
Nota breu sobre la població nidificant de Siboc Caprimulgus 
ruficollis a l’Empordà i comarques veïnes.  
A l’Empordà, la primera referència sobre el Siboc la trobem a Sargatal i Llinàs (1978), on es 
diu que aquest ocell era freqüent a finals dels anys setanta. Posteriorment, i fins a finals de 
segle XX, l’espècie va esdevenir rara. Així, durant els anys 90 es varen anar registrant 
observacions de manera més o menys regular al sector més occidental del Cap de Creus, 
especialment a les vinyes properes al camp de futbol de Llançà (P.Feliu com pers.,Feliu 2007, 
2010). Ja al S. XXI, tan sols es disposa d’almenys dues citacions obtingudes prop del nucli de 
Vilajüiga, on possiblement hi deuria haver un petit contingent reproductor, no confirmat, però.  
Actualment es dona com a desaparegut al Cap de Creus (P.Feliu com pers.). Es pot veure un 
recull de les citacions empordaneses d’aquest ocell a:  
www.comiteempordanes.org/Seguiment/Monografies/C_ruficollis_Emporda.pdf	
	
A partir d’aquí, no és fins al juny del 2009 que s’escolten dos mascles cantant a Delfià, al terme 
municipal de Rabós d’Empordà, fet que es torna a repetir l’any següent. En anys posteriors no 
es fa cap seguiment a la zona, però a la primavera del 2015, amb l’inici del nou Atles dels 
Ocells Nidificants de Catalunya, es realitza un cens nocturn en aquell mateix indret i en el 
continu pla de Mollet de Peralada. Aleshores, fins a 4 mascles territorials són escoltats les nits 
de l’ 11 i 12 de juny, en una zona molt concreta on també s’hi troba una de les millors 
poblacions de Terrerola vulgar Calandrella brachydactyla de Catalunya. Enguany, uns pocs 
voluntaris hem volgut confirmar la presència d’aquest petit nucli reproductor de Siboc, alhora 
que s’ha intentat detectar també la seva presència en àrees veïnes o properes. El resultat ha 
estat l’escolta de 5 a 7 mascles, localitzats al pla de Mollet. Malgrat tot, és previsible que la 
població real en aquest punt sigui superior (± 10 mascles), ja que les escoltes s’han fet sense 
una metodologia determinada i sense posar-hi reclam. Cares a l’any 2017, es preveu fer un 
cens molt més exhaustiu, per tal d’intentar determinar amb major exactitud la densitat i 
distribució d’aquest ocell a l’Empordà. El nucli que ara es coneix sembla que es localitza 
exclusivament en cultiu de vinya, i segons la informació de que es disposa seria el major de les 
comarques gironines. 

Possiblement, també existeix un altra petit nucli reproductor entre la Bisbal d’Empordà i 
Cruïlles, on s’han produït observacions més o menys regulars en els darrers anys (P.Feliu com 
pers., Ornitho.cat), pel que seria igualment un sector a seguir. 

A nivell fenològic, esmentar que a l’Empordà també s’ha detectat a l’espècie en pas 
postnupcial, principalment durant el mes d’octubre. 

 

Les poblacions veïnes a l’Empordà són, en els millors dels casos, esparses, petites i mal 
conegudes. De fet, tant sols podem determinar dos o tres nuclis estables, tot i que podria 
haver-hi algun altre de no conegut. La situació d’aquestes poblacions seria la següent: 

Catalunya nord: l’espècie va desaparèixer a finals del S.XIX o principis del XX, essent 
considerada en l’actualitat una raresa. És per això que les seves citacions han de ser 
avaluades pel Comité d’Homologation National francès (CHN).  

Garrotxa: tan sols es disposa de la citació d’un individu atropellat a Tortellà durant l’agost de 
1981 (F.Trabalon com pers.).  

Pla de l’estany: donat com a probable nidificant a principis dels 80, amb 1-3 parelles. 
Posteriorment, i ja a principis del segle XXI, tant sols hi ha dues observacions aïllades, en dates 
òptimes, a Vilademuls i al voltant del mateix estany de Banyoles (C.Feo com pers.), pel que es 
dedueix que l’espècie o ja no nidifica a la comarca, o és molt escassa i localitzada. 



Gironès: la seva presència queda restringida al Pla dels Socs, dins els municipis de Salt i Sant 
Gregori, amb tan sols 2-3 mascles territorials (P.Feliu & M. Á. Fuentes com pers.). 

Selva: la població principal es troba als termes de Brunyola i Vilobí d’Onyar, amb 3-4 parelles. 
Al veí nucli de Sta. Coloma de Farners sembla que l’espècie ja ha desaparegut. Aquí la 
població s’estimava en uns dos territoris. Els hàbitats que ocupa són bàsicament pinedes poc 
denses i cultius d’avellaners. A la zona litoral i prelitoral de la comarca hauria estat present en 
baix nombre tant a Blanes com a Lloret, i també a Vidreres fins fa alguns anys. A St. Feliu de 
Buixalleu i a Breda ha estat citat en els darrers anys. A tota la comarca sembla que l’espècie va 
a la baixa, i actualment la població no sembla superar la desena de territoris (A.Delgado-Garcia 
com pers.). 
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Per a la redacció d’aquesta nota, vull agrair els comentaris fets per en Alfons Delgado-García, 
Ponç Feliu, Carles Feo, Miguel Ángel Fuentes i Fran Trabalon, així com la inestimable 
col·laboració de Gerard Dalmau i Jordi Martí-Aledo. També ha estat molt important la 
participació en els censos de l’Albert Campsolinas, en Manel Barrios i l’Enric Capalleras. 
 
 
Àlex Ollé Torner 
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