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Juvenil en vol: tot i no presentar la màscara facial 
característica dels adults, s’observa la cua relativament curta, 
així com les ales més arrodonides que altres còrvids.

Observació de dos exemplars al juny

La gralla (Corvus 
monedula) és un ocell de la 
família dels còrvids, força 
més petit que els seus 
parents també foscos, el 
corb (Corvus corax), i a 
cornella negra (Corvus 
corone). De fet, la gralles 
s’assemblen en la mida a un 
colom, les ales arrodonides, i 
la cua força més curta. Un 
altre de les característiques 
de les gralles són les seves 
galtes grises, que contrasten 
amb el negre de la resta del 
seu cos.

A les nostres comarques, 
les gralles estan molt 
associades  als terrenys 

agrícoles tradicionals, 
masos, i zones urbanes amb 
construccions tradicionals. 
Per això, tot i que a nivell 
global no estan 
amenaçades, a Catalunya sí 
han tingut una alarmant 
disminució, degut als canvis 
esdevinguts en les darreres 
dècades, fins al punt de què 
a la Garrotxa han 
desaparegut com a 
nidificants. Mentre que en 
moltes àrees de l’Empordà 
també ho han fet, i a la 
comarca d’Osona es 
mantenen uns reductes molt 
escassos, i que són objecte 
de monitoratge.

Adult en vol.
Fixeu-vos en la característica 
marca facial, i l’estructura 
més arrodonida que les 
cornelles i corbs.

Adult posat en un edifici

Si vols rebre més informació, pots contactar amb nosaltres a: garrotxa.ichn@iec.cat
http://ichngarrotxa.iec.cat
facebook.com/ichngarrotxa
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La recent observació de dos 
exemplars a Olot, el 18 de 
juny i també les 
observacions puntuals de 
dos exemplars a Besalú, del 
20 al 27 de març han fet 
tornar les esperances d’una 
recolonització d’aquesta 
espècie, per la qual cosa, si 
algun observador es troba 
algun d’aquests ocells, 
preguem que es comuniqui, 
o que la registri per internet 
(http://www.ornitho.cat).




