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Observació de bec de serra gros Mergus merganser (Anseriformes) al Pirineu 
català 
Observación de Serreta Grande Mergus merganser (Anseriformes) en el Pirineo Catalán 
Observation of Goosander Mergus merganser (Anseriformes) in the Catalan Pyrenees 
 
 

Jordi Clavell Corbera 
Fotografía y Biodiversidad, jordi@clavell.org 

 
 
RESUMEN: Se documenta la observación de una Serreta Grande Mergus merganser (Anseriformes) en una 
localidad pirenaica en agosto de 2011. La especie es una rareza ibérica, y este registro presenta las 
particularidades de haberse efectuado lejos del litoral y fuera del periodo de invernada.  
PALABRAS CLAVE: Serreta grande, Mergus merganser, Anseriformes, Pirineos, Cataluña. 
 
ABSTRACT: An observation of a Goosander Mergus merganser (Anseriformes) in a Pyrenean locality in 
August 2011 is reported. The species is rare on the Iberian Peninsula, and this observation was made far 
away from the coast in plain summer. 
KEY WORDS: Goosander, Mergus merganser, Anseriformes, Pyrenees, Catalonia. 
 
RESUM: Es documenta l'observació d'un Bec de serra gros Mergus merganser (Anseriformes) en una 
localitat pirinenca l'agost de 2011. L'espècie és una raresa ibèrica, i aquest registre presenta les particularitats 
d'haver-se efectuat lluny del litoral i fora del periode d'hivernada. 
PARAULES CLAU: Bec de serra gros, Mergus merganser, Anseriformes, Pirineus, Catalunya. 
 
 

El bec de serra gros (Mergus merganser Linnaeus, 1758; LC Least Concern segons la IUCN) 
(BIRDLIFE INTERNATIONAL, 2009) és un ocell rar a la península ibèrica, del que es disposa de 27 citacions 
homologades pel comitè de rareses de la SEO al conjunt d'Espanya (DIES et al., 2011) i només dues 
homologades pel comitè de rareses de la SPEA a Portugal (DE JUANA, 2006). La seva àrea de distribució 
s'estén per la meitat nord d'Euràsia i Amèrica del Nord, en les seves regions boreals, però exceptuant l'Àrtic. 
Les dues poblacions més properes es troben a la Gran Bretanya (LITTLE & MARCHANT, 2002) i als Alps, des 
d'on s'estan estenent a altres zones d'Europa. La població alpina era d'unes 1000-1400 parelles l'any 1998 
(KELLER, 2009). És un migrador parcial, amb moviments bàsicament a l'hivern, però que de forma accidental 
ha estat citat fins al litoral mediterrani de diversos països nord-africans. La seva àrea de distribució es troba 
actualment en expansió, i els seus efectius s'estan incrementant els darrers anys. 
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Fig. 1: Bec de serra gros Mergus merganser, Barruera, 8-VIII-2011 (CLAVELL, 2011). 
 
La seva presència a la península és principalment hivernal i al litoral nord (DE JUANA, 2006), tot i 

que els darrers anys s'han produït alguns registres a l'interior. A Catalunya només se'n coneixen tres citacions 
homologades, encara que hi ha un important nombre de citacions que no s'han tramès als comitès de rareses 
(CLAVELL, 2002). El nombre de femelles duplica el de mascles (DE JUANA, 2006). 
 

El 8 d'agost de 2011 a la tarda, un exemplar va ser observat i fotografiat al Salencar de Barruera 
(1084m; Alta Ribagorça, Catalunya) (fig. 1, veure mapa). L'exemplar nedava entre ànecs collverds i altres 
aus aquàtiques en una zona d'aigües obertes protegida. Inicialment no es va identificar l'ocell, i mesos 
després, revisant l'arxiu fotogràfic va ser determinat com a Mergus merganser, moment en que les dues 
imatges de la sèrie es van pujar a la galeria d'Aus de Biodiversidad Virtual 
(http://www.biodiversidadvirtual.org/aves/details.php?image_id=17079; 
http://www.biodiversidadvirtual.org/aves/details.php?image_id=17078).  
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Posteriorment la citació va ser tramesa al Comitè Avifaunístic de Catalunya 
(http://www.ornitologia.org/monitoratge/cac.htm) i també es va comunicar a la comunitat ornitològica 
catalana mitjançant l'aplicació de l'Ornitho.Cat (http://www.ornitho.cat/index.php?m_id=54&mid=8300). 
 

L'ocell era probablement una femella de l'espècie, degut que presentava una mica de cresta i tenia 
l’ull fosc. La citació, d'una espècie molt rara al nostre país, presenta a més les singularitats de correspondre a 
l'estiu en lloc de l'hivern, i d'haver-se efectuat en una zona humida del Pirineu en lloc del litoral. 
 

L'exemplar havia estat detectat prèviament per Isabel Martin Rodrigo i José Alfredo Hernández 
(http://lists.seo.org/pipermail/avesforum/2011-July/000922.html), de la qual cosa l'autor no tenia 
coneixement, el dia 23 de juliol del mateix any, i en el mateix indret. L'hivern 2010/11 s'havien produït un 
important nombre de registres en diversos països d'Europa, alguns d'ells a la península ibèrica, on els mesos 
de desembre i gener es van observar més de 50 ex. en unes 30 localitats diferents de 18 províncies 
(GUTIÉRREZ, 2011a; GUTIÉRREZ, 2011b; RESERVOIR BIRDS, 2012). A Catalunya, un exemplar amb plomatge 
similar al de Barruera va ser observat al riu Ter, prop de Manlleu, entre els mesos de gener (MARTORELL, 
2011) i març de 2011. 
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