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Editat i recopil.lat per Ferran López i Ricard Gutiérrez 

 

 

 

• No.  26 Març i Abril  2005 
 

 

La temporada de cria de 2005 va començar marcada pels freds i 
nevades tardanes del març, que deixaren un Garraf blanc (mai 
millor dit) de teló de fons del flanc oest de la reserva. Perquè el 
flanc va continuar estant ocupat per grues (de ferro), camions, 
monticles de terra, soroll i en definitiva, alteració  de la fesomia del 
delta que coneixiem per ser transformat en l’escenari d’una de les 
concentracions d’infrastructures més importants del país, tot això 
adobat pels aterratges dels avions per la tercera pista sobrevolant 
les reserves naturals a baixa cota.  
Però encara hi ha vida al Llobregat (diuen). Els animals s’entesten 
en continuar venint a aquesta zona d’importància mundial per a la 
preservació de la fauna i reconeguda internacionalment per aquest 
motiu i ja durant aquests mesos les perdius de mar ocuparen la 
seva colònia de cria, els ànecs blancs van tornar a niar per segon 
any consecutiu en l’únic lloc de Catalunya on ho fan fora del delta de 
l’Ebre i la migració va tornar a meravellar els milers de visitants de 
la reserva aquests mesos.  
I és que  la natura és molt sàbia, més que molts humans, i no 
adonar-se’n és voler secar el mar a galledes. 
 
 
• ANÀTIDES 
 
Comença la temporada de nidificació al 
delta que comportaria un bon registre 
d’espècies nidificants. A diferència de l’any 
2004 els cignes van abandonar el delta el 
febrer i únicament restaren espècies 
autòctones a la zona. També es registra la 
marxa de les espècies hivernants i grups 
d’ànecs migratoris al litoral, dels que 
destaca un dels màxims històrics (sinó el 
que més) de Xarrasclet amb 310 
exemplars en un sol grup.  
 
 

Ànec blanc Tadorna tadorna:  
NIDIFICANT  
69 exs. a la maresma l’1.III (X. Sampere), 
58 exs. el 7.III (FLSA), 51 exs. el 8.III 
(FLSA), 50 exs. el 12.III (X. Sampere) i el 
22.III (FLSA). 1 parella entrant i sortint 
d’un forat de Carrabiners el 18.III (AOTA; 
FLSA) i el 27.III (XLBA) on s’observa que 
el mascle te anella. 19 exs. a la maresma 
el 18.IV (FLSA); descens d’exemplars al 
Remolar. 1 ex. adult amb 10 pollets als 
calaixos de depuració el 27.IV (AOTA); 1ª 
parella nidificant de l’any del total de 
2-3 que ho farien el 2005 (una a les 
Filipines i dos a la RN Ricarda – Ca 
l’Arana) 
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Ànec xiulador Anas penelope: 47 exs. a 
la llacuna de la Ricarda el 4.III (FLSA). 3 
exs. a cal Tet el 18.III (FLSA a: Cens 
Setmanal de la Llacuna de cal Tet 2005); 
darrera citació de pas prenupcial. 
 
Ànec griset Anas strepera: 40 exs. a la 
llacuna del Remolar el 10.III (RGBA, 
FSEB).  4 exs. mascle i 4 exs. femelles a 
la maresma el 29.III (ARMC). 4 parelles a 
la bassa dels Pollancres més 1 parella a la 
maresma el 6.IV (FLSA). 
 
Xarxet comú Anas crecca: 58 exs. a la 
maresma el 5.IV (FLSA). 3 exs. davant la 
Magarola el 22.IV (AOTA). 
 
Ànec collverd Anas platyrhynchos: 
Observacions diàries. 1 ex. femella amb 
14 polls a la Vidala el 21.III (FLSA, FSEB, 
ARMC); 1ª data de nidificació d’aquesta 
espècie de l’any. El cens de nidificants, 
efectuat en base a recompte de parelles i 
mascles, va donar un total de 563 
parelles.  Dos nius afectats per l’incendi 
del 7.III  (vegeu fotos) 
 
Ànec cuallarg Anas acuta: 1 ex. a la 
maresma durant tot el mes de març fins 
l’11.IV (FLSA). 
 
Xarrasclet Anas querquedula: 7 exs. a la 
bassa dels Pollancres el 13.III (X. 
Sampere). 10 exs. a la maresma el 19.III 
(J. Ibáñez). 12 exs. a la maresma el 20.III 
(FLSA). 28 exs. entren de mar a ca l’Arana 
el 21.III (AOTA). 310 exs. davant de ca 
l’Arana el 25.III (R. Bastida; XLBA);màxim 
històric! 
 
Ànec cullerot Anas clypeata: 
Observacions regulars durant els mes de 
març (FLSA). 
 
Xibec Netta rufina: 5 exs. mascles i 2 
exs. femelles a la maresma el 21.III 
(FSEB). 14 exs. a la llacuna de cal Tet el 
26.III (XLBA). 5 exs. mascles i 2 exs. 
femelles a la Vidala el 29.III (ARMC). 
 
Morell cap-roig Aythya ferina: Uns 200 
exs. a la llacuna del Remolar el 10.III 
(RGBA, FSEB). Uns 30 exs. a la riera de 
St. Climent el 22.III (R. Bastida). Estol de 
12 exs. sobre la maresma el 23.III (FLSA, 
X. Sampere). 8 exs. mascles i 3 exs. 
femelles a la Vidala el 29.III (ARMC). Uns 
48 exs. a la bassa del Pí el 30.III (R. 
Bastida). Uns 30 exs. a la bassa del Pí el 
4.IV (R. Bastida). 1 ex. a la riera de St. 
Climent el 22.IV (FLSA). 
 
Morell de plomall Aythya fuligula: 1 ex. 
a cal Tet el 18.III (FLSA a: Cens Setmanal 

de la Llacuna de cal Tet 2005) fins el 
26.III (XLBA); darrera citació de pas 
prenupcial. 
 
Bec de serra mitjà Mergus serrator: 2 
exs. en pas davant de ca l’Arana el 25.III 
(R. Bastida; XLBA). 
 
 
 

• �    PERDIUS A FAISANS 
 
 

Faisà Phasianus colchicus: Diferents 
observacions per la mota del la llacuna de 
cal Tet durant els dos mesos (FLSA). 
 
 
 
• OCELLS MARINS 
 
 
Calàbria sp. Gavia sp.: 2 exs. davant la 
riera de St. Climent el 2.IV (MMVA, XE?A). 
 
Cabusset  Tachybaptus ruficollis: 
Observacions diàries durant els dos 
mesos. 
 
Cabussó emplomallat Podiceps 
cristatus: 4 exs. a la platja de Carrabiners 
el 13.III (X. Sampere). 1 ex. a la riera de 
St. Climent el 17.III (R. Bastida). 
 
Cabussó coll-negre  Podiceps nigricollis: 
1 ex. a la Ricarda el 4.III (FLSA). 1 ex. a 
la Vidala el 16.III (FLSA) i 2 exs. el 17.III 
(R. Bastida) fins el 24.III (R. Bastida). 6 
exs. a la llacuna de cal Tet el 18.III (FLSA 
a: Cens Setmanal de la Llacuna de cal Tet 
2005). 12 exs. a cal Tet i 5 exs. més al 
mar de ca l’Arana el 27.III (XLBA). 2 exs. 
a cal Tet el 21.IV (FLSA). 
 
Baldriga balear Puffinus mauretanicus: 
50 exs. a la platja del Remolar el 22.IV (X. 
Sampere; M. Casas). 
 
Baldriga cendrosa Calonectris 
diomedea: 3 exs. a la platja de ca l’Arana 
el 25.III (XLBA). Uns 40 exs. des del 
mirador de cal Francès el 23.IV (R. 
Bastida) i uns 50 exs. el 29.IV (R. 
Bastida). 
 
Mascarell Morus bassanus: Diferents 
observacions. 17 exs. des de la gola de la 
Bunyola el 25.III (R. Bastida). 
 
 
 
 



 3 

 
 

 

 

 
 

 
 
 
Època de canvis i contrastos: paisatge gairebé àrtic, amb el Garraf nevat al fons i forts 
fredorades amb temperatures sota zero els primers dies de març i ambient més estiuenc, 
amb el grup de flamencs, un nombrós bàndol d’ànecs blancs i altres espècies només uns dies 
més tard a la maresma de les Filipines (Fotos: Ricard Gutiérrez) 
 
 
Corb marí gros Phalacrocorax carbo: 252 
exs. als espigons de la Podrida el 5.III (X. 
Sampere). 210 exs. a la maresma el 
10.III (RGBA, FSEB). 28 exs. a la 
maresma el 21.III (FSEB) i 4 exs. el 6.IV 
(FLSA); descens d’exemplars. 
 
Corb marí emplomallat Phalacrocorax 
aristotelis:  1 ex. davant la Magarola el 
16.III (AOTA). 1 ex. des de la Bunyola el 
2.IV (XLBA). 
 
 
• ARDÈIDES FINS FLAMENCS 
 
Com ve passant els darrers anys, els 
bitons que han hivernat al delta ens 
deixen just quan comença la temporada 
de nidificació, a mitjans de març. Ja en 
aquesta mateixa època els bernats 
pescaires tenen polls petits als nius de la 
maresma. Enguany després d’una època 
de cria difícil per als bernats per les 

fredorades hivernals que els van afectar 
en plena incubació, la nidificació del 
bernat va fracasar força (dos polls anellats 
i que vàren volar) arran d’episodis de 
predació d’exemplars, al menys un d’ells a 
càrrec d’un àguila cuabarrada que va 
visitar la reserva a mitjans de mes. 
 
Bitó Botaurus stellaris: 1 ex. sobre la 
Vidala i riera de St. Climent l’1.III (ARMC). 
1 ex. a la maresma el 4.III (MOOA). 1 ex. 
a la maresma el 12.III (NUTA). 1 ex. 
sobre la riera de St. Climent el 14.III 
(ARMC); darrera citació de pas prenupcial. 
 
Martinet menut Ixobrychus minutus: 1 
ex. femella a les llums de la maresma el 
7.III (RGBA); 1ª citació de pas prenupcial. 
Recordem que enguany a hivernat 1 ex. 
mascle al Remolar (López, F. & Gutiérrez, 
R. (eds.). 2005. Noticiari Fenològic dels 
Ocells del Delta del Llobregat nº 25).  
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Martinet de nit Nycticorax nycticorax: 
Uns 20 exs. a la bassa dels Pollancres 
durant els dos mesos (FLSA). 
 
Martinet ros Ardeola ralloides: 1 ex. a la 
maresma el 20.III (FLSA, MMVA); 1ª 
citació de pas prenupcial. 3 exs. a la 
Ricarda el 27.IV (FLSA). 
 
Martinet blanc Egretta garzetta: 
Observacions diàries.  
 

Agró blanc  Egretta alba: 1 ex. a cal Tet 
el el 27.III (XLBA). 
 
Bernat pescaire Ardea cinerea: 
Observacions diàries. 8 parelles 
nidificants a la maresma el 9.III (RGBA, 
FLSA, ARMC) durant la 1ª prospecció de 
nidificants a la zona, que van fracasar 
(excepte una parella amb dos polls que 
van ser anellats i volaren) per predació, 
entre d’altres per un àguila cuabarrada  
 

 
 

 
Polls de bernat pescaire a les Filipines el 9.3.2005. El Bernat cria al delta del Llobregat des 
de l’any 2000, afavorit directament per les accions de gestió de l’hàbitat efectuades en el 
marc del programa LIFE ‘humedales’ (Foto: Ricard Gutiérrez) 
 
 
Agró roig  Ardea purpurea: 1 ex. a la 
Bunyola el 15.III (AOTA); 1ª citació de 
pas prenupcial. 15 exs. a la maresma 
l’1.IV (FSEB). 3 exs. a Reguerons el 6.IV 
(X. Sampere). 14 exs. al camp de  futbol 
el 18.IV (ARMC). 
  
Cigonya blanca Ciconia ciconia: 1 ex. a 
la maresma el 10.III (RGBA) fins el 22.III 
(FLSA). 
 
Capó reial Plegadis falcinellus: 4 exs. a la 
maresma el 5.III (RS?A) fins el 20.III (X. 
Martínez). 5 exs. a la maresma el 31.III 
(RACB) fins el 5.IV (FLSA, FSEB, RGBA). 6 

exs. a la maresma el 10 i 11.IV (FLSA). 12 
exs. a la maresma el 13.IV (FLSA, LGSB, 
JCCA). 13 exs. a la maresma el 17.IV (R. 
Bastida). 1 ex. a la maresma amb anella 
blanca de PVC C25 el 23.IV (X. Sampere) 
fins el 26.IV (FLSA). 1 ex. sobre cal Tet el 
26.IV (AOTA); darrera citació de pas 
prenupcial. Podria tractar-se del mateix 
exemplar. 
 
Becplaner Platalea leucorodia: 1 ex. a la 
maresma el 4.III (FLSA) fins el 10.III 
(FLSA; FSEB). 7 exs. a la maresma el 
13.III (ARMC). 2 exs. a la maresma el 
14.III (FLSA; FSEB) i 15.III (FLSA). 1 ex. 
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a la maresma el 19.III (FLSA) fins el 
30.III (FLSA). 1 ex. a cal Tet el 27.III 
(XLBA). 5 exs. sobre la riera de St. 
Climent el 23.IV (R. Bastida). 2 exs. a la 
maresma el 25.IV (FLSA; JBAB) i 1 ex. el 
27.IV (FSEB). 
 

Flamenc  Phoenicopterus ruber: 
Observacions diàries a la maresma del 
Remolar destacant màxims de 46 exs. el 3 
i 4.III (FLSA), 52 exs. el 7.III (FLSA) i 32 
exs. el 28.III (NUTA) i 5.IV (FLSA). 
 

 

Els flamencs van estar present en nombre de varies desenes durant tot el març, oferint 
estampes molt plàstiques per als visitants de les Filipines (Foto: Ricard Gutiérrez) 
 
 
• RAPINYAIRES 
 
  
ESPARVER D’ESPATLLES NEGRES 
Elanus caeruleus: 1 ex. dins l’aeroport el 
22.III (SFAP); citació no enviada al CAC. 
 
Milà reial Milvus milvus: 1 ex. a 
Reguerons el 16.IV (RS?A); única citació 
prenupcial. 
 
Àliga marcenca Circaetus gallicus: 1 ex. 
caçant a la pollancreda de la Vidala el 
12.IV (FLSA). 1 ex. a Reguerons el 16.IV 
(RS?A). 
 
Arpella vulgar Circus aeruginosus: 
NIDIFICANT. Dues parelles 3 exs. a la 
maresma el 21.III (FSEB). 1 ex. als 
aiguamolls de Molins de Rei el 21.III 
(FSEB). 2 parelles fent vols nupcials sobre 
els calaixos de depuració el 25.III (XLBA). 
4 exs. a la maresma el 4.IV (FSEB). 11 
exs. a ca l’Arana el 5.IV (AOTA, FSEB). 1 
ex. duent branques a la llacuna del 
Remolar el 9.IV (FLSA, X. Sampere). 
 

Esparver vulgar Accipiter nisus: 
Diferents observacions d’ 1ex. a la platja i 
a la maresma del Remolar durant tot el 
mes de març fins el 5.IV (FLSA). 
 
Aligot vulgar Buteo buteo: 1 ex. a ca 
l’Arana el 5.IV (FSEB, AOTA). 1 ex. a la 
pollancreda de la Vidala el 25.IV (FLSA). 
 
Àliga calçada Hieraaetus pennatus: 1 ex. 
de fase intermedia per la Ricarda el 25.III 
(R. Bastida). 
 
Àliga cuabarrada Hieraaetus fasciatus: 1 
ex. immatur a ca l’Arana el 27.III (XLBA) i 
el 5.IV (AOTA, FSEB). El mateix exemplar 
va visitar la maresma de les Filipines on 
presumiblement va ser el responsable de 
la predació dels polls de bernat pescaire i 
de la mort d’un adult. 
 
Àliga pescadora Pandion haliaetus: 1 ex. 
a la platja de ca l’Arana el 2.IV (XLBA) fins 
el 6.IV (FLSA, RGBA). 1 ex. es troba mort 
a la pollancreda de la Vidala el 8.IV (S. C. 
Mosquits) i es va dur al Centre de 
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Recuperació de Torreferrussa on es va 
confirmar la mort per electrocució. 
 
Xoriguer comú Falco tinnunculus:  
Observacions gairebé diàries. 
 
Falcó pelegrí Falco peregrinus: 1 ex. a la 
maresma el 15.III (X. Sampere, NUTA). 
 
 
 
• RAL·LIDS FINS A SISÓ 
 
Bon any per a la migració de Porzana, 
especialment quant a l’observació d’un 
rasclet a les Filipines que va proporcionar 
observacions d’altíssima qualitat per al 
públic visitant 

 
Rascló Rallus aquaticus: Diferents 
observacions. 1 ex. a la maresma durant 
tot el mes de de març (FSEB; FLSA). 1 ex. 
cantant a Reguerons el 26.IV (FLSA). 
  
Polla pintada Porzana porzana: 1 ex. al 
camp de futbol el 8.III (FLSA) on 
s’observa diàriament fins el 18.IV (FLSA). 
1 ex. a la maresma el 10.III (RGBA), 
10.IV (MMVA, XE?A), 12.IV (FLSA, JCMC, 
JBAB) i 13.IV (FLSA, JCCA, LGSB). Dos 
exemplars procedents de Torreferrussa 
alliberats a les Filipines el 15.IV (RGBA, 
FLSA, JCMC i altres) 
 

 
 

 
Les dues polles pintades que es van alliberar el 15.IV i que s’afegiren al contingent migratori 
que aquells dies passava pel delta destinació a les seves zones de cria (Foto: Ferran López) 
 
 
Rascletó Porzana parva: 1 ex. mascle al 
triangle de cal Tudela el 28.III (XLBA). 
 
 
 
 
 

RASCLET Porzana pusilla: 1 ex. al camp 
de futbol el 18.IV (FLSA) fins el el 20.IV 
(RGBA), hi ha fotos; citació pendent 
d’homologació pel CAC. 
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El rasclet de la maresma de les Filipines observat el mes d’abril i que va deixar-se veure 
força be des de les pantalles d’observació (Foto: Armand Ramal) 
 
 
Polla d´aigua Gallinula chloropus: 
Observacions diàries.  
 
Polla blava Porphyrio porphyrio:  
NIDIFICANT.  1 ex. a la llacuna del 
Campus Universitari de Castelldefels 
(UPC) el 9.III (FSEB, NUTA). 2 exs. al 
camp de futbol el 10.III (RGBA, FSEB) i 5 
exs. l’11.III (FLSA). 3 exs. adults amb 
polls petits al camp de futbol el 4.IV 
(FSEB); 1era parella nidificant de 
l’any. 1 ex. a la bassa del Pryca el 4.IV 
(XLBA). Es continuen observant els 3 exs. 
adults amb el polls durant la 1ª quinzena 
d’abril (FLSA; NUTA). En total nidifiquen al 
delta 2-3 parelles segures. 
  
Fotja vulgar Fulica atra: NIDIFICANT. 
Observacions diàries. 1 ex. adult amb 
polls a can Dimoni el 29.III (FSEB); 1ª 
pollada de l’any. 
 
 
• LIMÍCOLES 
 
 
Garsa de mar Haematopus ostralegus: 1 
ex. a la maresma el 13.III (X. Sampere); 

1ª citació de pas prenupcial. 2 exs. a la 
platja de ca l’Arana el 2.IV (X. Sampere). 
1 ex. a ca l’Arana el 3, 5 i 6.IV (R. 
Bastida; FLSA, RGBA; AOTA; FSEB).   
 
Cames llargues Himantopus himantopus: 
3 exs. als calaixos de depuració el 4.III 
(FSEB, ARMC); 1ª citació de pas 
prenupcial. A partir d’aquest dia 
observacions regulars. 11 exs.  ala 
maresma el 10.III (FLSA). 25 exs. a la 
maresma el 14.III (FLSA). 60 exs. als 
calaixos de depuració el 2.IV (XSPA); 
augment d’exemplars. 
 
Bec d´alena Recurvirostra avosetta: 2 
exs. a la maresma l’1.III (FSEB) fins el 
14.III (FLSA). 8 exs. a la maresma el 
15.III (JCMC, ARMC), 13 exs. el 22.III 
(FLSA; R. Bastida); màxims mensuals. 7 
exs. a la maresma el 18.IV (FLSA). 1 ex. a 
cal Tet el 21.IV (FLSA). 
  
Torlit Burhinus oedicnemus:  1 ex. a la 
platja del Prat l’1.III (ED?B). 1 ex. als 
calaixos de depuració el 4.III (ARMC). 1 
ex. a cal Tet el 15.III (FLSA, FSEB, RGBA). 
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1 ex. a ca l’Arana el 21.III (AOTA). 3 exs. 
a la Magarola el 26.III (XLBA). 
 
Perdiu de mar Glareola pratincola: 
NIDIFICANT 1 ex. a la maresma el 9.IV 
(FLSA) fins el 12.IV (FLSA, JCMC, JBAB); 
1ª citació de pas prenupcial. 5 exs. a cal 
Tet el 21.IV (FLSA). 
 
Corriol petit Charadrius dubius:  2 exs. a 
la maresma el 3.III (FLSA) i 4 exs. el 
10.III (FLSA). 7 exs. als calaixos de 
depuració el 10.III (FLSA). 24 exs. a cal 
Roc el 18 i 22.III (FLSA). Mínim 6 parelles 
als sorrals de la Murtra el 26.IV (FLSA). 
 
Corriol gros Charadrius hiaticula: 1 ex. a 
cal Roc el 4.III (FLSA); 1ª citació de pas 
prenupcial. 5 exs. a cal Roc el 21.IV 
(FLSA). 
 
Corriol camanegre Charadrius 
alexandrinus: NIDIFICANT .8 exs. a la 
platja de ca l’Arana el 26.III (XLBA); 
possiblement exs. en pas prenupcial. 10 
exs. a la maresmal’1.IV (FSEB). 9 exs. a 
la platja de ca l’Arana el 2.IV (X. 
Sampere). 
 
Daurada grossa Pluvialis apricaria: 131 
exs. a la maresma el 10.III (X. Sampere, 
NUTA) i uns 150 exs. el 12.III (R. 
Bastida). 1 ex. sobre ca l’Arana el 31.III 
(XLBA). 
 
Pigre gris Pluvialis squatarola: 1 ex. a ca 
l’Arana el 21.III (AOTA) fins el 28.III 
(XLBA). 4 exs. a ca l’Arana el 3.IV (XLBA). 
 
Fredeluga Vanellus vanellus: 100 exs. a 
la maresma el 14.III (FSEB). 6 exs. a la 
maresma el 20.III (FLSA), 3 exs. el 4.IV 
(FLSA, RGBA, FSEB) i 2 exs. el 19.IV 
(FSEB); descens d’exemplars a la zona. 
 
Territ tresdits Calidris alba: 4 exs. a la 
gola de la Bunyola el 14.III (AOTA, XLBA). 
10 exs. a la gola de la riera de St. Climent 
el 26.IV (FLSA) i 28 exs. el 28.IV (FLSA). 
 
Territ menut Calidris minuta:  5 exs. a 
cal Roc el 4.III (FLSA). 7 exs. a la 
maresma el 10.III (X. Sampere, NUTA). 
15 exs. a la maresma el 13.III (ARMC); 
segurament es tracti de la 1ª citació de 
pas prenupcial tenint en compte que 
enguany han hivernat entre 5 i 7 exs. al 
delta. 8 exs. a cal Roc el 22.III (FLSA). 10 
exs. a la maresma el 4.IV (FLSA, RGBA, 
FSEB). 
 
Territ becllarg Calidris ferruginea: 5 exs. 
a la maresma el 13.III (ARMC, X. 
Sampere); 1ª citació de pas prenupcial. 1 

ex. a cal Roc el 18.III (FLSA) i 2 exs. el 
22.III (FLSA). 20 exs. a la maresma el 
24.IV (X. Sampere). 
 
Territ variant Calidris alpina: 12 exs. a la 
maresma el 5.III (X. Sampere) i 13.III 
(ARMC). 5 exs. a la maresma el 4.IV 
(FLSA), 4 exs. el 4.IV (R. Bastida) i 3 exs. 
el 6.IV (FLSA). 2 exs. a cal Roc el 21.IV 
(FLSA).  
 
Batallaire Philomachus pugnax: 1 ex. a 
cal Roc el 4.III (FLSA). 4 exs. als calaixos 
de depuració el 7.III (FLSA). 9 exs. a la 
bassa dels Pollancres el 12.III (R. 
Bastida). 15 exs. als calaixos de depuració 
el 13.III (R. Bastida). 6 exs. a la maresma 
el 22.III (FLSA), 8 exs. el 23.III (FLSA, X. 
Sampere), 10 exs. el 30.III (FLSA), 40 
exs. el 5.IV (FLSA), 30 exs. el 8.IV (NUTA, 
X. Sampere). 8 exs. a cal Roc el 14.IV 
(FLSA). 8 exs. a la maresma el 23.IV 
(FLSA, JCMC) i 11 exs. el 26.IV (FLSA). 
 
Becadell comú Gallinago gallinago: 1 ex. 
a cal Roc el 10.III (FLSA), 18.III (FLSA) i 
21.IV (FLSA). 3 exs. a la maresma el 
26.IV (FLSA); darrera citació de pas 
prenupcial. 
  
Tètol cuanegre Limosa limosa: 4 exs. als 
calaixos de depuració el 7.III (FLSA). 2 
exs. al camp de futbol més 6 exs. a la 
maresma superior el 8.III (FLSA). 12 exs. 
a la maresma el 10.III (FSEB). Uns 40 
exs. a cal Tet el 24.III (XLBA) més uns 45 
a la maresma (R. Bastida). 1 ex. a la 
maresma l’11.IV (FLSA). 
 
Becut Numenius arquata: Observacions 
regulars durant els mes de març destacant 
2 exs. a la maresma el 8.III (FLSA), 5 exs. 
el 9.III (FLSA) i 4 exs. el 10.III (X. 
Sampere). 3 exs. a la maresma el 23.IV 
(R. Bastida). 3 exs. a cal Dalit el 27.IV 
(FLSA). 
 
Pòlit cantaire Numenius phaeopus: 7 
exs. a ca l’Arana l’1.IV (XLBA) i 24 exs. el 
2.IV (XLBA). 17 exs. a la riera de St. 
Climent el 2.IV (MMVA, XE?A). 14 exs. a 
la platja del Remolar el 9.IV (X. Sampere). 
24 exs. a la maresma l’11.IV (JCMC). 43 
exs. a la platja de ca l’Arana el 13.IV 
(XLBA, X. Sampere); màxim prenupcial. 
 
Gamba roja pintada Tringa erythropus: 
4 exs. a la maresma el 3.III (FLSA), 29.III 
(FLSA) i 5.IV (FLSA). 3 exs. als calaixos 
de depuració el 4.III (FSEB, ARMC). 5 exs. 
al camp de futbol el 4.IV (R. Bastida) i 2 
exs.  el 6.IV (FLSA).  
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Gamba roja vulgar Tringa totanus:  
Observacions regulars durant els dos 
mesos. 20 exs. als calaixos de depuració 
el 4.III (FSEB, ARMC), 29 exs. el 7.III 
(FLSA) i 14 exs. el 10.III (FLSA). 35 exs. 
a la maresma el 30.III (FLSA) i uns 20 
exs. el 6.IV (FLSA). 8 exs. a cal Roc el 
14.IV (FLSA). 
 
Siseta Tringa stagnatilis: 1 ex. al camp de 
futbol el 13.III (X. Sampere); 1ª citació de 
pas prenupcial. A partir d’aquesta data 
observacions regulars a la maresma fins el 
22.III (FLSA). 2 exs. a la maresma el 
23.III (RGBA; FLSA; X. Sampere) i el 9.IV 
(FLSA). 1 ex. al camp de futbol el 12.IV 
(FLSA). 
 
Gamba verda Tringa nebularia: 1 ex. als 
calaixos de depuració el 7.III (FLSA); 1ª 
citació de pas prenupcial. A partir 
d’aquesta data observacions regulars 
destacant un màxim de 18 exs. a la 
maresma el 13.IV (FLSA, JCCA, LGSB). 
  
Xivita Tringa ochropus: 3 exs. als calaixos 
de depuració el 4.III (FSEB, ARMC), 6 exs. 
el 7.III (FLSA) i 3 exs. el 10.III (FLSA). 2 
exs. a cal Roc el 10.III (FLSA), 3 exs. el 
18.III (FLSA) i 2 exs. el 22.III (FLSA). 
 
Valona Tringa glareola:  Observacions 
regulars durant els dos mesos destacant 
30 exs. a la maresma el 5.IV (FLSA) i uns 
40 exs. el 6.IV (FLSA). 10 exs. a cal Roc el 
14.IV (FLSA). 
 
Xivitona Actitis hypoleucos: Pocs reculls 
d’aquesta espècie durant els dos mesos. 1 
ex. als calaixos de depuració el 7.III 
(FLSA). 
 
 
 
• PARÀSITS, LARIDS , XATRACS I 

GAVOTS 
 
 
Paràsit cuapunxegut  Stercorarius 
parasiticus: 1 ex. davant la Magarola el 
17.III (AOTA). 5 exs. davant de ca l’Arana 
el 25.III (R. Bastida; XLBA). 
 
Pàrasit gros Stercorarius skua: 2 exs. a 
la platja de ca l’Arana el 25.III (XLBA) i 1 
ex. el 2.IV (XLBA). 
 
Gavina capnegre Larus melanocephalus: 
Observacions regulars. Uns 140 exs. a 
l’espigó de la Podrida el 5.III (X. 
Sampere).  
 
Gavina menuda Larus minutus: 2 exs. 
davant de la Magarola el 17.III (AOTA). 

Uns 20 exs. a la platja de la Magarola el 
22.III (AOTA). 1 ex. a cal Tet el 21.IV 
(FLSA). 1 ex. a la maresma el 24.IV (X. 
Sampere). 
 
Gavina vulgar Larus ridibundus: 
Observacions diàries. 
 
Gavina capblanca Larus genei: 1 ex. a 
ca l’Arana el 15.III (AOTA); 1ª citació de 
pas prenupcial. 2 exs. a la maresma el 
20.III (FLSA, RSPA) fins el 22.III (R. 
Bastida). 2 exs. a ca l’Arana el 24.III 
(XLBA). 1 ex. de 1er estiu a la maresma el 
31.III (FLSA, RACB). 9 exs. davant la 
Bunyola el 2.IV (XLBA). 1 ex. a la gola de 
la riera de St. Climent el 2.IV (MMVA, 
XE?A) fins el 9.IV (X. Sampere). 2 exs. a 
la platja de ca l’Arana el 13.IV (XLBA, X. 
Sampere) i 2 exs. a la llacuna del Remolar 
el 17.IV (DBRA). 
 
Gavina corsa Larus audouinii: 1 ex. a la 
platja del Remolar el 4.III (M. Gil). 3 exs. 
a la platja de ca l’Arana el 19.III (X. 
Sampere) i 10 exs. el 19.III (X. 
Sampere); 1eres citacions de pas 
prenupcial. 28 exs. a ca l’Arana el 21.III 
(AOTA), 70 exs. el 26.III (XLBA) i uns 100 
exs. el 30.IV (X. Sampere); augment 
d’exemplars. 1 parella copul.lant a la 
platja de ca l’Arana el 22.IV (X. Sampere). 
 
Gavina cendrosa Larus canus: 1 ex. de 
1er estiu a la platja de ca l’Arana el 29.IV 
(AOTA) i el 30.IV (XLBA, JBDA). 
  
Gavià fosc Larus fuscus: Diferents 
observacions durant els dos mesos  sense 
cap agrupació interessant. 
 
Gavià argentat de potes grogues Larus 
michahellis: Observacions diàries. 1 ex. 
albí a la maresma el 16.IV (JCPA, RSPA). 
 
Curroc Sterna nilotica: 1 ex. a la 
maresma el 19.IV (X. Sampere); 1ª 
citació de pas prenupcial. 3 exs. a la platja 
de ca l’Arana el 26.IV (AOTA); màxim de 
la zona. 
 
Xatrac gros Sterna caspia: 1 ex. a ca 
l’Arana el 26.III (XLBA); 1ª citació de pas 
prenupcial. 2 exs. a l’aeroport el 27.III 
(DBRA). 2 exs. a la maresma el 3.IV 
(JCCA, LGSB). 4 exs. a la llacuna del 
Remolar el 8.IV (FSEB, ARMC); màxim a 
la zona. 3 exs. a la platja de ca l’Arana el 
26.IV (AOTA); màxim a la zona. 
 
Xatrac becllarg Sterna sandvicensis: 
Observacions diàries. 52 exs. a la platja 
de ca l’Arana el 2.IV (X. Sampere) i 250 
exs. el 30.IV (X. Sampere). 
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Xatrac comú Sterna hirundo: 1 ex. a la 
platja de ca l’Arana el 25.III (XLBA); 1ª 
citació de pas prenupcial. Diferents 
observacions a partir d’aquesta data. 
 
Fumarell carablanc Chlidonias hybrida: 
1 ex. maresma el 12.III (X. Sampere; R. 
Bastida); 1ª citació de pas prenupcial. A 
partir d’aquesta data observacions 
regulars durant la resta dels dos mesos. 5 
exs. a cal Tet el 3.IV (X. Sampere, XLBA) i 
5 exs. a la maresma el 5.IV (FLSA). 14 
exs. a la maresma el 6.IV (X. Sampere) i 
38 exs. el 24.IV (X. Sampere); màxim a la 
zona. 

 
Gavot  Alca torda: 2 exs. davant la 
Magarola el 15.III (AOTA). 3 exs. a la 
platja de ca l’Arana el 25.III (XLBA).  
 
Fraret Fratercula arctica El 24.III es va 
alliberar un ocell procedent del Centre de 
Recuperació de Torreferrussa al litoral de 
la Riera de Sant Climent (RGBA) 
 
 
 
 
 

 

 
El fraret adult que va ser alliberat al litoral del delta el 24.III (Foto: Ricard Gutiérrez) 
 
 
• COLOMS A FALCIOTS 
 
Colom roquer Columba livia: 
Observacions diàries. 
 
Xixella Columba oenas: 5 exs. a cal Tet el 
18.III (FLSA a: Cens Setmanal de la 
Llacuna de cal Tet 2005). 30 exs. als 
camps de la Ricarda el 31.III (XLBA). 30 
exs. a cal Dalit el 3.IV (R. Bastida). 
 
Tudó Columba palumbus: Observacions 
regulars durant els dos mesos. Uns 45 
exs. als camps fruiters de Reguerons el 
26.IV (R. Bastida). 

 
Tórtora turca Streptopelia decaocto: 
Observacions regulats els dos mesos. 
 
Tórtora vulgar Streptopelia turtur: 1 ex. 
a la pineda del Remolar el 8.IV (X. 
Sampere); 1ª citació de pas prenupcial. 8 
exs. a la pineda del Remolar el 21.IV (X. 
Sampere). 
 
Cotorra de Kramer Psittacula krameri: 3 
exs. al riu entre St. Boi i el Prat el 13.III 
(R. Bastida). 1 ex. a la Vidala antiga el 
19.III (FLSA). 1 ex. s’observa regularment 
per la Ricarda durant el mes de març 
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(XLBA). 1 ex. al riu entre St. Boi i el Prat 
el 2.IV (R. Bastida). 
 
Cotorra de pit gris Myiopsitta monachus: 
Observacions gairebé diàries.  
 
Cucut reial Clamator glandarius: 1 ex. a 
la pineda de la bassa del Pí el 10.III 
(FSEB, X. Sampere); 1ª citació de pas 
prenupcial. A partir d’aquestes dates 
observacions en diferents indrets del 
delta. 1 parella a la pineda de cal Tet i 1 
parella a la pineda de la Ricarda el 22.III 

(AOTA). 1 ex. a la pineda del Remolar el 
21.IV (RGBA, FSEB, ARMC). 
 
Cucut Cuculus canorus: 1 ex. a la 
maresma el 18.III (A. Camacho); 1ª 
citació de pas prenupcial. 1 ex. a ca 
l’Arana el 28.III (XLBA). 
 
Xot Otus scops: 2 exs. a l’estació 
biològica el 21.III (RGBA); 1ª citació de 
pas prenupcial. 2 exs. a l’estació biològica 
el 6.IV (RGBA, ARMC). 

 
 
 

 
Un Xot a l’estació biològica el 22.IV mirant malament al seu captor temporal (Foto: Nestor 
Urios) 
 
 
Mussol comú Athene noctua: 1 ex. 
atropellat a la pota sud el 25.III (X. 
Sampere). 
 
Mussol emigrant Asio flammeus: 1 ex. a 
la platja de ca l’Arana el 22.III (AOTA). 
 
Ballester Apus melba: 10 exs. sobre 
l’estació biològica el 15.III (FLSA, FSEB, 
RGBA); 1ª citació de pas prenupcial.  
 
Falciot negre Apus apus: 1 ex. sobre la 
Bunyola el 14.III (AOTA, XLBA); 1ª citació 
de pas prenupcial. 

 
Falciot pàl.lid Apus pallidus: 2 exs. a la 
maresma el 14.III (FSEB). 4 exs. a cal Tet 
el 15.III (FLSA, RGBA, FSEB). 5 exs. a la 
Vidala el 30.III (R. Bastida). 15 exs. a la 
maresma el 5.IV (FLSA, JCMC). 
 
 
• BLAUETS A PICOTS 
 
 
Blauet Alcedo atthis: Observacions 
regulars durant els dos mesos. 
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Abellerol Merops apiaster: Un petite estol 
sobrevola l’estació biològica el 30.III 
(FLSA); 1ª citació de pas prenupcial. 14 
exs. a la pineda de cal Francès el 4.IV (R. 
Bastida). 20 exs. sobre la maresma el 
30.IV (FLSA). 
 
Puput Upupa epops: Observacions 
regulars durant els dos mesos. 
 
Colltort Jynx torquilla: 1 ex. als itineraris 
el 31.III (FLSA, RACB). 1 ex. anellat al 
Remolar el 10.IV (JCMC). 
 
Picot verd Picus viridis: Diferents 
observacions. 2 exs. als itineraris de la 
bassa dels Pollancres el 14.III (FLSA). 
 

 
 
• ALAUDIDS, ORENETES I TITELLES 
 
 
Terrerola vulgar Calandrella 
brachydactyla: 1 ex. a Reguerons el 7.III 
(RGBA); 1ª citació de pas prenupcial. 1 
ex. a ca l’Arana el 25.III i l’1.IV (XLBA). 3 
exs. a la platja del Remolar el 28.IV 
(FLSA). 
 
Cogullada vulgar Galerida cristata: 
Observacions regulars. 
 
Alosa vulgar Alauda arvensis: Uns 20 
exs. al riu entre St. Boi i el Prat el 13.III 
(R. Bastida). 
 
Oreneta de ribera Riparia riparia: 1 ex. a 
la bassa dels Pollancres el 12.III (R. 
Bastida); 1ª citació de pas prenupcial. 
 
Roquerol Ptyonoprogne rupestris: Uns 30 
exs. a la maresma el 9.III (FSEB). Uns 30 
exs. al riu entre el Prta i St. Boi el 13.III 
(R. Bastida). 
 
Oreneta vulgar Hirundo rustica: 3 exs. a 
la maresma el 10.III (RGBA) i uns 80 exs. 
el 14.III (FSEB); entrada d’exemplars. 
 
Oreneta cua-rogenca Hirundo daurica:  
1 ex. a cal Tet el 15.III (FLSA, RGBA, 
FSEB); 1ª citació de pas prenupcial. 2 exs. 
sobre l’estació biològica el 26.III (X. 
Sampere). 2 exs. a la bassa dels 
Pollancres el 9.IV (X. Sampere). 3 exs. a 
la Vidala el 17.IV (R. Bastida). 1 ex. a la 
maresma el 20.IV (RGBA). 
 
Oreneta cuablanca Delichon urbicum: 
Uns 40 exs. sobre la Vidala el 15.III 
(FSEB, FLSA, RGBA); 1ª citació de pas 
prenupcial. 
 

Trobat Anthus campestris: 1 ex. a la 
platja del Remolar el 24.III (DBRA); 1ª 
citació de pas prenupcial, fins el 26.III 
(DMCA). 1 ex. a ca l’Arana el 26.III 
(XLBA). 1 ex. sobre la Vidala antiga el 
20.IV (FLSA). 1 ex. a la UPC de 
Castelldefels el 20.IV (FLSA, X. Sampere). 
1 ex. a la platja del Remolar el 22.IV 
(FLSA). 
 
Piula dels arbres Anthus trivialis:  1 ex. 
als itineraris del Remolar el 18.III (A. 
Camacho, A. Montclús, FLSA); 1ª citació 
de pas prenupcial. 2 exs. a la pollancreda 
el 30.III (DMCA). 1 ex. sobre l’estació 
biològica el 5.IV (FLSA, JCMC). 12 exs. a 
la pollancreda el 8.IV (FSEB). 1 ex. a la 
platja del Remolar el 22.IV (FLSA). 
 
Titella Anthus pratensis: 1 ex. al camp de 
futbol el 4.IV (R. Bastida); darrera citació 
de pas prenupcial. 
 
Grasset de muntanya Anthus spinoletta:  
18 exs. a cal Roc el 24.III (XLBA). 5 exs. a 
la maresma el 4.IV (FSEB). 1 ex. a la 
maresma el 6.IV (FLSA) i 13.IV (FLSA, 
JGSB); descens d’exemplars. 
 
Cuereta groga Motacilla flava: 1 ex. a la 
maresma el 10.III (FLSA, RGBA, FSEB); 
1ª citació de pas prenupcial. Uns 30 exs. a 
la maresma el 4.IV (FSEB); augment 
d’exemplars. 
 
Cuereta torrentera Motacilla cinerea:  
Diferents observacions. 2 exs. a la 
maresma el 10.III (FLSA, RGBA, FSEB). 
 
Cuereta blanca Motacilla alba: 
Observacions diàries. 
 
 
• TÚRDIDS 
 
Cargolet Troglodytes troglodytes: 1 ex. a 
ca l’Arana el 26.III (XLBA). 
 
Pardal de bardissa Prunella modularis: 1 
ex. a la maresma el 17.III (MCBB, RACB). 
1 ex. a la pineda del Remolar el 25.III (X. 
Sampere). 
 
Pit-roig Erithacus rubecula: 1 ex. 
recapturat al Remolar per l’anellament el 
27.IV (JCMC); darrera citació de pas 
prenupcial. 
 
Rossinyol Luscinia megarhynchos: 1 ex. 
cantant a l’aparcament del Remolar el 
31.III (RACB); 1ª citació de pas 
prenupcial. 
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Cotxa blava Luscinia svecica: 1 ex. als 
calaixos de depuració el 31.III (XLBA). 1 
ex. a la platja del Prat el 4.IV (R. Bastida). 
1 ex. camp de futbol el 7.IV (RGBA). 
 
Cotxa fumada Phoenicurus ochruros: Uns 
8 exs. a la zona cremada de la pollancreda 
el 22.III (R. Bastida). 
 
Cotxa cua-roja Phoenicurus phoenicurus: 
1 ex. als itineraris del Remolar el 20.III 
(FLSA); 1ª citació de pas prenupcial. 
Diferents observacions a partir d’aquesta 
data. 
 
Bitxac rogenc Saxicola rubetra: 1 ex. a 
l’aeroport el 27.III (DBRA); 1ª citació de 
pas prenupcial. 4 exs. a la platja del 
Remolar el 23.IV (R. Bastida). 
 
Bitxac comú Saxicola torquatus: 
Observacions regulars. 
 
Còlit gris Oenanthe oenanthe: 1 ex. a ca 
l’Arana el 18.III (AOTA); 1ª citació de pas 
prenupcial. 2 exs. a l’espigó de la Bunyola 
el 19.III (X. Sampere).  12 exs. a la platja 
del Remolar el 23.IV (R. Bastida). 
 
Merla de pit blanc Turdus torquatus: 1 
ex. a la bassa del Pí el 18.IV (ARMC). 
 
Merla Turdus merula: Observacions 
regulars. 
 
Griva cerdana Turdus pilaris: 1 ex. a la 
capçalera de la Vidala el 16.III (FLSA). 
 
Tord comú Turdus philomelos: 1 ex. 
anellat al Remolar el 28.IV (JCMC); 
darrrera citació de pas prenupcial. 
 
Griva Turdus viscivorus:  1 ex. a ca 
l’Arana el 24.III i 26.III (XLBA). 
 
 
 
• SÍLVIDS 
 
Rossinyol bord Cettia cetti: Observacions 
regulars durant els dos mesos. 
 
Trist Cisticola juncidis: Observacions 
regulars durant els dos mesos. 
 
Boscarler pintat gros Locustella naevia: 
2 exs. cantant al voltant de l’estació 
biològica el 23.IV (JCMC). 
 

Boscarler comú Locustella luscinioides: 1 
ex. anellat al Remolar l’11.IV (JCMC, 
FLSA).  
 
Boscarla mostatxuda Acrocephalus 
melanopogon: 2 exs. cantant a la Vidala el 
16.III (FLSA). 2 exs. cantant a la 
comporta de la maresma el 17.III (RGBA, 
XLBA). 1 ex. a la Vidala el 17.III (JCMC) i 
el 30.III (DMCA). 
 
Boscarla dels joncs Acrocephalus 
schoenobaenus: 1 ex. a la Vidala el 22.III 
(FLSA); 1ª citació de pas prenupcial. 1 ex. 
a la bassa dels Pollancres el 30.III (FLSA). 
1 ex. a cal Tet l’1.IV (XLBA). 2 exs. a la 
bassa dels Pollancres més 1 ex. anellat al 
Remolar el 6.IV (JCMC, FLSA, JBAB). 
 
Boscar de canyar Acrocephalus 
scirpaceus: 1 ex. anellat al Remolar el 
4.IV (JCMC); 1ª citació de pas prenupcial. 
 
Balquer Acrocephalus arundinaceus: 1 
ex. anellat al Remolar el 3.IV (JCMC); 1ª 
citació de pas prenupcial. 
 
Bosqueta vulgar Hippolais polyglotta:  
 
Tallareta cuallarga Sylvia undata: 1 ex. 
als calaixos de depuració el 13.III (R. 
Bastida). 
 
Tallarol de casquet Sylvia atricapilla: 
Pas prenupcial remarcable als itineraris a 
partir del 4.III (FLSA). 
  
Tallarol gros Sylvia borin: 1 ex. a la 
Vidala l’1.IV (FLSA); 1ª citació de pas 
prenupcial. 
Tallareta vulgar Sylvia communis: 1 ex. 
des del mirador de cal Francès el 24.III 
(R. Bastida); 1ª citació de pas prenupcial. 
 
Tallarol de garriga Sylvia cantillans: 1 
ex. anellat al Remolar el 16.III (JCMC; 
FLSA); 1ª citació de pas prenupcial. 
 
Tallarol capnegre Sylvia melanocephala: 
Observacions regulars durant els dos 
mesos. 
 
Mosquiter pàl.lid Phylloscopus bonelli:  1 
ex. als pins de la bassa del Fartet el 30.III 
(FLSA); 1ª citació de pas prenupcial. 1 ex. 
a la pineda del Remolar el 8.IV (RGBA, X. 
Sampere). 1 ex. cantant a la Vidala el 
23.IV (JCMC). 
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El mascle de merla de pit blanc vist a la maresma de les Filipines el 18.IV durant la seva 
migració primaveral (Foto: Armand Ramal) 
 
 
Mosquiter xiulaire Phylloscopus 
sibilatrix: 1 ex. als arbres de la Vidala el 
23.III (FLSA); 1ª citació de pas prenupcial 
força primerenca. 1 ex. anellat al Remolar 
el 5.IV (JCMC; FLSA). 4 exs. anellats al 
Remolar el 6.IV (JCMC; FLSA). 2 exs. a la 
pineda del Remolar el 8.IV (RGBA, X. 
Sampere). 3 exs. a la pollancreda el 8.IV 
(FSEB). 
 
Mosquiter comú Phylloscopus collybita: 
Diferents observacions. 
 

MOSQUITER IBÈRIC Phylloscopus 
ibericus:  Raresa a Catalunya. 1 ex. 
cantant a ca l’Arana el 24.III (XLBA). 1 ex. 
anellat al Remolar el 25.IV (JCMC; FLSA, 
JBAB); citacions pendents d’homologació 
pel CAC. 
 
Mosquiter de passa Phylloscopus 
trochilus: 1 ex. a la maresma el 13.III 
(JCMC); 1ª citació de pas prenupcial. 
 
 
 
• REIETONS FINS A LÀNIDS  
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Papamosques gris Muscicapa striata: 
Poques cites. 1 ex. a ca l’Arana el 23.IV 
(RGBA, FSEB, ARMC). 
 
Mastegatatxes Ficedula hypoleuca: 1 ex. 
a la pollancreda el 8.IV (FSEB); 1ª citació 
de pas prenupcial. 
 
Mallerenga emplomallada Parus 
cristatus: 1 ex. al pàrquing del Remolar el 
30.III (R. Bastida). 1 ex. a la Vidala el 
4.IV (R. Bastida). 
 
Mallerenga petita Parus ater: 1 ex. a la 
riera de St. Climent el 24.III (R. Bastida). 
 
Mallerenga carbonera Parus major: 
Observacions regulars durant els dos 
mesos. 
 
Raspinell comú Certhia brachydactyla: 
Pocs reculls durant els dos mesos. 
 
Teixidor Remiz pendulinus: 15 exs. a la 
maresma el 3.III (FLSA).  
 

Oriol Oriolus oriolus: 1 ex. cantant a la 
pollancreda el 18.IV (FLSA, JCMC); 1ª 
citació de pas prenupcial. 
 
Capsigrany Lanius senator: 1 ex. al camí 
de València el 21.III (AOTA); 1ª citació de 
pas prenupcial. 1 ex. als erms de la 
Podrida el 26.III (X. Sampere).  Important 
entrada d’exemplars de les illes Balears de 
la subespècie badius, raresa a Catalunya: 
 
07/04/2005  1 ex. a ca l’Arana (AOTA; 
RACB) hi ha fotos; citació no enviada al 
CAC. 
08/04/2005  2 exs. platja del Remolar 
(X. Sampere, JCMC); citació pendent 
d’homologació  pel CAC. 
09-19/04/2005  4 exs. anellats al 
Remolar (JCMC; FLSA) hi ha fotos; citació 
pendent        d’homologació pel CAC.    
22/04/2005  1 ex. anellat al Remolar 
(XLBA); hi ha fotos; citació no enviada al 
CAC. 
02/05/2005  1 ex. anellat al Remolar 
(JCMC); citació no enviada al CAC. 
04/05/2005   1 ex. a la platja del 
Remolar (X. Sampere); citació pendent 
d’homologació pel CAC. 
 

 
 

 
Un mascle de capsigrany balear dels anellats durant l’abril (Foto: Ferran López) 
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• CÒRVIDS 
 
Garsa Pica pica: Observacions regulars 
durant els dos mesos. 
 
Gralla Corvus monedula: 1 ex. a la 
maresma el 13.IV (FLSA, JCCA, LGSB). 1 
ex. a cal Tet el 14.IV (FLSA a: Cens 
Setmanal de la Llacuna de cal Tet 2005). 
 
 
• ESTORNELLS  FINS ESTRILIDS 
 
Estornell vulgar Sturnus vulgaris: 
Observacions regulars. 
 
Pardal comú Passer domesticus: 
Observacions regulars. 
 
Pardal xarrec Passer montanus: 
Observacions regulars. 
 
Bec de corall senegalès Estrilda astrild:  
4 exs. a cal Roc el 13.III (R. Bastida). 7 
exs. a Reguerons el 19.III (X. Sampere, 
RSPA). 
 
 
• FRINGIL·LIDS I EMBERÍZIDS 
 
 
Pinsà vulgar Fringilla coelebs: 1 ex. a la 
maresma el 13.IV (FLSA); darrera citació 
de pas prenupcial. 
 
Gafarró serinus serinus: Observacions 
diàries. Uns 60 o 70 exs. a can Dimoni el 
6.III (S. Hernández). 
 
Verdum Carduelis chloris: Observacions 
diàries. 
 
Cadernera Carduelis carduelis: 
Observacions diàries destacant uns estol 
d’entre 190 i 200 exs. al camí de Serral 
Llarg el 25.III (R. Bastida). 
 
Passerell comú Carduelis cannabina: 1 
ex. a cal Roc el 13.III (R. Bastida). 5 exs. 
a cal Roc el 22.III (FLSA). Uns 40 exs. a la 
Murtra el 25.III (R. Bastida). 15 exs. a cal 
Nani el 3.IV (R. Bastida). 
 
Verderola Emberiza citrinella: 3 exs. a la 
platja del Remolar el 4.III (M. Gil). 
 
Gratapalles Emberiza cirlus: 3 exs. al 
canal de la Bunyola el 13.III (R. Bastida). 
 
Hortolà Emberiza hortulana: 1 ex. a la 
Vidala el 25.IV (FLSA, JCMC, JBAB). 
 
Repicatalons Emberiza schoeniclus: 2 
exs. a ca l’Arana el 31.III (XLBA). 2 exs. a 

la UPC de Castelldefels el 20.IV (FLSA, X. 
Sampere). 
 
REPICATALONS PETIT Emberiza pusilla: 
1 ex. a ca l’Arana el 30.IV (XLBA, JBDA), 
hi ha fotos; citació pendent d’homologació 
pel CR-SEO. 
 
 

 
Segon repicatalons petit de l’any: un 
exemplar fotografiat aquest cop a ca 
l’Arana el 30.IV (Foto:Xavier Larruy) 
 
Cruixidell Emberiza calandra: 4 exs. als 
calaixos de depuració el 13.III (R. 
Bastida). 2 exs. a la platja del Remolar el 
22.III (ARMC, X. Sampere). 30 exs. al 
camí de València el 28.III (XLBA). 
 
 
• EXÒTICS 
 
Ibis sagrat Threskiornis aethiopicus: 1 
ex. de 1er estiu a la maresma el 10.III 
(PBGA, NUTA, X. Sampere). Es continua 
observant entre l’11.III (FLSA) i el 14.III 
(FLSA). Cal explicar que encara que l’ibis 
no tenia cap anella i no mostrava un 
comportament que sospites una 
procedència de cautivitat, actualment 
aquesta espècie està classificada dins la 
categoria E. Es coneix que s’ha mantingut 
un petit grup d’una població asilvestrada 
al Zoo de Barcelona/parc de la Ciutadella 
des del anys 70 però que a partir del 2001 
va deixar de reproduir-se (Estrada, J., 
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Pedrocchi, V., Brotons, L. & Herrando, S. 
(eds.) 2004. Atles dels ocells nidificants de 
Catalunya 1999-2002) i que a França en 
els darrers anys hi ha colònies d’unes 200 
parelles reproductores. 
 

Teixidor daurat Euplectes afer:  1 ex. a 
la Bunyola el 26.IV (AOTA). 
 
 
 
 
 

 
Niu de collverds cremat a la pollancreda de la Vidala el 7.III. Un incendi presumiblement 
provocat va cremar un total de 10 hectàries de la zona d’influència de la Reserva. 
Simultàniament un altre focus es va declarar a la zona dels Reguerons (vegeu foto en la 
plana següent) (Fotos: Ricard Gutiérrez) 
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Els Reguerons després de l’incendi del 7:III (Foto: Ricard Gutiérrez) 
 
 

• 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 març i abril de 2005. Si voleu més informació, 
consulteu la plana d’internet del SMC a http://www.gencat.net/servmet/ 
 
 

   
 

Servei Metereològic de Catalunya 
MARÇ 2005 

Temperatura mitjana del mes:    10,2ºC 
Temperatura mínima mitjana    5,5ºC (absoluta –1,5 ºC  el 5.3) 
Temperatura màxima mitjana    15,1ºC (absoluta  21,5ºC el 27.3 ) 
Pluja total:      18,2  mm (màxim 8,2 mm el 29.3) 
Dies de pluja:      10 

Dies de gelada :     3 

 
ABRIL 2005 

Temperatura mitjana del mes:    14,1ºC 
Temperatura mínima mitjana    8,8ºC (absoluta  4,6ºC el 10.4) 
Temperatura màxima mitjana    19,1ºC (absoluta  23,6ºC el 29.4) 
Pluja total:      5,2 mm (màxim 4,8 mm el 9.4). 
Dies de pluja:      2 

Dies de gelada :     0 
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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

AOTA- Alex Ollé 
ARMC – Armand Ramal 
DBRA – Dani Burgas 
DMCA – Daniel Mañas 
ED?B – Enric de Roa 
FLSA – Ferran López 
FSEB – Xavier 
Santaeufemia 
JBAB – Joan Barrachina 
JBDA – Juan Bécares 
JCCA – Jordi Clavell 
JCMC – Joan Castelló 
JCPA – Jose Luis Copete 

LGSB – Lluis Gustamante 
MCBB – Mariano Cebolla 
MMVA – Moisés Moreno 
MOOA – Mike O’Neill 
NUTA – Néstor Urios 
PEGA – Pau Esteban 
RACB – Rafa Armada 
RGBA – Ricard Gutiérrez 
RSPA – Ramón Servitje 
RS?A – Ramón Sanz 
SFAP – Servei Falconeria 
Aeroport del Prat 
XE?A – Xavi Escobar 

XLBA – Xavier Larruy 
 
A. Camacho 
Javier Ibáñez 
Marcel Gil 
Miquel Casas 
Servei Control de Mosquits 
Santi Hernández 
Xavier Sampere 
 
 

Publicat l’agost de 2005. 
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