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Editat i recopil.lat per Ferran López i Ricard Gutiérrez

• No. 5 Setembre i Octubre 2001

Setembre i octubre són les dates tradicionalment associades al pas tardoral post-nupcial.
També és el moment de la celebració del dia mundial dels ocells que enguany aplegà a les
reserves les mil persones que ens visiten cada any. Les espècies hivernants han arribat i
s’ha observat  un grapat d’espècies interessants com el territ cuallarg, primer per a
Catalunya, o la piula grossa de la qual es detectaren dos ocells. Malgrat la majoria de les
cites corresponen a la zona del Remolar-Filipines, és significatiu que les cites més
rellevants corresponen a àrees del Prat de Llobregat on es desenvolupen en l’actualitat
actuacions urbanístiques. També destaca la quantitat important d’espècies exòtiques
observades, de les quals convé fer-ne un seguiment . En definitiva, una tardor ben diversa
amb una riquesa faunística contrastada.
.
• OCELLS MARINS

Una altra cita tardana de cria de cabusset, igual que en
anys anteriors a la reserva natural del Remolar-Filipines,
el pas habitual de cabussons collnegres i interessants
dades de baldriga cendrosa a la que potser se li presta
poca atenció des del litoral. Comença l’arribada dels
corbmarins hivernants..

Cabusset  Tachybaptus ruficollis: 1 parella amb polls a
la bassa dels Pollancres el 29.10 (P. Bescós); citació
tardana.

Cabussó Coll-negre Podiceps nigricollis:1 ex. juv. a
la font del rentat de cotxes del Centre Comercial
"Alcampo" el 12.09 (R. López); lloc innusual. 1 ex. a
la Vidala el 26.09 (FLSA) fins el 29.9 (Inf. FLSA). 3
exs. davant la Magarola el 4.10 (XLBA). Un màxim de
5 exs. a la Vidala el 10.10 (FLSA).

Cabussó Emplomallat  Podiceps cristatus: 1 ex.
jove a la Vidala el 4.09 (RGBA, FLSA, ARMC) fins el
9.09 (ARMC). 2 exs. a la Vidala el 29.09 (com. pers.
AMLA) fins el 30.09 on encara es podia veure 1 ex.

Baldriga Cendrosa Calonectris diomedea: 9 exs. des
del mirador de cal Francès l´11.10 (RGBA).

Baldriga Balear/Mediterrània Puffinus
mauretanicus/yelkouan: 1 ex. davant la Magarola en

direcció S el 4.10 (XLBA) i 4 exs. davant la Magarola
en direcció N el 30.10 (XLBA i DBRA).

Baldriga Balear Puffinus mauretanicus: 3 exs. des
del mirador de cal Francès l´11.10 (RGBA).

Mascarell Morus bassanus: Mínim 15 exs. direcció
nord des del mirador de cal Francès l´11.10 (RGBA).

Corb Marí Gros Phalacrocorax carbo: Augment
progresiu d´exemplars a la bassa dels Pollancres amb
3 exs. l´11.09 (ARMC, EGPA), 5 exs. el 12.09 (FLSA),
9 exs. el 15.09 (Inf. FLSA), 11 exs. el 16.09 (ARMC),
13 exs. el 20.09 (FLSA), etc... Es comença a formar
un dormider d´uns 35 exs. a la bassa dels Pollancres
a partir del 12.10 (FLSA), passant a ser uns 100 exs.
el 20.10 (FLSA). Uns 70 exs. sobrevolant el canal de
la Bunyola en direcció S el 17.10 (XLBA i E. Gràcia).

Corb Marí Emplomallat  Phalacrocorax aristotelis: 1
ex. des del mirador de cal Francès el 4.09 (RGBA). 1
ex. juv. des del mirador de cal Francès l´11.10
(RGBA).
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ARDÈIDES I SIMILARS

Arriben un altre any els bitons hivernants. Diferents
agrons blancs i una bona diversitat d’espècie,incloent-hi
els escassos capons reials que a diferència d’altres
espècies que han esdevingut més freqüents com el bec-
plane, continuen escassejant al delta. Els flamencs ja són
d’observació diària

Bitó Botaurus stellaris: 1 ex. al canyissar de la
comporta el 21.10 (X. Vilagrasa), el 24.10 (ARMC) i
el 25.10 (Personal Control d´Insectes).

Martinet Menut Ixobrychus minutus: 1 ex. a la Vidala
el 8.10 (JMSD); darrera citació de pas postnupcial.

Martinet de Nit Nycticorax nycticorax: 3 exs. a la
gola del riu l´1.09 (JBDA, AL?A). Diferents
observacions durant els mesos de setembre i
octubre destacant un màxim de 40 exs. sobre la
pineda militar l´11.09 (ARMC), 12 exs. sobre el
Remolar el 25.09 (FLSA; ARMC) i 18 exs. a la bassa
dels Pollancres el 14.10 (ARMC).

Martinet Ros Ardeola ralloides: Diferents
observacions d´1-3 exs. a la Vidala durant els dos
mesos (Inf. FLSA).

Martinet Blanc Egretta garzetta: Un màxim de 326
exs. a la bassa dels Pollancres el 4.09 (RGBA).

Agró Blanc  Egretta alba: 1 ex. a la bassa dels
Pollancres el 25.09 (MOOA, K. Thomson; P. Bescós;
FLSA). 3 exs. a la maresma el 28.09 (X. Vicient, E.
Gracia). 5 exs. a la maresma l´1.10 (ARMC). 4 exs. a
la maresma el 4.10 (J. Tizón). 2 exs. a la bassa dels
Pollancres el 8.10 (ARMC). 1 ex. a la maresma el
10.10 (P. Bescós) fins el 30.10 (FLSA).

Bernat Pescaire Ardea cinerea: Observacions
diàries de desenes d’algunes exemplars a la maresma.

Més de 40 exs. al riu, una mica més amunt de cal
Monjo el 18.09 (PEGA). Mínim 25 exs. a la maresma i
bassa dels Pollancres el 29.09 (FLSA). Un màxim de
43 exs. a la bassa dels Pollancres i maresma el 10.10
(FLSA).

Agró Roig  Ardea purpurea: 1 ex. a la Vidala l´11.09
(EGPA). 1 ex. a cal Roc el 16.10 (J. M. Arias). 1 ex.
jove a la llacuna de ca l’Arana el 17.10 (XLBA, E.
Gràcia); darrera citació de pas postnupcial.

Cigonya Blanca Ciconia ciconia: 1 ex. aturada a la
maresma el 2.09 (A.Molina) fins el 2.10 (FLSA). 2 exs.
sobre la maresma (FLSA) més 1 ex. sobre el
Cementiri Nou del Prat el 4.09 (G.Casas). 2 exs.
sobrevolant la maresma de les Filipines en direcció S
el 7.10 (XLBA).

Capó Reial Plegadis falcinellus : 1 ex. a la maresma el
10.09 (D. Sánchez Corvella, ARMC). 1 ex. a la bassa
dels Pollancres el 14.10 (ARMC). 1 ex. a la maresma
el 24.10 (ARMC, J.M. Seguí). 1 ex. jove a cal Tet el
30.10 (XLBA i DBRA).

Becplaner Platalea leucorodia: 1 ex. a la maresma el
7.09 (FLSA, FXSA, RGBA); 1a citació de pas
postnupcial. 1 ex. adult a la bassa dels Pollancres
l´11.09 (RRSB, ARMC) fins el 15.09 (FLSA). 3 exs.
sobre la riera de St. Climent el 28.09 (X. Vicient, E.
Gracia).

Flamenc  Phoenicopterus ruber: Diferents
observacions durant els mesos de setembre i
octubre amb un màxim de 17 exs. al tram del riu
entre St. Boi i el Prat el 13.09 (EDBB) i 16 exs. a la
maresma del Remolar el 18.09 (FLSA); cal explicar
que es tracten del mateix grup que van i venen de les
dues zones

Flamenc jove a la maresma de les Filipines (Foto ©
Ferran López)
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• ANÀTIDES

Arriben oques a la maresma.que restaran tot l’hivern en
nombres rècord. Continua el cigne negre de forma
intermitent i arriben totes les espècies d’ànec. Destacar
la presència d’un exemplar melànic de coll-verd que
podia ser confòs amb un ànec negrós Anas rubipres, citat
un únic cop al delta del Llobregat fa uns anys.

Cigne Negre Cygnus atratus: Es segueix veient
l´exemplar anellat escapat de cautivitat al Remolar i
Vidala antiga.

Oca Vulgar Anser anser: 1 ex. a la maresma el 2.10
(FLSA); 1a citació de pas postnupcial, fins el 31.10
(FXSA, FLSA).

Ànec Blanc Tadorna tadorna: 1 ex. a la
desembocadura de la Ricarda el 30.10 (XLBA i
DBRA).

Ànec Collverd Anas plathyrhynchos: 1 ex. mel.lànic a
la bassa del Pí el 27.09 (FLSA, FMVB) fins el 10.10 (P.
Bescós). Uns 260 exs. a la desembocadura de la
Ricarda el 17.X (XLBA).

Ànec Griset Anas strepera: Observació de 2 exs. a
la maresma el 17.09 (P. Bescós) fins el 25.09 (FLSA).

Ànec Cuallarg Anas acuta 1 ex. a la maresma el
9.10 (RGBA); 1a citació de pas postnupcial. 3 exs. a

la bassa dels Pollancres el 12.10 (FLSA).

Xarxet Anas crecca: Un mínim 25 exs. a la maresma
i bassa dels Pollancres el 19.09 (FLSA).

Xarrasclet Anas querquedula: 2 ex. a la bassa dels
Pollancres el 30.10 (FXSA, RGBA, ARMC); darrera
citació de pas postnupcial.

Ànec Cullerot Anas clypeata: 32 exs. a la maresma
el 3.09 (ARMC).

Ànec Xiulador Anas penelope: 1 ex. a la maresma el
21.09 (P. Bescós); 1a citació de pas postnupcial

Xibec Netta rufina: 6 exs. a la bassa dels Pollancres
l´11.09 (C.Castel Tironi). 4 exs. a la maresma (FLSA)
més 1 ex. a la bassa dels pí el 27.09 (FMVB, FLSA).

Morell Cap-roig Aythya ferina: 10 exs. a la llacuna
de ca l´Arana el 9.10 (RGBA, FLSA). 17 exs. a la riera
de St. Climent més 1 ex. a la bassa del Fartet l´11.10
(RGBA). Un màxim de 41 exs. a la RN Ricarda-ca
l’Arana (35 exs. a la Ricarda i 6 exs. a ca l’Arana) el
30.X (XLBA i DBRA).

Oca vulgar  Anser anser  a la maresma de les Filipines (Foto © Ferran López)
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Individu melànic d’ànec coll-verd Anas platyrhynchos en un grup de coll-verds i un bernat pescaire. Noteu que l’ocell
té el bec fosc també i que només el cap presenta algun to verdós però té una estructura totalment diferent de la de
l’ànec negrós Anas rubipres. (Foto © Ferran López)

• RAPINYAIRES

Durant aquests mesos, l’àguila pescadora és regular al
Remolar-Filipines on s’atura a una pita (foto adjunta, ©
Ricard Gutiérrez)

Àguila Pescadora Pandion haliaetus: 1 ex. juv.
pescant a la maresma el 19.09 (FLSA; FXSA) fins el
27.09 (FMVB; P. Bescós). 1 ex. adult a la llacuna del
Remolar el 22.09 (FLSA) fins el 24.09 (RRSB). Un
màxim de 4 exs. a la maresma el 28.09 (J. Tizón).
Diferenst observacions d´entre 1 i 3 exs. durant el
mes d´octubre fins el 24.10 (Inf. FLSA).

Aligot Vesper Pernis apivorus: 1 ex. sobre la
maresma el 18.09 (FXSA). 1 ex. sobre la Vidala el
22.09 (FXSA). 2 exs. sobre la maresma el 28.09
(FLSA). 1 ex. sobre la maresma el 9.10 (FLSA,
ARMC, RGBA). Darrera citació de pas postnupcial

Milà Negre Milvus migrans: 1 ex. sobre la maresma
el 27.10 (F. Pujol i Francesc Pujol); darrera citació de
pas postnupcial.

Arpella Vulgar Circus aeruginosus: 4 exs. (3 juvs i 1
mascle adult) a la maresma el 2.09 (RRSB); 1a citació
de pas postnupcial. 5 exs. a la maresma el 25.09 (P.
Bescós; FLSA). Un màxim de 10 exs. a la maresma el
29.09 (FLSA).

Esparver Cendrós Circus pygargus: 1 ex. juv. a la
bassa dels Pollancres l´1.09 (JCCA, AMLA); 1a citació

de pas postnupcial, fins l´11.09 on s´observa un 2on
exemplar (CCTA).

Aligot Comú Buteo buteo: 1 ex. a la maresma el
26.09 (FLSA, QBFA); 1a citació de pas postnupcial,
fins el 13.10 (FLSA). 1 ex. a la pineda de la Ricarda
l´1.10 (EDBB). Un altre ex. diferent a la maresma el
16.10 (FLSA).

Esparver Vulgar Accipiter nisus: 1 ex. sobre la
maresma el 27.09 (FMVB). 1 ex. a la Ricarda el 4.X
(XLBA).
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Xoriguer Comú Falco tinnunculus: 1 ex. en pas
sobre la platja del Remolar el 4.09 (RGBA); 1a
citació de pas postnupcial. Diferents observaci ons
d´1-2 exs. a la maresma durant els dos mesos (Inf.
FLSA).

Falcó Mostatxut Falco subbuteo: 1 ex. sobre la
Vidala el 2.09 (TASA); 1a citació de pas postnupcial.
1 ex. a la maresma el 12.09 (P.Josa), 19.09 (FLSA) i
22.09 (FLSA, FMVB). 1 ex. jove a les restes de l’Illa el

4.10 (XLBA). 1 ex. a la maresma el 13.10 (FLSA,
JPSA). 1 ex. a cal Tet el 17.10 (XLBA, E. Gràcia,
FLSA, FXSA, MIBA, FMVA i RGBA).

Falcó Pelegrí Falco peregrinus 1 ex. a la maresma el
6.10 (FLSA).

Esmerla Falco columbarius: 1 ex. sobrevolant la
Bunyola i 1 ex. posat a la platja del Prat el 30.10
(XLBA i DBRA).

Aligot Comú Buteo buteo a la bassa dels Pollancres (Foto © Ferran López)

• RAL·LIDS I SIMILARS

Continuen les observacions de polla blava.

Faisà Vulgar Phasianus colchicus: 1 ex. femella a la
Ricarda el 6.09 (EDBB, J. Pino). 3 exs. a la Ricarda el
30.10 (XLBA i DBRA).

Rascló Rallus aquaticus Diferents citacions d´1 ex. al
canyar de la comporta durant el mes de setembre i
octubre (FLSA).

Polla Pintada Porzana porzana: 1 ex. al camp de
futbol el 16.09 (TASA).

Polla d´Aigua Gallinula chloropus : Observacions
diàries.

Polla Blava Porphyrio porphyrio: 1 ex. al canyissar del
camp de futbol el 9.09 (ARMC, EGPA) fins el 15.09
(FLSA), amb un total del mes de setembre de 2 exs.

a la maresma el 14.09 (MOOA; P. Bescós). Un
màxim de 3 exs. a la bassa dels Pollancres el 24.10
(P. Bescós, ACTA).

Fotja Vulgar Fulica atra:  Observacions diàries

• LIMÍCOLES

Nova espècie per al delta i Catalunya (i segona cita per a
Espanya): tèrrit cuallarg, un limícola americà raríssim
Nombres variables d’altres espècies

Garsa de Mar Haematopus ostralegus: 1 ex. a la gola
del riu l´1.09 (JBDA, AL?A).

Cames Llargues Himantopus himantopus: 4 exs. a la
maresma el 9.10 (RGBA, FLSA); un d´ells amb anella
PVC blanc "3UW". 2 exs. a la maresma el 29.10 (P.
Bescós); darreres citacions postnupcials.
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Bec d´Alena Recurvirostra avosetta: Es continua
veient l´ex. del mes pasat a la maresma fins el 18.09
on s´afegeixen 2 exs. (FLSA; P. Bescós). 6 exs. a la
bassa dels Pollancres el 12.10 (FLSA) fins el 13.10 on
nomes hi ha 1 ex. (ARMC).

Torlit Burhinus oedicnemus: 1 ex. a cal Nani el 17.10
(XLBA i Eduard Gràcia) i el 30.10 (DBRA i XLBA).

Corriol Petit Charadrius dubius: 2 exs. a la maresma
el 9.10 (P. Bescós, J. Bescós); darrera citació de pas
postnupcial.

Corriol Gros Charadrius hiaticula: Un màxim de 6
exs. a la gola del riu el 19.09 (FMVB). 3 exs. a la
maresma el 26.09 (FLSA). 6 exs. a la maresma el 9.10
(RGBA, FLSA).  2 exs. a la maresma el 23.10 (P.
Bescós) i el 24.10 (P. Bescós).

Daurada Grossa Pluvialis apricaria: 1 ex. a la
maresma el 27.10 (Ferran Pujol, Francesc Pujol).

Pigre Gris Pluvialis squatarola: 1 ex. a la maresma el
12.10 (FLSA) fins el 15.10 on s´observa un 2on ex.
(P. Bescós) fins el 20.10 (FLSA). 1 ex. a la maresma el
27.10 (Ferran Pujol i Francesc Pujol) fins el 29.10
(ARMC).

Fredeluga Vanellus vanellus: 3 exs. a la bassa dels
Pollacres el 9.09 (ARMC). 30 exs. a la maresma el
14.10 (ARMC). Aproximadament uns 200 exs. a la
maresma el 29.10 (ARMC).

Territ Tresdits Calidris alba: 5 exs. a la gola del riu
l´1.09 (JBDA, AL?A). 5 exs. a la platja de la riera de
St. Climent (V. Sanz Sánchez) i 7 exs. més a la gola
del riu el 16.09 (DEPANA). 3 exs. a la platja de ca
l’Arana el 4.10 (XLBA). 1 ex. a la platja del Prat el
30.10 (XLBA i DBRA).

Territ Menut Calidris minuta: Diferents
observacions durant els dos mesos a la maresma
amb un màxim de 24 exs. el  9.10 (FLSA, RGBA). 3
exs. al camp de futbol el 24.10 (P. Bescós); darrera
citació de pas postnupcial.

Territ de Temminck Calidris temminckii: 1 ex. al
camp de futbol l´11.09 (CGFA) fins el 13.09 (RGBA;
ARMC, FLSA).

Territ Becllarg Calidris ferruginea: Diferents
observacions durant els 2 mesos amb un màxim de
20 exs. a la maresma el 25.09 (P. Bescós).

Territ Variant Calidris alpina: 1 ex. a la gola del riu
l´1.09 (JBDA, AL?A) i el 19.09 (FMVB). 3 exs. a la
maresma i bassa dels Pollancres el 13.09 (RGBA,
ARMC; FLSA) i 4 exs. el 15.09 (FLSA) fins el 22.09
(FLSA). 1 ex. a la platja de ca l´Arana més 5 exs. a la
maresma el 9.10 (RGBA, FLSA). Un màxim de 12
exs. a la maresma el 12.10 (FLSA).  Un màxim de 10
exs. a la maresma el 18 i 19.10 (FLSA).

Batallaire Philomachus pugnax: Diferents
observacions durant els 2 mesos amb un màxim de
20 exs. a la maresma el 25.09 (P. Bescós).

Becadell Comú Gallinago gallinago: Mínim 30 exs. a
la maresma i bassa dels Pollancres el 22.09 (FLSA).
Uns 50 exs. a ca l’Arana el 4.10 (XLBA).

Tètol Cuanegre Limosa limosa: 6 exs. a la maresma
el 9.09 (ARMC, RRSB). 1 ex. a la maresma el 24.10
(P. Bescós).

Tètol Cuabarrat Limosa lapponica: 2 exs. a la gola
del riu el 16.09 (DEPANA); 1a citació de pas
postnupcial, on el 9.10 encara es podia veure 1 ex.
(FMVB). 1 ex. a la bassa dels Pollancres el 20.9
(FLSA) fins el 14.10 (ARMC).

Pòlit Cantaire Numenius phaeopus: s 1 ex. a la gola
del riu l´1.09 (JBDA, AL?A).

Becut Numenius arquata: 1 ex. sobre la maresma el
5.10 (J. Bescós; FLSA, FXSA).

TERRIT CUALLARG BARTRAMIA LONGICAUDA:
1 ex. entre cal Tet i cal Nani (XLBA); es tracta de la
2ona citació a Espanya i de ser acceptada pel CR-
SEO la 1a citació homologada.

Gamba Roja Pintada Tringa erythropus: 1 ex. a la
maresma el 2.09 (ARMC) fins el 18.09 (FLSA). 1 ex. a
la bassa dels Pollancres el 9.10 (P. Bescós i J. Bescós)
fins el 30.10 a la maresma (FLSA). 5 exs. a la
maresma el 9.10 (RGBA). 1 ex. al camp de futbol el
13.10 (FLSA) fins el 18.10 on s´afegeixen 2 exs. més
(P. Bescós).

Gamba Roja Vulgar Tringa totanus: Diferents
observacions d´1-2 exs. a la maresma fins el 8.10 (P.
Bescós).

Gamba Verda Tringa nebularia:. Diferents
observacions amb un màxim de 3 exs. a la maresma
el 9.09 (ARMC, RRSB) durant el mes de setembre. 1
ex. a la maresma el 2.10 (P. Bescós) fins el 18.10 on
s´afegeixen 3 exs. més (P. Bescós).

Xivita Tringa ochropus: Diferents observacions a la
maresma amb un màxim de 10 exs. el 22.09 (FLSA).
3 exs. a cal Tet i 1 ex. a cal Dalit el 4.10 (XLBA). 3
exs. al camp de futbol el 21.10 (P. Bescós).

Valona Tringa glareola: Diferents observacions
durant els dos mesos amb un màxim de 7 exs. a la
maresma el 9.10 (RGBA).

Xivitona Actitis hypoleucos: 5 exs. a la maresma i
bassa dels Pollancres el 18.09 (FLSA) fins el 21.09
(FLSA). Observació d´1 ex. a la maresma fins a finals
del mes d´octubre (inf. FLSA). 1 exs. a la platja de ca
l’Arana el 17.10 (XLBA i E. Gràcia). 1 exs. a la platja
de la Ricarda el 30.10 (XLBA).

Remena-rocs Arenaria interpres: 1 ex. a la platja de
la riera de St. Climent el (V. Sanz Sánchez) més 3
exs. a la gola del riu (DEPANA) el 16.09.
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• PARÀSITS, LARIDS , XATRACS I GAVOTS

Continuen les concentracions de gavians de potes
grogues l’octubre però les dades més interessants sónles
del pas de fumarells i les escasses cites de gavina corsa

Paràsit Gros Stercorarius skua: 1 ex. des del
mirador de cal Francès l´11.10 (RGBA).

Gavina Corsa Larus audouinii: 1 ex. a la maresma el
25.10 (LGSB). 1 ex. a la platja de ca l’Arana i 2 exs. a
la platja del Prat el 30.10 (XLBA i DBRA).

Fumarell Carablanc Chlidonias hybridus: 3 exs. a la
maresma i Vidala el 7.09 (FLSA, RGBA, FXSA) i el
14.09 (P. Bescós). 2 exs. a la maresma el 4.10 (P.
Bescós).

Fumarell Negre Chlidonias niger: 2 exs. a la
maresma el 6.09 (FXSA); 1a citació de pas
postnupcial. 1 ex. a la Vidala el 27.09 (FMVB).

Fumarell alablanc Chlidonias leucopterus: 1 ex. a la
Vidala el 8.09 (F. Pujol).

• COLOMS A FALCIOTS

El mussol banyut, que havia estat citat criant al Delta del
Llobregat el segle passat, continua essent una raresa
absoluta a la zona

Xixella Columba oenas: 1 ex. a la maresma el 18.09
(FLSA). 1 ex. a la Ricarda el 30.10 (XLBA i DBRA).

Tudó Columba palumbus: A diferència de dos anys
enrera, ara és una espècie comú de la qual no és rar
veure grups fins i tot d’alguna desena d’exemplars
(Eds.)

Tórtora Vulgar Streptopelia turtur: 1 ex. jove a
l´estació biològica el 18.09 (FLSA). 1 ex. al
Reguerons el 10.10 (FXSA).

Òliba Tyto alba: 1 ex. a la Ricarda el 4.10 (XLBA).

Mussol Banyut Asio otus: 1 ex. a la Ricarda el 30.10
(XLBA i DBRA).

Ballester Apus melba; Un estol d´uns 80 exs. sobre
la Vidala el 13.09 (RGBA, FLSA, ARMC). Uns 20 exs.
sobre la bassa dels Pollancres el 29.09 (FLSA) i 30.09
(L. Pinhassi).

• BLAUETS A PICOTS

Blauet Alcedo atthis: Observacions diàries

Abellerol Merops apiaster: Un estol de 10 exs. en
pas sobre la maresma el 8.09 (FLSA); 1a citació de
pas postnupcial. Un màxim en pas d´uns 40 exs.
sobre la bassa dels Pollancres el 18.09 (P. Bescós).

Puput Upupa epops: Observacions diàries a la
maresma de les Filipines (eds.)

Picot Verd Picus viridis: Diferents observacions
durant els dos mesos amb un màxim de 2 exs. a la
maresma el 4.10 (P. Bescós).

Colltort Jynx torquilla: 1 ex. a ca l’Arana i 1 ex. a cal
Tet el 4.10 (XLBA). 2 exs. anellats al Remolar el
23.10 (QBFA)

Picot verd Picus viridis sharpei anellat a la maresma
(Foto © Ricard Gutiérrez)
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• ALAUDIDS, ORENETES I TITELLES

Dues interessantíssimes cites de piula grossa al Prat de
Llobregat venen a confirmar una tardor excel·lent per a
aquesta espècie al Norest Ibèric.

Alosa Vulgar Alauda arvensis: Pas notori sobre el
Remolar el 15 i 18.10 (FLSA). Uns 100 exs. a uns
camps adjacents a la carretera de l’Aeroport el 30.10
(XLBA i DBRA).

Oreneta de Ribera Riparia riparia: Pas notori sobre
la maresma del Remolar l´1.09 (FLSA), 7.09 (FLSA,
FXSA, RGBA) i 13.09 (RGBA, ARMC, FLSA).

Oreneta Vulgar Hirundo rustica: Pas notori sobre la
maresma del Remolar l´1.09 (FLSA) i 13.09 (RGBA,
ARMC, FLSA). 2 exs. sobrevolant la Ricarda en
direcció S el 30.10 (XLBA i DBRA).

Oreneta Cua-rogenca Hirundo daurica: 2 exs.
sobre la Vidala l´1.09 (FLSA; F. Pujol, F. Pujol) i el
2.09 (TASA, RRSB). 3 exs. sobre la Vidala el 4.09
(RGBA; FLSA, JBDA, AL?A. JJMA); darrera citació de
pas postnupcial.

Oreneta Cuablanca Delichon urbica: Pas notori
sobre el Remolar l´1.09 (FLSA), 7.09 (FLSA, FXSA,
RGBA) i 13.09 (RGBA, ARMC, FLSA).

PIULA GROSSA ANTHUS RICHARDI: 1 ex. de 1er
hiv. a cal Tet el 17.10 (XLBA i E. Gracia; FLSA,

RGBA, FXSA, FMVB, MIBA). 1 ex. adult als camps
del voltant de l´aeroport el 30.10 (XLBA, DBRA;
FLSA) fins el 31.10 (FXSA, FLSA); hi han fotografies.
Trobat Anthus campestris: 1 ex. a cal Nani els dies
4.10 (XLBA), 5.10 (FLSA, FMVB, JCMC) i 9.10
(FLSA).

Piula dels Arbres Anthus trivialis: 1 ex. sobre la
bunyola el 19.09 (FMVB); 1a citació de pas
postnupcial. 2 exs. a les restes de l’Illa el 4.10
(XLBA). Un màxim de 4 exs. a cal Tet el 5.10 (FLSA,
FMVB, JCMC).

Titella Anthus pratensis: 1 ex. a cal Tet el 4.10
(XLBA);1a citació de pas postnupcial. Diferents
observacions a partir d´aquesta data.

Grasset de Muntanya Anthus spinoletta: 2 exs. a cal
Tet el 17.10 (XLBA i Eduard Gràcia). 6 exs. a cal Tet
el 30.10 (XLBA i DBRA).

Cuereta Groga Motacilla flava: 12 exs. de la subs.
flavissima a Reguerons el 10.10 (FXSA). 25 exs.
anellats al Remolar el 15.10 (JCMC, FLSA, FMVB,
MIBA). Uns 6 exs. al terme del Prat el 17.10 (XLBA i
E. Gràcia).

Cuereta Torrentera Motacilla cinerea:1 ex. al
Remolar el 7.09 (RGBA); 1a citació de pas
postnupcial. 2 exs. als itineraris el 19.10 (FLSA).

Piula Grossa Anthus richardi, de primer hivern. Cal Tet, 17.10.2001 (Foto © Ferran López).Observeu les terciàries
amb el marge blanc desgastat, propi dels juvenils a diferència de les terciàries, amb marges més crema.



9

• TÚRDIDS

Cargolet Troglodytes troglodytes 1 ex. a la Ricarda el
4.10 (XLBA). 5 exs. a la RN Ricarda-ca l’Arana el
30.10 (XLBA i DBRA).

Pardal de Bardissa Prunella modularis: 1 ex. a la
Ricarda i 1 ex. migrant el 30.10 (DBRA i XLBA).

Pit-roig Erithacus rubecula: 1 ex. al canal de la
Bunyola el 19.09 (FMVB); 1a citació de pas
postnupcial.

Rossinyol Luscinia megarhynchos: 1 ex. als itineraris
del Remolar el 18.09 (FLSA); darrera citació de pas
postnupcial.

Cotxa Blava Luscinia svecica: 1 ex. a la maresma el
4.09 (FLSA, QBFA); 1a citació de pas postnupcial. 2
exs. a la Vidala i Vidaleta el 26.09 (FLSA, QBFA),
27.09 (FLSA, FMVB). 2 exs. a la maresma el 4.10
(FLSA, FXSA) i 20.10 (FLSA). 2 exs. pels itineraris el
14.10 (L. Pinhassi) i 26.10 (RGBA, EGPA).

Cotxa Fumada Phoenicurus ochruros: 2 exs. a la
maresma l´11.10 (RGBA).

Cotxa Cuarroja Phoenicurus phoenicurus: 1 ex.
anellat al Remolar el 4.09 (QBFA, FLSA, JJMA, JBDA,
AL?A); 1a citació de pas postnupial.

Còlit Gris Oenanthe oenanthe: 1 ex. a la porta de la
Reserva el 26.09 (FLSA). Un total de 23 exs. a
diferents punts del terme del Prat el 4.10 (XLBA). 3
exs. a Ricarda-ca l’Arana el 17.10 (XLBA i E. Gràcia).

Bitxac Rogenc Saxicola rubetra: 1 ex. a la maresma
el 6.09 (FXSA); 1a citació de pas postnupcial.
Diferents observacions durant el mes de setembre i
principis d´octubre fins el 4.10 (P. Bescós) Un màxim
de 12 exs. a  Ricarda-ca l’Arana el 4.10 (XLBA).

Tord Comú Turdus philomelos 1 ex. a ca l’Arana el
4.10 (XLBA); 1a citació de pas postnupcial. Diferents
citacions a partir d´aquesta data.

Tord Ala-roig Turdus iliacus: 1 ex. a ca l’Arana el
30.10 (DBRA i XLBA).

Griva Turdus viscivorus 1 ex. el 17.10 (XLBA, E.
Gracia); 1a citació de pas postnupcial.

Tord Turdus philomelos. Un dels exemplars anellats durant la campanya d’octubre a la maresma de les Filipines  (Foto
© Ricard Gutiérrez)
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SÍLVIDS

Boscarler Pintat Gros Locustella naevia: 1 ex. a la
maresma el 5.09 (FLSA).

Boscarler Comú Locustella luscinioides: 1 ex. el
17.10 (XLBA, E. Gracia); darrera citació de pas
postnupcial.

Boscarla Mostatxuda Acrocephalus melanopogon: 1
ex. anellat al Remolar el 16.10 (JCMC, FLSA, FMVB,
MIBA); 1a citació de pas postnupcial. 1 ex. anellat al
Remolar el 23.10 (QBFA).

Boscarla dels Joncs Acrocephalus schoenobaenus: 1
ex. anellat al Remolar el 22.10 (QBFA); darrera
citació de pas postnupcial.

Boscarla de Canyar Acrocephalus scirpaceus: 7 exs.
anellats al Remolar el 15.10 i 10 exs. anellats el 16.10
(JCMC, FLSA, FMVB, MIBA).

Balquer Acrocephalus arundinaceus: 1 ex. cantant al
canyissar de la comporta el 31.10 (FLSA); darrera
citació de pas postnupcial.

Tallareta Cuallarga Sylvia undata: 1 ex. a l´itinerari
del Myoporum el 9.10 (RGBA, FLSA, ARMC); 1a
citació de pas postnupcial. Diferents observacions a
partir d´aquesta data.

Tallareta Vulgar Sylvia communis: 1 ex. a la Vidala
el 26.09 (FLSA, QBFA). 1 ex. als itineraris el 29.09
(FLSA); darrera citació de pas postnupcial.

Tallarol Gros Sylvia borin: 1 ex. pels itineraris del
Remolar el 6.09 i 18.09 (FLSA); 1a citació de pas
postnupcial.

Tallarol de Casquet Sylvia atricapilla: 1 ex. als
itineraris el 18.09 (FLSA); 1a citació de pas
postnupcial.

Mosquiter Comú Phylloscopus collybita: 1 ex. als
itineraris l´1.09 (FLSA); primera citació de pas
postnupcial. 3 exs. als itineraris i Vidala el 26.09
(QBFA, FLSA).

Mosquiter de Passa Phylloscopus trochilus: Pas
notori pels itineraris el 27 i 29.09 (FLSA). 1 ex.
anellat al Remolar (QBFA). 2 exs. a ca l’Arana el 4.10
(XLBA); darrera citació de pas postnupcial.

• REIETONS FINS A LÀNIDS

Papamosques Gris Muscicapa striata: 1 ex. pels
itineraris el 22.09 (FLSA) fins el 26.09 (FLSA, QBFA).

Mastegatatxes Ficedula hypoleuca: Diferents
observacions durant el mes de setembre destacant
els dies de pas migratori fort com ara el del Remolar
l´1.09 (FLSA) i Vidala i itineraris el 26.09 (FLSA,
QBFA). 11 exs. a Ricarda-ca l’Arana el 4.10 (XLBA).

Teixidor Remiz pendulinus: Diferents observacions al
canyar de la comporta durant el mes de setembre
amb un màxim de 5 exs. el 15.09 (FLSA).

• FRINGIL·LIDS I EMBERÍZIDS

Pinsà Vulgar Fringilla coelebs 1 ex. a l´estació
biològica el 13.10 (FLSA); 1a citació de pas
postnupcial

Lluer Carduelis spinus: Uns 30 exs. a Ricarda-ca
l’Arana entre migrants i individus sedimentats el
17.10 (XLBA i E. Gràcia).

Repicatalons Emberiza schoeniclus: 2 exs. anellats al
Remolar el 16.10 (JCMC, FLSA, FMVB, MIBA); 1a
citació de pas postnupcial

Cruixidell Miliaria calandra: Uns 20 exs. a cal Nani i
uns 10 exs. a uns camps colindants a l’Aeroport el
30.10 (XLBA i DBRA); màxim nombre observat
durant aquest mes.

_ EXÒTICS

Hi ha una recomanació a nivell europeu d’anotar les
espècies exòtiques que siguin observades en llibertat.
Aquestes espècies conformen el que s’anomena ‘llista E’
que ha de servir per tal de conèixer quines són aquestes
espècies i com evolucionen, per si poden esdevenir nous
colonitzadors.

Cacatúa Cacatua galerita: 1 ex. escapat al Remolar el
14.09 (P. Bescós) durant la resta dels dos mesos.

Cotorra de kramer Psitacula krameri: Diferents
observacions durant els dos mesos amb un màxim de
17 exs. sobre l´estació biològica el 12.09 (FLSA).

Cotorra de la Patagonia Cyanoliseus patagonus
pineda de ca l´Arana el 9.10 (RGBA, FLSA).

Aratinga de Cap Blau Aratinga acuticaudata: 2 exs.
al camí de València el 4.10 (XLBA).

Vidua macroura: 1 ex. mascle a les quadres del
Remolar el 8.09 (FLSA, FMVB).

Bec de Corall Senegalès Estrilda astrild: Diferents
observacions durant els dos mesos amb un màxim de
10 exs. a la bassa dels Pollancres el 3.10 (FLSA).

Euplectes afer Diferents observacions durant els dos
mesos amb un màxim de 3 exs. a la bassa dels
Pollancres el 22.09 (FLSA). 1 ex. femella i 3 exs.
mascles anellats al Remolar els dies 16 i 17.10
(JCMC, FLSA, FMVB, MIBA).

Euplectes oryx: 1 ex. a la platja de ca  l´Arana el 17.10
(FLSA).

Euplectes hordeaceus: 1 ex. a la platja de ca l´Arana el
17.10 (FLSA).

Amandava subflava 1 parella portant material pel niu a
la maresma el 21 i 22.09 (FLSA).
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La Cacatua que es ve observant a la maresma de les Filipines des del 14.9 (encara el desembre de 2001 és present a
la zona) s’associa als grups d’ardeids com ara esplugabous o martinets blancs amb els quals té una certa semblança
quant a la silueta de vol, i és un exemple de les espècies escapades que s’han vingut observant al Llobregat aquests
dies (Foto © Ferran López)

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

ACTA – Albert Cama
AL?A – Andrés López

AMLA – Amadeo Molina
ARMC – Armand Ramal
CCTA – César Castel

CGFA – Carles Grande
DEPANA

DBRA – Dani Burgas
EDBB – Enric de Roa

EGPA – Emma Guinart
FLSA – Ferran López

FMVB – Francisco Macia
FXSA – Francesc Xavier

Santaeufèmia
JBDA – Juan Bécares
JCCA – Jordi Clavell
JCMC – Joan Castelló

JJMA – Jordi Jofre
JMSA – Josep A. Melero

JPSA – Jordi Ponce
LGSB – Lluís Gustamante

MIBA – Marc Iranzo
MOOA – Mike O´Neill
PEGA – Pau Esteban
QBFA – Quim Bach

RGBA – Ricard Gutiérrez
RRSB – Ricardo Ramos
TASA – Toni Aparicio
XLBA – Xavier Larruy

David Sánchez
Eduard Gràcia
Ferran Pujol

Francesc Pujol

Gloria Casas
Joan Pino

José Macia Arias
José Tizón

Josep Mª Seguí
Kevin Thomson

L. Pinhassi
Pedro Bescós

Pere Josa
Personal de Control d´Insectes

Rafael López
Víctor Sanz

Xavier Vicient
Xavier Vilagrasa
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Publicat el desembre de 2001.Proper nº el 2002

Podeu descarregar una versió a tot color  d’aquest i dels noticiaris anteriors en format pdf
(Acrobat) a la plana web:

 http:// www.gencat.es/mediamb/rndelta

 E-Mail:  rndeltallobregat@hotmail.com

Reserves Naturals Delta del Llobregat
Telèfon 93 6586761

Fax 93 6586783
Apartat de Correus 99

08840-VILADECANS
Barcelona

Exemplar gratuït


