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La biodiversitat blaugrana
M’agrada veure dragons a les parets, com m’agrada saber que 
en algun forat de les golfes hi ha un cau d’òlibes; que el ràfec de 
les teulades estigui tan ple de nius d’orenetes i falciots . . . Quanta 
companyia fan, tantes vides! (Joan Sales Incerta Glòria)

A pocs llocs del món es pot 
viure el futbol com es viu a 
l’Spotify Camp Nou. Tant per 
la idiosincràsia i la història de 
l’entitat, som Més que un Club, 
com per la magnificència de 
l’edifici, en superfície ocupada i 
en volum un dels més grans de 
la capital del país. Amb l’estadi 
ple, l’ambient futbolístic és 
aclaparador, l’expectació, abans 
de la sortida dels jugadors o de 
les jugadores al camp, és tan 
gran i l’excitació, durant el partit, 
tan intensa, que tal vegada 
són pocs els que s’adonen que, 
en aquells precisos instants, 
altres éssers vius, aliens a 
l’esdeveniment esportiu, però 
que han fet de l’estadi el seu 
hàbitat on s’han adaptat 
perfectament, s’estan movent, 
van i venen, hi tornen. Són 
ratpenats, falciots, ballesters, 
xoriguers o estornells. Al recinte 
exterior passa quelcom similar: 
als arbres que envolten l’estadi, 
als arbustos i parterres o a les 

parets de la venerable Masia 
hi ha vida, acostumada a 
l’agitació dels dies de partit, però 
beneficiada per la tranquil·litat 
que s’hi instaura després.

Preservar la biodiversitat de les 
diferents espècies garanteix 
un bon funcionament dels 
ecosistemes i això comporta 
un major benestar, seguretat i 
qualitat de vida per als humans. 
A efectes biològics, l’estadi 
és un penya-segat i l’entorn 
un espai obert arbrat. En 
conseqüència, les espècies que 
s’hi troben són, d’una banda, les 
vinculades a hàbitats rupícoles 
i, d’altra banda, les associades a 
ambients forestals poc densos. 
A més, un altre factor ecològic 
condiciona i configura el llistat 
d’espècies presents i és que 
l’estadi i el seu recinte es troben 
envoltats de ciutat, per tant, 
aquestes espècies han de ser 
tolerants a l’escenari urbà. 

Aquesta senzilla guia recull 
les observacions fetes durant 
els treballs de prospecció per 
elaborar el cens d’espècies 
presents en les instal·lacions 
blaugrana. Informa sobre 
l’estatus reproductiu a la ciutat 
de cadascuna d’aquelles i si es 
reprodueixen a les instal·lacions, 
si hi són residents o només 
hi són de manera temporal, 
en funció del seu estatus de 
migradores, estivals o hivernants 
o si, malgrat ser residents a la 
ciutat, utilitzen només l’espai 
com a zona d’alimentació. Dona 
informació de la tipologia del niu 
o refugi que fan servir, la dieta 
principal, la mida i la informació 
bàsica per incrementar el 
coneixement de cadascuna 
d’aquelles i així conèixer 
aspectes força desconeguts de 
l’Spotify Camp Nou i del seu 
patrimoni natural.
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AUS

GAVIÀ ARGENTAT
Esp: Gaviota patiamarilla

En: Yellow-legged Gull

Sp: Larus michahellis

Estatus a Barcelona
Nidificant
Resident

Estatus legal
Espècie cinegètica

Abans més vinculat al medi marí, és un 
gavià que des de fa unes dècades s’ha 
adaptat perfectament a la ciutat, on 
mena una vida, es podria dir, d’esquena 
al mar. Mascle i femella són iguals. Els 
joves triguen quatre anys a adquirir 
el llustrós plomatge dels adults. El 
reclam és com un riure forçat. Menja 
de tot: és fàcil de veure intentant caçar 
coloms, ja sigui en persecució aèria, ja 
sigui acostant-se a poc a poc vers on 
estan menjant, caminant amb el cos 
aplanat, ajupit; també visita abocadors 
i regira papereres. A la ciutat hi ha força 
parelles, al voltant de 500. Les que 
fan niu a terrats accessibles o zones 
concorregudes poden ser molestes, ja 
que defensen aferrissadament els fills 
amb vols que a vegades poden arribar a 
ser molt intimidatoris. A l’Spotify Camp 
Nou no hi crien, però s’hi acosten amb 
freqüència per cercar aliment.

Longitud

55-67 cm

Dieta

Omnívora

Tipologia de refugi

Fet de branques en penya-segats i terrats 
d’edificis

Gen Feb Març Abr Maig Juny Jul Ago Set Oct Nov Des

Mesos en què es pot observar a l’Spotify Camp Nou

GUIA DE BIODIVERSITAT
DEL FC BARCELONA A LES CORTS .
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AUS

COLOM ROQUER
Esp: Paloma bravía

En: Feral Pigeon 

Sp: Columba livia

Estatus a Barcelona
Nidificant
Resident

Estatus legal
Espècie cinegètica

El colom és l’ocell urbà per antonomàsia. 
La forma salvatge, la que cria en penya-
segats, presenta un plomatge de tons 
grisos amb unes marcades franges alars 
de color negre, amb el cap gris fosc i 
amb un plomatge tornassolat al pit i al 
coll. Els individus urbans, que tenen un 
origen domèstic, a més d’aquesta lliurea, 
mostren un ampli ventall de coloracions 
i patrons, des del blanc al negre passant 
per diferents intensitats de grisos i 
marrons. El cant és el suau parrupeig 
que es pot sentir a qualsevol punt de la 
ciutat, on viuen uns 100.000 exemplars. 
Aprofiten la infinitat de recursos que 
els proporciona la ciutat, de manera 
voluntària o involuntària, en forma de 
tota mena de restes d’aliment. També 
menja llavors i brins d’herba. A la gespa 
de l’Spotify Camp Nou, entre partits, és 
fàcil de veure-hi brostejant grups de 20 a 
40 exemplars. Cria a diferents racons de 
l’estadi, que per a ells és com un immens 
penya-segat.

Longitud

31-34 cm

Dieta

Herbívora

Tipologia de refugi

Fet de branques en cornises i forats d’edificis

Gen Feb Març Abr Maig Juny Jul Ago Set Oct Nov Des

Mesos en què es pot observar a l’Spotify Camp Nou

GUIA DE BIODIVERSITAT
DEL FC BARCELONA A LES CORTS .
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AUS

TUDÓ
Esp: Paloma torcaz

En: Common Woodpigeon 

Sp: Columba palumbus

Estatus a Barcelona
Nidificant
Resident

Estatus legal
Espècie cinegètica

El tudó és un colom forestal, gran i 
robust, identificable, a més de per la 
mida, per les marques blanques al coll 
i a les ales, molt vistents. Com altres 
espècies, s’està adaptant a viure a les 
ciutats, on troba aliment i seguretat, de 
forma que cada cop se n’hi veuen més. 
Mascle i femella són iguals. Fan niu a les 
branques dels arbres, des d’on se’ls sent 
emetre un cant trist, un u-u, u-u-u poc 
animat. Se’ls veu buscar als herbassars 
dels parcs, sota arbres i arbustos, 
glans, brots i baies de què s’alimenten 
principalment. La naturalització de la 
ciutat ha afavorit l’espècie. Als grans pins 
que envolten l’Spotify Camp Nou pel 
sector de la Travessera de les Corts i la 
Maternitat hi fan niu 2 o 3 parelles.  

Longitud

40-42 cm

Dieta

Herbívora

Tipologia de refugi

Fet de branques i fullaraca en arbres

Gen Feb Març Abr Maig Juny Jul Ago Set Oct Nov Des

Mesos en què es pot observar a l’Spotify Camp Nou

GUIA DE BIODIVERSITAT
DEL FC BARCELONA A LES CORTS .
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TÓRTORA TURCA
Esp: Tórtola turca

En: Eurasian Collared Dove 

Sp: Streptopelia decaocto

Estatus a Barcelona
Nidificant
Resident

Estatus legal
Espècie cinegètica

Aquesta tórtora és originària d’Àsia. 
Al llarg del s. XX va anar colonitzant, 
de manera natural, extenses àrees 
de l’occident europeu. La primera cita 
barcelonina és del 1989 i des de llavors 
ha anat ocupant tota la ciutat. Fa niu als 
arbres i arbustos i en algunes zones de 
la ciutat ateny grans densitats, sempre 
vinculada a zones habitades, motiu pel 
qual a l’àrea boscosa de Collserola és 
escassa. Mascle i femella són iguals. Té 
un cant similar al dels tudons. Quant a 
l’alimentació, té una conducta similar a 
la del colom. Als arbres i arbustos dels 
voltants de l’Spotify Camp Nou hi ha un 
mínim de 6 parelles.  

Longitud

31-33 cm

Dieta

Herbívora

Tipologia de refugi

Fet de branques i fullaraca en arbres

Gen Feb Març Abr Maig Juny Jul Ago Set Oct Nov Des

Mesos en què es pot observar a l’Spotify Camp Nou

AUS

GUIA DE BIODIVERSITAT
DEL FC BARCELONA A LES CORTS .
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FALCIOT NEGRE
Es: Vencejo común

En: Swift

Sp: Apus apus

Estatus a Barcelona
Nidificant
Estival

Estatus legal
Espècie protegida

Espècie totalment vinculada a les 
construccions humanes per instal·lar els 
seus nius. La seva morfologia li impedeix 
d’aturar-se a terra. De fet, fora de l’època 
de reproducció, estan sempre volant, 
dia i nit, és a dir, dormen volant. Mascle i 
femella són iguals, totalment negres amb 
la gola de color clar. Tenen un cant molt 
característic, un xiscle agut i penetrant, 
que es comença a sentir a les ciutats ja 
entrada la primavera. Menja insectes 
que, òbviament, captura en vol. Crien 
unes 10 parelles a l’estadi a diferents 
punts de la façana, en les escletxes 
estructurals, entre lloses de formigó, on 
encaixa el niu. Un cop els polls surten 
del niu, s’independitzen dels progenitors. 
Migra a l’Àfrica subsahariana, on passa 
l’hivern.

Longitud

16 cm

Dieta

Insectívora

Tipologia de refugi

Fet amb la seva saliva i fibres que agafa en vol . 
En forats d’edificis

Gen Feb Març Abr Maig Juny Jul Ago Set Oct Nov Des

Mesos en què es pot observar a l’Spotify Camp Nou

AUS

GUIA DE BIODIVERSITAT
DEL FC BARCELONA A LES CORTS .
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BALLESTER
Es: Vencejo real

En: Alpin Swift

Sp: Tachymarptis melba

Estatus a Barcelona
Nidificant
Estival

Estatus legal
Espècie protegida

Espècie que ha trobat en els 
darrers decennis a les ciutats noves 
oportunitats de nidificació. Abans, 
estava exclusivament vinculada a zones 
de muntanya on feia niu a penya-
segats; a la ciutat cria en edificis alts, 
majoritàriament a l’interior dels envans 
pluvials. Com li passa al falciot, la seva 
morfologia li impedeix d’aturar-se a 
terra i fora de l’època reproductiva, 
roman a l’aire dia i nit. Mascle i femella 
són iguals, d’un color bru fosc, menys 
la panxa i la gola, que són blanques. 
Proporcionen uns serveis ecosistèmics 
impressionants, ja que mengen una gran 
quantitat d’insectes que són considerats 
plaga, com ara la papallona de la 
processionària del pi. A l’Spotify Camp 
Nou hi crien unes 20 parelles que fan 
niu a l’interior de la barana de formigó 
de la tercera graderia, principalment 
al Gol Sud i menys al Gol Nord; a més, 
aquesta estructura és utilitzada de joca 

per un nombre variable però nombrós 
d’individus no reproductors o no 
emparellats. Durant la tardor migra a 
l’Àfrica subsahariana, on passa l’hivern.

Longitud

20-22 cm

Dieta

Insectívora

Tipologia de refugi

Fet amb la seva saliva i fibres que agafa en vol . 
En forats d’edificis

Gen Feb Març Abr Maig Juny Jul Ago Set Oct Nov Des

Mesos en què es pot observar a l’Spotify Camp Nou

AUS

GUIA DE BIODIVERSITAT
DEL FC BARCELONA A LES CORTS .
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XORIGUER COMÚ
Es: Cernícalo vulgar

En: Common Kestrel

Sp: Falco tinnunculus

Estatus a Barcelona
Nidificant
Resident

Estatus legal
Espècie protegida

El xoriguer és un rapinyaire molt 
adaptat al medi urbà. No és infreqüent 
que faci niu als ampits de finestres de 
pisos habitats, exhibint una confiança 
sorprenent, que ni tan sols tenen 
els ocells més estrictament urbans 
i antropòfils. El mascle té el cap i la 
base de la cua de color gris blavós i en 
la femella predominen les tonalitats 
marronoses. Són caçadors oportunistes 
d’un gran ventall de preses, en general 
de petita mida, com ara insectes, 
ratolins, sargantanes, dragons i petits 
ocells, però poden arribar a capturar 
colomins. A l’Spotify Camp Nou hi cria 
una parella, però no cada any, ja que a 
vegades ho fa a les construccions del 
voltant, per exemple al complex de la 
Maternitat, però, això no obstant, sempre 
sovintegen l’estadi, principalment el 
lateral i el Gol Nord.

Longitud

33-39 cm

Dieta

Carnívora

Tipologia de refugi

Sobre el substrat en forats o plataformes d’edifi-
cis i penya-segats

Gen Feb Març Abr Maig Juny Jul Ago Set Oct Nov Des

Mesos en què es pot observar a l’Spotify Camp Nou

AUS

GUIA DE BIODIVERSITAT
DEL FC BARCELONA A LES CORTS .



14

FALCÓ PELEGRÍ
Es: Halcón peregrino

En: Peregrine Falcon

Sp: Falco peregrinus

Estatus a Barcelona
Nidificant
Resident

Estatus legal
Espècie protegida

El falcó pelegrí és un ocell emblemàtic, 
d’aspecte poderós, de color gris 
pissarrós al damunt i blanc ratllat al 
dessota, amb una vistent bigotera. A 
Barcelona hi va criar fins a finals dels 
anys setanta del s. XX, quan l’última 
parella va ser abatuda. Un projecte de 
reintroducció el va retornar a principis 
del s. XXI. Actualment hi crien 7 parelles. 
El mascle és visiblement més petit que 
la femella, però per la resta són iguals. 
A l’Spotify Camp Nou no hi cria, la 
parella reproductora més propera està 
a menys de 700 m, a l’edifici de l’Escola 
d’Enginyers Industrials de la UPC, per 
tant, per raó d’aquesta proximitat, és fàcil 
veure’l sobrevolant l’estadi, de vegades 
a gran alçada, des d’on atalaia coloms, 
tórtores, cotorres o estornells, espècies 
que formen part de la seva dieta de 
manera majoritària. Captura les seves 
preses fent picats vertiginosos o en 
persecució.

Longitud

39-50 cm

Dieta

Carnívora

Tipologia de refugi

Sobre el substrat en plataformes d’edificis alts i 
penya-segats

Gen Feb Març Abr Maig Juny Jul Ago Set Oct Nov Des

Mesos en què es pot observar a l’Spotify Camp Nou

AUS

GUIA DE BIODIVERSITAT
DEL FC BARCELONA A LES CORTS .
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COTORRETA PITGRISA
Es: Cotorra argentina

En: Monk Parakeet

Sp: Myiopsitta monachus

Estatus a Barcelona
Nidificant
Resident

Estatus legal
Espècie exòtica invasora

És un ocell exòtic d’origen americà, 
catalogat com a invasor, la primera cita 
del qual a Barcelona va ser registrada el 
1974. Des de llavors ha anat colonitzant 
gairebé tota la ciutat i molts altres indrets 
de l’àrea metropolitana, cada cop d’una 
manera més accelerada, a conseqüència 
de l’adaptació a medis urbans. L’origen 
de la població és artificial, fruit de 
l’alliberament deliberat per part dels seus 
propietaris o d’escapaments fortuïts. 
Com els coloms, s’aprofita del menjar 
proporcionat pels ciutadans. Ocasionen 
danys als arbres d’on arrenquen les 
branques per construir els seus grans 
nius comunitaris; aquesta grandària pot 
afectar també l’arbre o l’estructura on 
s’instal·la. Al recinte de l’Spotify Camp 
Nou es poden veure nius de l’espècie al 
capdamunt de les torres d’il·luminació 
situades al voltant de l’antic camp 
d’entrenament.

Longitud

29 cm

Dieta

Herbívora

Tipologia de refugi

Colonial fet de branques instal·lat en arbres o 
torres d’il·luminació

Gen Feb Març Abr Maig Juny Jul Ago Set Oct Nov Des

Mesos en què es pot observar a l’Spotify Camp Nou

AUS

GUIA DE BIODIVERSITAT
DEL FC BARCELONA A LES CORTS .
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ARATINGA MITRADA
Es: Aratinga mitrada

En: Mitred Parakeet

Sp: Psittacara mitratus

Estatus a Barcelona
Nidificant
Resident

Estatus legal
Espècie exòtica 

És un ocell exòtic d’origen americà. 
Les primeres citacions daten del 1991, 
corresponents a animals escapats o 
alliberats deliberadament. A Barcelona, 
hi ha constància de reproducció en 
poques localitzacions. No sembla que 
hagi criat a l’estadi, però és relativament 
freqüent veure-hi un estol que el 
sobrevola, compost per 20-30 individus. 
Segurament cria, bé al cementiri de les 
Corts, bé a algun racó dels edificis de la 
Maternitat. Un dels impactes ambientals 
que comporta la presència d’aquesta 
espècie és que per fer niu empra forats 
que podrien ser utilitzats per altres ocells 
com xoriguers o mussols.

Longitud

34-38 cm

Dieta

Herbívora

Tipologia de refugi

Fet de branques en forats d’arbres o d’edificis

Gen Feb Març Abr Maig Juny Jul Ago Set Oct Nov Des

Mesos en què es pot observar a l’Spotify Camp Nou

AUS

GUIA DE BIODIVERSITAT
DEL FC BARCELONA A LES CORTS .
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COTORRA DE KRAMER
Es: Cotorra de Kramer

En: Rose-ringed Parakeet

Sp: Psittacula krameri

Estatus a Barcelona
Nidificant
Resident

Estatus legal
Espècie exòtica invasora

Ocell exòtic d’origen africà i asiàtic. 
Les primeres cites daten del 1976, 
corresponents a animals escapats o 
alliberats deliberadament. A Barcelona, 
hi ha constància de reproducció en 
poques localitzacions, la majoria 
situades a la franja litoral i uns pocs 
nius al nucli de Sarrià. A causa dels 
llargs desplaçaments per cercar aliment 
que fan, no és estrany poder veure-les 
al voltant de l’estadi. Com en el cas de 
l’aratinga, un dels impactes ambientals 
que comporta la presència d’aquesta 
espècie és que per fer niu ocupa forats 
que podrien ser utilitzats per altres ocells 
com xoriguers o mussols.

Longitud

40 cm

Dieta

Herbívora

Tipologia de refugi

Fet de branques en forats d’arbres o d’edificis

Gen Feb Març Abr Maig Juny Jul Ago Set Oct Nov Des

Mesos en què es pot observar a l’Spotify Camp Nou

AUS

GUIA DE BIODIVERSITAT
DEL FC BARCELONA A LES CORTS .
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GARSA
Es: Urraca

En: Common Magpie

Sp: Pica pica

Estatus a Barcelona
Nidificant
Resident

Estatus legal
Espècie cinegètica

Pertany a la família dels corbs. És una 
espècie vinculada a zones agrícoles 
que ha après a aprofitar els recursos 
i protecció que li ofereix la ciutat. 
A Barcelona hi ha al voltant de 700 
parelles escampades arreu, però 
principalment la trobem en zones amb 
grans parcs o arbredes. Els mascles són 
lleugerament més grans i tenen la cua 
més llarga que les femelles. És un ocell 
oportunista i molt intel·ligent, que pot 
menjar de tot, des d’animals que troba 
morts, insectes, ous, pollets, fruita, pa, 
gra o deixalles orgàniques. Al recinte 
de l’estadi cria als arbres propers a la 
Masia, però fa incursions a l’interior de 
l’estadi, on busca restes de menjar o 
intenta capturar algun poll d’estornell o 
de colom.

Longitud

44-48 cm

Dieta

Omnívora

Tipologia de refugi

Estructura gran feta de branques en d’arbres

Gen Feb Març Abr Maig Juny Jul Ago Set Oct Nov Des

Mesos en què es pot observar a l’Spotify Camp Nou

AUS
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MALLERENGA PETITA
Esp: Carbonero garrapinos

En: Coal Tit

Sp: Periparus ater

Estatus a Barcelona
Nidificant
Resident

Estatus legal
Espècie protegida

És una mallerenga associada a pinedes, 
molt abundant a Collserola i als barris 
limítrofs amb jardins o arbredes que 
continguin com a mínim alguns pins. 
També és present a la muntanya de 
Montjuïc. És de tons grisencs i apagats 
i, com el seu nom indica, és una 
mallerenga menuda. Mascles i femelles 
són iguals. Principalment, a la primavera 
i a l’estiu menja insectes, com per 
exemple les erugues de la processionària 
del pi, a la tardor i a l’hivern incorpora a 
la seva dieta pinyons, glans i llavors. Al 
recinte de l’Spotify Camp Nou és possible 
que hagi pogut criar als pins que donen 
al cementiri de les Corts o bé a la Masia.

Longitud

11,5 cm

Dieta

Omnívora

Tipologia de refugi

Fet de branques i molses en forats d’arbres i de 
murs de pedra

Gen Feb Març Abr Maig Juny Jul Ago Set Oct Nov Des

Mesos en què es pot observar a l’Spotify Camp Nou

AUS
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AUS

MALLERENGA BLAVA
Esp: Herrerillo común

En: Common Blue Tit

Sp: Cyanistes caeruleus

Estatus a Barcelona
Nidificant
Resident

Estatus legal
Espècie protegida

És una mallerenga d’ambients forestals 
però adaptada a viure en grans jardins 
i parcs urbans. En aquest context es 
troba pràcticament a tot Barcelona, tret 
dels espais més densament construïts. 
Té un plomatge en què predominen les 
tonalitats blavoses. Mascles i femelles 
són iguals. S’alimenta d’invertebrats, 
principalment de coleòpters (petits 
escarabats) o d’aranyes, però 
complementa la seva dieta amb baies 
i fruits. A l’àmbit de l’estadi es troba a 
l’àrea del Gol Nord on hi ha els arbres de 
més port.  

Longitud

11,5 cm

Dieta

Omnívora

Tipologia de refugi

Fet de branques i molses en forats d’arbres i de 
murs de pedra

Gen Feb Març Abr Maig Juny Jul Ago Set Oct Nov Des

Mesos en què es pot observar a l’Spotify Camp Nou

GUIA DE BIODIVERSITAT
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AUS

MALLERENGA 
CARBONERA
Esp: Carbonero común

En: Great Tit

Sp: Parus major

Estatus a Barcelona
Nidificant
Resident

Estatus legal
Espècie protegida

Ocell forestal molt adaptable a diferents 
ambients mentre hi hagi arbres. Es 
pot trobar criant a arbres dels carrers 
de l’Eixample, de forma que es pot dir 
que està distribuït per tota la ciutat. El 
pit és de color groc intens en el cas del 
mascle, la femella és d’un color més 
apagat, la línia negra que el travessa 
és més gruixuda en el mascle. La dieta 
en primavera i estiu és bàsicament 
insectívora, amb especial predilecció 
per les aranyes, tot i que pot consumir 
una gran varietat de preses. A la tardor 
i a l’hivern, com altres mallerengues, és 
bàsicament frugívor i granívor. Al recinte 
de l’estadi es reprodueix als àlbers que hi 
ha just al davant de les primeres portes 
del Gol Nord.

Longitud

14 cm

Dieta

Omnívora

Tipologia de refugi

Fet de branques i molses en forats d’arbres i de 
murs de pedra

Gen Feb Març Abr Maig Juny Jul Ago Set Oct Nov Des

Mesos en què es pot observar a l’Spotify Camp Nou

GUIA DE BIODIVERSITAT
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ORENETA COMUNA
Esp: Golondrina vulgar

En: Barn Swallow

Sp: Hirundo rustica

Estatus a Barcelona
Nidificant
Estival

Estatus legal
Espècie protegida

L’oreneta vulgar comença a arribar 
de l’Àfrica, on passa l’hivern, a mitjan 
mes de març. Fa niu exclusivament en 
construccions humanes, principalment 
a àrees rurals. A Barcelona hi ha un 
centenar de parelles, moltes de les 
quals al nucli dels antics pobles de la 
plana de Barcelona, com un record viu 
del seu passat rural i com a mostra de 
la fidelitat de l’espècie als llocs de cria. 
Normalment, no formen colònies sinó 
que crien parelles isolades. Tret de la 
longitud de la cua, més llarga en els 
mascles, per la resta de trets mascles i 
femelles són iguals. Cada frase del seu 
cant, un refilet llarg i atropellat, acaba 
amb una nota sostinguda aspra i ronca. 
No cria al recinte de l’Spotify Camp Nou, 
però individus de nius propers, situats a 
Sarrià o a les Corts, s’hi acosten a buscar 
menjar, encara que les observacions són 
escasses. Presten un servei ecosistèmic 
essencial, ja que mengen mosquits i 
altres insectes.

Longitud

19-22 cm

Dieta

Insectívora

Tipologia de refugi

De fang en forma de tassa a cobert en 
edificacions

Gen Feb Març Abr Maig Juny Jul Ago Set Oct Nov Des

Mesos en què es pot observar a l’Spotify Camp Nou

AUS
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Gen Feb Març Abr Maig Juny Jul Ago Set Oct Nov Des

Mesos en què es pot observar a l’Spotify Camp Nou

ROQUEROL
Esp: Avión roquero

En: Crag Martin

Sp: Ptyonoprogne rupestres

Estatus a Barcelona
Nidificant
Resident

Estatus legal
Espècie protegida

És una oreneta resident, és a dir, es 
pot veure durant tot l’any, que nia 
principalment en zones escarpades 
de roca pràcticament a tot Catalunya. 
Mascle i femella són iguals. Tenen 
un cant molt senzill, amb poques 
vocalitzacions. Fins no fa gaire, era 
una espècie que es veia a la ciutat 
principalment a l’hivern, ja que és 
l’època de l’any en què la major part 
de la població catalana es desplaça a 
zones temperades del litoral, on troba 
amb més facilitat aliment, bàsicament 
insectes que cacen al vol. El 2019 es va 
detectar per primer cop a la ciutat com a 
reproductor a l’Spotify Camp Nou, com a 
mínim hi va haver un niu situat a la zona 
de tribuna, també va criar al mateix any 
a la basílica de la Sagrada Família. Des 
d’aleshores, va tornar a criar a l’estadi el 
2020, però no hi ha evidències que ho 
hagi fet ni el 2021 i ni el 2022.

Longitud

14-15 cm

Dieta

Insectívora

Tipologia de refugi

De fang en forma de tassa a cobert en penya-
segats i edificis

AUS
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AUS

ORENETA CUABLANCA
Esp: Avión común

En: Northern House Martin

Sp: Delichon urbicum

Estatus a Barcelona
Nidificant
Estival

Estatus legal
Espècie protegida

És l’oreneta més petita. És més urbanita 
que la comuna, tot i que a Barcelona es 
troba als barris més perifèrics. Els mesos 
freds els passa l’Àfrica. Per construir el 
niu selecciona edificis que no estiguin 
gaire allunyats de cursos d’aigua o de 
zones obertes no formigonades on troba 
aliment i sobretot fang, el seu material 
de construcció. Formen colònies que 
de vegades poden sumar desenes de 
nius. Menja insectes que caça al vol. 
Mascle i femella són iguals. Tenen un 
cant molt senzill, un reclam curt i aspre 
que recordaria el carrisqueig dels grills. 
A l’Spotify Camp Nou no hi cria, tot i que 
hi ha restes de dos nius a la porta 34 
del Gol Sud. Hi ha dues colònies molt 
properes, una situada a les casernes 
del Bruc i una altra, amb uns pocs nius, 
als edificis de la Facultat d’Economia i 
Empresa de la UB.

Longitud

12,5 cm

Dieta

Insectívora

Tipologia de refugi

De fang esfèric sota ràfecs i cornises en 
edificacions

Gen Feb Març Abr Maig Juny Jul Ago Set Oct Nov Des

Mesos en què es pot observar a l’Spotify Camp Nou
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AUS

Gen Feb Març Abr Maig Juny Jul Ago Set Oct Nov Des

Mesos en què es pot observar a l’Spotify Camp Nou

TALLAROL CAPNEGRE
Esp: Curruca cabecinegra

En: Sardinian Warbler

Sp: Sylvia melanocephala

Estatus a Barcelona
Nidificant
Resident

Estatus legal
Espècie protegida

És una espècie típica mediterrània que 
es troba pràcticament a tota la ciutat, 
especialment en aquells sectors on hi 
hagi certa cobertura arbustiva, fins i 
tot al bell mig de l’Eixample. La seva 
implantació a Barcelona és relativament 
recent, ja que fa seixanta anys no hi 
havia cites de l’espècie. La femella té el 
cap gris i és de tonalitat més marronosa 
que el mascle, el qual és gris amb el 
cap negre amb els discos oculars de 
color marcadament vermell. Menja tota 
mena d’artròpodes, com ara escarabats, 
xinxes, aranyes, que complementa amb 
el consum de baies i fruits. Cria al recinte 
de l’Spotify Camp Nou en el sector amb 
arbustos que hi ha al lateral, a prop del 
Gol Sud.

Longitud

13 cm

Dieta

Insectívora

Tipologia de refugi

Una tassa feta de fulles, tiges i branques en arbre 
o arbust

GUIA DE BIODIVERSITAT
DEL FC BARCELONA A LES CORTS .
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AUS

BRUEL
Esp: Reyezuelo listado

En: Common Firecrest

Sp: Regulus ignicapilla

Estatus a Barcelona
Nidificant
Resident

Estatus legal
Espècie protegida

És una espècie forestal que es troba a 
tota mena de boscos i a parcs grans. És 
l’ocell més petit de la fauna catalana, 
juntament amb el reietó. Té un cant 
molt agut. A la ciutat es distribueix de 
forma similar a la mallerenga blava. 
La característica franja de color del 
cap és taronja en el mascle i groga en 
la femella. Aprofita el seu poc pes per 
capturar pugons, arnes i aranyes en 
la part més alta i externa dels arbres, 
tot agafant-se acrobàticament de les 
branques més primes. No cria al recinte 
de l’Spotify Camp Nou, però com que 
sí que ho fa als grans parcs propers 
com el de la Maternitat o el del Palau 
de Pedralbes, no és difícil veure com 
s’esmuny entre el brancam dels pins i 
d’altres arbres de gran port del recinte.

Longitud

9 cm

Dieta

Insectívora

Tipologia de refugi

Una tassa feta de fulles, tiges i plomes en arbre 
o arbust

Gen Feb Març Abr Maig Juny Jul Ago Set Oct Nov Des

Mesos en què es pot observar a l’Spotify Camp Nou
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AUS

Gen Feb Març Abr Maig Juny Jul Ago Set Oct Nov Des

Mesos en què es pot observar a l’Spotify Camp Nou

ESTORNELL VULGAR
Esp: Estornino pinto

En: Common Starling

Sp: Sturnus vulgaris

Estatus a Barcelona
Nidificant
Resident

Estatus legal
Espècie cinegètica

Ocell amb una alta capacitat adaptativa, 
però que mostra preferència pels 
ambients oberts agrícoles i pels espais 
urbans. Va colonitzar Catalunya des de 
França durant els darrers decennis del s. 
XX. De fet, la primera cita a Barcelona és 
del 1980, actualment està distribuït per 
tota la ciutat. Mascles i femelles són molt 
similars. El ventall de la seva dieta és 
gran: fruits, llavors, pa, insectes, fins i tot 
pot caçar petits vertebrats, com petites 
sargantanes o dragons. El seu cant és 
variat, imita altres cants i pot reproduir 
fidelment sons (com ara el de la veu 
humana o el to de trucada d’un telèfon). 
A l’hivern, principalment en medis 
rurals, forma uns estols impressionants 
que, al capvespre, amb els seus girs 
i contorsions en vol, produeixen una 
sensació hipnòtica en l’observador. Cria a 
l’Spotify Camp Nou, principalment al Gol 
Nord, on hi ha entre 5 i 10 parelles.

Longitud

21 cm

Dieta

Omnívora

Tipologia de refugi

Una tassa feta de vegetació en forats d’edificis 
o arbres

GUIA DE BIODIVERSITAT
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ESTORNELL NEGRE
Esp: Estornino negro

En: Spotless Starling

Sp: Sturnus unicolor

Estatus a Barcelona
Nidificant
Resident

Estatus legal
Espècie no protegida, no cinegètica

Ocell molt similar en molts aspectes 
a l’estornell vulgar, però de distribució 
bàsicament ibèrica. Va colonitzar 
Catalunya des del sud de l’Ebre també 
als darrers decennis del s. XX. De fet, a 
Barcelona, on es distribueix de forma 
més perifèrica que l’estornell vulgar, 
la primera cita de reproducció és del 
1990. Mascles i femelles són iguals. A 
diferència de l’estornell vulgar, la seva 
coloració és més uniforme, sense pigalls 
i d’un color negre com untuós; malgrat 
aquesta diferència, de lluny s’arriben a 
confondre. En alguns indrets conviuen 
i de fet es poden hibridar. El ventall de 
la seva dieta és igualment ample. El 
seu cant, en canvi, és més simple i no 
sembla que pugui imitar sons. Cria a 
l’Spotify Camp Nou, al Gol Nord, on hi ha 
al voltant de 5 parelles. 

Longitud

21 cm

Dieta

Omnívora

Tipologia de refugi

Una tassa feta de vegetació en forats d’edificis 
o arbres

Gen Feb Març Abr Maig Juny Jul Ago Set Oct Nov Des

Mesos en què es pot observar a l’Spotify Camp Nou

AUS
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Gen Feb Març Abr Maig Juny Jul Ago Set Oct Nov Des

Mesos en què es pot observar a l’Spotify Camp Nou

MERLA
Esp: Mirlo común

En: Common Blackbird

Sp: Turdus merula

Estatus a Barcelona
Nidificant
Resident

Estatus legal
Espècie protegida

Ocell amb una alta capacitat d’adaptació 
que li permet ocupar diferents ambients. 
La merla està distribuïda per tota la 
ciutat i es pot trobar fent niu tant als 
arbres del carrer com als dels parcs; 
també als interiors d’illa. Els mascles 
són de color negre, amb el bec i el disc 
ocular de color taronja, i les femelles de 
color marró fosc amb el pit lleugerament 
pigallat, similar a la coloració que tenen 
els juvenils. El mascle té un cant aflautat 
i melòdic. Menja a terra cucs, erugues, 
caragols, baies i fruites. Crien al recinte 
de l’Spotify Camp Nou un mínim de dues 
parelles. 

Longitud

21 cm

Dieta

Omnívora

Tipologia de refugi

Una tassa feta de vegetació en arbustos i arbres

AUS
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MASTEGATATXES
Esp: Papamoscas  cerrojillo

En: Pied Flycatcher

Sp: Ficedula hypoleuca

Estatus a Barcelona
No nidificant
Migrador

Estatus legal
Espècie protegida

Ocell forestal que cria a gran part 
d’Europa i passa l’hivern a l’Àfrica 
tropical. A la península Ibèrica es 
distribueix com a nidificant de manera 
molt fragmentada. A Catalunya no hi 
ha constància segura de nidificació. 
Tanmateix, és un migrador comú, del 
qual hi ha abundants cites als mesos 
d’abril, maig i juny quan ve d’Àfrica i a 
l’agost, setembre i octubre, quan hi torna. 
La lliurea del mascle combina el blanc i 
el negre (en alguns exemplars gris fosc), 
amb una característica taca blanca al 
front, mentre que la femella és blanca 
i gris marronós. Menja insectes que 
caça al vol, però també aranyes i altres 
invertebrats. Al recinte de l’estadi és 
possible veure’l durant el pas migratori.

Longitud

13 cm

Dieta

Insectívora

Tipologia de refugi

Una tassa feta de vegetació en forats d’arbres

Gen Feb Març Abr Maig Juny Jul Ago Set Oct Nov Des

Mesos en què es pot observar a l’Spotify Camp Nou

AUS
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Gen Feb Març Abr Maig Juny Jul Ago Set Oct Nov Des

Mesos en què es pot observar a l’Spotify Camp Nou

PARDAL COMÚ
Es: Gorrión común

En: House sparrow

Sp: Passer domesticus

Estatus a Barcelona
Nidificant
Resident

Estatus legal
Espècie no protegida, no cinegètica

És l’ocell més abundant de Catalunya 
i dels més abundants de Barcelona, 
malgrat que la seva població a la ciutat 
hagi disminuït als darrers anys de 
manera evident. Està fortament vinculat 
a la presència humana, de l’activitat de 
la qual se n’aprofita per alimentar-se i 
per ubicar els seus nius. En el mascle 
destaca la clapa negra del pit, l’extensió 
de la qual, segons sembla, està 
associada al seu estat físic o a la seva 
capacitat reproductiva; la femella és de 
tonalitat més apagada, de color marró 
terròs. La seva dieta és molt variada i 
està vinculada al medi on viu. Si aquest 
és urbà, s’alimentarà preferentment de 
restes de menjar, llavors i fruits i algun 
insecte. Cria a l’estadi a diferents punts 
de la façana, en un nombre indeterminat 
de parelles.

Longitud

15 cm

Dieta

Omnívora

Tipologia de refugi

Estructura desordenada de branques en forats 
d’edificis o d’arbres

AUS
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PARDAL XARREC
Es: Gorrión molinero

En: Eurasian Tree Sparrow

Sp: Passer montanus

Estatus a Barcelona
Nidificant
Resident

Estatus legal
Espècie no protegida, no cinegètica

Ocell típic d’ambients rurals, de la 
perifèria de ciutats i de parcs i jardins 
grans. A Barcelona hi ha tres nuclis: els 
jardins i arbredes dels districtes de les 
Corts i Sarrià-Sant Gervasi, Montjuïc 
i Zona Franca i l’àrea del Besòs, que 
sumen en conjunt unes 110 parelles. 
Mascles i femelles són iguals, amb la 
seva característica taca negra a la galta, 
la coroneta del cap totalment marró i 
la banda blanca de la nuca. Per la resta 
s’assemblen al pardal comú. La seva 
dieta no està tan vinculada a l’activitat 
humana, atès que a la primavera és 
més aviat insectívor i, la resta de l’any 
consumeix llavors de flora ruderal, com 
la que es desenvolupa al voltant de 
l’estadi i a la franja verda que envolta 
el cementiri de les Corts. Cria a l’Spotify 
Camp Nou a diferents punts de la façana 
i a la Masia, en un nombre indeterminat 
de parelles.

Longitud

14 cm

Dieta

Omnívora

Tipologia de refugi

Fet de vegetació en forats d’edificis o d’arbres

Gen Feb Març Abr Maig Juny Jul Ago Set Oct Nov Des

Mesos en què es pot observar a l’Spotify Camp Nou

AUS
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Gen Feb Març Abr Maig Juny Jul Ago Set Oct Nov Des

Mesos en què es pot observar a l’Spotify Camp Nou

CUERETA BLANCA
Es: Lavandera blanca

En: White Wagtail

Sp: Motacilla alba

Estatus a Barcelona
Nidificant
Resident

Estatus legal
Espècie protegida

Espècie pròpia de zones humides, rierols 
o basses, però també, especialment en el 
sector nord peninsular, de grans parcs i 
zones obertes urbanes. A Barcelona falta 
només a alguns sectors de l’Eixample, 
però a la resta de la ciutat està ben 
distribuïda. El mascle i la femella són 
pràcticament iguals, exceptuant la 
nuca més clara de la femella. Pot fer 
niu en llocs molt diferents i de vegades 
inesperats, des del nivell de terra a certa 
alçada, tot aprofitant forats estructurals 
d’edificis, forats a arbres, fins i tot ocupa 
nius vells d’altres ocells. Menja tota 
mena d’invertebrats. Fàcil de veure al 
recinte de l’estadi, també a l’interior, a la 
gespa. Segurament ha criat al sector de 
la Masia. 

Longitud

18 cm

Dieta

Insectívora

Tipologia de refugi

Fet de vegetació en qualsevol tipus de cavitat

AUS
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PINSÀ COMÚ
Es: Pinzón vulgar

En: Common Chaffinch

Sp: Fringilla coelebs

Estatus a Barcelona
Nidificant
Resident

Estatus legal
Espècie protegida

Ocell típicament forestal que a Barcelona 
queda circumscrit a l’àrea de Collserola, 
ni al nucli urbà ni als parcs i jardins de la 
ciutat hi ha constància de reproducció. A 
l’hivern la població creix amb exemplars 
que provenen d’àrees d’alta muntanya 
pirinenca i del nord d’Europa i és quan es 
pot veure a diferents punts de la ciutat. 
Tant mascle com femella tenen una 
característica franja blanca a l’espatlla, 
però es poden diferenciar fàcilment: el 
pit i el dessota del mascle és de color 
salmó i el capell i la nuca de color gris, 
mentre que la femella és de tonalitats 
menys llustroses. Menja des d’insectes a 
fruits i brots. El mascle té un cant variat, 
potent i musical. Al recinte de l’estadi és 
possible veure’l durant l’hivern, des del 
mes de novembre fins al mes de març.

Longitud

15 cm

Dieta

Omnívora

Tipologia de refugi

En forma de tassa feta de vegetació en arbres o 
arbustos alts

Gen Feb Març Abr Maig Juny Jul Ago Set Oct Nov Des

Mesos en què es pot observar a l’Spotify Camp Nou

AUS
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Gen Feb Març Abr Maig Juny Jul Ago Set Oct Nov Des

Mesos en què es pot observar a l’Spotify Camp Nou

VERDUM
Es: Verderón

En: European Greenfinch

Sp: Chloris chloris

Estatus a Barcelona
Nidificant
Resident

Estatus legal
Espècie protegida

És un ocell rabassut, amb un bec robust, 
que habita espais oberts arbrats com ara 
horts, fruiterars, parcs, jardins o vores 
de bosc. Essent Barcelona una ciutat 
amb una gran cobertura d’arbrat viari, és 
normal que l’espècie hi trobi un escenari 
afavoridor i, per tant, estigui present 
pràcticament a tota la ciutat, menys a les 
zones més forestals. El mascle a l’època 
de cria presenta una coloració més lluent 
que la femella, però són molt similars. 
S’alimenta de diferents llavors, però 
durant la primavera captura insectes per 
als seus pollets. És un dels exponents del 
bel canto ornític, motiu pel qual hom l’ha 
capturat i engabiat, pràctica actualment 
no permesa. Al recinte de l’estadi ha criat 
en diferents punts i, per tant, és fàcil de 
veure’l o de sentir-lo cantar.

Longitud

15 cm

Dieta

Granívora

Tipologia de refugi

En forma de tassa feta de vegetació en arbres o 
arbustos alts
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CADERNERA
Es: Jilguero

En: European Goldfinch

Sp: Carduelis carduelis

Estatus a Barcelona
Nidificant
Resident

Estatus legal
Espècie protegida

Ocell d’inconfusible aspecte, de 
coloració alegre, que ocupa espais 
oberts d’àmbits agraris, vores de bosc, 
herbassars arbrats, però també parcs 
i jardins. A Barcelona, tret de les zones 
amb una densitat d’edificació alta, es 
pot trobar arreu. Mascle i femella són 
iguals a primer cop d’ull, en el mascle 
la taca vermella del rostre li sobrepassa 
lleugerament l’ull. Menja llavors, en 
especial les dels cards i les d’altres 
compostes. La sega sistemàtica allà 
on creix aquest tipus de vegetació, 
les anomenades males herbes, pot 
perjudicar-la. És una espècie canora 
molt apreciada. El seu característic cant 
consisteix en refilets variats, que pot 
recordar el so d’un picarol que dringa. 
Cria al recinte de l’estadi, se la pot veure 
a la zona arbrada que dona a l’avinguda 
Joan XXIII.

Longitud

14 cm

Dieta

Granívora

Tipologia de refugi

En forma de tassa feta de vegetació en arbres o 
arbustos alts

Gen Feb Març Abr Maig Juny Jul Ago Set Oct Nov Des

Mesos en què es pot observar a l’Spotify Camp Nou
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Gen Feb Març Abr Maig Juny Jul Ago Set Oct Nov Des

Mesos en què es pot observar a l’Spotify Camp Nou

GAFARRÓ
Es: Serín verdecillo

En: European Serin

Sp: Serinus serinus 

Estatus a Barcelona
Nidificant
Resident

Estatus legal
Espècie protegida

Petit ocell que ocupa espais oberts 
arbrats on també hi hagi vegetació 
ruderal, les injustament anomenades 
males herbes. A Barcelona està present 
arreu tret de les zones més forestals 
del municipi. El mascle té pit i part del 
rostre marcadament grocs, mentre que 
la femella és de tonalitats més apagades.  
Menja llavors, però durant l’època de 
cria pot capturar invertebrats. Canta com 
els seus parents, caderneres, verdums o 
pinsans, però el seu cant no és ni tan fi ni 
tan variat. Cria al recinte de l’estadi. 

Longitud

11cm

Dieta

Granívora

Tipologia de refugi

En forma de tassa feta de vegetació en arbres o 
arbustos alts
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MAMÍFERS
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MAMÍFERS

Esp: Murciélago de Cabrera

En: Soprano Pipistrelle Bat

Sp: Pipistrellus pygmaeus

Estatus a Barcelona
Resident

Estatus legal
Espècie protegida

RATPENAT SOPRANO

Gen Feb Març Abr Maig Juny Jul Ago Set Oct Nov Des

Mesos en què es pot observar a l’Spotify Camp Nou

Longitud

7-10 cm

Dieta

Insectívora

Tipologia de refugi

Escletxes en edificis

Ratpenat petit que ocupa fissures i 
escletxes d’edificis, d’arbres o bé caixes 
niu, és abundant a prop de cursos 
d’aigua o d’aiguamolls, però també és 
molt comú a les ciutats. És de coloració 
marró clar, amb la pell al descobert 
característicament clara. Forma colònies 
de reproducció nombroses. La seva dieta, 
basada en insectes, i la seva voracitat, 
que es verifica en la gran quantitat de 
preses que pot capturar i ingerir per 
jornada, el fa un aliat indiscutible i 
necessari dels conreus i del benestar 
ciutadà. A Barcelona es troba més o 
menys arreu, però més aviat vinculat a 
espais oberts i grans parcs. Durant els 
mesos freds busquen refugis diferents 
dels utilitzats a la primavera i l’estiu. És 
d’activitat nocturna. A l’Spotify Camp Nou 
hi ha colònies a la zona de tribuna.
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RÈPTILS
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RÈPTILS

Es: Salamanquesa común

En: Common Wall Gecko

Sp: Tarentola mauritanica

Estatus a Barcelona
Resident

Estatus legal
Espècie protegida

DRAGÓ COMÚ

Gen Feb Març Abr Maig Juny Jul Ago Set Oct Nov Des

Mesos en què es pot observar a l’Spotify Camp Nou

Longitud

15 cm

Dieta

Insectívora

Tipologia de refugi

Escletxes en murs i  parets, sota pedres, sota 
l’escorça d’arbres

Petit rèptil nadiu de l’oest de la 
Mediterrània, marcadament antropòfil. 
A Barcelona es troba a qualsevol 
punt on trobi refugi i aliment, com 
ara papallones, arnes, saltamartins, 
escarabats i aranyes, entre altres. És 
més aviat nocturn. La seva coloració 
és variable en funció de la insolació 
que rep, des de marró molt clar a quasi 
negre. Pot desprendre’s de la cua, que 
acaba regenerant, si es veu amenaçat 
per un depredador, per confondre’l, ja 
que la cua es continua movent. A l’hivern 
baixa molt la seva activitat o la suspèn 
en dies freds o plujosos. És present al 
recinte de l’estadi.
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SARGANTANA BRUNA
Es: Lagartija parda

En: Catalan Wall Lizard

Sp: Podarcis liolepis

Estatus a Barcelona
Resident

Estatus legal
Espècie protegida

Petit rèptil nadiu del sud de França i del 
quadrant nord-oriental de la península 
Ibèrica; es troba en ambients amb 
escassa vegetació però amb abundància 
de refugis, com ara roques, murs, troncs i 
fins i tot elements artificials. A Barcelona 
es troba en parcs i jardins o en edificis 
de tipologia favorable que estiguin a 
prop de zones verdes. Menja tota mena 
d’invertebrats, com papallones, arnes, 
saltamartins, escarabats i aranyes. És 
diürn. La seva coloració i dissenys són 
molt variables: en general, el dors és de 
color bru o grisenc i el dessota és blanc, 
groc o vermellós. A l’hivern baixa molt la 
seva activitat o la suspèn en dies freds 
o plujosos. És present al recinte de la 
Masia.

Longitud

17 cm

Dieta

Insectívora

Tipologia de refugi

Escletxes en murs, parets, roquissars i troncs 
d’arbres

Gen Feb Març Abr Maig Juny Jul Ago Set Oct Nov Des

Mesos en què es pot observar a l’Spotify Camp Nou

RÈPTILS
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