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Editat i recopil.lat per Ferran López i Ricard Gutiérrez

• No. 14 Març-Abril 2003

Els mesos de març i abril de 2003  marquen la finalització de la hivernada i
l’inici de la primavera. Així, les poblacions hivernants ens deixen, bitó
oques rialleres i ànec mandarí inclosos. I n’arriben d’altres. Limícoles,
xarrasclets, ardeides i tota l’esplendor màxima dels ocells del Delta.
Enguany una observació molt interessant de papamosques de collar,
documentada amb unes fotografies excel·lents, una de les quals s’inclou al
noticiari. Per bé que dues notícies més significatives capten l’atenció del
personal de la Reserva: per una banda, l’inici dels treballs d’un projecte de
conservació a nivell comunitari: el LIFE Gavina Corsa, que es desenvolupa
quasi tot al delta de l’Ebre però del qual es fan treballs de seguiment i
inundació de camps al Prat de Llobregat en el nostre Delta. D’altra banda,
la col·laboració en un projecte de conservació d’una espècie en perill
crític:la fotja banyuda. S’alliberen 20 exemplars de procedència valenciana
marcats amb collars de PVC que els mesos següents ens donaran una de
les poques alegries que tenim darrerament: la seva reproducció a
Catalunya per primer cop. Però això ja és matèria del següent noticiari…

• OCELLS MARINS

Últimes cites de cabussó emplomallat i ja
primeres postes de cabusset. Alguna
observació de baldriga i els darrers
corbmarins grossos que, a diferència
d’anys anteriors, el 2003 no estiuegen a la
maresma de les Filipines

Cabusset  Tachybaptus ruficollis:
Observacions diàries. 1 ex. adult amb
polls a la maresma el 5.IV (RGBA); 1ª
posta de l’any.

Cabussó Emplomallat Podiceps
cristatus: 1 ex. a ca l’ Arana el 4.III
(QBFA). 3 exs. a la platja de la Magarola
el 10.III (QBFA) i 3 exs. des del mirador
de cal Francès el 13.III (R. Bastida). Un
màxim de 5 exs. des del mirador de cal

Francès el 29.III (FPVA, FP?A). 1 ex.
davant la Murtra el 8.IV (XLBA).

Cabussó Coll-negre  Podiceps nigricollis:
1 ex. a la Vidala el 24.IV (R. Bastida) i
25.IV (XLBA).

Baldriga Balear Puffinus mauretanicus:
15 exs. des de la gola de la Murtra el 2.IV
(XLBA, E. Gràcia). Uns 30 exs. davant la
Ricarda el 9.IV (XLBA).

Mascarell Morus bassanus: 1 ex. des del
mirador de cal Francès el 29.III (R.
Bastida); poques observacions recollides.

Corb Marí Gros Phalacrocorax carbo: 7
exs. en formació direcció nord sobre la
maresma el 8.IV (RGBA). 6 exs. a la bassa
dels Pollancres el 19.IV (JSPA).
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• ARDÈIDES I SIMILARS

Molt interessant la successió de cites de
bitó hivernant a la zona de les Filipines, la
més visitada del delta.Arriben tots els
ardeids estivals inclòs el cada cop més
habitual agró blanc o els gairebé regulars
en aquesta època becplaners i flamencs.
Per contra, el capó reial continua essent
tant rar i escàs com sempre

Bitó Botaurus stellaris: Es continua
observant l’ exemplar al canyar de la
maresma durant el mes de març els dies
4.III (P. Bescós), 13.III (R. Bastida;
CJMA, A. Petit, D. Belasc) i 23.III (RS?A).

Martinet Menut Ixobrychus minutus: 1
ex. mascle a la bassa dels Pollancres
l’11.IV (AMLA); 1ª citació de pas
prenupcial.

Martinet de Nit Nycticorax nycticorax:
Diferents observacions a la maresma del
Remolar durant el mes de març destacant
un màxim de 14 exs. el 14.III (P. Bescós).

Martinet Ros Ardeola ralloides: 1 ex. a la
maresma el 6.IV (FLSA); 1ª citació de pas
prenupcial. A partir d’ aquesta data
diferents observacions d’ 1 ex. a la
maresma durant la resta de mes a
excepció de 3 exs. el 22.IV (XLBA, DDDA).

Esplugabous Bubulcus ibis: Observacions
diàries.

Martinet Blanc Egretta garzetta:
Observacions diàries.

Agró Blanc  Egretta alba: 3 exs. a la
maresma l’11.III (FLSA, JCMC; P. Bescós,
V. Sanz); 1ª citació de pas prenupcial. 4
exs. a la maresma el 10.IV (FLSA; ABBE).

Bernat Pescaire Ardea cinerea: 32 exs. a
la bassa dels Pollancres el 18.III (R.
Bastida). Entre 4 i 6 parelles nidificants al
canyar de la maresma el 20.III (RGBA,
FSEB, FLSA, ARMC); primer cens de
nidificants d’ aquesta espècie d’ enguany.

Agró Roig  Ardea purpurea: 1 ex. a la
maresma el 18.III (FLSA, I. Valls. A: Cens
Quinzenal del Remolar 2003); 1ª citació
de pas prenupcial. A partir d’ aquesta data
diferents observacions destacant 6 exs. a
la maresma el 25.IV (FLSA).

Cigonya Blanca Ciconia ciconia: 1 ex. a
la maresma amb anella PVC de color blanc
“T LW” el 2.III (ARMC) més 1 ex.
sobrevolant la maresma (ARMC) fins el
5.III (P. Bescós); 1ª citació de pas
prenupcial. 1 ex. a la maresma el 29.III
(FSEB) i 8.IV (N. Urios). 4 exs. a la
maresma (JCMC) i 4 ex. sobre Reguerons
el 22.IV (XLBA, DDDA); segurament es
tracti dels mateixos exs.

Capó Reial Plegadis falcinellus:  2 exs.
immaturs a la maresma el 21.III (XLBA,
ABBE, MOOA, E. Ortega) i el 23.III
(JBDA).

Becplaner Platalea leucorodia:
S´observen continuadament els 2 exs.
que han passat l’hivern a la maresma
durant tot el mes de març destacant
l’observació d’un màxim de 4 exs. el 7.III
(FLSA, ARMC, LGSB; P. Bescós). 1 ex.
immatur a la maresma el 9.IV (FSEB).

Flamenc  Phoenicopterus roseus: 2 exs.
als calaixos de depuració el 28.III (PEGA,
ED?B). 2 exs. a la platja de ca l’Arana el
29.III (X. Sampere). Es continua
observant exemplars a la maresma del
Remolar durant els dos mesos destacant
uns màxims de 38 exs. el 10.IV (FLSA) i
11 exs. els dies 14 i 15.IV (FLSA). 7 exs.
direcció nord davant la Murtra el 8.IV
(XLBA).
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Flamenc rosa Phoenicopterus roseus a la maresma de les Filipines l’11 d’abril de 2003 (Foto
© Ricard Gutiérrez)

• ANÀTIDES

Encara resten entre nosaltres per
abandonar el delta a primers de març les
dues rareses de l’hivern anterior: les
oques rialleres grosses i l’ànec mandarí dl
qual alguns autors en dubtaven de l’orígen
però que es comporta i finalment
desapareix com un ànec salvatge (en
aquest cas assilvestrat de procedència
pressumiblement centreeuropea) més.
Interessant cita també del sempre escàs
bec de serra mitjà i el retorn de l’híbrid de
collverd i xibec. Arriben també els xibecs
que niaran al delta.

Cigne Mut Cygnus olor: Es continua
observant l’ex. a la maresma, Vidala,
Vidala antiga i llacuna de cal Tet durant
els dos mesos (FLSA, X. Sampere, R.

Bastida) d’avegades aparellat amb el
Cigne Negre on s’ha observat en dues
ocasions intents de còpula entre els dos
exemplars (P. Bescós).

OCA RIALLERA GROSSA Anser a.
albifrons: Es continuen observant els 3
exs. a la llacuna de cal Tet el 5.III (FSEB,
ARMC, X. Sampere; XLBA, E. Gràcia);
espècie considerada raresa pel Comité
Avifaunístic de Catalunya (CAC).

Ànec Blanc Tadorna tadorna: Diferents
observacions a la maresma durant els dos
mesos destacant un màxim de 13 exs.
l’1.III (R. Bastida).

ÀNEC MANDARÍ Aix galericulata: Es
continua observant l’ex. mascle a la bassa
dels Pollancres el 2.III (X. Sampere) i
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9.III (JSPA); recordem que la citació ja va
ser homologada pel CR-SEO clasificada
com a categoria C.

Ànec Xiulador Anas penelope: Diferents
observacions recollides d’1 i 2 exs. a la
maresma fins el 15.IV (FLSA); darrera
citació de pas prenupcial.

Ànec Griset Anas strepera: Diferents
observacions a la maresma durant els dos
mesos amb un màxim de 18 exs. l’11.III
(FLSA). 2-3 parelles formades a la bassa
del Pí durant l’última setmana d’abril
(FLSA).

Xarxet Comú Anas crecca: Observacions
diàries.

Ànec Collverd Anas platyrhynchos:
Observacions diàries. 1 ex. femella amb
polls a la Vidala el 25.III  (FLSA); 1ers
polls de l’any. Es torna  a observar l’ex.
mel.lànic a la maresma el 3.III (P.
Bescós). Es torna a observar l’ex. híbrid
de Collverd amb Xibec a la maresma el
31.III (P. Bescós).

Ànec Cuallarg Anas acuta: 1 ex. femella
a la maresma el 6.III (P. Bescós); darrera
citació de pas prenupcial.

Xarrasclet Anas querquedula:
Observacions diàries a la maresma de
diferents exemplars durant els dos mesos
destacant un màxim de 12 exs. el 13.III
(R. Bastida). 8 exs. a unes 3 milles
nàutiques davant  Castelldefels el 27.III
(RGBA, FLSA, FSEB, ARMC). 1 ex. a cal
Roc el dies 21 i 23.IV (ICO) i 2 exs. el
27.IV (ICO).

Ànec Cullerot Anas clypeata: 31 exs. a la
llacuna de la Ricarda el 20.III (XLBA).
Observacions gairebé diàries a la
maresma on el 25.IV s’observa una
darrera parella (FLSA, RGBA).

Xibec Netta rufina: 1 ex. femella a can
Dimoni el 6.III (X. Sampere). 7 mascles i
3 femelles  a la bassa del Pí el 17.III
(ARMC). 1 parella a la llacuna de la
Ricarda el 20.III (XLBA). 1 ex. a l’aeroport
el 25.IV (ACHA).

Morell Cap-roig Aythya ferina:
Observacions diàries a la Vidala durant els
dos mesos amb un màxim  de 12 exs.
l’11.IV (FLSA).  Diferents observacions  a
la riera de St. Climent destacant 36 exs.
l’1.III (R. Bastida). 3 exs. a Reguerons el
22.IV (XLBA).

Morell de Plomall Aythya fuligula:  6
exs. a la Vidala el 4.III (P. Bescós) i 1 ex.
el 25.IV (XLBA).

Ànec Negre Melanitta nigra: 18 exs.
davant la platja del Remolar el 12.IV
(CCTA).

Bec de Serra Mitjà  Mergus serrator: 1
ex. mascle a la platja del Remolar el 31.III
(AOTA, M. Llobet).

• RAPINYAIRES

Interessant cita d’àguila marcenca i
últimes dades dels ocells hivernants
destaquen de l’inici de la migració
primaveral d’aquest grup. L’arpella torna a
començar la cria al Pas de les Vaques, just
al costat de les obres de l’aeroport del
Prat…

Àliga Marcenca Circaetus gallicus: 1 ex.
al camí del Sorral el 25.III (R. Solís).

Arpella Vulgar Circus aeruginosus: 1 ex.
al dormider dels Reguerons el 17.III
(XLBA, GSPA). 1 ex. mascle a la maresma
el 26.III, 2.IV i al Pas de les Vaques el
7.IV (FSEB). 5 exs. femelles o immaturs a
la maresma el 26.III (FSEB). 1 ex. femella
adulta amb material pel niu al bec direcció
al Pas de les Vaques el 31.III (FLSA). Fins
a 3 exs. a Reguerons el 22.IV (XLBA).

Arpella Pà l.lida Circus cyaneus: 1 ex. a
Reguerons el 22.IV (XLBA, DDDA).

Esparver Cendrós Circus pygargus: 1 ex.
mascle a la pineda de ca l’Arana el 14.IV
(FLSA, I. Valls. A: Cens Setmanal de la
Llacuna de cal Tet 2003). 1 ex. mascle als
camps de St. Boi el 16.IV (A. Burguera). 2
exs. a l’aeroport el 16.IV (ACHA).

Esparver Vulgar Accipiter nisus: 1 ex.
femella a la maresma el 23.III (RGBA). 1
ex. sobre la maresma el 31.III (FLSA). 1
ex. a Reguerons el 2.IV (XLBA, E. Gràcia).
1 ex. a la pineda de cal Francès el 12.IV
(CCTA).

Astor Accipiter gentilis: 1 ex. mascle a
prop de l’IRTA el 9.III (X. Sampere). 1 ex.
a la maresma el 14.III (MOOA).

Aligot Vulgar Buteo buteo: 1 ex. a la
maresma el 3.III (FLSA, V. Sanz).

Àliga Pescadora Pandion haliaetus: 1 ex.
a la maresma el 29.III (ARMC); 1ª citació
de pas prenupcial. 1 ex. sobre la Vidala el
30.III (ARMC), 1 ex. sobre la maresma
l’1.IV (FLSA, RGBA, FSEB, ARMC) i 19.IV
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(JSPA); segurament es tracti del mateix
exemplar.

Xoriguer Comú Falco tinnunculus:
Diferents observacions per tot el delta. 2
exs. a la maresma el dia 22.III (P. Bescós)
i 25.III (R. Bastida).

Esmerla Falco columbarius: Diferents
observacions d’1 ex. a la maresma fins el
30.III (ARMC); darrera citació de pas
prenupcial.

Falcó Mostatxut Falco subbuteo: 1 ex.
caçant a Reguerons el 22.IV (XLBA). 1 ex.
sobre Reguerons el 26.IV (RGBA, FLSA,
XLBA, FSEB).

• RAL·LIDS FINS A GRUES

El grup que aporta potser les novetats
més interessants: segona cita de l’any de
guatlla maresa (l’anterior el gener), cites
de Porzana (cap de pusilla però…),
nidificació d’una altra parella de polla
blava i , sobre tot, programa de
reintroducció de la fotja banyuda, amb
vint exemplars marcats amb collars de
PVC.

Rascló Rallus aquaticus: Entre 8 i 9 exs. a
Reguerons el 17.III (XLBA, GSPA). 1 ex. al
camp de futbol el 21.III (P. Bescós). Entre
4 i 5 exs. a Reguerons el 22.IV (XLBA).

Polla Pintada Porzana porzana: 2 exs. al
camp de futbol el 18.III (ABBE, MOOA);
1ª citació de pas prenupcial. 1 ex. al camp
de futbol el 21.III (XLBA, MOOA, ABBE, E.
Ortega; P. Bescós). 1 ex. a Reguerons el
28.III (X. Sampere).

Rascletó Porzana parva: 1 ex. mascle al
camp de futbol el 17.III (M. Casas, D.
Mañas); 1ª citació de pas prenupcial. 1
ex. al camp de futbol el 21.III (MOOA,
ABBE, XLBA, E. Ortega; P. Bescós; JCMC,
X. Dot).

GUATLLA MARESA Crex crex: 1 ex. a
Reguerons el 9.IV (XLBA) i 17.IV (XLBA);
raresa considerable pel Comité
Avifaunístic de Catalunya (CAC).

Polla d´Aigua Gallinula chloropus:
Observacions diàries.

Polla Blava Porphyrio porphyrio: 3 exs.
adults amb material pel niu a la bassa dels
Pollancres el 5.III (FLSA). 2 exs. adults
amb 3 polls d’unes 2 setmanes al camp de
futbol el 18.III (RGBA, FSEB) on
s’observen fins a finals d’abril (FLSA); es
tracta de la 2ona parella nidificant de
l’any. 1 ex. a la Ricarda el 20.III (XLBA).

Fotja Vulgar Fulica atra:  Observacions
diàries. 2 parelles amb polls a les basses
del Golf més una altre parella amb polls a
la bassa del Campus Universitari de
Castelldefels el 7.IV (FLSA); 1ª posta de
l’any.

FOTJA BANYUDA Fulica cristata:  20 exs.
alliberats a la maresma del Remolar
procedents del Centre de Recuperació de
l’Albufera de València, tots amb collars de
PVC amb codis identificatius l’1.IV (RRNN
Delta del Llobregat). Es duu a terme un
control i seguiment diàri dels moviments i
adaptació de l’espècie al delta.

Faisà  Vulgar Phasianus colchicus: 2 exs.
mascles a cal Tet el 4.IV (FSEB).

Codis Fotja banyuda: collar de PVC blanc amb codi:

VM - mascle         WU- femella
VA- femella          TM- femella?
03T- femella?       UT- mascle

UU - femella         UN- mascle?
W3- femella          WC- ?

U0- mascle           VJ- mascle
WM- mascle         U6- mascle
UA- mascle          U2- mascle
03U- femella        03X- femella
U4- mascle          03W- mascle
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Una de les fotges banyudes alliberades a la RN Remolar-Filipines fotografiada des de l’aguait
de la maresma (Foto © Ricard Gutiérrez)

• LIMÍCOLES

Mesos de pas prenupcial, amb les
especialitats anuals de la zona que tornen
a apareixer: el territ de Temminck i la
siseta. Destaca també la regularitat de la
presència del bec d’alena i la perdiu de
mar, que fins i tot fa que tinguem
esperances (després no confirmades) de
la seva cria.

Garsa de Mar Haematopus ostralegus: 1
ex. a la platja de ca l’Arana el 10.III
(QBFA). 1 ex. a la platja del Remolar el
30.III (P. Bescós). 1 ex. a la gola de la
Bunyola – platja de ca lArana el 7.IV
(FLSA; FSEB).

Cames Llargues Himantopus
himantopus: Observacions diàries. 1 ex. a
la llacuna de cal Tet l’1.III (X. Sampere);
a partir d’aquesta data diferents

exemplars per aquesta zona. Primeres
còpules a la maresma el 25.III (RGBA).

Bec d´Alena Recurvirostra avosetta:
Observacions diàries a la maresma durant
els dos mesos destacant un màxim de 8
exs. el 2.IV (FSEB).

Perdiu de Mar Glareola pratincola: 1 ex.
a la maresma el 26.III (PJAA; P. Bescós),
1ª citació de pas prenupcial. A partir
d’aquesta data observacions gairebé
diàries a la maresma amb un màxim de
13 exs. el 20.IV (JCMC).

Corriol Petit Charadrius dubius:
Diferents observacions d’ exemplars ja en
pas prenupcial on hi destaquem uns 30
exs. a la maresma el 14.III (ARMC, V.
Sanz) i uns 20 exs. als calaixos de
depuració el 14.IV (FLSA, I. Valls. A: Cens
Setmanal de la Llacuna de cal Tet 2003).
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Corriol Gros Charadrius hiaticula: 3 exs.
a cal Roc el 3.III (FLSA, I. Valls, V. Sanz);
1ª citació de pas prenupcial. Un mínim de
10 exs. a la maresma el 25.IV (FLSA,
JCMC). Un màxim de 69 exs. a cal Roc el
25.IV (ICO).

Corriol Camanegre Charadrius
alexandrinus: Es comencen a establir a
primers del mes de març les primeres
parelles en diferents zones litorals del
delta. 2 parelles a la platja del Remolar
l’11.III (V. Sanz).

Pigre Gris Pluvialis squatarola: 1 ex. a la
maresma el 2.IV (FLSA, LGSB); 1ª citació
de pas prenupcial. 1 ex. a la platja del
Remolar (X. Sampere) i 1 ex. a cal Roc el
8.IV  (ICO). 2 exs. a cal Roc el 14.IV
(XLBA; ICO).

Fredeluga Vanellus vanellus: Diferents
observacions de no més de 10 exs. a la
maresma fins el 31.III on s’observa un sol
exemplar (JSPA).

Territ Tresdits Calidris alba: 11 exs. a la
platja del Prat el 5.III (XLBA, E. Gràcia).
20 exs. a la platja del Remolar el 30.III
(P. Bescós). 7 exs. a la platja de ca
l’Arana el 7.IV (FLSA). 9 exs. a la platja
del Prat el 8.IV (X. Sampere). 11 exs. a la
platja del Remolar l’11.IV (FLSA).

Territ Menut Calidris minuta:  1 ex. a cal
Roc el 3.III (FLSA, I. Valls, V. Sanz) i 2
exs. el 25.IV (ICO). 1 ex. a la maresma
els dies 18 i 21.III (P. Bescós).

Territ de Temminck Calidris temminckii:
2 exs. a cal Roc el 21 (ICO) i 22.IV
(OBJA); 1ª citació de pas prenupcial. Un
màxim de 5 exs. a cal Roc els dies 25 i
27.IV (ICO). 2 exs. a cal Roc més 1 ex. a
la bassa dels Pollancres el 26.IV (FLSA,
RGBA, FSEB, XLBA, FPVA, FP?A).

Territ Becllarg Calidris ferruginea: 1 ex.
a cal Roc el 14.IV (FLSA, I. Valls; XLBA);
1ª citació de pas prenupcial. 8 exs. a la
maresma el 25.IV (FLSA).

Territ Variant Calidris alpina: 2 exs.  a la
maresma fins el 7.III (FLSA, I. Valls, V.
Sanz). 1 ex. als calaixos de depuració el
30.III (X. Sampere).

Batallaire Philomachus pugnax: Diferents
observacions durant els dos mesos a la
maresma destacant un màxim de 77 exs.
el 19.III (P. Bescós).

Becadell Sord Lymnocryptes minimus: 1
ex. a la maresma el 2.III (ARMC), 28.III
(FLSA) i
10.IV (XFPA).

Becadell Comú Gallinago gallinago: 6
exs. a la maresma el 10.IV (FLSA).

Tètol Cuanegre Limosa limosa: Es
continua observant grups nombrosos a la
maresma del Remolar durant tot el mes
de març destacant un màxim de 24 exs.
l’11.III (FLSA; P. Bescós). 1 ex. a la
maresma el 10.IV (FLSA; ABBE).

Tètol Cuabarrat Limosa lapponica: 1 ex.
a la maresma el 16.III (P. Bescós); 1ª
citació de pas prenupcial. 1 ex. a la
maresma el 25.IV (FLSA, RGBA, XLBA, X.
Sampere) i el 26.IV (FLSA, FSEB, RGBA,
XLBA).

Becut Numenius arquata: 1 ex. a la
maresma el 3.III (FLSA, MPLA, P. Bescós)
i 4.III (FLSA, V. Sanz). 5 exs. a la
maresma el 29.III (FP?A, FPVA).

Pòlit Cantaire Numenius phaeopus: 6
exs. a Reguerons el 8.IV (XLBA); 1ª
citació de pas prenupcial. 1 ex. a la platja
del Remolar el 12.IV (CCTA). 1 ex. a
Reguerons el 17.IV (XLBA, L. Puyol). 32
exs. a la platja de ca l’Arana el 23.IV
(FGPA).

Gamba Roja Pintada Tringa erythropus:
Es continuen obsernat els 4-5 exemplars
dels mes pasat a la maresma durant tot el
mes de març fins el 10.IV (FLSA; ABBE). 4
exs. al triangle  de cal Tet el 7.IV (FLSA).

Gamba Roja Vulgar Tringa totanus:
Diferents observacions a la maresma del
Remolar durant tot el mes març i abril
amb un màxim de 25 exs. el 10.IV (FLSA).
27 exs. pel mar direcció Remolar l’11.IV
(XLBA). 15 exs. a cal Roc el 8.IV (RGBA) i
22 exs. el 14.IV (FLSA, I. Valls; XLBA).

Siseta Tringa stagnatilis: 1 ex. als
calaixos de depuració el 14.IV (FLSA, I.
Valls. A: Cens Setmanal de la Llacuna de
cal Tet 2003); 1ª citació de pas
prenupcial. 1 ex. a cal Roc el 17.IV (OBJA;
ICO).

Gamba Verda Tringa nebularia: Diferents
observacions a la maresma durant tot el
mes de març amb un màxim de 5 exs. el
25.III (RGBA) fins el 10.IV on s’observen
3 exs. (FLSA). 2 exs.  a cal Roc del dies
25 i 27.IV (ICO).
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Xivita Tringa ochropus: Observacions
gairebé diàries. 5 exs. junts al camp de
futbol el 8.III (FLSA), 4 exs. a la maresma
l’11.III (FLSA) i 7 exs. el 6.IV (XLBA).

Valona Tringa glareola:  1 ex. sobre
Reguerons el 17.III (XLBA, GSPA); 1ª
citació de pas prenupcial. A partir
d’aquesta data diferent observacions
durant els dos mesos per tot el delta
destacant un màxim de 13 exs. a cal Tet
(FLSA. A: Cens Setmanal de la Llacuna de
cal Tet 2003) i 23 exs. a cal Roc el 21.IV
(ICO).

Xivitona Actitis hypoleucos: Poques
observacions recollides durant els dos
mesos. 3 exs. a cal Roc el 3.III (FLSA, I.
Valls, V. Sanz). 1 ex. a la Murtra el 8.IV
(XLBA). 7 exs. a la zona de ca l’Arana el
28.IV (FLSA. A: Cens Setmanal de la
Llacuna de cal Tet 2003).

• PARÀSITS, LARIDS , XATRACS I
GAVOTS

Tornem a registrar importants nombres de
gavina menuda en pas i també per primer
cop, presència força continuada de gavina
capblanca. S’inicia un programa de
seguiment de la gavina corsa en el marc
d’un programa LIFE que proporciona força
lectures d’anelles de PVC. Interessants
també les cites de gavina cendrosa i de
xatrac gros, que també comença a
esdevenir més freqüent a la zona.

Paràsit Cuaample Stercorarius
pomarinus: 1 ex. a la platja del Prat el
6.IV (XLBA, JJMA, JBDA).

Paràsit Cuapunxegut  Stercorarius
parasiticus: 1 ex. des del mirador de cal
Francès l’1.III (R. Bastida). 7 exs. a la
platja del Prat el 6.IV (XLBA, JBDA, JJMA).
2 exs. a la platja del Remolar el 12.IV
(CCTA).

Paràsit Gros Catharacta skua: 1 ex. a la
platja del Prat el 6.IV (XLBA, LBDA, JJMA).
1 ex. davant la Murtra el 8.IV (XLBA) i 1
ex. davant la Ricarda el 9.IV (XLBA).

Gavina Capnegre Larus melanocephalus:
Entre 60 i 70 exs. a la maresma l’1.III (R.
Bastida). Uns 100 exs. a la maresma el
3.III (MPLA). 441 exs. el 10.III i 355 exs.
la majoria immaturs a la platja de ca
l’Arana el 7.IV (FLSA. A: Cens Setmanal
de la Llacuna de cal Tet 2003).

Gavina Menuda Larus minutus:
Observacions durant els dos mesos on hi
destaquem uns màxims de 220 exs. des
del mirador de cal Francès el 24.III (FSEB,
ARMC) i uns 100 exs. el 21.III (ARMC).
Observacions a la maresma destacant 21
exs. el 30.III (ARMC) i 10 exs. el 24.IV (R.
Bastida). Uns 150 exs. a la platja del Prat
l’11.IV (XLBA).

Gavina Vulgar Larus ridibundus:
Observacions diàries.
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Extracció dels mesos de març i abril de l’estudi que es duu a terme des de les Reserves
Naturals del delta del Llobregat sobre la Gavina Corsa Larus audouinii al delta, mitjançant el
Cens Setmanal de la Llacuna de cal Tet 2003, Cens Quinzenal del Remolar 2003 i el control
diàri de la maresma del Remolar.

Gavina Capblanca Larus genei: 5 exs.
davant la Ricarda el 9.IV (XLBA). 3 exs. a
la maresma l’11.IV (FLSA, RGBA) fins el
28.IV (FLSA). 2 exs. a la platja del Prat el
25.IV (XLBA).

Gavina Corsa Larus audouinii: 4-5 exs. a
la maresma el 3.III (FLSA, V. Sanz; P.

Bescós); 1ª citació de pas prenupcial. A
partir d’aquesta data observacions a
diferents llocs del delta destacant 102 exs.
a la platja de ca l’Arana el 4.III (TMPA);
forces exemplars primerencs. 34 exs. a ca
l’Arana el 7.III (X. Sampere) i 36 exs. el
7.IV (FLSA. A: Cens Setmanal de la
Llacuna de cal Tet 2003).

Gavines capblanques adultes a la maresma de les Filipines, des de l’aguait de la maresma.
Enguany, per primer cop, s’han vist de forma gairebé regular, adults durant l’inici de la
primavera a la reserva. Fins i tot es van registrar parades nupcials però no van culminar en
cap intent definitiu de reproducció. Potser en el futur? (Foto © Ricard Gutiérrez)
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Gavines menudes a la maresma, des de l’aguait de la maresma (Foto © Ricard Gutiérrez)

Gavina Cendrosa Larus canus: 1 ex.
adult al camí de València el 3.III (FLSA, I.
Valls, V. Sanz).

Gavià  Fosc Larus fuscus: Pocs registres
durant els dos mesos. 2 exs. a la
maresma el 20.III (P. Bescós). 1 ex. adult
a la maresma el 5.IV (R. Bastida) i 24.IV
(R. Bastida).

Gavià  Argentat Larus cachinnans:
Observacions diàries on hi destaquem uns
1710 exs. el 10.III, 1900 exs. el 7.IV,
1400 exs. el 14.IV (FLSA. A: Cens
Setmanal de la Llacuna de cal Tet 2003);
nombres màxims dels dos mesos.

Curroc Gelochelidon nilotica: 4 exs. a la
maresma el 15.IV (M. Gil) i 28.IV (FLSA).
1 ex. a cal Roc el 17.IV (ICO).

Xatrac Gros Sterna caspia: 6
observacions a la maresma durant els dos
mesos destacant 4 exs. el 6.IV (FLSA).

Xatrac Becllarg Sterna sandvicensis:
Observacions gairebé diàries. 60 exs.

aturats a la platja de ca l’Arana el 7.IV
(FLSA. A: Cens Setmanal de la Llacuna de
cal Tet 2003).

Xatrac Comú Sterna hirundo: 1 ex. a
unes 3 milles nàutiques davant les costes
de Castelldefels el 27.III (RGBA, FLSA,
FSEB, ARMC); 1ª citació de pas
prenupcial. Uns 30 exs. a la platja del Prat
el 6.IV (XLBA, JBDA, JJMA). 18 exs.
aturats a la platja de ca l’Arana el 7.IV
(FSEB). Uns 55 exs. a la platja de la
Ricarda el 9.IV (XLBA).

Xatrac Menut Sterna albifrons: 1 ex.
davant la Murtra el 8.IV (XLBA). 2 exs. a
la platja del Prat el 24.IV (ACHA).

Fumarell Carablanc Chlidonias hybridus:
1 ex. a la maresma el 12.III (FLSA, RACB,
V. Sanz); 1ª citació de pas prenupcial. A
partir d’aquesta data observacions
regulars a la maresma durant els dos
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mesos amb un màxim de 20 exs. el 10.IV
(FLSA).

Gavot  Alca torda: 7 exs. des del mirador
de cal Francès el 21.III (ARMC, X.

Sampere). 2 exs. a la platja del Prat el
6.IV (XLBA, JBDA, JJMA); darrera citació
de pas prenupcial.

Xatrac gros a la maresma, amb un collverd i un ànec blanc (Foto © Ricard Gutiérrez)

• COLOMS A FALCIOTS

Cites de siboc i enganyapastors així com
de mussol emigrant en un any en que els
cucuts reials semblen ser més frequents
que en temporades anteriors.

Xixella Columba oenas: 2 exs. a la bassa
dels Pollancres el 2.III (ARMC). 21 exs.
sobre la bassa dels Pollancres el 8.III
(FLSA). 2 exs. a la maresma el 5.IV (R.
Bastida). 2 exs. a la palmera de la llacuna
de cal Tet el 28.IV (FLSA. A: Cens
Setmanal de la Llacuna de cal Tet 2003).

Tudó Columba palumbus: Observacions
gairebé diàries sense cap nombre
destacable.

Tórtora Turca Streptopelia decaocto:
Observacions gairebé diàries sense cap
concentració destacable.

Tórtora Vulgar Streptopelia turtur: 1 ex.
a la pineda de Gavà el 17.IV (XLBA, L.
Puyol).

Cucut Reial Clamator glandarius: 1 ex.
sobre el camp de futbol el 3.III (FLSA, V.
Sanz) i 13.II (R. Bastida). 1 ex. cantant a

la Bunyola el 5.III (XLBA, E. Gràcia). 2
exs. al camí de València el 18.III (ED?B).
1 ex. cantant a la Ricarda el 20.III (XLBA).
3 exs. a la Vidala el 25.III (R. Bastida).
Diferents observacions.

Cucut Cuculus canorus: 1 ex. al Remolar
el 8.IV (XLBA); 1ª citació de pas
prenupcial. 1 ex. a la bassa del Pí el 10.IV
(FSEB, ARMC). 1 ex. cantant a la
maresma el 12.IV (FLSA, X. Xampere). A
partir d’aquesta data diferents citacions.

Xot Otus scops: 2 exs. al càmping Toro
Bravo el 10.III (FSEB); 1ª citació de pas
prenupcial. 3 exs. a la zona del Remolar el
17.III (FSEB); a partir d’aquestes dates
diferents observacions durant els dos
mesos.

Mussol Emigrant Asio flammeus: 1 ex. a
la platja de ca l’Arana el 30.III (QBFA,
TMPA). 1 ex. al Pas de les Vaques el 28.IV
(JOSA).

Enganyapastors Caprimulgus europaeus:
1 ex. a Reguerons el 22.IV (XLBA).; 1ª
citació de pas prenupcial.
Siboc Caprimulgus ruficollis: 1 ex. a la
pineda de Gavà el 17.IV (XLBA, L. Puyol);
1ª citació de pas prenupcial.
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Falciot Negre Apus apus: 1 ex. sobre el
Remolar el 8.III (ECLA); 1ª citació de pas
prenupcial. Pas migratori molt fort sobre
la maresma el 10.IV (FLSA).

Falciot pà l.lid Apus pallidus: Pocs reculls
durant els dos mesos. 1 ex. sobre la
maresma el 31.III (JSPA). 1 ex. a la
maresma el 2.IV (XLBA, E. Gracia). 2 exs.
a Reguerons el 9.IV (XLBA).

Ballester Apus melba: Uns 50 exs. sobre
Reguerons el 20.III (XLBA); 1ª citació de
pas prenupcial. Uns 52 exs. sobre la
maresma el 30.III (ARMC).

• BLAUETS A PICOTS

Blauet Alcedo atthis: Observacions
gairebé diàries.

Abellerol Merops apiaster: 8 exs. sobre la
maresma el 29.III (ARMC); 1ª citació de
pas prenupcial. S’ estableixen els primers
exemplars al talús de la bassa del Fartet la
setmana del 21 al 27 d’ abril (FLSA); cal
recordar que el passat any van niar un
total de 41 parelles en aquest talús
(FLSA).

Puput Upupa epops: Diferents
observacions durant els dos mesos.

Picot Verd Picus viridis: Diferents
observacions durant els dos mesos. 1
parella a la Magarola l’11.IV (X.
Sampere).

Colltort Jynx torquilla: 1 ex. a la
maresma el 30.III (FLSA, I. Valls. A: IKA
maresma del Remolar 2003); 1ª citació de
pas prenupcial.

• ALAUDIDS, ORENETES I TITELLES

Destaca la cita de terrerola vulgar en
migració directa observada en vol mar
endins davant el delta per la seva
curiositat, una espècie per cert cada cop
més rara al delta.

Terrerola Vulgar Calandrella
brachydactyla: 1 ex. a unes 3 milles
nàutiques davant Castelldefels el 27.III
(RGBA, FLSA, FSEB, ARMC); 1ª citació de
pas prenupcial. 1 ex. a Reguerons el 2.IV
(XLBA). 3 exs. a cal Roc el 8.IV (RGBA). 1
ex. fent vol nupcial a Reguerons el 17.IV
(XLBA).

Cogullada Vulgar Galerida cristata:
Observacions gairebé diàries.

Alosa Vulgar Alauda arvensis: 1 ex.
cantant a Reguerons el 2.IV més 1 ex. el
22.IV (XLBA).
Oreneta de Ribera Riparia riparia:
Diferents observacions durant els dos
mesos destacant un pas migratori molt
fort els dies 10.IV, 11.IV, 14.IV, 15.IV
(FLSA).

Roquerol Ptyonoprogne rupestris: Poques
observacions recollides. 5 exs. a
Reguerons el 17.III (XLBA, GSPA).

Oreneta Vulgar Hirundo rustica: 6 exs.
sobre la Vidala l’1.III (R. Bastida). Uns
200 exs. sobre la maresma el 26.III
(FSEB). Pas migratori molt fort sobre la
maresma el 10.IV (FLSA).

Oreneta Cua-rogenca Hirundo daurica:
1 ex. a la maresma el 2.IV (FLSA, XFPA,
LGSB); 1ª citació de pas prenupcial. 1 ex.
sobre la maresma el 15.IV (M. Gil). 1 ex.
a la Murtra el 17.IV (XLBA, L. Puyol).

Oreneta Cuablanca Delichon urbica: Pas
molt fort sobre la maresma el 10.IV
(FLSA).

Trobat Anthus campestris: 1 ex. a
Reguerons el 22.IV (XLBA, DDDA).

Piula dels Arbres Anthus trivialis: 1 ex. a
Reguerons el 9.IV (XLBA); 1ª citació de
pas prenupcial. 3 exs. a Reguerons i 3
exs. als camps de Gavà el 17.IV (XLBA).

Titella Anthus pratensis: Pocs reculls a
partir de la darrera setmana de març. 1
ex. a la maresma el 31.III (JSPA).

Grasset de Muntanya Anthus spinoletta:
1 ex. a Reguerons el 2.IV i el 8.IV (XLBA).

Cuereta Torrentera Motacilla cinerea:  3
exs. als calaixos de depuració el 28.III
(ED?B, PEGA).

Cuereta Blanca Motacilla alba:
Observacions gairebé diàries.

Cuereta Groga Motacilla flava: 1 ex. a la
maresma l’1.III (P. Bescós); 1ª citació de
pas prenupcial. A partir d’aquesta data
diferents observacions durant els dos
mesos. 30 exs. a la maresma el 26.III
(FSEB). 62 exs. al dormider de Reguerons
el 22.IV (XLBA).

• TÚRDIDS

Interessants cites de merla de pit blanc,
especialment la de cinc ocells junts als
Reguerons. Recordar que al delta la griva



13

és un ocell força rar per la qual cosa totes
les observacions, com la de l’1 de març,
són molt interessants.

Cargolet Troglodytes troglodytes: 1 ex. a
la Ricarda el 20.III (XLBA); darrera citació
de pas prenupcial.
Pit-roig Erithacus rubecula: 1 ex. cantant
al camp de futbol el 26.IV (FLSA); darrera
citació de pas prenupcial.

Rossinyol Luscinia megarhynchos: 1 ex.
a Reguerons el 8.IV (XLBA); 1ª citació de
pas prenupcial.  A partir d’ aquesta data
observacions continuades durant els dos
mesos.

Cotxa Blava Luscinia svecica: 3 exs. a la
maresma el 8.III (FLSA, XLBA, JBDA). 1
ex. a la maresma els dies 14.III (V. Sanz),
17.III (RGBA) i 19.III (P. Bescós).

Cotxa Fumada Phoenicurus ochruros:
Mínim 20 exs. als voltants de la Ricarda el
12.III (FLSA).

Cotxa Cua-roja Phoenicurus
phoenicurus: 1 ex. mascle a la Vidala el
2.IV (FLSA, LGSB, XFPA); 1ª citació de
pas prenupcial. A partir d’aquesta data
observacions regulars durant tot el mes
d’abril. 1 ex. a l’aeroport el 29.IV (ACHA).

Bitxac Rogenc Saxicola rubetra: 1 ex.
anellat al Remolar el 17.IV (JCMC).

Bitxac Comú Saxicola torquata:
Observacions gairebé diàries. 1 ex. jove
de l’any a Reguerons el 17.IV (XLBA, L.
Puyol); nidificant regular.

Còlit Gris Oenanthe oenanthe: 1 ex. a la
platja de la Magarola el 12.III (FLSA, V.
Sanz); 1ª citació de pas prenupcial. A
partir d’aquesta data diferents
observacions durant els dos mesos
destacant 9 exs. a la platja de carrabiners
el 28.IV (FGPA).

Merla de Pit Blanc Turdus torquatus: 1
ex. a Reguerons el 27.III (XLBA) i 5 exs.
el 8.IV (XLBA).

Tord Comú Turdus philomelos: 1 ex. a la
riera de St. Climent el 25.III (R. Bastida);
pocs reculls durant aquests dos mesos.

Griva Turdus viscivorus:  1 ex. al camp de
futbol l’1.III (R. Bastida).

• SÍLVIDS

Les tasques d’anellament produeixen cites
molt interessants de boscarler pintat gros,
diferents boscarles, tallarols i mosquiters.

Rossinyol Bord Cettia cetti:
Observacions diàries durant els dos
mesos.

Trist Cisticola juncidis: Observacions
diàries durant els dos mesos.

Boscarler Pintat Gros Locustella naevia:
1 ex. anellat al Remolar el 29.IV (JCMC).
Boscarla Mostatxuda Acrocephalus
melanopogon: 1 ex. a Reguerons el 5.III
(XLBA, E. Gràcia).

Boscarla dels Joncs Acrocephalus
schoenobaenus: 1 ex. a la maresma el
9.III (JCPA); 1ª citació de pas prenupcial.
1 ex. anellat al Remolar el 18.III (QBFA,
P. Bescós). 1 ex. cantant a Reguerons el
9.IV (XLBA).

Boscarla de Canyar Acrocephalus
scirpaceus: 1 ex. al canyar de la maresma
el 15.IV (FLSA); 1ª citació de pas
prenupcial. Observacions continuades a
partir d’aquesta data.

Balquer Acrocephalus arundinaceus: 1
ex. als itineraris l’11.IV (FLSA); 1ª citació
de pas prenupcial. Observacions
continuades a partir d’aquesta data.

Bosqueta Vulgar Hippolais polyglotta: 1
ex. anellat al Remolar el 29.IV (JCMC,
FLSA).

Tallarol de Garriga Sylvia cantillans: 1
ex. a la maresma el 8.III (Inf. XLBA); 1ª
citació de pas prenupcial.

Tallareta Vulgar Sylvia communis: 1 ex.
a cal Roc el 8.IV (RGBA); 1ª citació de pas
prenupcial. 2 exs. al cami de València
l’11.IV (XLBA).

Tallarol Gros Sylvia borin: 1 ex. anellat
al Remolar el 16.IV (JCMC); 1ª citació de
pas prenupcial.

Tallarol de Casquet Sylvia atricapilla:
Pas molt fort pels itineraris de la maresma
el 9.IV (FLSA).

Mosquiter Pà l.lid Phylloscopus bonelli: 1
ex. a la pineda de Gavà el 9.IV (XLBA).

Mosquiter Xiulador Phylloscopus
sibilatrix:  2 exs. a la pineda de Gavà el
18.IV (XLBA, L. Puyol). 1 ex. anellat al
Remolar el 30.IV (JCMC, FLSA).
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Mosquiter Comú Phylloscopus collybita:
Observacions continuades durant tot el
mes de març (FLSA). 1 ex. cantant a la
pineda de Gavà el 25.IV (XLBA); darrera
citació de pas prenupcial.

Mosquiter de Passa Phylloscopus
trochilus: 1 ex. cantant a l’itinerari de la
bassa dels Pollancres el 8.III (FLSA); 1ª
citació de pas prenupcial.

• REIETONS FINS A LÀNIDS

La raresa del període: el papamosques de
collar, en un any en què  s’observen fins
una desena d’exemplars a tot Catalunya,
dos dels quals (i un d’anellat) al Delta del
Llobregat.

Papamosques Gris Muscicapa striata: 1
ex. a la Vidala (FLSA) i 5 exs. a l’aeroport
el 25.IV (ACHA). 1 ex. a l’aeroport el
29.IV (ACHA).

PAPAMOSQUES DE COLLAR Ficedula
albicollis: 1 ex. mascle adult observat a
l’itinerari de la bassa dels Pollancres i més
tard capturat per l’anellament el 16.IV
(FLSA, JCMC; X. Sampere, ARMC, E.
Asensio, Javi?). Un altre ex. mascle a la
pineda de Gavà el 17.IV (XLBA, L. Puyol);
citacions pendents d´homologació pel CR-
SEO. Cal explicar que durant aquest dies
s’ha produit una forta entrada d’ exs. a
Catalunya destacant un total de 7 exs. als
aiguamolls de l’Empordà.

Mastegatatxes Ficedula hypoleuca: 1 ex.
a la pineda de Gavà el 9.IV (XLBA); 1ª
citació de pas prenupcial. 1 ex. mascle a
cal Tet l’11.IV (X. Sampere, R. Solís).

Mallerenga Petita Parus ater: 1 ex.
cantant al càmping Toro Bravo el 2.IV i
6.IV (XLBA).  2 exs. cantant a la pineda
de Gavà el 9.IV i 17.IV (XLBA). 4-5 exs.
davant la benzinera dins la ciutat del Prat
de Llobregat el 29.IV (G. Llorente).

Teixidor Remiz pendulinus: Observacions
regulars sense cap nombre destacable. 1
ex. a Reguerons el 8.IV (XLBA); darrera
observació a la zona.

Oriol Oriolus oriolus: 1 ex. al Remolar el
12.IV (ECLA, JPAA); 1ª citació de pas
prenupcial. 2 exs. cantant als pollancres
del Remolar el 25.IV (FLSA).

Capsigrany Lanius senator: 1 ex. al camp
de futbol el 29.III (X. Sampere); 1ª citació
de pas prenupcial. A partir d’aquesta data
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diferents observacions destacant un
màxim de 5 exs. anellats al Remolar el
16.IV (JCMC).

• CÒRVIDS

Garsa Pica pica: Observacions diàries.

Corb Corvus corax: 2 exs. a Reguerons el
21.III (XLBA, E. Ortega); espècie força
rara al delta.

• ESTORNELLS I PARDALS

Estornell Vulgar Sturnus vulgaris:
Observacions diàries.

Pardal Comú Passer domesticus:
Observacions diàries.

Pardal Xarrec Passer montanus:
Observacions diàries.

• FRINGIL·LIDS I EMBERÍZIDS

Pinsà  Vulgar Fringilla coelebs: 1 ex.
femella a la pineda de Gavà el 9.IV
(XLBA); darrera citació de pas prenupcial.

Gafarró Serinus serinus: Observacions
diàries.

Verdum Carduelis chloris: Observacions
diàries.

Cadernera Carduelis carduelis:
Observacions diàries.

Passerell Comú Carduelis cannabina: 30
exs. als calaixos de depuració el 30.III (X.

Sampere). 1 ex. a ca l’Arana el 7.IV
(FLSA. A: Cens Setmanal de la Llacuna de
cal Tet 2003).

Gratapalles Emberiza cirlus: 1 ex. a la
Bunyola el 5.III (XLBA, E. Gràcia, X.
Sampere).

Hortolà  Emberiza hortulana: 2 exs. als
itineraris el 22.IV (JCMC, XLBA).

Repicatalons Emberiza schoeniclus: 17
exs. al dormider de Reguerons el 17.III
(XLBA). 1 ex. a Reguerons el 8.IV (XLBA).

Cruixidell Miliaria calandra: 4 exs. sobre
Reguerons el 21.III (XLBA, E. Ortega) més
1 ex. el 27.III (XLBA).

• EXÒTICS

Cigne Negre Cygnus atratus: Es continua
observant l’ex. escapat de cautivitat a la
llacuna de cal Tet i zona del Remolar
durant els dos mesos (FLSA).

Bec de Corall Senegalès Estrilda astrild:
30 exs. a Reguerons el 17.III i 31 exs. el
22.IV (XLBA); nombres destacables.

Cacatua de les Ninfes Nymphicus
hollandicus: 1 ex. a Reguerons el 8.IV
(XLBA).

Cotorra de la Patagonia Cyanoliseus
patagonus: 1 ex. a cal Tet el 3.III (FLSA.
A: Cens Setmanal de la Llacuna de cal Tet
2003).

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 Institut Català  d´Ornitologia (ICO). 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
ACHA – Aleix Comas
AMLA – Amadeo Molina
AOTA – Àlex Ollé
ARMC – Armand Ramal
CCTA – César Castel
CJMA – Cristian Jensen
DDDA – Dani Diaz
ECLA – Eduard Clemente
ED?B – Enric de Roa
FGPA – Ferran González
FLSA – Ferran López
FPVA – Ferran Pujol

FP?A – Francesc Pujol
FSEB – Francisco Javier
Santaeufemia
GSPA – Guillem Siré
JBDA – Juan Bécares
JCMC – Joan Castelló
JCPA – José Luis Copete
JJMA - Jordi Jofre
JOSA – Jaume Orta
JPAA – Jesús Poncela
JSPA – Jordi Sala
LGSB – Lluis Gustamante
MOOA – Mike O’Neill

MPLA – Marc Pérez
OBJA – Oriol Baltà
PEGA – Pau Esteban
PJAA – Pere Josa
QBFA – Quim Bach
RACB – Rafa Armada
RGBA – Ricard Gutiérrez
RS?A – Ramón Sanz
TMPA – Tomás Montalvo
XFPA – Xavier Ferré
XLBA – Xavier Larruy
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Observadors sense codi

Albert Petit
Andrés Burguera
Daniel Mañas
David Belasc
Eduard Gràcia
Enric Ortega
Eva Asensio

Gustavo Llorente
Ingrid Valls
Institut Català
d’Ornitologia (ICO)
Javi ¿
Laura Puyol
Marc Llobet
Marcel Gil
Miquel Casas

Néstor Urios
Pedro Bescós
Ramón Solís
Víctor Sanz
Xavier Dot
Xavier Sampere

Publicat l’agost de 2003
Proper nº tardor de 2003

Podeu descarregar aquest noticiari en format pdf de la nostra web:
http://www.gencat.net/mediamb/rndelta

VISITEU LA NOVA PLANA WEB DEL PROJECTE LIFE
http://www.gencat.net/mediamb/fauna/lifeaudo.htm

S’ha marcat juvenils de gavina corsa al delta de l’Ebre amb anelles de PVC blanca i vermella procedents
d’un progama de hacking. A la Reserva agrairem qualsevol lectura d’anelles de PVC de gavina corsa

Foto © Ricard Gutiérrez, Illa de Sant Antoni, Delta de l’Ebre, Agost 2003


