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Editat i recopil.lat per Ferran López i Ricard Gutiérrez

• No. 8 Març-Abril 2002

Per primer cop a la història del delta, hem dut a terme una campanya d’anellament
prenupcial del 15 d’abril al 15 de maig de 2002. Aquesta campanya ha produït dades
molt interessants de passeriformes, com les que trobareu parcialment en aquest
noticiari. L’inici de la primavera va ser benigne i algunes espècies es van posar a criar
aviat. Però, l’abril resultà molt plujós i les cames-llargues van perdre parcialment una
posta. Les observacions més interessants van ser les de bitó, piula grossa, paràsit
cuallarg, mosquiter ibèric o la d’un subadult d’àguila cuabarrada que va venir a caçar
un dia a la maresma de les Filipines.

• OCELLS MARINS

Poques cites de Cabussó coll-negre però un bon nombre
de Procellariiformes observats des de la costa gràcies a
l’esforç d’observació d’uns pocs autors. En destaquen els
set ocells de tempesta observats i els grups de baldriga
cendrosa en altres temps considerada rara al litoral
deltaic.

Cabusset  Tachybaptus ruficollis: Diferents
observacions diàries a la maresma del Remolar
durant els dos mesos (FLSA). 15 exs. el 10.04 i 19
exs. el 24.04 durant el (Cens Quinzenal del Remolar
2002). Nidificant comú.

Cabussó Emplomallat  Podiceps cristatus: Diferents
observacions al litoral deltaic (XLBA). 2 exs. a la
platja de ca l´Arana el 27.03 (XLBA). 1 ex. davant la
Bunyola l´11.04 (XLBA).

Cabussó Coll-negre  Podiceps nigricollis: 1 ex. en
plomatge estival a la maresma del Remolar el 10.04
(FLSA, AOTA).

Baldriga Cendrosa Calonectris diomedea: Entre 30 i
40 exs. des del mirador de cal Francès el 27.04
(FPVA, F. Pujol).

Baldriga Balear Puffinus mauretanicus: 1 ex. des del
mirador de cal Francès el 9.03 (FLSA, MMVA;
XLBA). 1 ex. des de la platja de la Bunyola el 13.04

(RGBA). Mínim 100 exs. des del mirador de cal
Francès el 27.04 (FPVA, F. Pujol).

Baldriga Mediterrània Puffinus yelkouan: 1 ex.
davant la Bunyola el 16.04 (XLBA). 2 exs. des de la
platja de ca l´Arana el 16.04 (RGBA, EGPA, XLBA).

Ocell de Tempesta Hydrobates pelagicus: Uns 6
exs. davant la Magarola el 15.04 (XLBA). 1 ex. des
del mirador de cal Francès el 27.04 (J. Macian).

Mascarell Morus bassanus: Diferents observacions
sense cap nombre desacable durant els dos mesos
(XLBA).

Corb Marí Gros Phalacrocorax carbo: Observacions
diàries. 1 ex. a ka maresma amb anella PVC verd: L95
el 12.03 (P. Bescós). Uns 600 exs. direcció nord el
6.03 (XLBA). Uns 300 exs. sobre el Remolar direcció
nord (FLSA). Uns 38 exs. a la maresma del Remolar
el 4.04 (RGBA, ARMC) i el 10.04 (FLSA, AOTA). 1
ex. jove anellat amb PVC de color verd: 4V2 (com.
pers. ARMC); ex. de la subespècie sinensis procedent
de Dinamarca. 3 exs. a la bassa dels Pollancres el
28.04 i 30.04 (FLSA); descens gradual d´exemplar.

Corb Marí Emplomallat  Phalacrocorax aristotelis: 1
ex. jove davant cal Dalit el 15.04 (XLBA).
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• ARDÈIDES I SIMILARS

Bona col·lecció de dades d’ardeides i similars, en
especial de bitó, del qual s’obtenen quatre dades
d’exemplars possiblement en migració, a punt de
marxar del delta però que, per tercer any
consecutiu, tornen a cantar, ni que sigui per uns pocs
dies, al delta.

Bitó Botaurus stellaris: 1 ex. reclamant sobre el
canyar de la maresma el 20.03 (DBCA, J. Piccardo). 1
ex. a la maresma el 21.03 (RACB, MIBA; M.A.
Barba). 1 ex. al canyissar de la comporta el 25.03 (R.
Bastida). 1 ex. a la maresma el 6.04 (ECLA, JPAA; R.
Bastida).

Martinet Menut Ixobrychus minutus: 2 exs. a la
maresma el 20.03 (DBCA, QBFA), CFMA, ARMC);
1ª citació de pas prenupcial. 1 ex. anellat al Remolar

el 15.04 (JCMC, QBFA). 1 parella al canyar de la
comporta el 29.04 (FLSA).

Martinet de Nit Nycticorax nycticorax: 1 ex. a la
bassa dels Pollancres el 7.03 (ARMC). 6 exs. a la
maresma el 20.03 (DBCA; FLSA, MIBA) i 21.03
(JBCC; DBCA). 15 exs. a la bassa dels Pollancres el
23.03 (FLSA). Un estol de 9 exs. (FLSA), un altre de
12 exs. i un últim de 14 exs. a la maresma el 27.03
(ARMC). Diferents observacions durant el mes
d´abril amb un màxim de 40 exs. a la bassa dels
Pollancres el 7.04 (FLSA, P. Bescós).

Martinet Ros Ardeola ralloides: 1 ex. a la maresma el
31.03 (ARMC); 1ª citació de pas prenupcial. 6 exs. al
camí de València el 4.04 (XLBA). 1 ex. al camp de
futbol el 9.04 (FLSA, ARMC). A partir d´aquesta data
diferents observacions al Remolar (FLSA) destacant 5
exs. a la bassa dels Pollancres el 12.04 (FLSA).

Esplugabous Bubulcus ibis: Diferents observacions.
88 exs. al dormider de ca l´Arana el 13.04 (XLBA).

Martinet Blanc Egretta garzetta: 23 exs. direcció
nord el 6.03 (XLBA). 55 exs. a la maresma el 31.03
(ARMC). 34 exs. a la maresma el 3.04 (FLSA). 11
exs. a la maresma el 12.04 (RGBA, FLSA).

Agró Blanc  Egretta alba: 1 ex. a la maresma en
plomatge nupcial el 30.04 (A. Roca, JCMC).

Bernat Pescaire Ardea cinerea: 31 exs. a la
maresma el 10.04 durant el (Cens Quinzenal d´Ocells
al Remolar 2002). Mínim 6 parelles nidificants a la
maresma del Remolar el 17.04 (RGBA, FLSA,
ARMC).

Agró Roig  Ardea purpurea: 1 ex. a la maresma el
14.03 (P. Bescós); 1ª citació de pas prenupcial. 2 exs.
sobre l´estació biològica el 26.03 (FLSA, XLBA; R.
Bastida). 8 exs. a la maresma el 3.04 (FXSA, ARMC),
el 6.04 (FLSA, MMVA, XE?A; R. Bastida) i l´11.04
(FLSA). 11 exs. al camí de València el 4.04 (XLBA).
10 exs. a ca l´Arana el 8.04 (FXSA). Un màxim de 23
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exs. direcció nord el 10.04 (XLBA). 15 exs. a la
Vidaleta el 19.04 (FXSA).

Cigonya Blanca Ciconia ciconia: 1 ex. aturat a la
maresma del Remolar el 4.03 (ARMC). 1 ex. sobre
cal Dalit el 31.03 (XLBA).

Becplaner Platalea leucorodia: 1 ex. adult a la
maresma el 26.03 (FLSA). 1 ex. a la maresma el 10.04
(FXSA, ARMC) i l´11.04 (FLSA).

Flamenc  Phoenicopterus ruber:  Observacions
diàries a la maresma del Remolar durant els dos
mesos amb un màxim de 48 exs. el 17.04 (RGBA,
FLSA, ARMC); màxim nombre d´enguany. Es
continuen llegint anelles en alguns exemplars
procedent de la Camarga francesa. 1 ex. amb anella
PVC de color groc: DVSV el 14.03 (RGBA; P.
Bescós) i 15.03 (P. Bescós). Uns 25 exs. direcció
nord davant de cal Dalit el 15.04 (XLBA).

• ANÀTIDES

Les pluges tardanes podrien haver fer fracassar la
reproducció del griset, del qual s’observa una parella tota
l’època de cria. També podria ser el cas del Xarxet, que
ocupa la part d’aigües més dolces de la reserva.
Observacions tardanes d’ànec xiulador i cuallarg. I
nidificació comprovada un any més de cullerot. Per la
seva banda, l’ànec de Jamaica ‘resuscita’ i torna a ser vist
breument a la Riera de Sant Climent…

Ànec Blanc Tadorna tadorna:  Diferents
observacions d´entre 5 i 12 exs. a la maresma
destacant un màxim de 9 exs. a la maresma i 5 exs. a
la bassa del Pí el 4.03 (ARMC). 3 exs. a la maresma
l´1.04 (ARMC). 6 exs. a la maresma el 27.04 (RRSB).

Ànec Xiulador Anas penelope: Observacions
d´entre 1 i 4 exs. a la maresma fins el 5.04 (FLSA). 1
ex. mascle a cal Tet el 13.04, 16.04 i 22.04 (XLBA).

Ànec Griset Anas strepera: Observacions de 2-3
parelles a la maresma i bassa del Pí durant tot el mes
de març (FLSA). 5 exs. mascles i 3 exs. femelles a la
bassa dels Pollancres el 8.04 (FXSA, ARMC). 4
parelles a la maresma el 10.04 durant el (Cens
Quinzenal d´Ocells al Remolar 2002). 1 parella
copulant a la maresma el 12.04 (RGBA, FLSA). 5 exs.
mascles i 6 exs. femelles a la maresma i bassa dels
Pollancres el 14.04 (ARMC). 1 parella a la maresma i
bassa del Pí el 20.04 i 28.04 (FLSA).

Xarxet Comú Anas crecca: Observacions diàries a
la maresma del Remolar. 40 exs. a la maresma el
10.04 durant el (Cens Quinzenal d´Ocells al Remolar
2002). 12 exs. a la maresma el 16.04 (FMVB, FLSA,
JCMC). 8 exs. a la maresma el 20.04 (FLSA); descens
d´exemplars al Remolar. 1 parella a la bassa dels
Pollancres el 25.04 (FLSA, RGBA) fins finals de mes.

Ànec Collverd Anas plathyrhynchos: Observacions
diàries al Remolar. Més de 100 exs. a la llacuna de la
Ricarda el 6.03 (XLBA). 187 exs. mascles a la
maresma més 94 exs. mascles a la bassa dels
Pollancres el 2.04 (FLSA). 250 exs. mascles i 48 exs.
femelles a la maresma el 10.04 durant el (Cens
Quinzenal d´Ocells al Remolar 2002). 238 exs. a la
maresma el 24.04 durant el (Cens Quinzenal d´Ocells
al Remolar 2002).

Híbrit Ànec Collverd x Xibec A. platyrhynchos x
N. rufina: Encara s´observa l´ex. dels mesos anteriors
a la maresma el 9.03 (FLSA, MMVA).
  

Ànec Cuallarg Anas acuta: 3 exs. a la maresma el
3.03 (ARMC). 1 ex. mascle el 23.03 (FLSA, P.
Bescós) fins a finals del mes d´abril (FLSA). 1 ex.
femella a cal Dalit el 4.04 (XLBA).

Xarrasclet Anas querquedula: 15 exs. a la maresma
el 26.03 (FLSA). 18 exs. a la maresma el 12.04 (FLSA,
RGBA). 2 exs. mascles a la maresma el 30.04 (FLSA).

Ànec Cullerot Anas clypeata: Uns 40 exs. a la Vidala
i maresma el 6.03 (FLSA). Uns 30 exs. sobre la
maresma el 21.03 (FLSA, MIBA). 3 parelles a la
maresma a la bassa dels Pollancres el 2.04 i 3.04
(FLSA). 1 ex. femella amb 14 polls a la bassa de
l´estació biològica el 7.04 (ARMC); 4ª citació de
nidificació al delta. 12 parelles mes 8 exs. mascles a la
maresma el 10.04 durant el (Cens Quinzenal d´Ocells
al Remolar 2002) i 12.04 (FLSA, RGBA). Diferents
observacions de parelles a la maresma del Remolar
durant la resta del mes d´abril (FLSA).

Xibec Netta rufina: 1 parella a la maresma el 15.03
(RGBA). 3 exs. mascles i 2 exs. femelles a la bassa
del Pí el 22.03 (FLSA, QBFA) i a la riera de St.
Climent el 23.03 (ECLA, JPAA). 4 exs. mascles i 1 ex.
femella a la bassa del Pí el 28.03 (RGBA, FLSA). 8
exs. mascles i 4 exs. femelles a la bassa del Pí el 3.04
(FXSA). 9 exs. mascles i 3 exs. femelles a la bassa del
Pí el 8.04 (FXSA, ARMC). Observacions al mateix
lloc durant la resta d´aquest mes d´aques grup
(FLSA).

Morell Cap-roig Aythya ferina: 12 exs. a la riera de
St. Climent més 3 exs. a la Vidala el 9.03 (FLSA,
MMVA). 1 parella a la maresma el 22.03 (FLSA). 3
exs. mascles més 2 exs. femelles a la riera de St.
Climent el 6.04 (R. Bastida) més 1 ex. femella a la
Vidala (FLSA, MMVA, XE?A). 6 exs. mascles i 6 exs.
femellas a la riera de St. Climent el 12.04 (RGBA,
FLSA). 9 exs. mascles i 3 exs. femelles a la Vidala el
18.04 (ARMC). Diferents observacions de parelles a
la Vidala i bassa del Pi durant la resta del mes d´abril
(FLSA).

Ànec Negre Melanitta nigra: 2 exs. des de la
Magarola el 20.03 (XLBA, MIBA). 3 exs. femelles a la
platja de la Magarola el 26.03 (XLBA).

ÀNEC DE JAMAICA Oxyura jamaicensis: 1 ex. a la
riera de St. Climent el 6.04 (R. Bastida) fins el 13.04
(R. Bastida); darrera data. Es tracta del mateix
exemplar, ara ja mudat a plomatge de mascle, que
l´exemplar que es va observar durant els mesos de
gener i febrer d´aquesta mateix any (eds.).
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• RAPINYAIRES

La construcció de niu per part de l’arpella i l’observació
d’un subadult d’àguila cuabarrada aturat a la maresma
són les observacions més interessants del mes.

Milà Negre Milvus migrans: 2 exs. el 28.04 (XLBA).

Arpella Vulgar Circus aeruginosus: 1 ex. al canyissar
de l´esquerra de la torre agafant branques el 31.03
(ARMC). 2-3 exs. a la Ricarda el 5.04 (XLBA). 7 exs.
a la maresma (un d´ells mascle) el 10.04 durant el
(Cens Quinzenal d´Ocells al Remolar 2002). 1 ex.
mascles a la bassa dels Pollancres el 14.04 (FLSA, E.
Lagunas). 1 ex. jove a la maresma el 28.04 (FLSA) i
30.04 (FLSA).

Esparver Cendrós Circus pygargus: 1 ex. femella
sobre la Bunyola el 12.04 (RGBA, FLSA); 1ª citació
de pas prenupcial. 1 ex. mascle sobre l´aeroport el
13.04 (RGBA).

Esparver Vulgar Accipiter nisus: 1 ex. sobre la

maresma el 14.03 (FLSA; XLBA) i el 15.03 (FLSA).

Aligot Vulgar Buteo buteo: 6 exs. remontant-se
sobre la maresma el 8.03 (FLSA; P. Bescós). 2 exs. a
la maresma el 16.03 (FLSA). 5 exs. sobre la maresma
el 23.03 (RGBA; FLSA). 2 exs. a la Ricarda el 5.04
(XLBA). 2 exs. a la gola del Remolar el 9.04 (FLSA,
FXSA). 1 ex. a la maresma el 14.04 (FLSA, E.
Lagunas). 1 ex sobre la Magarola el 24.04 i 30.04
(XLBA).

Àliga Cuabarrada Hieraaetus fasciatus: 1 ex.
subadult aturat a la maresma el 25.04 (FLSA, JCMC,
MIBA, ARMA). Hi ha fotografies digitals.

Àliga Pescadora Pandion haliaetus: 1 ex. sobre la
maresma el 31.03 (com. pers. ARMC). 1 ex. a la
Magarola el 4.04 (XLBA).

Xoriguer Comú Falco tinnunculus: Diferents
observacions durant els dos mesos.

Falco Mostatxut Falco subbuteo: 1 ex. a cal Lluquer
el 10.04 (FGPA). 1 ex. sobre cal Tet el 16.04
(XLBA).

Falcó Pelegrí Falco peregrinus:  1 ex. a cal Dalit el
4.04 ( XLBA).
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• RAL·LIDS I SIMILARS

Nia un altre cop la polla blava, en aquesta ocassió amb
dues parelles. Unes poques observacions de membres del
gènere Porzana.

Guatlla Coturnix coturnix: 1 ex. el 17.04 (XLBA).

Faisà Vulgar Phasianus colchicus: Diferents
observacions durant el mes d´abril a cal Dalit
(XLBA).

Rascló Rallus aquaticus: 1 ex. a l´aguait de la
maresma el 13.04 (RGBA; R. Bastida).

Polla Pintada Porzana porzana: 1 ex. a la Magarola
el 8.03 (XLBA); 1ª citació de pas prenupcial. 1 ex. al
canal de la Bunyola el 13.03 (XLBA). 2 exs. a la
maresma el 20.03 (DBCA; ARMC). 1 ex. a la Podrida
el 5.04 (XLBA).

Rasclet  Porzana pusilla: 1 ex. a la maresma el 20.03
(DBCA).

Polla d´Aigua Gallinula chloropus: Observacions
diàries durant els dos mesos.

Polla Blava Porphyrio porphyrio: 1 ex. fent un niu al
canyar de la comporta el 2.03 (FLSA). Diferents
observacions d´1 i 2 exs. transportant material pel
niu al canyar de la comporta durant tot el mes de
març destacant l´observació de 3 exs. el 8.03 (FLSA).
1 ex. adult amb 1 poll a la maresma l´1.04 (ARMC);
2ona citació de nidificació al delta. 2 exs. al camp de
futbol i maresma el 7.04 (ARMC). 2 exs. adults amb
un poll a la maresma (com. pers. FLSA).

Fotja Vulgar Fulica atra:  1 ex. fent un niu a la bassa
de l´estació biològica el 31.03 (ARMC). 45 exs. en
tota la maresma, Vidala i rirea de St. Climent el 10.04
durant el (Cens Quinzenal d´Ocells al Remolar 2002).

• LIMÍCOLES

Impressionant quantitat i diversitat de limícoles (23
exemplars citats de Siseta!) o amb dades freqüents de
bec d’alena en uns mesos on els nivells d’aigua de la
maresma de les Filipines i els camps estanyats del Prat
afavoreixen la presència d’aquestes espècies.

Garsa de Mar Haematopus ostralegus: 1 ex. a la
platja de la Bunyola el 5.03 (XLBA); 1ª citació de pas
prenupcial. 1 ex. a la platja de ca l´Arana el 15.03
(QBFA). 8 exs. a la platja dels contenidors el 7.04
(PEGA). 4 exs. a la platja de ca l´Arana el 16.04
(RGBA, XLBA, EGPA).

Cames Llargues Himantopus himantopus: 7 exs. al
camps de futbol el 3.03 (ARMC); 1ª citació de pas
prenupcial. Observacions diàries a partir d´aquesta
data. 280 exs. a la maresma el 4.04 (RGBA). 65 exs.
al camp del Salí el 5.04 (FGPA, ED?B, PEGA). 116
exs. al Remolar el 10.04 durant el (Cens Quinzenal
d´Ocells al Remolar 2002).

Bec d´Alena Recurvirostra avosetta: 1 ex. a la bassa
dels Pollancres el 13.03 (FLSA, MIBA, FXSA); 1ª
citació de pas prenupcial. 2 exs. a la maresma el
16.03 (FLSA). 4 exs. a la maresma el 21.03 (MIBA,
FLSA). 3 exs. a la maresma el 31.03 (JF?A). 8 exs. a
cal Dalit el 4.04 i 9.04 (XLBA). 8 exs. al camp de
futbol el 8.04 (ARMC). Un màxim de 13 exs. a la
maresma el 10.04 durant el (Cens Quinzenal d´Ocells
al Remolar 2002). 8 exs. al camp de futbol el 12.04
(FLSA, RGBA). 7 exs. al camp de futbol el 27.04
(RRSB).

Torlit Burhinus oedicnemus: 1 ex. a la gola de la
Bunyola el 5.03 (XLBA). 1 ex. a la maresma el 24.03
(R. Bastida). 1 ex. als camp de cal Lluquer el 10.04
(FGPA).

Perdiu de Mar Glareola pratincola: 2 exs. a la
maresma l´11.04 (FLSA); 1ª citació de pas prenupcial.
3 exs. a la maresma el 19.04 (FXSA) i 21.04 (ARMC,
QBFA). 4 exs. a la maresma el 23.04 (FLSA, JCMC,
FMVB), 24.04 (FLSA) i 25.04 (FLSA, RGBA, FXSA,
JCMC). 5 exs. a la maresma el 28.04 (Inf. FLSA).

Corriol Petit Charadrius dubius: 1 ex. a la bassa dels
Pollancres més 11 exs. a cal Roc superior el 2.03
(FLSA, MMVA). 17 exs. al camí de València (FLSA)
més 4 exs. a cal Nani el 14.03 (FMVB, MIBA). 12 exs.
a la Podrida el 28.03 (XLBA). Observacions diàries.

Corriol Gros Charadrius hiaticula: 1 ex. a cal Dalit el
5.03 (XLBA); 1ª citació de pas prenupcial. Diferents
observacions d´1ex. al Remolar fins el 28.04 on es
veuen 3 exs. al camp de futbol (FLSA). Un estol d´11
exs. a la maresma el 30.04 (FLSA, MMVA).

Corriol Camanegre Charadrius alexandrinus: 3 exs.
a la maresma el 9.03 (FLSA, RGBA). 1 parella a la
platja del gols amb 2 ous (QBFA); 1ª dada de
nidificació enguany. Observacions diàries en tot el
litoral deltaic durant els dos mesos (QBFA).

Daurada Grossa Pluvialis apricaria: 1 ex. a cal Roc
superior el 12.03 (FLSA, MIBA). 2 exs. a cal Roc
superior el 20.03 (MIBA); darrera citació de pas
prenupcial.

Pigre Gris Pluvialis squatarola: 2 exs. a la bassa dels
Pollancres el 5.03 (FLSA, XLBA, JCMC); 1ª citació de
pas prenupcial. 2 exs. a la gola de la Bunyola el 6.03
(XLBA). 2 exs. a la gola de la Bunyola el 22.04
(FGPA). 1 ex. a la maresma el 24.04 (R. Bastida) i el
28.04 (FLSA).

Fredeluga Vanellus vanellus: 1 ex. a la maresma el
23.03 (RGBA; FLSA) i 2.04 (FLSA). 1 ex. sobre cal
Dalit el 4.04 (XLBA); darrera citació de pas
prenupcial.

Territ Gros Calidris canutus: 1 ex. a la platja de la
Bunyola el 13.04 (com. pers. RGBA); 1ª citació de
pas prenupcial. A partir d´aquesta data diferents
observacions a cal Roc (XLBA).

Territ Tresdits Calidris alba: 19 exs. a la platja de la
riera de St. Cliement el 7.03 (FXSA, ARMC). 16 exs.
a la platja de la podrida el 12.03 (JBCC). 17 exs. a la
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platja del Remolar el 10.04 durant el (Cens Quinzenal
d´Ocells al Remolar 2002). 10 exs. a la platja de CAL
Francès l´11.04 (FXSA).

Territ Menut Calidris minuta: Poques observacions
durant aquest pas en tot el delta. 6 exs. al camp de
futbol el 30.04 (JCMC; FLSA).

Territ de Temminck Calidris temminckii: 1 ex. a la
maresma el 4.04 i 5.05 (FLSA); 1ª citació de pas
prenupcial.

Territ Becllarg Calidris ferruginea: 1 ex. a la
maresma el 20.04 (FLSA); 1ª citació de pas
prenupcial. 12 exs. al camp de futbol el 28.04 (FLSA).
18 exs. al camp de futbol el 30.04 (A. Roca, JCMC).

Territ Variant Calidris alpina: 1 ex. a cal Dalit el
6.03 (XLBA); 1ª citació de pas prenupcial. 1 ex. a la
maresma el 9.03 (FLSA, MMVA) fins el 20.03 (JBDA;
DBCA). 1 ex. a la maresma el 28.04 (FLSA).

Batallaire Philomachus pugnax: 12 exs. a la bassa
dels Pollancres més 1 ex. a cal Roc superior el 2.03
(FLSA, MMVA). 10 exs. a la maresma el 5.03 (FLSA,
XLBA). Observacions diàries al Remolar. Un màxim
de 138 exs. maresma el 23.03 (RGBA, FLSA, MMVA,
XE?A, ECLA). 60 exs. a la maresma el 25.03 (ARMC,
EGPA). 37 exs. a la maresma (FLSA, JCMC) més 20
exs. a la maresma el 27.03 (FLSA). Uns 122 exs. a la
maresma el 30.03 (ARMC). 65 exs. a la maresma el
4.04 (FLSA; RGBA, ARMC). 70 exs. al camp del Salí
el 5.04 (FGPA, ED?B, PEGA) i uns 108 exs. al camí
de València (XLBA). Uns 30 exs. a la maresma i bassa
dels Pollancres el 25.04 (FLSA, RGBA, FXSA).

Becadell Sord Lymnocryptes minimus: 1 ex. a la
maresma (RACB, MIBA) més 1 ex. el 21.03 (DBCA).
2 exs. a la maresma el 22.03 (FLSA, QBFA). 1 ex. a la
maresma el 31.03, 01.04 (ARMC), 3.04 (FLSA), 12.04
(FLSA, RGBA), 14.04 (ARMC) i 15.04 (ARMA);
darrera citació de pas prenupcial.

Becadell Comú Gallinago gallinago: 1 ex. a la
maresma el 24.04 durant el (Cens Quinzenal d´Ocells
al Remolar 2002); darrera citació de pas prenupcial.

Tètol Cuanegre Limosa limosa: 2 exs. al camp de
futbol el 3.03 (R. Gargallo). 1 ex. a cal Roc superior
el 12.03 (FLSA, MIBA) i 16.03 (FLSA). 2 exs. a la
maresma el 22.03 (R. Bastida), 28.03 (RGBA, FLSA),
30.03 (ARMC) i 2.04 (FLSA). 1 ex. a la maresma el
3.04 (FLSA) fins el 9.04 (FLSA, ARMC). 2 exs. a la
maresma el 10.04 (FXSA, ARMC). 2 exs. aL camp de
futbol el 21.04 (ARMC).

Tètol Cuabarrat Limosa lapponica: 1 ex. a la
Podrida superior el 9.04 (XLBA, FLSA, QBFA). 3 exs.
a la Magarola el 16.04 (XLBA) i 3 exs. mes a ca
l´Aarana el 17.04 (XLBA). 2 exs. a la gola de la riera
de St. Climent el 18.04 (FMVB). 1 ex. a cal Dalit el
28.04 (PEGA).

Pòlit Cantaire Numenius phaeopus: 6 exs. a la platja
de ca l´Arana el 9.04 (XLBA). 10 exs. a la platja de
cal Francès l´11.04 (FXSA); 1ª citació de pas
prenupcial. 19 exs. a cal Tet el 13.04 (XLBA). 1 ex. a

la maresma el 14.04 (FLSA, E. Lagunas). 7 exs. a la
Magarola més 28 exs. direcció nord el 15.04 (XLBA).
14 exs. sobre la maresma el 16.04 (FLSA, JCMC,
FMVB).

Becut Numenius arquata: 36 exs. en pas per la zona
de ca l´Arana el 6.03 (XLBA); 1ª citació de pas
prenupcial. 1 ex. a la maresma el 23.03 (MMVA,
XE?A, ECLA); FLSA), 24.03 (R. Bastida), 25.03
(EGPA), 30.03 (ARMC) i 3.04 (FLSA). 2 exs. a la
maresma el 24.03 (RRSB). 4 exs. a cal Dalit el 4.04
(XLBA). Uns 21 exs. sobre la maresma el 8.04
(ARMC). 1 ex. a la maresma el 28.04 (FLSA).

Gamba Roja Pintada Tringa erythropus: 1 ex. a la
bassa dels Pollancres (FLSA; XLBA, JCMC) més 1 ex.
a cal Dalit el 5.03 (XLBA); 1ª citació de pas
prenupcial. Observació d´1 ex. a la maresma fins el
15.03 (FLSA). 4 exs. a cal Nani el 14.03 (FMVB,
MIBA). 18 exs. a la maresma el 20.03 (FLSA, DBCA).
Mínim 10 exs. a la maresma el 27.03 (FLSA, MMVA,
XE?A). Observacions quasibe diàries d´1 a 3 exs.  a la
maresma durant tot el mes d´abril (FLSA) destacant
un estol d´un màxim de 23 exs. el 6.04 (FLSA, P.
Bescós).

Gamba Roja Vulgar Tringa totanus: 6 exs. a cal Roc
superior l´1.03 (FLSA; RGBA). Observació d´1 ex. a
la maresma durant el mes de març (FLSA). 5 exs. a la
maresma el 24.03 (ARMC) i 22 exs. el 30.03
(ARMC). 25 exs. a la maresma el 4.04 (RGBA,
ARMC). 33 exs. al camí de València el 6.04 (MMVA,
XE?A). 38 exs. a la maresma el 10.04 durant el (Cens
Quinzenal d´Ocells al Remolar 2002). Mínim 12 exs. a
la maresma el 16.04 (FLSA, JCMC, FMVB).

Siseta Tringa stagnatilis: 3-4 exs. a la maresma el 4.04
(RGBA, ARMC, FLSA); 1ª citació de pas prenupcial. 1
ex. a la maresma (ECLA, JPAA) i 1 ex a cal Roc el
6.03 (PEGA). 4 exs. a la maresma el 24.04 (FLSA).
Un màxim de 7 exs. a la maresma i camp de futbol el
25.04 (RGBA, FLSA, FXSA, ARMC, JCMC). 4 exs. al
camp de futbol el 29.04 (FLSA) i 3 exs. el 30.04
(FLSA).

Gamba Verda Tringa nebularia: 1 ex. a la maresma
el 16.03 (FLSA); 1ª citació de pas prenupcial.
Observacions d´1 a 3 exs. a la maresma durant el
mes de març (FLSA). 4 exs. a la maresma el 5.04
(FLSA). Un estol de 10 exs. a la maresma el 14.04
(FLSA, E. Lagunas). 28 exs. a la maresma el 16.04
(FXSA, FLSA). 5 exs. a la maresma el 29.04 (FLSA).

Xivita Tringa ochropus: Diferenst observacions
gairebé diàries durant els dos mesos a la maresma
amb un màxim de 10 exs. el 21.03 (DBCA, RACB,
MIBA, FLSA).

Valona Tringa glareola: 2 exs. a la bassa dels
Pollancres el 10.03 (ARMC); 1ª citació de pas
prenupcial. Diferents observacions gairebé diàries
durant els dos mesos a la maresma amb un màxim de
10 exs. l´11.04 (FXSA) i el 29.04 (FLSA).

Xivitona Actitis hypoleucos: Diferents observacions a
la maresma del Remolar destacant 10 exs. el 24.04
durant el (Cens Quinzenal d´Ocells al Remolar 2002).
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Remena-rocs Arenaria interpres: 1 ex. a la gola de la
Bunyola el 17.04 (XLBA).

• PARÀSITS, LARIDS , XATRACS I GAVOTS

La cita de paràsit cuallarg és la segona del Delta del
Llobregat i primera feta des de la costa. Quantitats
importants de gavina capnegra i cites cada cop més
freqüents de gavina capblanca i xatrac gros.

Paràsit Cuaample Stercorarius pomarinus: 1 ex. des
del mirador de cal Francès el 6.04 (R. Bastida).

Paràsit Gros  Catharacta skua: 1 ex. el 6.03 (XLBA)
i 9.03 (XLBA).

Paràsit Cuapunxegut  Stercorarius parasiticus: 1 ex.
el 6.03 (XLBA). 3 exs. direcció nord el 9.03 (XLBA).
1 ex. des del mirador de cal Francès el 6.04 (MMVA,
XE?A). 1 ex. des de la platja de Gavà el 12.04
(RGBA, FLSA). 1 ex. des de la gola de la Bunyola el
13.04 (RGBA).

PARASIT CUALLARG Stercorarius longicaudus: 1
ex. des de la Magarola el 27.04 (XLBA).

Gavina Capnegre Larus melanocephalus: Uns 2000
exs. a la platja de la Bunyola (XLBA) més un estol
d´uns 80 exs. a la maresma el 5.03 (FLSA). Uns 150
ºexs. a la maresma (FLSA) més 1200 exs. a la platja
de la Bunyola el 6.03 (XLBA). Uns 2000 exs. a la gola
del Remolar el 7.03 (FXSA, ARMC).

Gavina Menuda Larus minutus: 1 ex. a la gola de la
Bunyola el 12.03 (FLSA, MIBA, XLBA). 5 exs. a la
gola del riu el 14.03 (FMVB, MIBA). Observacions
d´1 i 2 exs. a la maresma durant el mes d´abril. 2 exs.
a la maresma el 7.04 (ARMC). Uns 30 exs. a la platja
del Remolar el 10.04 durant el (Cens Quinzenal
d´Ocells al Remolar 2002). Uns 300 exs. el 15.04
(XLBA).

Gavina Vulgar Larus ridibundus: Observacions
diàries per tot el delta.

Gavina Capblanca Larus genei: 1 ex. des de la gola
de la Bunyola el 14.03 (XLBA); 1ª citació de pas
prenupcial. 1 ex. a la maresma el 5.04 (RGBA). 1 ex.
a la platja del Remolar el 12.04 (RGBA, FLSA,
FMVB). 2 exs. a la platja de ca l´Arana el 16.04
(RGBA, EGPA, XLBA).

Gavina Corsa Larus audouinii: 11 exs. a la platja de
la Bunyola el 5.03 (XLBA). 50 exs. a la gola de la
Bunyola el 12.03 (XLBA). 4 exs. a la maresma el
25.03 (ARMC, EGPA) i 2 exs. el 29.03 (ARMC) i
10.04 (FLSA, AOTA). Un màxim de 125 exs. a la
platja de la Bunyola el 2.04 (XLBA). 3 exs. a la
maresma el 29.04 (FLSA) i 30.04 (MMVA, FLSA).

Gavina Cendrosa Larus canus: 1 exs. de 1er hivern
a la platja de la Magarola el 6.03 (XLBA). 1 ex. adult a
la Magarola el 26.03 (XLBA).

Gavià Fosc Larus fuscus: Diferents observacions
durant tot el mes de març. 10 exs. a la platja de de
ca l´Arana el 27.03 (XLBA). 20 exs. a la platja de la
Bunyola el 2.04, 4.04 i 5.04 (XLBA).

Gavià Argentat Larus cachinnans: Observacions
diàries a la maresma i per tot el litoral deltaic (FLSA).

Curroc Gelochelidon nilotica: 1 ex. sobre la maresma
el 10.04 durant el (Cens Quinzenal d´Ocells al Remolar
2002). 1 ex. sobre la maresma (RGBA; FPVA, F.
Pujol) i 1 ex. sobre ca l´Arana el 13.04 (RGBA). 3
exs. a la maresma el 19.04 (FXSA). 1 ex. a la
maresma el 23.04 (FLSA) i 2 exs. el 30.04 (FLSA).

Xatrac Gros Sterna caspia: 1 ex. a la maresma el
13.03 (MIBA); 1ª citació de pas prenupcial. 1 ex. a la
maresma el 6.04 (XE?A, MMVA, FLSA; R. Bastida). 4
exs. sobre la maresma el 10.04 (FLSA). 2 exs. a la
maresma i 1 ex. a la Vidala antiga el 13.04 (RGBA) i
maresma (R. Bastida). 4 exs. a la maresma el 14.04
(FLSA, E. Lagunas). 1 ex. a la maresma el 25.04
(RGBA, FLSA, FXSA; MIBA).

Xatrac Becllarg Sterna sandvicensis: 1 ex. a la
maresma el 29.03 (ARMC) i 7.04 (ARMC). Un total
de 372 exs. aturats a la platja de la Bunyola el 8.04
(XLBA). Observacions diàries en tot el litoral deltaic.

Xatrac Comú Sterna hirundo: 1 ex. des de la gola
de la Bunyola el 2.04 (XLBA); 1ª citació de pas
prenupcial. Uns 30 exs. aturats a la platja de la
Bunyola el 4.04 i 9.04 (XLBA). 1 ex. a l´interior de la
maresma el 12.04 (FLSA, RGBA); lloc innusual.
Diferents observacions litorals. 110 exs. aturats a la
platja de ca l´Arana el 13.04 (XLBA).

Xatrac Menut Sterna albifrons: 11 exs. a la maresma
el 12.04 (XLBA). 19 exs. a la platja dels Carrabiners
el 28.04 (PEGA). Diferents observacions litorals.

Fumarell Carablanc Chlidonias hybrida: 5 exs. a la
maresma el 3.04 (ARMC; FLSA); 1ª citació de pas
prenupcial. Uns 27 exs. a la bassa dels Pollancres el
8.04 (ARMC, FXSA). Mínim 30 exs. a la maresma el
14.04 (FLSA, E. Lagunas).

Fumarell Negre Chlidonias niger:  3 exs. a la
maresma el 13.04 (FPVA, F. Pujol, FLSA; MMVA) més
1 ex. a la gola de la Bunyola (RGBA); 1ª citació de
pas prenupcial.  Diferents observacions d´1 a 3 exs. a
la maresma fins a finals del mes d´abril (FLSA).

Gavot Alca torda: 1 ex. direcció nord el 9.04
(XLBA); darrera citació de pas prenupcial.

• COLOMS A FALCIOTS

Una observació de Mussol Emigrant i diferents cites de
falciot pàl·lid que no és tan rar com es suposava
anteriorment ja que passa força desapercebut entre els
falciots negres.

Xixella Columba oenas: 3 exs. a la Magarola el 9.03
(XLBA). Diferents observacions per la zona de la
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Ricarda, ca l´Arana i Magarola durant el mes de març
(XLBA). 11 exs. sobre la bassa dels Pollancres el
13.03 (FLSA, MIBA). 4 exs. a la maresma el 25.04
(FLSA, RGBA, FXSA). 1 ex. sobre la maresma el
30.04 (FLSA).

Tudó Columba palumbus: Uns 100 exs. a la Ricarda el
6.03 (XLBA). Un estol d´uns 50 exs. sobre la bassa
dels Pollancres el 13.03 (FLSA, MIBA). Un estol de
35 exs. sobre el Remolar el 16.03 (FLSA, MMVA,
XE?A). Un estol d´uns 60 exs. sobre la maresma el
23.03 (FLSA, ECLA). 19 exs. sobre la maresma el
10.04 durant el (Cens Quinzenal d´Ocells al Remolar
2002).

Tórtora Turca Streptopelia decaocto: Diferents
observacions al Remolar de pocs exemplars durant
els dos mesos (FLSA).

Tórtora Vulgar Streptopelia turtur: 1 ex. sobre la
maresma el 10.04 durant el (Cens Quinzenal d´Ocells
al Remolar 2002); 1ª citació de pas prenupcial.

Cucut Reial Clamator glandarius: 1 ex. als militars
l´1.03 (FXSA). 1 ex. pels itineraris del Remolar el
3.03 (CCTA) i 14.03 (RGBA, FLSA, MOOA). A
partir d´aquesta data observacions gairebé diàries al
Remolar. Un màxim de 5 exs. junts a la maresma el
21.03 (DBCA, FLSA, MIBA, RACB). Altres
observacions d´1 i 2 exs. al Remolar durant tot el
mes d´abril (FLSA).

Cucut Cuculus canorus: 1 ex. cantant a la bassa dels
Pollancres el 7.04 (ARMC); 1ª citació de pas
prenupcial. 2 exs. a la maresma el 19.04 (FLSA).

Xot Otus scops: 2 exs. cantant al Remolar el 23.03
(FLSA, QBFA); 1ª citació de pas prenupcial. 1 ex.
anellat al Remolar (JCMC, FLSA) més 2 exs. cantant
a la Vidala el 19.04 (FLSA, JCMC).  2 exs. anellats al
Remolar el 20.04 (JCMC, FLSA, E. Lagunas).

Mussol Comú Athene noctua: 1 ex. al camí de
València el 4.04 (XLBA). Poques citacions d´aquesta
especie al delta per falta de prospeccions a les hores
i a les zones habituals.

Mussol Emigrant Asio flammeus: 1 ex. al Campus
Universitari de Castelldefels el 31.03 (ITCA).

Falciot Negre Apus apus: 1 ex. sobre cal Tet el 6.03
(FXSA, FLSA); 1ª citació de pas prenupcial. A partir

d´aquesta data observacions continuades per tot el
delta. Pas notori sobre la maresma el 28.03 (RGBA,
FLSA). Pas fort sobre la maresma el 10.04 durant el
(Cens Quinzenal d´Ocells al Remolar 2002), 16.04
(FLSA, JCMC, FMVB), 19.04 (FLSA), 20.04 (FLSA).
Pas notable sobre la maresma el 28.04 (FLSA).

Falciot Pàl.lid Apus pallidus: 2 exs. sobre la
maresma el 26.03 (XLBA, FLSA). 3 exs. sobre la
Vidala el 28.03 (RGBA, FLSA). 6 exs. sobre ca
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l´Arana el 2.04 (RGBA). Mínim 5 exs. a la maresma el
4.04 (RGBA). 1 ex. sobre la maresma el 10.04 durant
el (Cens Quinzenal d´Ocells al Remolar 2002).

Ballester Apus melba: 1 ex. sobre Hospitalet el 5.03
(RGBA); 1ª citació de pas prenupcial. 2 exs. sobre cal
Tet el 6.03 (XLBA). Diferents observacions al delta
destacant un grup d´uns 100 exs. el 4.04 (RGBA,
FLSA).

• BLAUETS A PICOTS

Blauet Alcedo atthis: 1 ex. a la maresma el 10.04
durant el (Cens Quinzenal d´Ocells al Remolar 2002). 1
ex. direcció nord el 15.04 (XLBA); darrera citació de
pas prenupcial.

Gaig Blau Coracias garrulus: 1 ex. al càmping Cala
Gogó el 18.03 (TMPA).

Abellerol Merops apiaster: Un estol sobrevolant la
maresma el 27.04 (RRSB). S´estableixen al talus de la
bassa del Fartet 10 exs. el 29.04 (FLSA). 4 exs.
anellats al Remolar durant els 15 dies d´anellament
del mes d´abril (QBFA, JCMC, FLSA).

Colltort Jynx torquilla:  1 ex. a la Vidala el 16.03
(FLSA, MMVA, XE?A, R. Bastida); 1ª citació de pas
prenupcial. 1 ex. als itineraris del Remolar el 5.04
(RGBA, FLSA). 1 ex. anellat al Remolar el 27.04
(QBFA).

Picot Verd Picus viridis: 4 exs. al Remolar el 10.04
durant el (Cens Quinzenal d´Ocells al Remolar 2002).
Diferents observacions d´ una parella a la bassa dels
Pollancres durant la resta del mes d´abril (FLSA). 1
ex. entrant i sortint d´un forat d´un pollancres a la
bassa dels Pollancres el 30.04 (P. Bescós).

• ALAUDIDS, ORENETES I TITELLES

Cal destacar una nova cita de piula grossa al delta. A
més, continua la preocupant davallada de la terrerola
vulgar de la qual els resultats preliminars de l’atlas dels
ocells nidificants a Catalunya deixen al delta com a
localitat aillada a la costa central catalana.

Terrerola Vulgar Calandrella brachydactyla: Poques
citacions. 5 exs. el 17.04 (XLBA) i 3 exs. el 18.04
(XLBA). 2 exs. a la platja del Prat el 25.04 (R.
Bastida).

Cogullada Vulgar Galerida cristata: Observacions
gairebé diàries.

Alosa Vulgar Alauda arvensis:  Diferents
observacions per la zona de cal Roc durant el mes de
març (XLBA).

Oreneta de Ribera Riparia riparia: Mínim 10 exs.
sobre la bassa dels Pollancres el 2.03 (FLSA, MMVA).
Pas notori sobre la maresma el 6.03 (FLSA), 9.03

(FLSA, MMVA), 15.03 (FLSA), 16.03 (FLSA), 27.03
(FLSA), 4.04 (FLSA, RGBA) i el 10.04 durant el (Cens
Quinzenal d´Ocells al Remolar 2002). Pas fort sobre la
maresma el 2.04 (FLSA), 16.04 (FLSA, JCMC, FMVB)
i el 17.04 (FLSA, JCMC).

Roquerol Ptyonoprogne rupestris: 5 exs. sobre el
Remolar el 6.03 (FLSA).

Oreneta Vulgar Hirundo rustica: 3 exs. a la bassa
dels Pollancres l´1.03 (FLSA). Pas fluix sobre el
Remolar el 5.03 (FLSA). Pas fort sobre la maresma el
27.03 (FLSA), 2.04 (FLSA), 3.04 (FLSA), 16.04 (FLSA,
JCMC, FMVB), 17.04 (FLSA, JCMC) i el 19.04 (FLSA).

Oreneta Cua-rogenca Hirundo daurica: 1 ex. al
camp de futbol el 28.03 (FXSA); 1ª citació de pas
prenupcial. 1 ex. a la bassa dels Pollancres el 3.04
(FLSA). 2 exs. als itineraris el 13.04 (R. Bastida) i 1
ex. a la Vidala (R. Bastida). 1 ex. a la bassa de
l´estació biològica el 14.04 (ARMC; FLSA, E.
Lagunas). 2 exs. al camp de futbol (FMVB, FLSA) més
1 ex. anellat al Remolar el 15.04 (JCMC, QBFA). 1
ex. a la Vidala (FLSA) més 1 ex. anellat al Remolar el
16.04 (JCMC, FLSA). 1 ex. a la Vidala el 18.04
(FLSA).

Oreneta Cuablanca Delichon urbica: 5 exs. a la
bassa dels Pollancres l´1.03 (FLSA); 1ª citació de pas
prenupcial. Pas fluix sobre el Remolar el 5.03 (FLSA).
Pas fort sobre la maresma el 27.03 (FLSA), 2.04
(FLSA), 3.04 (FLSA), 10.04 durant el (Cens Quinzenal
d´Ocells al Remolar 2002), 16.04 (FLSA, JCMC, FMVB)
i el 17.04 (FLSA, JCMC) més 2 exs. al cementiri del
Prat (XLBA).

PIULA GROSSA Anthus richardi: 1 ex. a la junquera
de la Magarola el 8.03 (XLBA).

Trobat Anthus campestris:  1 ex. al camí de València
el 3.04 (XLBA); 1ª citació de pas prenupcial. 1 ex. a
l´aeroport el 7.04 (JDGB, Servei de Falconeria de
l´Aeroport). 1 ex. a la platja del Remolar el 12.04
(RGBA, FLSA). 1 ex. al camí de València el 13.04
(RGBA). 2 exs. el 18.04 (XLBA).

Piula dels Arbres Anthus trivialis: 2 exs. sobre la
maresma el 4.04 (FLSA) i 2 exs. a cal Tet (XLBA); 1ª
citació de pas prenupcial. 1 ex. sobre la platja de
Gavà el 12.04 (FLSA). 1 ex. al camí de València el
13.04 (RGBA) i 1 ex. a la platja del Remolar (R.
Bastida). 1 ex. sobre l´estació biològica més 1 ex.
sobre la maresma el 15.04 (FMVB). 2 exs. el 16.04
(XLBA).

Titella Anthus pratensis: 1 ex. a la Vidala el 12.04
(FLSA, RGBA); darrera citació de pas prenupcial.

Piula Gola-roja Anthus cervinus:  1 ex. al Salí el
14.04 (PEGA). 3 exs. al camí de València el 27.04
(XLBA; JBDA; JJMA).

Grasset de Muntanya Anthus spinoletta: Entre 30 i
40 exs. a la maresma el 21.03 (DBCA, FLSA, MIBA,
RACB). 20 exs. a la maresma el 22.03 (FLSA, QBFA).
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1 ex. a cal Tet el 16.04 (XLBA); darrera citació de
pas prenupcial.

Cuereta Groga Motacilla flava: Mínim 10 exs. a la
maresma el 22.03 (FLSA, QBFA). Observacions
diàries.

Cuereta Torrentera Motacilla cinerea: 1 ex. al
canal de la Bunyola el 18.03 (XLBA). 1 ex. el 5.04
(XLBA); darrera citació de pas prenupcial.

Cuereta Blanca Motacilla alba: Observacions
diàries.

• TÚRDIDS

Cargolet Troglodtes troglodytes: 1 ex. el 14.03
(XLBA); darrera citació de pas prenupcial.

Pit-roig Erithacus rubecula:  4 exs. a la maresma el
10.04 durant el (Cens Quinzenal d´Ocells al Remolar
2002). 1 ex. a ca l´Arana el 17.04 (XLBA).

Rossinyol Luscinia megarhynchos: 1 ex. cantant a la
Magarola el 3.04 (XLBA); 1ª citació de pas
prenupcial. 1 ex. cantant pels itineraris del Remolar
el 7.04 (ARMC). A partir d´aquesta data
observacions diàries per tot el delta. 32 exs. anellats
al Remolar durant la campanya d´anellament d´abril
(QBFA, JCMC).

Cotxa Cua-roja Phoenicurus phoenicurus: 1 ex. al
canal de la Bunyola el 13.03 (XLBA); 1ª citació de pas
prenupcial. Diferents observacions a partir d´aquesta
data. 1 ex. anellar al Remolar el 19.04 amb anella
d´Alemania Hiddensee (QBFA, JCMC).

Bitxac Rogenc Saxicola rubetra: 1 ex. pels itineraris
del Remolar el 7.04 (ARMC). 3 exs. a la maresma el
12.04 (FLSA, RGBA). 1 ex. a ca l´Arana el 17.04
(XLBA).

Bitxac Comú Saxicola torquata:  2-3 parelles
nidificants al Remolar durant els dos mesos (FLSA).
Diferents observacions per tot el delta.

Còlit Gris Oenanthe oenanthe: 1 ex. a la gola de la
Bunyola el 14.03 (XLBA); 1ª citació de pas
prenupcial. 5 exs. a la platja del Remolar més 1 ex. a
la platja de Gavà més 1 ex. a la maresma el 12.04
(FLSA, RGBA). Diferents observacions per tot el
delta.

Còlit Ros Oenanthe hispanica: Poques citacions
prenupcials. 1 ex. al camí de València el 9.04 (XLBA).
1 ex. mascle a la platja del Prat el 25.04 (R. Bastida).

Merla Roquera Monticola saxatilis:  1 ex. femella a
Carabiners el 16.04 (XLBA, RGBA, EGPA) i 17.04
(XLBA).

Merla de Pit Blanc Turdus torquatus: 1 ex. al golf el
7.04 (JDGB, Servei de Falconeria de l´Aeroport).

Merla Turdus merula: 1 parella al Remolar procedent
del càmping Toro Bravo durant els dos mesos
(FLSA).

Tord Comú Turdus philomelos: 1 ex. a la platja del
Remolar el 12.04 (RGBA, FLSA).

• SÍLVIDS

Impressionants 17 Acrocephalus schoenobaenus anellats
en una espècie de la qual es sabia ben poc del seu pas
primaveral abans d’enguany. La campanya d’anellament
produeix d’altres cites interessants i a més destaquen les
cites de mosquiter ibèric.

Rossinyol Bord Cettia cetti: 30 exs. en el Remolar el
10.04 durant el (Cens Quinzenal d´Ocells al Remolar
2002). 22 exs. en el Remolar el 24.04 durant el (Cens
Quinzenal d´Ocells al Remolar 2002). Observacions
diàries.

Trist Cisticola juncidis:  11 exs. en el Remolar el 10.04
durant el (Cens Quinzenal d´Ocells al Remolar 2002).
19 exs. en el Remolar el 24.04 durant el (Cens
Quinzenal d´Ocells al Remolar 2002). Observacions
diàries.

Boscarler Pintat Gros Locustella naevia: 1 ex.
cantant pels itineraris el 13.04 (FLSA); 1ª citació de
pas prenupcial. 1 ex. cantant a la comporta de la
maresma el 15.04 (FLSA). 1 ex. cantant pels itineraris
del Remolar el 18.04 (FLSA, FMVB). 1 ex. cantant a
la Vidala antiga el 30.04 (FLSA).

Boscarler Comú Locustella luscinioides: 1 ex. anellat
al Remolar el 20.03 (QBFA, DBCA, FLSA, MIBA, J.
Piccardo); 1ª citacio de pas prenupcial.

Boscarla dels Joncs Acrocephalus schoenobaenus:  1
ex. anellat al Remolar el 21.03 (QBFA, DBCA, FLSA,
MIBA, RACB); 1ª citació de pas prenupcial. 17 exs.
anellats al Remolar durant la campanya d´anellament
d´abril (QBFA, JCMC).

Boscarla de Canyar Acrocephalus scirpaceus: 1 ex.
cantant a la Vidaleta el 10.04 durant el (Cens
Quinzenal d´Ocells al Remolar 2002); 1ª citació de pas
prenupcial. 1 ex. anellat al Remolar el 17.04
procedent de Brussel.les (QBFA, JCMC). 30 exs.
anellats al Remolar durant la campanya d´anellament
d´abril (QBFA, JCMC).

Balquer Acrocephalus arundinaceus: 1 ex. cantant al
canyissar de la maresma el 7.04 (ARMC); 1ª citació
de pas prenupcial. 8 exs. anellats al Remolar durant
els 15 dies de campanya del mes d´abril (QBFA,
JCMC).

Tallarol de Garriga Sylvia cantillans: 1 ex. als erms
de la Ricarda el 16.03 (S. Solé, M. Bonet, S. Sánchez);
1ª citació de pas prenupcial. 4 exs. anellats al
Remolar durant els 15 dies de campanya del mes
d´abril (QBFA, JCMC).

Tallareta Vulgar Sylvia communis: 1 ex. a la
maresma el 6.04 (R. Bastida); 1ª citació de pas
prenupcial. 30 exs. anellats al Remolar durant la
campanya d´anellament d´abril (QBFA, JCMC).
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Tallarol Gros Sylvia borin:  3 exs. a la Vidala l´11.04
(FLSA, FXSA); 1ª citació de pas prenupcial. 28 exs.
anellats al Remolar durant la campanya d´anellament
d´abril (QBFA, JCMC).

Tallarol de Casquet Sylvia atricapilla: Pas fort pel
Remolar l´11.04 (FLSA).

Mosquiter Pàl.lid Phylloscopus bonelli: 1 ex. anellat
al Remolar el 28.04 (JCMC, FLSA, A. Conde); 1ª
citació de pas prenupcial.

Mosquiter Xiulador Phylloscopus sibilatrix: 1 ex. al
camí de València el 3.04, 4.04, 5.04 i 2 exs. el 8.04
(XLBA).

Mosquiter Comú Phylloscopus collybita:   Pas notori
al Remolar el 16.03 (FLSA). 1 ex. al Remolar el 24.04
durant el (Cens Quinzenal d´Ocells al Remolar 2002);
darrera citació de pas prenupcial.

MOSQUITER IBÈRIC Phylloscopus brehmii: 1 ex.
cantant a la bassa de l´estció biològica el 14.03
(XLBA; FLSA). 1 ex. cantant a la bassa del Fartet el
16.03 (FLSA, MMVA, XE?A, R. Bastida).

Mosquiter de Passa Phylloscopus trochilus:  2 exs.
anellats al Remolar el 18.03 (QBFA); 1ª citació de pas
prenupcial. Pas fort pel Remolar l´11.04 (FLSA). Un
total de 158 exs. anellats al Remolar durant els 15
dies de campanya del mes d´abril (QBFA, JCMC).

• REIETONS FINS A LÀNIDS

La cita de mallerenga blava és fora de l’’època habitual
de presentació d’aquesta espècie, dintre la seva raresa,
que és l’hivern.

Papamosques Gris Muscicapa striata: 1 ex. pels
itineraris (FLSA, RGBA) més 1 ex. al càmping Toro
Bravo el 13.04 (RGBA); 1ª citació de pas prenupcial.

Mastegatatxes Ficedula hypoleuca: 1 ex. a la
capçalera de la Vidala el 6.04 (R. Bastida). Un total de
15 exs. anellats al Remolar durant els 15 dies de
campanya del mes d´abril (QBFA, JCMC).

Mallerenga Blava Parus caeruleus: 1 ex. al camí de
València el 3.04 (XLBA).

Oriol Oriolus oriolus: 2 exs. a la bassa dels Pollancres
el 16.04 (FMVB); 1ª citació de pas prenupcial.

Capsigrany Lanius senator: 1 ex. a la platja del
Remolar el 2.04 (FLSA, JCMC); 1ª citació de pas
prenupcial. A partir d´aquesta data diferents
observacions per tot el delta. 3 exs. el 10.04 durant
el (Cens Quinzenal d´Ocells al Remolar 2002). Un total
de 5 exs. anellats al Remolar durant els 15 dies de
campanya del mes d´abril (QBFA, JCMC).

• CÒRVIDS

Garsa Pica pica: Observacions diàries per tot el
delta.

• ESTORNELLS I PARDALS

Estornell Vulgar Sturnus vulgaris: Observacions
diàries per tot el delta.

Estornell Negre Sturnus unicolor: 1 ex. a la
maresma el 26.03 (JSPC). Diferents observacions a la
zona del Prat durant el mes d´abril (XLBA).

Parlar Comú Passer domesticus: Observacions
diàries per tot el delta.

Pardal Xarrec Passer montanus: Observacions
diàries per tot el delta.

• FRINGIL·LIDS I EMBERÍZIDS

Pinsà Vulgar Fringilla coelebs: 1 ex. al viver del Prat
el 4.04 (XLBA); darrera citació de pas prenupcial.

Pinsà Mec Fringilla montifringilla: 1 ex. femella a la
pollancreda de la Vidala el 25.03 (R. Bastida).

Passerell Comú Carduelis cannabina: Més de 30
exs. a la Bunyola el 9.03 (XLBA) i  uns 25 exs. el
18.03 (XLBA). 1 ex. a cal Roc el 4.04 i 5.04 (XLBA).

Gratapalles Emberiza cirlus: 1 ex. a la Bunyola el
12.03 (XLBA).

Hortolà Emberiza hortulana: 1 ex. a la platja de cal
Francès l´11.04 (FXSA).

Repicatalons Emberiza schoeniclus: 1 ex. femella a la
marresma el 6.04 (FLSA, MMVA, XE?A); darrera
citació de pas prenupcial.

• EXOTICS

Cigne Negre Cygnus atratus: Es continua observant
l´exemplar escapat de cautivitat per la llacuna del
Remolar durant els dos mesos (FLSA).

Cotorra de Kramer Psitacula krameri:  2 exs. sobre
la Bunyola (FLSA) més 2 exs. sobre cal Dalit l´1.03
(FLSA, RGBA). 8 exs. sobre el Remolar el 2.03
(FLSA, MMVA). 3 exs. sobre el càmping Toro Bravo
el 6.04 (FLSA). 5 exs. sobre el càmping Toro Bravo
el 14.04 (ARMC).

Cotorra d´Argentina Myopsita monachus:
Observacions diàries per tot el delta.

Cotorra de la Patagonia Cyanoliseus patagonus: 4
exs. a la Bunyola el 6.03 (FLSA, FXSA). 2 exs. al camí
de València el 28.03 i 4.04 (XLBA).  1 ex. al camí de
València el 25.04 (R. Bastida).
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Cacatúa Cacatua galerita:  1 ex. a can Sabadell l´1.03
(FLSA).

Aratinga acuticaudata: 2 exs. sobre cal Dalit el 12.03
(FLSA, MIBA; XLBA). 1 ex. a ca l´Arana el 4.04
(XLBA).

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

AOTA – Àlex Ollé
ARMA – Antonio Román
ARMC – Armand Ramal
CCTA – César Castel
CFMA – Carles Forquet
DBCA – David Bigas
ECLA – Eduart Clemente
ED?B – Enric de Roa
EGPA – Emma Guinart
FCCA – Paco Cerdà
FGPA – Ferran González
FLSA – Ferran López
FMVB – Francisco Macia
FPVA – Ferran Pujol
FXSA – Francisco Javier
Santaeufèmia
ITCA – Ignacio Torre
JBCC – Jordi Ballesta
JBDA – Juan Bécares

JCMC – Joan Castelló
JDGB – Juan Diego
González
JF?A – Josep Farreny
JJMA – Jordi Jofre
JPAA – Jesús Poncela
JSPC – Jordi Sala
MIBA – Marc Iranzo
MMVA – Moisés Moreno
MOOA – Mike O´Neill
PEGA – Pau Esteban
QBFA – Quim Bach
RACB – Rafa Armada
RGBA – Ricard Gutiérrez
RRSB – Ricardo Ramos
TMPA – Tomás Montalvo
XLBA – Xavier Larruy
XE?A – Xavi Escobar

OBSERVADORS SENSE CODI

Albert Roca
Alejandro Conde
Esther Lagunas
Francesc Pujol
Jordi Macian
Julia Piccardo
Miquel Bonet
Pedro Bescós
Raúl Bastida
Ricard Gargallo
Salvador Solé
Sara Sánchez
Servei de Falconeria de
l´Aeroport
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