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Editat i recopil.lat per Ferran López i Ricard Gutiérrez

• No. 2 Març i Abril 2001

La primavera de 2001 a les RN Delta del Llobregat ve condicionada per la sequera.
Manquen pluges i el nivell de la maresma de les Filipines se’n ressenteix. No obstant això,
tornen a criar els Bernats Pescaires i per primera vegada ho fa la Polla Blava. Bona
diversitat d’ocells migratoris amb espècies que cada cop es fan més regulars al delta com
els flamencs, becs-planers o becs d’alena. Sense cap extrema raresa, que vindria el mes de
maig de 2001,aquests dos mesos recullen un bon nombre de cites d’interès que trobareu a
continuació.

• OCELLS MARINS

La dada més destacada és l’observació dels ocells de
tempesta des del mirador de cal Francès a finals d’abril,
moment en que sembla que aquesta espècie es fa
freqüent al litoral del Delta i el Garraf. S’ha observat
poques baldrigues en comparació amb altres anys i el
nombre de corbmarins estacionat a la maresma de les
Filipines ha continuat alt fins mitjans d’abril.

Cabusset  Tachybaptus ruficollis:  1 ex. al canal de la
Bunyola el 7.03 (JCMC, XLBA, JBDA). 2 exs. adults
amb polls a la bassa dels Pollancres el 20.04 (J.
Tizón). 1ª observació nidificant de la temporada.

Cabussó Emplomallat  Podiceps cristatus:  7 exs.
en el litoral deltaic del Prat el 7.03 (XLBA, JCMC,
JBDA). 4 exs. al mirador de cal Francès el 10.03
(JBDA). 1 ex. adult amb plomatge d´estiu a la Vidala
antiga el 12.03 (RGBA) fins el 13.03 (MOOA, EGPA,
K. Thomson, ABBE). Un màxim de 8 exs. a la gola de
la Bunyola més 1 ex.  a la gola del riu el 13.03
(XLBA, JCMC, FLSA, FMVB, MIBA). Un mínim de 5
exs. des de la gola de la Ricarda el 28.03 (FMVB,
DBRA, XLBA, FLSA). 1 ex. al Remolar el 30.04
(RGBA, FLSA, FSEB, XLBA).

Cabussó Coll-negre  Podiceps nigricollis:  3 exs. des
de la gola de la Bunyola el 28.03 (FMVB, XLBA,
FLSA, DBRA). 2 exs. des de la gola del riu el 2.04
(XLBA, JBDA).

Baldriga sp.  Puffinus mauretanicus/yelkouan:  Un
mínim de 4 exs. des de la gola de la Ricarda el 28.03
(FMVB, FLSA, XLBA, DBRA).

Baldriga Balear Puffinus mauretanicus:  1 ex.  des de
la gola del riu el 30.04 (RGBA).

Ocell de Tempesta Hydrobates pelagicus:  18 exs.
des del mirador de cal Francès el 29.04 (Jarone
Pinhassi, Niklas Lindberg).

Corb Marí Gros Phalacrocorax carbo:  47 exs. a la
maresma el 21.03 (FLSA, XLBA, JBDA). 4 exs. a la
maresma el 26.04 (RGBA, FSEB, FLSA). 1 ex. a la
maresma el 30.04 (FLSA, XLBA, FSEB, RGBA).
Últimes observacions.

Corb Marí Emplomallat  Phalacrocorax aristotelis:
1 ex. des de  les dunes de Gavà el 11.03 (RGBA).

• ARDÈIDES I SIMILARS

La manca d’aigua a la maresma de les Filipines fa
perillar la nidificació de totes les espècies que van criar el
2000 (set). No obstant, ja ha començat la cria del Bernat
pescaire, del qual s’han mantingut bons contingents a la
zona de forma permanent i que tindria 3-4 parelles
nidificants. Són destacables les observacions puntuals
d’agró blanc, rar a la primavera, d’un grup de cigonyes
estacionat en pas i de la presència relativament dilatada
de Bec-planer una espècie que abans era molt rar al
Delta. Del Capó Reial, una única cita: a diferència de
l’anterior, l’espècie continua essent molt rara aquí.
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Martinet Menut Ixobrychus minutus:  1 ex. a la
maresma el 13.03 (ARMA). 1ª citació de pas
primaveral. 1 ex. al Remolar el 7.04 (P. Martínez). 2
exs. al pont de la Vidala el 20.04 (A. Badia).

Martinet de Nit Nycticorax nycticorax:  4 exs. adults
sobre la llacuna de la Ricarda el 13.03 (FLSA, JCMC,
XLBA, MIBA, FMVB). 1ª citació de pas primaveral. 4
exs. adults sobre la bassa dels Pollancres el 14.03
(FSEB) i el 24.03 (FLSA). 6 exs. a la Ricarda el 28.03
(FMVB, XLBA, FLSA, DBRA). 16 exs. sobre ca
l´Arana el 2.04 (XLBA, JBDA). 14 exs. sobre la pota
sud del Prat de Llobregat direcció riu el 3.04
(RGBA). Un màxim de 25 exs. a la bassa dels
Pollancres el 11.04 (EGPA, JBDA). 3 exs. a la gola del
riu el 17.04 (XLBA, JBDA, JJMA).

Un exemplar de 2n estiu a la Bassa dels Pollancres
(Ferran López)

Martinet Ros Ardeola ralloides:  1 ex. a la maresma
el 14.03 (JSPC; RGBA, EGPA). Primeres
observacions. 1 ex. a cal Roc el 17.04 (XLBA, JBDA,
JJMA) fins el 25.04 (SSAA).  1 ex. a la maresma i
bassa dels Pollancres el 19.04 (P. Bescós, EGPA). Un
màxim de 8 exs. a la bassa dels Pollancres el 29.04
(ARMC).

Martinet Blanc Egretta garzetta:  16 exs. a la
maresma el 21.03 (FLSA, XLBA, JBDA). 10 exs. en
pas des de la gola del riu el 17.04 (XLBA, JBDA,
JJMA).

Agró Blanc  Egretta alba: 1 ex. a la maresma l´1.03
(J. Bescós, FLSA). 1 ex. a la maresma el 15.03 (FSEB).
1 ex. a la bassa dels Pollancres el 17.04 (FLSA,
EGPA) i el 18.04 (EGPA).

Bernat Pescaire Ardea cinerea: Un total de 76 exs.
a la marema i bassa dels Pollancres l´1.03 (FLSA). Es
segueix  veient l´ex. amb branques al bec al canyar

de la comporta de la maresma l´ 1.03 (FLSA). 25 exs.
a la maresma el 25.04 (FSEB).

Agró Roig  Ardea purpurea: 1 ex. a la maresma el
3.03 (RGRA, JPAA). 1ª citació pas primaveral. 6 exs.
sobre la maresma el 27.03 (EGPA; MOOA, DDDA,
K. Thomson). Un màxim de 7 exs. a ca l´Arana el
17.04 (XLBA, JBDA, JJMA).

Cigonya Blanca Ciconia ciconia: 1 ex. a la maresma
el 21.03 (FSEB, FLSA). 1ª citació de pas primaveral.
13 exs. a la bassa dels Pollancres el 8.04 (ARMC). 1
ex. sobre la K11 el 24.04 (FSEB; MOOA, K.
Thomson).

Capó Reial Plegadis falcinellus:  1 ex. a la maresma el
25.04 (P. Bescós).

Becplaner Platalea leucorodia: 1 ex. adult amb
plomatge d´estiu a la maresma el 10.03 (FLSA) fins el
19.03 on s´afegeix un 2on exemplar (RGBA, FLSA) i
20.03 (MOOA, K. Thomson, DDDA; FLSA, QBFA).
1 ex. a la maresma a partir del 22.03 (FLSA) fins el
28.03 (FMVB, DBRA, XLBA, FLSA, RGBA, EGPA). 2
exs. a la bassa dels Pollancres el 24.04 (MOOA,
ABBE, K. Thomson, ARMC, FLSA, J. Bescós, P.
Bescós) fins el 29.04 (ARMC). 1 ex. a la maresma el
30.04 (FLSA, RGBA, FSEB, XLBA).

Flamenc  Phoenicopterus ruber:  Encara s´observen
els 5 exs. del mes pasat fins el 6.03 on s´afegeix un
altre exemplar (FLSA, RGBA, EGPA, QBFA).
Augment progressiu d´exemplars a la maresma fins
assolir un màxim de 26 exs. el 08.04 (ARMC).

• ANÀTIDES

El cigne negre sembla definitivament procedent d’una
col·lecció i no s’ha pogut capturar encara. Últimes cites
dels ànecs hivernants i nombres relativament alts
d’exemplars en pas (Xarrasclet). Continuen apareixent
els Xibecs en aquesta època quan la resta de l’any són
rars. I la presència de Morells de Cap-roig és també
indicadora de reproducció.

Cigne Negre Cygnus atratus:  1 ex. amb anella a la
pota dreta a diferents punts de la reserva del
Remolar.

Ànec Blanc Tadorna tadorna:  3 exs. a la maresma
des de l´ 1.03 (FLSA) fins el 8.04 (ARMC) amb
excepcions de 5 exs. a la maresma el 2.03 (ABBE, A.
Badia, K. Thomson, MOOA) i 4 exs el 3.03 (FLSA). 4
exs. a la maresma el 6.04 (A. Badia, FLSA, J. Tizón) i
7.04 (FLSA, RGBA). Un màxim de 6 exs. a la
maresma el 19.04 (RGBA, ARMC). Diferents
observacions entre 2 i 4 exs. fins a finals de mes.

Ànec Xiulador Anas penelope:  1 ex. a la maresma
el 8.03 (P. Bescós) fins el 20.03 (MOOA, K.
Thomson, DDDA, FLSA, QBFA).

Ànec Griset Anas strepera: 1 ex. femella a la llacuna
de la Ricarda més 1 ex. femella a ca l´Arana el 2.04
(XLBA, JBDA). 3 parelles a la maresma el 7.04
(RGBA).
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Xarxet Comú Anas crecca: 190 exs. a la maresma el
14.03 (FSEB).  1 ex. a la maresma el 18.03 (JSPC),
fort descens d´exemplars. 1 parella a la llacuna de la
Ricarda el 17.04 (XLBA, JJMA, JBDA). 1 ex. mascle a
cal Roc el 23.04 (FLSA, MOOA) fins el 26.04 (SSAA).
Darrera citació de pas primaveral.

Ànec Collverd Anas plathyrhynchos:  161 exs. a la
maresma el 21.03 (FLSA, XLBA, JBDA). Més de 100
exs. a la llacuna de ca l´Arana el 2.04 (XLBA, JBDA).

Ànec Cuallarg Anas acuta:  14 exs. en un estol en
pas sobre el Remolar el 7.03 (FLSA). 9 exs. En pas
des de la gola de la Bunyola més 1 ex. en pas des de
la gola del riu i 3 exs. a la llacuna de la Ricarda el
13.03 (FLSA, XLBA, MIBA, JCMC, FMVB). 1 ex.
mascle a la maresma el 31.03 (FLSA). Últimes
observacions.

Xarrasclet Anas querquedula:  3 exs. (2 mascles i 1
femella) a la bassa dels Pollancres el 10.03 (FLSA). 1ª
citació de pas primaveral. Un màxim de 46 exs. (17
parelles a la bassa del Pí i 11 exs. mascles i 1 ex.
femella a la maresma) el 6.04 (FLSA). 1 ex. a la
Bunyola i 3 exs. mascles i 1 ex. femella a la Ricarda el

17.04 (XLBA, JBDA, JJMA). 1 ex. a la maresma el
29.04 (ARMC). Últimes observacions.

Ànec Cullerot Anas clypeata:  40 exs. a la maresma
el 21.03 (FLSA, XLBA, JBDA). 1 parella a la maresma
el 29.04 (ARMC). Darreres observacions
primaverals.

Xibec Netta rufina:  3 exs. (2 mascles i 1 femella) a la
maresma el 6.03 (FLSA, RGBA, EGPA, QBFA). 1ª
citació de pas primaveral. 1 parella a la maresma i 6
parelles a la Vidala antiga el 26.04 (ARMC). Diferents
observacions de 2-3 parelles repartides per la riera
de St. Climent, maresma, bassa dels Pollancres,
Vidala i Vidala antiga.

Morell Cap-roig Aythya ferina:  6 exs. a la llacuna de
la Ricarda el 13.03 (FLSA, JCMC, XLBA, MIBA,
FMVB). 3 parelles a la Vidala el 18.03 (JSPC) més 1
ex. el 25.03 (FSEB). 1 ex.  mascle i 2 exs. femelles a
la llacuna de la Ricarda el 17.04 (XLBA, JJMA, JBDA).
Diferents observacions de 3-4 exs. fins a finals de
mes amb un màxim de 10 exs. a la Vidala l´1.03
(FSEB).

Mascle de Cullerot a l’illa de la dreta de la Bassa dels Pollancres (Ferran López). Diferents
exemplars han encarat l’època de cria a la maresma, amb individus tota la temporada. Els
nivells baixos d’aigua potser condicionen la nidificació de l’espècie a la zona.
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• RAPINYAIRES

És notable la citació de quatre exemplars d’àguila
marcenca, i la de Milà reial , especies escasses al Delta.

Milà Negre Milvus migrans:  1 ex. sobre la maresma
el 30.04 (FLSA, RGBA, FSEB, XLBA).

Milà Reial Milvus milvus:  1 ex. sobre la riera de St.
Climent el 21.04 (MMVA, X. Escobar; FLSA).

Àliga Marcenca Circaetus gallicus:  1 ex. en pas
sobre la maresma el 31.03 (FLSA, AWCA). 1 ex.
sobre la maresma els dies  11.04 (JBDA) i 12.04 (J.
Tizón, ABBE). 1 ex. caçant a la Ricarda el 17.04
(XLBA, JBDA, JJMA). 1 ex. sobre el Remolar el 21.04
(MMVA, X. Escobar, ECLA, JPAA).

Arpella Vulgar Circus aeruginosus:  4 exs. a la
maresma el 21.03 (FLSA, XLBA, JBDA). 1 ex. mascle
en pas sobre la maresma el 27.03 (MOOA, K.
Thomson, DDDA). 1 ex. en pas sobre la maresma el
31.03 (FLSA, AWCA). 5 exs. (4 femelles i 1 mascle) a
la maresma el 2.04 (FLSA, LGSB). 2 exs. a la
maresma el 13.03 (FSEB, FLSA). 1 ex. a la maresma
des del 20.04 (A. Badia) fins  a finals de mes (FSEB,
FLSA, RGBA).

Esparver Vulgar Accipiter nisus:  1 ex. a ca l´Arana
el 13.03 (XLBA, FLSA, JCMC, MIBA, FMVB).

Aligot Vulgar Buteo buteo:  3 exs. a la maresma el
2.03 (J. Tizón) i 5.03 (ARMC). 4 exs. en pas
remuntant-se sobre la maresma el 14.03 (JSPC). 1
ex. a la Ricarda el 28.03 (XLBA, JBDA). 2 exs. en pas
sobre la maresma el 31.03 (FLSA, AWCA). 1 ex. a la
maresma el 16.04 (FLSA).

Àliga Pescadora Pandion haliaetus:  1 ex. a la
maresma els dies 25.03 (JSPC),  27.03 (MOOA,
DDDA, K. Thomson) i 30.03 (FSEB). 1 ex. sobre la
maresma el 21.04 (ECLA, JPAA).

Esmerla Falco columbarius:  1 ex. a la marsma el 7.03
(ABBE). 1 ex. sobre ca l´Arana el 8.03 (FSEB). 1 ex. a
la maresma el 21.03 (FLSA, XLBA, JBDA). 1 ex. a la
maresma el 14.04 (FLSA). Darrera citació de pas
primaveral.

Falcó Mostatxut Falco subbuteo:  1 ex. a la riera de
St. Climent el 22.04 (com. pers. ARMC). 1 ex. sobre
la maresma el 30.04 (RGBA, FLSA, XLBA, FSEB).

Falcó Pelegrí Falco peregrinus:  1 ex. a la maresma
el 21.03 i el 23.03 (FSEB). 1 ex. a la Ricarda el 2.04
(XLBA, JBDA). 2 exs. a la maresma el 11.04 (JBDA).
1 ex. juv. sobre la maresma el 21.04 (FLSA, MMVA,
X. Escobar). 1 ex. sobre la maresma el 22.04 (com.
pers. ARMC).

• RAL·LIDS I SIMILARS

Aquesta primavera s’han citat els tres representants del
gènere Porzana, del qual destaca l’observació d’un
Rasclet cantant, un fet inusual del qual no en teniem
notícia feia bastant de temps. A més, destaca de forma

especial la primera dada confirmada de cria de la Polla
Blava: els dos exemplars que hi havia a la maresma des
de l’any passat han criat i produït un mínim de dos polls.

Guatlla Coturnix coturnix:  1 ex. a ca l´Arana el 2.04
(XLBA, JBDA). 1ª citació de pas primaveral.

Rascló Rallus aquaticus:  1 ex. mort atropellat a la
carretera del Toro Bravo el 9.03 (com. pers.
RRNN).

Polla Pintada Porzana porzana:  1 ex. a la maresma
del 21.03 (FSEB, P. Bescós, JBDA, MIBA, QBFA), 1ª
citació de pas primaveral, fins el 3.04 a la bassa dels
Pollancres (FSEB).

Rascletó Porzana parva:  1 ex. al camp de futbol el
3.04 (FSEB).

Rasclet  Porzana pusilla: 1 ex. reclamant al canyar de
la comporta el 30.04 (RGBA, FLSA, XLBA).

Polla Blava Porphyrio porphyrio: Diferents
observacions d´1 i 2 exs. al canyar de la comporta de
la maresma. 2 exs. amb 3 polls al canyar de la
comporta el 16.04 (FSEB). 1ª citació de nidificació a
l´història del delta. 2 exs. adults amb 2 polls a la
bassa dels Pollancres el 17.04 (ECLA). 2 exs. adults
amb 1 poll el 18.04 (EGPA),  20.04 (ARMA, J. Tizón),
22.04 (MMSA) i 30.04 (RGBA, FSEB, FLSA, XLBA).

Fotja Vulgar Fulica atra:  Almenys 1 parella fent el
niu al Remolar el 3.03 (FLSA). 1 ex. amb 5 polls a la
Vidala el 12.04 (J. Tizón).

• LIMÍCOLES

Es registra una bona diversitat d’espècies en nombres
moderats. Destaquen les observacions de Tèrrit de
Temminck, les observacions cada cop més freqüents de
Bec d’Alena a les Filipines i les cites de Siseta.

Garsa de Mar Haematopus ostralegus:  1 ex. a la
platja de ca l´Arana el 17.04 (XLBA, JJMA, JBDA).

Cames Llargues Himantopus himantopus:  1 ex. a la
maresma el 10.03 (JBDA, FLSA, Ferran Pujol,
Francesc Pujol). 1 a citació de pas primaveral. Un
màxim de 103 exs. a la maresma el 26.03 (QBFA,
EGPA). 16 exs. al canal de la Bunyola el 17.04
(XLBA, JJMA, JBDA). Un mínim de 17 parelles covant
a la primera illeta de la maresma a finals de mes
(FSEB, FLSA).

Bec d´Alena Recurvirostra avosetta:  4 exs. a la
maresma el 2.03 (ABBE, K. Thomson, MOOA). 5
exs. a la maresma el 20.3 (MOOA, K. Thomson,
DDDA; FLSA, QBFA). 2 exs. a la maresma el 22.03
(QBFA, FLSA, P. Bescós), un dels exemplars duia
anelles de colors: pota dreta vermell i pota esquerra
verd-groc-negre. 1 ex. a la maresma del 25.03 (JSPC)
fins el 19.04 on s´observen 4 exs. (RGBA, ARMC). 7
exs. a la bassa dels Pollancres el 20.04 (ARMC, J.
Tizón, ARMA, FSEB). Observació de 2-3 exs. fins a
finals de mes.
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Perdiu de Mar Glareola pratincola:  1 ex. a la
maresma el 24.03 (P. Bescós, FLSA, JCPA, QBFA). 1ª
citació de pas primaveral. 1 ex. a la maresma el 6.04
(A. Badia, FLSA, J. Tizón) fins el 13.04 (FLSA) on
s´afegeix un 2on exemplar fins el 17.04 (FLSA). 1 ex.
a cal Roc el 24.04 (FLSA) fins a finals de mes.

Corriol Petit Charadrius dubius:  30 exs. a cal Dalit
el 7.03 (XLBA, JCMC, JBDA). 7 exs. als estanyat de
la Bunyola el 8.03 (FSEB). 5 exs. a la Bunyola el 13.03
(FLSA, XLBA, JCMC, FMVB, MIBA). Fort pas amb un
augment d´un màxim de 105 exs. a la maresma el
15.03 (QBFA).

Corriol Gros Charadrius hiaticula:  1 ex. a la
maresma el 24.03 (FLSA, JCPA), 1ª citació de pas
primaveral. Un estol de mínim 10 exs. a la maresma
el 21.04 (FLSA). 31 exs. a cal Roc el 23.04 (FLSA,
MOOA).

Corriol Camanegre Charadrius alexandrinus:
Mínim 6 exs. a la platja del Remolar el 26.03 (QBFA,
EGPA). 4 exs. a la maresma el 31.03 (FLSA). Fins a
23 parelles amb niu establerts a tot el litoral deltaic a
finlas del  mes d´abril (QBFA, TMPA, FCCA).

Daurada Grossa Pluvialis apricaria: 30 exs. sobre la
maresma direcció nord el 2.03 (FSEB).

Pigre Gris Pluvialis squatarola:  2 exs. a cal Roc el
17.04 (XLBA, JBDA, JJMA). 1 ex. a la maresma el
24.04 (FLSA). 2 exs. a la maresma el 26.04 (RGBA,
EGPA). 1 ex. a la platja de la Magarola el 30.04
(FLSA, RGBA, XLBA).

Fredeluga Vanellus vanellus:  2 exs. a la maresma el
17.04 (ECLA). 1 ex. a la maresma el 22.04 (ARMC);
últimes citacions.

Territ Gros Calidris canutus:  2 exs. a la maresma el
26.04 (RGBA, FSEB, FLSA), 1ª citació de pas
primaveral, fins el 29.04 (Jarone Pinhassi, Niklas
Lindberg). Un mínim de 3 exs. a la maresma el 30.04
(RGBA, FLSA, FSEB, XLBA).

Territ Tresdits Calidris alba:  Un grup de 16 exs. a
la platja del Golf el 2.03 (QBFA) i 19 exs. El 7.03
(XLBA, JCMC, JBDA).  3 exs. a la platja de la
Magarola el 28.03 (FMVB, DBRA, XLBA, FLSA). Més
de 20 exs. a la platja de ca l´Arana el 2.04 (XLBA,
JBDA). 17 exs. a la platja de ca l´Arana el 17.04
(XLBA, JBDA, JJMA).

Territ Menut Calidris minuta:  2 exs. a la maresma
el 25.03 (JSPC). 1ª citació de pas primaveral. 4 exs. a
la bassa dels Pollancres el 21.04 (FLSA). Mínim 10
exs. a la maresma el 30.04 (FLSA, RGBA, FSEB,
XLBA).

Territ de Temminck Calidris temminckii:  1 ex. al
camp de futbol el 4.04 (FLSA, QBFA, RGBA). 3 exs.
a la maresma el 8.04 (MMSA). 2 exs. a la maresma el
9.04 (QBFA, TMPA). 1 ex. a la maresma el 14.04
(com. pers. FLSA). 2 exs. a la maresma el 27.04
(MOOA, ABBE, PJAA). 1 ex. a la maresma el 28.04
(FLSA, ARMA, MMVA, X. Escobar). 1 ex. a la
maresma el 30.04 (FLSA, RGBA, XLBA, FSEB).

Territ Becllarg Calidris ferruginea:  5 exs. al camp
de futbol el 21.04 (FLSA, MMVA, X. Escobar). 1ª
citació de pas primaveral. 5 exs. a cal Roc el 23.04
(FLSA, MOOA). 6 exs. a la maresma el 26.04 (RGBA,
FSEB, FLSA). 2 exs. a la  maresma (FLSA) més 9 exs.
a cal Roc (MMVA, X. Escobar) el 28.04. Observació
de 5 exs. fins a finals de mes.

Territ Variant Calidris alpina:  Segueix observant-se
l´ex. a la maresma fins el 19.03 on es veuent 3 exs.
(FLSA, RGBA, JCMC). 1 ex. a cal Dalit el 7.03
(XLBA, JCMC, JBDA) fins el 13.03 (FLSA, XLBA,
MIBA, JCMC, FMVB). 1 ex. a la Podrida el 23.04
(QBFA). 1 ex. a cal Roc el 28.04 (MMVA, X.
Escobar) i 30.04 (FLSA, RGBA, XLBA).
Observacions de 2 i 3 exs. a la maresma fins el 29.04
(ARMC; FSEB).

Batallaire Philomachus pugnax:  40 exs. a la maresma
el 27.03 (FSEB). Un màxim de més de 50 exs. a la
maresma el 15.04 (JBDA) i 20.04 (FSEB). Fins a 70
exs. a la maresma el 25.04 (FSEB).

Becadell Sord Lymnocryptes minimus:  Diferents
citacions a la maresma de 2 exs. fins el 15.04
(SWWA). 1 ex. a la maresma el 17.04 (EGPA).

Becadell Comú Gallinago gallinago: 1 ex. a cal Roc
el 25 i 26.04 (SSAA).

Tètol Cuanegre Limosa limosa:  11 exs. en un estol
a la maresma el 3.03 (JDGB, FLSA). 17 exs. a la
maresma el 20.03 (MOOA, K. Thomson, DDDA,
FLSA, QBFA). 1 ex. a cal Roc el 23.04 (FLSA,
MOOA).

Tètol Cuabarrat Limosa lapponica:  1 ex. a la gola
de la riera de St. Climent el 23.04 (ARMC, A. Badia)
fins el 26.04 (PJAA).

Pòlit Cantaire Numenius phaeopus:  2 exs. a la
maresma el 11.03 (com. pers. EGPA). 1ª citació de
pas primaveral. 1 ex. a la platja de ca l´Arana el 13.03
(FLSA, XLBA, FMVB, MIBA, JCMC). 3 exs. a la
maresma el 22.04 (MMSA). 1 ex. a la platja de la
Magarola el 30.04 (FLSA, RGBA, XLBA).

Gamba Roja Pintada Tringa erythropus:  1 ex. a cal
Roc el 13.03 (FLSA, XLBA, MIBA, JCMC, FMVB), 1ª
citació de pas primaveral. 1 ex. a la bassa dels
Pollancres el 15.03 (FSEB) fins el 21.03 on s´afegeix
un 2on ex. (FSEB). Un màxim de 8 exs. a la maresma
el 11.04 (JBDA). Diferents observacions entre 1 i 5
exs. a la maresma fins a finals de mes.

Gamba Roja Vulgar Tringa totanus:  3 exs. a cal
Dalit el 7.03 (XLBA, JCMC, JBDA). Observacions
d´entre 1 i 6 exs. a la maresma i bassa dels
Pollancres fins a finals de la tercera desena de març
on es comença a observar un augment amb un mínim
de 20 exs. el 20.03 (FLSA) fins el 6.04 (FLSA). Un
màxim de 79 exs. a la maresma i bassa dels
pollancres el 14.04 (FLSA).

Siseta Tringa stagnatilis:  1 ex. a la maresma el 14.04
(FLSA). 1ª citació de pas primaveral. Un màxim de 3
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exs. a la maresma el 15.04 (JBDA, SWWA). 1 ex. a
cal Roc el 17.04 (XLBA, JBDA, JJMA) i 1 ex. a la
bassa dels Pollancres (FLSA) fins el 29.04 a la
maresma (ARMC).

Gamba Verda Tringa nebularia:  1 ex. a la maresma
el 22.03 (QBFA, FLSA). 1ª citació de pas primaveral.
4 exs. a la maresma el 7.04 (RGBA, FLSA). 14 exs. a
la maresma el 9.04 (TMPA, QBFA). Un màxim
d´almenys 24 exs. a la maresma el 22.04 (ARMC,
MMSA, JBDA). 9 exs. a cal Roc el 24.04 (FLSA).

Xivita Tringa ochropus:  Entre 7 i 11 exs. als camps
estanyats del Prat el 13.03 (FLSA, XLBA, FMVB,
MIBA, JCMC). 9 exs. a la maresma el 14.03 (RGBA,
EGPA, ARMC, FSEB). 3 exs. a la maresma el 2.04
(FLSA).

Valona Tringa glareola:  1 ex. a la maresma el 15.03
(FSEB), 1ª citació de pas primaveral.  3 exs. a la
maresma el 19.03 (RGBA, FLSA, JCMC). Diferents
observacions a la maresma i bassa dels Pollancres.
Més de 32 exs. als camps estanyats del prat el 17.04
(XLBA, JBDA, JJMA).

Xivitona Actitis hypoleucos:  5 exs. al tram del riu
entre St. Boi i el Prat el 11.03 (FSEB). 1 ex. a la
Bunyola el 17.04 (XLBA, JBDA, JJMA).

Remena-rocs Arenaria interpres:  1 ex. a la maresma
el 22.04 (ARMC, MMSA, JBDA), 1ª citació de pas
primaveral, fins el 26.04 on s´afegeix un 2on
exemplar (RGBA, FSEB, FLSA) fins el 28.04 (FLSA,
ARMA).  1 ex. a cal Roc el 23.04 (LGSB).

Valona des de l’aguait de la maresma (Ferran López). Un dels limícoles més abundants en migració al Delta que no obstant
enguany no registra nombres especialment elevats.

• PARÀSITS, LARIDS , XATRACS I GAVOTS

El Paràsit cuaample cada cop esdevé més regular i fins i
tot freqüent a finals de mes i principis de maig,. Els grups
de gavina capnegra marxen per restar un bàndol
estiuejant i es tornen a veure les gavines menudes.
Destaquen les cites de Gavina capblanca, molt rara al
Delta, amb 10 (¡) exemplars.

Paràsit Cuaample Stercorarius pomarinus:  3 exs.
des del mirador de cal Francès el 29.04 (Jarone
Pinhassi, Niklas Lindberg). 2 exs. des de la gola de la
Bunyola el 30.04 (RGBA, XLBA).

Paràsit Gros  Catharacta skua:  1 ex. des del
mirador de cal Francès el 10.03 (JBDA).

Paràsit Cuapunxegut  Stercorarius parasiticus:  1
ex. de fase fosca davant la Magarola el 13.03 (FLSA,
JCMC, XLBA, MIBA, FMVB). 3 exs. des del mirador
de cal Francès el 29.04 (Jarone Pinhassi, Niklas
Lindberg).

Gavina Capnegre Larus melanocephalus: Uns 300
exs. als estanyats de la Bunyola el 8.03 (FSEB).

Gavina Menuda Larus minutus:  1 ex. a cal Dalit el
7.03 (XLBA, JCMC, JBDA). 1 ex. a la maresma el
11.03 (MOOA). 100 exs. a la gola del riu Llobregat el
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13.03 (XLBA, JCMC, MIBA, FMVB) i 3.04 (FLSA,
JCMC). 26 exs. als estanyats de la Bunyola el 20.03
(FSEB). Un màxim de 200 exs. a la gola del riu el
28.03 (XLBA, DBRA, FMVB). Entre 100 i 150 exs.
des de la gola del riu el 17.04 (XLBA, JJMA, JBDA).
Un mínim de 30 exs. a cal Roc el 23.04 (FLSA,
MOOA) i 24.04 (FLSA). 33 exs. a cal Roc el 26.04
(SSAA).

Gavina Capblanca Larus genei:  1 ex.  de 1er
hivern a cal Dalit el 7.03 (XLBA, JCMC, JBDA).  3
exs. direcció sud des de la gola del riu el 28.03
(XLBA, FMXB, DBRA). Un màxim de 5 exs. a la
platja de ca l´Arana el 17.04 (XLBA, JJMA, JBDA). 1
ex. a la maresma el 29.04 (Jarone Pinhassi, Niklas
Lindberg).

Gavina Corsa Larus audouinii:  2 exs. a la maresma
el 3.03 (FLSA, Ferran Pujol, Francesc Pujol). 3 exs. a
ca l´Arana el 7.03 (XLBA, JCMC, JBDA). Un mínim
de 37 exs. a la maresma el 20.03 (FLSA).
Aproximadament uns 60 exs. a la maresma el 26.03
(QBFA, EGPA).

Gavià Fosc Larus fuscus:  22 exs. a la maresma el
3.03 (FLSA). Un màxim de 39 exs. a la platja del
Remolar el 26.03 (QBFA, EGPA). 2 exs. immaturs
des de la gola del riu el 17.04 (XLBA, JJMA, JBDA).

Curroc Gelochelidon nilotica:  1 ex. a la maresma el
14.04 (FLSA). 1ª citació de pas primaveral. 1 ex. a cal
Beites el 17.04 (XLBA, JJMA, JBDA). 1 ex. a la
maresma el 25.04 (FSEB) i 30.04 (RGBA, XLBA,
FLSA, FSEB).

Xatrac Gros Sterna caspia:  2 exs. a la maresma el
21.03 (JCMC, MIBA, FLSA, XLBA, JBDA, EGPA,
FSEB). 1ª citació de pas primaveral. 1 ex. a la bassa
dels Pollancres el 2.04 (P. Bescós). 1 ex. a la
maresma el 14.04 (FLSA).

Xatrac Becllarg Sterna sandvicensis:  1 ex. a dins de
la maresma el 21.03 (FLSA, XLBA, JBDA) i 6.04
(FLSA). Pas intensiu direcció sud des de la gola del
riu el 28.03 (XLBA, FMVB, DBRA).

Xatrac Comú Sterna hirundo:  4 exs. des de la gola
del riu el 28.03 (XLBA, FMVB, DBRA). 1ª citació de
pas primaveral.

Xatrac Menut Sterna albifrons:  2 exs. a la platja de
ca l´Arana el 17.04 (XLBA, JJMA, JBDA), 1ª citació de
pas primaveral.  8 exs. a la maresma el 22.04 (ARMC,
MMSA).. 2 exs. sobre la Vidala el 23.04 (FLSA,
MOOA, ARMC).

Fumarell Carablanc Chlidonias hybrida:  1 ex. a la
maresma el 24.03 (FLSA, QBFA, JCPA). 1ª citació de
pas primaveral. Un màxim de 40 exs. posats a la
bassa dels Pollancres el 22.04 (ARMC).

Fumarell Negre Chlidonias niger:  1 ex. des de la
platja de la Magarola el 3.04 (JCMC, FLSA). 1ª citació
de pas primaveral, 1 ex. a la maresma el 29.04
(ARMC, Jarone Pinhassi, Niklas Lindberg) i 30.04
(FLSA, RGBA, FSEB, XLBA) a la riera de St. Climent.

Fumarell Alablanc Chlidonias leucopterus:  1 ex. a la
maresma el 29.04 (ARMC, Jarone Pinhassi, Niklas
Lindberg), 1ª citació de pas primaveral, i 30.04 (FLSA,
RGBA, XLBA, FSEB).

Gavot  Alca torda:  2 exs. des del mirador de cal
Francès el 2.03 (ABBE). 2 exs. des de la gola de la
Ricarda el 7.03 (XLBA, JCMC, JBDA). 8 exs. des del
mirador de cal Francès el 10.03 (JBDA). 3 exs. des
de la Magarola el 13.03 (FLSA, XLBA, JCMC, FMVB,
MIBA).

• COLOMS A FALCIOTS

El Tudó ha passat de ser una espècie rara al Delta fa
dos-tres anys a nidificar-hi i formar grups importants com
l’esmentat de 42 exs. A l’abril. Enguany, a diferència
d’anys anteriors, s’ha observat amb més regularitat el
Cucut Reial que no obstant segueix sent molt escàs a la
zona. De les rapinyaires nocturnes, destacar
sobremanera la tardana cita de Mussol Emigrant de
finals d’abril. I l’observació d’un enganyapastors a les
Filipines el 30.4 també és un fet força inusual.

Xixella Columba oenas: Diferents observacions
durant els dos mesos.

Tudó Columba palumbus:  6 exs. a la maresma el
21.03 (FLSA, XLBA, JBDA). 14 exs. a la maresma el
25.03 (JSPC). Un màxim d´un estol de 42 exs. sobre
el Remolar el 7.04 (FLSA).

Tórtora Turca Streptopelia decaocto:  40 exs. a la
granja de l´IRTA el 15.03 (FSEB).

Tórtora Vulgar Streptopelia turtur:  2 exs. a ca
l´Arana i més de 4 exs. a la Ricarda el 17.04 (XLBA,
JJMA, JBDA). 1eres observacions.

Cucut Reial Clamator glandarius:  Fins a 3 exs. junts
al Remolar durant el mes març (FLSA). 2 exs. a ca
l´Arana el 28.03 (FLSA, FMVB, DBRA, XLBA). 2 exs.
a cal Roc el 23.04 (FLSA, MOOA). 2 exs. sobre el
pont de la Vidala el 27.04 (MOA, ABBE)  i 28.04
(MMVA, X. Escobar, RGRA).

Cucut Cuculus canorus:  1 ex. a la bassa dels
Pollancres el 6.04 (FLSA), 1ª citació de pas
primaveral. 1 ex. de fase roja a ca l´Arana el 17.04
(XLBA, JJMA, JBDA).

Òliba Tyto alba;  1 ex. sobre el canyar de la
comporta el 30.04 (FLSA, RGBA, XLBA), més 1 ex.
als Reguerons (RGBA, FLSA, XLBA).

Xot Otus scops:  1 ex. cantant per la Vidala el 24.03
(FLSA, QBFA, E. Sanjuan), 1ª citació de pas
primaveral. 2 exs. cantant a ca l´Arana el 2.04
(XLBA, JBDA).

Mussol Comú Athene noctua:  1 ex. al Remolar el
2.04 (FLSA, QBFA, E. Sanjuan).

Mussol Emigrant Asio flammeus:  1 ex. sobre el
Remolar el 21.04 (MMVA, X. Escobar). 1 ex. als
restes de l´Illa el 30.04 (RGBA, FLSA, XLBA).
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Enganyapastors Caprimulgus europaeus:  1 ex.
sobre el canyar de la maresma el 30.04 (RGBA,
FLSA, XLBA).

Falciot Negre Apus apus:  1 ex. sobre la bassa dels
Pollancres el 27.03 (MOOA, K. Thomson, DDDA).
1eres observacions de l´any. Pas molt fort, com a
mínm un  miler d´exemplars sobre el Remolar el
14.04 (FLSA). Pas fort sobre el Remolar el 21.04
(FLSA).

Falciot Pàl.lid Apus pallidus:  Més de 2 exs. a la
Ricarda el 2.04 (XLBA, JBDA).

Ballester Apus melba:  4 exs. a Hospitalet el 18.03
(RGBA). Primeres observacions. 100 exs. sobre la
maresma el 30.03 (FSEB).

• BLAUETS A PICOTS

Enguany els Blauets han desaparegut relativament aviat.

Blauet Alcedo atthis: 1 ex. a la maresma l´ 1.03
(FSEB).

Abellerol Merops apiaster:  Mínim 2 exs. sobre el
Remolar el 6.04 (FSEB). 1ª ciitació de pas primaveral.
2 exs. ja establerts a la bassa dels Pollancres el 23.04
(A. Badia, FLSA, MOOA). Fins a 11 parelles
establertes a la bassa del Fartet a finals de mes (FSEB,
FLSA).

Colltort Jynx torquilla:  1 ex. a la Ricarda el 17.04
(XLBA, JJMA, JBDA).

• ALAUDIDS, ORENETES I TITELLES

L’observació d’alosa a l’abril és destacable. Només una
cita de Piula gola-roja la presència de la qual varia molt
entre els diferents anys.

Terrerola Vulgar Calandrella brachydactyla:  Un
estol d´11 exs. sobre la maresma (FLSA, LGSB) i un
mínim de 7 exs.  al Terme del Prat el 2.04 (XLBA,
JBDA), 1eres citacions de pas primaveral.

Alosa Vulgar Alauda arvensis:  2 exs. a cal Tet el
17.04 (XLBA, JJMA, JBDA).

Oreneta de Ribera Riparia riparia:  1 ex. a la
reserva del Remolar fins el 17.03 (MOOA, DDDA,
K. Thomson). Pas notori sobre el Remolar el 21.04
(FLSA).

Roquerol Ptyonoprogne rupestris:  Un mínim de 200
exs. sobre el Remolar i riera de St. Climent l´ 1.03
(FSEB).

Oreneta Cua-rogenca Hirundo daurica:  1 ex.
sobre el canyar de la maresma el 28.04 (FLSA).

Oreneta Cuablanca Delichon urbica:  1 ex. sobre el
Remolar l´ 1.03 (FLSA) més 2 exs. a la Vidala (FSEB).
Pas notori sobre el Remolar el 21.04 (FLSA).

Trobat Anthus campestris:  2 exs. al riu Llobregat a
l´alçada del Prat de Llobregat el 11.04 (SSAA).

Piula dels Arbres Anthus trivialis:  3 exs. al riu
Llobregat al Prat de Llobregat el 10.04 (SSAA, Lluís
Estrada). 2 exs. a ca l´Arana el 17.04 (XLBA, JBDA,
JJMA). 1 ex. sobre el Remolar el 21.04 (FLSA).

Titella Anthus pratensis:  3 exs. a la maresma el 19.03
(JCMC, FLSA, RGBA).

Piula Gola-roja Anthus cervinus:  1 ex. a cal Roc el
25.04 (SSAA).

Grasset de Muntanya Anthus spinoletta:  1 ex. a la
maresma el 2.04 (FLSA, LGSB). Darreres
observacions.

Cuereta Groga Motacilla flava:  1 ex. al canal de la
Bunyola el 12.03 (FLSA, E. Sanjuan). 1eres
observacions de pas primaveral. 30 exs. als camps del
costat de la Bunyola el 8.04 (FSEB).

Cuereta Blanca Motacilla alba: 1 ex. mel.lànic al riu
Llobregat el 11.03 (FSEB).

• TÚRDIDS

Pit-roig Erithacus rubecula:  3 exs. a la Ricarda i 1 ex.
a ca l´Arana el 17.04 (XLBA, JBDA, JJMA).

Rossinyol Luscinia megarhynchos:  1 ex. anellat al
Remolar el 20.03 (QBFA, FLSA, FSEB). 1ª citació de
pas primaveral. 1 ex. cantant a la Vidala el 17.04
(FLSA) fins a finals de mes.

Cotxa Blava Luscinia svecica:  1 ex. a la maresma el
5.03 (ARMC). 1 ex. a la Bunyola el 8.03 (Toni Mora).
1 ex. a la maresma el 28.03 (DBRA). Darreres
observacions.

Cotxa Cua-roja Phoenicurus phoenicurus:  1 ex.
mascle anellat al Remolar el 21.03 (QBFA, FLSA,
JCMC, MIBA, XLBA, EGPA, JBDA). 1ª citació de pas
primaveral. Diferents citacions durant els dos mesos.

Bitxac Rogenc Saxicola rubetra:  Un màxim de 17
exs. al Terme Municipal del Prat (13 a ca l´arana) el
17.04 (XLBA, JBDA, JJMA) més 1 ex. a la maresma
(FLSA).

Bitxac Comú Saxicola torquata:  Entre 3 i 4 parelles
establertes en tota la rserva del Remolar a finals del
mes d´abril (FLSA; FSEB).

Còlit Gris Oenanthe oenanthe:  2 exs. a ca l´Arana el
7.03 (XLBA, JCMC, JBDA). 1ª citació de pas
primaveral. 14 exs. al Terme Municipal del Prat el
17.04 (XLBA, JJMA, JBDA). Un màxim de 16 exs.  als
camps de la Podrida més 6 exs.  a cal Roc el 30.04
(RGBA, FLSA, XLBA).

Còlit Ros Oenanthe hispanica:  1 ex. a la platja del
Golf el 22.03 (TMPA, FCCA). 1ª citació de pas
primaveral. 2 exs. a les quadres del Remolar el 25.04
(FSEB).
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Merla Roquera Monticola saxatilis:  1 ex. femella al
Remolar el 25.04 (FSEB, QBFA).

Tord Comú Turdus philomelos:  8 exs. a la maresma
el 21.03 (FLSA, XLBA, JBDA). Fins a 25 exs. en tot el
Terme Municipal del Prat el 17.04 (XLBA, JJMA,
JBDA).

Primera cita de l’any de la Cotxa cua-roja (Phoenicurus phoenicurus): un mascle anellat el 21.3 al Remolar (Ferran López)

• SÍLVIDS

Dues cites criden l’atenció: la segona observació de la
història del Delta del Mosquiter Ibèric, amb un exemplar
cantant a la maresma de les Filipines, i l’anellament d’un
mosquiter comú de la subespècie abietinus, un ocell
força gris que recordaria un mosquiter siberià però amb
més tonalitats grogues.

Trist Cisticola juncidis:  Fins a 26 exs. en tota la
maresma del Remolar el 21.03 (FLSA, XLBA, JBDA).

Boscarler Pintat Gros Locustella naevia: 1 ex. a cal
Dimoni el 30.04 (XLBA, FLSA, RGBA, FSEB).

Boscarla de Canyar Acrocephalus scirpaceus:  3 exs.
cantant al Remolar el 13.04 (FLSA). 1eres citacions
primaverals.  3 exs. cantant a la Bunyola el 17.04
(XLBA, JBDA, JJMA).

Balquer Acrocephalus arundinaceus:  1 ex. al canyar
de la comporta el 25.03 (JSPC). 1ª citació de pas
primaveral. 2 exs. cantant al canyar de la comporta el
13.04 (FLSA).

Bosqueta Vulgar Hippolais polyglotta:  1 ex. a la
Vidaleta el 17.04 (FLSA). 1ª citació de pas primaveral.
1 ex. als àrbres de la bassa del Remolar el 25.04
(FSEB).

Tallarol de Garriga Sylvia cantillans:  1 ex. anellat al
Remolar el 20.03 (QBFA, FLSA). 1ª citació de pas
primaveral. 1 ex. anellat al Remolar (QBFA) i vist a la
maresma el 21.03 (FLSA, XLBA, JBDA).

Tallareta Vulgar Sylvia communis:  1 ex. al camí de
València el 30.04 (FLSA, RGBA, XLBA).

Tallarol Gros Sylvia borin:  1 ex. al itinerari de la
bassa dels Pollancres el 21.04 (FLSA).

Mosquiter Pàl.lid Phylloscopus bonelli:  2 exs.
cantant des de l´Aguait de la bassa dels Pollancres el
3.04 (FMVB).

Mosquiter Xiulaire Phylloscopus sibilatrix:  1 ex. a la
Ricarda el 17.04 (XLBA, JJMA, JBDA).

MOSQUITER COMÚ PHYLLOSCOPUS COLLYBITA
ABIETINUS:  1 ex. anellat al Remolar el 19.03 (QBFA,
RGBA, FLSA, JCMC). Hi han fotografies.

MOSQUITER IBÈRIC Phylloscopus brehmii:  1 ex.
cantant a la reserva del Remolar l´ 1.04 (XLBA,
RGBA, A. Casanova, R. Hernández, JBDA). 1 ex.
cantant al mateix lloc el 3.04 (FSEB).

Mosquiter de Passa Phylloscopus trochilus:  1 ex.
anellat al Remolar el 19.03 (QBFA, FLSA, RGBA,
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JCMC). 1ª citació de pas primaveral. Fort pas
migratori pel Remolar el 17.04 (FLSA).

• REIETONS FINS A LÀNIDS

Un altre any més, indicis de nidificació de la Mallerenga
emplomallada a la zona del Remolar.

Mastegatatxes Ficedula hypoleuca:  1 ex. mascle al
camí de València el 3.04 (FLSA, JCMC). 1ª citació de
pas primaveral. Mínim 4 exs. al marge de la Vidala el
17.04 (FLSA) i un mínim de 6 exs. al Remolar el
21.04 (FLSA).

Mallerenga Emplomallada Parus cristatus: 1 ex.
cantant i duent aliment cap a un probable niu a
l´itinerari de la bassa dels Pollancres l´ 1.04 (RGBA).

Mallerenga Petita Parus ater:  1-2 exs. a la Ricarda
el 13.03 (FLSA, XLBA, FMVB, MIBA, JCMC).

Oriol Oriolus oriolus:  1 ex. sobre el canal de la
Bunyola el 23.04 (FLSA). 1ª citació de pas primaveral.
1 ex. al Remolar el 28.04 (FLSA; MMVA, X. Escobar).

Capsigrany Lanius senator: 1 ex. a la maresma el
23.03 (FSEB, FLSA, RGBA), 1ª citació de pas
primaveral. Un mínim de 7 exs. al delta el 30.04
(RGBA, FLSA, XLBA).

• CÒRVIDS

• ESTORNELLS I PARDALS

Estornell Negre Sturnus unicolor:  1 ex. al càmping
Toro Bravo el 18.03 (JSPC).  1 ex. als camps de la
Podrida el 30.04 (RGBA, XLBA, FLSA).

• FRINGIL·LIDS I EMBERÍZIDS

Molt notable observació de dos exemplars de Durbec en
un any en que l’espècie ha estat freq üent arreu de
Catalunya i en què al Delta esperavem cites d’aquesta
espècie. També destacables les cites de Gratapalles (6
exemplars) en moviments de dispersió des de les seves
zones de cria. De l’Hortolà feia temps que no se’n tenia
noticia i la present cita és també d’interès.

Passerell Comú Carduelis cannabina:  2 exs. a la
platja del Remolar el 24.04 (FSEB).

Durbec Coccothraustes coccothraustes:  1 ex. dins el
Prat del Llobregat el 17.03 (PEGA). 1 ex. al viver del
Prat el 2.04 (XLBA, JBDA).

Gratapalles Emberiza cirlus:  2 exs. a la platja del
Remolar el 6.03 (FSEB). 3 exs. a les Dunes de Gavà
el 11.03 (RGBA). 1 ex. a la Ricarda el 13.03 (FLSA,
JCMC, XLBA, MIBA, FMVB).

Hortolà Emberiza hortulana:  1 ex.  al camí de
València i 1 ex. a ca l´Arana el 17.04 (XLBA, JBDA,
JJMA).

Totes les citacions aquí recollides seran utilitzades per ampliar la fenologia dels ocells de
Catalunya a través de l´Anuari d´Ornitologia de Catalunya que du a terme el Grup Català
d´Anellament (GCA). Així doncs, s´utilitzarà el mateix codi de nom de l´observador amb
l´intenció d´unificar i facilitar l´el.laboració de futurs noticiaris. Els noms dels observadors que
encara no en disposen estan a l´espera d´aclarir el seu veritable codi i evitar possibles
repeticions amb altres observadors

ABBE – Audrey Baker
ARMA – Antonio Román
ARMC – Armand Ramal
AWCA – Antonio
Westermeyer
DBRA – Dani Burgas
DDDA – Dani Díaz
ECLA – Eduart Clemente
FCCA – Paco Cerdà
FLSA – Ferran López
FMVB – Francisco Macia
FSEB – Francisco Javier
Santaeufèmia
JBDA – Juan Becarés
JCMC – Joan Castelló
JCPA – Jose Luís Copete
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