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Editat i recopil.lat per Ferran López i Ricard Gutiérrez 

 

 

 

• No. 24 Novembre i Desembre 2004 

 

 

L’inici de la hivernada 2004-2005 va estar marcada pel seguiment 
de l’avifauna i de la seva distribució en el delta per mirar d’avaluar 
els impactes del pla d’infrastructures. Una de les eines més 
importants serien els recomptes d’ànecs que culminarien en el cens 
de gener de 2005, que serà comentat en el proper noticiari .  
Mentrestant, en aquest nou escenari de delta amb noves 
infrastructures, s’afegeixen també nouvinguts, nous ‘actors’ que si 
més no es fan més visibles o abundants en aquests darrers mesos: 
els porcs-senglars que han arribat suposadament a través del riu o 
el Garraf a l’entorn de les reserves per on es desplacen a vegades a 
la llum del dia com ho demostra un dels documents gràfics 
obtinguts per un visitant., Nous entorns, noves realitats. 
Definitivament els deltes són ecosistemes dinàmics. 
  
 
• ANÀTIDES 
 
Arriben els ocells hivernants i sòn 
destacables els nombres censats de xibec 
però sobre tot de morell de cap-roig, molt 
concentrats en localitats concretes del 
Delta. 
 
Cygne Blanc Cygnus olor: S’observen els 
dos exemplars durant els dos mesos a la 
llacuna de cal Tet (FLSA a: Cens Setmanal 
de la Llacuna de cal Tet 2004; R. Bastida).  
 
Oca Vulgar Anser anser: Augment 
progressiu d’exemplars a partir del mes de 
novembre al Remolar. 5 exs. a la 
maresma el 2.XI (FLSA), 6 exs. a la 
maresma el 6 i 12.XI (FLSA), 10 exs. eL 
25.XI (ARMC), 13 exs. el 21.XII (RGBA) i 
22.XII (FLSA) i 14 exs. a la maresma el 
29.XII (FLSA).  
 

Ànec Blanc Tadorna tadorna: Augment 
d’exemplars a la maresma del Remolar. 5 
exs. a la maresma el 6.XI (FLSA) i 21.XI 
(FLSA). 13 exs. a la maresma el 25.XI 
(ARMC, NUTA). 12 exs. a la maresma el 
19.XII (FLSA). 18 exs. a la maresma el 
27.XII (FSEB). 24 exs. a la maresma el 
29.XII (FLSA). 
  
Ànec Xiulador Anas penelope: 
Observacions regulars durant els dos 
mesos destacant 55 exs. a la llacuna de 
cal Tet el 8.XII (R. Bastida). 80 exs. al 
novembre i 99 exs. al desembre durant el 
Cens d’Anàtides Hivernants del Delta del 
Llobregat 2004-2005. Cal explicar que la 
majoria dels exemplars solen romandre a 
la llacuna de la Ricarda on asoleixen 
nombres importants (FLSA). 
 
Ànec Griset Anas strepera: 6 exs. a cal 
Tet el 7.XI (R. Bastida), 16 exs. el 13.XI 
(R. Bastida) i 30 exs. el 8.XII (R. Bastida). 
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Observacions regulars. 59 exs. al 
novembre i 28 exs. al desembre durant el 
Cens d’Anàtides Hivernants del Delta del 
Llobregat 2004-2005. 
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Xarxet Comú Anas crecca: Observacions 
diàries. 17 exs. al riu Llobregat entre el 
Prat i St. Boi el 10.XI (R. Bastida). 558 
exs. al novembre i 471 exs. al desembre 
durant el Cens d’Anàtides Hivernants del 
Delta del Llobregat 2004-2005. 
 
Ànec Collverd Anas platyrhynchos: 
Observacions diàries. 1048 exs. al 
novembre i 1763 exs. al desembre durant 
el Cens d’Anàtides Hivernants del Delta 
del Llobregat 2004-2005.  
 
Ànec Cuallarg Anas acuta: 5 exs. a cal 
Tet l’1.XI (R. Bastida). 16 exs. a la 
maresma els dies 3.XI (RGBA) i 6.XI 
(FLSA). 9 exs. a cal Tet el 7.XI (R. 
Bastida). 1 ex. al riu entre St. Boi i el Prat 
el 10.XI (R. Bastida). 10 exs. a la bassa 
dels Pollancres el 13.XII (R. Bastida). 18 
exs. al novembre i 12 exs. al desembre 
durant el Cens d’Anàtides Hivernants del 
Delta del Llobregat 2004-2005. 
 
Xarrasclet Anas querquedula: 1 ex. a la 
maresma el 7.XI (FLSA) fins el 15.XII 
(FLSA).  
 
Ànec Cullerot Anas clypeata: 
Observacions regulars a la maresma i cal 
Tet. 26 exs. a la llacuna de la Murtra el 
5.XI (R. Bastida). 244 exs. al novembre i 
206 exs. al desembre durant el Cens 
d’Anàtides Hivernants del Delta del 
Llobregat 2004-2005. 
 
Xibec Netta rufina: 12 exs. a cal Tet l’1.XI 
(R. Bastida). 6 exs. a cal Tet el 13 i 28.XI 
(R. Bastida) i 11 exs. a cal Tet el 8.XII (R. 
Bastida). 14 exs. al novembre i 4 exs. al 
desembre durant el Cens d’Anàtides 
Hivernants del Delta del Llobregat 2004-
2005.  
 

Morell Cap-roig Aythya ferina: 15 exs. a 
cal Tet l’1.XI (R. Bastida). Uns 100 exs. a 
la Ricarda el 6.XI (JAPC). 235 exs. a cal 
Tet el 12.XI (FLSA a: Cens Setmanal de la 
Llacuna de cal Tet 2004). Uns 250 exs. a 
la riera de St. Climent el 28.XI (X. 
Sampere). 347 exs. el novembre i 120 
exs. el desembre durant el Cens 
d’Anàtides Hivernants del Delta del 
Llobregat 2004-2005. 
 
Morell de Plomall Aythya fuligula: 1 ex. 
a cal Tet el 18.XI (FLSA a: Cens Setmanal 
de la Llacuna de cal Tet 2004). 3 exs. a 
cal Tet el 20.XI (R. Bastida). 3 exs. a la 
Vidala el 23.XII (R. Bastida) i 7 exs. el 
27.XII (R. Bastida).  
 
Ànec Negre Melanitta nigra: 8 exs. des 
de la Bunyola el 20.XI (R. Bastida); 1ª 
citació de pas postnupcial. 
�    PERDIUS A FAISANS 
 
 

Faisà Phasianus colchicus: Diferents 
observacions per la zona de cal Tet sense 
cap nombre destacable (FLSA). 
 
 
• OCELLS MARINS 
 
Impressionant concentració de baldrigues 
a les costes del delta durant uns dies de 
novembre que van poder ser censades 
tant amb recompte directe com amb l’ajut 
de tècniques de digiscoping, confirmant la 
xifra de 1120 exemplars, més del 20% del 
total d’efectius mundials de l’espècie  
balear junts en un sòl bàndol a les costes 
del delta. 
 
 
Cabusset  Tachybaptus ruficollis: 
Observacions diàries. 49 exs. a cal Tet el 
7.XI (R. Bastida). 2 exs. al riu entre St. 
Boi i el Prat el 10.XI (R. Bastida). 25 exs. 
a la Murtra l’11.XII (R. Bastida). 
 
 

 

 

Cabussó Emplomallat Podiceps 
cristatus: 1 ex. a la llacuna de cal Tet 
l’1.XI i el 7.XI (R. Bastida). 3 exs. davant 
la Bunyola el 13.XI (R. Bastida). 2 exs. a 
la platja de ca l’Arana el 6.XII (X. 
Sampere). 3 exs. a la platja del Remolar 
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el 23.XII (R. Bastida). 5 exs. de s de la 
gola de la Bunyola el 25.XII (R. Bastida). 
 
Cabussó Coll-negre  Podiceps nigricollis: 
Observacions reglars durant els dos mesos 
a la llacuna de cal Tet destacant 7 exs. el 
7.XI (R. Bastida) i 5 exs. a la platja de ca 
l’Arana el 6.XII (X. Xampere). 1 ex. a la 
riera de St. Climent el 6.XII (S. 
Hernández). 1 ex. a la Vidala el 8.XII i el 
23.XII (R. Bastida). 
 

Baldriga Mediterrània Puffinus 
yelkouan: 10 exs. des del mirador de cal 
Francès el 5.XII (PBGA).  
 
Baldriga Balear Puffinus mauretanicus: 
1120 exs. a la platja del Remolar el 21.XI 
(RGBA, FSEB, ARMC). 957 exs. a la platja 
del Remolar el 22.XI (FSEB, ARMC) i uns 
600 exs. el 24.XI (X. Sampere).  
 
 
 
 
 

Part del grup de baldrigues observat a la platja del Remolar el 21.XI, acompanyades de 
gavians de potes grogues Larus michahellis (Foto: Armand Ramal) 
 
 
 
Baldriga Balear/Mediterrània Puffinus 
yelk/maur: Estol d’uns 20-25 exs. a la 
platja del Remolar el 6.XII (S. 
Hernández).  
Baldriga Cendrosa Calonectris 
diomedea: 4 exs. des de la la gola de la 
Bunyola el 7.XI (R. Bastida); darrera 
citació de pas postnupcial. 
 
Mascarell Morus bassanus: 12 exs. des 
de la gola de la Bunyola l’1.XI (R. 
Bastida), 13 exs. el 7.XI (R. Bastida), 14 
exs. el 20.XI (R. Bastida) 8 exs. el 25.XII 
(R. Bastida) i 16 exs. el 29.XII (R. 
Bastida). 
 
Corb Marí Gros Phalacrocorax carbo: 
Observacions diàries. 
 
 
 
 
 
 
 
 
• ARDÈIDES FINS FLAMENCS 
 
 
És molt rellevant el fet, potser ara ja 
habitual però fa uns anys gairebé 
impensable, de constatar la hivernada 
regular del bitó al delta del Llobregat. No 
únicament tenim la certesa d’observar 
ocells amb regularetat, fet que ha 
esdevingut un atractiu afegit per a la 
maresma de les Filipines, sinó que un 
desitjable increment de la prospecció al 
sector pratenc probablement donaria 
sorpreses quant a la presència de bitons 
en aquell sector deltaic.  L’arribada de 
bitons hivernants ve però presidida els 
darrers anys per la recollida d’exemplars 

cansats i exhausts que no arriben al delta 
i cauen a la ciutat, tot just uns kilòmetres 
abans del refugi que és el delta. Enguany 
també ha passat però sortosament s’ha 
pogut recuperar l’ocell que va ser 
convenientment alliberat a les Filipines on 
va restar durant l’hivern. Destacable 
també des del punt de vista fenològic la 
presència hivernal de martinet menut. 
 
Bitó Botaurus stellaris: Es continua 
observant al canyar de la maresma 
l’exemplar que va ser observat l’octubre 
passat (López, F. & Gutiérrez, R. (eds.). 
2004.  Noticiari Fenològic dels Ocells del 
Delta del Llobregat nª 23): 1 ex. al canyar 
de la maresma l’1.XI (AMLA) observant-se 
practicament a diari fins el 15.XI (PBGA) 
que s’observen 2 exs. al mateix lloc, 
repetint-se l’observació els dies 16.XI 
(PBGA) i 17.XI (PBGA). El 26.XI s’allibera 
al canyar de la maresma 1 ex. procedent 
del centre de recuperació de Torreferrussa 
amb anella metàl.lica (RN Delta del 
Llobregat). A partir d’aquesta data 
diferents observacions al canyar de la 
maresma de 2 exs. sense anella i 1 ex. 
amb anella.  
 
Martinet Menut Ixobrychus minutus: 1 
ex. a la maresma el 16.XI (JCMC), 1 ex. el 
18.XI (FLSA, JCMC), 1 ex. el 24.XI (X. 
Sampere), 1 ex. l’11.XII (ARMC) i 1 ex. el 
23.XII (R. Bastida); sembla ser que es 
tracta del mateix exemplar. 
 
Martinet de Nit Nycticorax nycticorax: 
Observacions durant els dos mesos amb 
nombres màxims de 17 exs. a la bassa 
dels Pollancres el 14.XI (X. Sampere), 31 
exs. el 15.XI (PBGA), 38 exs. el 29.XI 
(FLSA) i 36 exs. el 29.XII (FLSA). 
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Martinet Ros Ardeola ralloides: 1 ex. a 
cal Tet l’1.XI (R. Bastida); darrera citació 
de pas postnupcial. 
 
Martinet Blanc Egretta garzetta: 
Observacions regulars durant els dos 
mesos. 37 exs. al riu entre St. Boi i el Prat 
el 10.XI (R. Bastida). 35 exs. a la Riera de 
Sant Climent el 13.XII (R. Bastida). 
 
Agró Blanc  Egretta alba: 1 ex. a la 
maresma el 5.XI (PBGA). 2 exs. a la 
maresma el 8.XI (FSEB) i el 14.XI (X. 
Sampere). 4 exs. a la maresma el 15.XI 
(FLSA, RGBA, FSEB; PBGA). 1 ex. a la 
maresma del 16.XI (R. Bastida) fins el 
17.XI (XLBA). 1 ex. a la bassa dels 
Pollancres el 20.XII (PBGA). 
 
Bernat Pescaire Ardea cinerea: 
Observacions diàries. 70 exs. a cal Tet el 
12.XI (FLSA a: Cens Setmanal de la 
Llacuna de cal Tet 2004). 54 exs. a la 
bassa dels Pollancres el 27.XII (R. 
Bastida). 
 
Cigonya Blanca Ciconia ciconia: Es 
continua observant l’exemplar dels 
anteriors mesos a la maresma (FLSA; 
PBGA, RGBA, FSEB, R. Bastida).  

 
Cigonya Negra Ciconia nigra: 1 ex. a la 
maresma el 8.XI (RGBA, FSEB, ARMC). 1 
ex. a la maresma el 16.XI (R. Bastida) i el 
17. XI (XLBA). 
 
 
Becplaner Platalea leucorodia: 
Observacions regulars durant els dos 
mesos. 4 exs. a la maresma l’1.XI (FLSA) 
fins el 14.XI (X. Sampere). 1 ex. a la 
maresma amb anella PVC de color blau 
amb codi BU el 17.XI (XLBA) fins el 29.XII 
(FLSA); cal recordar que aquest mateix 
exemplar s’observava des del 23.10.2004 
(ARMC; X. Sampere; PBGA. 2004. Platalea 
leucorodia. In: López, F. & Gutiérrez, R 
(eds.). 2005. Noticiari Fenològic dels 
Ocells del Delta del Llobregat nº 23). 
 
Flamenc  Phoenicopterus roseus: Es 
continua observant l’ex. del mes passat 
fins el 15.XI on s’observen 2 exs. a la 
maresma (RGBA, FSEB) fins el 16.XI 
(PBGA). A partir d’aquesta data 
observacions diàries d’1 ex. a la maresma 
fins el 29.XII (FLSA). 
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El bitó alliberat el 12.Xi a les Filipines i que restaria l’hivern amb nosaltres. Un dels ocells 
més amenaçats de la Península, en perill crític d’extinció segons el darrer Libro Rojo de las 
Aves de España. El Delta del Llobregat és una localitat regular d’hivernada (Foto: Armand 
Ramal) 
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Vista de la maresma des de l’aguait de la maresma el 5.XI. Observeu els tres becs-planers 
en primer terme, acompanyats d’anàtides diverses, sobre tot collverds (Foto: Ricard 
Gutiérrez) 
 
 
 
• RAPINYAIRES 
 
Observacions irregulars d’esparver i astor 
que sembla es beneficien de l’absència de 
persones a la pineda de l’antic càmping 
Toro-Bravo. 
 
  
Arpella Vulgar Circus aeruginosus: 
Observacions diàries durant els dos 
mesos. Es calcula que enguany estan 
hivernant entre 7 i 8 exs. per tot el delta 
(FLSA, FSEB). 
 
Esparver Vulgar Accipiter nisus: 1 ex. a 
la maresma el 6.XI (PBGA). 2 exs. a la 
bassa del Pí més 1 ex. a Reguerons el 
14.XI (X. Sampere). 1 ex. a la bassa dels 
Pollancres el 28.XI (FLSA). 1 ex. sobre la 
bassa dels Pollancres el 29.XII (FLSA). 
  
Astor Accipiter gentilis: 1 ex. femella a la 
maresma l’1.XI (FLSA, JCPA). 1 ex. a la 
bassa dels Pollancres el 3.XI (RGBA). 1 
ex. a la maresma el 7.XI (FLSA) fins el 
22.XII (FLSA); observacions regulars. 

 
Aligot Vulgar Buteo buteo: 1 ex. a la 
maresma (FLSA) i 2 exs. a la pineda de 
cal Tet el 7.XI (R. Bastida). 9 exs. a 
Reguerons el 14.XI (X. Sampere); nombre 
important. 2 exs. a la bassa dels 
Pollancres el 29.XI (FLSA). 
 
Àliga Calçada Hieraaetus pennatus: 1 ex. 
a la maresma el 7.XI (FLSA) i el 2.XII 
(FSEB). 1 ex. al riu entre St. Boi i el Prat 
el 9.XII (R. Bastida). 
 
Àliga Pescadora Pandion haliaetus: 1 ex. 
a la Vidala el 12.XII (M. Casas). 
 
Xoriguer Comú Falco tinnunculus:  
Observacions regulars durant els dos 
mesos. 
 
Falcó Pelegrí Falco peregrinus: 
Observació regular d’1 ex. durant els dos 
mesos. 1 ex. a la maresma del 4.XI (X. 
Sampere, NUTA) fins l’11.XII (ARMC). 1 
ex. a cal Tet el 25 i 29.XII (R. Bastida). 
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Un jove d’arpella fotografiat a la maresma de les Filipines el 13.XII (Foto: Pedro Bescós) 
 
 
 
• RAL·LIDS FINS A SISÓ 
 
Una altra cita de Sisó, que ve a demostrar 
el potencial dispersiu de l’espècie a casa 
nostra, que ocupa regularment els secans 
lleidatans 
 
Rascló Rallus aquaticus: Diferents 
citacions durant els dos mesos. 2 exs. a la 
maresma més 1 ex. a la bassa dels 
Pollancres el 28.XI (FLSA). 
 
Polla d´Aigua Gallinula chloropus: 
Observacions regulars. 160 exs. a la 
Murtra el 5.XI (R. Bastida). 
 
Polla Blava Porphyrio porphyrio: 
Observacions gairebé diàries a la 
maresma del Remolar. 3 exs. a la bassa 
dels Pollancres el 16.XI (R. Bastida). 
 
Fotja Vulgar Fulica atra: Observacions 
diàries durant els dos mesos. 281 exs. a 
cal Tet el 12.XI (FLSA a: Cens Setmanal 
de la Llacuna de cal Tet 2004). A partir 
d’aquesta data augment d’exemplar en 
aquesta mateixa zona. 
 
Grua Grus grus:  13 exs. sobre l’estació 
biològica del Remolar el 5.XI (RGBA, 

FSEB, ARMC, NUTA); 1ª citació de pas 
postnupcial. 4 exs. a la maresma l’11.XI 
(NUTA). 
 
Sisó Tetrax tetrax: 1 ex. mascle sobre la 
maresma direcció platja el 15.XI (FSEB); 
aquesta espècie comença a ser habitual 
en aquestes dates. Citacions que fan 
referència sempre entre l’aeroport, 
maresmes del Remolai i platja del 
Remolar. 
 
 
• LIMÍCOLES 
 
Diversitat de cites i d’espècies pròpies de 
la fi del pas post-nupcial i del principi de la  
hivernada. Interessants cites hivernals de 
corriol petit, becut i en general poques 
daurades grosses probablement per 
manca d’hàbitat adequat. 
 
Cames Llargues Himantopus 
himantopus: 3 exs. a la maresma fins el 
2.XI (FLSA); darrera citació de pas 
postnupcial. 
 
Bec d´Alena Recurvirostra avosetta: 
Observacions diàries d’ 1 ex. a la 
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maresma del 8.XI (FSEB) fins el 16.XI 
(PBGA). 
 
Torlit Burhinus oedicnemus:  1 ex. als 
calaixos de depuració el 18.XI (FLSA a: 
Cens Setmanal de la Llacuna de cal Tet 
2004). 
 
Corriol Petit Charadrius dubius:  1 ex. a 
la maresma el 10.XI (FLSA). 1 ex. al riu 
entre St. Boi i el Prat el 10.XI i el 18.XII 
(R. Bastida). 3 exs. a cal Bielo el 25.XII 
(R. Bastida). 
 
Daurada Grossa Pluvialis apricaria: 6 
exs. a la maresma el 6.XI (FLSA; PBGA) 
fins el 21.XI (FLSA). Uns 200 exs. a la 
maresma el 8.XII (X. Sampere); entrada 
d’exemplars. Uns 200 exs. a la maresma 
el 13.XII (FSEB). 
 
Fredeluga Vanellus vanellus: 
Observacions regulars durant els dos 
mesos. 375 exs. a la maresma el 8.XII (R. 
Bastida). 989 exs. a la maresma el 29.XII 
(FLSA). 
 
Territ Tresdits Calidris alba: 7 exs. a la 
platja de ca l’Arana el 7.XI (R. Bastida). 
12 exs. a la platja del Remolar el 2.XII 
(FSEB). 16 exs. a la gola de la Bunyola el 
19.XII (R. Bastida). 
 
Territ Menut Calidris minuta:  
Observacions regulars a la maresma 
durant els dos mesos destacant 4 exs. els 
dies 10.XI (FLSA) i 23.XII (PBGA).  
 
Territ Becllarg Calidris ferruginea: 1 ex. 
a la maresma el 2.XI (FLSA) observant-se 
regularment fins el 10.XI (FLSA). 
 
Territ Variant Calidris alpina: 
Observacions regulars a la maresma 
destacant 19 exs. el 10.XI (FLSA), 9 exs. 
el 27.XI (FLSA) i 10 exs. el 23.XII (PBGA). 
  
Batallaire Philomachus pugnax: 1 ex. a la 
maresma el 6.XI (X. Sampere) observant-
se diariament fins el 24.XI (RGBA). 1 ex. a 
la maresma el 22.XII (FLSA); segurament 
es tracti del mateix exemplar hivernant. 
 
Becadell Sord Lymnocryptes minimus: 1 
ex. a la maresma el 21.XII (ARMC); molt 
poques observacions durant aquest 
hivern. 
 
Becadell Comú Gallinago gallinago: 
Observacions regulars durant els dos 
mesos. 
 
Becut Numenius arquata: 1 ex. a la platja 
del Remolar el 27.XII (R. Bastida). 

 
Pòlit Cantaire Numenius phaeopus: 1 ex. 
sobre cal Tet el 7.XI (R. Bastida). 
 
Gamba Roja Pintada Tringa erythropus: 
Observacions regulars a la maresma 
durant els dos mesos destacant 5 exs. el 
7.XI (FLSA) i 7 exs. el 15.XI (FLSA). 
 
Siseta Tringa stagnatilis: 1 ex. al camp de 
futbol el 8.XI (FSEB); darrera citació de 
pas postnupcial. 
 
Gamba Verda Tringa nebularia: 1 ex. a 
cal Tet l’1.XI (R. Bastida). 1 ex. a la 
maresma el 7.XI (FLSA) i el 9.XI (PBGA). 
 
Xivita Tringa ochropus: Diferents 
observacions durant els dos mesos. 7 exs. 
al riu entre St. Boi i el Prat el 10.XI (R. 
Bastida) i 4 exs. el 9.XII i 18.XII (R. 
Bastida). 1 ex. a la maresma el 19.XII 
(FLSA; PBGA). 
 
Valona Tringa glareola:  4 exs. a la 
maresma el 2.XI (FLSA).  2 exs. a la 
maresma el 6.XI (FLSA). 1 ex. a la 
maresma entre el 7.XI (FLSA) i el 19.XI 
(R. Bastida). 2 exs. a la maresma el 8.XII 
(R. Bastida). 
 
Xivitona Actitis hypoleucos: 4 exs. al riu 
entre St. Boi i el Prat el 10.XI (R. Bastida9 
i 7 exs. el 18.XII (R. Bastida). 1 ex. a la 
maresma el 16.XI (R. Bastida). 
 
 
• PARÀSITS, LARIDS , XATRACS I 

GAVOTS 
 
Cites d’espècies típicament hivernals de 
les quals destacar-ne la cita de gavina 
cendrosa a la maresma de les Filipines  
 
 
Paràsit Cuapunxegut  Stercorarius 
parasiticus: 1 ex. des de la Bunyola el 
7.XI  i el 13.XI (R. Bastida). 2 exs. des de 
la Bunyola el 25.XII (R. Bastida) i 1 ex. el 
29.XII (R. Bastida). 
 
Pàrasit Gros Stercorarius skua: 1 ex. des 
de la Bunyola el 19.XII (R. Bastida). 1 ex. 
des del mirador de cal Francès el 27.XII 
(R. Bastida). 
 
Gavina Capnegra Larus melanocephalus: 
206 exs. a cal Tet l’1.XI (R. Bastida) i uns 
300 exs. el 28.XI (R. Bastida). 
 
Gavina Menuda Larus minutus: 1 ex. de 
1er hivern a la Vidala el 8.XII (R. Bastida) 
fins el 13.XII (R. Bastida). 1 ex. de 1er 
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hivern a la gola de la Bunyola el 29.XII (R. 
Bastida).  
 
Gavina Vulgar Larus ridibundus: 
Observacions regulars durant els dos 
mesos. 1174 exs. a la maresma el 10.XII 
(FLSA). Uns 1000 exs. a la Vidala el 13.XII 
(R. Bastida). 
 
Gavina Cendrosa Larus canus: 1 ex. de 
1er hivern a al maresma l’11.XII (XE?A; 
PBGA i altres) fins el 14.XII (FLSA, JCMC). 
  
Gavià Fosc Larus fuscus: Pocs reculls 
durant els dos mesos. 3 exs. a la 
maresma el 15.XII (FLSA) i 7 exs. el 
22.XII (FLSA). 
 
Gavià Argentat Larus michahellis: 
Observacions regulars durant els dos 

mesos. Uns 1500 exs.  a cal Tet el 28.XI 
(R. Bastida). 
 
Xatrac Becllarg Sterna sandvicensis: 2 
exs. a la maresma el 6.XI (PBGA) i l’11.XI 
(PBGA); poques citacions fora de la 
primera linea de mar. 19 exs. aturats a la 
platja del Remolar el 23.XII (R. Bastida). 
 
Gavot  Alca torda: 23 exs. des de la gola 
de la Bunyola el 13.XI (R. Bastida); 1ª 
citació de pas postnupcial. 6 exs des de la 
gola de la Bunyola el 25.XII (R. Bastida). 
 

 
Un primer hivern de gavina cendrosa detectat entre rialleres el 11.XI a les Filipines (Foto: 
Xavier Escobar) 
 
 
• COLOMS A FALCIOTS 
 
 
Colom Roquer Columba livia: 
Observacions diàries. 
 
Xixella Columba oenas: 3 exs. a cal Tet el 
12.XI (FLSA a: Cens Setmanal de la 
Llacuna de cal Tet 2004). 2 exs. sobre la 

Vidala antiga el 15.XII (FLSA); enguany 
sembla ser que torna a hivernar al delta 
coincidint amb l’augment en grups 
importants a altres localitats catalanes. 
 
Tudó Columba palumbus: Observacions 
regulars durant els dos mesos. 
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Tórtora Turca Streptopelia decaocto: 
Observacions regulars. 88 exs. als camps 
de la Murtra el 5.XI (R. Bastida). 
 
Cotorra de Kramer Psittacula krameri: 3 
exs. al riu entre St. Boi i el Prat el 10.XI 
(R. Bastida). 
 
Cotorra de Pit Gris Myiopsitta 
monachus: Observacions regulars durant 
els dos mesos. 
 
Mussol Comú Athene noctua: 2 exs. a cal 
Nani l’1.XI (R. Bastida). 1 ex. a la pineda 
del Remolar el 23.XII (R. Bastida). 
 
Mussol Banyut Asio otus: 1 ex. a una 
nau de l’aeroport el 8.XI (X. Sampere). 
 
 
• BLAUETS A PICOTS 
 
 
Blauet Alcedo atthis: Pocs reculls durant 
els dos mesos. 9 exs. capturats per 
l’anellament durant els dos mesos (JCMC). 
 
Colltort Jynx torquilla: 1 ex. capturat el 
14.XII per l’anellament durant els dos 
mesos (JCMC). 
 
Picot Verd Picus viridis: Diferents 
observacions a les pinedes del delta. 2 
exs. a la pineda de cal Tet el 7.XI (R. 
Bastida). 1 ex. capturat el 13.XII per 
l’anellament durant els dos mesos (JCMC). 
 

 
• ALAUDIDS, ORENETES I TITELLES 
 
 
Cogullada Vulgar Galerida cristata: 
Observacions regulars. 
 
Alosa Vulgar Alauda arvensis: 
Observacions regulars. 16 exs. al serrall 
Llarg el 5.XI (R. Bastida). 9 exs. a cal Tet 
el 7.XI (R. Bastida). 30 exs. al serrall Llarg 
l’11.XII (R. Bastida). 
 
Roquerol Ptyonoprogne rupestris: Uns 50 
exs. sobre el Remolar el 20.XII (FLSA), 
uns 100 exs. el 21 i 22.XII (FLSA) i uns 90 
exs. sobre la riera de St. Climent el 27.XII 
(R. Bastida). 
 
Oreneta Vulgar Hirundo rustica: 1 ex. 
sobre l’estació biològica el 17.XI (FLSA). 
 
Titella Anthus pratensis: Observacions 
regulars durant els dos mesos. 
 
Grasset de Muntanya Anthus spinoletta:  
Pocs reculls durant els dos mesos. 

 
Cuereta Groga Motacilla flava:1 ex. a la 
maresma el 8.XI (PBGA). 1 ex. a 
Reguerons el 11.XII (R. Bastida) i 1 ex. el 
22.XII (R. Bastida); poques citacions en 
aquestes dates tant tardanes. 
 
Cuereta Torrentera Motacilla cinerea:  
Diferents observacions. 3 exs. al riu entre 
St. Boi i el Prat el 10.XI (R. Bastida). 3-4 
exs. pels itineraris del Remolar el 28.XI 
(FLSA). 3 exs.  ala Murtrassa el 6.XII (S. 
Hernández). 8 exs. junts al riu entre St. 
Boi i el Prat el 18.XII (R. Bastida). 
 
Cuereta Blanca Motacilla alba: 
Observacions diàries. 
 
 
• TÚRDIDS 
 
Cargolet Troglodytes troglodytes: 3 exs. 
capturats per l’anellament durant els dos 
mesos (JCMC). 
 
Pit-roig Erithacus rubecula: Observacions 
diàries. 22 exs. capturats per l’anellament 
durant els dos mesos (JCMC). 
 
Cotxa Blava Luscinia svecica: 1 ex. a la 
Bunyola el 7.XI (R. Bastida). 1 ex. al camp 
de futbol el 23.XII (R. Bastida). 3 exs. 
capturats per l’anellament durant els dos 
mesos (JCMC). 
 
Cotxa Fumada Phoenicurus ochruros: 
Pocs reculls d’aquesta espècie durant els 
dos mesos. 
 
Bitxac Comú Saxicola torquatus: 
Observacions regulars.  
 
Merla Turdus merula: Observacions 
regulars. 2 exs. capturats per l’anellament 
durant els dos mesos (JCMC). 
 
Tord Comú Turdus philomelos: 
Observacions regulars. 
 
Griva Turdus viscivorus:  1 ex.  a la basas 
dels Pollancres l’1.XI (FLSA). 
 
Griva Cerdana Turdus pilaris: 1 ex. als 
itineraris de la bassa dels Pollancres el 
22.XII (FLSA). 
 
• SÍLVIDS 
 
A destacar la presència hivernal 
relativament freqüent de tallaretes 
cuallargues, que han estat de presència 
irregular els darrers anys 
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Rossinyol Bord Cettia cetti: 
Observacions regulars. 9 exs. capturats 
per l’anellament durant els dos mesos 
(JCMC). 
 
Trist Cisticola juncidis: Observacions 
regulars. 4 exs. capturats per l’anellament 
durant els dos mesos (JCMC). 
 
Boscarla Mostatxuda Acrocephalus 
melanopogon: 7 exs. capturats per 
l’anellament durant els dos mesos (JCMC). 
 
Boscar de Canyar Acrocephalus 
scirpaceus: 1 ex. als itineraris del Remolar 
el 6.XI (FLSA); darrera citació de pas 
postnupcial. 
 
Tallareta Cuallarga Sylvia undata: 2 
exs. als calaixos de depuració el 7.XI (R. 
Bastida). 
2 exs. a Reguerons el 24.XI (XLBA). 1 ex. 
a la platja del Remolar el 26.XI (RGBA, 
FSEB). 2 exs. a cal Tet el 28.XI (R. 
Bastida). 2 exs. a Reguerons l’11.XII (R. 
Bastida). 1 ex. a la platja del Remolar el 
27.XII (R. Bastida). 
 
Tallarol Capnegre Sylvia melanocephala: 
Pocs reculls d’aquesta espècie durant els 
dos mesos. 5 exs. capturats per 
l’anellament durant els dos mesos (JCMC). 
 
Mosquiter Comú Phylloscopus collybita: 
139 exs. capturats per l’anellament durant 
els dos mesos (JCMC). 
 
 
• REIETONS FINS A LÀNIDS  
 
 
Mallerenga Cuallarga Aegithalos 
caudatus: 6 exs. capturats per 
l’anellament durant els dos mesos (JCMC). 
 
Mallerenga Emplomallada Parus 
cristatus:  2 exs. a la pineda de la Murtra 
l’11.XII (R. Bastida). 
 
Mallerenga Petita Parus ater: 1 ex. a la 
Vidala el 23.XII (R. Bastida). 1 ex. a la 
pineda de cal Francès el 27.XII (R. 
Bastida). 
 
Mallerenga Carbonera Parus major: 
Observacions regulars durant els dos 
mesos. 2 exs. capturats per l’anellament 
durant els dos mesos (JCMC). 
 
Raspinell Comú Certhia brachydactyla: 
Diferents observacions sense cap nombre 
important. 
 

Teixidor Remiz pendulinus: Diferents 
observacions sense cap nombre 
important. 
 
• CÒRVIDS 
 
Garsa Pica pica: Observacions gairebé 
diàries. 
 
Gralla Corvus monedula: 3 exs. a la 
maresma el 7.XI (FLSA), 2 exs. el 12.XII 
(ARMC) i 2 exs. el 15.XII (PBGA). 
 
 
• ESTORNELLS  FINS ESTRILIDS 
 
Estornell Vulgar Sturnus vulgaris: 
Observacions diàries. Uns 1200 exs. a cal 
Nani el 25.XII (R. Bastida). 
 
Estornell Negre Sturnus unicolor: 1 ex. a 
la maresma el 23.XII (R. Bastida). 
 
Pardal Comú Passer domesticus: 
Observacions diàries. 3 exs. capturats per 
l’anellament durant els dos mesos (JCMC). 
 
Pardal Xarrec Passer montanus: 
Observacions diàries. 8 exs. capturats per 
l’anellament durant els dos mesos (JCMC). 
 
Bec de Corall Senegalès Estrilda astrild: 
5 exs. adults amb un jove de l’any als 
voltants de l’estació biològica l’1.XI 
(FLSA). Uns 20 exs. a Reguerons l’11.XII 
(R. Bastida). 15 exs. a la Riera de Sant 
Climent el 22.XII (FLSA). 18 exs. a cal Roc 
el 31.XII (X. Sampere). Recordem que 
aquesta espècie està catalogada dins de la 
categoria C al delta ja que els darrers 
anys es reprodueix regularment i 
aparentment no hi ha indicis de nous 
escapaments que s’afegeixin a la població 
reproductora. 
 
 
• FRINGIL·LIDS I EMBERÍZIDS 
 
 
Pinsà Vulgar Fringilla coelebs: 
Observacions regulars. 
 
Gafarró serinus serinus: Observacions 
regulars. 
 
Verdum Carduelis chloris: Observacions 
regulars. 
 
Cadernera Carduelis carduelis: 
Observacions regulars. 
 
Lluer Carduelis spinus: 1 ex. a la UPC de 
Castelldefels el 13.XII (RGBA). 
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Passerell Comú Carduelis cannabina: 20 
exs. a cal Roc el 6.XII (X. Sampere). Uns 
20 exs. a la platja del Remolar el 22.XII 
(FLSA). 20 exs. a la platja del Remolar el 
27.XII (R. Bastida). 
 
Gratapalles Emberiza cirlus: 1 ex. a la 
platja del Remolar el 19.XI (FLSA) i el 
5.XII (PBGA). 5 exs. al riu entre el Prat i 
St. Boi el 9.XII (R. Bastida). 2 exs. a la 
platja del Remolar el 10.XII (X. Sampere) 
i 4 exs. el 22.XII (FLSA).  
 
Repicatalons Emberiza schoeniclus: 
Observacions regulars. 23 exs. capturats 
per l’anellament durant els dos mesos 
(JCMC). 
 
Cruixidell Emberiza calandra: 6 exs. a la 
platja del Remolar el 19.XI (R. Bastida), 2 
exs. el 10.XII (X. Sampere), 5 exs. el 
13.XII (R. Bastida i uns 30 exs. el 22.XII 
(FLSA). 
 
 
• EXÒTICS 
 
Cotorra de la Patagònia Cyanoliseus 
patagonus: 3 exs. sobre la maresma el 

28.XI (FLSA). 
 
Teixidor Daurat Euplectes afer: 12 exs. 
alguns d’ells joves, als calaixos de 
depuració el 7.XI (R. Bastida). 5 exs. als 
calaixos de depuració alimentant a un ex. 
jove el 13.XI (R. Bastida). 
 
• FE D’ERRADES 
 

 

Corriol Petit Charadrius dubius: Errada 
de localitat. En el noticiari num. 23 
(López, F. Gutiérrez, R. (eds.). 2004. 
Noticiari Fenològic dels Ocells del delta del 
Llobregat nº 23. Generalitat de Catalunya)  
on  diu: 15 exs. a la Ricarda el 14.IX 
(XLBA), hauria de ser 15 exs. a Reguerons 
el 14.IX (XLBA). 
 
Balquer Acrocephalus arundinaceus: 
Errada de localitat. En el noticiari num. 23 
(López, F. Gutiérrez, R. (eds.). 2004. 
Noticiari Fenològic dels Ocells del delta del 
Llobregat nº 23. Generalitat de Catalunya)  
on  diu: 1 ex. cantant a la Ricarda el 24.X 
(XLBA/SEO-Catalunya), hauria de ser 1 
ex. cantant a Reguerons el 24.X 
(XLBA/SEO-Catalunya). 

Impressionant imatge d’un adult de porc senglar creuant l’aiguamoll prop les illes de l’aguait 
de la maresma. Es tracta d’un adult que no és la primera vegada que es veu i del qual se’n 
te noticia de la seva presència irregular des de fa uns dos anys però del qual aquesta és la 
primera imatge de qualitat obtinguda. Noteu l’actitud de les fredalugues. (Foto: Pedro 
Bescós) 
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• 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 novembre  i desembre de 2004. Si voleu més 
informació,  
 
 

   
 

Servei Metereològic de Catalunya 
NOVEMBRE 2004 

Temperatura mitjana del mes:    11,5ºC 
Temperatura mínima mitjana    7,6ºC (absoluta 3,4ºC  el 15.11) 
Temperatura màxima mitjana    16,8ºC (absoluta 20,0ºC el 13.11) 
Pluja total:      14,3 mm (màxim 12,5 l l’1.11). 
Dies de pluja:      3 

Dies de gelada :     0 

 
DESEMBRE 2004 

Temperatura mitjana del mes:    10,1ºC 
Temperatura mínima mitjana    6,4ºC (absoluta  -1,7ºC el 29.12) 
Temperatura màxima mitjana    14,7ºC (absoluta  18,8ºC el 10.12) 
Pluja total:      54,5 mm (màxim 13,3, l el 8.12). 
Dies de pluja:      9 

Dies de gelada :     1 

 

 
 
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

AMLA – Amadeo Molina 
ARMC – Armand Ramal 
FLSA – Ferran López 
FSEB – Xavier 
Santaeufemia 
JAPC – Josep Antolí 
JCMC – Joan Castelló 

JCPA – Jose Luis Copete 
NUTA – Néstor Urios 
PBGA – Pedro Bescós 
RGBA – Ricard Gutiérrez 
XE?A – Xavi Escobar 
XLBA – Xavi Larruy 
 

Miquel Casas 
Raúl Bastida 
Santi Hernández 
Xavi Sampere 
 

                    Publicat el juny de 2005. 
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