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• No. 21 Maig i Juny 2004 
 

 

La  temporada de cria del 2004 ha estat afavorida per la 
climatologia més favorable de l’any, que ha acumulat en els sis 
primers mesos un total de 297,8 l (pels 193,1 l del 2003), és a dir, 
1,54 cops més pluja que l’any anterior.  
 
Aquesta circumstància ha influït en els nivells hídrics de les 
maresmes i aiguamolls, fet aprofitat per les anàtides del delta, que 
han tingut enguany un any excepcional: cites de cria de cigne 
(primera dada), griset (primera dada comprovada) i també record 
de xibec (set parelles) i nidificació de morell de caproig i cullerot. 
S’ha consolidat també la població nidificant d’ànec blanc, amb dos-
tres parelles, la segona de Catalunya.  
 
A més, i després de vint anys d’esforços en els que la gent de la 
reserva hem estat directament involucrats, hem tingut la immensa 
satisfacció en el que ha estat una de les poques (la única?) realment 
bona notícia de l’any: la nidificació de nou parelles de perdiu de mar 
en la seva àrea de cria més septentrional de la Península Ibèrica. 
Potser un miratge o un exemple de que on les coses es fan 
mínimament bé, els animals responen, amb indiferència del 
promotor de la idea. És el cas dels camps inundats de cal Roc i la 
seva importància pels limícoles migratoris i nidificants. O de la 
gestió dels nivells de l’aigua a la maresma. O dels esforços per 
continuar amb la població nidificant de corriol camanegre a les 
platges, sempre dificultats per una cosa o l’altra (aquest any pels 
gossos i gats abandonats).  
 
Són aquests detalls els que animen a continuar malgrat hem vist 
també com l’arpella abandonava la seva tradicional àrea de cria en 
ser aquesta transformada en àrea aeroportuària. Adeu al Pas de les 
Vaques doncs. Una zona menys. Menys espècies nidificants també. 
Alosa, trobat, arpella… quina serà la propera?
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GALLOANSERAE 
• ANÀTIDES 
 
Excepcional any de nidificació d’anàtides 
 
 
Cigne Mut  Cygnus olor: Intent de 
nidificació. Una parella amb niu que no 
eclosiona. 1 ex. a cal Tet  (FLSA, V. Sanz 
a: Cens Setmanal de la Llacuna de cal Tet 
2004) i 1 ex. a la maresma el 7.VI (R. 
Bastida). Un niu amb 3 ous infertils al 
canyar de la maresma el 15.VI (FLSA, X. 
Dot); 1ª citació de nidificació al 
delta.Exemplars en procés d’homologació 
pel CAC. 
 
Ànec Blanc Tadorna tadorna: 
NIDIFICANT Tres parelles. Les dues amb 
pollets, visibles els dos mesos. Es continua 
observant la parella nidificant a la 
maresma de les Filipines amb 7 pollets 
durant tot els mesos de maig i juny. Nia 
una segona parella a la R.N. Ricarda-ca 
l’Arana: 1 parella amb 12 polls el 2.VI a 
cal Tet i ja amb només 10 polls al nou riu 

del 3.VI (XLBA) fins el 9.VI (FLSA, FSEB, 
XLBA, X. Sampere). A partir del 19.VI 
s’observen només els adults amb 2 polls 
més crescuts també a la nova llera del 
Llobregat (X. Sampere).  
 
Ànec Griset Anas strepera:  NIDIFICANT. 
Dues parelles amb polls. 1 parella a la 
maresma de les Filipines el 2.V (ARMC) i 2 
parelles a la llacuna de cal Tet el 4.V 
(FLSA, V. Sanz) i 12.V (XLBA). Una 
femella adulta amb 6-7 pollets a la bassa 
dels Pollancres el 6.VI (FLSA); 1ª citació 
confirmada de nidificació d’aquesta 
espècie al delta 2 exs. femelles adultes 
amb 6 i 8 polls respectivament a la 
maresma el 6.VI (FSEB, PBGA); 2ª 
parella nidificant Les dues parelles 
nidificants s’observen durant la resta del 
mes a la maresma (FLSA). 1 ex. mascle a 
cal Tet el 22.VI (DBRA).   
 

Primer document gràfic conegut de la nidificació del griset al delta del Llobregat. La femella 
de griset amb pollets a la maresma de les Filipines. El plomatge d’eclipsi de la femella la feia 
passar bastant desapercebuda entre els més freqüents coll-verds (Ferran López) 
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Xarxet Comú Anas crecca: 1 parella a la 
maresma el 2.V (ARMC); darrera citació 
de pas prenupcial. 
 
Xarxet  Falcat Anas falcata: Origen 
desconegut. Es continua observant 
l’exemplar a cal Tet els dies 25.V i 26.V 
(XLBA; FLSA). 
 
Ànec Collverd Anas plathyrhynchos: 
Nidificant Observacions diàries. Entre 448 
i 627 parelles nidificants al delta (RN 
Delta del Llobregat)  
 
Ànec Cuallarg Anas acuta: 1 ex. a la 
maresma el 17.VI (NUTA); darrera citació 
de pas prenupcial.  
 
Xarrasclet Anas querquedula: 3 exs. a la 
maresma el 2.V (ARMC). 1 ex. a la 
maresma el 21.V (PBGA) fins el 2.VI (X. 

Sampere). 1 ex. a la gola de la Bunyola el 
28.V (DBRA). 
 
Ànec Cullerot Anas clypeata: 
NIDIFICANT. Dues parelles comprovades. 
1 ex. femella amb 11 pollets a la maresma 
el 31.V (ARMC, FLSA); 1ª citació de 
nidificació de l’any. 1 femella amb 6 
polls diferents a la maresma el 8.VI 
(FSEB, ARMC); 2ª parella nidificant de 
l’any. Els exemplars s’observen durant tot 
el mes de juny. 10 exs. a cal Tet el 17.VI 
(DBRA). 
 
XARXET MARBRENC Marmaronetta 
angustirostris: 1 ex. a la llacuna de cal Tet 
el 23.V (X. Sampere). A partir del dia 26.V 
s’observa a la maresma del Remolar 
(FLSA, NUTA, X. Dot, V. Sanz, M. Marín) 
fins el 3.VI (ARMC); citació pendent 
d’homologació pel CAC.  

 
El Xarxet marbrenc observat primer a cal Tet i després a les Filipines durant uns dies a finals 
de maig. Malgrat la foto tan impactant, l’exemplar no presentava cap mena de signe de 
procedència de captivitat i volava perfectament. Als pocs dies va marxar (Xavier Martínez) 
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Xibec Netta rufina: NIDIFICANT 7 parelles 
nidificants (rècord històric) 1 ex. femella 
amb polls a la maresma el 2.V (ARMC); 1ª 
parella nidificant de l’any. 1 ex. femella 
amb polls recent nascuts a la maresma el 
18.V (FLSA); 2ª parella nidificant de 
l’any. 1 ex. femella amb 6 polls a la 
maresma l’1.VI (RN. Delta del Llobregat); 
3ª parella nidificant. 1 ex. femella amb 
5 polls a la Vidala antiga el 17.VI (X. 
Sampere, X. Dot); 4ª parella nitificant. 
1 ex. femella amb 9 polls als calaixos de 
depuració el 19.VI, segon cas de 
nidificació al terme municipal del Prat de 
Llobregat (l’anterior el 1990) (X. 
Sampere); 5ª parella nidificant. 1 ex. 
femella amb 11 polls a la Vidala (X. 
Sampere) i 1 ex. femella amb 5 polls  a la 
llacuna de cal Tet el 20.VI (X. Sampere); 
6ª i 7ª parella nidificant.  
 
Morell Cap-roig Aythya ferina: 
NIDIFICANT. Una parella. 1 ex. femella 
amb 9 pollets a la bassa del Pí el 31.V 
(ARMC); 1 parella nidificant aquest 
any. Observacions durant tot el mes de 
juny d’aquesta parella amb polls. 2 exs. a 
cal Tet el 3.VI (XLBA). 
 
 
• PERDIUS A FAISANS 
 
Perdiu Roja Alectoris rufa: 1 ex. al camí 
de València el 17.V (XLBA). 
 
Guatlla Coturnix coturnix: 1 ex. a la 
platja del Remolar el 3.V (NUTA). 1 ex. a 
cal Roc el 16.V (R. Bastida) i 19.V (FLSA, 
V. Sanz, X. Dot). 1 ex. a la bassa dels 
Pollancres el 19.VI (PBGA); darrera citació 
de pas prenupcial. 
 
Faisà Vulgar Phasianus colchicus: 
NIDIFICANT 1 ex. femella amb polls a ca 
l’Arana el 12.V (XLBA). Mínim 5 exs. 
Ricarda superior el 24.V (FLSA). 1 ex. 
cantant per cal Roc diferents dies de maig 
(FLSA). 
 
 
NEOAVES 
 
• OCELLS MARINS 
 
 
Cabusset  Tachybaptus ruficollis: 
NIDIFICANT Observacions diàries. 1 ex. 
adult amb polls a la Vidala el 10.V (X. 
Sampere); 1ª citació de nidifició de l’any. 
 
Cabussó Emplomallat Podiceps 
cristatus: 1 ex. a la maresma el 8.V 

(FLSA). 1 ex. a la Vidala antiga el 13.V (R. 
Bastida) i llacuna del Remolar fins tot el 
mes de juny (FLSA; XLBA). 1 ex. a cal Tet 
el 13.VI (R. Bastida) fins el 27.VI (R. 
Bastida). 
 
Baldriga Mediterrània Puffinus 
yelkouan: 7 exs. des de la gola de la 
Bunyola el 24.V (XLBA), 3 exs. el 25.V i 
3.VI (XLBA), 3 exs. el 4.VI (XLBA) i 1 ex. 
l’11.VI (XLBA). Uns 90 exs. a unes 6 
milles nàutiques davant Castelldefels el 
25.VI (RGBA, ARMC, X. Sampere). 
 
Baldriga Balear Puffinus mauretanicus: 
Observacions regulars durant els dos 
mesos. Més de 100 exs. des del mirador 
de cal Francès el 22.V (PBGA). Uns 250 
exs. des de la gola de la Bunyola el 13.VI 
(R. Bastida); nombres màxims. 
 
Baldriga Cendrosa Calonectris 
diomedea: Observacions regulars durant 
els dos mesos on hi destaquem nombres 
màxims com ara 19 exs. des de la gola de 
la Bunyola el 6.VI (R. Bastida), uns 40 
exs. el 13.VI (R. Bastida), uns 20 exs. el 
19.VI (R. Bastida) i 40 exs. des de la 
Bunyola el 26.VI (XLBA). 
 
Ocell de Tempesta Hydrobates 
pelagicus: 1 ex. des de la gola de la 
Bunyola el 2.V (XLBA), 2 exs. el 10.V 
(DBRA), 2 exs. més el 14.V (XLBA) i 1 ex. 
el 22.V (DBRA). 1 ex. a 4,2 milles 
nàutiques davant la riera de St. Climent el 
25.VI (RGBA, ARMC, X. Sampere). 
 
Mascarell Morus bassanus: Observacions 
durant els dos mesos amb màxims de 7 
exs. des del mirador de cal Francès el 
28.V (R. Bastida), 10 exs. des de la gola 
de la Bunyola el 13.VI (R. Bastida), 8 exs. 
davant la platja de ca l’Arana el 26.VI 
(XLBA) i 6 exs. el 27.VI (R. Bastida). 
 
Corb Marí Gros Phalacrocorax carbo: 1 
ex. a la bassa dels Pollancres el 24.V 
(ARMC, V. Sanz). 1 ex. sobre la riera de 
St. Climent el 3.VI (X. Sampere). 
 
Corb Marí Emplomallat Phalacrocorax 
aristotelis:  2 exs. davant la Bunyola el 
17.V (XLBA). 1 ex. a la platja del Remolar 
el 22.V (X. Sampere). 1 ex. des de la gola 
de la Bunyola el 24.V (XLBA), 26.V 
(XLBA), 7.VI (XLBA), 2 exs. l’11.VI 
(XLBA), 1 ex. el 12.VI (XLBA) i el 26.VI 
(XLBA). 1 ex. des de l’espigó del nou riu el 
26.V (FLSA, V. Sanz). 1 ex. des del 
mirador de cal Francès el 28.V (R. 
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Bastida). 2 exs. des de la gola de la 
Bunyola el 27.VI (R. Bastida). 
 
 
• ARDÈIDES I SIMILARS 
 
 
Bitó Botaurus stellaris: 1 ex. al riu a 
l’alçada de la pota sud el 12.V (ECLA); 
exemplars en pas prenucial.  
 
Martinet Menut Ixobrychus minutus: 
NIDIFICANT 2 exs. a can Dimoni el 6.V (X. 
Sampere). 4 exs. a ca l’Arana el 12.V 
(XLBA). 1 ex. a Reguerons el 21.V (X. 
Sampere). 1 ex. cantant a la riera de St. 
Climent el 22,V (X. Sampere). 1 parella a 
Reguerons el 14.VI (R. Bastida). 2 exs. 
mascles als calaixos de depuració el 19.VI 

(R. Bastida). 1 ex. a la bunyola el 27.VI 
(R. Bastida).  
 
Martinet de Nit Nycticorax nycticorax: 
NIDIFICANT Una parella comprovada 
Observacions durant els dos mesos 
destacant 10 exs. a la bassa del Fartet el 
9.V (FLSA), 15 exs. a la platja de ca 
l’Arana el 17.V (XLBA), 14 exs. a la bassa 
dels Pollancres el 3.VI (ARMC), 22 exs. 
sobre el canyar de la maresma el 15.VI 
(FLSA, X. Dot) i 32 exs. el 16.VI (X. Dot). 
1 ex. jove volander a la maresma 
s’espanta i entra amb moltes dificultats 
mig volant al canyís el 27.VI (FLSA, E. 
Lagunas); després de 4 anys torna a niar 
aquesta espècie al delta.  
 

 
El poll volander de la maresma de les Filipines, que encara porta plumó al cap (Ferran López) 
 
 
Martinet Ros Ardeola ralloides: 
Observacions regulars durant els dos 
mesos. 5 exs. al nou riu el 21.V (R. 
Bastida), 5 exs. a la maresma el 2.VI 8X. 
Sampere) i 3.VI (ARMC). 3 exs. a ca 
l’Arana el 13.VI (R. Bastida). 3 exs. a ca 
l’Arana i 1 ex. més als calaixos de 
depuració el 27.VI (R. Bastida).  
 
Esplugabous Bubulcus ibis: 10 exs. a 
Reguerons el 28.V (R. Bastida). Estol de 

16 exs. a la maresma el 2.VI (FLSA, X. 
Sampere, V. Sanz). 7 exs. a cal Tet el 3.VI 
(XLBA). 20 exs. a ca l’Arana el 6.VI (R. 
Bastida). 
 
Martinet Blanc Egretta garzetta: 30 exs. 
a la bassa dels Pollancres el 3.V (V. Sanz) 
i el 7.VI (R. Bastida). 37 exs. a la 
maresma l’11.VI (X. Sampere) i 78 exs. el 
12.VI (ARMC). 
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Agró Blanc  Egretta alba: 2 exs. a la 
maresma el 7.V (X. Sampere; PBGA). 
 
Bernat Pescaire Ardea cinerea: 
NIDIFICANT Als 15 nius descoberts durant 
el passat mes de abril s’han de sumar 2 
nius més amb polls i 1 més amb ous, es a 
dir, el nombre de parelles nidificants 
aquesta any ha estat 19 parelles 
nidificants.  
 
Agró Roig  Ardea purpurea:  NIDIFICANT 
Dues parelles. 1 ex. amb anella de PVC de 
color groc 2RA a la maresma el 28.V 
(PBGA) on va ser anellat el 26.05.2003 
com a poll a Doñana (inf. ICO). 
Observacions regulars durant els dos 
mesos amb màxims de 7 exs. al camp de 
futbol el 3.VI (ARMC) i 8 exs. sobre el 
polígon pratenc el 13.VI (R. Bastida). 3 
exs. a cal Tet el 26.VI (XLBA). Durant els 
dos mesos s’observa un mínim de 2 
parelles diferents entrant i sortint tant de 
la Vidaleta com del canyís de la maresma 
on segurament es reprodueixin (R.N. 
Delta del Llobregat). 
  
Cigonya Blanca Ciconia ciconia: 2 exs. 
sobre la maresma el 16.V (FLSA, ECLA). 4 
exs. sobre la maresma el 9.VI (FLSA). 
 
Becplaner Platalea leucorodia: 1 ex. a la 
maresma el 5.V (JCMC). 
 
Flamenc  Phoenicopterus ruber: 1 ex. a la 
maresma el 4.V (ARMC) fins el 5.V (J. 
Bescós, V. Sanz). 3 exs. a cal Tet el 10.V 
(FLSA, V. Sanz, X. Dot). 1 ex. adult a cal 
Tet entre el 12.V i el 17.V (XLBA). 1 ex. 
als calaixos de depuració el 17.V (FLSA, X. 
Dot a: Cens Setmanal de la Llacuna de cal 
Tet 2004). 
 
 
• RAPINYAIRES 
 
  
Aligot Vesper Pernis apivorus: 1 ex. 
sobre ca l’Arana el 6.V (XLBA). 2 exs. a la 
maresma el 8.V (RGBA). 14 exs. sobre la 
maresma el 13.V (FMVB; M. Llobet). 1 ex. 
sobre la bassa dels Pollancres el 6.VI 
(FLSA); darrera citació de pas prenupcial. 
 
Àliga Marcenca Circaetus gallicus: 1 ex. 
sobre Reguerons el 6.V (X. Sampere). 
 
Arpella Vulgar Circus aeruginosus: 
NIDIFICACIÓ FRUSTRADA. 1 ex. a 
Reguerons el 4.V (X. Sampere).  1 ex. a la 
maresma el 14 i 15.V (FSEB; X. 
Sampere). 1 ex. femella adulta a la 
maresma el 8.VI (ARMC). 1 ex. mascle a 
ca l’Arana el 14.VI (XLBA). Malgrat 

l’observació del passat mes d’abril d’una 
femella adulta duent branques cap al Pas 
de les Vaques, localitat tradicional de 
nidificació al delta (López, F. & Gutiérrez, 
R. (eds.). 2004. Noticiari Fenològic dels 
Ocells del Delta del Llobregat nº20) i 
d’haver notificat aquest fet a AENA; 
durant el mes de maig i juny s’ha dut a 
terme la destrucció del Pas de les Vaques 
en el marc de les obres de l’Aeroport del 
Prat. L’arpella es va deixar de veure amb 
comportament nupcial a la zona.  
 
Aligot Vulgar Buteo buteo: 1 ex. a la 
maresma el 22.V (ARMC). 1 ex. a ca 
l’Arana el 29.V (XLBA); darrera citació de 
pas prenupcial. 
 
Àliga Pescadora Pandion haliaetus: 1 ex. 
a la platja de ca l’Arana el 17.V i 18.V 
(XLBA). 1 ex. a la maresma el 18.V (FP?A, 
X. Sampere). 1 ex. al Remolar el 21.VI 
(FSEB); segurament es tracti del mateix 
exemplar. 
 
Xoriguer Comú Falco tinnunculus:  2 
exs. a l’espigó de la Podrida el 17.V (FLSA, 
X. Dot). 2 exs. al semàfor el 13.VI (R. 
Bastida) i 19.VI (R. Bastida). 1 ex. a la 
plataj de ca l’Arana el 27.VI (R. Bastida). 
El 2004 no ha niat al tradicional niu de la 
maresma de les Filipines (RN Delta del 
Llobregat) 
 
Falcó Mostatxut Falco subbuteo: 1 ex. a 
la maresma el 12.V (FLSA, FMVB), i 16.V 
(ECLA, JPAA). 1 ex. a ca l’Arana i 1 ex. a 
la gola del riu el 12.V (XLBA) i 13.V 
(XLBA). 1 ex. sobre els calaixos de 
depuració el 24.V (FLSA, X. Dot, V. Sanz 
a: Cens Setmanal de la Llacuna de cal Tet 
2004). 1 ex. sobre la Bunyola el 27.V 
(DBRA). 1 ex. a ca l’Arana el 30.V (XLBA); 
darrera citació de pas prenupcial. 
 
Falcó de la Reina Falco eleonorae: 1 ex. 
a la Ricarda el 8.VI (XLBA). 
 
Falcó Pelegrí Falco peregrinus: 1 ex. a la 
platja de ca l’Arana el 26.V (FLSA, V. 
Sanz). 1 ex. a la maresma el 6.VI (X. 
Sampere). 1 ex. jove amb anella a ca 
l’Arana el 26.VI (XLBA). 
  
 
• RAL·LIDS FINS A GRUES 
 
 
Polla d´Aigua Gallinula chloropus: 
NIDIFICANT Observacions diàries. 
 
Polla Blava Porphyrio porphyrio:  
NIDIFICANT 1 ex. amb adult amb pollets 
de pocs dies el 6.V (R.N.Delta del 
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Llobregat) i 1 ex. amb polls de fa poques 
setmanes a la maresma el 9.VI (PBGA); 
2ª parella nidificant de l’any. 1 ex. als 
calaixos de depuració el 19.VI (R. Bastida) 
fins el 29.VI (X. Sampere); nova zona on 
mai abans s’havia observat aquesta 
espècie.  
 
Fotja Vulgar Fulica atra: NIDIFICANT 
Observacions diàries.  
 
FOTJA BANYUDA Fulica cristata: Es 
continuen observant els dos exemplars UA 
i U6 que vàren retornar a la maresma del 
Remolar fins el 2.VI (X. Dot, V. Sanz). 1 
ex. amb collar UA a la maresma el 7.VI 
(R. Bastida); a partir d’aquesta data no es 
torna a observar cap exemplar. 
 
 
• LIMÍCOLES 
 
 
Garsa de Mar Haematopus ostralegus: 
Observacions regulars durant tot el mes 
de maig destacant 10 exs. per ca l’Arana 
el 2.V (XLBA), 6 exs. a la gola de la riera 
de St. Climent el 3.V (NUTA), 2 exs. a 
l’espigó de la Podrida el 12.V (FLSA, 
FMVB, X. Dot, A. Crory), 3 exs. el 21.V 
(FLSA, X. Dot) i 2 exs. a la gola de la 
Bunyola el 6.VI (R. Bastida). 1 ex. a la 
platja de ca l’Arana el 8.VI (XLBA); 
darrera citació de pas prenupcial. 
 
Cames Llargues Himantopus 
himantopus: NIDIFICANT Observacions 
diàries. Observacions regulars a cal Roc 
durant tot el mes de maig destacant un 
màxims de 60 exs. el 3.V (FLSA, V. Sanz) 
i 61 exs. eL 5.V (PEGA). 2 parelles amb 
polls a la maresma el 22.V (ARMC); 1ª 
data de nidificació de l’any. Es recompten 
45 nius amb ous a les illetes de la 
maresma del Remolar durant aquest mes 
(R.N. Delta del Llobregat). Entre 21 i 22 
parelles nidificants a cal Roc amb polls el 
9.VI (FLSA, FSEB, X. Sampere). Els total 
de nidificants d’aquesta espècie no és 
completaria fins el mes de juliol. 
 
Bec d´Alena Recurvirostra avosetta: 1 
ex. a la maresma el 2.V (ARMC) fins el 
28.V (PBGA). 19 exs. a la platja de ca 
l’Arana el 2.V (XLBA). 2 exs. a cal Tet el 
4.V (FLSA, V. Sanz). 3 exs. a la platja del 
Remolar el 21.V (V. Sanz). 5 exs. des de 
la gola de la Bunyola en pas el 4.VI 
(XLBA); darrera citació de pas prenupcial. 
 
Perdiu de Mar Glareola pratincola: 
NIDIFICANT. Observacions continuades a 
cal Roc durant tot el mes de maig amb un 
màxim de 15 exs. l’1.V (PEGA), 20 exs. el 

10.V (FLSA) i 25 exs. el 12.V (XLBA). A 
finals del mes de maig s’observen parelles 
formades i aturades a una illeta de la 
llacuna de cal Tet. 10 exs. a l’illeta de cal 
Tet el 24.V (FLSA, X. Dot, V. Sanz a: Cens 
Setmanal de la Llacuna de cal Tet 2004). 
3-4 parelles covant a l’illeta de cal Tet 
l’1.VI (FLSA, X. Dot a: Cens Setmanal de 
la Llacuna de cal Tet 2004); feia 20 anys 
que no niava aquesta espècie al delta. 8 
pp amb cries a cal Tet el 29.VI (X. 
Sampere) del total de NOU parelles que 
acabarien niant al delta.  

 
Corriol Camanegre Charadrius 
alexandrinus: NIDIFICANT Observacions 
gairebé diàries. 8 exs. a la gola de la riera 
de St. Climent el 5.V (ARMC). 1 parella 
amb polls a la gola de la Bunyola l’1.VI 
(FLSA, X. Dot).  
 
Corriol Petit Charadrius dubius:  
NIDIFICANT 6 exs. al riu Llobregat entre 
St. Boi i el Prat el 31.V (R. Bastida). 3-4 
parelles niant entre la Bunyola  i el nou riu 
el 9.VI (FLSA, XLBA, FSEB, X. Sampere). 
6 exs. al camp de futbol el 24.VI (X. 
Sampere). 2-3 pp nidificants a la 
maresma el 26.VI (FLSA). 
 

Corriol Gros Charadrius hiaticula: 
Observacions regulars a cal Roc durant tot 
el mes de maig destacant un màxim de 40 
exs. l’1.V (PEGA), 37 exs. el 6.V (RGBA, 
FSEB) i 25 exs. el 17.V (FLSA, X. Dot). 1 
ex. a la gola de la Bunyola el 7.VI (FLSA, 
XLBA, V. Sanz). 1 ex. a la Bunyola el 8.VI 
(XLBA); darrera citació de pas prenupcial. 
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Pigre Gris Pluvialis squatarola: Màxim de 
60 exs. a ca l’Arana el 4.V (DBRA, E. 
Gracia). 48 exs. a tot el litoral pratenc el 
7.V (XLBA); nombre destacable. 
Observacions regulars a cal Roc fins el 
12.V (FLSA, Xot) on s’observen 3 
exemplars destacant un màxim de 5 exs. 
el 6.V (RGBA, FSEB). 4 exs. a la platja del 
Remolar el 12.V (FMVB, MIBA, A. Crory). 
1 ex. a la gola de la Bunyola el 19.V 
(FLSA, X. Dot, V. Sanz).  
 

 
 
Fredeluga Vanellus vanellus: 1 ex. a les 
quadres del Remolar el 13.VI (RGBA) fins 
el 29.VI (NUTA, X. Sampere); exemplar 
en dispersió postnupcial. 
 
Territ Gros Calidris canutus: 1 ex. a la 
platja de ca l’Arana l’1.V (XLBA, L. Pujol); 
1ª citació de pas prenupcial. 3 exs. a la 
gola de la riera de St. Climent el 4.V 
(ARMC). 1 ex. a cal Roc el 5.V (PEGA) fins 
el 12.V (FLSA, X. Dot). 4 exs. a la platja 
de cal Francès el 7.V (V. Sanz). 2 exs. a la 
gola de la Bunyola, 1 ex. a la Podrida, 1 
ex. a la platja de ca l’Arana i 1 ex. a cal 
Roc el 12.V (XLBA). 17 exs. al litoral 
pratenc el 13.V (XLBA); darrera citació de 
pas prenupcial. 
 
Territ Tresdits Calidris alba: 
Observacions regulars a ca l’Arana, platja 
del Remola i de cal Francès destacant un 
màxim de 50 exs. a la platja de ca l’Arana 
el 6.V (XLBA), 43 exs. a la platja del 
Remolar el 7.V (V. Sanz) i 30 exs. el 17.V 
(V. Sanz). 10 exs. a la gola de la Bunyola 
el 26.V (FLSA, V. Sanz) i 8 exs. el 30.V (R. 
Bastida). 2 exs. a la platja de la Magarola 
el 23.VI (XLBA). 
 
Territ Menut Calidris minuta:  
Observacions regulars a cal Roc destacant 
un màxim de 15 exs. el 12.V (XLBA). 5 
exs. a la gola de la Bunyola el 29.V (X. 
Sampere). 1 ex. a la Bunyola el 10.VI 
(XLBA); darrera citació de pas prenupcial. 
 

 
 
Territ de Temminck Calidris temminckii: 
2 exs. a cal Roc el 10.V (FLSA) fins el 16.V 
on s’observa només 1 ex. (R. Bastida); 
darrera citació de pas prenupcial. 3 exs. a 
cal Roc l’11.V (XLBA); màxim a la zona. 
 

 
 
Territ Becllarg Calidris ferruginea: 
Observacions regulars a cal Roc 
practicament durant tot el mes de maig 
destacant un màxim de 29 exs. el 12.V 
(FLSA, X. Dot). 4 exs. a cal Roc el 19.V 
(FLSA, X. Dot, V. Sanz); darrera citació de 
pas prenupcial. 
 
 

 
Territ Variant Calidris alpina: Diferents 
observacions a cal Roc destacant un 
màxim de 8 exs. el 5.V (FLSA, V. Sanz) i 
21 exs. en tot el litoral pratenc el 7.V 
(XLBA). 1 ex. a cal Roc el 16.V (FLSA). 1 
ex. a la Bunyola el 26.V (XLBA); darrera 
citació de pas prenupcial. 
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Batallaire Philomachus pugnax: 4 exs. a 
cal Tet i 1 ex. a cal Roc el 12.V (XLBA). 1 
ex. a cal Roc el 17.V (PEGA); darrera 
citació de pas prenupcial. 
 
Tètol Cuanegre Limosa limosa: 
Observacions regulars de 2 exs. a la 
maresma destacant un estol en pas de 28 
exs. l’1.VI (PBGA). 1 ex. a la maresma el 
6.VI (FLSA); darrera citació de pas 
prenupcial. 1 ex. adult a cal Tet el 20.VI 
(DBRA). 
  
Tètol Cuabarrat Limosa lapponica: 50 
exs. a la platja de ca l’Arana l’1.V (XLBA, 
L. Puyol) més 1 ex. a cal Roc l’1.V (PEGA). 
32 exs. a la gola de la riera de St. Climent 
el 4.V (ARMC) i 5.V (ARMC). 11 exs. al 
litoral pratenc el 13.V (XLBA). 1 ex. a cal 
Roc el 16.V (R. Bastida). 
 
Pòlit Cantaire Numenius phaeopus: 5 
exs. des del mirador de cal Francès el 
12.V (FMVB, MIBA, A. Crory); darrera 
citació de pas prenupcial. 3 exs. des de la 
gola de la Bunyola direcció sud el 23.VI 
(XLBA); 1ª citació de pas postnupcial. 
 
Becut Numenius arquata: 2 exs. direcció 
sud pel litoral deltaic el 23.VI (XLBA); 1ª 
citació de pas postnupcial. 
 
Gamba Roja Pintada Tringa erythropus: 
1 ex. a la maresma el 25.VI (PBGA). 2 
exs. a la maresma el 30.VI (FLSA). 
 
Gamba Roja Vulgar Tringa totanus:  
ESTIUEJANT Observacions regulars a cal 
Roc durant tot el mes de maig destacant 
un màxim de 77 exs. a la Podrida més 35 
exs. a la Ricarda el 2.V (XLBA), uns 100 
exs. a cal Roc el 7.V (XLBA). 50 exs. el 
9.V (PEGA). Observacions regulars a la 
maresma durant els dos mesos destacant 
un màxim de 50 exs. el 9.V (FLSA) i 60 
exs. el 13.V (RGBA, FMVB, JCMC). 2 exs. 
al camp de futbol el 12.VI (ARMC). 1 ex. 
al nou riu el 13.VI (R. Bastida). 1 ex. a la 
maresma el 24.VI (X. Sampere). 1 ex. a 
cal Tet el 29.VI (X. Sampere); exs. 

estiuejants sense cap indici de 
reproducció. 

 
Siseta Tringa stagnatilis: 1 ex. a la 
maresma el 9.V (FLSA). 1 ex. a la llacuna 
de la Magarola el 15.VI (DBRA); citació 
aïllada. 
 
Gamba Verda Tringa nebularia: 4 exs. a 
cal Roc el 6.V (XLBA). 22 exs. des del 
mirador de cal Francès el 13.V (R. 
Bastida); estol migrador. 1 ex. a la gola 
de la Bunyola el 9.VI (FLSA, FSEB, XLBA, 
X. Sampere); darrera citació de pas 
prenupcial. 
 
Xivita Tringa ochropus: 1 ex. a la 
maresma el 26.V (X. Sampere); possible 
estiuejant. 1 ex. a la maresma (RGBA) i 1 
ex. a la Bunyola el 13.VI (XLBA); 1ª 
citació de pas postnupcial. A partir 
d’aquesta data diferents citacions regulars 
a la maresma durant la resta del mes. 
 
Valona Tringa glareola:  1 ex. a la 
maresma el 26.V (FLSA); darrera citació 
de pas prenupcial. 2 exs. a la maresma el 
30.VI (FSEB); 1ª citació de pas 
postnupcial. 
 
Xivitona Actitis hypoleucos: 12 exs. a la 
Vidala el 14.V (FMVB, X. Sampere) més 
33 exs. a la Ricarda-ca l’Arana (XLBA). 10 
exs. al nou riu (R. Bastida) més 7 exs. a la 
riera de St. Climent el 17.V (V. Sanz). 36 
exs. a la gola de la Bunyola el 19.V 
(DBRA). 1 ex. al nou riu el 6.VI (R. 
Bastida); darrera citació de pas 
prenupcial. 1 ex. a la maresma el 27.VI 
(R. Bastida); 1ª citació de pas postnupcial. 
 
Remena-rocs Arenaria interpres: 1 ex. a 
la gola de la Bunyola l’11.V (XLBA), 12.V 
(XLBA), 14.V (XLBA) i 26.V (XLBA). 4 exs. 
a la Podrida més 1 ex. a la gola del riu el 
13.V (XLBA). 
 
 
• PARÀSITS, LARIDS , XATRACS I 

GAVOTS 
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Paràsit Cuaample Stercorarius 
pomarinus: 1 ex. des de la Bunyola l’1.V 
(XLBA). 
 
Paràsit Cuapunxegut  Stercorarius 
parasiticus: 6 exs. des de la Bunyola l’1.V 
(XLBA). 2 exs. des del mirador de cal 
Francès el 12.V (FMVB, MIBA, A. Crory). 1 
ex. des de la Bunyola el 27.VI (XLBA) i el 
29.VI (DBRA). 
 
Paràsit Gros Stercorarius skua: 1 ex. a la 
platja de ca l’Arana el 14.V (XLBA); 
darrera citació de pas prenupcial. 
 
Gavina Capnegra Larus melanocephalus: 
Poques cites durant aquests mesos. 25 
exs. a l’espigo de la Podrida el 3.V (FLSA), 
10.V (FLSA) i 17.V (FLSA, X. Dot). 57 exs. 
davant la platja de ca l’Arana l’11.VI 
(XLBA). 
 
Gavina Menuda Larus minutus: 20 exs. a 
l’espigó de la Podrida el 3.V (FLSA) i 3 
exs. el 10.V (FLSA). 1 ex. de 1er estiu a la 
bassa dels Pollancres el 16.V (FLSA). 1 ex. 
a cal Tet el 17 i 18.V (XLBA); darrera 
citació de pas prenupcial. 
 
Gavina Riallera Larus ridibundus: 
Observacions diàries. 1 ex. jove de l’any a 
cal Roc el 16.VI (DBRA). 
 
Gavià Fosc Larus fuscus: 2 exs. pel litoral 
de ca l’Arana durant els dos mesos 
(XLBA). 1 ex. des del mirador de cal 
Francès el 13.V (R. Bastida). 1 ex. de 1er 
estiu al nou riu el 26.V (FLSA, V. Sanz). 
 
Gavina Capblanca Larus genei: 1 ex. a la 
maresma el 4.V (V. Sanz). 1 ex. des del 
mirador de cal Francès el 13.V (R. 
Bastida). 1 ex. des de la Bunyola el 16.V 
(XLBA) i el 31.V (DBRA). 
 
Gavina Corsa Larus audouinii: 
Observacions regulars durant els dos 
mesos destacant màxims de 500 exs. a la 
platja de ca l’Arana el 23.VI (XLBA), 176 
exs. a l’espigó de la Podrida el 26.V (FLSA, 
V. Sanz) i 250 exs. a la platja de ca 
l’Arana el 30.V (R. Bastida).  
 
Gavina Cendrosa Larus canus: 1 ex. a 
l’espigó de la Podrida el 3.V (FLSA). 1 ex. 
adult davant la Bunyola el 16.VI (DBRA, 
TMPA). 
 
Gavià Argentat de potes grogues Larus 
michahellis: Observacios diàries on les 
concentracions més importants es centren 
a la platja de ca l’Arana durant els dos 
mesos (FLSA). 

 
Curroc  Sterna nilotica: 2 exs. des del 
mirador de cal Francès el 12.V (FMVB, 
MIBA, A. Crory). 1 ex. a la maresma els 
dies 14.V (V. Sanz), 24.V (FSEB) i 27.V 
(PBGA). 2 exs. a cal Tet el 17.V (FLSA, X. 
Dot a: Cens Setmanal de la Llacuna de cal 
Tet 2004) i (XLBA), i el 29.V (X. Sampere; 
XLBA). 3 exs. a la platja del Remolar el 
29.V (X. Sampere). 3 exs. a la maresma 
el 5.VI (XE?A, MMVA, X. Dot) i el 14.VI (R. 
Bastida). Diferents observacions durant el 
mes de juny a cal Tet destacant un màxim 
de 4 exs. el 22.VI (DBRA).  
 
Xatrac Becllarg Sterna sandvicensis: Uns 
400 exs. a la platja de ca l’Arana i uns 100  
exs. a l’espigó de la Podrida el 2.V (XLBA). 
180 exs. a l’espigó de la Podrida el 3.V 
(FLSA, V. Sanz) i uns 200 exs. el 10.V 
(FLSA). 216 exs. a la platja de ca l’Arana i 
uns 200 a l’espigó de la Podrida el 12.V 
(XLBA). Uns 20 exs. aturats a la platja de 
ca l’Arana el 30.V (R. Bastida). 
 
Xatrac Comú Sterna hirundo: 3 exs. a 
l’espigó de la Podrida el 10.V (FLSA) i 2 
exs. el 12.V (FLSA, FMVB, X. Dot, A. 
Crory) més 3 exs. davant de ca l’Arana 
(XLBA). 2 exs. a la platja de de Magarola 
l’11.VI (XLBA) i 1 ex. a la platja de ca 
l’Arana el 13.VI (XLBA) i 15.VI (DBRA); 
darrera citació de pas prenupcial o bé 
exemplar estiuejant procedent d’altres 
localitats o hi nia com ara el delta de 
l’Ebre. 
 
Xatrac Menut Sterna albifrons: Un 
màxim de 40 exs. a l’espigó de la Podrida 
el 2.V (XLBA). 6 exs. a l’espigó de la 
Podrida el 10.V (FLSA). 2 exs. a la platja 
del Remolar el 17.V (V. Sanz) i 4 exs. el 
23.V (X. Sampere). 1 parella amb 
comportament reproductor realitzant 
còpul.les a l’espigó de ca l’Arana el 12.VI 
(XLBA); els dies següents desapareix la 
parella. 
 
Fumarell Carablanc Chlidonias hybrida: 
Observacions regulars a la maresma i 
llacuna de cal Tetdurant tot el mes de 
maig destacant un màxim de 6 exs. el 8.V 
(FLSA) i 16.V (FLSA). Com a mínim 2 exs. 
estiuejant a la maresma durant tot el mes 
de juny (FLSA). 5 exs. a la llacuna de cal 
Tet el 27.VI (R. Bastida) i 6 exs. el 28.VI 
(DBRA). 
 
Fumarell Negre Chlidonias niger: 24 exs. 
des de la gola de la Bunyola l’1.V (XLBA). 
1 ex. a la llacuna de cal Tet el 9.V (X. 
Sampere). 1 ex. des del mirador de cal 
Francès el 12.V (FMVB, MIBA, A. Crory). 2 
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exs. des de la gola de la Bunyola i 1 ex. a 
cal Tet el 13.V (XLBA).  
 
Fumarell Alablanc Chlidonias 
leucopterus: 1 ex. a cal Tet el 17.VI 
(FSEB, X. Sampere); darrera citació de 
pas prenupcial. 
 
Gavot  Alca torda: 1 ex. a la platja del 
Remolar el 22.V (X. Sampere); darrera 
citació de pas prenupcial. 
 
Fraret Fratercula arctica: 1 ex. a unes 5 
milles nàutiques davant Castelldefels el 
25.V (RGBA, FSEB, ARMC). 

 
• GANGUES A FALCIOTS 
 
 
Ganga Pterocles alchata: Es torna a 
observar a la bassa dels Pollancres el 8.VI 
(PBGA) l’exemplar que va ser vist el 
passat mes d’abril (López, F. & Gutiérrez, R. 
(eds.). 2004. Noticiari Fenològic dels Ocells 
del Delta del Llobregat nº 20). 
 

 
Imatge sorprenent i inaudita: un mascle de ganga al costat d’un coll-verd (localment anomenat 
collblau)a la bassa dels Pollancres. L’ànec sembla que es miri la ganga com dient… què és 
això? (Ricard Gutiérrez) 

 
 
Xixella Columba oenas: NIDIFICANT 1 
parella a la pineda de la Ricarda el 5.V 
(FLSA). 
 
Tudó Columba palumbus: 42 exs. a la 
casa Groga el 22.V (X. Sampere). Uns 30 
exs. al camí de València el 6.VI (R. 
Bastida). 
 
Tórtora Turca Streptopelia decaocto: 
Observacions gairebé diàries a les pinedes 
litorals. 
 
Tórtora Vulgar Streptopelia turtur: 
Diferents observacions durant els mes de 

maig destacant 5 exs. a la pineda del 
Remolar el 12.V (FSEB). 1 ex. a la pibeda 
de ca l’Arana el 7.VI (FLSA, V. Sanz), 3 
exs. a la Ricarad el 8.VI (XLBA), 2 exs. a 
la Bunyola l’11.VI (XLBA) i 1 ex. al serrall 
Llarg el 14.VI (R. Bastida). 
 
Cotorra de Kramer Psitacula krameri: 1 
ex. a la Bunyola el 12.V i 10.VI (XLBA). 1 
ex. a cal Negre el 16.V (R. Bastida). 3 exs. 
a la platja del Remolar el 27.V (X. Dot, V. 
Sanz). 1 ex. sobre la pineda del Remolar 
el 7.VI (R. Bastida). 
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Cotorra d’Argentina Myopsitta 
monachus: NIDIFICANT Observacions 
diàries. 
 
Cucut Reial Clamator glandarius: 
NIDIFICANT 2 exs. a cal Roc el 3.V (FLSA, 
V. Sanz). 1 parella i 1 ex. a la pineda de la 
Ricarda el 5.V (FLSA). 1 ex. a la riera de 
St. Climent el 26.V (FSEB). 1 ex. jove a la 
pineda de ca l’Arana el 24.VI (X. 
Sampere). Progressiu descens de parelles 
nidificants els darrers anys per la 
destrucció de les pinedes litorals 
deltaiques, com ara can Camins o els 
marges de la Ricarda, a causa de 
l’ampliació de l’aeroport. 
 
Xot Otus scops: NIDIFICANT Poques cites 
durant aquests dos mesos. 3 exs. anellats 
al Remolar durant el mes de maig (JCMC). 
1 ex. a la pineda del Remolar els dies 13.V 
(R. Bastida) i 18.V (X. Dot, V. Sanz). 1 ex. 
cantant a ca l’Arana el 13.V (XLBA). 
 
Mussol Comú Athene noctua: 
NIDIFICANT 1 ex. a cal Nani el 6.VI (R. 
Bastida) i 13.VI (R. Bastida). 1 ex. a 
Reguerons el 14.VI (R. Bastida). 1 ex. a 
Carrabiners el 19.VI (R. Bastida), 24.VI 
(X. Sampere) i 27.VI (R. Bastida). 1 ex. a 
cal Negre el 27.VI (R. Bastida). 
 
Enganyapastors Caprimulgus europaeus: 

2 exs. anellats al Remolar els dies 10 i 
11.V (JCMC). 
 
Siboc Caprimulgus ruficollis: 1 ex. a ca 
l’Arana el 9.V (DBRA). 
 
Falciot Negre Apus apus: Observacions 
diàries. 
 
Falciot Pàl.lid Apus pallidus: 1 ex. a ca 
l’Arana el 7.V (XLBA). 
 
Ballester Apus melba: Poques cites 
d’aquesta espècie durant els dos mesos.  
 
 
• BLAUETS A PICOTS 
 
 
Blauet Alcedo atthis: ESTIUEJANT 1 ex. a 
la gola de la Bunyola el 26.V (XLBA), 6.VI 
(DBRA), 7.VI (FLSA, V. Sanz) i 21.VI 
(DBRA). 1 ex. a la maresma el 8.VI 
(PBGA) fins el 12.VI (ARMC). 1 ex. a la 
riera de St. Climent el 16.VI (X. 
Sampere); com a mínim 1 exemplar 
estiuejant al delta. 
 
Abellerol Merops apiaster: Observacions 
diàries al Remolar, on nia a un dels 
talussos de la zona 
 

Una de les parelles nidificants d’abellerol a la maresma de les Filipines (Ricard Gutiérrez) 
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Puput Upupa epops: NIDIFICANT 
Observacions gairebé diàries. 4 exs. al 
Serrall Llarg el 28.V (R. Bastida). 
 
Gaig Blau Coracias garrulus: 1 ex. a la 
bassa del Fartet el 6.V (ARMC, V. Sanz); 
1ª citació de pas prenupcial. 1 ex. a ca 
l’Arana el 15.V (XLBA). 
 
Picot Verd Picus viridis: NIDIFICANT 
Poques cites d’aquesta espècie durant els 
dos mesos. 1 ex. a la bassa dels 
Pollancres el 14.VI (R. Bastida). 
 
 
• ALAUDIDS, ORENETES I TITELLES 
 
 
Cogullada Vulgar Galerida cristata: 
NIDIFICANT Observacions gairebé diàries. 
 
Alosa Vulgar Alauda arvensis: 1 ex. 
sobre la maresma el 4.V (RGBA). 1 ex. 
cantant al camí de València el 19.VI (R. 
Bastida). 
 
Terrerola Vulgar Calandrella 
brachydactyla: NIDIFICANT 4 exs. a la 
Magarola l’1.V (XLBA, L. Puyol). 1 ex. a 
cal Roc el 7.V (XLBA). 3 exs. a la Podrida 
el 12.V (XLBA). 3 exs. al nou riu el 6.VI 
(R. Bastida). 1 ex. a la Ricarda el 14.VI 
(XLBA). 
 
Oreneta de Ribera Riparia riparia: Pas 
molt fort al Remolar el 8.V (FLSA). Pas 
fluix al Remolar els dies 9.V (FLSA) i 16.V 
(FLSA). Uns 50 exs. sobre la maresma el 
10.V (X. Dot, V. Sanz). 
 
Oreneta Vulgar Hirundo rustica: 
NIDIFICANT Observacions diàries. 
 
Oreneta Cua-rogenca Hirundo daurica:  
3 exs. sobre els itineraris del Remolar el 
4.V (V. Sanz). 1 ex. pels itineraris del 
Remolar el 6.V (V. Sanz) fins el 15.V (X. 
Sampere). 2 exs. a la rirea de St. Climent 
el 25.V (V. Sanz) i 28.V (V. Sanz); darrera 
citació de pas prenupcial. 
 
Oreneta Cuablanca Delichon 
urbica:NIDIFICANT .Pas fluix sobre el 
Remolar el 9.V (FLSA). 1 ex. a cal Roc el 
24.V (FLSA). 1 ex. als calaixos de 
depuració el 29.VI (X. Sampere). 
 
Trobat Anthus campestris: NIDIFICANT 1 
ex. a la platja del Golf el 4.V (RGBA, 
FSEB). 1 ex. a ca l’Arana el 13.V (XLBA). 
A partir del 15.V (XLBA) 1 ex. cantant 
diàriament a la platja de ca l’Arana (XLBA; 
DBRA). 1 ex. sobre la Bunyola 17.V (FLSA, 

X. Dot a: Cens Setmanal de la Llacuna de 
cal Tet 2004). 1 ex. a la platja de ca 
l’Arana el 24.V (FLSA, X. Dot, V. Sanz a: 
Cens Setmanal de la Llacuna de cal Tet 
2004). 1 ex. cantant entre cal Dalit i la 
Magarola (XLBA); possible nidificant a la 
zona. 
 
Piula dels Arbres Anthus trivialis: 1 ex. a 
la Bunyola el 12.V (XLBA); darrera citació 
de pas prenupcial. 
 
Piula Gola-roja Anthus cervinus: 1 ex. a 
la maresma el 12.V (FLSA, FMVB); darrera 
citació de pas prenupcial. 
 
Cuereta Blanca Motacilla alba: 
NIDIFICANT Observacions diàries. 
 
Cuereta Groga Motacilla flava: 
NIDIFICANT Observacions diàries. 1 ex. 
jove de l’any a la Bunyola el 6.VI (DBRA); 
1ª dada de juvenils d’enguany. 
 
 
• TÚRDIDS 
 
 
Pit-roig Erithacus rubecula: 1 ex. anellat 
al Remolar l’1.V (JCMC). 1 ex. al Prat del 
Llobregat el 9.V (PEGA), 20.V (PEGA) i 
13.VI (PEGA). 
 
Rossinyol Luscinia megarhynchos: 
NIDIFICANT Observacions gairebé diàries. 
 
Cotxa Cua-roja Phoenicurus 
phoenicurus: 1 ex. a la Ricarda el 14.V 
(XLBA); darrera citació de pas prenupcial. 
 
Bitxac Rogenc Saxicola rubetra: 1 ex. a 
la Ricarda el 14.V (XLBA); darrera citació 
de pas prenupcial.  
 
Bitxac Comú Saxicola torquatus: 
NIDIFICANT Observació de 2-3 parelles 
nidificants al Remolar (FLSA). 
 
Còlit Gris Oenanthe oenanthe: 1 ex. a 
l’espigó del nou riu el 8.V (X. Sampere). 1 
ex. a la platja de ca l’Arana el 3.VI 
(XLBA); darrera citació de pas prenupcial. 
 
  
• SÍLVIDS 
 
Trist Cisticola juncidis: NIDIFICANT 
Observacions diàries. 
 
Boscarler Pintat Gros Locustella naevia: 
2 exs. cantant als itineraris del Remolar 
(V. Sanz) i 1 ex. a la Ricarda nord el 5.V 
(FLSA). 1 ex. cantant a ca l’Arana el 6.V  i 
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1 ex. a ca l’Arana i Bunyola el 7.V (XLBA). 
1 ex. a ca l’Arana el 10.V (FLSA, V. Sanz, 
X. Dot). 1 ex. anellat al Remolar el 12.V 
(JCMC); darrera citació de pas prenupcial. 
 
Boscarler Comú Locustella luscinioides: 
NIDIFICANT 1 ex. cantant al camp de 
futbol el 7.VI (FSEB), 8.VI (FSEB) i 9.VI 
(FLSA). 1 ex. cantant a la maresma entre 
els dos aguaits el 26.VI (FLSA) durant 
diversos dies; cal explicar que durant dues 
ocasions diferents es va poder escoltar el 
cant en diferents llocs a l’hora, per tant, 
es tracta de 2 exs. diferents a la maresma 
que van romandre durant tot el mes de 
juny. Nidificant probable, primer cas 
conegut en la història del delta del 
Llobregat. 
 
BOSCARLA D’AIGUA Acrocephalus 
paludicola: 1 ex. a cal Tet el 2.V (XLBA). 
Raresa que requereix ser homologada pel 
CAC. 
 
Boscarla dels Joncs Acrocephalus 
schoenobaenus: 2 exs. anellats al Remolar 
el 5.V (JCMC). 
 
Boscarla de Canyar Acrocephalus 
scirpaceus: NIDIFICANT Observacions 
diàries. 
 
Balquer Acrocephalus arundinaceus: 
NIDIFICANT Observacions diàries al 
Remolar. Com a mínim 2 parelles als 
calaixos de depuració durant els mes de 
juny (FLSA; XLBA). 
 
BOSQUETA ICTERINA Hippolais icterina: 
1 ex, anellat al Remolar el 12.V (JCMC). 
 
Bosqueta Vulgar Hippolais polyglotta: 1 
ex. a ca l’Arana el 2.V (XLBA). 2 exs. 
cantant a ca l’Arana el 13.V (XLBA) i 1 ex. 
el 13.VI (XLBA); darrera citació de pas 
prenupcial. 
 
Tallarol de Garriga Sylvia cantillans: 1 
ex. anellat al Remolar el 14.V (JCMC); 
darrera citació de pas prenupcial. 
 
Tallareta Vulgar Sylvia communis: 1 ex. 
a la bassa dels Pollancres el 18.V (FLSA); 
darrera citació de pas prenupcial. 
 
Tallarol Gros Sylvia borin: 1 ex. a ca 
l’Arana (XLBA) més 1 ex. anellat al 
Remolar el 14.V (JCMC); darrera citació de 
pas prenupcial. 
 
Mosquiter Pàl.lid Phylloscopus bonelli:  2 
exs. anellats al Remolar el 3.V (JCMC). 1 
ex. a cal Tet el 5.V (DBRA). 1 ex. a la 
pineda de ca l’Arana el 10.V (FLSA, X. 

Dot, V. Sanz). 2 exs. a la Ricarda el 14.V 
(XLBA); darrera citació de pas prenupcial. 
 
Mosquiter Xiulador Phylloscopus 
sibilatrix: 1 ex. al Prat de Llobregat l’1.V 
(PEGA). 1 ex. a la pineda de cal Francès el 
12.V (FMVB, MIBA, A. Crory) i 1 ex. a ca 
l’Arana (XLBA); darrera citació de pas 
prenupcial.  
 
Mosquiter Comú Phylloscopus collybita: 
1 ex. cantant a la pineda de ca l’Arana el 
24.V (FLSA, X. Dot, V. Sanz); darrera 
citació de pas prenupcial. 
 
Mosquiter de Passa Phylloscopus 
trochilus: 8 exs. a la Ricarda-ca l’Arana el 
14.V (XLBA). 
 
 
• REIETONS FINS A LÀNIDS  
 
  
Papamosques Gris Muscicapa striata: 3 
exs. a la Vidala més 1 ex. a la bassa dels 
Pollancres més 2 exs. a la riera de St. 
Climent el 13.V (R. Bastida). Més de 8 
exs. a la Ricarda-ca l’Arana el 14.V 
(XLBA); màxim mensual. 1 ex. al serrall 
Llarg el 28.V (R. Bastida). 
 
Mastegatatxes Ficedula hypoleuca: 10 
exs. a la Ricarda nord el 5.V (FLSA). 4 
exs. a la Ricarda el 14.V (XLBA); darrera 
citació de pas prenupcial. 
 
Mallerenga Cuallarga Aegithalos 
caudatus: Uns 10 exs. a la pineda del 
Remolar el 28.V (R. Bastida). 
 
Mallerenga Emplomallada Parus 
cristatus: NIDIFICANT 4 exs. a la 
capçalera de la Vidala el 13.V (R. Bastida). 
2 exs. amb ceba al bec al serrall Llarg el 
14.VI (R. Bastida). 
 
Mallerenga Carbonera Parus major: 
NIDIFICANT Observacions gairebé diàries. 
 
Teixidor Remiz pendulinus: NIDIFICANT 
Mínim 3 parelles nidificants als pollancres 
del voltant de la bassa del Campus 
Universitari de Castelldefels el 5.V (FLSA). 
1 ex. al canyar de la riera de St. Climent 
el 13.V (R. Bastida). 3 exs. a la Murtra el 
14.VI (R. Bastida); nidificant als 
pollancres del voltant. 
 
Oriol Oriolus oriolus: NIDIFICANT 1 
parella a la Ricarda el 14.V (XLBA). 1 ex. 
cantant a la pineda del Remolar el 16.V 
(FLSA) i 28.V (R. Bastida). 1 parella a la 
pineda del Remolar el 28.V (PBGA). 1 ex. 
a la pollancreda de la Vidala el 7.VI (R. 
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Bastida) i 1 ex. cantant al mateix lloc el 
14.VI (R. Bastida); segurament es tracti 
de dues parelles nidificants diferents. 
 
Escorxador Lanius collurio: 1 ex. mascle 
adult a les quadres del Remolar el 13.VI 
(RGBA). 
 
Botxí Lanius meridionalis: 1 ex. a St. 
Vicens dels Horts el 5.V (V. Sanz). 
 
Capsigrany Lanius senator: Diferents 
observacions d’exemplars en pas 
prenupcial. 1 ex. a la casa Groga el 22.V 
(X. Sampere); darrera citació de pas 
prenupcial. 
 
 
• CÒRVIDS 
 
Garsa Pica pica: NIDIFICANT 
Observacions diàries. 
 
Gralla Corvus monedula: 2 exs. a la 
bassa dels Pollancres el 5.VI (inf. RN Delta 
del Llobregat). 
 
 
• ESTORNELLS I PARDALS 
 
Estornell Vulgar Sturnus vulgaris: 
NIDIFICANT Observacions diàries. 
 
Pardal Comú Passer domesticus: 
NIDIFICANT Observacions diàries. 
 
Pardal Xarrec Passer montanus: 
NIDIFICANT Observacions diaries. 
 
 
 
 
 
 

• FRINGIL·LIDS I EMBERÍZIDS 
 
 
Verdum Carduelis chloris: NIDIFICANT 
Observacions diàries. 
 
Cadernera Carduelis carduelis: 
NIDIFICANT Observacions diàries. 1 ex. 
jove a ca l’Arana el 17.V (XLBA); 1ers 
joves de l’any. 
 
Gafarró Serinus serinus: NIDIFICANT 
Observacions diàries. 
 
Cruixidell Emberiza calandra: 2 exs. 
cantant per cal Tet el 4.V (FLSA, V. Sanz). 
1 ex. a cal Tet el 23.V (X. Sampere) i el 
13.VI (R. Bastida). 
 
 
• EXÒTICS 
 
 
Cotorra de la Patagònia Cyanoliseus 
patagonus: 3 exs. a ca l’Arana el 17.V 
(XLBA). 8 exs. a la bunyola el 24.V (FLSA, 
V. Sanz, X. Dot a: Cens Setmanal de la 
Llacuna de cal Tet 2004). 2 exs. a ca 
l’Arana el 13.VI (R. Bastida) i el 27.VI (R. 
Bastida). 
 
Aratinga de Cap Blau Aratinga 
acuticaudata: 1 ex. a can Camins el 24.V 
(XLBA). 
 
Bec de Corall Senegalès Estrilda astrild: 
5 exs. a l’estació biològica el 4.V (ARMC). 
4 exs. al riu entre el Prat i St.Boi el 31.V 
(R. Bastida). 2 exs. a la bassa dels 
Pollancres el 7.VI (R. Bastida). 2 exs. a la 
Bunyola el 27.VI (R. Bastida). 
 
 

• RESUM CLIMATOLÒGIC 
 

Aquest és un petit resum de les dades climatiques principals de l’estació 
automàtica del Servei de Metereologia de Catalunya (SMC) de Viladecans, 
corresponents als mesos de maig i juny  de 2004. Si voleu més informació, 
consulteu la plana d’internet del SMC a http://www.gencat.es/servmet/ 
 

 

   
 

Servei Metereològic de Catalunya 
MAIG 2004 
 

Temperatura mitjana del mes:    16,4ºC 
Temperatura mínima mitjana    11,9ºC (absoluta 7,6ºC  el 8.5) 
Temperatura màxima mitjana    21,0ºC (absoluta 24,9ºC el 20.5) 
Pluja total:      37,2 mm (màxim 12,7 l el 11.5). 
Dies de pluja:      9 

Dies de gelada :     0 
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JUNY 2004 
 

Temperatura mitjana del mes:    22,1ºC 
Temperatura mínima mitjana    17,2ºC (absoluta  14,5ºC el 4.6) 
Temperatura màxima mitjana    26,8ºC (absoluta  32,8ºC el 22.6) 
Pluja total:      13,2 mm (màxim 6,0, l el 13.6). 
Dies de pluja:      5 

Dies de gelada :     0 

 

 
 

 
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 
l’ 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
   
ARMC – Armand Ramal 
DBRA – Dani Burgas 
ECLA – Eduard Clemente 
FLSA – Ferran López 
FMVB – Francisco Macia 
FP?A – Ferran Pujol 
FSEB – Xavier 
Santaeufemia  
JCMC – Joan Castelló 
JPAA – Jesús Poncela 
MIBA – Marc Iranzo 

MMVA – Moisés Moreno 
NUTA – Néstor Urios 
PBGA – Pedro Bescós 
PEGA – Pau Esteban 
RGBA – Ricard Gutiérrez 
TMPA – Tomás Montalbo 
XE?A – Xavi Escobar 
XLBA – Xavi Larruy 
 
Eduard Gràcia 
Esther Lagunas 

Juan  Bescós 
Laura Puyol 
Marc Llobet 
Raúl Bastida 
Víctor Sanz 
Xavi Dot 
Xavier Sampere 
 
 
 

 
 

 
• CITACIÓ BIBLIOGRAFICA RECOMANADA: 

 
• Noticiari Complert :  
 
López, F. & Gutiérrez, R. (eds.). 2004. Noticiari Fenològic dels Ocells del Delta del Llobregat nº 21. 
Generalitat de Catalunya.  
• Espècies concretes: 
 
Clemente, E. 2004. Bitó Botaurus stellaris. In: López, F. & Gutiérrez, R. (eds.). 2004. Noticiari 
Fenològic dels Ocells del Delta del Llobregat nº 21.  
 
 

 
Publicat el desembre de 2004. 
Proper nº el febrer de 2005 
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La bosqueta pàl·lida anellada el 29.4.2004, una raresa a nivell català que ben justifica la 
present plana especial de fotografies (Ferran López) 
 

 
 


