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Introducció
L’àrea d’estudi comprèn diferents municipis de l’interior nord de la província de Castelló, 

la majoria a la comarca dels Ports i alguns a l’Alt Maestrat: Vilafranca, Ares, Castellfort, 
Cinctorres, Portell, Olocau del Rey, la Mata, la Todolella, Forcall, Morella, Villores, Palan-
ques i Sorita (d’altres pobles dels Ports, com Herbers i Vallibona, en canvi, no tenim massa 
dades per aquest treball). Representa la denominada zona d’enllaç entre les alineacions del 
sistema ibèric i la serralada litoral catalana, perpendiculars entre elles i es troba constituïda 
majoritàriament per relleus mesozoics, principalment del Cretàcic i Juràssic, de naturalesa 
calcària. La litologia predominant correspon a arenes, gresos, argiles i margues.

Es tracta d’una zona extensa i molt despoblada, on la incidència humana sobre el medi 
natural ha anat minvant amb el pas dels anys, fins fa aproximadament una dècada, quan 
la creixent corrent d’activitats de lleure ha tornat a abocar la gent al camp. Si més no, s’ha 
passat d’un ús del territori extractiu (llenyes, pasturatge, conreus, fusta, etc.) a un ús de 
caràcter més social i d’esports de muntanya (senderisme, running, escalada, etc.).

Aquest territori presenta un gradient altitudinal molt ampli que va des d’uns 540 
metres en el punt més baix al terme de Sorita, fins als 1656 metres al tossal dels Mot-
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Resum
El present article recull informació sobre l’avifauna 
present en la zona nord de la província de Castelló, 
als termes municipals de Vilafranca, Ares, Caste-
llfort, Cinctorres, Portell, Olocau del Rey, la Mata, 
la Todolella, Forcall, Morella, Villores, Palanques i 
Sorita, és a dir, quasi tota la comarca dels Ports i al-
gun poble veí de l’Alt Maestrat. Es tracta d’un llistat 
sistemàtic de totes les espècies observades fins ara, 
on s’informa sobre el seu estatus i reproducció. La 
majoria d’aquestes dades les hem obtingut després 
de vint anys d’observacions de camp, però també per 
la revisió de diferents publicacions que han replegat 
dades d’aquesta zona. Dites publicacions s’inclouen 
en la bibliografia i s’han obviat al text per tal de no 
allargar excessivament aquest article.
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Maestrat, 1997-2016.

Abstract
This article gathers information about the birds that can 
be seen in the north area of the Castellón province, in 
the following municipalities: Vilafranca, Ares, Castell-
fort, Cinctorres, Portell, Olocau del Rey, La Mata, La 
Todolella, Forcall, Morella, Villores, Palanques and 
Sorita, that is, almost all Els Ports and some neighbo-
ring town of the Alt Maestrat region. It is a systematic 
list of all the species observed so far, that includes in-
formation on their status and breeding. Most of these 
data has been obtained by us after twenty years of field 
observations, but also by the review of different publi-
cations that include bird data of this area. These publi-
cations are included in the Bibliography, not in the text, 
in order to simplify this article.
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llats, a Vilafranca. Això provoca que el gradient tèrmic entre el primer punt i el segon 
siga ampli, amb mitjanes anuals d’entorn els 12-13ºC. La precipitació mitjana anual és 
d’entorn els 600 mm i acostuma a ser irregular, amb períodes d’escassa pluja seguits 
de fenòmens torrencials, amb abundant precipitació en un espai de temps reduït, feno-
men típic del clima mediterrani. Destaquen les generoses precipitacions estivals, gene-
ralment en forma de tronades, que ajuden a pal·liar els episodis de sequera d’aquesta 
època de l’any. Cal destacar que es tracta d’una de les zones de la península, junt amb 
l’àrea pirinenca, on més descàrregues elèctriques es produeixen al llarg de l’any.

Aquesta variabilitat altitudinal de temperatures i de precipitació configura un mosaic 
vegetal molt heterogeni, des de la zona de garriga o “coscollar” a les zones més baixes 
d’Ares fins als boscos purs de pi roig a les zones més elevades, propis de latituds més 
septentrionals. Entre un extrem i l’altre, trobem associacions vegetals diverses: ca-
rrascars i rouredes pures, molt afectades, això sí, per la intensa pressió a què van ser 
sotmeses en les dècades dels 60, 70 i, fins i tot, principis dels 80 per a l’obtenció de 
carbó; boscos mixtes de carrasca i pi negral; o mixtes de pi negral i pi roig. També són 
característiques les zones rases, amb molt poc estrat arbustiu, generalment dominades 
per una espècie típica que apareix únicament per sobre dels 1000 metres d’altitud, el 
coixí de monja (Erinacea anthyllis). El bosc de ribera el trobem també representat, i 
pren la seua màxima esplendor a la conca del riu Bergantes. 

La continuïtat d’aquest mosaic vegetal queda trencada per la presència de zones 
de conreu, principalment a les planes més fèrtils, que encara es continuen cultivant. 
D’altra banda, les zones de conreu abancalades dels vessants de les muntanyes, molt 
característiques en tot aquest territori, foren les primeres en ser abandonades quan co-
mençaren a mecanitzar-se els treballs del camp i, de mica en mica, foren colonitzades 
per la vegetació natural de la zona fins a convertir-se en part de la massa forestal actual.  
Aquesta heterogeneïtat origina una gran varietat d’ambients diferents, que es tradueix 
en una gran riquesa ornitològica.

El present estudi recull informació sobre totes les aus detectades en la zona descrita, des 
de l’any 1997 fins el 2016. La majoria de les dades obtingudes són fruit de les contínues 
observacions sobre el territori, a les que cal afegir la nostra participació en programes de 
seguiment d’avifauna de la Societat Espanyola d’Ornitologia, com ara, el SACRE (d’aus 
en primavera), el SACIN (d’aus en hivern), el NOCTUA (d’aus nocturnes), MIGRA 
(d’aus migratòries), AQUÀTIQUES, etc. Tanmateix, amb determinades espècies, menys 
comunes i de presència ocasional, hem hagut de recórrer a cites publicades en diversos 
treballs, en els que també hem participat, bàsicament, Atles d’aus nidificants i Anuaris 
ornitològics. El llistat d’aquestes publicacions el trobareu en l’apèndix bibliogràfic.

En aquest treball hem volgut aportar la nostra modesta experiència en l’observació de 
les aus, que esperem puga servir de base per a futurs estudis ornitològics, posant en valor 
l’avifauna i, per extensió, la biodiversitat de les nostres comarques. I és que aquestes 
terres tenen, en aquest camp, un gran potencial cultural i turístic encara per explotar.

Resultats
Aquest treball inclou 194 espècies d’aus que en un moment o altre s’han observat 

al nostre territori. Una part d’elles es poden vore tot l’any però altres només estan uns 
mesos o, simplement, passen de llarg. Tenen, doncs, diferents “estatus”.
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Aquests són els resultats de les nostres aus segons el seu estatus:
Sedentàries o residents. Són les que, per regla general, viuen en la zona durant 

tot l’any. Tret d’alguna excepció, són totes nidificants o reproductores. Registrem 78 
espècies.

Estivals. Tenen aquest estatus les espècies que venen en primavera, abandonant la 
comarca a la tardor. També solen nidificar. Sumen 47 espècies.

Hivernants. Aus que viuen en latituds de més al nord però que passen els hiverns 
en la nostra zona. Es considera hivernada el període que va entre mitjans de novembre 
fins a mitjans de febrer. D’aquestes, ens consta que tenim 19 espècies.

Migrants i divagants. Són les espècies que usen el nostre territori per als seus 
desplaçaments entre les seues zones de cria i d’hivernada. Algunes poden quedar-se 
alguns dies entre nosaltres però solen estar de passera. A més de les migrants tradicio-
nals, citarem també les divagants, espècies que s’han pogut observar durant el present 
estudi, algunes d’elles de manera ocasional i que, per tant, no podem incloure en cap 
de les categories anteriors. Les migrants i divagants sumen 46 espècies.

Finalment, cal citar també les exòtiques. Aquestes són aus que provenen de capti-
vitat però que s’escapen o són alliberades. Malgrat no ser autòctones, sovint s’acaben 
adaptant, com veiem a les ciutats. D’aquestes hem vist 5 espècies, però no pareix que 
cap d’elles haja sobreviscut.

Quant a les espècies reproductores, cal dir que ho són la majoria de les sedentàries 
o residents i les estivals. En total, tenim constància que ací es reprodueixen fins a 
121 espècies, a les que cal sumar el cucut reial (Clamator glandarius), que ho fa de 
manera esporàdica. Algunes ho han deixat de fer, com la cua-roja reial (Phoenicurus 
phoenicurus) o la xitxarra de canyar (Acrocephalus scirpaceus). A més, tenim quatre 
espècies encara per confirmar: el picot garser menut (Dendrocopos minor), el maste-
gatatxes (Ficedula hypoleuca), el xitxarrot (Acrocephalus arundinaceus) i l’esparver 
d’espatlles negres (Elanus caeruleus). La majoria nidifiquen tots els anys però vuit 
d’aquestes ho fan de manera esporàdica.

Durant aquests vint anys hem vist com algunes espècies pareixen anar a més, sobre-
tot les d’hàbitat forestal, com el gaig (Garrulus glandarius) o estan en expansió i han 
anat arribant a les nostres terres, com és el cas de la tórtora turca (Streptopelia decao-
to) o capsot d’esquena roja (Lanius collurio). Mentrestant, altres espècies són cada 
vegada més escasses, com el mussol (Athene noctua) o, pràcticament, desapareixen, 
com l’òliba (Tyto alba) o el còlbit negre (Oenanthe leucura). 

Sospitem que un dels factors que tenen relació en les variacions poblacionals 
d’algunes espècies és la despoblació dels nostres pobles i masos, que ha fet que moltes 
de les terres antigament cultivades s’estiguen convertint, a poc a poc, en masses bos-
coses, afavorint així a algunes espècies i perjudicant-ne a unes altres. Però això reque-
reix un estudi molt més elaborat que va més allà del que pretenem en aquest article.

La informació es presenta de forma taxonòmica, és a dir, en funció del parentesc 
evolutiu de les espècies, agrupant-les en els ordres taxonòmics als quals pertanyen. 
Hem seguit, de fet, el criteri dels Anuaris ornitològics. Amb el nom comú de cada 
ocell, afegim també el nom científic, per tal d’evitar confusions, ja que no totes les 
espècies es diuen igual en tots els pobles. En alguns casos, a falta de noms locals, hem 
optat per posat el que reben en altres comarques.
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ANSERIFORMES
L’ordre dels anseriformes inclou totes les espècies d’oques, ànecs i cignes. En la 

zona d’estudi només tenim una espècie d’ànec reproductora, encara que, de manera 
esporàdica, se’n poden vore d’altres. Les domèstiques no s’inclouen.

SARSET   Anas crecca
Divagant. Només tenim una cita d’aquest petit ànec a la comarca, concretament, sis 

exemplars el 5 de novembre de 2007 en una bassa de Portell.

COLLVERD   Anas platyrhynchos
Sedentària. Present durant tot l’any i nidificant, però poc abundant tant en els rius 

com en les basses de la comarca. A finals de l’estiu és possible observar concentracions 
en el riu Bergantes.

BOIX    Aythya ferina
Migrant. Aquest ànec només s’ha observat en una ocasió: un grup de quatre exem-

plars en migració postnupcial en la Vega del Moll de Morella, en 1998.

GALLIFORMES
L’ordre dels gal·liformes (galliformes en nomenclatura científica) inclou espècies 

domèstiques com gallines i galls dindis o titots però també faisans, guatles i perdius.

PERDIU   Alectoris rufa
Sedentària. Abans, una espècie molt abundant. En canvi, avui en dia, l’abandonament 

de les pràctiques agrícoles, la caça abusiva i, fins i tot, les reintroduccions d’exemplars 
criats en granges amb finalitats cinegètiques, posen en perill les seues poblacions. 
Potser mai desapareixerà perquè és una espècie autòctona i ben adaptada al medi, però, 
cal destacar que, si no canvien les condicions actuals, les densitats a les quals estaven 
acostumats els caçadors d’altres temps, ja mai més tornaran a ser iguals.

Perdiu, Alectoris rufa (Passeriformes) Corba marina grossa, Phalacrocorax carbo (Pelecaniiformes)
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GUATLA, GUATLLA Coturnix coturnix
Estival. Durant l’època de cria prefereix cultius de cereal o zones amb una bona co-

berta vegetal. Les poblacions de guatles, com passa amb les perdius, van en descens. 
Antigament era habitual escoltar-les cantar en els sembrats; ara costa més. Malgrat 
tot, és una espècie cinegètica i l’administració continua permetent la seua caça. Les 
organitzacions conservacionistes, en canvi, demanen la seua prohibició.

PODICIPEDIFORMES
Els podicipediformes són ocells aquàtics i estan representats només per la família 

dels cabussets o escabussonets.

ESCABUSSONET  Tachybaptus ruficollis
Fins a l’any 2001 no es tenia constància de la presència d’aquesta espècie aquàtica 

en la comarca. Tenim diverses cites de migració. Però sabem que s’ha reproduït en 
trams del riu Bergantes (Palanques i Forcall) i també en basses d’ús ramader (Morella i 
Ares). Per tant, més que migrant, als Ports, podríem considerar-lo estival i reproductor 
esporàdic.

PELECANIFORMES
Aquest és l’ordre on pertanyen els pelicans però també inclou diverses famílies 

d’ocells marins, com la dels corbs marins.

CORBA MARINA GROSSA   Phalacrocorax carbo
Hivernant escàs i de pocs exemplars, especialment en el Bergantes. La seua presèn-

cia en la zona és recent i està relacionada amb les poblacions de peixos.

CICONIIFORMES
Els ciconiformes són un ordre d’ocells de certa grandària, amb potes i bec llargs que 

solen moure’s en llocs on hi ha aigua. A més de les cigonyes, que ens visiten de tant en 
tant, el més comú a la comarca és l’agró blau.

MARTINET   Nycticorax nycticorax
Migrant poc comú. Hi ha dues cites al riu Calders: una en Forcall en agost de 2005 

i una altra en Cinctorres, en agost de 2016.
 

ESPLUGABOUS  Bubulcus ibis
Migrant poc comú. El 5 de novembre de 2007, per exemple, es van poder vore dos 

exemplars que anaven buscant menjar entre unes vaques que pasturaven a la Canà 
d’Ares.
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GARSETA BLANCA  Egretta garzetta
Cas semblant a l’esplugabous. S’observen exemplars en migració però sempre de 

manera escassa.

AGRÓ BLAU   Ardea cinerea
Resident no reproductor, present durant tot l’any. La majoria dels exemplars són 

jóvens.

AGRÓ ROIG   Ardea purpurea
Migrant poc comú i amb poques cites durant tots aquests anys.

CIGONYA NEGRA  Ciconia nigra
Migrant observada pràcticament tots els anys, en pas, sempre en solitari o en grups 

de dos o tres exemplars, com a molt.

CIGONYA BLANCA  Ciconia ciconia

També migrant però d’aparició més esporàdica que la seua parenta negra. De vega-
des es presenten en grans concentracions, com en setembre de 2016, en què una ban-
dada d’uns 110 exemplars va passar la nit al nucli urbà de Vilafranca.

 
FALCONIFORMES

L’ordre dels falconiformes el formen tots els rapinyaires diürns. Dins d’aquest grup 
trobem, entre d’altres, àguiles, voltors, falcons, esparvers i moixetes.

PILOT    Pernis apivorus

Au rapinyaire migrant que sol presentar-se en grans bandades durant les seues mi-
gracions. En la primaveral, solen passar des de primers de maig fins a meitat juny. La 
postnupcial comença a mitjans d’agost i s’allarga fins a finals de setembre. Destacar 

Cigonya negra, Ciconia nigra (Ciconiidae) Voltor comú, Gyps fulvus (Falconiformes)
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els 1.740 exemplars vists en pas el 4 de setembre de 2003 en Sorita, en només dues 
hores i mitja, o els 1.075 del 13 de setembre de 2015 en Ares, en el mateix marge de 
temps. Vora Vilafranca, ja en Aragó, es reprodueix una parella des de fa anys. En can-
vi, a la comarca, encara que s’han observat exemplars durant l’època reproductora, no 
s’ha pogut constatar la seua reproducció.

ESPARVER D’ESPATLLES NEGRES Elanus caeruleus

Rapinyaire d’aparició recent al País Valencià i de nidificació esporàdica. Només ens 
consten dues cites, les dues en la mateixa zona i que podrien indicar la seua nidifica-
ció: un possible exemplar el 28 de juny de 2001 i un altre deu anys més tard, que por-
tava menjar, el 26 de juny de 2011, en la Canà d’Ares. Sembla que aquesta espècie està 
expandint-se des de les seues zones de reproducció de l’oest de la Península Ibèrica.

MILÀ NEGRE  Milvus migrans

Estival i reproductor en les nostres comarques. Sabem que ho fa des de 1998, i en 
aquests anys s’han localitzat unes 18 parelles. Si anys enrere, el nombre de parelles 
nidificants anava en augment, ara passa just el contrari i estan anant a menys.

MILÀ REIAL   Milvus milvus
Migrant poc comú. Se’ls ha vist en plena època de cria però no ens consta la seua 

nidificació, i és que alguns exemplars es poden quedar setmanes en un lloc concret 
abans de continuar el seu camí. Darrerament, es deixen vore també en ple hivern, con-
cretament pels voltants de Morella, a la vegada que hem sabut d’un lloc, entre els Ports 
i el Matarranya, on s’ajunten per passar la nit. Aquestes observacions podrien indicar 
que tenim una nova espècie hivernant a la comarca, això sí, de molt pocs exemplars.

TRENCALÒS , CREBALÒS   Gypaetus barbatus
Cap de nosaltres n’hem vist mai cap per aquesta zona, però existeixen cites de l’any 

2007, concretament, dos exemplars en dispersió procedents d’un projecte de reintro-
ducció de l’espècie en Andalusia. Ho sabem perquè portaven emissor GPS.

AUFRANY, MILOCA Neophron percnopterus
Estival i nidificant, amb sis parelles reproductores en la zona en estudi. És una de les 

espècies amb major nivell de protecció de les que tenim entre nosaltres i, afortunada-
ment, la seua tendència, en el País Valencià, és positiva.

VOLTOR COMÚ  Gyps fulvus
Sedentari i nidificant relativament comú però localitzat. La població reproductora 

ha passat de les 18 parelles en 1997 a les 81 del 2016, de les que, per cert, només van 
arribar a volar 60 polls.

VOLTOR DE RÜPPELL Gyps rueppellii
Divagant africà, ací és una raresa. El 8 de novembre de 2008, en Alcoi, es va captu-

rar un jove de l’any i va ser anellat per l’equip del Projecte Canyet. El 3 de setembre de 
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2010 es detecta la presència d’un exemplar jove en el menjador d’aus necròfagues de 
Sorita, no lluny dels penya-segats on, uns anys abans, ja se’n va poder vore un, en vol.

VOLTOR NEGRE  Aegypius monachus
Divagant poc comú. S’han vist exemplars jóvens de manera puntual en diversos 

punts de la comarca. Com a curiositat, dir que en gener i febrer de 2009, a l’abocador 
de Vilafranca, vam poder vore un exemplar jove que portava anelles. Es tractava d’un 
voltor molt especial, batejat com “Inici”, ja que era el primer exemplar alliberat del 
programa de reintroducció de l’espècie a Boumort, en el Pirineu de Lleida.
 
ÀGUILA MARCENCA Circaetus gallicus

Estival. Com diu el seu nom, aquesta àguila arriba allà pel mes de març i torna a 
marxar entre setembre i octubre. És relativament comú en tota la comarca, on podria 
assolir una de les densitats més altes de tot l’estat espanyol. S’alimenta bàsicament de 
rèptils.

ARPELLOT DE MARJAL Circus aeroginosus
Migrant relativament comú però sempre de pocs exemplars. Necessita llocs amb 

molta més aigua de la que tenim a la comarca.

ARPELLA PÀL·LIDA Circus cyaneus
Present en la hivernada però sempre en pocs exemplars i en zones molt concretes de 

la zona, com el pla entre Catí i Ares o la Vega dels Llivis de Morella.

ARPELLOT CENDRÒS Circus pygargus
Estival i nidificant, encara que la seua presència com a tal queda restringida a les 

localitats de Catí i Ares, amb 25 parelles reproductores comptabilitzades en 2016. Està 
entre nosaltres des de març fins agost. Com a curiositat, dir que és l’únic rapinyaire 
dels presents en la zona que nidifica a terra.

Àguila marcenca, Circaetus gallicus (Falconiformes) Moixeta, Falco tinnunculus (Falconiformes)
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ASTOR   Accipiter gentilis
Sedentari i relativament comú en zones boscoses. Fora d’aquest hàbitat costa de 

vore. A mesura que els boscos es van regenerant, van augmentant també les seues po-
blacions. Per la zona s’estimen unes 40 parelles.

ESPARVER   Accipiter nisus
És molt semblant a l’astor i comparteix hàbitat amb ell, però és més menut. És 

bastant comú però difícil de detectar. En aquesta zona es considera sedentari, però se 
solen observar també moviments de pas d’exemplars procedents de més al nord.

ALIGOT   Buteo buteo
Sedentari, encara que és molt possible que les aus que ací són reproductores, passen 

els hivern en altres latituds, ja que és més abundant en primavera i estiu que durant els 
mesos hivernals. Nidificant comú.

ÀGUILA CRIDANERA Aquila clanga
Espècie del nord i est d’Europa i Àsia. Les poblacions europees hivernen entre Tur-

quia, el nord-est africà i  la península aràbiga, però des de 1990 es tenen cites d’esta 
espècie al País Valencià, concretament d’un exemplar que sol hivernar al Fondo d’Elx 
i que se’l coneix familiarment com “Tönn”. Gràcies al fet que va equipada amb un 
localitzador GPS, sabem que el 3 d’abril de 2010 va passar escassament a 2.500 m de 
Torremiró.

ÀGUILA IMPERIAL  Aquila adalberti
La distribució d’aquesta espècie en España queda restringida al centre i sud penin-

sular. En setembre de 2008, es va vore un exemplar juvenil a la Mola d’Ares. Aquesta 
és la primera cita al País Valencià i l’única coneguda, fins ara, per a la zona.

ÀGUILA REIAL  Aquila chrysaetos
Sedentària. És l’àguila de major envergadura que caça per la zona. Coneixem entre 

12 i 13 parelles nidificants, encara que algunes d’elles algun any crien a la província de 
Terol, Tinença o Baix Maestrat. La població es manté estable des de 1998, o fins i tot 
ha millorat, però l’augment de les zones boscoses i, potser també, la instal·lació dels 
parcs eòlics no sembla que l’estiguen afavorint. Habitualment nidifica en roques, en-
cara que també ho pot fer en arbres. De les deu parelles que es van seguir l’any 2016, 
només van volar polls en set dels nius.

ÀGUILA CALÇADA  Aquila pennata
Estival i una de les aus rapinyaires més abundants en la zona, ja que ens consta que 

hi ha unes 60 parelles. Aquesta àguila de grandària modesta cria en zones forestals 
però sol caçar en àrees més obertes. Abandona les nostres comarques a meitat del mes 
de setembre.

ÀGUILA CUABARRADA Aquila fasciata
Sedentària i l’espècie més escassa de totes les presents, amb una única parella. Du-
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rant els darrers anys no han tingut massa èxit reproductiu i, només en contades oca-
sions, s’ha vist volar algun poll. L’espècie està catalogada per la Generalitat Valencia-
na com a Vulnerable i, en la província, presenta greus problemes de conservació. De 
tota manera, aquesta zona, per les seues característiques climàtiques, no és la més apta 
per a aquesta espècie, ja que prefereix territoris més càlids.

ÀGUILA PESCADORA Pandion haliaetus
Migrant escassa, encara que tots els anys veiem el pas d’algun exemplar.

MOIXETA PETITA  Falco naumanni
Fins a l’any 2012 no sabíem res sobre la presència d’aquesta petita au rapinyaire en 

la comarca. Per desgràcia, es va “descobrir” per la localització d’un exemplar mort 
després d’haver col·lisionat amb un dels aerogeneradors dels parcs eòlics. Amb tota 
seguretat, es tracta d’una espècie migrant escassa que, a més, és difícil de diferenciar 
de l’altra moixeta, molt més abundant.

MOIXETA    Falco tinnunculus
Sedentària i comú. Arriba a nidificar, fins i tot, dins d’algun poble. És la més abun-

dant de les rapinyaires diürnes.

FALCÓ CAMA-ROIG Falco vespertinus
Migrant escàs, ja que el seu pas migratori natural és per la part oriental del Medi-

terrani. Les primeres cites es van donar en 2008, en Catí, amb tres exemplars. Fins 
ara, sempre que s’ha vist ha sigut en el pas prenupcial, concretament en maig, i s’han 
observat grups de fins a 15 exemplars.

ESMERLA   Falco columbarius
L’esmerla és una petita au rapinyaire hivernant. I és que pràcticament tots els anys 

tenim algun exemplar per les nostres terres, entre els mesos de setembre i març.

Moixeta, Falco tinnunculus (Falconiformes) Grues, Grus grus (Gruiformes)
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FALCONET   Falco subbuteo
Estival i nidificant. Fa niu en zones boscoses però sol caçar en ambients més oberts. La 

seua població en les nostres comarques presenta fluctuacions segons els anys. No sabem 
els motius. En general, per al nostre territori s’estima una població d’unes 25 parelles.

FALCÓ DE LA REINA Falco eleonorae
Espècie estival. Les seues poblacions nidificants més properes són les de les illes 

Columbretes. Aquesta espècie té la particularitat de què retarda la seua reproducció 
en les illes per tal de fer-la coincidir amb la migració postnupcial i tindre, d’aquesta 
manera, més caça potencial i, per tant, un major èxit reproductiu. Per la nostra zona, 
captem la seua presència entre juny i juliol, segurament per la falta d’aliment en els 
seus territoris. Solen ser exemplars solitaris que penetren en el continent a la recerca 
d’insectes i ocellets, que cacen en vol. Passen els hiverns a Madagascar.
 
FALCÓ PELEGRÍ  Falco peregrinus

Sedentari. Nidifica en parets rocoses i, en contra del que podria semblar, no és es-
pecialment abundant en la zona. Per la comarca podrien haver unes 16 parelles, però 
segons les dades que tenim dels darrers anys, sembla que la població podria estar en 
descens. 

GRUIFORMES
En aquest grup, que rep el seu nom per les vistoses grues, estan incloses també altres 

espècies d’aus aquàtiques, com les gallinetes i rasclons que viuen als nostres rius.

GRUA    Grus grus
Migrant. La migració d’aquestes aus és un autèntic espectacle. No és un fenomen 

que puguem vore tots els anys però cal estar atents, especialment al pas postnupcial. 
Normalment són poquetes les que solen passar per les nostres terres, però hi ha casos 
especials, com el pas del dia 29 de setembre de 2012, en què es van veure 428 exem-
plars passant per damunt de Morella. El mateix dia, des de Torremiró, en un parell 
d’hores, vam poder-ne registrar més de 2.000. Agrupades en bandades en perfecta 
formació, venien de la costa i, després de creuar tota la comarca, van seguir la ruta per 
terres aragoneses. De fet, en la província de Terol estan les llacunes de Gallocanta on, 
en aquestes dates, es poden vore concentracions de milers de grues.

RASCLÓ   Rallus aquaticus
Sedentari i nidificant més comú del que aparenta, sempre relacionat amb llocs amb 

aigua de certa entitat. És difícil de vore, ja que sol estar amagat entre la vegetació de 
ribera, en canvi, el seu crit d’alarma és molt exagerat i delata la seua presència.

POLLA D’AIGUA, GALLINETA Gallinula chloropus
Sedentària i nidificant. Com el rascló, viu vora els llocs on hi ha aigua suficient; 

especialment, rius i basses amb vegetació pels marges.
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FOTJA    Fulica atra
Només tenim una cita durant tots aquests anys i va ser al riu Bergantes. Possiblement 

es tractava d’un migrant.

SISÓ    Tetrax tetrax
Observat en rares ocasions durant la migració. A les zones on viu de Terol també és 

cada vegada més escàs.

CHARADRIIFORMES
Els caradriformes són un ordre d’ocells que inclou una gran quantitat d’espècies. La 

majoria són limícoles, ocellets de potes llargues que solen trobar-se en zones humides 
i enfangades, si bé, altres prefereixen hàbitats esteparis. D’aquest ordre són també les 
gavines.

CAMALLONGA  Himantopus himantopus
Migrant escàs amb un únic registre en Ares, de l’any 2004, de dos exemplars.

XIRULIT, XIROLITA Burhinus oedicnemus
De moment, el cataloguem com estival. No tenim cites d’aquesta espècie durant 

l’hivern però no podem descartar-ho del tot. Nidifica en zones planes i amb escassa 
vegetació. En la nostra zona, les seues poblacions pareixen anar en descens.

CORRIOL MENUT  Charadrius dubius
Estival i nidificant. Presents en els rius Bergantes, Calders i Cantavella, on nidifica 

entre les graves dels màrgens. La població reproductora presenta fluctuacions segons les 
condicions en les quals es troba el riu: el nivell de l’aigua, si hi ha hagut o no avingudes, 
la quantitat i tipus de vegetació associada, etc. Des del primer cens de 1997 en què es van 
comptabilitzar sis parelles reproductores, la població va pujar a les 30 parelles en 2004 

Corriol Pit-roig, Charadius morinellus (Charadriiformes) Corriol menut, Charadius dubius (Charadriiformes)
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(degut, en part, a com va quedar el riu Bergantes després de les pluges del 2000, eliminant 
bona part de la vegetació de ribera). En els darrers anys les parelles varien de sis a nou.

CORRIOL PIT-ROIG  Charadrius morinellus
Migrant escàs, se sol observar en ocasions en el pas postnupcial en les zones més 

altes, especialment de Castellfort, Vilafranca i Portell. Destaca una cita de setembre de 
2014 de deu exemplars en la Mola d’Ares.

FUSELL   Pluvialis apricaria
Només una cita en el 1999 d’una vintena d’exemplars en la Vega dels Llivis de Mo-

rella. Segurament, una parada en plena migració, ja que es tracta d’una espècie que es 
presenta com a hivernant en alguns punts del litoral.

FUSELL DE MAR  Pluvialis squatarola
Una única cita, en Ares, d’un exemplar en migració. Aquesta espècie, com l’anterior, 

es presenta com a hivernant en la costa.

MERITA   Vanellus vanellus
Migrant escàs, encara que alguns hiverns freds s’han vist merites en la zona, espe-

cialment en àrees de cereal.

BEQUERUDA  Gallinago gallinago
Esporàdica. Només una cita de dos exemplars en data 22 de novembre de 2009 en el 

riu Bergantes, prop de Forcall.

BECADA, GALLINETA CEGA Scolopax rusticola
Hivernant escàs però present tots els anys. Durant la seua estada prefereixen els 

boscos humits.

XERLOVITA   Tringa ochropus
Migrant i, probablement, també hivernant, ja que, des de 2007, l’hem poguda obser-

var amb relativa facilitat en mesos freds com desembre i febrer.

XERLOVITA CAMAGROGA Tringa glareola
Migrant. Es poden observar exemplars en punts d’aigua, especialment en el pas 

postnupcial, és a dir, el de tardor.

SISETA DE PIT BLANC Actitis hypoleucos
Migrant relativament comú durant els episodis migratoris, sempre prop d’algun punt 

d’aigua. Se l’ha citat com possible nidificant en diverses publicacions però ens decan-
tem per descartar aquesta possibilitat.
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GAVINA VULGAR  Chroicocephalus ridibundus
Divagant. Només una cita, en Portell, de 7 d’agost de 2014. Un únic exemplar en 

una bassa de terra.

GAVINOT ARGENTAT MEDITERRANI  Larus michahellis
Divagant des de la costa. Aquesta gavina, durant els darrers anys, ha anat en aug-

ment i, des del litoral, se la veu desplaçant-se cap a l’interior, buscant aliment, fins al 
punt que ja és comú en llocs tan propers com Xert o Sant Mateu. 

COLUMBIFORMES
Els columbiformes és l’ordre d’ocells en què estan els coloms i similars. Als Ports 

podem vore fins a cinc espècies.

COLOM ROQUER  Columba livia
Sedentària. És l’espècie de la que deriven els coloms domèstics. En la comarca són 

escasses i queden arraconades als llocs més inaccessibles dels nostres barrancs, entre 
roques i cingles.

XIXELLA   Columba oenas
Sedentària i nidificant molt escassa. Es tracta d’una espècie que fa uns anys era re-

lativament abundant però és possible que el progressiu abandonament de l’agricultura 
haja afectat les seues poblacions.

TODÓ    Columba palumbus
Sedentari i nidificant abundant per tota la comarca. És una espècie que clarament ha 

anat a més.

Tórtora turca, Streptopelia decaocto (Columbiformes) Xot, Otus scops (Strigiformes)
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TÓRTORA TURCA, “TÓRTOLA” TURCA  Streptopelia decaocto
Sedentària i nidificant. Aquesta espècie és d’aparició recent a la nostra comarca (allà 

per l’any 2004) fruit de la seua expansió natural des de l’Europa de l’Est. No sol estar 
massa lluny de les zones habitades: pobles, masos, granges, etc.

TÓRTORA VULGAR, “TÓRTOLA”  Streptopelia turtur
Estival i nidificant, cada any sembla que n’hi ha menys. Presenten problemes de 

conservació en tota la península i, malgrat tot, segueix sent una espècie cinegètica. En 
alguns pobles es coneixen com a ‘tordoletes’.

CUCULIFORMES
Els cuculiformes tenen dues espècies representades a la nostra península. Les dues 

són especialistes en parasitar nius d’altres ocells.

CUCUT REIAL  Clamator glandarius
Espècie estival que sembla que no es reprodueix tots els anys. Les primeres cites 

per a la comarca les vam obtenir en 1990, encara que ja era coneguda per ací. Entre 
els anys 2003 i 2010 es van localitzar diverses parelles nidificants, però ja no se n’han 
tornat a vore. La seua presència sembla estar relacionada amb la de les larves de la 
papallona Lymantria dispar, defoliadora de les carrasques. Com a curiositat, dir que 
ponen en nius d’altres espècies, però a diferència dels cucuts comuns, les seues vícti-
mes són garses i altres còrvids.

CUCUT, CUQUELLO Cuculus canorus
Estival i reproductor comú. Solen pondre en els nius de pardalets menuts com bi-

txacs, barba-rojos i similars. És un ocell molt fàcil de detectar pel cant. Quan el veiem, 
no l’hem de confondre amb l’esparver, amb qui guarda una certa semblança física.

STRIGIFORMES
L’ordre dels estrigiformes és el dels rapinyaires nocturns. A la nostra zona podem 

trobar fins a set espècies. És interessant saber-les identificar d’oïda, ja que són molt 
difícils de vore.

ÒLIBA   Tyto alba
Sedentària i nidificant però molt escassa. Abans l’òliba estava present en tots els 

pobles i molts masos. Avui està pràcticament desapareguda en la zona. En els darrers 
anys hem assistit a la seua desaparició en pobles com Ares, Castellfort, la Mata o Cinc-
torres, sense saber els motius. En molts casos, als nuclis urbans, ha estat substituïda 
pel caro (Strix aluco). Cal aclarir que avui dia, en alguns llocs, hi ha una confusió amb 
el nom, ja que sentim dir ‘oliba’ però referit al xot (Otus scops), un altre ocell nocturn 
que també sol nidificar als pobles.
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XOT    Otus scops
Estival i nidificant comú que viu en tot tipus d’ambients. Cal estar vigilant amb 

aquesta espècie, ja que els anys 2015 i 2016 s’ha detectat un descens sobtat en la quan-
titat de parelles reproductores. Com en el cas de les òlibes, desconeixem les causes.

BRÚFOL, DUC  Bubo bubo
Sedentari i nidificant. Al nostre territori fa niu en parets rocoses. Sense ser abundant, 

està àmpliament distribuït per tota la comarca.

MUSSOL   Athene noctua
Sedentari i nidificant. Abans era molt més abundant que en l’actualitat. Això podria 

estar relacionat amb el fet que el mussol prefereix zones cultivades amb arbres disper-
sos, i aquests hàbitats han anat a menys.

CARO    Strix aluco
Sedentari i cada cop més abundant com a nidificant. Sembla que ha anat a més a me-

sura que ha anat augmentant la massa boscosa. Però és que també han anat colonitzant 
les zones urbanes i és habitual que crien també en edificis abandonats.

MUSSOL BANYUT  Asio otus
Sedentari i present com a nidificant. Sembla que les seues poblacions fluctuen molt 

en funció de la major o menor disponibilitat d’aliment. I és que els anys quan hi ha 
molts talps i ratolins, el mussol banyut és un nidificant comú en els nostres boscos.

MUSSOL MARÍ  Asio flammeus
Migrant rar. És una altra espècie que ens hauria passat desapercebuda si els aerogene-
radors dels parcs eòlics no hagueren matat tres exemplars l’any 2012.

CAPRIMULGIFORMES
Aquest és un altre ordre d’ocells nocturns. Igual que amb els estrigiformes o rapin-

yaires nocturns, és important conéixer com és el seu cant per tal de poder-lo identificar.

SABOC   Caprimulgus europaeus
Estival i nidificant relativament comú. Els seus hàbits de vida nocturna fan que puga 

passar molt desapercebut. Tot i això, els podem sentir cantant i, si tenim sort, vore’ls 
a l’escalfor d’alguna carretera. Això sí, cal anar molt amb compte de no atropellar-los.

SABOC COLL-ROIG  Caprimulgus ruficollis
Ha estat citat en diversos atles d’aus reproductores com a nidificant. Sí que ho és a la 

comarca veïna del Baix Maestrat. Als Ports no l’hem vist en temporada de cria. Només 
hem trobat un parell d’exemplars atropellats, possiblement d’animals en migració. 
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APODIFORMES
L’ordre dels apodiformes està representat per tres espècies de falcies. Cal vigilar no 

confondre les falcies amb les oronetes, que pertanyen a l’ordre dels passeriformes.

FALCIA   Apus apus
Estival i comú. Espècie molt lligada a les poblacions, utilitzant els edificis per fer 

niu. Venen a primers de maig i se’n van a finals de juliol o a primers d’agost. Com a 
exemple, citar els més dels 500 exemplars que van passar per Vilafranca, en poc més 
d’un quart d’hora, el 28 de juliol de 2010.

FALCIA PÀL·LIDA  Apus pallidus
Estival i no tan abundant com la falcia comuna. Aquestes dues espècies de falcia són 

molt difícils de diferenciar, però la pàl·lida es queda més temps que l’altra. Fins a l’any 
2016 teníem poques dades d’aquesta espècie en la comarca, encara que sabíem de la 
seua reproducció als pobles de la costa. Aquest any s’han detectat sis parelles criant en 
Ares i una en Vilafranca, totes dins del nucli urbà.

BALLESTER   Apus melba
Com la resta de falcies, és estival i reproductor a la comarca. Aquesta és la més gran 

de les tres i es reprodueix en penya-segats. 

CORACIIFORMES
La major part dels ocells d’aquest ordre són tropicals i de colors cridaners. A les nos-
tres comarques se’n poden vore fins a quatre.

BLAUET   Alcedo atthis
Sedentari i nidificant. En 1999 es va prospectar la seua presència en la comarca i es 

van localitzar nou parelles entre els rius Bergantes, Calders i Cantavella, que són els 
que tenen les condicions que necessita aquesta bonica espècie.

ABELLEROL, PARDAL PLOVEDOR  Merops apiaster
Estival i reproductor comú però localitzat, ja que necessita talussos terrosos on po-

der excavar les galeries on fan els nius.

CAVALLER   Coracias garrulus
Migrant escàs. No ens consta la seua cria per la zona però hi ha una cita en Catí en 

plena temporada de reproducció. En canvi, una mica més cap a l’est de la província sí 
que es reprodueixen. Això sí, de manera escassa.

POLPUT, PUPUT  Upupa epops
Estival i nidificant comú. En la província es continua veient durant el període hiver-

nal per davall dels 500 metres sobre el nivell del mar.
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PICIFORMES
Els piciformes són ocells que viuen en arbres, els quals foraden a cops de bec, tant 

per cercar menjar com per fer niu o també per comunicar-se. Per la zona tenim fins a 
quatre espècies, una d’elles, encara per acabar de confirmar.

MELINDROSA, FORMIGUER  Jynx torquilla
Estival i nidificant bastant comú. Encara que té un color terròs que li facilita passar 

desapercebut, és fàcil de detectar pel seu cant, sobretot al principi de la temporada 
reproductora. Passat aquest moment, és molt més discret. 

PICOT, PIGOT  Picus viridis
Sedentari i nidificant. Encara que no es deixa vore amb facilitat, es detecta la seua 

presència d’oïda, sobretot en primavera, quan és especialment cridaner. Per tal de ni-
dificar, forada els troncs dels arbres, cosa que també els delata.

PICOT GARSER  Dendrocopos major
Sedentari i nidificant prou comú. Com el picot verd, fa niu als troncs dels arbres, els 

quals forada també a cops de bec. Les seues poblacions sembla que van en augment de 
la mateixa manera que ho fan les masses boscoses.

PICOT GARSER MENUT  Dendrocopos minor
Un dels misteris de l’avifauna comarcal. Va ser citat en la Història Natural dels Països 
Catalans, de 1986, i aquesta cita es torna a recollir en l’Atlas de les Aus Nidificants 
de la Comunitat Valenciana, de l’any 1991, on es comenta la seua possible presència 
com a nidificant en el nord de Castelló. En l’Atlas comenten que només es va observar 
en dues ocasions: en Fredes i en Vallibona, però no donen més informació. En deu 
anys no es torna a saber res més d’aquesta espècie però apareix una cita en el segon 
volum de la revista Dugastella, de 2001, on es comenta que s’escolten cants territorials 
de diversos individus en data 6 d’abril de 2001, en el Barranc dels Horts d’Ares. La 

Aiguarol, Merops apiaster (Coraciiformes) Cogullada fosca, Galerida teklae (Passeriformes)
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cita és de M. A. Monsalve, A. Alcocer i D. Almenar. Des d’aquell moment s’ha buscat 
en la zona i, encara que s’han vist exemplars en Ares i Morella i s’han escoltat cants 
atribuïbles a l’espècie, no hem tret res en clar. Però sabem que l’espècie està en expan-
sió en Espanya i, per tant, la seguirem buscant. 

PASSERIFORMES
L’ordre dels passeriformes rep aquest nom dels Passer, que és el nom científic del 

gènere dels populars pardals, ací més coneguts com a teuladins o vileros. Per la nostra 
zona, per extensió, se’ls diu ‘pardals’ a quasi tots els d’aquest ordre, exceptuant, si de 
cas, els més grans, la família dels corbs. Són més de cent les espècies d’aquest grup de 
les que tenim constància que viuen o s’han pogut vore per ací.

ALOSA BECUDA  Chersophilus duponti
Si abans parlàvem d’un misteri, ara en tenim un altre. S’ha vist alosa becuda en un 

parell d’ocasions, possiblement exemplars en dispersió, com és el cas d’un jove de 
l’any, entre Portell i La Iglesuela del Cid, en data 19 d’agost de 2008. Però el fet que 
estiga present com a sedentària en zones del sud d’Aragó i que tinga uns hàbits molt 
discrets, ens fa pensar que la seua reproducció en les nostres terres podria haver-nos 
passat desapercebuda. Viu en llocs secs i amb poca vegetació.

CALÀNDRIA   Melanocorypha calandra
En l’Atlas de les Aus Reproductores d’Espanya de 2003, apareix com a reproduc-

tora en aquesta comarca, però entenem que podria tractar-se d’una errada, ja que en 
Castelló no s’ha detectat mai com a nidificant. L’únic que s’ha observat són exemplars 
divagants procedents dels territoris d’hivernada aragonesos.

TERREROLA   Calandrella brachydactila
Migrant escàs, citat com a nidificant en aquesta comarca en l’Atlas de 2003. L’espècie, 

fa uns anys, era de presència estival i nidificant en algunes zones de la província, però 
ara, en Castelló, són escasses les cites d’aquesta terrera. També hi ha qui diu haver vist 
la terrerola rogenca (Calandrella rufescens), però ho hem de deixar en suspens.

COGULLADA VULGAR  Galerida cristata
Sedentària i nidificant, associada a les àrees cultivades. En hivern, part de la seua po-

blació migra cap a zones més càlides. Pel que fa al nom, cal advertir que, per la comar-
ca, la paraula ‘cogullada’ no només representa a aquesta espècie sinó que sol englobar 
a tots els alàudids, és a dir, les dues cogullades, cotolius, aloses, terreroles i calàndries.

COGULLADA FOSCA Galerida theklae
Sedentària, nidificant i molt difícil de distingir, en camp, de la cogullada vulgar. 

Per regla general, sol ocupar espais no agrícoles amb coberta herbàcia però també, de 
matollar.
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COTOLIU   Lullula arborea
Sedentària i nidificant comú. Prefereix els hàbitats oberts amb presència d’arbres 

dispersos. Té un cant molt característic i repetitiu.

ALOSA   Alauda arvensis
Sedentària i abundant. Nidificant en les zones altes i obertes de la comarca. Els mas-

cles solen fer grans exhibicions de cant en vol.

PARPALLÓ   Riparia riparia
Migrant escàs. Fa uns anys es va especular que poguera ser nidificant, ja que, per 

una banda, algunes publicacions el citaven com a tal, i també perquè a la ribera del 
Bergantes, en Ortells, es va vore un exemplar jove en 2006. Però és més probable que 
foren exemplars en migració.

ROQUER   Ptyonoprogne rupestris
Estival en la comarca però sedentari en altres comarques veïnes. Es nidificant comú 

a les zones rocoses, però quan arriba l’hivern sembla que marxen a cotes més baixes. 
Això implica que no siga un estival estricte, ja que quan la climatologia és més benig-
na, es poden tornar a vore.

ORONETA   Hirundo rustica
Estival i nidificant comú, encara que sembla que les poblacions europees van en 

descens. Per tal d’evitar confusions cal aclarir que, per la zona, la paraula ‘oroneta’ pot 
fer referència a cinc espècies diferents, entre les que estan també el roquer i el parpalló.

ORONETA CUA-ROGENCA Cecropis daurica
Estival i reproductora però molt escassa. Fins a primers del segle XXI, només teníem 

la reproducció d’una o dues parelles en Catí. Però és una espècie d’origen indoafricà 
que, a poc a poc, va colonitzant terres més al nord. De fet, durant aquests darrers anys 

Oroneta cuablanca, Delichon urbicum (Passeriformes) Cueta torrentera, Motacilla cinerea (Passeriformes)
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l’hem vist criar en Ares, Morella, Cinctorres i Portell. Sempre parelles solitàries, sense 
formar colònies.

ORONETA CUABLANCA  Delichon urbicum
Estival i nidificant abundant dins dels pobles. És impagable el servei que ens fan totes 
aquestes espècies d’oronetes, ja que juntament amb les falcies, cada dia es mengen 
milers i milers de mosques i mosquits. Un control de plagues natural que, per les nits, 
complementen les rates penades.

TITETA D’ESTIU  Anthus campestris
Estival i reproductora. Aquesta espècie és relativament comuna i sol viure en zones 

on els arbres són escassos.

TITETA DELS ARBRES Anthus trivialis
Migrant. Se solen vore en pas, normalment formant bandades.

TITETA   Anthus pratensis
Hivernant. Si bé és comú per les nostres comarques, especialment en les zones on hi 

ha aigua, encara ho és més en la costa.

TITETA DE MUNTANYA Anthus spinoletta
Hivernant poc abundant. Se l’acostuma a vore en punts d’aigua, de vegades, a la 

vora de fonts i abeuradors.

CUETA GROGA  Motacilla boyera
Aquesta espècie només es veu en pas per la nostra comarca, però hi ha un parell de 

cites en hivern (gener i febrer), en Morella. Podrien ser exemplars divagants.

CUETA TORRENTERA Motacilla cinerea
Sedentària i nidificant. Localitzada prop dels rius i barrancs amb aigua.

CUETA BLANCA, ENGANYAPASTORS  Motacilla alba
Sedentària i nidificant. Durant l’hivern són més abundants per l’entrada d’exemplars 

procedents del nord. Solen vore’s dins dels pobles. Es pot confondre fàcilment amb la 
cueta torrentera, que és molt similar.

MERLA D’AIGUA  Cinclus cinclus
Nidificant ocasional. S’ha especulat molt sobre la seua reproducció als rius de la 

comarca però no ho havíem pogut constatar fins ara (primavera de 2017), quan veiem 
una parella fer niu en el riu Bergantes, a Sorita. D’aquellniu van acabar eixint tres 
polls. Es dona la circumstància que el riu, en aquell moment, baixava amb més aigua 
del que sol ser habitual, gràcies a una forta nevada que va caure durant el mes de gener 
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d’aquell any. Fins ara, a penes teníem cites: un exemplar, al mateix lloc, en setembre de 
1997 i dos exemplars en la Todolella, en 2003, a més d’un altre possible a Palanques.

PASSAPARET, CARGOLET   Troglodytes troglodytes
Sedentari i nidificant comú. Aquests ocellets tan xicotets són coneguts amb diversos 
noms, però cal anar amb compte perquè tradicionalment, per aquests pobles, alguns 
noms que reben, com ‘ull de bou’ o ‘repetit’, s’apliquen tant a aquesta espècie com a 
d’altres igual de menuts.
 
ROSSARDA   Prunella modularis

Sedentari i nidificant poc abundant. El solem trobar en zones de matollar, per da-
munt dels 800 o 900 metres sobre el nivell del mar. No solen ser fàcils de detectar.

CERCAVORES  Prunella collaris
Hivernant. No és una espècie massa comú però, com sol passar amb moltes espè-

cies hivernants que fugen del fred del nord d’Europa, alguns anys se’n veuen més que 
d’altres. Normalment van en grupets de pocs exemplars i es mouen per les parts més 
altes de la comarca. Solen arribar a meitat octubre i marxen en març.

BARBA-ROIG, PIT-ROIG Erithacus rubecula
Sedentari i nidificant. És abundant per tota la comarca, sobretot en zones embosca-

des. En hivern sembla que arriben exemplars procedents del nord d’Europa.

PIT BLAU   Luscinia svecica
És hivernant en les zones humides de litoral. Als Ports, fins ara, només tenim la cita 

d’un exemplar en Morella, en febrer de 2005. Podria ser divagant.

Cercavores, Prunella collaris (Passeriformes) Barba-roig, Erithacus rubecola (Passeriformes)
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ROSSINYOL   Luscinia megarhynchos
Estival i reproductor comú en zones amb vegetació densa, preferiblement en ba-

rrancs i llocs humits. Molt difícils de vore però fàcils de detectar, quan comença 
l’època reproductora, pel seu cant potent i espectacular.

CUA-ROJA FUMADA, CALDERER Phoenicurus ochruros
Sedentari i nidificant comú. Possiblement, les seues poblacions augmenten en hi-

vern amb l’arribada d’exemplars procedents de les terres fredes del nord.

CUA-ROJA REIAL  Phoenicurus phoenicurus
Migrant. Revisant la bibliografia, llegim que aquesta espècie estava catalogada com 

a nidificant en la comarca i que aquest era, pràcticament, l’únic lloc del País Valencià 
on es reproduïa; però des de 1998 només hem obtingut tres cites d’exemplars compa-
tibles amb aquesta hipòtesi. La darrera, de 2005, quan es van vore diversos polls en 
Morella. En l’actualitat es dóna per fet que ja no es reprodueix en tota la Comunitat.

BITXAC ROGENC  Saxicola rubetra
Migrant escàs, més marcat al pas de la tardor. Absent en quasi tota la península, cria 

en els prats i herbassars de més al nord. Passen l’hivern en Àfrica.

BITXAC, CAGAMÀNECS Saxicola rubicola
Sedentari i nidificant comú. Es pot trobar en qualsevol ambient. A l’hivern se’n 

veuen menys, segurament perquè baixen de cota.

CÒLBIT GRIS, CÒLBIA, CUL BLANCA   Oenanthe oenanthe
Estival i reproductor comú. Viu en àrees d’escassa vegetació i camps cultivats. So-

len fer niu en els màrgens dels bancals.

CÒLBIT ROS   Oenanthe hispanica
És també estival, però menys abundant que el gris, amb la que pot compartir hàbitat. 

Normalment prefereix zones més tèrmiques i arbustives.

CÒLBIT NEGRE, CUA BLANCA  Oenanthe leucura
Sedentària i reproductora. Fins fa pocs anys era relativament comú però, als Ports, 

cada vegada és més rara. Pràcticament ha desaparegut de moltes zones on era fàcil 
de vore. Les causes, podríem buscar-les en l’abandonament de les àrees agrícoles i, 
sobretot, a la revegetació natural del medi.

MERLA ROQUERA  Monticola saxatilis
Estival i reproductora en zones rocoses i parts altes de les nostres muntanyes. No és 

massa abundant i les zones de nidificació estan per damunt dels 800 metres sobre el 
nivell del mar. S’està notant una certa disminució en els darrers anys.
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MERLA BLAVA  Monticola solitarius
Sedentari i nidificant. Habita a menor altitud que el seu parent, la merla roquera, 

encara que en aquesta comarca no s’aprecien diferències en aquest sentit. Sol passar 
desapercebuda pel seu comportament discret, però es pot vore fins i tot dins dels nuclis 
urbans com, per exemple, en la muralla de Morella.

MERLA COLLERADA Turdus torquatus
Hivernant, presenta fluctuacions en la quantitat d’exemplars que arriba cada any. No 

són fàcils de detectar.

MERLA   Turdus merula
Sedentària i nidificant abundant. A la comarca se la pot trobar en qualsevol hàbitat. 

A l’hivern hi ha també entrada d’exemplars procedents de terres més fredes. Com a 
curiositat, citar que, en alguns pobles de la comarca, es pensava que el mascle, que té 
el bec de color groc, era d’una espècie distinta de la femella, que el té negre.

TORDANXA, TORD REIAL  Turdus pilaris
Hivernant i, com altres espècies de tords que venen a l’hivern, procedents del nord 

d’Europa, pot variar molt en número d’un any a un altre.

TORD     Turdus philomelos
Sedentari i reproductor escàs en la comarca. Es reprodueix en zones boscoses, sovint 

vora rius o barrancs. En hivern se’ls hi sumen els exemplars procedents del nord, però 
en cap cas arriben al nivell de les comarques veïnes.

BARBERÍ, TORD ALA-ROIG Turdus iliacus
Hivernant. Es desplacen en bandades que venen procedents del nord d’Europa. Són 

més abundants en els hiverns més freds.

Merla, Turdus merula (Passeriformes) Griva, Turdus viscivorus (Passeriformes)
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GRIVA     Turdus viscivorus
Sedentari i reproductor abundant. En hivern es poden vore en grans concentracions, 

segurament perquè se n’afegeixen d’altres procedents d’altres països europeus.

ROSSINYOL BORD   Cettia cetti
Sedentari i nidificant escàs, viu i cria a la vora dels cursos d’aigua però defuig les 

zones més altes i fredes. En hivern és més abundant.

TRIST     Cisticola juncidis
No hi havia cites fins l’any 2008, quan es va detectar tant a Catí com a Forcall. En 

el litoral és una au d’ambients aquàtics i reproductor comú. Sembla estar colonitzant 
l’interior. En 2015 ja el localitzem en Morella en època reproductora; i en 2016, en Vi-
lafranca. Encara que és un ocell sedentari, les parelles presents en la comarca marxen, 
en hivern, a cotes més baixes.

XITXARRA DE CANYAR  Acrocephalus scirpaceus
Estival, aquesta espècie no havia estat citada en la nostra comarca fins l’any 2012. 

La regeneració vegetal dels rius Calders i Bergantes i, especialment, la presència del 
‘senill’ (Phragmites sp.) va fer possible la nidificació d’unes poques parelles, però les 
avingudes d’aigua van fer desaparéixer l’espècie.

XITXARROT    Acrocephalus arundinaceus
Estival. Com en el cas anterior, sabem que van nidificar unes poques parelles l’any 

2013, en els mateixos trams de riu, però s’han continuat sentint cants en època de cria, 
cosa que ens dóna esperances que no haja desaparegut del tot.

BOSQUETA VULGAR  Hippolais polyglotta
Estival i nidificant comú en zones boscoses amb estrat arbustiu, sovint en les proxi-

mitats de camps cultivats. Encara que viuen amagats entre els matolls, els mascles se 
solen deixar veure durant les seues llargues sessions de cant.

BOSQUETA PÀL·LIDA  Hippolais pallida
Citat com a nidificant en diversos atles, és una espècie estival que es reprodueix de 

forma esporàdica i escassa en el País Valencià. Nosaltres no tenim cap cita clara en tots 
aquests anys, cosa que ens faria descartar-la com a nidificant.

BUSQUERETA CUALLARGA, RUFARDA  Sylvia undata
Sedentària i nidificant. Prou comú en la comarca, sobretot en les zones de matollar 

més baixes i càlides.

BUSQUERETA TRENCAMATES, RUFARDA  Sylvia conspicillata
Estival i nidificant escàs. Comparteix hàbitat amb l’anterior.
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BUSQUERETA DE GARRIGA, RUFARDA  Sylvia cantillans
Estival i nidificant comú. Habita en zones boscoses.

CAPNEGRE, BUSQUERETA, RUFARDA   Sylvia melanocephala
Sedentària. Nidificant comú, especialment en esbarzers i altres matolls.

BUSQUERETA EMMASCARADA, RUFARDA  Sylvia hortensis
Estival i nidificant. En la comarca era una espècie escassa, però des de fa uns anys, la 

quantitat d’exemplars que arriben a la primavera sembla que ha anat a més, cosa que fa 
pensar, també, en un augment en la seua reproducció. Prefereix zones arbustives amb 
arbres dispersos.

BUSQUERETA VULGAR, RUFARDA   Sylvia communis
Estival i reproductora, no excessivament comú. Fan niu en arbusts, sovint prop de 

zones cultivades.

BUSQUERETA MOSQUITERA, RUFARDA  Sylvia borin
Estival i nidificant escàs, amb preferència pels boscos caducifolis i humits.

BUSQUERETA DE CASQUET, RUFARDA  Sylvia atricapilla
Sedentària. Més abundant en hivern, sobretot en les zones més baixes, amb l’arribada 

de migrants procedents del nord. Nidificant escàs, encara que sembla que la seua dinà-
mica és positiva. Cria en zones boscoses denses i de matollar espès.

MOSQUITER PÀL·LID  Phylloscopus bonelli
Estival i reproductor comú. Amb els mosquiters cal anar amb precaució per no 

confondre’ls, sobretot en èpoques de pas migratori. Escoltar el seu cant ajuda molt.

Busquereta cuallarga, Sylvia undata (Passeriformes) Busquereta de garriga, Sylvia cantillans (Passeriformes)
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MOSQUITER XIULAIRE  Phylloscopus sibilatrix
Migrant. Només coneixem una cita d’octubre de 1990 en Morella.

MOSQUITER COMÚ Phylloscopus collybita
Recentment una subespècie seua ha adquirit categoria d’espècie: el mosquiter ibèric 

(Phylloscopus ibericus). Aquestes dues espècies es diferencien només pel cant i per-
què, a la península, l’ibèric és estival i el comú, sedentari. A la comarca, de l’ibèric no 
tenim constància, però el mosquiter comú és molt abundant en la hivernada. Els pocs 
que nidifiquen ho fan en zones boscoses humides.

MOSQUITER DE PASSA Phylloscopus trochilus
Migrant. Durant els períodes migratoris se solen vore en arbusts, prop de zones hu-

mides, sovint amb companyia de mosquiters d’altres espècies.

REIET COMÚ  Regulus regulus
Hivernant relativament comú. Aquest petit ocellet, sol moure’s de forma discreta 

per entre les branques d’arbres i arbusts. Fins ara només tenim constància de la seua 
presència durant la hivernada, però no podem descartar que se’n quede algun.

REIET SAFRANER  Regulus ignicapilla
Sedentari i nidificant comú en zones boscoses. De comportament molt semblant a 

l’espècie anterior.

PAPAMOSQUES GRIS Muscicapa striata
Estival. Nidificant en zones boscoses, preferiblement carrascars en cotes baixes i 

mates boscoses vora els rius.

MASTEGATATXES  Ficedula hypoleuca
Migrant i poc abundant. Alguna publicació recull la nidificació d’aquesta espècie a 

la comarca. Nosaltres tenim també alguna dada que aniria en aquest sentit, però no ho 
hem pogut constatar encara.

SENYORETA   Aegithalos caudatus
Sedentaris i nidificants en àrees boscoses. Solen anar en grups familiars.

CAPELLANET  Lophophanes cristatus
Sedentari i nidificant comú, sobretot en pinars. Als Ports, el nom ‘capellanet’ sol 

aplicar-se tant a aquesta espècie com a la primavera, el ferrerolet, el totestiu i, fins i tot 
a la senyoreta.
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PRIMAVERA   Periparus ater
Sedentari i molt comú en pinars. Nidificant. És molt xicotet i s’alimenta de petits 

insectes.

FERREROLET  Cyanistes caeruleus
Sedentari i nidificant comú, abundant en carrascars i boscos mixtes.

TOTESTIU   Parus major
Sedentari i nidificant. Abundant en tot tipus d’hàbitats, inclosos els nostres parcs i 

jardins.

PICA-SOQUES BLAU Sitta europaea
Sedentari i nidificant relativament comú. Aquesta espècie ha augmentat en els da-

rrers anys a mesura que els boscos han anat a més.

PELA-ROQUES  Trichodroma muraria
Hivernant escàs, amb cites d’exemplars solitaris en Portell, Cinctorres, Vilafranca i 

Sorita, sempre en penya-segats rocosos.

RASPINELL   Certhia brachydactyla
Sedentari i nidificant en zones boscoses. Encara que discret i difícil de vore, és prou 

abundant. Identificable pel seu cant característic.

TEIXIDOR   Remiz pendulinus
Migrant escàs i, ocasionalment, hivernant. El 13 de març de 2007 vam detectar un 

exemplar al riu Cantavella, prop de Forcall. El 2 de febrer de 2011, en el mateix lloc, 
tornem a vore almenys dos exemplars; i en març del mateix any, tres exemplars al riu 
Calders.

ORIOL, FIGUERO, PAPAFIGOS  Oriolus oriolus
Estival i nidificant bastant comú. Aquestes boniques aus solen fer niu en arbres ca-

ducifolis, i tenen preferència per les alberedes de rius i barrancs.

CAPSIGRANY, CAPSOT D’ESQUENA ROJA  Lanius collurio
Era considerat com a migrant escàs i tenia poques cites, però en 2015 es va localit-

zar com a nidificant en Vilafranca (sis parelles confirmades), en ambients similars als 
eurosiberians. L’any següent, a la mateixa zona ja en vam comptabilitzar nou, però 
també vam trobar una parella vora el riu Calders, al terme de Morella i, ja fora de l’àrea 
d’estudi del present treball, en el Bovalar del Boixar. Per desgràcia, aquestes dues 
parelles van desertar aquestes zones i no es va poder confirmar la reproducció. Com 
a detall interessant, cal dir que, ara per ara, els Ports és l’únic lloc on es reprodueix 
aquest capsigrany en tot el País Valencià.



ZOOLOGIA
PAPERS DELS PORTS - 2018ramon prades I aLTRES

71

BOTXÍ   Lanius meridionalis
Sedentari i nidificant. Podria ser que part dels seus efectius migraren, en hivern, a 

zones més càlides, ja que sembla que en aquesta estació se’n vegen menys.

CAPSOT   Lanius senator
Estival i nidificant. Encara que en altres parts de la península, aquesta espècie i 

l’anterior semblen estar en tendència negativa, en la nostra zona es mantenen prou bé, 
reproduint-se de forma regular.

GAIG, GATXO  Garrulus glandarius
Sedentari i nidificant. Abundant en zones boscoses, especialment rouredes i carras-

cars. Els gaigs s’alimenten principalment de glans, els quals amaguen en llocs estra-
tègics i recuperen en els moments de falta d’aliment. Aquest hàbit fa que, sovint, les 
llavors acaben germinant. Això fa que siguen, sense pretendre-ho, uns bons repobla-
dors del bosc.

GARSA   Pica pica
Sedentària. Nidificant comú encara que els seus efectius semblen haver anat de 

baixada en els darrers anys.

GRALLA DEL BEC ROIG Pyrrhocorax pyrrhocorax
Sedentària i nidificant comú. Cria en penya-segats, però també en masos i en alguns 

dels nostres pobles com, per exemple, Morella i Ares. En 2008, alguns de nosaltres, 
vam realitzar un treball sobre la població i distribució d’aquesta espècie en el nord-
oest de la província de Castelló; el resultat va ser d’unes 120 a 158 parelles reproduc-
tores, distribuïdes en 28 localitats.

GRALLA, GRALLA COLLERADA  Corvus monedula
Sedentària i nidificant molt localitzada. Hi ha qui pot pensar que aquesta espècie és 

abundant, potser per confusió amb altres còrvids, com la cornella negra o la gralla de 
bec roig. Però la realitat és molt diferent i, en tot el territori, no tenim ni 50 parelles 
reproductores. La colònia més important, en la rambla Sellumbres.

CORNELLA NEGRA, CORBA  Corvus corone
Sedentària i abundant. Alguna vegada s’ha confós amb la gralla ‘collerada’, que 

és molt més escassa. Mentre la cornella nidifica en arbres, la gralla, ho fa en cingles 
rocosos.

CORB    Corvus corax
Sedentari. Nidificant bastant comú en la comarca. En hivern es poden vore grans 

concentracions d’aquesta espècie.
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GRAULA    Corvus frugilegus
Divagant. Hi ha una única cita, la d’un exemplar en maig de 1995 en l’abocador de 

Portell. La cita va quedar recollida en l’anuari d’aquell any i suposava la quarta per a 
tot el País Valencià. És una espècie que té una distribució molt allunyada a Castelló: 
les poques poblacions que hi ha en la península estan al sud-est de la província de Lleó. 
De tota manera, no es pot descartar vore algun migrant hivernal procedent del nord 
d’Europa, com tampoc es pot descartar algun trencanous (Nucifraga caryocatactes), 
un altre còrvid del nord d’Europa rar en la península, com el que es va trobar mort en 
Villarroya de los Pinares (Teruel) el 18 d’octubre de 2012. 

ESTORNELL    Sturnus vulgaris
Hivernant. Alguns anys pot ser molt abundant i es veuen en grans bandades. Dit 

això, és una espècie que té major presència en altres comarques veïnes, especialment 
en zones d’oliveres.

ESTORNELL NEGRE  Sturnus unicolor
Aquests ‘pardals negres’, com els coneix la gent per ací, solen fer vida en grup, com 

l’espècie anterior, però a diferència d’aquella són sedentaris i nidificants. Solen criar en 
zones habitades, però, darrerament, van colonitzant boscos i llocs menys humanitzats.

VILERO, TEULADÍ   Passer domesticus
Sedentari i nidificant comú. El trobem sempre prop d’hàbitats humanitzats.

TEULADÍ TORREDÀ  Passer montanus
Sedentari i nidificant, però pràcticament desaparegut en la comarca. No sabem els 

motius.

PARDAL ROQUER   Petronia petronia
Sedentari i nidificant comú. Cria en zones rocoses però també en edificis. Fora de la 

temporada de cria, s’ajunten en grans bandades.

PINSÀ, FRIFRIT   Fringilla coelebs
Sedentari i abundant com a nidificant. Durant l’hivern creixen les seues concentra-

cions pel fet que ens arriben bandades d’altres contrades de més al nord.

PINSÀ MEC    Fringilla montifringilla
Hivernant. Quasi sempre els trobem dins de bandades de pinsà comú. El seu número 

varia molt segons els anys.

GAFARRÓ    Serinus serinus
Sedentari i nidificant. Els gafarrons són abundants i els trobem en diversos hàbitats, 

inclosos els nostres parcs i jardins.
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VERDEROL   Chloris chloris
Sedentari i nidificant relativament comú. Solen vore’s pels voltants de les zones 

habitades.

VERDEROL DE PASSA Serinus citrinella
Sedentari. Nidificant escàs molt localitzat en pinars de cotes altes (Morella i Vila-

franca). Durant l’hivern són més fàcils de vore, ja que se’ls hi sumen els que baixen 
del nord.

CADERNERA  Carduelis carduelis
Sedentari i nidificant. D’hivern, les caderneres s’agrupen en bandades i se solen vore 

en bancals amb cards.

LLUERET   Carduelis spinus
Hivernant. Segons l’hivern poden ser més o menys abundants. En algunes publica-

cions com, per exemple, l’Atlas de las Aves Reproductoras de España, de 2003, està 
citada com a reproductora esporàdica, tant ací com als Ports de Tortosa-Beseit. Nosal-
tres no ho hem pogut constatar.

PASSERELL, PAISARELL Carduelis cannabina
Sedentari i nidificant comú. Viuen en pràcticament tots els hàbitats. D’hivern se 

solen vore en grans bandades.

BEC TORT, PINYEROT Loxia curvirostra
Sedentari. Nidificant comú en els nostres pinars, ja que són especialistes en menjar 

pinyons. Possiblement és el primer passeriforme a iniciar la reproducció, ja que ho fa 
en gener-febrer, en ple hivern.

TRENCAPINYOLS  Coccothraustes coccothraustes
Considerat hivernant poc comú fins l’any 2007 quan, en Ares, T. Alcocer i F. Ra-

mia va trobar un poll mort. A partir d’aquell moment s’han anat veient, en època 
reproductora, exemplars adults però també jóvens de l’any, en Ares, Morella, Sorita i 
Palanques. El considerem, per tant, reproductor escàs. Sobre la seua biologia, cal as-
senyalar, que els seus hàbits són prou discrets i sovint passen desapercebuts.

VERDEROLA  Emberiza citrinella
Hivernant escàs. Se’ls sol vore en arbres o arbusts en zones de pastures de cotes 

elevades. El seu número varia segons l’hivern.

SIT GOLANEGRE  Emberiza cirlus
Sedentari i nidificant comú. Solen buscar prats o també camps cultivats amb arbusts 

als màrgens.
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SIT    Emberiza cia
Sedentari nidificant. D’aquest gènere, és el que menys depén de l’hàbitat. Dit això, 

prefereixen camps oberts amb arbres.

HORTOLÀ   Emberiza hortulana
Estival i nidificant. En moltes zones de la península sembla estar en una deriva re-

gressiva però ací manté una població estable i saludable.

CRUIXIDELL   Emberiza calandra
Sedentari i nidificant. En hivern solen realitzar desplaçaments cap a zones més càli-

des. Els que es queden per la comarca, formen petites agrupacions. 

ESPÈCIES EXÒTIQUES
Per acabar aquest article, citem algunes espècies 

exòtiques vistes en llibertat. Afortunadament, són 
casos aïllats i no ens consta que cap d’elles haja 
tingut èxit reproductiu. La majoria dels exemplars 
semblen escapats de captivitat, però també hi ha es-
pècies cinegètiques que són alliberades en la tempo-
rada de caça. No hem inclòs els canaris i periquitos, 
que de tant en tant s’escapen de les gàbies. Les seues 
aventures en llibertat son ben curtes. 
 
FAISÀ    Phasianus colchicus

Espècie exòtica d’origen asiàtic. Introduïda en 
alguna ocasió per motius cinegètics. No ens consta 
que hagen sobreviscut massa temps.

COTORRA DE KRAMER Psittacula krameri
En algunes ciutats costaneres és habitual vore en llibertat aquesta espècie d’origen 

equatorial. Ací només tenim una cita: un exemplar atropellat en Vilafranca l’any 2000, 
escapat de captivitat.

ESTORNELL METÀL·LIC Lamprotornis sp.
Espècie d’origen africà. Es va observar un exemplar en Vilafranca en octubre de 2005. 
Escapat de captivitat. No se n’ha tornat a vore cap.

CIGNE MUT   Cygnus olor
Escapat de captivitat, es va poder observar per Morella i la Mata en febrer de 2006. 

Ens consta que n’hi havia algun a la Fàbrica de Giner de Morella.

Cigne mut, Cignus olor (Anseriformes)
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ÀNEC MANDARÍ  Aix galericulata
Divagant. Només una cita d’aquesta espècie asiàtica introduïda en la península. Es 

tracta d’un exemplar caçat en desembre de 2008 en una bassa al bosc de Vallivana. És 
la primera cita en la província de Castelló.
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