
Cens del mussol a Mallorca 
 
El mussol (Otus scops) és un rapinyaire nocturn petit, el més petit que podem trobar a 
Balears, fa devers un pam d’altura i pesa uns 100 gr. 
 
A Mallorca se considera una espècie abundant, però els darrers anys aparentment el seu 
nombre sembla que ha baixat, per això ens agradaria fer un cens amb la vostra ajuda i, si 
va bé, repetir-ho els propers anys. 
 
Com tots els rapinyaires nocturns, el mussol passa el dia descansant, i a més té un 
plomatge que fa que passi completament desapercebut a les branques dels arbres on 
passa el dia, però per contra, és molt més fàcil escoltar-ho, ja que de nit canta sovint i el 
seu cant és molt característic.  
 
Ens ajudes a fer un cens del mussol a Mallorca? 
 
És molt fàcil, el proper cap de setmana, divendres i dissabte, surt al teu balcó, terrassa o 
jardí i, durant uns 5 minuts -entre les 21:30 i les 22:30-, escolta a veure si sents el mussol. 
 
Després, tant si el resultat és positiu com negatiu, ens agradaria que ens ho facis saber. 
Com fer-ho? 
 
Si el resultat és positiu et demanem que introdueixis les dades al programa CITAU, que és 
la base del GOB per la recollida de dades ornitològiques: https://citau.gobmallorca.com/  
 
Si el resultat ha estat negatiu, o ha estat positiu però no saps com entrar-ho al CITAU o 
per qualsevol comentari que ens vulguis fer, envia un missatge a 
ornitologia@gobmallorca.com. 
 
Aquest proper dijous dia 14, a les 17h, farem una petita xerrada per aclarir dubtes abans 
del cens i mostrar-vos com és el cant del mussol i com funciona el programa CITAU, pots 
conectar-te a la xerrada a: www.gobmallorca.com/en-directe, al nostre perfil de Facebook 
o Youtube. 
 
Escolta el cant del mussol abans de començar! És un cant repetitiu, un «tuuiiiii» que es 
repeteix cada 2 o 3 segons, com el que trobaràs aquí: https://www.xeno-canto.org/554878  
 
El podem trobar un poc per tot, però li agraden especialment els camps de fruiters de 
secà, com els camps d’ametllers, també els pinars i fins i tot les zones urbanes. 
 
Per aquestes dates molts ja deuen estar criant, però poden allargar la cria fins ben entrat 
l’estiu. 
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