
Probable cas de nidificació de graula Corvus frugilegus a l’Alt Empordà 

Per Albert Campsolinas 

El 24-05-2018 l'Albert Campsolinas va localitzar 1 exemplar de Graula (Corvus frugileus) remenant les 
deixalles d'un contenidor d'escombraries a tocar de la ctra. d'El Far d'Empordà (GIV-6211), dins del terme 
municipal de Figueres. L'exemplar s'envolà a una teulada propera per a reunir-se amb dos exemplars més de 
la mateixa espècie. Al cap de poca estona, altres companys ornitòlegs desplaçats a l'indret (Enric Capalleras, 
Manel Barrios, Enric Muñoz, Joan Ventura) certificaven que es tractava de dos exemplars adults més un de 
juvenil d'aquesta espècie. 
La graula és accidental a casa nostra i hi ha diverses citacions homologades al llarg dels darrers anys, però 
sens dubte el que fa especial aquesta observació és el fet d'haver-hi un exemplar juvenil, la qual cosa 
suggereix una possible reproducció a la zona. No cal dir que no hi ha cap dada de cria d'aquesta espècie a 
Catalunya i, de fet, en tota la península ibèrica només hi ha una població reproductora al sud de la província 
de Lleó, formada per unes 2.000 parelles. La graula, però, en les darreres dècades s'ha expandit 
exponencialment pel sud-est francès (Olioso 2014) i la població més propera és als afores de Perpinyà, a uns 
60kms al nord d'aquesta observació que ens ocupa.  

Localització de les colònies de Graula Corvus frugileus al sud-est francès (el color dels punts indica el període d'implantació de les colònies i el color 
verd la seva àrea de distribució coneguda anterior a 1990).  
Font: Olioso, G. 2014. Expansion du Corbeau freux dans le midi méditerranéen français. Ornithos 21(5). 

Hi han dos fets que reforcen l'hipòtesi de la reproducció a la zona: d'una banda els tres exemplars s'han 
seguit veient al mateix indret en dies posteriors i de l'altra els grups familiars de graules encara es mantenen 
molt units per aquestes dates i no fan desplaçaments llargs des del seu lloc de cria (Olioso com. pers.).  



Un dels exemplars adults observats a Figueres el 24-05-2018. Foto: Joan Ventura 

L'exemplar juvenil observat a Figueres el 25-05-2018. Foto: Joan Goy 



Un dels exemplars adults i el juvenil observats a Figueres el 25-05-2018. Foto: Joan Goy 

En definitiva caldrà estar ben atents a les properes observacions d'aquesta espècie a l'Empordà, especialment en futures 
temporades de cria per poder confirmar amb total certesa la graula com a espècie reproductora a Catalunya  
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