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Editat i recopil.lat per Ferran López i Ricard Gutiérrez

• No. 9 Maig i Juny 2002

Maig i Juny són l’època de màxima intensitat nidificant. Enguant trobem consolidada
la nidificació del bernat pescaire, xibec, morell de cap roig o polla blava, amb
interessants indicis de cria del Rasclet. També hem tingut obsevacions de becadell
gros  i nou anellaments de bosqueta icterina.

• OCELLS MARINS

El mes de maig es tornen a observar ocells de tempesta
des de la costa, fet que coincideix amb observacions fetes
des del Garraf tant mar endins com a la línia litoral. Es
confirma doncs un cert pas en aquesta època. Abunden
les observacions d’ocells marins dels quals aquí en
trobem uns quants.

Cabusset  Tachybaptus ruficollis: Observacions
diàries. 16 exs. el 22.05 durant el (Cens Quinzenal
d´Ocells al Remolar 2002). 18 exs. al Remolar el 5.06
durant el (Cens Quinzenal d´Ocells al Remolar 2002).

Baldriga Cendrosa Calonectris diomedea:  1 ex.
davant la Magarola el 22.05 i 4.06 (XLBA). 8 ex per la
costa del delta el 31.5 (RGBA, J.Ruiz, F.Mascort,
B.Rodríguez)

Baldriga Balear Puffinus mauretanicus: Més de 1000
exs. davant la Magarola l´1.05 (XLBA). Diferents
observacions durant la resta del mes de maig amb un
màxim de 3 exs. el dia 15 i 16.05 (XLBA). 16 per la
costa del delta el 31.5 (RGBA, J.Ruiz, F.Mascort,
B.Rodríguez) Més de 15 exs. davant la Magarola el
3.06 (XLBA) i 1 ex. l´11.06 (XLBA).

Baldriga Mediterrània Puffinus yelkouan: 1 ex.
davant la Magarola el 17.06 (XLBA). 3 per la costa
del delta el 31.5 (RGBA, J.Ruiz, F.Mascort,
B.Rodríguez)

Ocell de Tempesta Hydrobates pelagicus: 1 ex.
davant la Magarola l´1.05 (XLBA).  Dos a quatre
milles fora de Gavà el 31.5 (RGBA, J.Ruiz, F.Mascort,
B.Rodríguez)

Corb Marí Gros Phalacrocorax carbo: 1 ex. a la
maresma l´1.06 (AMLA, J. Montsolís) i 14.06
(ARMC). 1 ex. a la llacuna de la Ricarda amb un ala
trencada el 14.06 (PEGA).

Corb Marí Emplomallat Phalacrocorax aristotelis: 2
exs. (1 d´ells jove) davant la Bunyola l´1.05 (XLBA;
FPVA, FP?A). 1 ex. jove aturat a l´espigó de la
Bunyola i voltants els dies 14, 23 i 28.05, i 11 i 17.06
(XLBA). 3 exs. direcció sud el 18.06 (XLBA).

Mascarell Morus bassanus: 5 exs. adults davant la
Magarola l´1.05 (XLBA).

• ARDÈIDES I SIMILARS

Enguany tenim un nivell d’aigua millor que el del 2001la
qual cosa ens fa pensar en la possible nidificació de
diferents ardeides, com va passar el 2000. No obstant
això les espectatives només es concreten en els ja
habituals Martinet Menut i Agró roig i, això sí, en la
consolidació de la població nidificant de Bernat Pescaire
que cria a la maresma, com des del 2000 i també
enguany a la llacuna del Remolar. El nombre de parelles
es duplica i els nius gairebé són observables des dels
aguaits..

Martinet Menut Ixobrychus minutus: 4 exs. anellats
al Remolar el 13.05 (QBFA). 1 parella fent viatjes al
canyar de la comporta el 21.05 (FLSA) i 14.06
(FLSA). Espècie nidificant.

Martinet de Nit Nycticorax nycticorax: Diferents
observacions al Remolar durant els dos mesos amb
màxims de 21 exs. el 5.05 (ARMC) i 30.06 (ARMC).
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Martinet Ros Ardeola ralloides: Diferents
observacions  a la Bunyola durant tot el mes de maig
amb un màxim de 8 exs. el 23.05 (XLBA).  7 exs. a la
Vidala el 5.05 (ARMC). 8 exs. a la maresma el 19.05
(ARMC). 5 exs. a la bassa dels Pollancres el 13.06
(FLSA). Estiuejant no reproductor el 2002.

Esplugabous Bubulcus ibis: Diferents observacions.
11 exs. a l´Aeroport el 23.05 (XLBA).  12 exs. a cal
Dalit el 5.06 (XLBA). Estiuejant no reproductor el
2002.

Martinet Blanc Egretta garzetta: Diferents
observacions. Un màxim de 79 exs. sobre l´Aeroport
el 16.05 (XLBA). 15 exs. a la maresma el 22.05
durant el (Cens Quinzenal d´Ocells al Remolar 2002).
23 exs. a la maresma el 5.06 durant el (Cens
Quinzenal d´Ocells al Remolar 2002). Estiuejant no
reproductor el 2002.

Agró Blanc  Egretta alba: 1 ex. a la bassa dels
Pollancres el 29.06 (ARMC).

Bernat Pescaire Ardea cinerea: Es continuen veient
els exs. nidificants al voltant del canyar de la
comporta. 1 ex. menjant-se un poll de collverd a la
maresma el 18.05 (FLSA). 22 exs. al Remolar el 22.05
durant el (Cens Quinzenal d´Ocells al Remolar 2002).
21 exs. al Remolar el 5.06 durant el (Cens Quinzenal
d´Ocells al Remolar 2002). Nidificant: la població

nidificant s’avalua en 9-10 parelles repartides entre la
maresma (8-9 p) i el Remolar (1 parella), les quals
encara tenen un niu a principis de maig (RGBA,
FSEB,FLSA)

Agró Roig  Ardea purpurea: 10 exs. a la maresma el
5.05 (ARMC). 3 exs. al Remolar el 22.05 durant el
(Cens Quinzenal d´Ocells al Remolar 2002). 1 ex. jove
de l´any a la bassa dels Pollancres el 26.06 (FLSA).
Nidificació: enguany han niat dues parelles a la
maresma: una al canyissar de la comporta i una altra
a la Vidaleta (FSEB).

Cigonya Blanca Ciconia ciconia: 4 exs. sobre
l´autovía el 12.05 (RS?A). 1 ex. aturat a la bassa dels
Pollancres el 21.06 (FMVB).

Becplaner Platalea leucorodia: 1 ex. a la maresma el
19.05 (ARMC) i 20.05 (ARMC, RS?A); darrera citació
de pas prenupcial.

Flamenc  Phoenicopterus ruber:  Diferents
observacions. Un màxim de 45 exs. a la bassa dels
Pollancres el 12.05 (FLSA, JBDA). 23 exs. a la
maresma el 20.05 (ARMC), un d´ells amb anella PVC
groc “DBCV”. 21 exs. al Remolar el 22.05 durant el
(Cens Quinzenal d´Ocells al Remolar 2002). Menys
observacions durant el mes de juny amb un màxim
de 8 exs. a la maresma l´1.06 (ARMC).

Niu de Bernat Pescaire (Ardea cinerea) a la maresma de les Filipines trobat casualment durant el cens de cames-llargues
(Himantopus himantopus) nidificants. Es tracta d’una posta tardana comparada amb la resta de parelles de la reserva ja que
aquest niu semblava haver estat ocupat ja el mes de març per una altra (o la mateixa) parella  (Foto: © Ricard Gutiérrez)
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• ANÀTIDES

Les condicions d’estabilitat dels nivells de l’aigua a la
maresma possibiliten la cria i presència de moltes
espècies d’anàtides. Així, als tradicionals coll-verds (o coll-
blaus en denominació local) s’afegeixen dues parelles de
cullerot, quatre de xibec i quatre de morell cap-roig. A
més, estiuegen parelles de griset i xarxet i són presents
fora d’època un morell de plomall i un cuallarg.

Ànec Blanc Tadorna tadorna: 3 exs. direcció nord a
la Magarola el 6 i 15.05 (XLBA). 2 exs. a la maresma
el 20.05 (ARMC).1 ex. a la maresma el 7.06 (FLSA,
RGBA) fins el 16.06 (ARMC).

Ànec Griset Anas strepera: 1 ex. mascle a la bassa
dels Pollancres l´1.05 (FLSA) i un altres a la bassa del
Pí el 24.05 (RGBA). 3 exs. (1 parella i 1 ex.) al
Remolar el 22.05 durant el (Cens Quinzenal d´Ocells al
Remolar 2002). 1 ex. femella a la maresma el 28.05
(FLSA) i 13.06 (FLSA). Estiuejant no reproductor el
2002.

Xarxet Comú Anas crecca: Observació d´una
parella a la bassa del Pollancres durant els dos mesos
(FLSA). Estiuejant no reproductor el 2002.

Ànec Collverd Anas plathyrhynchos: 449 exs. al
Remolar el 22.05 durant el (Cens Quinzenal d´Ocells al
Remolar 2002). A partir de la segona desena del mes
de maig es comencen a observar els 1ers mascles
eclipsats al Remolar (FLSA). 269 exs. al Remolar el
5.06 durant el (Cens Quinzenal d´Ocells al Remolar
2002). Nidificant

Ànec Cuallarg Anas acuta: Un mascle resta a la
zona entre principis de maig i juny: e.g. 11.5 (Cursa
Ornitològica), 1 ex. mascle a la bassa del Pí el 31.05
(ARMC). 1 ex. mascle a la maresma el 8.06 (R.
Bastida).

Xarrasclet Anas querquedula: 2 exs. mascles a la
maresma el 2.05 (FLSA). 1 ex. mascle a la maresma el
27.05 (FLSA) i 12.06 (FLSA). 1 parella a cal Roc el
10.06 (XLBA). 6 exs. a la maresma el 30.06 (Miguel
Marin).

Ànec Cullerot Anas clypeata: 2 parelles a la
maresma l´1.05 (FLSA).7 exs. a la maresma el 9.05
(ARMC. J.M. Seguí). Observacions d´1 ex. mascle i 1
ex. femella al Remolar durant tot el mes de juny
(FLSA). Nidificant: el 2002 crien dues parelles al
delta: una l’abril (vegeu noticiari anterior) i una altra
el juliol (proper noticiari).

Xibec Netta rufina: 1 ex. femella amb polls a la Vidala
el 12.05 (R. Bastida); 1ª citació de nidificants
d´enguany. 2 parelles amb polls a la Vidala el 14.05
(FLSA). 4 exs. femelles amb polls a la Vidala el 31.05
(ARMC). Nidificant. El 2002 crien quatre parelles a la
RN Remolar-Filipines, única localitat de cria al
Llobregat i s’observen fins un total de nou mascles
en aquesta època. És el màxim històric de cria
d’aquesta espècie.

Morell Cap-roig Aythya ferina: 2 parelles a la bassa
del Pí i Vidala el 3.05 (FLSA, RGBA, JJMA). 4 parelles
a la bassa del Pí el 24.05 (RGBA). 1 ex. femella amb 1
poll a la Vidala el 27.05 (ARMC; FLSA); 1ª citació de
nidificació d´enguany. 3 exs. femelle amb polls  i 5
exs. mascles a la Vidala el 15.06 (ARMC) i 4 parelles
amb polls el 21.06 (RGBA).Nidificació: el 2002 crien
quatre parelles a la RN Remolar-Filipines, igual que el
Xibec. Es tracta del màxim mai registrat a la zona.

Morell de Plomall Aythya fuligula: 1 ex. a la Vidala
el 3.05 (FLSA, RGBA, JJMA) que resta a la zona al
menys fins el 11.5 (Cursa Ornitològica) darerra
citació de pas prenupcial.

Ànec Negre Melanitta nigra: 1 ex. a la platja l´1.05
(XLBA; FPVA, FP?A). 1 ex. mascle davant la Bunyola
el 21.05 (XLBA); darrera citació de pas prenupcial.

• RAPINYAIRES

Nidifiquen un any més l’arpella i el xoriguer gros al delta
del Llobregat. L’arpella és de difícil detecció durant
aquesta època però torna a niar al mateix amenaçat
indret dels darrers anys.

Aligot Vesper Pernis apivorus:  10 exs. sobre cal
Dalit el 9.05 (XLBA). 1 ex. a l´Aeroport el 3.06
(XLBA). 1 ex. sobre la maresma el 4.06 (J. Orta). 1
ex. sobre la Vidala el 9.06 (Josep Montsolís).

Àliga Marcenca Circaetus gallicus: 1 ex. sobre can
Simó el 26.06 (FLSA, Agents Forestals).

Arpella Vulgar Circus aeruginosus: 1 ex. femella
adulta a la maresma el 26.05 (FLSA). 1 ex. femella a
la Ricarda el 3.06 (XLBA). Nidificació. Una parella nia
al pas de les Vaques, RN Remolar-Filipines –
Aeroport del Prat. La femella adulta, que és poc
visible, tenia ja el niu el mes de maig (FSEB)

Esparver Cendrós Circus pygargus: 1 ex. femella
sobre cal Dalit el 10.05 (XLBA, ED?B); darrera
citació de pas prenupcial.

Aligot Vulgar Buteo buteo: 1 ex. a la maresma el
3.05 (RGBA, FLSA, JJMA); darrera citació de pas
prenupcial.

Xoriguer Comú Falco tinnunculus: Diferents
observacions. Es torna a obsevar la parella al niu de
la Vidaleta el 21.06 (RGBA). Nidificant. Una parella
nia a la Reserva Natural Remolar-Filipines.

Falcó Cama-roig Falco vespertinus: 1 ex. mascle al
Remolar el 15.05 (A. McGeeghan, Davy, John).

Falcó Mostatxut Falco subbuteo: 1 ex. al camí de
València el 10.05 (XLBA). 1 ex. al Terme Municipal
del Prat el 12.05 (RS?A). 1 ex. a la Magarola el 23.05
(XLBA); darrera citació de pas prenupcial.

Falcó de la Reina Falco eleonorae: 1 ex. femella
sobre la Bunyola el 4.06 (XLBA, QBFA, FGPA).
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Falcó Pelegrí Falco peregrinus:  1 ex. jove a la
maresma el 3.05 (RGBA, J. Healey). 1 ex. a la bassa
dels Pollancres el 8.05 (FLSA). 1 ex. immatur sobre
l´Aeroport l´11 i 12.06 (XLBA).

• RAL·LIDS I SIMILARS

Per primera vegada en molts anys, evidències probables
de cria de Rasclet, una espècie que ens dona importància
internacional al delta del Llobregat i que sens dubte és
una de les notícies de la temporada. A més,
s’incrementa el nombre de parelles nidificants de Polla
Blava a tres, màxim històric des de que crià per primer
cop el 2001.

Guatlla Coturnix coturnix: 1 ex. entra del mar i
s´atura a la Bunyola el 3.06 (XLBA).

Rasclet  Porzana pusilla: 1 ex. a la maresma el 23.05
(RGBA, FXSA). Nidificant probable. La localització
d’aquest exemplar adult en un hábitat òptim dins la
maresma de les Filipines i en una època adequada ens
fa pensar en una nidificació probable de l’espècie a la
zona.

Polla d´Aigua Gallinula chloropus: Observacions
diàries en tot el delta.

Polla Blava Porphyrio porphyrio: 1 parella amb 3 polls
al camp de futbol el 2.05 (RGBA, FLSA, ARMC; P.
Bescós); 2ona nidificació d´enguany o potser es
tracta d´una segona posta. 1 ex. adult amb un poll al
camp de futbol el 26.05 (FLSA); 2ona o 3era
nidificació d´enguany. 3 exs. adults a la maresma el
15.06 (ARMC). Nidificant. Crien tres parelles el 2002
per una del 2001 que va ser el primer cop en que
criava al delta del Llobregat. Recordem que aquesta
espècie es va començar a observar al delta l’any
2000.

Fotja Vulgar Fulica atra:  Observacions diàries per
tot el delta.

• LIMÍCOLES

Continuen niant les mateixes espècies dels darrers anys
de les quals enguany destaca l’èxit reproductor de les
cames-llargues gràcies a les mesures de seguiment i
control efectuades. I a la manca d’avingudes importants
al riu Llobregat, que cada cop cobra més importància per
a l’espècie.

Garsa de Mar Haematopus ostralegus: 2 exs. a la
Magarola el 9.05 (XLBA), 1 ex. el 14.05 i 3.06
(XLBA). 4 exs. a la platja del Remolar el 14.05
(QBFA).

Cames Llargues Himantopus himantopus: 136 exs.
al Remolar el 22.05 durant el (Cens Quinzenal d´Ocells
al Remolar 2002). 73 exs. al Remolar el 5.06 durant el
(Cens Quinzenal d´Ocells al Remolar 2002).Nidificant.
Enguany la productivitat de les parelles és molt alta
(FSEB) atès probablement del nivell de l’aigua i del
control de l’alçada de la vegetació de les illetes de la
maresma. El cens que es va efectuar a finals de maig
va donar un total de 227 parelles (FSEB, RGBA,

ARMC, FLSA, F.González, XLBA) repartides entre 3
p a la Podrida, 1 a la platja de ca l’Arana, 10 a cal Tet,
9 p a la Bunyola, 99 a la maresma de les Filipines i 99
(88 amb niu i 11 ‘flotants’) al riu Llobregat. És un dels
rècords de parelles nidificants i encara que en algun
moment alguna d’aquestes parelles ha canviat de lloc
per fer postes de reposició, el cens a dalt esmentat
és el reflexe del moment màxim de reproducció
(RGBA).

Perdiu de Mar Glareola pratincola:  Continuen les
observacions a la maresma del Remolar. 8 exs. a la
maresma el 2.05 (DEPANA). 4 exs. a la maresma el
14.05 (FLSA). 1 ex. a la bassa dels pollancres el 16.06
(ARMC); darrera citació de pas prenupcial. Estiuejant
no reproductor. No observem comportaments
nupcials aquesta temporada.

Bec d´Alena Recurvirostra avosetta: Diferents
observacions durant els dos mesos amb un
màximd´11 exs. a la bassa dels Pollancres el 8.05 (A.
Roca; JBDA, RGBA).

Corriol Petit Charadrius dubius: 4 parelles al riu
entre St. Boi i el Prat el 23.05 (RGBA, FXSA).
Diferents observacions al Remolar durant el mes de
juny amb un màxim de 12 exs. al camp de futbol el
26.06 (FLSA). Nidificant. Nien dues-tres parelles als
camps de Cal Dalit, adquirits per l’Agència Catalana
de l’Aigua per afavorir la presència del corriol
camanegre (FSEB).

Corriol Gros Charadrius hiaticula: Diferents
observacions a la maresma del Remolar durant tot el
mes de maig amb màxims d´uns 50 exs. els dies 25,
26, 27 i 29.05 (FLSA, MMVA, XE?A). Diferents
observacions al litoral de la Ricarda durant tot el
mes de maig amb un màxim de 33 exs. el 6.05
(XLBA). 25 exs. a cal Roc els dies 21 i 27.05 (LGSB).
1 ex. a l´Aeroport el 13.06 (XLBA); darrera citació
de pas prenupcial.

Corriol Camanegre Charadrius alexandrinus:
Diferents observacions al Remolar d´exs. que visiten
la zona per menjar durant els dos mesos.Nidificant.
Sis parelles nien a la platja del Remolar i el nombre
total de parelles nidificants al Delta del Llobregat és
de 73 (QBFA, Tomàs Montalvo, Paco Cerdà).

Pigre Gris Pluvialis squatarola:  Diferents
observacions a cal Roc durant el mes de maig amb
màxims de 4 exs. a cal Roc el 27.05 (LGSB). 5 exs. a
la gola del riu el 17.05 (QBFA), TMPA). 2 exs. a la
maresma el 9.05 (FXSA, ARMC). A partir d´aquesta
data observació d´1 ex. a la maresma fins el 7.06
(RGBA, FLSA; P. Bescós). 2 exs. de 1er estiu el 10.06
i 1 ex. de 1er estiu a cal Roc el 12.06 (XLBA).

Fredeluga Vanellus vanellus: 1 ex. a la maresma el
14.06 (ARMC); 1er ex. en dispersió postnupcial.

Territ Gros Calidris canutus: 2 exs. a la maresma els
dies 25, 27 i 29.05 (FLSA; FP?A, FPVA). Diferents
observacions a cal Dalit i Bunyola durant el mes de
maig (XLBA). 1 ex. a cal Roc l´11.06 (XLBA); darrera
citació de pas prenupcial.
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Territ Tresdits Calidris alba: 3 exs. al camp de
futbol el 25.05 (FLSA); zona poc habitual.
Observacions regulars per la platja de la Ricarda
durant el mes de maig amb un màxim de 35 exs. el
6.05 (XLBA). Observacions al litoral de la Ricarda
durant el juny fins el 14.06 amb 1 ex. (XLBA);
darrera citació de pas prenupcial.

Territ Menut Calidris minuta: Diferents
observacions durant el mes de maig amb un màxim
de 5 exs. al camp de futbol el 21.05 (FLSA) i 12 exs.
a cal Roc el 9.05 (XLBA). 2 exs. a la maresma el 5.06
(RGBA); darrera citació de pas prenupcial. 1 ex. a la
Bunyola el 17 i 18.06 (XLBA); possibles exemplars
estiuejants per la zona.

Territ de Temminck Calidris temminckii: 1 ex. a cal
Roc el 28.05 (XLBA).

Territ Becllarg Calidris ferruginea: Diferents
observacions durant el mes de maig amb un màxim
de 32 exs. al camp de futbol (JCMC). Forces
citacions als estanyats de la Ricarda durant el maig
amb un màxim de 50 exs. el 8.05 (XLBA). 1 ex. a la
maresma l´1.06 (ABBE, FPVA); darrera citació de pas

prenupcial. 1 ex. a la maresma el 30.06 (MM?B); 1ª
citació de pas postnupcial.

Territ Variant Calidris alpina: Observacions
intermitents al litoral de la Ricarda i Aeroport fins el
16.05 amb un màxim de 3 exs. l´11.05 (RGBA, FLSA,
XLBA, FXSA, A. McGeeghan). 1 ex. a cal Dalit entre
el 10 i 13.06 (XLBA).

Batallaire Philomachus pugnax: Diferents
observacions durant el mes de maig. 1 ex. a la
maresma el 8.06 (R. Bastida; FLSA, MMVA, XE?A);
darrera citació de pas prenupcial. 1 ex. a la maresma
el 30.06 (MM?B); 1ª citació de pas postnupcial.

Becadell Sord Lymnocryptes minimus: 1 ex. a la
maresma el 9.05 (ARMC, J.M. Seguí); darrera citació
de pas prenupcial.

BECADELL GROS Gallinago media: 1 ex. a la
maresma de les Filipines, prop l’àrea de les quadres,
el 22.05 (FLSA; RGBA, JCMC, ARMC, RACB.).
Observació enviada per a homologar al CR/SEO.

 Becadell gros (Gallinago media) a la maresma de les Filipines el 22.5.2002 (Fotos : © Rafael Armada). Observeu tant la
morfologia de la cua, que té rectrius externes blanques com el tamany de l’ocell i el característic disseny alar. A més, el bec és
més curt que en el becadell comú.

Tètol Cuanegre Limosa limosa: 1 ex. a la bassa dels
pollancres el 3.05 (RGBA, JJMA). 1 ex. a cal Dalit el
10.06 (XLBA). Observacions durant tot el mes de
juny amb màxims de 4 exs. els dies 19.06 (FLSA) i
30.06 (ARMC).

Tètol Cuabarrat Limosa lapponica: 1 ex. al camp de
futbol el 5.05 (ARMC) i 1 ex. a la maresma el 8.05
(FLSA). 2 exs. al camp de Salí el 10 i 11.05 (XLBA). 2
exs. al camí de València el 12.05 (RS?A) i 14.05
(XLBA). 1 ex. a la Magarola el 27 i 28.05 (XLBA).

Pòlit Cantaire Numenius phaeopus: Diferents
observacions al litoral de la Ricarda-ca l´Arana fins el
17.05 on s´observen 2 exs. (XLBA), destacant un
màxim de 3 exs. el 10.05 (XLBA).

Becut Numenius arquata: 2 exs. a la maresma el 3.05
(RGBA); darrera citació de pas prenupcial. 1 ex. a la
maresma el 29.06 (com. pers. ARMC); 1ª citació de
pas postnupcial.

Gamba Roja Pintada Tringa erythropus: 2 exs. al
camp de futbol el 5.05 (ARMC).

Gamba Roja Vulgar Tringa totanus: Diferents
observacions durant el mes de maig al Remolar amb
màxims de 10 exs. els dies 27 i 28.05 (FLSA).
Observacions gairebé diàries a la maresma fins el
13.06 (FLSA). Observacions regulars als estanyats de
la Ricarda durant tot el mes de maig fins 17.06
(XLBA) amb un màxim de 42 exs. el 9.05  (XLBA)1
ex. a la Bunyola el 26.06 (FXSA). 3 exs. a la maresma
el 30.06 (ARMC).
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Siseta Tringa stagnatilis: 1 ex. al camp de futbol l´1.05
(FLSA, E. Lagunas) i 2 exs. el 2.05 (JCMC) i 3.05
(FLSA, RGBA, JJMA); darrera citació de pas
prenupcial.

Gamba Verda Tringa nebularia: Diferents
observacions a la maresma durant el mes de maig
amb un màxim de 7 exs. el 9.05 (FXSA, ARMC).
Observacions intermitents als estanyats de la Ricarda
i Bunyola fins el 20.05 (XLBA). 3 exs. a la maresma el
6.06 (FLSA, LGSB); darrera citació de pas prenupcial.

Xivita Tringa ochropus: 1 ex. a la maresma el 19.05
(ARMC). 1 ex. al canal de la Bunyola a partir del 3.06
(XLBA). 5 exs. a la maresma el 14.06 (RGBA). A
partir d´aquesta data diferents observacions a la
maresma amb un màxim de 8 exs. a la bassa dels
Pollancres el 26.06 (FLSA).

Valona Tringa glareola: 10 exs.  a la maresma el 3.05
(FLSA, RGBA, JJMA). 2 exs. a la maresma el 20.05
(ARMC). Observacions regulars als estanyats de la
Ricarda i Bunyola fins el 10.06 (XLBA) amb un
màxim de 16 exs. a Camp Salí el 9.05 (XLBA). 4 exs.
a la Bunyola el 26.06 (FXSA); 1ª citació de pas
postnupcial.

Xivitona Actitis hypoleucos: Un màxim de 10 exs. a la
Ricarda-Ca l´Arana el 9.05 (XLBA). 1 ex. al riu entre
St. Boi i el Prat el 23.05 (RGBA, FXSA). 1 ex. a la
Bunyola el 27.05 (XLBA); darrera citació de pas
prenupcial. 2 exs. a la bassa dels Pollancres el 30.06
(ARMC).

Remena-rocs Arenaria interpres: 10 exs. a la Bunyola
el 3.05 i 1 ex. a cal Dalit el 3.05 (XLBA). 6 exs. a la
Podrida el 9.05 (QBFA, TMPA, XLBA). 1 ex. a la
Bunyola el 16.05 (XLBA); darrera citació de pas
prenupcial.

• PARÀSITS, LARIDS , XATRACS I GAVOTS

Paràsit Gros Stercorarius skua: 1 ex. davant la
Magarola l´1.05 (XLBA, FPVA).

Paràsit Cuaample Stecorarius pomarinus.
Excepcional observació de 16 exemplars junts
entrant des del Garraf al delta, a 1 milla de la costa
l’11.5 durant la cursa ornitològica (RGBA, XLBA,
FSEB, FLSA, Anthony McGeehan).

Gavina Capnegra Larus melanocephalus: 140 exs.
immaturs a la platja de ca l´Arana el 21.05 (XLBA).
Diferents observacions de no més de 10 exs. a la
maresma durant tot el mes de juny (FLSA). Més de
200 exs. a cal Roc el 14.06 (XLBA).

Gavina Menuda Larus minutus: Més de 5 exs. a cal
Roc el 7.05 (XLBA). Observacions de no més de 5
exs. a la maresma fins el 8.06 (FLSA). 2 exs. a la
maresma el 30.06 (MM?B).

Gavina Riallera Larus ridibundus: Observacions
diàries. 10 exs. adults a cal Roc el 3.06 (XLBA).

Gavina Capblanca Larus genei: 1 ex. a la maresma
el 2.05 (FLSA, P. Bescós, R. Bastida) i 5.05 (RGBA). 1
ex. a cal Roc el 14.05 (XLBA). 10 exs. a la Magarola
el 16.05 i 20.05 (XLBA). Mínim 12 exs. aturats a la
maresma el 21.06 (FMVB, FLSA).

Gavina Corsa Larus audouinii: Diferents
observacions al Remolar. 8 exs. a la maresma l´11.05
(ARMC). Un màxim durant el mes de maig de 53
exs. a la pltja de la Ricarda–ca l´Arana el 2.05
(XLBA). 225 exs. a la platja de la Magarola el 3.06
(XLBA). 238 exs. el 6.06 (XLBA). i més de 200 exs.
el 17.06 (XLBA).

Gavina Cendrosa Larus canus: 1 ex. de 1er. estiu a
la Magarola el 14.05 (XLBA).

Gavià Fosc Larus fuscus: Diferents observacions
durant el mes de maig a la platja de la Magarola
(XLBA). 1 ex. a la maresma el 18.05 (FLSA) i 7.06
(RGBA, FLSA); darreres citacions.

Gavineta de Tres Dits Rissa trydactyla:  1 ex. de
1er. estiu al litoral de la Ricarda-ca l´Arana entre el
20.05 i 18.06 (XLBA).

Curroc Gelochelidon nilotica: Diferents observacions
d´1-2 exs. al Remolar durant els mesos de maig fins
el 12.06 (LGSB). Observacions intermitents als
estanyats i litoral de la Ricarda-ca l´Arana amb un
màxim de 3 exs. a cal Roc el 12 i 17.06 (XLBA).

Xatrac Gros Sterna caspia: 2 exs. davant la
Magarola el 3.06 i 1 ex. el 10.06 (XLBA). 1 ex. a cal
Roc el 13.06 (XLBA). 2 exs. a la maresma el 15.06
(ARMC). 1 ex. a la maresma el 16.06 (ARMC).

Xatrac Becllarg Sterna sandvicensis: Observacions
gairebé diàries. Observacions regulars al litoral de la
Ricarda-ca l´Arana amb un màxim durant el mes de
maig de 50 exs. el 14.05 (XLBA) i un màxim durant
el mes de juny d´uns 100 exs. el 10.06 (XLBA).

Xatrac Comú Sterna hirundo: Observacions
regulars al litoral de la Ricarda-ca l´Arana amb un
màxim de 40 exs. el 27.05 (XLBA). 1 ex. a la platja
de la Magarola el 17.06 (XLBA).

Xatrac Menut Sterna albifrons: Observacions
intermitents al litoral de la Ricarda-ca l´Arana durant
el mes de maig amb un màxim de 22 exs. a la gola de
la Bunyola el 10.05 (XLBA). 3 exs. a la maresma
l´1.06 (ABBE). 1 ex. a la maresma el 2.06 (ARMC). 2
exs. a la platja de la Magarola el 10.06 (XLBA);
darrera citació de pas prenupcial.

Fumarell Carablanc Chlidonias hybrida: Diferents
observacions a la maresma durant el mes de maig
amb un màxim d´uns 60 exs. l´11.05 (ARMC).
Observacions intermitents al litoral de la Ricarda-ca
l´Arana i estanyats durant el mes de maig amb un
màxim de 9 exs. l´1.05 (XLBA). Entre3 i 5 exs.
estiuejants a la maresma durant tot el mes de juny
(FLSA).

Fumarell Negre Chlidonias niger: 40 exs. a la
maresma el 8.05 (FLSA, JCMC). Observacions
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intermitents al litoral de la Ricarda-ca l´Arana i
estanyats durant el mes de maig fins el 16.05 amb un
màxim de 15 exs. a la platja el 10.05 (XLBA). 1 ex. a
la maresma l´1.06 (ABBE, FPVA); darrera citació de
pas prenupcial.

Fumarell Alablanc Chlidonias leucopterus: 1 ex. a la
maresma el 5.05 (JCMC); 1ª citació de pas
prenupcial. 1 ex. a la Bunyola el 7.05 (XLBA, RGBA,
A.McGeeham). Diferents observacions a la maresma
d´1 i 2 exs. durant tot el mes de maig (FLSA) fins el
31.05 (ARMC); darrera citació de pas prenupcial. 1
ex. a la maresma amb plomatge nupcial el 22.06
(FLSA; P. Bescós); citació aïllada.

Gavot Alca torda: 2 exs. a la platja de ca l´Arana
l´1.05 (XLBA, FPVA); darrera citació de pas
prenupcial. Citació força tardana.

• COLOMS A FALCIOTS

Xixella Columba oenas: Molt poques citacions a la
maresma del Remolar durant els dos mesos. 2 exs. a
la maresma l´1.05 (FLSA).

Tudó Columba palumbus: Poques citacions durants
els dos mesos. 6 exs. els dies 5.06 i 22.05 durant el
(Cens Quinzenal d´Ocells al Remolar 2002).

Tórtora Turca Streptopelia decaocto: Poques
citacions durant els dos mesos.

Tórtora Vulgar Streptopelia turtur:  Observacions
regulars al terme municipal del Prat fins el 22.05 amb
un màxim de 35 exs. el 9.05 (XLBA).

Cucut Reial Clamator glandarius: diferents
observacions durant els dos mesos. 2 exs. joves de
l´any a la bassa dels Pollancres el 26.06 (FLSA).

Cucut Cuculus canorus: Diferents observacions. 2
exs. sobre els itineraris l´1.05 (P. Bescós, A. Conde).

Xot Otus scops: Un ex. adult a la caixa niu de
l´itinerari de la bassa dels Pollancres el dies 19 i
20.05 (ARMC).

Enganyapastors Caprimulgus europaeus: 1 ex.
entrant del mar sobrevola cal Dalit el 7.05 (XLBA,
RGBA, A.McGeehan). 1 ex. a ca l´Arana i Vidala el
10.05 (XLBA). Un altre prop can Dimoni el 11.5 de
matinada (FSEB,RGBA, FLSA, XLBA, AnthonyMc
Geehan)1 ex. a ca l´Arana el 15.05 (XLBA).

Falciot Negre Apus apus: Pas notori sobre la
maresma el 3.05 (RGBA, FLSA, JJMA) i 7.06 (RGBA,
FLSA). Pas fort sobre la maresma el 6.06 (FLSA,
LGSB).

Falciot Pàl.lid Apus pallidus: 1 ex. sobre la Magarola
els dies 16 i 22.05 i 17.06 (XLBA).

Ballester Apus melba: Poques citacions durant els
dos mesos.

• BLAUETS A PICOTS

Blauet Alcedo atthis: 1 ex. a la bassa dels Pollancres
el 16.06 (J. Montsolís) i 23.06 (ARMC, J. Montsolís);
1eres citacions de dispersió postnupcial.

Abellerol Merops apiaster: Observacions diàries als
voltants del talús de la bassa del Fartet i can Simó
durant els dos mesos (FLSA, FXSA). Observacions
d´exemplars en pas durant tot el mes de maig amb
un màxim de 20 exs. el 14.05 (XLBA). S´estableixen
unes parelles al voltant de les obres de la depuradora
del Prat (XLBA). Nidificació: el cens del talús de la
maresma de les Filipines, dona un total de 26
parelles. 13 més crien a can Simó, Viladecans i altres
ho fan de forma aïllada (FSEB)

Gaig Blau Coracias garrulus: 1 ex. a les restes de l´
Illa els dies 1, 2 i 3.05 (XLBA

• ALAUDIDS, ORENETES I TITELLES

Terrerola Vulgar Calandrella brachydactyla :
Absència d´exemplars nidificants a la Podrida
enguany. Exemplars reproductors als terrenys de
l´interior de l´aeroport.  Diferents observacions
d´exemplars en pas durant tot el mes d´abril fins el
27.05 (XLBA). 1 ex. cantant a cal Dalit el 3.06
(XLBA). També nien al camp de cal Dalit (FSEB)

Alosa Vulgar Alauda arvensis: S´escolta varies
vegades exemplars dins l´aeroport cantant durant els
dos mesos (XLBA).

Oreneta de Ribera Riparia riparia: Pasos notoris
pel Remolar els dies 3 i 26.05 (FLSA; RGBA). Pas
molt fluix pel Remolar el dia 7.06 (RGBA, FLSA). 1
ex. a la Bunyola el 10.06 (XLBA).

Oreneta Vulgar Hirundo rustica: Diferents
observacions durant el mes d´abril. 2 exs. sobre la
Bunyola el 3.06 (XLBA); darrers exemplars
prenupcials.

Oreneta Cua-rogenca Hirundo daurica: 2 exs. a la
maresma el 3.05 (FLSA, RGBA, JJMA). 2 exs. sobre
cal Dalit el 16.05 (XLBA), 3 exs. el 20.05 (XLBA), 4
exs. el 23.05 (XLBA), 1 ex. el 3.06 (XLBA). 2 exs.
sobre el camp de Golf el 17.06 (QBFA, TMPA,
FCCA). 1 ex. a la platja del Golf el 20.06 (TMPA).

Oreneta Cuablanca Delichon urbica: Diferents
observacions de pasos fluixos sobre el Remolar fins
el 7.06 (FLSA, RGBA). 3 exs. a la maresma el 8.06 (R.
Bastida).

Trobat Anthus campestris: 1 ex. a cal Tet el 3.05
(XLBA). 1 ex. a cal Dalit el 10.05 (XLBA). 1 ex. a la
platja de ca l´Arana el 15.05 (XLBA). 1 ex. a cal Dalit
entre el 3 i 13.06 (XLBA); enguany no es coneixen
dades reproductives amb seguretat.
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Piula Gola-roja Anthus cervinus: 1 ex. a cal Tet el
3.05 (XLBA); 1ª citació de pas prenupcial. 4 exs. a cal
Tet i 1 ex. a cal Roc el 6.05 (XLBA). 1 ex. a la
Magarola el 9.05 (XLBA).

Cuereta Groga Motacilla flava: Observacions
diàries. 1ers  exs. joves a la Bunyola el 17.06 (XLBA).

Cuereta Blanca Motacilla alba: Observacions
diàries. 4 exs joves de l´any al camp de futbol els dies
26 i 27.06 (FLSA).

Cuereta Torrentera Motacilla cinerea: 1 ex. a la
Bunyola el 10.06 (XLBA); citació aïllada.

• TÚRDIDS

Bitxac Rogenc Saxicola rubetra: 1 ex. a la maresma
el 2.05 (P. Bescós, R. Bastida). 3 exs. al camí de
València el 10.05 (XLBA).

Bitxac Comú Saxicola torquata: S´observen els exs.
volanders de les parelles nidificants del Remolar
durant els dos mesos (FLSA).

Còlit Gris Oenanthe oenanthe: 4 exs. a ca l´Arana el
9.05 (XLBA). 1 ex. a ca l´Arana el 16.05 (XLBA);
darrera citació de pas prenupcial.

Merla Turdus merula: Poques observacions d´ 1 ex. a
l´itinerari de la bassa dels Pollancres durant els dos
mesos (FLSA).

Tord Comú Turdus philomelos: 1 ex.  a la maresma
el 3.05 (RGBA; J. Healey); darrera citació de pas
prenupcial.

• SÍLVIDS

Rossinyol Bord Cettia cetti: 17 exs. al Remolar el
22.05 durant el (Cens Quinzenal d´Ocells al Remolar
2002). 14 exs. al Remolar el 5.06 durant el (Cens
Quinzenal d´Ocells al Remolar 2002).

Trist Cisticola juncidis:  16 exs. al Remolar el 22.05
durant el (Cens Quinzenal d´Ocells al Remolar 2002).
13 exs. al Remolar el 5.06 durant el (Cens Quinzenal
d´Ocells al Remolar 2002).

Boscarler Pintat Gros Locustella naevia: 1 ex.
cantant al viver del Prat el 9.05 (XLBA). 2 exs.
cantant a ca l´Arana el 10.05 (XLBA). 1 ex. cantant a
l´estació biològica el 12.05 (FLSA, JCMC, JBDA). 1
ex. cantant a la Magarola el 13.05 (XLBA); darrera
citació de pas prenupcial.

Boscarler Pintat Gros (Locustella naevia) anellat a la maresma de les Filpines (Foto © Ricard Gutiérrez).
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Boscarla de Canyar Acrocephalus scirpaceus:
Poques citacions durant els dos mesos.

Balquer Acrocephalus arundinaceus: Poques citacions

durant els dos mesos. 4 exs. al Remolar el 5.06
durant el (Cens Quinzenal d´Ocells al Remolar 2002).

BOSQUETA ICTERINA Hippolais icterina: 1 ex. al
camí de València el 9 i 10.05 (XLBA).9 ex. anellats
durant el mes de maig (JCA,QBF)
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Plana anterior : Bosqueta icterina (Hippolais icterina): cos sencer i detall del cap i ( a dalt) comparació entre Bosqueta
icterina (a dalt) i bosqueta vulgar (Hippolais polyglotta), a baix.. El nombre de bosquetes icterines anellades no té precedents.
(Fotos © Ferran López).

Tallarol de Garriga Sylvia cantillans: 1 ex. a la
Bunyola el 10.05 (XLBA); darrera citació de pas
prenupcial.

Tallareta Vulgar Sylvia communis: 1 ex. al camí de
València i 1 ex. a la Ricarda el 10.05 (XLBA); darrera
citació de pas prenupcial.

Tallarol Gros Sylvia borin: 3 exs. al camí de València
el 10.05 (XLBA); darrera citació de pas prenupcial.

Mosquiter Xiulaire Phylloscopus sibilatrix: 1 ex. a la
Ricarda el 2.05 (XLBA). 1 ex. anellat al Remolar
(JCMC, FLSA) i 1 ex. a la Pollancreda de la Vidala el

3.05 (JJMA); 2 exs. al camí de València entre el 8 i
l´11.05 (XLBA); darrera citació de pas prenupcial.

Mosquiter de Passa Phylloscopus trochilus: 1 ex. a ca
l´Arana el 23.05 (XLBA); darrera citació de pas
prenucial.
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Mosquiter xiulaire (Phylloscopus sibilatrix) anellat a la maresma de les Filipines el maig de 2002 (Foto © Ricard Gutiérrez)

• REIETONS FINS A LÀNIDS

Papamosques Gris Muscicapa striata: Més de 20
exs. al camí de València el 10.05 (XLBA). 1 ex. a ca
l´Arana el 28.05 (XLBA); darrera citació de pas
prenupcial. 1 ex. al parc urbà dels Jardins de la Pau
del prat del llobregat el 18.06 (XLBA). Nidificació:
trobat com a niador a la pineda del càmping Toro-
Bravo (FSEB).

Mastegatatxes Ficedula hypoleuca: 1 ex. femella a la
bassa dels Pollancres el 27.05 (FLSA); darrera citació
de pas prenupcial.

Mallerenga Petita Parus ater:  1 ex. a la pineda de
Gavà el 5.05 (RGBA).

Mallerenga Emplomallada Parus cristatus: 1 ex. a
la pineda de cal Francès el 9.06 (M. Caamaño).
Nidificació: nia una parella a la pineda del càmping
Toro-Bravo (FSEB,RGBA)

Teixidor Remiz pendulinus: 4 exs. a la Magarola el
12.06 (XLBA).

Oriol Oriolus oriolus: Diferents observacions pel
Remolar durant els dos mesos.

Capsigrany Lanius senator: 1 ex. a la Magarola el
16.05 (XLBA).

Escorxador Lanius collurio: 1 ex. al camí de València
el 10.05 (XLBA).

• CÒRVIDS

Garsa Pica pica: Observacions diàries. 11 exs. al
Remolar el 22.05 durant el (Cens Quinzenal d´Ocells al
Remolar 2002). 13 exs. al Remolar el 5.06 durant el
(Cens Quinzenal d´Ocells al Remolar 2002).

• ESTORNELLS I PARDALS

Estornell Vulgar Sturnus vulgaris: Observacions
diàries.

Estornell Negre Sturnus unicolor:  1 ex. al càmping
Toro Bravo els dies  22.05 i 5.06 durant el (Cens
Quinzenal d´Ocells al Remolar 2002). Nidificació. Una
parella cria comprovada a l’edifici del bar del càmping
Toro-Bravo, situat a la pineda prop de l’estany del
Remolar. Un adult defensava el niu l’11.5 (RGBA,
FSEB,FLSA, XLBA, Anthony McGeehan).

Pardal Comú Passer domesticus: Observacions
diàries.
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Pardal Xarrec Passer montanus: Observacions
diàries.

• FRINGIL·LIDS I EMBERÍZIDS

Gafarró Serinus serinus: Observacions diàries.

Verdum Carduelis chloris: Observacions diàries.

Cadernera Carduelis carduelis: Observacions diàries.

Passerell Comú Carduelis cannabina: 1 ex. a ca
l´Arana el 10 i 20.05 (XLBA).

Hortolà Emberiza hortulana: 2 exs. a la pollancreda
de la Vidala el 3.05 (JJMA).

Cruixidell Miliaria calandra: 1 ex. escoltat a
l´aeroport el 5.06 durant el (Cens Quinzenal d´Ocells
al Remolar 2002).

EXÒTICS

Cigne Negre Cygnus atratus: Es continua observant
de tant en tant l´exemplar escapat a la llacuna del
Remolar i Vidala antiga durant els dos mesos (FLSA).

Cotorra de Kramer Psitacula krameri: Poques
citacions durant aquests dos mesos. 2 exs. sobre
l´estació biològica el 21.05 (FLSA). Diferents
citacions al terme del Prat amb un màxim de 18 exs.
sobre el Prat el 17.05 (XLBA).1 ex. sobre la riera de
St. Climent el 14.06 (FLSA).

Cotorra d´Argentina Myopsita monachus:
Observacions diàries. Exemplars nidificants.

Cacatúa Cacatua galerita: Es continua observant
l´exemplar escapat per la zona de la bassa dels
Pollancres, maresma i Bunyola (FLSA; P. Bescós;
XLBA). D´avegades s´associa a petits grups de
Martinet Blanc (Egretta garzetta) i Esplugabous
(Bubulcus ibis).

Teixidor Africà Euplectes afer: 1 ex. a la Bunyola el
18.06 (XLBA).

Bec de Corall Senegalès Estrilda astrild: 2 exs. al
Remolar l´1.06 (P. Bescós).

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

JDGB – J. Diego González
JJMA – Jordi Jofre
JPAA – Jesús Poncela
JSPC – Jordi Sala
LGSB – Lluís Gustamante
MIBA – Marc Iranzo
MMSA – Miguel Marín
MMVA – Moisés Moreno
MOOA – Mike O´Neill
PEGA – Pau Esteban
PJAA – Pere Josa
QBFA – Quim Bach
RGBA – Ricard Gutiérrez
RGRA – Ricardo Gras
SWWA – Steve West
TMPA – Tomás Montalvo

XLBA – Xavier Larruy
Aleix Badia
Emma Sanjuán
Ferran Pujol
Francesc Pujol
Jarone Pinhassi
José Tizón
Juan Bescós
Kevin Thomson
Niklas Lindberg
Paco Martínez
Pedro Bescós
Xavier Escobar
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