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ANÀTIDES 
 

• Cigne blanc Cygnus olor 
1 ex. al nou riu a l’alçada de Mercabarna el 
13.V (X. Sampere). Sembla ser que aquest 
exemplar, sense aparença que faci pensar en 
la cautivitat, s’observava amb anterioritat riu a 
munt per diferents persones. A partir del 13.V 
va ser observat durant varis dies entre el riu, la 
platja de ca l’Arana i la llacuna de cal Tet fins 
el 9.VI (R. Bastida). Citació pendet 
d’homologació pel CAC.   

• Ànec blanc Tadorna tadorna 
12 exs. a la platja de ca l’Arana el 8.IV (X. 
Sampere). 1 parella amb 14 polls a la platja de 
ca l’Arana el 8.IV (X. Sampere; XLBA); 1ª 
parella nidificant. 1 parella a la bassa de ca 
l’Arana amb 12 pollets el 6.V (ED?B); 2ª 
parella nidificant. 1 parella (l’ex. mascle 
amb anella procedent de Bèlgica) amb 12 
pollets a la platja de ca l’Arana el 8.V (XLBA). 
2 parelles juntes amb respectius polls a la 
platja de ca l’Arana el 10.V (FLSA). A partir 
d’aquesta data observacions continuades dels 
joves volanders a diferents zones com les 
maresmes del Remolar, calaixos de 
depuració, etc…  

• Ànec xiulador Anas penelope 
1 ex. a la maresma del Remolar el 15.IV 
(PBGA); darrera citació de pas prenupcial. 

• Ànec griset Anas strepera 
Diferents observacions a la maresma del 
Remolar. 1 ex. femella amb 12 pollets a la 
Vidala antiga el 13.V (JCMC, JCRD); 1ª 
nidificació de l’any. 1 ex. femella amb 8 
polls a la bassa dels Pollancres el 19.V 
(RGBA); 2ª parella nidificant de l’any.  

• Xarxet comú Anas crecca 
1 ex. a la maresma del Remolar el 4.V (FLSA, 
X. Sampere) fins el 8.V (R. Bastida). 1 ex. a la 
maresma del Remolar el 25.VI (R. Bastida). 

 

• Ànec collverd Anas platyrhynchos 
Observacions diàries. Uns 250 exs. a cal Tet el 
6.V (R. Bastida). 337 parelles més 231 exs. 
mascles en tot el delta durant el Cens de 
Nidificants de 2006 (FLSA, X. Sampere). 

• Ànec cuallarg Anas acuta 
1 ex. a cal Tet el 18.IV (XLBA) i 1 ex. el 27.IV 
(XLBA); darrera citació de pas prenupcial. 

• Xarrasclet Anas querquedula 
2 exs. a la llacuna de cal Tet el 18.IV (XLBA) on 
1 ex. s’observa fins l’1.V (R. Bastida); darrera 
citació de pas prenupcial. 

• Ànec cullerot Anas clypeata 
Diferents observacions. 1 ex. femella amb 9 
polls a la bassa dels Pollancres el 4.VI (R. 
Bastida); única parella nidificant de l’any. 2 
exs. a cal Tet el 9.VI (XLBA). 

• Xibec Netta rufina 
1 ex. femella amb 8 polls a la Vidala el 26.IV (X. 
Sampere); 1ª parella nidificants de l’any. 1 
ex. femella amb 5 polls a la riera de St. Climent 
el 4.V (X. Sampere); 2ª parella nidificant. 18 
exs. a cal Tet el 8.V (XLBA). 2 parelles amb 
polls a la Vidala el 10.V (FLSA, X. Sampere); 3ª 
parella nidificant. 1 ex. femella amb 8 polls a 
cal Tet el 20.V (X. Sampere); 4ª parella 
nidificant. 1 ex. femella amb pollets recent 
nascuts a la llacuna de cal Tet el 31.V (FLSA, X. 
Sampere); 5ª parella nidificant. 1 ex. femella 
amb 2 pollets de pocs dies a la llacuna de cal 
Tet el 19.VI (R. Bastida); 6ª parella nidificant. 

• Morell cap-roig Aythya ferina 
11 exs. a la riera de St. Climent el 23.IV (X. 
Sampere). 1 ex. femella amb 3 polls a la Vidala 
el 22.V (FLSA, C. Trujillo, I. Martinez); 1ª 
parella nidificant.  1 ex. femella amb 5 polls a 
la riera de St. Climent el 28.V (R. Bastida); 2ª 
parella nidificant. 1 ex. femella amb 9 pollets 
a la Vidala el 4.VI (R. Bastida); 3ª parella 
nidificant. 14 exs.  a la llacuna de cal Tet el 16 
i 23.VI (R. Bastida). 2 exs. femelles amb 2 
pollets cadascuna més 1 ex. femella amb 5 
pollets  a la Vidala el 21.VI (X. Sampere); 4ª, 5ª 
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i 6ª parella nidificant. Nou record de 
parelles al delta! 

• Morell xocolater Aythya nyroca 
1 ex. mascle a la llacuna de cal Tet el 15.V 
(XLBA). 

PERDIUS A FAISANS 
 

• Perdiu roja Alectoris rufa 
1 ex. a cal Roc el 16.V (R. Bastida). 

• Guatlla Coturnix coturnix 
1 ex. a ca l’Arana el 20.IV (XLBA). 1 ex. mort 
al parking del Remolar el 27.IV (FLSA, X. 
Sampere). 

• Faisà Phasianus colchicus 
Observacions gairebé diàries per ca l’Arana 
durant els 3 mesos. Una pollada a ca l’Arana 
el 4.V (XLBA). 1 ex. amb 3 polls als calaixos 
de depuració el 23.V (R. Bastida). 

OCELLS MARINS 
 

• Cabusset  Tachybaptus ruficollis 
Observacions diàries.  

• Cabussó emplomallat Podiceps 
cristatus 
2 parelles formades a la llacuna de cal Tet el 
5.IV (FLSA aCens Setmanal de la Llacuna de 
cal Tet 2006) on a partir de l’1.V (R. Bastida) 
únicament s’observa una parella sense indicis 
de reproducció fins el 23.V (R. Bastida). 1 
parella amb un niu i 4 ous a la llacuna del 
Remolar l’11.V (X. Sampere, FLSA); 1ª 
notificació segura i comprovada de 
reproducció al delta!!!  Es continua amb el 
seguiment de la parella reproductora on a 
partir de l’1.VI (X. Sampere) s’observen els 4 
polls a la llacuna del Remolar fins almenys a 
finals del mes de juliol (FLSA; X. Sampere). 

• Cabussó coll-negre Podiceps 
nigricollis 
5 exs. a la llacuna de cal Tet el 5.IV (FLSA. a: 
Cens Setmanal de la Llacuna de cal Tet 2006) 
i el 7.IV (X. Sampere), 4 exs. el 18.IV (XLBA, 
AGCB), 3 exs. entre el 6.V (R. Bastida) i l’11.V 
(XLBA). 1 ex. a la llacuna de cal Tet fins la 
resta del mes de juny (FLSA; R. Bastida). 

• Baldriga mediterrània Puffinus yelkouan 
1 ex. a la platja del Remolar el 23.IV (X. 
Sampere). 1 ex. a la platja de ca l'Arana l’1.V 
(R. Bastida) i 1 ex. el 17.VI (XLBA). 

• Baldriga balear Puffinus mauretanicus 
13 exs. a la platja del Remolar el 7.V (R. 
Bastida). 50 exs. des de la gola de la Bunyola 

el 13.V (XLBA). Uns 200 exs. a la platja de ca 
l'Arana el 14.V (X. Sampere). 15 exs. a la platja 
del Prat el 31.V (R. Bastida). 

• Baldriga cendrosa Calonectris 
diomedea 
1 ex. davant la Bunyola el 18.IV (XLBA), 3 exs. 
el 23.IV (XLBA), 27 exs. l’11.V (XLBA) i 30 exs. 
el 17.VI (XLBA). 

• Mascarell Morus bassanus 
44 exs. des de la Bunyola el 23.IV (XLBA). 29 
exs. en 10 minuts des de la platja del Prat el 
13.V (R. Bastida). 25 exs. des de la Bunyola el 
17.VI (XLBA). 

• Corb marí gros Phalacrocorax carbo 
5 exs. a la platja de ca l’Arana el 5.IV (FLSA). 6 
exs. a la gola del riu el 23.IV (R. Bastida). 1 ex. 
a la platja de ca l’Arana el 29.V (XLBA); darrera 
citació de pas prenupcial. 

• Corb marí emplomallat Phalacrocorax 
aristotelis 
1 ex. jove davant la Bunyola el 23.IV (R. 
Bastida). 1 ex. jove a la platja de ca l'Arana l’1.V 
(R. Bastida). 1 ex. a la platja del Remolar el 5.V 
(FMVB). 1 ex. davant la Magarola entre el 8.V i 
el 17.VI (XLBA). 1 ex. a la platja del Prat el 17.V 
(R. Bastida). 4 exs. davant la Magarola el 28.V 
(XLBA). 1 ex. mort a la platja del Prat amb PVC 
blanc A48 el 2.VI (R. Bastida). 

ARDÈIDES FINS FLAMENCS 
 

• Bitó Botaurus stellaris 
1 ex. a la maresma el 2.IV (SSAA); ex. en pas 
prenupcial. 

• Martinet menut Ixobrychus minutus 
Diferents observacions durant els tres mesos. 
Unes 8 parelles reproductores a la R.N. del 
Remolar-Filipines (FLSA, X. Sampere). Entre 3 i 
4 parelles reproductores als calaixos de 
depuració durant el mes de juliol (FLSA). 

• Martinet de nit Nycticorax nycticorax 
14 exs. en pas per la pltaj de ca l’Arana l’1.IV 
(XLBA. SEO/Catalunya). 11 exs. sobre la 
maresma del Remolar l’1.IV (X. Sampere). 6 
exs. als calaixos de depuració més 4 exs. al 
camí de València el 23.V (R. Bastida). 7 exs. a 
la maresma del Remolar l’11.VI (R. Bastida). 11 
exs. a ca l’Arana el 30.VI (R. Bastida). 

• Martinet ros Ardeola ralloides 
Observacions regulars durant els tres mesos 
destacant 7 exs. a la maresma el 2.V (FLSA), 6 
exs. a la maresma el 9.V (PBGA), 4 exs. a ca 
l’Arana el 27.V (XLBA) i 3 exs. a cal Tet el 21.VI 
(XLBA). 



 

              

              3 

• Esplugabous Bubulcus ibis 
Observacions diàries durant els tres mesos. 1 
ex. jove amb el bec de color negre a la 
maresma del Remolar el 21.V (R. Bastida). 1 
ex. adult amb 2 joves a cal Roc el 10.VI 
(XLBA). Malgrat aquestes observacions 
d’exemplars juvenils aquesta espècie no s’ha 
reproduit al delta aquest any. 

• Martinet blanc Egretta garzetta 
Observacions diàries. 28 exs. a la bassa del Pí 
el 6.IV (X. Sampere). 19 exs. en pas per ca 
l’Arana el 20.IV (XLBA). Entre 30 i 40 exs. als 
calaixos de depuració durant els tres mesos 
(FLSA). 100 exs. a ca l’Arana el 18.VI (XLBA). 

• Agró blanc  Egretta alba 
1 ex. als calaixos de depuració el 5.IV (FLSA 
a: Cens Setmanal de la Llacuna de cal Tet 
2006).  1 ex. a la maresma del Remolar el 5.IV 
(FLSA). 1 ex. als calaixos de depuració el 30.V 
(FLSA, FSEB, ED?B) fins l’11.VI a cal Tet 
(XLBA). 

• Bernat pescaire Ardea cinerea 
Observacions diàries.  Un total d’11 parelles 
reproductores enguany al vanyar de la 
maresma durant el mes de maig i juny (FLSA, 
X. Sampere, J. García). Aquest any es tornen 
a marcar els polls amb PVC de color groc per 
tal de veure quins són els seus moviments 
dins del delta o pels voltants. Uns 40 exs. als 
calaixos de depuració durant els tres mesos 
(FLSA). 1 ex. jove crescut amb pvc groc 
“5WW” el 26.VI (FLSA). 

• Agró roig  Ardea purpurea 
6 exs. als calaixos de depuració el 5.IV (FLSA 
a: Cens Setmanal de la Llacuna de cal Tet 
2006), 19 exs. el 6.V (R. Bastida), 10 exs. el 
25.V (XLBA), 16 exs. el 23.V (R. Bastida) i 8 
exs. el 19.VI (X. Sampere). Uns 7 o 8 exs. als 
calaixos de depuració durant tota la resta del 
mes de juny (FLSA) on fins i tot es sospita 
d’una possible nidificació que encara no ha 
estat comprovada. 1 ex. jove als calaixos de 
depuració el 23.Vi (R. Bastida); ex. que podria 
procedir d’altres zones de reproducció com 
ara el delta de l’Ebre. 

• Cigonya blanca Ciconia ciconia 
1 ex. sobre la maresma del Remolar el 3.IV 
(FLSA), i 2 exs. el 26.IV (J. Vidal). 7 exs. sobre 
l’estació biològica del Remolar el 27.IV (J. 
Vidal) i 2 exs. més al mateix dia sobre cal Tet 
(XLBA). 1 ex. a ca l’Arana el 29.IV (X. 
Sampere). 

• Capó reial Plegadis falcinellus 
2 exs. al “camp de futbol”  el 7.IV (M. Gil). 1 
ex. a la maresma del Remolar el 29.IV (X. 

Sampere) fins el 3.V (FLSA, LGSB). 1 ex. als 
calaixos de depuració el 6.V (X. Sampere). 

• Becplaner Platalea leucorodia 
Observacions regulars. 5 exs. a la maresma del 
Remolar el 3.IV (FLSA). 1 ex. a la maresma del 
Remolar entre el 19.IV i el 28.IV (FLSA). 3 exs. 
a la maresma del Remolar el 29.IV (X. Sampere) 
fins l’1.VI (R. Montull).  6 exs. (4 immaturs i 2 
adults) a la maresma del Remolar el 8.VI 
(JCMC) fins el 10.VI (R. Bastida) i 5 exs. l’11.VI 
(R. Bastida). 1 ex. a la maresma del Remolar el 
15 i 20.VI (PBGA). 

• Flamenc  Phoenicopterus roseus 
Observacions diàries durant els tres mesos a la 
maresma del Remolar destacant un màxim de 
10 exs. el 3 i 8.IV (FLSA; PBGA), 18 exs. el 6, 8 
i 10.V (FLSA; R. Bastida), 7 exs. entre el 23.VI 
(PBGA) i el 26.VI (R. Montull). Grups d’uns 80 
exs. sobre la platja de Gavà el 6.V (FLSA) i 
d’uns 110-120 exs. a la platja de ca l’Arana el 
6.V (R. Bastida). 

RAPINYAIRES 
 

• Aligot vesper Pernis apivorus 
1 ex. sobre cal Tet el 8.V (XLBA). 1 ex. sobre la 
maresma del Remolar el 9.V (PBGA). 

•  Milà negre Milvus migrans 
1 ex. sobre la maresma del Remolar el 7.IV (M. 
Gil) i 1 ex. el 25.IV (FLSA, J. Vidal, S. García). 

•  Arpella vulgar Circus aeruginosus 
Observacions continuades durant els tres 
mesos. A partir del mes de maig únicament 
s’observa un exemplar adult femella per la 
maresma del Remolar i tota la zona de ca 
l’Arana on, a partir del 24.VI (R. Bastida), 
s’observen 2 exs. diferents. Cal explicar que han 
estat moltes les observacions de l’Arpella 
sempre en la mateixa zona, al voltant de la 
Vidaleta i llacuna del Remolar, tot fa pensar 
doncs amb una possible reproducció per 
aquesta zona, tal i com ho ha anat fent els 
darrers anys. 

• Esparver cendrós Circus pygargus 
1 ex. femella a la platja de ca l'Arana l’11.IV (X. 
Sampere). 1 ex. als calaixos de depuració el 
22.IV (X. Sampere). 

• Aligot vulgar Buteo buteo 
4 exs. a la Ricarda el 18.IV (XLBA, A. Gamero). 
2 exs. pel Prat de Llobregat el 27.IV (XLBA); 
darrera citació de pas prenupcial. 

• Àliga pescadora Pandion haliaetus 
1 ex. a la zona de cal Tet i ca l’Arana el 18.IV 
(XLBA, A. Gamero), 26.IV (FLSA), 2.V (FLSA; 
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XLBA) i 4.V (XLBA); darrera citació de pas 
prenupcial. 

•  Xoriguer comú Falco tinnunculus 
Diferents observacions durant els tres mesos.  
1 parella es reprodueix dins d’un avió inutilitzat 
a l’aeroport el 24.IV (J. García, FSEB). 1 
parella es reprodueix en una dels radars de 
davant la Ricarda el 24.IV (J. García, FSEB). 3 
exs. a la Roberta el 24.V (R. Bastida). 

• Falcó mostatxut Falco subbuteo 
1 ex. sobre la Bunyola el 29.IV (XLBA). 

• Falcó pelegrí Falco peregrinus 
Es continua observant els 2 exs. dels darrers 
mesos a la platja de ca l’Arana. 1 ex. a la 
platja de ca l'Arana el 7.IV (X. Sampere), 2 
exs. a la pltaj e la Magarola l’11.V (XLBA), 1 
ex. a la gola del nou riu el 31.V (FLSA, X. 
Sampere), 1 ex. sobre la Roberta el 20.VI (R. 
Bastida) i 1 ex. a la pineda del Remolar el 
29.VI (X. Sampere). 

RAL·LIDS FINS A SISÓ 
 

• Polla d´aigua Gallinula chloropus 
Observacions diàries durant els tres mesos. 

• Polla blava Porphyrio porphyrio 
3 exs. amb polls a la bassa dels Pollancres el 
2.IV (PBGA); 1ª parella nidificant de l’any. 
3 parelles amb respectius polls a la maresma i 
“camp de futbol” el 14.IV (JCMC); 2ª i 3ª 
parella nidificant. 1 ex. adult a un canal de 
dins l’aeroport el 24.IV (FSEB). Un poll crescut 
als calaixos de depuració el 29.V (R. Bastida); 
4ª parella nidificant. 1 ex. amb 3 polls de 
diferents tamanys als calaixos de depuració el 
19.VI (R. Bastida); possible 5ª parella 
nidificant encara que no podem assegurar 
que es tracti d’una de nova. 

•  Fotja vulgar Fulica atra 
Observacions diàries durant els tres mesos. 
Uns 150 exs. a la llacuna de cal Tet durant els 
tres mesos (FLSA; R. Bastida). 

LIMÍCOLES 
 

• Garsa de mar Haematopus ostralegus 
1 ex. a la platja de ca l'Arana el 18.IV (FLSA). 
3 exs. a la platja de ca l'Arana el 24.IV (XLBA) 
i 1 ex. el 29.V (XLBA); darrera citació de pas 
prenupcial. 1 ex. a la platja del Prat el 20.VI 
(R. Bastida, M. Balaguer); 1ª citació de pas 
postnupcial.  

 

• Cames llargues Himantopus himantopus 
Observacions diàries durant els tres 
mesos.Entre 40 i 50 exs. als camps de cal Roc 
durant el mes d’abril i maig (FLSA; R. Bastida). 
1 ex. amb un poll a la maresma del Remolar el 
27.V (PBGA); primeres dates de reproducció. 9 
exs. a Reguerons el 17.VI (R. Bastida); altres 
zones. 

• Bec d´alena Recurvirostra avosetta 
Observacions regulars durant els tres mesos 
destacant uns màxims de 14 exs. a la maresma 
del Remolar l’11.V (PBGA) i 7 exs. el 12, 13 i 
17.V (FLSA; PBGA). 1 ex. a la maresma del 
Remolar l’1.VI (R. Montull) fins el 8.VI (PBGA); 
darrera citació de pas prenupcial. 1 ex. a la 
platja de ca l'Arana el 23.VI (XLBA); 1ª citació de 
pas postnupcial. 

• Torlit Burhinus oedicnemus 
1 ex. a la bassa dels Pollancres el 17.V (A. 
Burguera, J.L. Romero). 

• Perdiu de mar Glareola pratincola 
5 exs. a la maresma del Remolar el 2.IV 
(PBGA); 1ª citació de pas prenupcial. 1 ex. a cal 
Roc el 5.IV (FLSA). 8 exs. a la maresma del 
Remolar el 7.IV (M. Gil) i 14 exs. el 14.IV 
(PBGA). 3 exs. a cal Roc el 18.IV (FLSA) i el 3.V 
(FLSA). 5 exs. a cal Tet el 6.V (R. Bastida). 2 
exs. a ca l’Arana el 16.VI (XLBA). 2 exs. a la 
maresma del Remolar el 20.VI (PBGA) i 1 ex. el 
24.VI (R. Bastida). Aquest any, malgrat la 
presència d’ocells estiuejants, no hi ha cap 
parella reproductora. 

• Corriol petit Charadrius dubius 
Observacions diàries durant els tres mesos. Uns 
35 exs. a la maresma del Remolar el 23.V 
(FLSA). 1 ex. jove a la maresma del Remolar el 
10.VI (R. Bastida) i 12 exs. el 25.VI (R. Bastida). 

• Corriol gros Charadrius hiaticula 
Observacions regulars durant els tres mesos. 31 
exs. a la platja de ca l'Arana el 18.IV (XLBA, A. 
Gamero). 20 exs. a cal Roc el 26.IV (FLSA), 37 
exs. el 3.V (FLSA), 52 exs. el 10.V (FLSA), 30 
exs. el 14.V (X. Sampere, RSPA), 21 exs. el 
24.V (R. Bastida). Uns 30 exs. a la maresma del 
Remolar el 17.V (FLSA) i uns 50 exs. el 24.V 
(FLSA). 16 exs. a la bassa dels Pollancres el 
28.V (R. Bastida). 2 exs. a la platja de ca l'Arana 
el 10.VI (XLBA); darrera citació de pas 
prenupcial. 1 ex. a ca l’Arana el 28.VI (XLBA); 1ª 
citació de pas postnupcial. 

• Corriol camanegre Charadrius 
alexandrinus 
Diferents observacions durant durant els tres 
mesos. 1 ex. mascle amb territori a la platja del 
Remolar el 3.IV (FLSA). 16 exs. entre les platjes 
de ca l’Arana i la Magarola el 20.IV (XLBA). 5 
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exs.  ala maresma del Remolar el 26.V 
(PBGA) i 3.VI (R. Bastida), 9 exs. a la bassa 
dels Pollancres el 4.VI (R. Bastida). 7 exs. a la 
maresma del Remolar el 25.VI (R. Bastida). 
Encara no tenim els resultats totals de la 
reproducció d’aquesta any. 

• Daurada grossa Pluvialis apricaria 
1 ex. a ca l’Arana l’1.VI (XLBA) i el 28.VI 
(XLBA); dades aïllades. 

• Pigre gris Pluvialis squatarola 
3 exs. a la platja de ca l'Arana el 22.IV (XLBA), 
2 exs. el 23.IV (XLBA, X. Sampere) i 7 exs. el 
29.IV (XLBA, JJMA, M. Gil, M. Rodríguez). 1 
ex. a la maresma del Remolar el 12, 15 i 21.V 
(PBGA; R. Bastida). 1 ex. a la platja de ca 
l'Arana el 28.V (XLBA); darrera citació de pas 
prenupcial. 

• Fredeluga Vanellus vanellus 
1 ex. sobre la maresma del Remolar el 8.IV (X. 
Sampere, JCMC). 1 ex. a cal Tet l’11.IV (X. 
Sampere). 1 ex. a la maresma del Remolar el 
12.IV (S. Morujo); darrera citació de pas 
prenupcial. 

• Territ gros Calidris canutus 
4 exs. a la platja de ca l'Arana el 8.V (XLBA); 
1ª citació de pas prenupcial. 2 exs. a la platja 
de ca l'Arana l’11.V (XLBA). 1 ex. a la gola del 
Remolar el 13.V (M. Gil). 1 ex. a la platja de ca 
l'Arana el 13.V (R. Bastida) fins el 20.V 
(XLBA); darrera citació de pas prenupcial. 

• Territ tresdits Calidris alba 
2 exs. a la platja de ca l'Arana el 8.IV (X. 
Sampere), 9 exs. l’11.IV (X. Sampere), 13 exs. 
el 13.IV (X. Sampere), 54 exs. el 24.IV 
(XLBA), 59 exs. el 10.V (FLSA), 7 exs. el 23.V 
(R. Bastida) i 3 exs. el 9.VI (XLBA); darrera 
citació de pas prenupcial. 

• Territ menut Calidris minuta 
Observacions regulars durant els tres mesos. 
12 exs. a la platja de ca l'Arana el 24.IV 
(XLBA). 6 exs. a cal Roc el 26.IV (FLSA), 3 
exs. el 3.V (FLSA), 15 exs. el 19.V (R. 
Bastida) i 20 exs. entre cal Roc i la platja de ca 
l'Arana el 28.V (XLBA). 7 exs. a la maresma 
del Remolar el 4.V (FLSA) i 28.V (R. Bastida). 
6 exs. a la maresma del Remolar el 8.VI 
(PBGA), 2 exs. el 10.VI (R. Bastida). 6 exs. a 
la platja de ca l'Arana el 10.VI (XLBA). 1 ex. a 
la maresma del Remolar el 29.VI (X. 
Sampere). 

• Territ de Temminck Calidris temminckii 
1 ex. a cal Roc el 18.IV (FLSA); 1ª citació de 
pas prenupcial. 2 exs. a cal Roc el 24.IV 
(XLBA) fins l’1.V (XLBA). 2 exs. al “camp de 
futbol” del Remolar el 29.IV i l’1.V (JCMC). 3 

exs. a la platja de ca l'Arana el 2.V (XLBA). 3 
exs. a cal Roc el 3.V (FLSA) i 4 exs. el 4.V 
(XLBA) fins el 6.V (XLBA). 3 exs. a cal Roc 
l’11.V (XLBA) i 14.V (X. Sampere, R. Servitje). 1 
ex. a cal Roc el 16.V (R. Bastida); darrera citació 
de pas prenupcial. 

• Territ becllarg Calidris ferruginea 
1 ex. a la platja de ca l'Arana el 5.IV (FLSA); 1ª 
citació de pas prenupcial. 2 exs. a la platja de ca 
l'Arana el 20, 24 i 30.IV (XLBA; X. Sampere).6 
exs. al “camp de futbol” l’1.V (JCMC) i 10 exs. el 
2.V (FLSA). 5 exs. a cal Roc el 3.V (FLSA) i 19 
exs. el 4.V (XLBA). 62 exs. a la maresma del 
Remolar el 4.V (FLSA); màxim prenupcial. 13 
exs. a la bassa dels Pollancres el 12.V (FLSA). 
8 exs. a cal Roc el 16.V (R. Bastida). 5 exs. a la 
maresma del Remolar el 28.V (R. Bastida) i 4 
exs. el 29.V (PBGA). 1 ex. a la platja de ca 
l'Arana el 8.VI (X. Sampere); darrera citació de 
pas prenupcial. 

• Territ variant Calidris alpina 
1 ex. a la platja de ca l'Arana el 4.IV (XLBA, 
DBRA, A. Gamero), 2 exs. el 24.IV (XLBA) i 2 
exs. el 6.V (R. Bastida). 1 ex. a la platja de ca 
l'Arana el 18.V (XLBA) i l’1.VI (XLBA); darrera 
citació de pas prenupcial. 

• Batallaire Philomachus pugnax 
10 exs. a la maresma del Remolar el 5.IV 
(FLSA) i 9 exs. el 19.IV (FLSA). 1 ex. mascle 
amb problemes a una pota a la maresma del 
Remolar el 14.V (R. Bastida) fins el 26.VI 
(FLSA). 

• Becadell sord Lymnocryptes minimus 
1 ex. a la maresma del Remolar el 3.IV (SSAA) i 
1 ex. el 21.IV (FLSA; PBGA, J. Bescós); darrera 
citació de pas prenupcial. 

• Becadell comú Gallinago gallinago 
5 exs. a la maresma del Remolar el 19.IV 
(FLSA). 1 ex. a cal Roc el 20.IV (XLBA) i 2 exs. 
el 4.V (XLBA); darrera citació de pas prenupcial. 

• Tètol cuanegre Limosa limosa 
1 ex. a la maresma del Remolar l’1.IV (XLBA, 
SEO/Catalunya). 13 exs. a la bassa dels 
Pollancres el 29.IV (X. Sampere). 7 exs. a la 
maresma del Remolar el 2 i 3.V (FLSA, LGSB) i 
3 exs. entre el 3.VI (R. Bastida) i el 24.VI (R. 
Bastida). 1 ex. a la maresma el 26.VI (R. 
Montull). 

• Tètol cuabarrat Limosa lapponica 
2 exs. a la platja de ca l'Arana el 29.IV (XLBA, 
JJMA, M. Gil, M. Rodríguez). 1 ex. a la platja del 
Remolar el 5.V (FMVB). 
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• Becut Numenius arquata 
2 exs. a la maresma del Remolar l’1.IV (XLBA, 
SEO/Catalunya). 1 ex. a la platja de ca l'Arana 
el 4.IV (XLBA, DBRA, A. Gamero). 1 ex. a la 
maresma del Remolar el 26.VI (R. Montull); 1ª 
citació de pas postnupcial. 1 ex. a la platja de 
ca l'Arana el 27.VI (XLBA). 

• Pòlit cantaire Numenius phaeopus 
11 exs. a la platja de ca l'Arana el 4.IV (XLBA); 
1ª citació de pas prenupcial. 2 exs. a cal Roc 
el 26.IV (FLSA). 34 exs. a la platja de ca 
l'Arana el 18.IV (XLBA), 17 exs. el 23.IV 
(XLBA) i 1 ex. entre l’1.V (R. Bastida) i el 21.V 
(XLBA); darrera citació de pas prenupcial. 

• Gamba roja pintada Tringa erythropus 
2 exs. a la platja de ca l'Arana el 4.IV (XLBA, 
A. Gamero). 2 exs. a la maresma del Remolar 
el 2.V (FLSA). 1 ex. a cal Tet el 4 i 6.V (XLBA); 
darrera citació de pas prenupcial. 2 exs. a la 
maresma del Remolar el 26.VI (FLSA); 1ª 
citació de pas postnupcial. 1 ex. a la maresma 
el 26 i 27.VI (R. Montull; PBGA). 

• Gamba roja vulgar Tringa totanus 
14 exs. a la platja de ca l'Arana el 5.IV (FLSA) 
i 12 exs. el 18.IV (XLBA). 20 exs. a la 
maresma del Remolar el 2.V (FLSA) i 4.V 
(FLSA) i 19 exs. el 8.V (R. Bastida). 14 exs. a 
cal Roc i platja de ca l'Arana el 8.V (XLBA). 9 
exs. a cal Roc el 10.V (FLSA). 2 exs. a la 
maresma del Remolar el 31.V (FLSA) fins el 
4.VI (R. Bastida) on s’observen 3 exs. en total. 
1 ex. a ca l’Arana el 12.VI (XLBA) fins el 23.VI 
(R. Bastida). 

• Siseta Tringa stagnatilis 
1 ex. al “camp de futbol” del Remolar l’1.IV 
(JCMC, PBGA, X. Sampere; XLBA, 
SEO/Catalunya); 1ª citació de pas prenupcial.  
1 ex. a la maresma del Remolar el 5.IV (FLSA) 
fins el 18.IV (RSPA). 1 ex. a cal Roc el 18.IV 
(FLSA). 

• Gamba verda Tringa nebularia 
13 exs. a la platja de ca l'Arana el 13.IV (X. 
Sampere) i 20.IV (XLBA) on també s’observen 
al mateix temps 2 exs. a cal Roc (XLBA). 1 ex. 
a la maresma del Remolar el 2.V (FLSA) fins 
el 31.V (FLSA); darrera citació de pas 
prenupcial. 1 ex. a la bassa dels Pollancres el 
24.VI (R. Bastida); 1ª citació de pas 
postnupcial. 

• Xivita Tringa ochropus 
Diferents observacions durant els mesos 
d’abril i maig. 1 ex. als calaixos de depuració 
el 12.VI (R. Bastida; XLBA); 1ª citació de pas 
postnupcial. 3 exs. a la bassa del Pí el 16.VI 
(X. Sampere). 8 exs. a la Vidala el 24.VI (R. 
Bastida). 2 exs. a cal Tet el 29.VI (R. Bastida). 

• Valona Tringa glareola 
9 exs. a cal Roc el 18.IV (FLSA), 6 exs. el 26.IV 
(FLSA), 8 exs. el 3.V (FLSA), 1 ex. el 10.V 
(FLSA) fins el 20.V (XLBA). 1 ex. a la bassa dels 
Pollancres el 28.V (R. Bastida) fins el 4.VI (R. 
Bastida); darrera citació de pas prenupcial. 1 ex. 
a la platja de ca l'Arana el 13.VI (XLBA) fins 
17.VI (XLBA); 1ª citació de pas postnupcial. 2 
exs. a la maresma del Remolar el 29.VI (X. 
Sampere). 

• Xivitona Actitis hypoleucos 
2 exs. a la Roberta l’1.V (R. Bastida). 10 exs. a 
la Magarola el 6.V (XLBA). 9 exs. a la riera de 
St. Climent més 4 exs. a la Vidala el 7.V (R. 
Bastida). 2 exs. a cal Roc el 16.V (R. Bastida). 2 
exs. a la platja de ca l'Arana el 29.V (XLBA); 
darrera citació de pas prenupcial.  

• Remena-rocs Arenaria interpres 
1 ex. a cal Roc el 2.V (XLBA). 1 ex. a la platja de 
ca l'Arana l’1.V (R. Bastida; XLBA) fins el 13.V 
(R. Bastida); darrera citació de pas prenupcial. 

PARÀSITS, LARIDS , XATRACS I 
GAVOTS 
 

• Paràsit cuaample Stercorarius 
pomarinus 

1 ex. davant la Bunyola el 20.V (XLBA), 27.V 
(XLBA) i 28.V (XLBA). 

• Paràsit cuapunxegut  Stercorarius 
parasiticus 
2 exs. davant la Bunyola el 23.IV (XLBA). 2 exs. 
a la platja de ca l'Arana l’1.V (R. Bastida). 4 exs. 
davant la Bunyola el 20.V (XLBA). 1 ex. a la 
platja de ca l'Arana el 23.V (R. Bastida), 17.VI 
(XLBA), 26.VI (R. Bastida) i 27.VI (XLBA). 

• Pàrasit gros Stercorarius skua 
2 exs. a la platja de ca l'Arana l’1.IV (XLBA, 
SEO/Catalunya). 

• Gavina capnegre Larus melanocephalus 
Observacions diàries destacant 500 exs. a la 
platja de ca l'Arana el 20.IV (XLBA, M. Gil).  

• GAVINA DE FRANKLIN Larus pipixcan 
1 ex. de 1er estiu a la platja de ca l'Arana el 
27.IV (XLBA) i el 29.IV (XLBA); citació pendent 
d’homologació pel CR-SEO. Dues citacions 
anteriors homologades al delta del Llobregat (1 
ex. de 1er hiv. a cal Lluquer el 26.12.1990 
(García, J., M. Puig., F.J. Santaeufemia & M. J. 
García) i 1 ex. de 1er estiu a cal Roc de l’11 al 
19.05.2001 (J. Castelló, F. Macia, M. Iranzo)). 

• Gavina menuda Larus minutus 
20 exs. a la platja del Remolar el 3.IV (FLSA). 
55 exs. davant la Bunyola el 23.IV (XLBA). 2 
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exs. a la maresma del Remolar el 12.V 
(FLSA); darrera citació de pas prenupcial.  

• Gavina vulgar Larus ridibundus 
Observacions diàries durant els tres mesos. 
Uns 50 exs. joves de l’any a la maresma del 
Remolar el 24.VI (R. Bastida). 

• Gavina capblanca Larus genei 
4 exs. a la platja de ca l'Arana el 27.IV (XLBA), 
15 exs. el 29.IV (XLBA, JJMA, M. Rodríguez, 
M. Gil), 13 exs. l’1.V (XLBA). 2 exs. a la bassa 
dels Pollancres el 28.V (R. Bastida). 3 exs. 
davant la Bunyola (XLBA) més 2 exs. a la 
maresma del Remolar el 29.V (PBGA); darrera 
citació de pas prenupcial. 

• Gavina corsa Larus audouinii 
97 exs. a la platja de ca l'Arana l’11.IV (X. 
Sampere), 300 exs. el 2.V (XLBA), 660 exs. el 
22.V (XLBA); màxima concentració de l’any. 
28 exs. a la bassa dels Pollancres el 27.V (R. 
Bastida). 

• Gavina cendrosa Larus canus 
1 ex. de 1er estiu a la platja de ca l'Arana el 
18.IV (XLBA) fins el 29.IV (XLBA). 

 Gavià fosc Larus fuscus 
Diferents observacions. 1 ex. a la platja de ca 
l'Arana l’1.V (R. Bastida) i 23.V (R. Bastida). 7 
exs. a la platja de ca l'Arana el 26.V (XLBA) i 2 
exs. l’1.VI (XLBA) i 30.VI (XLBA). 

• Gavià argentat Larus michahellis 
Observacions diàries. Entre 1000 i 1500 exs. a 
la platja de ca l'Arana durant els tres mesos 
(FLSA. a: Cens Setmanal de la Llacuna de cal 
Tet 2006). 

• Curroc Sterna nilotica 
1 ex. a la platja de cal Francès el 7.IV (M. Gil); 
1ª citació de pas prenupcial. 2 exs. a la platja 
de ca l'Arana el 22.IV (XLBA, JJMA). 1 ex. a la 
maresma del Remolar el 24.IV (FLSA). 2 exs. 
a la llacuna de cal Tet més 3 exs. a la platja de 
ca l'Arana l’11.V (XLBA). 12 exs. a la bassa 
dels Pollancres el 2.VI (J. Bescós, PBGA) i 8 
exs. el 8.VI (PBGA). Observacions regulars 
durant tot le mes de juny a la platja de ca 
l’Arana destacant 7 exs. el 21.VI (XLBA). 

• Xatrac gros Sterna caspia 
5 exs. a la platja de ca l'Arana l’1.IV (X. 
Sampere, NUTA, P. Fernández). 1 ex. a la 
llacuna del Remolar el 3.IV (FLSA, FSEB). 2 
exs. a la platja de cal Francès el 7.IV (M. Gil) i 
2 exs. a la maresma del Remolar el 18.IV 
(RSPA). 1 ex. a la maresma del Remolar el 
28.IV (FLSA). 1 ex.  a la platja de ca l'Arana el 
13.V (X. Sampere) i 1 ex. el 29.V (XLBA); 
darrera citació de pas prenupcial.  2 exs. a la 

platja del Prat el 22.VI (R. Bastida); 1ª citació de 
pas postnupcial. 

• Xatrac becllarg Sterna sandvicensis 
Observacions diàries durant els tres mesos. 60 
exs. a la platja de ca l'Arana l’11.IV (X. 
Sampere), uns 250 exs. el 13.IV (X. Sampere), 
uns 50 exs. l’1.V (R. Bastida) i 22 exs. el 17.V 
(R. Bastida). 60 exs. entre l’espigó de la Podrida 
i la platja de ca l'Arana el 29.V (XLBA). 60 exs. a 
la platja del Prat l’1.VI (R. Bastida). 

• Xatrac comú Sterna hirundo 
3 exs. a la platja de ca l'Arana l’1.IV (XLBA, 
SEO/Catalunya). 2 exs. a la platja del Prat el 
17.V (R. Bastida). 12 exs. des de la gola de la 
Bunyola el 17.VI (XLBA). 

• Xatrac menut Sterna albifrons 
1 ex. a la maresma del Remolar el 18.IV 
(JCMC); 1ª citació de pas prenupcial. 11 exs. a 
la platja de ca l'Arana el 27.IV (XLBA), 8 exs. 
l’1.V (R. Bastida), 6 exs. el 6.V (R. Bastida). 4 
exs. a la platja del Prat el 17.V (R. Bastida). 4 
exs. a l’espigód e la Podrida el 20.V (XLBA) i 
21.V (XLBA). 3 exs. a la maresma del Remolar 
el 4.VI (R. Bastida). 2 exs. a la platja de ca 
l'Arana el 14 i 17.VI (XLBA). 4 exs. a la platja del 
Prat el 20.VI (R. Bastida, M. Balaguer). 

• Fumarell carablanc Chlidonias hybrida 
2 exs. a la maresma del Remolar l’1.IV (XLBA, 
SEO/Catalunya); 1ª citació de pas prenupcial. 
10 exs. a la llacuna de cal Tet (X. Sampere) més 
40 exs. a la maresma del Remolar el 8.IV 
(PBGA). 18 exs. a la maresma del Remolar el 
17.IV (JCMC). 10 exs. a cal Tet l’11.V (XLBA). 
12 exs. a la bassa dels Pollancres el 27.V (R. 
Bastida). 12 exs. a cal Tet el 29.V (R. Bastida) i 
18 exs. el 8.VI (R. Bastida).5 exs. a la bassa 
dels Pollancres l’11.VI (R. Bastida). 11 exs. a la 
platja del Prat el 21.VI (R. Bastida). 3 exs. a la 
maresma del Remolar el 22.VI (PGBA). Sembla 
ser que cada cop hi ha més exemplars 
estiuejants al delta on s’intueix a curt termini 
alguna que altre parella reproductora. 

• Fumarell negre Chlidonias niger 
1 ex. davant la Bunyola el 29.V (XLBA). 

• Fumarell alablanc Chlidonias 
leucopterus 
1 ex. a la maresma del Remolar el 3.V (LGSB, 
FLSA). 1 ex. a la llacuna de cal Tet el 8.V 
(XLBA). 

• Gavot  Alca torda 
3 exs. a la platja del Prat més 3 exs. des del 
mirador de cal Francès l’1.IV (XLBA, 
SEO/Catalunya). 4 exs. a la platja de cal 
Francès el 7.IV (M. Gil). 
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COLOMS A FALCIOTS 
 

• Colom roquer Columba livia 
Observacions diàries. 

• Xixella Columba oenas 
35 exs. al camí de València l’1.IV (XLBA, 
SEO/Catalunya). 7 exs. a la platja de ca 
l’Arana el 23.V (R. Bastida). 2 exs. a la 
Roberta el 25.V (R. Bastida). 3-4 parelles a la 
pineda de ca l’Arana durant els tres mesos 
(FLSA). 

• Tudó Columba palumbus 
Observacions regulars durant els tres mesos. 
Uns 100 exs. al camí de València l’1.IV (XLBA, 
SEO/Catalunya) i uns 50 exs. l’11.V (R. 
Bastida) i 15.V (XLBA). Uns 75 exs. a 
Reguerons el 22.V (R. Bastida). 

• Tórtora turca Streptopelia decaocto 
Observacions diàries a les pinedes de Gavà i 
camps de cultiu de Viuladecans, St. Boi i 
Gavà. Uns 50 exs. a can Dimoni el 22.V (R. 
Bastida). 

• Tórtora vulgar Streptopelia turtur 
1 ex. a cal Tet el 13.IV (X. Sampere); 1ª citació 
de pas prenupcial.  8 exs. entre la Ricarda i ca 
l’Arana el 24.IV (XLBA) i 41 exs. l’11.V 
(XLBA). 25 exs. a cal Roc el 19.V (R. Bastida). 
15 exs. al camí de València el 25.V (R. 
Bastida) i 6 exs. el 30.V (R. Bastida). 

• Cotorra de Kramer Psittacula krameri 
4 exs. al camí de València el 18.V (R. 
Bastida), 2 exs. el 25.V (R. Bastida) i 3 exs. el 
30.V (R. Bastida). 

• Cotorra de pit gris Myiopsitta 
monachus 
Observacions gairebé diàries.  

• Cucut reial Clamator glandarius 
2 exs. als calaixos de depuració el 21.IV (X. 
Sampere). 2 exs. a la Roberta el 15.V (R. 
Bastida). 2 exs. joves a la Bunyola el 22.V 
(XLBA). 2 exs. joves a cal Roc el 30.V (R. 
Bastida). Es calculen 3-4 parelles 
reproductores en tot el delta. 

• Cucut Cuculus canorus: 

• Òliva Tyto alba: 

• Xot Otus scops: 

• Mussol comú Athene noctua: 

• Mussol banyut Asio otus 

• Mussol emigrant Asio flammeus: 

• Enganyapastors Caprimulgus europaeus 

• Siboc Caprimulgus ruficollis: 

• Ballester Apus melba: 

• Falciot negre Apus apus: 

• Falciot pàl.lid Apus pallidus 

BLAUETS A PICOTS 
 

• Blauet Alcedo atthis 

• Abellerol Merops apiaster 

• Gaig blau Coracias garrulus 

• Puput Upupa epops 

• Colltort Jynx torquilla 

• Picot verd Picus viridis: 

• Picot garser gros Dendrocopos major 

ALAUDIDS, ORENETES I 
TITELLES 
 

• Terrerola vulgar Calandrella 
brachydactyla 

• Cogullada vulgar Galerida cristata 

• Cotoliu Lullula arborea: 

• Alosa vulgar Alauda arvensis 

• Oreneta de ribera Riparia riparia: 

• Roquerol Ptyonoprogne rupestris 

• Oreneta vulgar Hirundo rustica 

• Oreneta cua-rogenca Hirundo daurica 

• Oreneta cuablanca Delichon urbicum 

• Trobat Anthus campestris: 

• Piula dels arbres Anthus trivialis 

• Titella Anthus pratensis 

• Piula gola-roja Anthus cervinus: 

• Grasset de muntanya Anthus spinoletta 

• Cuereta groga Motacilla flava: 

• Cuereta torrentera Motacilla cinerea 

• Cuereta blanca Motacilla alba: 

TÚRDIDS 
 

• Cargolet Troglodytes troglodytes 

• Pardal de bardissa Prunella modularis 

• Pit-roig Erithacus rubecula 

• Rossinyol Luscinia megarhynchos 
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• Cotxa blava Luscinia svecica 

• Cotxa fumada Phoenicurus ochruros: 

• Cotxa cua-roja Phoenicurus 
phoenicurus 

• Bitxac rogenc Saxicola rubetra 

• Bitxac comú Saxicola torquatus 

• Còlit gris Oenanthe oenanthe: 

• Còlit ros Oenanthe hispanica 

• Merla de pit blanc Turdus torquatus 

• Merla Turdus merula 

• Tord comú Turdus philomelos 

• Tord ala-roig Turdus iliacus 

• Griva Turdus viscivorus 

SÍLVIDS 
 

• Rossinyol bord Cettia cetti: 

• Trist Cisticola juncidis 

• Boscarler pintat gros Locustella 
naevia 

• Boscarler comú Locustella 
luscinioides 

• Boscarla mostatxuda Acrocephalus 
melanopogon: 

• Boscarla dels joncs Acrocephalus 
schoenobaenus 

• Boscar de canyar Acrocephalus 
scirpaceus: 

• Balquer Acrocephalus arundinaceus 

• Bosqueta vulgar Hippolais polyglotta 

• Tallarol de casquet Sylvia atricapilla 

• Tallarol gros Sylvia borin 

• Tallareta vulgar Sylvia communis 

• Tallareta cuallarga Sylvia undata 

• Tallarol de garriga Sylvia cantillans 

• Tallarol capnegre Sylvia 
melanocephala 

• Mosquiter pàl.lid Phylloscopus bonelli 

• Mosquiter xiulaire Phylloscopus 
sibilatrix 

• Mosquiter comú Phylloscopus 
collybita 

• Mosquiter de passa Phylloscopus 
trochilus 

REIETONS FINS A LÀNIDS  
 

• Reietó Regulus regulus: 

• Bruel Regulus ignicapillus 

• Papamosques gris Muscicapa striata 

• Mastegatatxes Ficedula hypoleuca 

• Mallerenga cuallarga Aegithalos 
caudatus: 

• Mallerenga emplomallada Parus 
cristatus 

• Mallerenga petita Parus ater: 

• Mallerenga blava Parus caeruleus 

• Mallerenga carbonera Parus major 

• Raspinell comú Certhia brachydactyla 

• Teixidor Remiz pendulinus 

• Oriol Oriolus oriolus 

• Botxí meridional Lanius meridionalis 

• Capsigrany Lanius senator 

CÒRVIDS 
 

• Garsa Pica pica 

• Gralla Corvus monedula: 

ESTORNELLS  FINS ESTRILIDS 
 

• Estornell vulgar Sturnus vulgaris 

• Estornell negre Sturnus unicolor 

• Pardal comú Passer domesticus 

• Pardal xarrec Passer montanus 

• Bec de corall senegalès Estrilda astrild 

FRINGIL·LIDS I EMBERÍZIDS 
 

• Pinsà vulgar Fringilla coelebs 

• Gafarró serinus serinus 

• Verdum Carduelis chloris 

• Cadernera Carduelis carduelis 

• Lluer Carduelis spinus 

• Passerell comú Carduelis cannabina 

• Verderola Emberiza citrinella 

• Gratapalles Emberiza cirlus 
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• Hortolà Emberiza hortulana 

• Repicatalons Emberiza schoeniclus 

• Cruixidell Emberiza calandra 

EXÒTICS  -  Categoria D i E 
 
• Cigne negre Cygnus atratus 

• Bec de corall Estrilda troglodytes 

• Euplectes afer 

• Múnia roig Amandava amandava 

• Cacatúa Cacatoe galerita: 

 
 

 

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 

AGCB – Anna Gamero 
DBRA – Daniel Burgas 
ED?B – Enric De Roa 
FLSA – Ferran López 
FMVB – Francisco Macia 
FSEB – Xavier 
Santaeufemia 
JCMC – Joan Castelló 
JCRD – Jordi Cerdeira 
JJMA – Jordi Jofre 
LGSB – Lluis Gustamante 
MMVA –  
NUTA – Néstro Urios 
PEGA –  

RACB –  
RGBA – Ricard Gutiérrez 
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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 

AGCB – Anna Gamero 
DBRA – Daniel Burgas 
ED?B – Enric De Roa 
FLSA – Ferran López 
FMVB – Francisco Macia 
FSEB – Xavier 
Santaeufemia 
JCMC – Joan Castelló 
JCRD – Jordi Cerdeira 
JJMA – Jordi Jofre 
LGSB – Lluis Gustamante 
MMVA –  
NUTA – Néstro Urios 
PEGA –  

RACB –  
RGBA – Ricard Gutiérrez 
RSPA – Ramón Servitje 
SSAA – Sergi Sales 
XE?A –  
XLBA – Xavier Larruy 
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Espècies concretes: 
Sampere, X. 2006. Xibec (Netta rufina). In: López, F. 2006. Noticiari Fenològic dels Ocells del Delta del 
Llobregat nº 32/06. Consorci per a la Protecció i la Gestió dels Espais Naturals del Delta del Llobregat. 
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