 
de color.
Longitud: 14-15cm. Envergadura: 32cm. Pes: 30-25g.
Vida social: Petits grups. Espècies semblants: Oreneta de ribera.

Situació a Sitges: Hivernant i migrant irregular. La seva situació a Sitges varia 
segons la metereologia, si és adversa a alta mar s’apropa a la costa.

On veure’l: Sobretot es veu al casc antic de la vila als dies amb molt de vent i de 
tempesta. S’atura a descansar al Baluard de Miquel Utrillo Morlius i a la façana 
del Museu Maricel. S’observa també pel Passeig Marítim i a la zona Terramar.

veu: Repertori bastant discret. Un “piihil” curt, alt i retallat, semblant al Passerell 
comú.

Estatus: Segur

Tres exemplars de Roquerol al Racó de la Calma 
de Sitges

Font pròpia

Font pròpia

Ordre: Hirundinidae
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ORENETa CUaBlaNCa 
avión común 
Delichon urbica 

Identificació: És la espècie més associada amb els edificis, a on fa el niu. No és 
un ocell de jardí, sinó aeri.
Longitud: 12-13cm. Envergadura: 26-29cm. Pes: 16-21g.
Vida social: Grups. Espècies semblants: Oreneta vulgar i Falciot negre.

Situació a Sitges: Migrant i estiuejant escás. Té una població d’unes 20 parelles 
nidificants.

On veure’l: Conjuntament amb l’Oreneta vulgar. Té una zona de cria a l’Oasis.
Es pot veure al camp de golf Terramar i a la riera de Ribes.

veu: És molt sorollós, especialment quan es troba a les colònies de cria. Un 
“puriitt” amb variacions segons l’estat anímic. Quan està nerviosa, un “chierrr” 
més alt.

Estatus: Segur 

Font iec.catFont iec.cat
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TITElla 
Bisbita común 
Anthus pratensis

Identificació: Ocell petit, val la pena observar-lo de prop per veure els detalls 
dels dibuixos del seu plomatge.
Longitud: 14,5cm. Envergadura: 22-25cm. Pes: 16-25g.
Vida social: Grups. Espècies semblants: Piula dels arbres i Grasset de costa.

Situació a Sitges: Hivernant escás. Es veuen pocs exemplars d’aquesta espècie 
a la nostra vila.

On veure’l: Sobretot al camp de golf del Club de Golf Terramar i als voltants 
d’aquesta. També es veu al Parc de Can Robert.

veu: El reclam que fa quan aixeca el vol és unes poques notes “ist ist ist” molt 
fluixes.

Estatus: Segur

Font pròpia

Ordre: Motacilliade
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CUERETa BlaNCa 
lavandera blanca 
Motacilla alba 

Identificació: A l’hivern la gola i la part superior del pit es tornen blanques, però 
manté un collar negre.
Longitud: 18cm. Envergadura: 25-30cm. Pes: 19-26g
Vida social: Grups a l’hivern. Espècies semblants: Cuereta torrentera.

Situació a Sitges: Sedentària i nidificant comuna. Molt comuna com a migrant 
i hivernant. Aquesta espècie ha tingut un canvi radical envers la seva adaptació 
urbana. Ara és molt confiada i s’observa fàcilment al centre urbà de la vila. Les 
poques parelles nidificants es troben a la riera de Ribes i a la zona Terramar.

On veure’l: Arreu del poble. Llocs de fàcil observació són: el Parc de Can Bóta, 
jardins de Terramar, Parc de Can Robert i per tota la franja del Passeig Marítim. 
Fàcil d’identificar.

veu: Reclam, un “tsii-viit” o “zi-se-liiitt” trisìlabs i alegre.

Estatus: Segur

Font pròpia
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CUERETa  
TORRENTERa 
lavandera cascadeña 
Motacilla cinerea

Identificació: Les femelles, 
els joves i els mascles a 
l’hivern tenen la gola blanca. 
És la cuereta de cua més 
llarga.
Longitud: 18-19cm. 
Envergadura: 25-27cm.  
Pes: 15-22g.
Vida social: Grups familiars. 
Espècies semblants: Cuereta 
blanca.

Situació a Sitges: Migrant i hivernant escás. Depenent dels anys varia el nombre 
d’exemplars. Els anys 2007, 2008 i 2009 hi hagut 5 exemplars observats per tot 
el municipi.

On veure’l: Difícil d’observar i de diferenciar de la Cuereta blanca. Aquest ocell 
es veu quasi sempre a llocs on abunda l’aigua. Així el podem trobar a la riera de 
Ribes i als parcs amb llacs o fonts artificials.

veu: Reclam com la Cuereta blanca, però més penetrant i agut “zi-zi”. Alarma un 
“suuiitit” repetit.

Estatus: Segur

Font pròpia



53

pIT- ROIG 
petirrojo 
Erithacus rubecula

Identificació: Espècie típica de boscos i marges d’aquests. Adaptada a seguir 
grans mamífers com el Porc senglar el qual el Pit-roig anirà recollin l’aliment de 
la terra remoguda per aquest animal.
Longitud: 14cm. Envergadura: 20-22cm. Pes: 16-22g.
Vida social: Grups familiars. Espècies semblants: Rossinyol comú.

Situació a Sitges: Hivernant comú i migrant freqüent. Els primers pit-roig arriben 
a Sitges generalment a partir de la primera setmana d’octubre. A Sitges és un 
ocell típicament hivernant.

On veure’l: Sobretot als Parcs urbans de la vila. Llocs importants serien: el Hort 
de Can Falç, jardins Terramar i el camp de golf del Club de Golf Terramar.
També ocasionalment es deixa veure pel Passeig Marítim.

veu: Reclam, un “tick” curt i dur que, quan esta nerviós s’allarga en una sèrie 
ràpida i llarga, “tick-ick-ick-ick-ick…” .

Estatus: Segur

Font pròpia

Ordre: Merles i Tords
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COTXa FUMaDa 
Colirrojo tizón 
Phoenicurus ochruros

Identificació: La femella i els joves són de color marronós fosc i tenen la cua 
vermellosa. Diferència de plomatges entre el mascle i la femella.
Longitud: 14,5cm. Envergadura: 23-26cm. Pes: 14-20g.
Vida social: Grups familiars. Espècies semblants: Cotxa cua-roja.

Situació a Sitges: Migrant i hivernant comú. Estiuejant escás. A Sitges hi ha un 
bon nombre d’exemplars d’aquesta espècies. Els individus que es calculen que 
hi ha són uns 70 exemplars per tot el municipi.

On veure’l: Fàcil d’observar arreu del poble. Sobretot a parcs i jardins urbans. 
On s’observa també és al Passeig Marítim i a tota la zona Terramar.
Freqüent a jardins i carrers amb arbres.

veu: Reclam, un xiulet recte i penetrant, “viiiisttt”. 

Estatus: Segur

Font: Francisco Montero
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BITXaC COMú 
Tarabilla común 
Saxicola torquita

Identificació: Petita, es posa en la part alta dels matolls o cables de llocs oberts. 
La femella té el cap marró en comptes de negre i no presenta taques blanques 
als costats del coll, però si a l’ala.
Longitud: 12,5cm. Envergadura: 18-21cm. Pes: 14-17g.
Vida social: Grups familiars. Espècies semblants: Bitxac rogenc.

Situació a Sitges: Migrant, hivernant i estiuejant comú. Hi ha una població d’unes 
12 parelles en la zona Terramar i càmpings de Sitges.

On veure’l: Fàcil d’observar al camp de golf Terramar i a les zones ofertes del 
Terramar. Espècie molt comuna a la nostra vila.

veu: “trip” agut o “chac-chac” sec a vegades canta al vol.

Estatus: En perill

Font: madrilejos.net
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MERla 
Mirlo común 
Turdus merula

Identificació: Un dels ocells més comuns d’Europa, mostra diferències de 
plomatge molt clares entre el mascle i la femella.
El mascle és tot negre amb el bec groc. La femella és més marronosa amb el 
bec més fosc.
Longitud: 24-25cm. Envergadura: 34-38cm. Pes: 80-110g.
Vida social: Grups familiars. Espècies semblants: Tord comú.

Situació a Sitges: Sedentari molt comú. La població de Sitges està habituada 
completament i és de forma urbana. Hi ha unes 30 parelles per tot el municipi.

On veure’l: Arreu, és un ocell que pot aparèixer per parcs i jardins més 
freqüentment, però també a terrats i carrers del centre. Un bon lloc per veure’l és 
a la plaça Catalunya.

veu: Ric repertori, ruidós. És comú un “pock” profund. Si esta inquiet: un “tsiihtt” 
recte i molt fí.

Estatus: Segur

Font pròpia
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TallaROl DE CaSQUET 
Curruca capirotada 
Sylvia atricapilla

Identificació: Dels tallarols més comuns. La femella és igual, però amb el capell 
marró rogenc. El mascle el té completamente negre.
Longitud: 13-14cm. Envergadura: 20-23cm. Pes: 14-20g.
Vida social: Solitari. Espècies semblants: Tallarol cap-negre.

Situació a Sitges: Migrant i hivernant comú. S’observen uns 50 exemplars en 
tota la vila. Sobretot visible a zones amb molta vegetació.

On veure’l: A la riera de Ribes, però també a tots els parcs urbans i jardins de 
cases particulars.

veu: “tac” dur, curt amb el cant molt brillant.

Estatus: Segur

Font: canariasmedioambiente.com

Ordre: Sylviidae
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MOSQUITER COMú 
Mosquitero común 
Phylloscopus collybita

Identificació: Molt petit. Normalment apareix a zones de matolls junt al litoral, o 
a prop de llacs i rius.
Longitud: 10-11cm. Envergadura: 15-21cm. Pes: 6-9g.
Vida social: Solitari. Espècies semblants: Mosquiter de passa.

Situació a Sitges: Migrant i hivernant comú. Estiuejant excepcional. La població 
o nombre d’exemplars varia depenent de l’any.

On veure’l: Arreu, sobretot a jardins i parcs urbans. Un molt bon lloc és a 
l’avinguda de les Flors on hi han 3 exemplars entre la vegetació de la via del 
tren i el carrer. Un lloc per veure’l és als jardins Terramar i entre els càmpings de 
Sitges.

veu: Reclam molt pobre, quasi d’una sola síl·laba. 

Estatus: Segur

Font: antoniopestana.es
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MallaRENGa CaRBONERa 
Carbonero común 
Parus major

Identificació: Gran, colorida, atrevida i agresiva, és coneguda a totes parts i un 
dels ocells de jardí més familiars.
Longitud: 14cm. Envergadura: 22-25cm. Pes: 16-21g.
Vida social: Grups petits. Espècies semblants: Mallarenga blava.

Situació a Sitges: Sedentari escás. S’observan més exemplars a l’hivern.

On veure’l: Ocell típicament de jardins i pinedes. Es troba a cases particulars de 
la zona Terramar. També observat al Parc de Can Falç i al de Can Robert.

veu: Repertori abundant. Un “ping ping” molt comú.

Estatus: Segur

Ordre: Paridae

Font: personales.ya.com
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MallaRENGa pETITa 
Carbonero garrapinos 
Parus ater

Identificació: Mallarenga fàcil de recòneixer per la combinació de cap negre 
amb galtes i clatell blancs. Parts superiors de color gris-oliva i parts inferiors 
blanquinoses amb flancs ocracis.
Longitud: 11,5cm. Envergadura: 17-21cm. Pes: 8-10g.
Vida social: Grups grans. Espècies semblants: Mallarenga capnegre.

Situació a Sitges: Hivernant escás i migrant comú. Es poden veure grans grups 
en alguns anys de molt de fred a Sitges.

On veure’l: Sobretot al Jardins de Terramar, on en un mateix dia hi havien uns 
30 exemplars. També a pinedes de la riera de Ribes.

veu: Reclam, alt, dolç i trist: “pit-chidd..” o “tiu-ids” .

Estatus: Segur

Font pròpia



61

MallaRENGa EMplOMallaDa 
Herrerillo capuchino 
Parus cristatus

Identificació: És l’únic ocell europeu amb una cresta prominent blanquinosa ben 
pigallada de negre. El dors i les ales són marrons i les parts inferiors blanquinoses 
amb els flancs ocracis. Les galtes són blanques amb una taca negra corbada de 
l’ull i el collar negre.
Longitud: 11,5cm. Envergadura: 17-20cm. Pes: 10-13g.
Vida social: Grups petits. Espècies semblants: Mallarenga petita.

Situació a Sitges: Hivernant molt rar. Poques observacions d’aquest bonic 
ocell.

On veure’l: A zones boscoses, jardins i parcs urbans. Al parc de Can Robert i 
als Jardins Terramar.

veu: Ràpid, baix i bastant suau: “si-si-guer-grr”.

Estatus: Segur

Font: fotodigiscoping.com
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CapSIGRaNy 
alcaudón común 
Lanius senador

Identificació: Pot ser molt visible a fils i cables elèctrics, arbres i a les parts 
altes dels matolls. Té un dibuix molt característic i fácil d’identificar. Els joves són 
marronosos, finament barrats.
Longitud: 17-19cm. Envergadura: 25-30cm. Pes: 25-40g.
Vida social: Solitari. Espècies semblants: Garsa.

Situació a Sitges: Estival excepcional. 1 exemplar tot l’estiu del 2009. Exemplar 
mascle adult.

On veure’l: L’única observació va ser a la zona Terramar i al camp de golf.

veu: Notes, curtes, dures: “cherrr” , cant continuat, fort i ràpid.

Estatus: Vulnerable

Ordre: Laniidae

Font pròpia

Font: cinerea.org
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GaRSa 
Urraca 
Pica pica

Identificació: Gairebé a totes parts, és un ocell negre i blanc, sociable, que 
poques vegades passa inadvertit. 
Longitud: 44-46cm. Envergadura: 52-60cm. Pes: 180-250g.
Vida social: Grups petits. Espècies semblants: Garsa blava.

Situació a Sitges: Sedentària, nidificant molt comuna. És dels ocells més 
comuns de Sitges amb la Tórtora turca i el Pardal comú. Hi ha diverses parelles 
nidificants. Però, els nius no estan localitzats.

On veure’l: Arreu. És un ocell que pot estar per tota la vila la trobem a carrers, 
jardins i parcs urbans. Un bon lloc per observar-la és a la zona Terramar i a 
l’avinguda Balmins.

veu: “tcha-tcha-tcha-tka” o “ack-chak-ak-ak”.

Estatus: Segur

Ordre: Corvidae

Font pròpia
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ESTORNEll NEGRE 
Estornino negro 
Sturnus unicolor

Identificació: En plomatge nupcial és negre llustrós, sense taques i és molt 
menys pigallat de blanc a l’hivern.
Longitud: 12-22cm. Envergadura: 37-42cm. Pes: 75-90g.
Vida social: Grups. Espècies semblants: Estornell vulgar.

Situació a Sitges: Hivernant escás. Hi ha pocs estornells negres a Sitges amb 
comparació de estornells vulgars.

On veure’l: Es pot veure a zones de camp, com el camp de golf Terramar. També 
es deixa veure pel centre urbà.

veu: Molt semblant a l’Estornell vulgar, són més clars i sonors.

Estatus: Segur

Ordre: Sturniade

Font: ramonlandia.com



65

paRDal COMú 
Gorrión común 
Passer domesticus

Identificació: A causa del seu descens recent, es veu menys a parcs i jardins 
però segueix estant gairebé igual d’extés.
És l’ocell més familiar en ciutats i jardins. Les femelles no tenen dibuixos.
Longitud: 14-15cm. Envergadura: 20-22cm. Pes: 20-30g.
Vida social: Grups. Espècies semblants: Pardal xarrec.

Situació a Sitges: Sedentari i nidificant molt comú. Està per tota la vila i s’observa 
amb facilitat pel centre urbà i el casc antic. És l’ocell més abundant.

On veure’l: Arreu del municipi.

veu: “chipp” silenciós, un cant simple.

Estatus: Segur

Ordre: Passeriade

Font pròpia
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pINSà vUlGaR 
pinzón vulgar 
Fringilia coelebs

Identificació: Un dels ocells més abundants d’Europa. És molt confiat i visita 
llocs com aparcaments i càmpings per buscar els seu menjar.
Longitud: 14-16cm. Envergadura: 25-28cm. Pes: 19-24g.
Vida social: Grups. Espècies semblants: Pinsà mec.

Situació a Sitges: Migrant i hivernant comú. S’observa en grups molt grans o 
solitaris. Un ocell comú a l’hivern a Sitges.

On veure’l: Arreu de parcs i zones verdes. Es concentra amb grans grups al 
camp de golf Terramar. Observat al parc de Can Robert.

veu: Reclam en vol: “chup” i un “ping” fort i freqüent. 

Estatus: Segur

Ordre: Fringilliade

Font: miradanatural.es
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paSSEREll COMú 
pardillo común 
Caduelis cannabina

Identificació: La femella no té vermell al pit i al capell i és molt més llistada.
Longitud: 12,5-14cm. Envergadura: 21-25cm. Pes: 15-22g.
Vida social: Grups. Espècies semblants: Paserell becgroc

Situació a Sitges: Hivernant escás. Poques observacions d’aquest ocell. Les 
úniques amb grups molt nombrosos.

On veure’l: Al camp de golf Terramar.

veu: Reclam de vol: “tiditt tidiit itititi” , cant musical mol tric.

Estatus: Segur

Font pròpia

Font: canariasmedioambiente.com
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CaDERNERa
Jilguero
Carduelis carduelos

Identificació: En vol, la franja alar groga és molt conspícua tret que també serveix 
per identificar-ne els joves, de plomatge més apagat i sense el típic disseny 
facial.
Longitud: 12,5-13cm. Envergadura: 21-25cm. Pes: 14-17g.
Vida social: Grups. Espècies semblants: Verdum.

Situació a Sitges: Sedentari i nidificant escás. Hi han poques parelles a Sitges 
reproductores, però si un nombre elevat de solitaris.

On veure’l: Arreu del poble. Sobretot a jardins i parcs urbans.

veu: Reclam molt variat i popular.

Estatus: Segur

Font: madridejos.net
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vERDUM 
verderón común 
Carduelis chloris

Identificació: La femella és més apagada, no tan groga i els joves són marrons 
llistats.
Longitud: 15cm. Envergadura: 25-27cm. Pes: 25-30g.
Vida social: Grups. Espècies semblants: Gafarrò.

Situació a Sitges: Sedentari i nidificant escás. Durant aquests anys he pogut 
observar una reducción d’aquests ocells.

On veure’l: A parcs i jardins. També al camp de golf Terramar.

veu: Reclam de vol “it-it-it-it-it-, teu-teu-teu-teu”.

Estatus: Segur

Font: avespampa.com
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GaFaRRÓ 
verdecillo 
Sernius sernius 

Identificació: La femella és més grisa i llistada.
Longitud: 11-12cm. Envergadura: 18-20cm. Pes: 11-15g.
Vida social: Grups. Espècies semblants: Lluer.

Situació a Sitges: Sedentari comú. S’observa més a l’estiu.

On veure’l: Arreu del municipi. Freqüent a parcs i jardins. Es posa a dalt dels 
arbres a cantar.

veu: Reclam ràpid en ascens, cant agut.

Estatus: Segur

Font: avesfotos.eu
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SIT NEGRE 
Escribano montesino 
Emberiza cia

Identificació: El mascle és fácil d’identificar pel disseny del cap gris amb tres 
llistes (superciliar, ocular i bigotera) negres.
Longitud: 15-17cm. Envergadura: 22-26cm. Pes: 21-27g.
Vida social: Grups petits. Espècies semblants: Sit blanc.

Situació a Sitges: Hivernant molt rar. 

On veure’l: Al camp de golf i a la zona Terramar.

veu: Reclam molt fi i difícil d’escoltar.

Estatus: Vulnerable

Ordre: Emberiziade

Font pròpia



72

4. CONClUSIONS

Un cop acabat el treball és l’hora de fer una valoració i treuren unes conclusiones 
que, de moment, posaran punt i final aquesta guia. Tot i així, vull expressar que 
aquesta tasca d’investigació de camp sobre les aus no finalitzarà aquí.

 Des de 2001 que una de les meves grans afeccions és l’ornitologia i te-
nia molt clar, a l’hora d’escollir el tema del Treball de Recerca, que seria sobre 
aquesta ciència zoològica. La decisió de treballar sobre l’entorn del municipi de 
Sitges recau en l’explicació que com a sitgetà m’agrada el meu poble i intento 
aportar uns valors positius i el meu granet de sorra com a simple ciutadà. Crec 
que amb aquesta guia aquesta voluntat queda aconseguida.

 El Treball que presento ha estat una tasca constant i molt dura, ja que 
elaborar una guia de fauna o flora és díficil, complicat, però a la vegada ha estat 
gratificant per a mi. 

 Primerament, vaig reunir totes les observacions, cites i fotografies que te-
nia desordenades i les vaig classificar i ordenar adequadament seguint el criteri 
de l’ordre de les aus, com es pot haver vist durant la guia. Durant l’elaboració del 
treball no he tingut cap problema important a destacar, tot i així, val a dir que hi 
hagut alguns canvis sobre la marxa referent a les fitxes, fotografies i textos que 
composen aquesta guia d’identificació. 

 D’aquesta manera i havent fet aquestes apreciacions introductòries, arri-
bo a les següents conclusions. Realitzar aquest treball m’ha ajudat, en primer 
lloc, a recopilar i presentar de manera adequada tot el material que jo disposava 
a casa sobre l’ornitologia, així com de tenir per a mi mateix una guia sobre les 
aus que ens podem trobar en el meu municipi. Crec que això és novadós per Sit-
ges, ja que tinc constància que no existia una guia amb característiques similars, 
del municipi i fins i tot de la comarca. Si que existeix estudis de l’ornitòleg Pere 
Mestre Raventós2 sobre la comarca del Penedès. He descobert que a Sitges es 
pot trobar una gran quantitat d’aus, aspecte que m’ha sorprès i que estic segur 
que el lector o el sitgetà / sitgetana de peu quedarà impactat.

2 Pere Mestre Raventós, va néixer el 16 de juliol de 1919 a Sant Pere de Ribes en una família 
de propietaris agrícoles. Era perit agrícola de formació, i ornitòleg de vocació, afició que va 
perdurar tota la seva vida de forma apassionada. Va morir el 2007. 



73

 Per motius de temps i per limitacions de pàgines en el treball, no apa-
reixen algunes espècies vistes per la meva persona recentment, com per exem-
ple, l’Aligot comú, observat durant tot l’hivern. Això pot comportar que la guia es 
pugui ampliar sense cap mena de problema perquè durant la propera primavera 
i estiu es puguin observar noves espècies a la vila.

 Després de fer el treball, la meva valoració i opinió sobre el mateix és que 
m’ha agradat molt fer-lo i que estic orgullós i satisfet del resultat final aconseguit. 
Tinc un desig, i és que m’agradaria que aquesta guia la pogués veure algun dia 
la publicada en àmbit local. 

 Com a formació personal, fent el treball he après a realitzar una guia 
d’investigació, noves tècniques de fotografia de les aus, conèixer molts materials 
tècnics i gràfics que s’utilitzen per la captació d’imatges, tal i com s’ha explicat en 
la introducció i a conèixer millor els espais naturals del meu entorn proper, que 
és Sitges. 

 Per acabar les conclusions, vull reiterar els agraïments fet a totes aque-
lles persones que m’han ajudat i han aportat també els seus coneixements per a 
l’elaboració del treball i a l’Institut Manuel de Cabanyes per donar-me l’oportunitat 
de presentar-lo i fer-lo realitat. 
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5. FONTS DOCUMENTalS

Llibretes de camp pròpies, realitzades des de 2001.

Fotografies pròpies (fetes amb una Canon Eos 40D i amb diversos objectius i 
teleobjectius) i cedides per Francisco Montero.

BIBlIOGRaFIa

ALAMANY, Oriol 
1997 Fotografiar la naturaleza, Barcelona. Planeta

CARANDELL, Josep Maria; SELLA, Ventura; PANYELLA, Vinyet
1998 Sitges, joia de la Mediterrània, Barcelona. Lunwerg

DARMANGEAT, Pierre
2002 Observar las aves, Madrid. Tikal 

DELGADO, Jose María
2008 Adobe photoshop CS3, Madrid. Amaya multimedia

ESTRADA, Joan; PEDROCHI, Vittorio; BROTONS, Lluís i HERRANDO, Sergi
2004 Atles dels ocells nidificants de Catalunya 1999-2002, Barcelona. Lynx

FETCHER, Grau
1992 Fauna i flora de las costas, Barcelona. Blume

GÉNOT, Jean-Claude; LECOMTE, Patrick
2004 El Mochuelo, Barcelona. Omega

GUTIÉRREZ, Ricard; ESTEBAN, Pau; SANTAUFEMIA, Xavier
1995 Els ocells del Delta del Llobregat, Barcelona. Lynx

HARRISON, Colin
1991 Guía de campo de los nidos, huevos y polluelos de las aves de España  
  y de Europa, Barcelona. Omega

HARRISON, Peter
2003 Aves marinas, Barcelona. Omega

HUME, Rob
2002 Guía de campo de las aves de España y de Europa, Barcelona. Omega



75

PANZANO, Mapi
2004 La flora i fauna del Club de golf Terramar de Sitges.
           Sitges. Impremta de l’Eco de Sitges, S.L.

PETERSON, Roger Tory; MOUNTFORT, Guy
1995 Guia de camp dels ocells dels països catalans i d’Europa, Barcelona.  
 Omega     

RICHARZ, Klaus
2003 Aves terrestres cómo reconocerlas y determinarlas, Barcelona. Blume

SAUER, Frieder
1990 Aves terrestres, Barcelona. Blume

SENAR, Joan Carles
2004 Mucho más que plumas. Barcelona. Monografies de Museu de Ciències  
 Naturals.

SVENSSON, Lars; GRANT, Peter
2001 Guía de aves de España y de Europa, Omega.  Barcelona

WEBS

www.jorgesierra.net
www.galeriade.com
www.fotonatura.org
www.avesfotos.eu
www.menorcasom.org
www.naturalezadigital.org
www.avesdeceuta.es
www.biocanarias.com
www.abesibericas.es
www.madrilejos.net
www.canariasmedioambiente.es
www.marianofernandez.es
www.fotodigiscoping.info
www.miradanatural.es
www.sitges.cat
www.ramonlandia.com


