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Amb el fred ens arriben les primeres oques i els primers àlcids tot just coincidint amb les 
darreres observacions postnupcials de moltes altres espècies. S’inicien les obres de 
construcció dels aguaits i altres infraestructures per tal de facilitar l’accès a la llacuna de 
cal Tet, lloc on apareix el Morell d’ulls grocs. Més tard ens arribaran altres espècies poc 
habituals com l’Ànec de Jamaica, l’Oca de galta blanca  i el Cabussó orellut.  
 
 

ANÀTIDES 
 
• Oca vulgar Anser anser 
2 exs. a la maresma el 5.XI (FLSA, JBAB); 1ª 
citació de pas postnupcial. A partir d’aquesta 
data observacions regulars a la maresma fins 
el 6.XII (R. Bastida) on s’observen 3 exs. en 
total durant tot el mes. 

• OCA DE GALTA BLANCA Branta 
leucopsis 
1 ex. al riu a l’alçada de St. Andreu de la 
Barca el 6.XII (V. Sanz). 

Oca de galta blanca al riu Llobregat el 6.12.05 (Foto © 
Víctor Sanz) 

• A EGÍPCIA Alopochen aegyptiacus  
1 ex. a la maresma el 4.XI (M. Gil; R. 
González; PBGA); recordem que aquesta 
espècie a Catalunya te la categoria E2.  

• Ànec blanc Tadorna tadorna  
7 exs. a la pltja de ca l’Arana l’1.XI (X. 
Sampere) fins el 10.XI (X. Sampere). 11 exs. a 
la platja de ca l’Arana el 20.XI (X. Sampere), 
15 exs. el 24 i 26.XI (X. Sampere) i 6 exs. el 
10.XII (X. Sampere, RSPA). 13 exs. a la 
maresma el 30.XII (X. Sampere, RSPA). 

 

• Ànec xiulador Anas penelope  
26 exs. en tot el delta el 9.XI, 68 exs. el 16.XI, 
55 exs. el 30.XI i 77 exs. el 14.XII (FLSA, X. 
Sampere; a: Cens d’anàtides hivernants del 
delta del Llobregat 2005-2006). 

• Ànec griset Anas strepera 
34 exs. en tot el delta el 9.XI, 24 exs. el 16.XI, 
42 exs. el 30.XI i 20 exs. el 14.XII (FLSA, X. 
Sampere; a: Cens d’anàtides hivernants del 
delta del Llobregat 2005-2006). 

• Xarxet comú Anas crecca 
Observacions diàries. 71 exs. al riu entre St. Boi 
i el Prat el 24.XII (R. Bastida). 161 exs. en tot el 
delta el 9.XI, 450 exs. el 16.XI, 459 exs. el 30.XI 
i 530 exs. el 14.XII (FLSA, X. Sampere; a: Cens 
d’anàtides hivernants del delta del Llobregat 
2005-2006). 

• Ànec collverd Anas platyrhynchos   
Observacions diàries. 1471 exs. en tot el delta el 
9.XI, 1329 exs. el 16.XI, 1136 exs. el 30.XI i 
1060 exs. el 14.XII (FLSA, X. Sampere; a: Cens 
d’anàtides hivernants del delta del Llobregat 
2005-2006). 

• Ànec cuallarg Anas acuta  
2 exs. a l’espigó de la Podrida l’1.XI (X. 
Sampere). 8 exs. en tot el delta el 9.XI, 7 exs. el 
16.XI, 7 exs. el 30.XI i 4 exs. el 14.XII (FLSA, X. 
Sampere; a: Cens d’anàtides hivernants del 
delta del Llobregat 2005-2006). 

• Xarrasclet Anas querquedula  
1 ex. a la maresma el 18.XI (JCMC, MIBA, J. 
Vidal). 
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• Ànec cullerot Anas clypeata  
140 exs. en tot el delta el 9.XI, 285 exs. el 
16.XI, 198 exs. el 30.XI i 234 exs. el 14.XII 
(FLSA, X. Sampere; a: Cens d’anàtides 
hivernants del delta del Llobregat 2005-2006). 
8 exs. al riu entre st. Boi i el Prat el 24.XII (R. 
Bastida). 82 exs. a la Riera de Sant Climent el 
30.XII (R. Bastida). 

• Xibec Netta rufina  
Cap ocell detectat en tot el delta el 9.XI, 5 exs. 
el 16.XI, 0 exs. el 30.XI i 5 exs. el 14.XII 
(FLSA, X. Sampere; a: Cens d’anàtides 
hivernants del delta del Llobregat 2005-2006). 

• Morell cap-roig Aythya ferina  
105 exs. en tot el delta el 9.XI, 117 exs. el 
16.XI, 131 exs. el 30.XI i 192 exs. el 14.XII 
(FLSA, X. Sampere; a: Cens d’anàtides 
hivernants del delta del Llobregat 2005-2006). 
145 exs. a la Riera de Sant Climent el 18.XII 
(R. Bastida) i uns 125 exs. el 30.XII (R. 
Bastida). 

• Morell de plomall Aythya fuligula  
4 exs. en tot el delta el  30.XI i 5 exs. el 14.XII 
(FLSA, X. Sampere; a: Cens d’anàtides 
hivernants del delta del Llobregat 2005-2006). 

• MORELL D’ULLS GROCS Bucephala 
clangula  
1 ex. femella a cal Tet el 23.XI (FLSA); 5ª 
citació pel delta. Citació pendent 
d’homologació pel CAC. L’exemplar es 
continua observant durant tot l’any 2005 a la 
mateixa zona. 

 
Morell d’ulls grocs a la llacuna de cal Tet (Foto © Ferran 
López) 

 

 
Morell d’ulls grocs Bucephala clangula a la llacuna de cal 
Tet (Foto © Ferran López) 

• ÀNEC DE JAMAICA Oxyura jamaicensis  
1 ex. mascle de 1er hivern a la Vidala el 14.XII 
(X. Sampere; FLSA, JCMC) fins el 28.XII (X. 
Sampere) on es abatut dins el programa de 
seguiment d’aquesta espècie a nivell estatal on 
s’intenta evitar les possibles hibridacions amb 
l’’Anec capblanc Oxyura leucocephala. Citació 
pendent d’homologació pel CR-SEO. 

 
Ànec de Jamaica Oxyura jamaicensis a la Vidala el 14.12.05 
(Foto © Ferran López) 

PERDIUS A FAISANS 
 
• Faisà Phasianus colchicus  
Diferents observacions durant els dos mesos a 
la Ricarda- ca l’Arana destacant un màxim d’uns 
50 exs. entre la Bunyola i la pineda de la 
Ricarda el 3.XII (R. Bastida) 

OCELLS MARINS 
 
• Calàbria agulla Gavia arctica  
1 ex. des de la gola del Remolar el 10.XII (M. 
Gil, MRFB, RJNA). 1 ex. de s de la gola de la 
Ricarda el 14.XII (FLSA). 1 ex. a la gola del nou 
riu el 22.XII (XLBA, M. Gil, M. Rodríguez). 

• Calàbria grossa Gavia immer  
1 ex. al litoral del Prat el 29.XII (XLBA, M. Gil). 

• Cabusset  Tachybaptus ruficollis  
Observacions diàries. 8 exs. al riu entre St. Boi i 
el Prat el 24.XII (R. Bastida). 

• Cabussó emplomallat Podiceps 
cristatus  
6 exs. a la llacuna de cal Tet el 24.XI (X. 
Sampere). 8 exs. a la platja de ca l'Arana el 
22.XII (XLBA, M. Gil). 24 exs. en el litoral del 
Prat el 29.XII (XLBA, M. Gil). 7 exs. a la platja de 
ca l'Arana el 31.XII (X. Sampere). 

• Cabussó coll-negre Podiceps nigricollis  
Diferents observacions al delta destacant 6 exs. 
a la llacuna de cal Tet el 2.XI (FLSA. a: Cens 
Setmanal de la Llacuna de cal Tet 2005). 
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• CABUSSÓ ORELLUT Podiceps auritus  
1 ex. a la gola del nou riu el 22.XII (M. Gil, M. 
Rodríguez, XLBA) almenys fins el 31.XII (X. 
Sampere); es tracta de la 6ª citació al delta. 
Citació pendent d’homologació pel CAC. 

 

Cabussó orellut Podiceps auritus a la gola del nou riu el 
22.12.05 (Foto © Marcel Gil) 

• Baldriga mediterrània Puffinus 
yelkouan  
1 ex. des de la gola del nou riu el 22.XII 
(XLBA, M. Gil, M. Rodríguez). 

• Baldriga balear Puffinus mauretanicus  
30 exs. davant el mirador de cal Francès el 
4.XII (PBGA). 

• Mascarell Morus bassanus  
13 exs. des de la gola del riu nou el 3.XII (R. 
Bastida). 8 exs. a la platja del Prat el 31.XII (R. 
Bastida). 

• Corb marí gros Phalacrocorax carbo  
Observacions diàries. 253 exs. detectats als 
dos dormiders del delta el  15.XI (FLSA) i 529 
exs. el 15.XII (FLSA, X. Sampere); augment 
d’exemplars. 

ARDÈIDES FINS FLAMENCS 
 
• Bitó Botaurus stellaris  
Observacions regulars d’1 ex. a la maresma 
durant els dos mesos destacant les 
observacions de 2 exs. el 3.XI (J. Bescós),  el 
5.XI (PBGA) i el 10.XII (M. Gil, NRFB, RJNA). 

• Martinet menut Ixobrychus minutus  
1 ex. al canyar de la maresma el 14.XI 
(JCMC), 4.XII (JCMC), 5.XII (JCMC) i 6.XII (J. 
Bescós). 

• Martinet blanc Egretta garzetta  
Observacions diàries. 

• Agró blanc  Egretta alba  
2 exs. a la maresma l’1.XI (PBGA), 4.XI 
(NUTA) i 5.XI (X. Sampere). 1 ex. a la 
maresma el 8.XI (PBGA). 

• Bernat pescaire Ardea cinerea  
Observacions diàries. 46 exs. a la maresma el 
14.XII (R. Bastida) i 77 exs. el 20.XII (R. 
Bastida). 

• Cigonya negra Ciconia nigra  
1 ex. sobre el delta el 19.XI (F. Guardia). 

• Becplaner Platalea leucorodia  
3 exs. a la maresma, un d’ells amb anella de 
PVC vernella amb codi RC (anella espanyola) el 
6.XI (FLSA) fins el 18.XII (FLSA). 

• Flamenc  Phoenicopterus roseus  
1 ex. a la platja de ca l’Arana el 17.XI (FLSA) 
fins el 26.XI (X. Sampere). 3 exs. a la 
maresmael 29.XI (X. Sampere). 2 exs. a la platja 
de ca l’Arana el 30.XI (FLSA). 

RAPINYAIRES 
 

• Arpella vulgar Circus aeruginosus  
Observacions diàries a la maresma. 

• Esparver vulgar Accipiter nisus  
1 ex. a la maresma el 16.XI (FLSA, FMVB, 
JCMC). 1 ex. als calaixos de depuració el 19.XI 
(X. Sampere). 1 ex. al riu entre St. Boi i el Prat el 
24.XII (R. Bastida). 

• Aligot vulgar Buteo buteo  
2 exs. als calaixos de depuració el 5.XI (X. 
Sampere). 2 exs. a la Ricarda el 12.XI (X. 
Sampere). 2 exs. a la maresma el 27.XI (FLSA) i 
el 17.XII (X. Sampere). 3 exs. a la Vidala el 
18.XII (R. Bastida). 3 exs. a la maresma el 
30.XII (R. Bastida). 

• Àliga calçada Hieraaetus pennatus  
1 ex. s’allibera a la maresma el 30.XII (X. 
Sampere, RSPA) procedent del Centre de 
Recuperació de Torreferrussa.  

• Xoriguer comú Falco tinnunculus  
Diferents observacions. 

• Esmerla Falco columbarius  
1 ex. a la platja del Remolar el 9.XI (LGSB). 1 
ex. a la Vidala el 30.XI (X. Sampere). 1 ex. a la 
bassa dels Pollancres el 30.XI (FLSA). 1 ex. a la 
maresma el 6.XII (R. Bastida). 1 ex. a la pineda 
del Remolar el 15.XII (X. Sampere). 

• Falcó pelegrí Falco peregrinus  
2 exs. a la platja de ca l’Arana el 12.XI (X. 
Sampere) durant la resta de l’any (FLSA). 1 ex. 
jove a la Vidala el 14.XI (FLSA). 

RAL·LIDS FINS A SISÓ 
 

• Rascló Rallus aquaticus  
Diferents observacions a la maresma durant els 
dos mesos. 

• Polla d’aigua Gallinula chloropus  
Observacions diàries. 
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• Polla blava Porphyrio porphyrio  
Observacions diàries a la maresma i calaixos 
de depuració durant els dos mesos. 1 ex. 
anellat al Remolar el 15.XI (JCMC, FLSA). 

 
 

 
Polla blava Pophyrio porphyrio anellada al Remolar el 
15.11.05 (Fotos © Ferran López). 

• Fotja vulgar Fulica atra  
Observacios diàries, sobretot a la Vidala i 
llacuna de cal Tet (FLSA). 

• FOTJA BANYUDA Fulica cristata   
1 ex. amb collar de PVC amb codi UT als 
calaixos de depuració el 4.XI (FLSA) fins el 
23.XI (FLSA); citació pendent d’homologació 
pel CAC. 

• Grua Grus grus   
1 ex. a la maresma el 9.XI (X. Sampere, 
NUTA). 

LIMÍCOLES 
 
• Cames llargues Himantopus 

himantopus  
1 ex. a la maresma el 21 i 23.XI (FLSA; X. 
Sampere, NUTA); darrera citació de pas 
postnupcial. 

• Bec d´alena Recurvirostra avosetta  
2 exs. a la platja de ca l’Arana el 9.XII (FLSA), 
4 exs. el 10.XII (X. Sampere, RSPA) i 4 exs. el 
14.XII (FLSA). 

• Torlit Burhinus oedicnemus   
1 ex. als calaixos de depuració el 2.XI (FLSA). 
1 ex. a l’espigó de la Podrida el 5.XI (X. 
Sampere). 3 exs. a la platja del Remolar el 

14.XI (FLSA). 1 ex. a cal Dalit el 17.XII (X. 
Sampere). 

• Corriol camanegre 
Charadrius alexandrinus  
4 exs. a la platja de ca l’Arana el 5.XI (X. 
Sampere). 

• Daurada grossa Pluvialis apricaria  
9 exs. a la maresma el 20.XI (JCMC), 12 exs. el 
21.XI (FLSA), 78 exs. el 22.XI (FLSA) i uns 250 
exs. el 8.XII (FLSA); augment d’exemplars. Uns 
400 exs. sobre l’aeroport el 18.XII (FLSA); 
màxim grup d’aquest hivern. 

• Pigre gris Pluvialis squatarola  
1 ex. a l’espigó de la Podrida l’1.XI (X. Sampere) 
i el 10.XI (X. Sampere). 2 exs. a la platja de ca 
l’Arana el 10.XI (X. Sampere) i el 12.XI (X. 
Sampere). 

• Fredeluga Vanellus vanellus  
Observacions diàries a la maresma del Remolar 
durant els dos mesos.  

• Territ tresdits Calidris alba  
18 exs. a la platja de ca l'Arana el 17.XI (FLSA). 
3 exs. al “camp de fútbol” el 18.XII (R. Bastida). 
6 exs. a la platja de ca l'Arana el 22.XII (XLBA, 
M. Gil, M. Rodríguez). 

• Territ menut Calidris minuta  
1 ex. a la platja de ca l'Arana el 10.XI (X. 
Sampere). 3 exs. a la maresma del Remolar el 
17.XII (X. Sampere), 2 exs. el 18.XII (FLSA), 2 
exs. el 21.XII (FLSA) i 1 ex. el 30.XII (X. 
Sampere). 

• Territ variant Calidris alpina  
5 exs. a l’espigó de la Podrida l’1.XI (X. 
Sampere) i el 10.XI (X. Sampere). 2 exs. a la 
maresma el 5.XI (FLSA, JBAB) i 10.XI (X. 
Sampere), 4 exs. el 15.XI (FLSA) fins el 18.XII 
(FLSA). 2 exs. a la maresma del Remolar fins 
finals de l’any (FLSA). 

• Batallaire Philomachus pugnax  
2 exs. a la maresma el 6.XI (FLSA) fins la resta 
de l’any (FLSA; X. Sampere; JCMC, FMVB). 

• Becadell sord Lymnocryptes minimus  
2 exs. a la maresma del Remolar el 2.XI 
(PBGA), 1 ex. el 5.XI (X. Sampere), 1 ex. el 
26.XI (FLSA, M. Gil, J. Ferrer) i 2 exs. el 27.XI 
(PBGA). 
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Becadell sord a la maresma el 26.11.05 (Foto © Xavier 
Martínez). 

• Becadell comú Gallinago gallinago  
Observacions diàries a la maresma del 
Remolar durant els dos mesos (FLSA). 

• Becada Scolopax rusticola  
1 ex. sobre l’estació biològica del Remolar el 
30.XI (FLSA).  

• Becut Numenius arquata  
1 ex. a la maresma del Remolar el 5.XI (X. 
Sampere) fins el 17.XII (FLSA, X. Sampere) 
on s’observen 2 exs. junts fins la resta de 
l’any. 

• Pòlit cantaire Numenius phaeopus  
1 ex. a la gola del riu vell el 24.XII (R. Bastida). 
Espècie força extranya a l’hivern. 

• Gamba roja pintada Tringa erythropus  
3 exs. a la maresma del Remolar el 2.XI 
(FLSA) i 5.XI (FLSA, JBAB). 6 exs. a la 
maresma del Remolar el 6.XI (FLSA), 5 exs. el 
16.XI (FLSA, FMVB, JCMC), 5 exs. el 22 i 
23.XI (FLSA), 3 exs. el 16.XII (X. Sampere), 2 
exs. el 18.XII (FLSA). Observacions durant la 
resta de l’any. 

• Gamba roja vulgar Tringa totanus   
1 ex. a la maresma del Remolar el 21.XII 
(FLSA). 

• Gamba verda Tringa nebularia  
1 ex. a la maresma del Remolar el 10.XII 
(RSPA, X. Sampere; M. Gil, MRFB, RJNA). 

• Xivita Tringa ochropus  
2 exs. al riu entre el Prat i St. Boi el 24.XII (R. 
Bastida). 

• Valona Tringa glareola   
1 ex. a la maresma el 22.XI (FLSA), el 18.XII 
(FLSA) i el 21.XII (FLSA). 

• Xivitona Actitis hypoleucos  
2 exs. al riu entre el Prat i St. Boi el 24.XII (R. 
Bastida). 

• Remena-rocs Arenaria interpres  
1 ex. a la platja de ca l'Arana el 10.XI (X. 
Sampere). 

PARÀSITS, LARIDS , XATRACS I 
GAVOTS 
 
• Paràsit cuapunxegut Stercorarius 
parasiticus  
1 ex. des de la gola del nou riu el 3.XII (R. 
Bastida).  

• Pàrasit gros Stercorarius skua  
2 exs. des de la desembocadura del Remolar el 
10.XII (M. Gil, MRFB, RJNA). 

• Gavina capnegre Larus melanocephalus  
Diferents observacions durant els dos mesos. 
150 exs. a la platja de ca l'Arana el 10.XI (X. 
Sampere). 

• Gavina vulgar Larus ridibundus  
Observacions diàries. Uns 1500 exs. a la platja 
del Remolar el 30.XII (R. Bastida). 

• Gavina corsa Larus audouinii  
2 exs. a la platja de ca l’Arana el 5.XI (X. 
Sampere) fins el 19.XI (X. Sampere). 3 exs. a la 
platja de ca l'Arana el 23.XI (FLSA) i 1 ex. el 
26.XI (X. Sampere) i el 9.XII (FLSA). 

• Gavina cendrosa Larus canus  
1 ex. a la platja del Remolar el 30.XII (R. 
Bastida). 

• Gavià fosc Larus fuscus  
Poques observacions durant aquest dos mesos. 

• Gavià argentat Larus michahellis  
Observacions diàries, destacant un grup d’uns 
2000 exs. sedimentats a la platja de ca l'Arana 
durant els dos mesos (FLSA) el qual és utilitzat 
per formar un pre-dormider per a moltes altres 
gavines (FLSA). 

• Xatrac becllarg Sterna sandvicensis  
Diferents observacions durant els dos mesos 
sense cap nombre destacable. 

• Gavot Alca torda  
16 exs. a la platja del Remolar el 8.XII (FLSA). 
32 exs. a la gola del nou riu el 22.XII (XLBA, M. 
Gil, M. Rodríguez). 70 exs. al litoral del Prat el 
29.XII (M. Gil, XLBA). 

COLOMS A FALCIOTS 
 

• Colom roquer Columba livia  
Observacions diàries. 
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• Xixella Columba oenas  
1 ex. a cal Tet el 2.XI (FLSA). 

• Tudó Columba palumbus  
Observacions diàries.  

• Tórtora turca Streptopelia decaocto  
Diferents observacions durant els dos mesos. 
70 exs. a la planta temporal d’escombreries de 
Viladecans el 24.XII (R. Bastida). 

• Cotorra de Kramer Psittacula krameri  
1 ex. al riu entre el Prat i St. Boi el 24.XII (R. 
Bastida).  

• Cotorra de pit gris Myiopsitta 
monachus  
Observacions diàries. 

• Òliva Tyto alba  
1 ex. a la maresma del Remolar el 30.XI (X. 
Sampere, E. Morral). 

• Mussol comú Athene noctua  
1 ex. a la maresma del Remolar el 30.XI (X. 
Sampere, E. Morral). 2 exs. a cal Nani el 3.XII 
(R. Bastida). 2 exs. a cal nani i 1 ex. al 
Dominguet el 31.XII (R. Bastida). 

BLAUETS A PICOTS 
 
• Blauet Alcedo atthis  
Diferents observacions durant els dos mesos. 

• Puput Upupa epops  
Poques observacions recollides durant els dos 
mesos. 

• Picot verd Picus viridis  
Diferents observacions durant els dos mesos. 

ALAUDIDS, ORENETES I 
TITELLES 
 

• Cogullada vulgar Galerida cristata  
Observacions regulars durant els dos mesos.  

• Cotoliu Lullula arborea  
1 ex. a la platja de la Ricarda el 16.XI (FMVB, 
FLSA). 

• Alosa vulgar Alauda arvensis  
Diferents observacions durant els dos mesos. 

• Roquerol Ptyonoprogne rupestris  
Observacions regulars. Usn 50 exs. sobre la 
maresma del Remolar durant tot el mes de 
novembre (FLSA).  

 

• Oreneta vulgar Hirundo rustica  
1 ex. a la platja del Remolar el 9.XI (LGSB). 1 
ex. a la maresma del Remolar el 6.XII (J. 
Bescós, RS?A). 

• Titella Anthus pratensis  
Observacions diàries. 

• Grasset de muntanya Anthus spinoletta   
Obserrvacions diàries. 

• Cuereta torrentera Motacilla cinerea   
Poques observacions recollides durant els dos 
mesos. 

• Cuereta blanca Motacilla alba  
Observacions diàries. 

TÚRDIDS 
 

• Cargolet Troglodytes troglodytes  
2 exs. a la Vidala el 18.XII (R. Bastida). 

• Pit-roig Erithacus rubecula  
Observacions diàries. 

• Cotxa fumada Phoenicurus ochruros  
Poques observacions recollides durant els dos 
mesos. 

• Bitxac comú Saxicola torquatus  
Observacions regulars durant els dos mesos. 

• Merla Turdus merula  
Observacions regulars durant els dos mesos. 

• Tord comú Turdus philomelos  
Observacions regulars durant els dos mesos. 

SÍLVIDS 
 

• Rossinyol bord Cettia cetti  
Observacions diàries. 

• Trist Cisticola juncidis  
Observacions diàries. 

• Boscar de canyar Acrocephalus 
scirpaceus  
1 ex. a la bassa dels Pollancres el 5.XI (FLSA); 
darrera citació de pas postnupcial.  

• Tallareta cuallarga Sylvia undata  
1 ex. als calaixos de depuració el 17.XI (FLSA). 
1 ex. a carrabiners el 9.XII (FLSA). 

• Tallarol capnegre Sylvia melanocephala  
Observacions regulars durant els dos mesos. 
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• Mosquiter comú Phylloscopus 
collybita  
Observacions diàries. 

REIETONS FINS A LÀNIDS  
 

• Reietó Regulus regulus  
1 ex. als itineraris dels aguaits del Remolar el 
18.XII (FLSA). 2 exs. a la pineda del Remolar 
el 30.XII (R. Bastida). 

• Bruel Regulus ignicapillus  
1 ex. als itineraris dels aguaits del Remolar el 
18.XII (FLSA). 

• Mallerenga emplomallada Parus 
cristatus   

2 exs. a la Vidala el 6.XII (R. Bastida). 

• Mallerenga petita Parus ater  
1 ex. als itineraris dels aguaits del Remolar el 
30.XI (FLSA). 2 exs. a la Vidala el 6.XII (R. 
Bastida). 

• Mallerenga blava Parus caeruleus  
Observacions gairebé diàries. Encara 
s’observen exemplars de l’entrada per l’onada 
de fred. 

• Mallerenga carbonera Parus major  
Observacions diàries. 

• Raspinell comú Certhia brachydactyla  
Diferents observacions durant els dos mesos. 

• Teixidor Remiz pendulinus 
Diferents observacions durant els dos mesos. 

CÒRVIDS 
 

• Garsa Pica pica  
Observacions diàries. 

ESTORNELLS  FINS ESTRILIDS 
 

• Estornell vulgar Sturnus vulgaris  
Observacions diàries. 

• Estornell negre Sturnus unicolor 
1 ex. a la maresma del Remolar el 20.XII (R. 
Bastida). 

• Pardal comú Passer domesticus  
Observacions diàries. 

• Pardal xarrec Passer montanus 
Observacions diàries. Uns 200 exs. a la platja 
del Remolar el 15.XI (FLSA). 

• Bec de corall senegalès Estrilda astrild  
Diferents observacions durant esl dos mesos. 

FRINGIL·LIDS I EMBERÍZIDS 
 

• Pinsà vulgar Fringilla coelebs 
Observacions diàries. 

• Gafarró serinus serinus 
Observacions diàries. 

• Verdum Carduelis chloris 
Observacions diàries. Uns 80 exs. a la platja de 
ca l'Arana el 19.XI (X. Sampere) durant la resta 
de l’any (X. Sampere, FLSA). 

• Cadernera Carduelis carduelis 
Observacions diàries. 

• Lluer Carduelis spinus 
Diferents citacions durant els dos mesos. 

• Durbec Coccothraustes coccothraustes 
1 ex. sobre els itineraris dels aguaits del 
Remolar el 6.XI (FLSA). 

• Verderola Emberiza citrinella 
1 ex. a la platja del Remolar el 15.XI (FLSA).  

• Gratapalles Emberiza cirlus 
3 exs. a la pineda del Remolar el 4.XI (X. 
Sampere). 7 exs. a la platja del Remolar el 14.XI 
(FLSA). 1 ex. a la gola del nou riu el 23.XI 
(FLSA). 6 exs. a la platja del Remolar el 18.XII 
(R. Bastida) i el 30.XII (R. Bastida). 6 exs. als 
camp de la Murtra el 18.XII (X. Sampere). 

• Repicatalons Emberiza schoeniclus  
Observacions diàries. Uns 50 exs. a la platja del 
Remolar el 15.XI (FLSA). Observacions regulars 
a la mateixa zona durant la resta de l’any. 

• Cruixidell Emberiza calandra 
Uns 15 exs. a la platja del Remolar el 14.XI 
(FLSA) durant la resta de l’any. 

EXÒTICS  -  Categoria D i E 
 
• Teixidor daurat Euplectes afer 
11 exs. (5 exs. mascles, 2 exs. femelles i 4 exs. 
joves) al camí de València el 19.XI (X. 
Sampere). Cal explicar que varis exemplars 
s’observaven durant les setmanes anteriors i 
que, finalment, s’han reproduit. (Categoria E3). 

• Texidor vermell Euplectes oryx 
1 ex. mascle a cal Nani el 3.XII (R. Bastida). 
(Categoria E3). 
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• Texidor social Ploceus cucullatus 
1 ex. mascle al camí de València el 3.XII (R. 
Bastida). (Categoria E2). 

 

• Canari Serinus canaria var. domestica 
1 ex. mascle a cal Dominguet el 23.XII (R. 
Bastida). (Categoria E3). 

  

 

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 

FLSA – Ferran López 
FMVB – Francisco Macia 
FSEB – Xavier 
Santaeufemia 
JBAB – Joan Barrachina 
JCMC – Joan Castelló 
LGSB – Lluís Gustamante 
MIBA – Marc Iranzo 
MRFA – Miquel Rafa 
NUTA – Néstor Urios 
PBGA – Pedro Bescós 

RGBA – Ricard Gutiérrez 
RJNA – Roger Jutglà 
RSPA – Ramón Servitje 
RS?A – Ramón Sanz 
XLBA – Xavier Larruy 
 
 
 
 
 
 

Eduard Morral 
Ferran Guardia 
Juan Bescós 
Joan Vidal 
Marcel Gil 
Martí Rodríguez 
Rafa González 
Raúl Bastida 
Xavier Sampere 
 

 

CITACIÓ BIBLIOGRAFICA RECOMANADA 
 
Fe d’errates del Noticiari Fenològic dels Ocells del Delta del Llobregat 28/05 i 29/05 
Citació no afegida a l’anterior noticiari.  
• XATRAC BENGALÍ Sterna bengalensis 
1 ex. observat des del mirador de cal Francès el  23.IX (M. Gil); citació en procès d’homologació pel CAC. 
 
Noticiari Complert   
López, F. 2006. Noticiari Fenològic dels Ocells del Delta del Llobregat nº 30/06. Consorci per a la Protecció i la 
Gestió dels Espais Naturals del Delta del Llobregat. 
 
Espècies concretes  
Bastida, R. 2005. Cargolet Troglodytes troglodytes. In  López, F. 2006. Noticiari Fenològic dels Ocells del 
Delta del Llobregat nº 30/06. Consorci per a la Protecció i la Gestió dels Espais Naturals del Delta del 
Llobregat. 
 
© Edició 2006. Consorci per a la Protecció i la Gestió dels Espais Naturals del Delta del 
Llobregat 
 

 


