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Comença un nou any i amb aquest noves observacions ornitològiques interessants. 
Durant el cens d’ocells hivernants es van observar fins a 133 espècies diferents dels 
quals 7.946 vàren ser ocells aquàtics i 2.402 ocells marins. Com a observacions més 
destacables  el Morell d’ulls grocs, el Bitó, el Rascletó, el Mussol banyut, la Graula i 
l’Estornell rosat.  
 
 

ANÀTIDES 
 
• Oca vulgar Anser anser  
4 exs. durant el cens d'ocells hivernants de 
gener fins el 19.II (PBGA) a la maresma; 
darrera data hivernal.  

• Ànec blanc Tadorna tadorna  
32 exs. durant el cens d'ocells hivernants de 
gener. Un màxim de 47 exs. a la maresma el 
29.I (PBGA). 2 o 3 parelles establertes a la 
platja de ca l'Arana el 29.III (FLSA). 

• Ànec xiulador Anas penelope  
93 exs. durant el cens d'ocells hivernants de 
gener.  

• Ànec griset Anas strepera  
54 exs. durant el cens d'ocells hivernants de 
gener. 

• Xarxet comú Anas crecca  
329 exs. durant el cens d'ocells hivernants de 
gener.  

• Ànec collverd Anas platyrhynchos  
1595 exs. durant el cens d'ocells hivernants de 
gener.  

• Ànec cuallarg Anas acuta  
1 ex. durant el cens d'ocells hivernants de 
gener. 2 exs. a la maresma el 10.III (RBVA). 

• Xarrasclet Anas querquedula  
14 exs. a la maresma el 3.III (JIXA); 1ª citació 
de pas prenupcial, i 17 exs. el 12.III (PBGA). 

 

 

• Ànec cullerot Anas clypeata  
346 exs. durant el cens d'ocells hivernants de 
gener.  

• Xibec Netta rufina  
32 exs. durant el cens d'ocells hivernants de 
gener. 

• Morell cap-roig Aythya ferina  
202 exs. durant el cens d'ocells hivernants de 
gener. 

• Morell de plomall Aythya fuligula  
3 exs. durant el cens d'ocells hivernants de 
gener. 

• Ànec negre Melanitta nigra  
2 exs. a la platja de ca l’Arana el 25.III (XSXA); 
exs. en pas prenupcial. 

• MORELL D’ULLS GROCS Bucephala 
clangula  
1 ex. adult femella a la llacuna de cal Tet el 25.I 
(FLSA) fins el 25.II (PEGA); citació pendent 
d’homologació pel CAC. 
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(Fotos  ©Ferran López) Femella adulta de Morell d’ulls 
grocs a la llacuna de cal Tet el 25.01.2007 

• Bec de serra mitjà Mergus serrator  
1 ex. a la platja de cal Francès el 28.I (ATXA) i 
1 ex. a la platja del Remolar el 4.II (S. Torné). 

Cens Quinzenal Anàtides Gener 2007

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

T
ad

o
rn

a

ta
d
or

na

A
n
a
s

p
en

el
o
pe

A
na

s 
st
re

pe
ra

A
n
a
s 
cr
ec

ca

A
na

s

p
la
ty
rh

yn
ch

os

A
na

s 
ac

ut
a

A
na

s 
cl
yp

e
at
a

N
et
ta
 r
uf
in
a

A
yt
h
ya

 fe
ri
n
a

 
Cens Quinzenal Anàtides Febrer 2007

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

Ta
do

rn
a

ta
do

rn
a

A
na

s

pe
n
el
o
pe

A
na

s 
st
re

p
er

a

A
n
as

 c
re

cc
a

A
na

s

p
la
ty
rh

yn
ch

os

A
n
as

 a
cu

ta

A
na

s 
cl
yp

e
at
a

N
e
tta

 ru
fin

a

A
yt
hy

a
 fe

rin
a

 

Cens Quinzenal Anàtides Març 2007

0
100
200
300
400
500
600
700
800
900

1000

T
ad

or
na

ta
do

rn
a

A
na

s

pe
ne

lo
pe

A
na

s 
st

re
pe

ra

A
na

s 
cr

ec
ca

A
na

s

pl
at

yr
hy

nc
ho

s

A
na

s 
ac

ut
a

A
na

s 
cl

yp
ea

ta

N
et

ta
 r

uf
in

a

A
yt

hy
a 

fe
rin

a

 
Mitjana quinzenal de les 9 espècies d’ànatides més 
abundants durant l’hivern de 2007 

PERDIUS A FAISANS 
 

• Perdiu roja Alectoris rufa   
1 ex. als camps de can Domoni el 24.I (FLSA, 
XSXA). 2 exs. al camí de València l’11.III 
(RBVA). 

 

 

 

 

• Faisà Phasianus colchicus  
Diferents observacions tant a la zona de la 
Ricarda-ca l’Arana com al Remolar.  

OCELLS MARINS 
 

• Calàbria petita Gavia stellata  
1 ex. durant el cens d'ocells hivernants de 
gener, i també amb anterioritat, observat a la 
platja del Prat el 3.I (XLBA, MGVA). 

• Cabusset  Tachybaptus ruficollis  
173 exs. durant el cens d'ocells hivernants de 
gener. 15 exs. al riu entre can Comas i el Prat 
de Llobregat 3.I (RBVA); nombre interessant a la 
zona. 

 
(Foto  ©Ferran López)  Parella de Cabussets a la llacuna de 
cal Tet el 23.03.2007. 

• Cabussó coll-negre Podiceps nigricollis  
5 exs. durant el cens d'ocells hivernants de 
gener. Un màxim de 7 exs. a la llacuna de cal 
Tet el 8.II (FLSA). 

• Cabussó emplomallat Podiceps 
cristatus  
13 exs. durant el cens d'ocells hivernants de 
gener. 1 parella fent parades nupcials a cal Tet 
el 16.III (FLSA, XSXA). 

• Baldriga mediterrània Puffinus yelkouan  
1 ex. durant el cens d'ocells hivernants de 
gener. 

• Baldriga balear Puffinus mauretanicus  
1 ex. durant el cens d'ocells hivernants de 
gener. Uns 200 exs. des del mirador de cal 
Francès el 26.III (M. García); exs. en pas 
prenupcial. 

• Mascarell Morus bassanus  
10 exs. durant el cens d'ocells hivernants de 
gener. 20 exs. des de la platja de ca l’Arana el 
25.III (XSXA). 
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• Corb marí gros Phalacrocorax carbo  
500 exs. durant el cens d'ocells hivernants de 
gener i, amb anterioritat, 673 exs. cap a 
l’interior de la gola del nou riu el 2.I (FLSA). 

• Corb marí emplomallat Phalacrocorax 
aristotelis   
1 ex. durant el cens d'ocells hivernants de 
gener. 

ARDÈIDES FINS FLAMENCS 
 
• Bitó Botaurus stellaris  
1 ex. durant el cens d'ocells hivernants de 
gener. 1 ex. a la maresma el 18.II (MCTA). 

• Martinet menut Ixobrychus minutus  
1 ex. femella a la Vidala el 21.III (JCMC). 

• Martinet de nit Nycticorax nycticorax  
40 exs. a la bassa dels Pollancres entre el 3.I 
(R. Montull, N. Fuster) i l’11.I (PBGA), i un 
màxim de 58 exs. el 6.II (XSXA, R. Montull). 

• Esplugabous Bubulcus ibis  
1154 exs. durant el cens d'ocells hivernants de 
gener. 

• Martinet blanc Egretta garzetta  
31 exs. durant el cens d'ocells hivernants de 
gener.  

• Agró blanc  Egretta alba  
1 ex. a la maresma el 20.III (R. Montull); 1ª 
citació de pas prenupcial, fins el 22.III a cal Tet 
(PEGA). 

• Bernat pescaire Ardea cinerea  
138 exs. durant el cens d'ocells hivernants de 
gener. 

• Agró roig  Ardea purpurea  
14 exs. a la maresma el 17.III (XLBA, MGVA, 
JCRD); 1ª citació de pas prenupcial. 

• Cigonya blanca Ciconia ciconia  
1 ex. sobre la maresma l’1.II (R. Montull) fins 
el 16.III on s’observen 2 exs. (XLBA, MGVA).  

• Capó reial Plegadis falcinellus  
2 exs. entran de mar per la gola del Remolar 
el 7.II (FLSA); 1ª citació de pas prenupcial, 2 
exs. a ca l’Arana (MCTA) i 2 exs. a la 
maresma el 25.II (JFGB) on un d’ells duia una 
anella de PVC amb codi 260 (S. Torné) fins el 
30.III (XSXA). 

 

 

• Becplaner Platalea leucorodia  
1 ex. a la maresma el 15.II (MCTA); 1ª citació de 
pas prenupcial. 2 exs. a la maresma el 24.III 
(JCMC, S. Morujo). 

• Flamenc  Phoenicopterus roseus  
5 exs. a la platja de ca l'Arana el 2.I (FLSA) fins 
el 4.I (FLSA). 2 exs. a la bassa del Pí el 19.III 
(FLSA) fins el 23.III a la maresma (PBGA). 7 
exs. a la maresma el 31.III (XSXA). 

RAPINYAIRES 
 
• Aligot vesper Pernis apivorus  
1 ex. sobre la riera de St. Climent el 25.III 
(MCTA); 1ª citació de pas prenupcial. 

• Milà reial Milvus milvus  
2 exs. a can Dimoni el 17.III (A. Burguesa, F. 
Sánchez); 1ª citación e pas prenupcial. 

• Àliga marcenca Circaetus gallicus  
1 ex. sobre can Dimoni el 17.III (A. Burguesa, F. 
Sánchez); 1ª citació de pas prenupcial, i 1 ex. a 
Reguerons el 25.III (XSXA). 

• Arpella vulgar Circus aeruginosus  
Observacions diàries. 

• Arpella pàl.lida Circus cyaneus  
1 ex. a la bassa dels Pollancres el 4.I (M. 
García) i 1 ex. sobre l’estació biològica del 
Remolar el 17.II (XSXA). 

• Esparver vulgar Accipiter nisus  
1 ex. a la maresma el 7.I (S. Torné) fins el 10.III 
(FLSA). 

• Astor Accipiter gentilis  
2 exs. durant el cens d'ocells hivernants de 
gener. 1 ex. a la maresma el 8.III (PBGA). 

• Aligot vulgar Buteo buteo  
13 exs. durant el cens d'ocells hivernants de 
gener. 

• Àliga pescadora Pandion haliaetus  
1 ex. a la platja de ca l'Arana el 19.III (C. 
Fernández); 1ª citació de pas prenupcial, fins el 
29.III (FLSA). 
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(Foto©Ferran López)  Àliga pescador en l’estructura 
dormider de corb marí el 29.03.2007 

• Xoriguer comú Falco tinnunculus  
14 exs. durant el cens d'ocells hivernants de 
gener. 

• Esmerla Falco columbarius  
2 exs. durant el cens d'ocells hivernants de 
gener. 

• Falcó mostatxut Falco subbuteo  
1 ex. sobre l’estació biològica del Remolar el 
23.III (XSXA, S. Torné); 1ª citació de pas 
prenupcial. 

• Falcó pelegrí Falco peregrinus  
2 exs. durant el cens d'ocells hivernants de 
gener. 

RAL·LIDS FINS A SISÓ 
 
• Rascló Rallus aquaticus  
17 exs. durant el cens d'ocells hivernants de 
gener. 

• Rascletó Porzana parva  
1 ex. femella a cal Tet el 23.III (XSXA, FLSA); 
1ª citació de pas prenupcial. 

• Polla pintada Porzana porzana  
1 ex. a la Vidala el 12.II (PBGA); 1ª citació de 
pas prenupcial, 1 ex. a la maresma el 18.II 
(JCMC) i 1 ex. a la maresma el 31.III (E. 
García). 

• Polla d´aigua Gallinula chloropus  
208 exs. durant el cens d'ocells hivernants de 
gener. Segurament es tracta d’un nombre 
força infravalorat.  

• Polla blava Porphyrio porphyrio  
11 exs. durant el cens d'ocells hivernants de 
gener. 

 

• Fotja vulgar Fulica atra  
794 exs. durant el cens d'ocells hivernants de 
gener. 2 exs. covant a la llacuna de cal Tet el 
16.III (FLSA). 

• Grua Grus grus   
1 ex. a cal Tet el 21.III (S. Bosch). 

LIMÍCOLES 
 
• Garsa de mar Haematopus ostralegus  
2 exs. a la platja de ca l'Arana el 12.III (C. 
Fernández); 1ª citació de pas prenupcial. 

• Cames llargues Himantopus himantopus  
2 exs. al riu davant de cal Lluquer el 4.III (FSEB, 
I. Fabró); 1ª citació de pas prenupcial. 

• Bec d´alena Recurvirostra avosetta  
1 ex. a la maresma el 23.II (XSXA); 1ª citació de 
pas prenupcial. 4 exs. a la platja de ca l'Arana el 
26.III (FLSA) i 8 exs. a la maresma el 31.III 
(XSXA). 

• Torlit Burhinus oedicnemus   
1 ex. durant el cens d'ocells hivernants de 
gener. 4 exs. a cal Nani el 4.II (RBVA). 

• Corriol petit Charadrius dubius  
7 exs. a la riera Roja el 24.I (FLSA, XSXA). 10 
exs. a la platja de ca l'Arana l’11.III (RBVA). 

• Corriol gros Charadrius hiaticula  
1 ex. a la maresma l’1.III (PBGA); 1ª citació de 
pas prenupcial. 

• Corriol camanegre Charadrius 
alexandrinus  
6 exs. durant el cens d'ocells hivernants de 
gener. 

• Daurada grossa Pluvialis apricaria  
272 exs. durant el cens d'ocells hivernants de 
gener. 1 ex. a la maresma el 8.III (PBGA); 
darreres citacions hivernals. 

• Fredeluga Vanellus vanellus  
845 exs. durant el cens d'ocells hivernants de 
gener. 

• Territ tresdits Calidris alba   
3 exs. durant el cens d'ocells hivernants de 
gener. 

• Territ menut Calidris minuta   
25 exs. durant el cens d'ocells hivernants de 
gener. 32 exs. a la maresma el 13.III (PBGA); 1ª 
citació de pas prenupcial. 
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• Territ de Temminck Calidris 
temminckii  
2 exs. a la maresma el 12.III (JCMC); 1ª 
citació de pas prenupcial, i 3 exs. el 13.III 
(PBGA). 

• Territ variant Calidris alpina  
4 exs. durant el cens d'ocells hivernants de 
gener. 6 exs. a la maresma el 25.II (XSXA); 1ª 
citació de pas prenupcial. 

• Batallaire Philomachus pugnax  
4 exs. durant el cens d'ocells hivernants de 
gener. 16 exs. a la maresma el 17.II (JCMC); 
1ª citació de pas prenupcial. 

• Becadell sord Lymnocryptes minimus  
4 exs. durant el cens d'ocells hivernants de 
gener. 1 ex. a la maresma el 26.III (JCMC, S. 
Morujo, R. Montull). 

• Becadell comú Gallinago gallinago  
210 exs. a la maresma el 17.II (JCMC). 

• Tètol cuanegre Limosa limosa  
1 ex. a la maresma el 22.I (PBGA); 1ª citació 
de pas prenupcial, 3 exs. el 13.II (PBGA) i 30 
exs. el 17.II (JCMC, JCRD); màxim prenupcial. 

• Becut Numenius arquata  
1 ex. a la maresma el 28.III (FLSA); 1ª citació 
de pas prenupcial. 

• Gamba roja pintada Tringa erythropus  
3-4 exs. durant el cens d'ocells hivernants de 
gener. 6 exs. a la maresma el 25.II (XSXA); 1ª 
citació de pas prenupcial. 

• Gamba roja vulgar Tringa totanus  
2 exs. a la maresma el 25.II (XSXA); 1ª citació 
de pas prenupcial, i fins a 20 exs. el 24.III 
(XSXA). 

• Gamba verda Tringa nebularia  
2 exs. durant el cens d'ocells hivernants de 
gener. 3 exs. a cal Tet el 28.III (FLSA); 1ª 
citació de pas prenupcial, i 4 exs. el 29.III 
(FLSA). 

• Xivita Tringa ochropus  
34 exs. durant el cens d'ocells hivernants de 
gener. 

• Valona Tringa glareola   
1 ex. durant el cens d'ocells hivernants de 
gener. 

• Xivitona Actitis hypoleucos  
7 exs. durant el cens d'ocells hivernants de 
gener. 

PARÀSITS, LARIDS , XATRACS I 
GAVOTS 
 

• Paràsit cuapunxegut  Stercorarius 
parasiticus  
1 ex. des de la platja del Prat el 4.II (RBVA). 

• Pàrasit gros Stercorarius skua  
1 ex. a la platja de ca l’arana el 3.I (XLBA, 
MGVA) i el 4.I (FLSA). 1 ex. a la platja del 
Remolar l’11.II (XSXA).  

• Gavina capnegre Larus melanocephalus  
Diferents observacions durant els tres mesos. 

• Gavina menuda Larus minutus  
1 ex. a cal Tet l’11.II (PEGA), 4 exs. el 14.III 
(FLSA) i 3 exs. el 28.III (FLSA). 

• Gavina vulgar Larus ridibundus  
Observacions diàries. 

• Gavina corsa Larus audouinii  
1 ex. durant el cens d'ocells hivernants de 
gener. 2 exs. a la maresma el 10.III (RBVA). 

• Gavià fosc Larus fuscus  
18 exs. a can Dimoni (RBVA) i 35 exs. a 
l’abocador de Viladecans el 4.II (RBVA), 8 exs. a 
la maresma el 25.III (XSXA). 

• Gavià argentat de potes grogues Larus 
michahellis  
1128 exs. durant el cens d'ocells hivernants de 
gener. 

• Xatrac becllarg Sterna sandvicensis  
14 exs. durant el cens d'ocells hivernants de 
gener. 

• Gavot  Alca torda  
59 exs. durant el cens d'ocells hivernants de 
gener. 3 exs. davant la Bunyola el 16.III (FLSA, 
XSXA). 

COLOMS A FALCIOTS 
 

• Colom roquer Columba livia  
Observacions diàries. 

• Xixella Columba oenas  
4 exs. sobre el Remolar el 7.II (FLSA); 1ª citació 
de pas prenupcial, i 7 exs. a la pineda de ca 
l’Arana el 12.II (FLSA). 

• Tudó Columba palumbus  
Observacions diàries. 150 exs. a Reguerons el 
4.II (RBVA). 
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• Cotorra de pit gris Myiopsitta 
monachus  
Observacions gairebé diàries. 

• Cucut reial Clamator glandarius  
1 ex. a la maresma el 12.II (PBGA); 1ª citació 
de pas prenupcial, i 1 ex. a la Roberta el 21.II 
(PEGA). 

• Cucut Cuculus canorus  
1 ex. a l’estació biològica del Remolar el 26.III 
(JCMC); 1ª citació de pas prenupcial. 

• Xot Otus scops  
2 exs. a l’estació biològica del Remolar el 2.III 
(JCMC, JIXA); 1ª citació de pas prenupcial. 

• Mussol comú Athene noctua  
Diferents observaciones als llocs tradicionals. 

• Mussol banyut Asio otus  
1 ex. anellat a la pineda de ca l’Arana el 26.I 
(JCMC) 

• Ballester Apus melba  
1 ex. al casc urbà del Prat de Llobregat el 5.III 
(FSEB); 1ª citació de pas prenupcial. 

• Falciot pàl.lid Apus pallidus  
2 exs. sobre cal Tet el 23.III (FLSA, XSXA); 1ª 
citació de pas prenupcial. 

BLAUETS A PICOTS 
 
• Blauet Alcedo atthis  
6 exs. durant el cens d'ocells hivernants de 
gener.  

• Puput Upupa epops  
Diferents observacions durant els tres mesos. 

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

ALAUDIDS, ORENETES I 
TITELLES 
 
• Cogullada vulgar Galerida cristata  
Observacions diàries. 

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

• Oreneta de ribera Riparia riparia  
1 ex. a la maresma el 13.III (FMVB, JCMC); 1ª 
citació de pas prenupcial. 

• Roquerol Ptyonoprogne rupestris  
Diferents observacions durant el tres mesos. 

• Oreneta vulgar Hirundo rustica  
7 exs. a l’aeroport el 18.I (ABBB), 6 exs. a la 
maresma el 9.II (E. Pérez) i 10 exs. el 19.II 
(PBGA). 

• Oreneta cua-rogenca Hirundo daurica 
1 ex. a cal Roc el 17.III (MGVA); 1ª citació de 
pas prenupcial, i 2 exs. a la maresma el 28.III 
(PBGA). 

• Oreneta cuablanca Delichon urbicum 
2 exs. sobre l’estació biològica del Remolar el 
23.II (E. Pérez); 1ª citació de pas prenupcial. 

• Titella Anthus pratensis 
Observacions diàries. 

• Grasset de muntanya Anthus spinoletta 
1 ex. a cal Tet el 29.III (FLSA); pas prenupcial. 

• Cuereta groga Motacilla flava 
3 exs. a la maresma el 25.II (RACB); 1ª citació 
de pas prenupcial. 

 
(Foto  ©Ferran López) Cuereta groga de la subespecie 
italiana cinereocapilla a cal Tet el 28.03.2007. 

• Cuereta torrentera Motacilla cinerea  
Diferents observacions durant els tres mesos. 

• Cuereta blanca Motacilla alba  
Observacions diàries. 

TÚRDIDS 
• Cargolet Troglodytes troglodytes  
1 ex. a la pineda de cal Francès el 4.I (M. 
García). 

• Pardal de bardissa Prunella modularis  
2 exs. a cal Tet el 9.I (FLSA, XSXA). 1 ex. 
anellat al Remolar el 16 i 17.III (XLBA, FMVB, 
MGVA, FLSA). 

• Pit-roig Erithacus rubecula  
Observacions diàries. 
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• Rossinyol Luscinia megarhynchos  
1 ex. anellat al Remolar el 26.III (JCMC); 1ª 
citació de pas prenupcial. 

• Cotxa blava Luscinia svecica  
9 exs. durant el cens d'ocells hivernants de 
gener.  

• Cotxa cua-roja Phoenicurus 
phoenicurus  
1 ex. anellat al Remolar el 25.III (JCMC); 1ª 
citació de pas prenupcial. 

• Bitxac comú Saxicola torquatus  
Diferents observacions durant els tres mesos. 

• Merla Turdus merula  
Observacions diàries. 

• Tord comú Turdus philomelos  
Observacions diàries. 

• Tord ala-roig Turdus iliacus  
1 ex. al marge del riu el 26.I (FLSA). 

SÍLVIDS 
 
• Rossinyol bord Cettia cetti  
Observacions diàries. 

• Trist Cisticola juncidis  
Observacions diàries. 

• Boscarla mostatxuda Acrocephalus 
melanopogon  
5 exs. durant el cens d'ocells hivernants de 
gener. 

• Boscarla dels joncs Acrocephalus 
schoenobaenus  
1 ex. anellat al Remolar el 24.III (JCMC); 1ª 
citació de pas prenupcial. 

• Tallarol de casquet Sylvia atricapilla  
Diferents observacions durant els tres mesos. 

• Tallareta vulgar Sylvia communis  
1 ex. anellat al Remolar el 25.III (JCMC); 1ª 
citació de pas prenupcial. 

• Tallareta cuallarga Sylvia undata  
14 exs. durant el cens d'ocells hivernants de 
gener. 

• Tallarol de garriga Sylvia cantillans  
1 ex. anellat al Remolar el 23.III (JCMC); 1ª 
citació de pas prenupcial. 

• Tallarol capnegre Sylvia melanocephala  
Observacions gairebé diàries. 

• Mosquiter comú Phylloscopus collybita  
Observacions diàries. 

• Mosquiter de passa Phylloscopus 
trochilus  
1 ex. anellat al Remolar el 24.III (JCMC); 1ª 
citació de pas prenupcial. 

REIETONS FINS A LÀNIDS  
 
• Mallerenga petita Parus ater  
2 exs. a la Murtra el 3.I (RBVA). 2 exs. a l’aula 
del Remolar el 16.II (E. Pérez). 

• Mallerenga carbonera Parus major  
Observacions diàries. 

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

• Teixidor Remiz pendulinus  
35 exs. durant el cens d'ocells hivernants de 
gener. 

• Botxí meridional Lanius meridionalis  
1 ex. a la platja del Remolar el 3.III (MMVA; 
JCMC, JIXA); 1ª citació de pas prenupcial. 

CÒRVIDS 
 
• Garsa Pica pica  
Observacions diàries. 

• GRAULA Corvus frugilegus  
1 ex. als camps del voltant de la Ricarda el 19.III 
(C. Fernández) fins el 15.III (C. Fernández); 
citació pendent d’homologació pel CAC. 

ESTORNELLS  FINS ESTRILIDS 
 
• Estornell vulgar Sturnus vulgaris  
Observacions diàries. 

• Estornell negre Sturnus unicolor  
1 ex. a cal Tet el 23.III (FLSA, XSXA). 

• ESTORNELL ROSAT Sturnus roseus  
1 ex. de 1er hivern a cal Roc el 12.II (FLSA); 
citació pendent d’homologació pel CR-SEO, 
almenys fins el 2.III (DLVA, FLSA, MRFB).  
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(Fotos  ©Ferran López) Estornell rosat de 1er hivern a cal 
Roc el 23.03.2007 

• Pardal comú Passer domesticus  
Observacions diàries. 

• Pardal xarrec Passer montanus  
Observacions diàries. 

FRINGIL·LIDS I EMBERÍZIDS 
 

• Pinsà vulgar Fringilla coelebs  
Observacions diàries. 2 exs. a cal Tet el 29.III 
(FLSA). 

• Gafarró serinus serinus  
Observacions diàries. 

• Verdum Carduelis chloris  
Observacions diàries. 

• Cadernera Carduelis carduelis  
Observacions diàries. 

• Gratapalles Emberiza cirlus  
8 exs. a la Murtra (RBVA) més 1 ex. a la platja 
del Remolar el 3.I (FLSA). 6 exs. al riu entre can 
Comas i el Prat de Llobregat el 22.I (FLSA). 10 
exs. a la Murtra el 4.II (RBVA). 

• Sit negre Emberiza cia  
1 ex. a la Murtra el 4.II (RBVA). 

• Repicatalons Emberiza schoeniclus  
523 exs. durant el cens d'ocells hivernants de 
gener. Nombre infravalorat. 

EXÒTICS  -  Categoria D i E 
 
• Fotja banyuda Fulica cristata  
Es continua observant l’exemplar amb collar de 
PCV blanc (UT) als calaixos de depuració dirant 
els tres mesos (FLSA).  

• Minà comú Acridotheres tristis  
1 ex. A Gavà el 18.I (FLSA, XSXA). 2 exs. a 
l’estació biològica del Remolar el 23.II (E. 
Pérez). 

 
(Foto  ©Ferran López) Minà comú als camps de conreu de 
Gavà el 18.01.2007. 
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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 

ABBB – Arnau Bonan 
ATXA – Angel Targell 
DLVA – Daniel López 
FLSA – Ferran López 
FMVB – Francisco Macia 
FSEB – Xavier Santaeufemia 
JCMC – Joan Castelló 
JCRD – Jordi Cerdeira 
JFGB – Josep Farreny 
JIXA – Javier Ibáñez 
MCTA – Manuel Caamaño 

MGVA – Marcel Gil 
MMVA – Moisés Moreno 
MRFB – Martí Rodríguez 
PEGA – Pau Esteban 
RACB – Rafa Armada 
RGBA – Ricard Gutiérrez 
XLBA – Xavier Larruy 
XSXA – Xavier Sampere 
 
Andrés Burguera 
Cecilio Fernández 

Enric Pérez 
Ernest García 
Frederic Sánchez 
Irma Fabró 
Manolo García 
Noemí Fuster 
Román Montull 
Sandra Morujo 
Sergi Bosch 
Sergi Torné 
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