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Nova actualització del Diccionari dels ocells del 
món, que ja supera les 8.000 denominacions 
d’espècies d’ocells en català 
 
El diccionari en línia publicat el 2017 es torna a actualitzar per segona 
vegada el 2020 amb la incorporació de 677 noves fitxes terminològiques 
relatives a espècies d’ocells passeriformes. 
 

 
El TERMCAT amplia novament el cabal terminològic del Diccionari dels ocells del 
món. L’obra, elaborada per la Fundació Barcelona Zoo, l’Institut Català d’Ornito-
logia i el TERMCAT, incorpora en aquesta actualització 691 denominacions 
catalanes relatives a 677 espècies d’11 famílies d’ocells passeriformes. També 
s’hi inclouen noves il·lustracions cedides per Àlex Mascarell, il·lustrador i membre 
de l’equip de coordinadors científics de l’obra. 
 

 
 
El Diccionari dels ocells del món, disponible en línia des de l’any 2017, és un 
projecte en curs d’elaboració que, inicialment, es va presentar amb 4.510 fitxes 
terminològiques corresponents a les espècies de les 105 famílies d’ocells no 
passeriformes, i que s’amplia progressivament a mesura que avança el treball de 
validació de noves fitxes terminològiques de les espècies pertanyents a les 138 
famílies d’ocells passeriformes existents. 
 
Amb aquesta nova actualització que es presenta avui, el diccionari permet la 
consulta de 8.056 fitxes terminològiques, que contenen 8.193 denominacions 
catalanes, corresponents a totes les espècies d’ocells no passeriformes i a les 
espècies de 85 famílies d’ocells passeriformes. Cada fitxa inclou una denominació 
catalana (o més d’una), els equivalents en castellà, en francès, en anglès i en 
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alemany, i el nom científic de l’espècie. El diccionari també inclou 435 
il·lustracions i, quan s’ha cregut convenient, notes amb informació complemen-
tària sobre els termes. 
 
El diccionari, elaborat sota la coordinació científica dels especialistes iniciadors 
d’aquest projecte, Raül Aymí, Rafel Cebrian, Jordi Clavell, Manuel-Enric Giménez 
i Àlex Mascarell, i dels que, com Ponç Feliu, s’hi han incorporat posteriorment, 
vinculats majoritàriament a la Fundació Barcelona Zoo i a l’Institut Català 
d’Ornitologia, conté un bon nombre de denominacions catalanes de nova creació, 
com ara angú, bulbul orfeu, escuat xinès, hília verda o tetraka becllarg, entre 
d’altres, que han estat proposades seguint els Criteris per a la denominació 
catalana dels ocells, elaborats pel TERMCAT i aprovats pel Consell Supervisor. 
 
El Diccionari dels ocells del món forma part de la col·lecció Diccionaris en Línia 
del TERMCAT, que ofereix actualment prop de 160 títols dedicats a diversos 
camps d’especialitat. 
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El TERMCAT és un consorci de la Direcció General de Política Lingüística adscrit 
al Departament de Cultura i format per la Generalitat de Catalunya, l’Institut 
d’Estudis Catalans i el Consorci per a la Normalització Lingüística, que coordina i 
promou les actuacions terminològiques en llengua catalana. 

 
 
 
Barcelona, 14 de desembre de 2020 

https://www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-linia/233/presentacio
https://www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-linia/233/fitxa/NDQ5NDExMQ%3D%3D
https://www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-linia/233/fitxa/NDQ5NDMzNg%3D%3D
https://www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-linia/233/fitxa/NDQ5NDQ3NQ%3D%3D
https://www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-linia/233/fitxa/NDQ5NDUyMQ%3D%3D
https://www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-linia/233/fitxa/NDQ5NDY2MA%3D%3D
https://www.termcat.cat/docs/docs/DenominacioCatalanaOcells.pdf
https://www.termcat.cat/docs/docs/DenominacioCatalanaOcells.pdf
http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/
http://www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-linia/233/

