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ANÀTIDES 
 
• Oca vulgar Anser anser 
2 exs. a la maresma el 15.V (PBGA); darrera 
citació de pas prenupcial. Durant la resta del 
mes de juny encara s’observa l’exemplar de la 
llacuna de cal Tet, segurament d’origen cautiu 
(FLSA). 

• OCA RIALLERA GROSSA Anser 
albifrons 

L’exemplar de 2on any encara s’observa a cal 
Tet fins el 10.IV (FLSA). Veieu Noticiari del 
Delta del Llobregat num. 39. 

• Ànec blanc Tadorna tadorna 
Diferents observacions regulars durant els tres 
mesos tant a la maresma del Remolar com a 
cal Tet i platja de ca l’Arana. 6 parelles 
reproductores aquest any: 2 pp a la Vidala 
durant la primera quinzena del mes de maig 
(FLSA) i 4 pp entre els calaixos de depuració 
del riu i la platja de ca l'Arana durant la darrera 
setmana del mes de maig i dues primeres de 
juny (FLSA). 

• Ànec xiulador Anas penelope 
1 parella a la llacuna de cal Tet el 6.V (FLSA, 
S. Bosch); darrera citació de pas prenupcial. 

• XARXET MARBRENC Marmaronetta 
angustirostris 

2 exs. a la maresma del Remolar el 23.VI (R. 
Montull; PBGA, J. Bescós i altres ) fins el 25.VI 
(FLSA). El 24.VI s’observa a la mateixa zona 3 
exemplars junts (STVB). 9ª citació al delta. 
Citació pendent d’homologació pel Comitè 
Avifaunístic de Catalunya (CAC). 

• Ànec griset Anas strepera 
3 femelles amb polls als calaixos de 
depuració, 1 femella amb polls a cal Tet i 1 
femella amb 8 polls a la maresma del Remolar 
durant els mesos de maig i juny (FLSA). 

  

• Xarxet comú Anas crecca 
1 ex. mascle a la maresma i bassa dels 
Pollancres durant els mes de maig i juny 
(FLSA); ex. estiuejant. 

• Ànec collverd Anas platyrhynchos 
Entre 461 i 636 parelles reproductores al delta 
(FLSA). 

• Ànec cuallarg Anas acuta 
1 ex. als calaixos de depuració el  2.IV (FLSA); 
darrera citació de pas prenupcial. 

• Xarrasclet Anas querquedula 
1 parella als calaixos de depuració el  12.VI 
(FLSA); exs. no reproductors. 

• Ànec cullerot Anas clypeata 
1 ex. mascle a la maresma almenys fins l’11.VI 
(FLSA); enguany no s’ha detectat cap parella 
reproductora al delta. 

• Xibec Netta rufina 
2 exs. femella amb els seus respectius polls als 
calaixos de depuració durant el mes d’abril, 1 
femella amb polls a la mateixa zona durant el 
mes de maig i una darrera femella amb polls als 
calaixos de depuració durant el juny (FLSA). 4 
parelles nidificants detectades aquest any. 

• Morell cap-roig Aythya ferina 
1 ex. femella amb 9 polls al pont de la Vidala el 
28.VI (S. Morujo). Única parella nidificant de 
l’any. 

• Morell de plomall Aythya fuligula 
1 ex. als calaixos de depuració el 6.VI (FLSA); 
darrera citació de pas prenupcial. 

• Morell xocolater Aythya nyroca 
1 ex. mascle a la bassa dels Pollancres el 4.V 
(MGVA). 

• Ànec negre Melanitta nigra 
1 ex. a la gola del riu entre el 16.IV (FLSA) i el 
21.V (FLSA); darrera citació de pas prenupcial. 
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• Bec de serra mitjà Mergus serrator 
1 ex. mascle a la platja de ca l'Arana el 4.IV 
(FLSA). 

• Èider Somateria mollissima 
S’observa encara l’ex. a la gola del riu fins el 
9.IV (FLSA); darrera data. 

PERDIUS A FAISANS 
 

• Perdiu roja Alectoris rufa 
1 ex. amb oplls al camí de València el 28.VI 
(RBVA). 

• Guatlla Coturnix coturnix 
1 ex. a la platja de la Ricarda el 14.IV (FLSA); 
ex. en pas prenupcial. 

• Faisà Phasianus colchicus 
Observacions diàries durant els tres mesos. 

OCELLS MARINS 
 

• Cabusset  Tachybaptus ruficollis 
Observacions diàries. 

• Cabussó coll-negre  Podiceps 
nigricollis 

1 parella als calaixos de depuració el 10.IV 
(FLSA). 

• Cabussó emplomallat Podiceps 
cristatus 

1 parella a la llacuna del Remolar el 24.IV 
(JCPA, RSPA). 1 ex. adult amb 2 pollets de 
pocs dies a la llacuna de cal Tet el 28.V 
(FLSA, FSEB); 1ª parella nidificant de l’any. 

• Baldriga balear Puffinus mauretanicus 
Uns 40 exs. des de la platja de ca l'Arana el 
18.V (XLBA) i uns 100 exs. el 7.VI (XLBA). 

• Baldriga cendrosa Calonectris 
diomedea 

Uns 40 exs. des de la platja de ca l'Arana el 
18.V (XLBA) i uns 30 exs. el 7.VI (XLBA). 

• Mascarell Morus bassanus 
3 exs. des de la platja de ca l'Arana el 19.VI 
(FLSA). 

• Corb marí gros Phalacrocorax carbo 
4 exs. a cal Tet el 9.V (FLSA); darrera citació 
de pas prenupcial. 2 exs. estiuejant per ca 
l’Arana durant el mes de juny (FLSA). 

• Corb marí emplomallat Phalacrocorax 
aristotelis 

1 ex. a la platja de ca l'Arana els dies 18.V 
(XLBA), 19.V (FLSA) i 3.VI (FLSA). 1 ex. de 

1er estiu a la gola de la riera de St. Climent 
l’11.VI (FLSA, FSEB). 

ARDÈIDES FINS FLAMENCS 
 

• Martinet menut Ixobrychus minutus 
Observacions diàries. Almenys 7 pp nidificants a 
cal Tet i calaixos de depuració durant el mes de 
juny (FLSA), 2 pp al Remolar, 1 pp a la Roberta i 
1 pp a can Dimoni. 

• Martinet de nit Nycticorax nycticorax 
9 exs. a la bassa dels Pollancres el 12.V (R. 
Montull). 3-4 exs. estiuejants al Remolar durant 
el mes de juny (FLSA); possiblement almenys 1 
pp s’ha reproduit en aquesta zona. 

• Martinet ros Ardeola ralloides 
2 exs. a cal Tet el 16.IV (FLSA); 1ª citació de 
pas prenupcial. Almenys 3 exs. estiuejants al 
Remolar i ca l’Arana durant el mes de juny 
(FLSA). 

• Martinet blanc Egretta garzetta 
Diferents observacions durant els tres mesos. 
10 exs. a can Dimoni el 15.V (RBVA). 

• MARTINET BLANC X MARTINET DELS 
ESCULLS E. garzetta x E. gularis 

1 ex. a la maresma del Remolar el 20.VI (FLSA) 
fins el 23.VI (R. Montull). Segurament es tracti 
del mateix ejemplar observat a la ciutat de 
Barcelona setmanes abans (Inf. JGGD). Citació 
pendent d’homologació pel CAC i el CR-SEO. 

• Agró blanc Casmerodius albus 
2 exs. a la maresma del Remolar i cal Tet entre 
el 13.IV (M. Mas, Y. Verdugo) i el 28.VI (RBVA).  

• Bernat pescaire Ardea cinerea 
Observacions diàries. 7 parelles amb ous i 3 
parelles amb posibles nius a la colònia del 
candís de la maresma del Remolar durant els 
tres mesos (FLSA, JGGD). 

• Agró roig  Ardea purpurea 
Observacions diàries. 

• Cigonya blanca Ciconia ciconia 
1 ex. a la maresma el 5.IV (STVB). 1 ex. al riu a 
l’alçada del Prat el 17.VI (S. Bosch, T. Ruiz) i el 
mateix ex. entre el Prat i St. Boi el 26.VI (EDBB). 

• Capó reial Plegadis falcinellus 
3 exs. a la maresma el 4.IV (MGVA) fins el 13.IV 
(M. Mas, Y. Verdugo). 7 exs. a cal Tet el 19.IV 
(FLSA, S. Bosch). 1 ex. a la maresma el 12.V 
(R. Montull); darrera citació de pas prenupcial. 
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• Becplaner Platalea leucorodia 
1 ex. a la maresma entre el 19.IV (FLSA) i el 
13.V (PBGA), 3 exs. el 20 i 21.V (R. Montull; 
VSXA), 2 exs. durant el mes de juny (FLSA; R. 
Montull) fins el 23.VI on s’observen 6 exs. 
junts (R. Montull; PBGA). 

• Flamenc  Phoenicopterus roseus 
Observacions gairebé diàries durant els tres 
mesos destacant uns màxims de  29 exs. a la 
maresma el 17.IV (FLSA, S. Bosch, ARMC) i 9 
exs. el 27 i 28.VI (R. Montull; STVB; RBVA). 

RAPINYAIRES 
 

• Aligot vesper Pernis apivorus 
2 exs. a cal Tet el 22.V (FLSA), 11 exs. sobre 
la maresma el 29.V (R. Montull) i 1 ex. a la 
platja de ca l'Arana el 12.VI (FLSA); darrera 
citació de pas prenupcial. 

• Milà negre Milvus migrans 
1 ex. al Remolar el 22.IV (JCMC), 1ª citació de 
pas prenupcial, i sobre la gola del riu el 23.IV 
(FLSA). 

• Arpella vulgar Circus aeruginosus 
1 ex. femella a can Dimoni el 15.V (RBVA); 
possible darrera citació de pas prenupcial. 

• Arpella pàl.lida Circus cyaneus 
1 ex. a la platja de ca l'Arana el 8.IV (FLSA). 

• Astor Accipiter gentilis 
1 ex. a la maresma el 13.IV (CCTA) i 1 ex. el 
dia 3.V (MGVA). 

• Aligot vulgar Buteo buteo 
1 ex. a cal Tet el 19.IV (STVB); darrera citació 
de pas prenupcial. 

• Àliga pescadora Pandion haliaetus 
1 ex. a la platja de ca l’Arana l’1.IV (FLSA) que 
s’observa regularment també a la maresma 
del Remolar fins el 26.V (R. Montull). 

• Xoriguer comú Falco tinnunculus 
Diferents observacions durant els tres mesos. 
2 exs. a la platja de la Ricarda el 24.IV (FLSA). 

• Falcó cama-roig Falco vespertinus 
1 ex. a can Dimoni el 6.V (XLBA, J. Mateos, F. 
Sánchez). 2 exs. a cal Nani el 14.V (FSEB, 
EDBB) i 1 ex. a la platja de ca l'Arana el 20.V 
(FLSA). 

• Falcó mostatxut Falco subbuteo 
1 ex. a la bassa dels Pollancres el 9.V (M. 
Garcia, PBGA) i 1 ex. a cal Nani el 28.V 

(FSEB, FLSA, S. Bosch); darrera citació de pas 
prenupcial. 

• Falcó de la Reina Falco eleonorae 
1 ex. a la pineda de ca l’Arana el 27.V (FLSA) i 1 
ex. a la maresma el 31.V (STVB). 

RAL·LIDS FINS A SISÓ 
 

• Polla pintada Porzana porzana 
1 ex. al camp de futbol el 3.IV (MGVA) i 1 ex. a 
la maresma el 10.IV (R. Montull). 

• Polla d´aigua Gallinula chloropus 
Observacions diàries. 

• Polla blava Porphyrio porphyrio 
5 exs. adults amb els seus respectius pollets als 
calaixos de depuració entre el 20.III i el 12.VI 
(FLSA); 5 primeres parelles nidificants d’aquest 
any. 

• Fotja vulgar Fulica atra 
Observacions diàries. 54 parelles reproductores 
als calaixos de depuració, 11 pp a cal Tet, 4 pp 
a la Vidala, 1 pp a la Bunyola i 1 pp a la 
Roberta, entre el 13.III i el 28.V (FLSA). 

LIMÍCOLES 
 
• Garsa de mar Haematopus ostralegus 
Observacions gairebé diàries a la platja de ca 
l’Arana durant els tres mesos destacant un 
màxim de 3 exs. entre el 23.IV (FLSA) i el 5.VI 
(FLSA). 1 ex. adult covant un niu a la platja de 
ca l'Arana el 20.V (FLSA) fins el 22.V (FLSA) 
quan perd la posta possiblement per depredació 
dels ous per part de les gavines. Es tracta de la 
1ª dada d’intent de nidificació al delta i també a 
qualsevol zona de Catalunya fora del delta de 
l’Ebre!  

• Cames llargues Himantopus 
himantopus 

Observacions diàries durant els tres mesos. 31 
parelles nidificants a la maresma del Remolar, 
15 pp a les illes de cal Tet, 6 pp a la platja de ca 
l’Arana, 9 pp a cal Roc, 4 pp a la bassa dels 
Pollancres, 4 pp al “camp de futbol” i 5 pp a ca 
l’Ayola entre el 07.V i el 02.VI (FLSA); 74 
parelles nidificants. 

• Bec d’alena Recurvirostra aboceta 
Observacions diàries durant els tres mesos amb 
uns màxims de 12 exs. a la platja de ca l'Arana 
l’11.VI (FLSA) i 13 exs. el 27.VI (FLSA). 1 
parella covant en un niu a la platja de ca l'Arana 
el 13.V (ARMC, S. Bosch); 1ª dada històrica de 
reproducció al delta! 3 parelles amb pollets més 
una quarta pp possiblement covant a la platja de 
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ca l'Arana el 18.VI (FLSA); 3 parelles 
nidificants més 1 pp possible. 

• Perdiu de mar Glareola pratincola 
1 ex. a la maresma el 6.IV (MGVA); 1ª citació 
de pas prenupcial. A partir d’aquesta data 
observacions gairebé diàries durant els tres 
mesos amb un màxim de 30 exs. a la 
maresma el 2.V (VSXA). 1 pp amb niu amb 2 
ous a la maresma el 16.VI (FLSA, STVB) i 1 
parella amb territori durant tot el mes de juny i 
julio a la platja de ca l'Arana que possiblement 
s’hagin reproduit. 1 parella nidificant més 1 pp 
possible. 

• Corriol petit Charadrius dubius 
Observacions diàries. 21 exs. a la platja de ca 
l’Arana el 3.VI (FLSA) i 16 exs. el 27.VI 
(FLSA). 

• Corriol gros Charadrius hiaticula 
Observacions diàries durant els tres mesos 
destacant uns màxims de 160 exs. a la 
maresma el 2.V (MGVA), 153 exs. a la 
maresma més 70 exs. a la platja de ca 
l'Arana més 33 exs. a cal Roc el 7.V (FLSA). 
1 ex. a la platja de ca l'Arana el 16.VI 
(FLSA); darrera citació de pas prenupcial. 

• Corriol camanegre Charadrius 
alexandrinus 

Observacions diàries. 15 exs. a la maresma el 
28.VI (RBVA). 

• Pigre gris Pluvialis squatarola 
Observacions regulars a la platja de ca l’Arana 
amb un màxim de 13 exs. el 28.IV (FLSA), 27 i 
29.V (FLSA). 3 exs. a la platja de ca l'Arana 
l’11.VI (FLSA); darrera citació de pas 
prenupcial. 

• Fredeluga Vanellus vanellus 
2 exs. a cal Tet el 10.IV (FLSA); possible 
darrera citació de pas prenupcial. 1 ex. coix a 
cal Tet i ca l’Ayola durant tot el mes de juny 
(FLSA); ejemplar estiuejant possiblement 
forçat. 

• Territ gros Calidris canutus 
2 exs. a la platja de ca l'Arana el 28.IV (FLSA); 
1ª citació de pas prenupcial. Un màxim de 14 
exs. a la platja de ca l'Arana l’11.V (XLBA) i 11 
exs. el 30.V (FLSA). 1 ex. a la platja de ca 
l'Arana el 3.VI (FLSA); darrera citació de pas 
prenupcial. 

• Territ tresdits Calidris alba 
Observacions regulars durant els tres mesos 
amb un màxim de 70 exs. a la platja de ca 
l'Arana l’11.V (XLBA). 4 exs. a la platja de ca 
l'Arana el 4.VI (FLSA, FSEB); darrera citació 
de pas prenupcial. 

• Territ menut Calidris minuta 
Observacions diàries durant el mes de maig 
amb un màxim d’uns 100 exs. a la platja de ca 
l'Arana l’11.V (XLBA). 2 exs. a la platja de ca 
l'Arana el 16.VI (FLSA); darrera citació de pas 
prenupcial. 

• Territ de Temminck Calidris temminckii 
Observacions durant tot el mes de maig amb un 
màxim de 9 exs. a la maresma l’1.V (JCMC). 5 
exs. a can Dimoni el 15.V (RBVA); darrera 
citació de pas prenupcial. 

• Territ becllarg Calidris ferruginea 
Observacions diàries durant els mesos d’abril i 
maig amb un màxim de 79 exs. a la maresma el 
2.V (MGVA). 3 exs. a la platja de ca l'Arana el 
26.V (FLSA); darrera citació de pas prenupcial. 

• Territ variant Calidris alpina 
Observacions regulars a la platja de ca l'Arana 
durant el mes d’abril i maig amb un màxim de 10 
exs. l’11.V (XLBA). 1 ex. a la platja de ca l'Arana 
el 7.VI (XLBA); darrera citació de pas 
prenupcial. 

• Batallaire Philomachus pugnax 
Uns 50 exs. a la bassa dels Pollancres el 5.IV 
(MGVA). 1 ex. a cal Roc el 19.VI (FLSA); 
darrera citació de pas prenupcial. 

• Becadell comú Gallinago gallinago 
1 ex. a la platja de ca l'Arana el 6.V (FLSA, S. 
Bosch); darrera citació de pas prenupcial. 

• Tètol cuanegre Limosa limosa 
12 exs. a la maresma el 3.IV (MGVA); màxim 
prenupcial, i 2 exs. el 13.VI (PBGA); darrera 
citació de pas prenupcial. 

• Tètol cuabarrat Limosa lapponica 
2 exs. a la platja de ca l'Arana l’11.V (XLBA). 

• Becut Numenius arquata 
1 ex. a la platja de ca l'Arana entre el 3.IV 
(FLSA, DBRA) i el 12.VI (FLSA); darrera citació 
de pas prenupcial. 

• Pòlit cantaire Numenius phaeopus 
Observacions diàries durant el mes d’abril amb 
uns màxims de 79 exs. en un estol a la platja de 
ca l'Arana el 15.IV (FLSA) i 54 exs. el 16.IV 
(FLSA). 2 exs. a la platja de ca l'Arana el 18.V 
(XLBA); darrera citació de pas prenupcial.  

• Gamba roja pintada Tringa erythropus 
Diferents observacions durant els tres mesos. 1 
ex. a la platja de ca l'Arana el 19.VI (FLSA); 
darrera citació de pas prenupcial. 
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• Gamba roja vulgar Tringa totanus 
Uns 60 exs. a la maresma el 13.V (R. Montull); 
màxim prenupcial. 

• Siseta Tringa stagnatilis 
1 ex. a l maresma el 3.IV (FLSA); 1ª citació de 
pas prenupcial, i 4 exs. entre el 4.IV (MGVA, 
RBVA) i el 7.IV (FLSA, JCMC); màxim 
prenupcial. 

• Gamba verda Tringa nebularia 
8 exs. a la platja de ca l'Arana el 9.IV (FLSA); 
1ª citació de pas prenupcial. 15 exs. a la 
maresma el 22.IV (R. Montull) i 15 exs. a can 
Dimoni el 15.V (RBVA); màxims prenupcials. 1 
ex. a la platja de ca l'Arana el 6.VI (FLSA); 
darrera citació de pas prenupcial. 

• Xivita Tringa ochropus 
2 exs. a can Dimoni l’11.VI (RBVA), 1ª citació 
de pas postnupcial. 

• Valona Tringa glareola 
2 exs. a ca l’Ayola el 24.IV (FLSA). 2 exs. a la 
maresma el 28.VI (RBVA); possible 1ª citació 
de pas postnupcial. 

• Xivitona Actitis hypoleucos 
Diferents observacions durant els mesos 
d’abril i maig. 

• Remena-rocs Arenaria interpres 
1 ex. a la platja de ca l'Arana el 23.IV (FLSA); 
1ª citació de pas prenupcial, 5 exs. l’11.V 
(XLBA); màxim prenupcial, i 1 ex. el 7.VI 
(XLBA); darrera citació de pas prenupcial. 

PARÀSITS, LARIDS , XATRACS I 
GAVOTS 
 
• Paràsit cuaample Stercorarius 
pomarinus 

1 ex. des del mirador de cal Francès el 2.V 
(MGVA). 2 exs. des de la platja de ca l’Arana 
el 18.V (XLBA). 

• Paràsit cuapunxegut  Stercorarius 
parasiticus 

2 exs. des de la platja de ca l'Arana el 18.V 
(XLBA) i 1 ex. el 7.VI (XLBA). 

• Pàrasit gros Stercorarius skua 
1 ex. des de la platja de ca l’Arana el 18.V 
(XLBA). 

• Gavina capnegre Larus 
melanocephalus 

Diferents observacions durant el mes de maig 
i juny amb un màxim de 68 exs. a la platja de 
ca l'Arana el 7.VI (XLBA). 

• Gavina menuda Larus minutus 
1 ex. a la platja de ca l'Arana el 7.IV (FLSA) fins 
el 5.V (FLSA). 

• Gavina vulgar Larus ridibundus 
Observacions diàries. 1 ex. juvenil a la platja de 
ca l'Arana el 23.VI (FLSA). 

• Gavina capblanca Larus genei 
1 ex. a cal Tet el 2.IV (FLSA); 1ª citació de pas 
prenupcial. 10 exs. a la platja de ca l'Arana el 
12.VI (FLSA); màxim prenupcial, i 1 ex. el 14.VI 
(RBVA); darrera citació de pas prenupcial. 

• Gavina corsa Larus audouinii 
Observaciosn diàries a la platja de ca l'Arana 
destacant un màxim de 2437 exs. el 6.VI 
(FLSA); record històric en quan a nombre 
d’exemplars. També cal destacar agrupacions a 
la mateixa zona de 1566 exs. el 29.V (FLSA) i 
1588 exs. el 16.VI (FLSA). 

• Gavina cendrosa Larus canus 
1 ex. de 1er estiu a la platja de ca l'Arana el 7.IV 
(FLSA) fins el 9.IV (FLSA). 1 ex. a la maresma 
el 3.V (MGVA). 1 ex. a la platja de ca l'Arana el 
12.VI (FLSA) fins el 17.VI (FLSA). 

• Gavià fosc Larus fuscus 
6 exs. a la platja de ca l'Arana el 27.V (FLSA) i 2 
exs. el 19.VI (FLSA). 

• Gavià argentat Larus michahellis 
Observacions diàries. 1 ex. jove de l’any a la 
platja de ca l'Arana el 3.VI (FLSA). 

• Curroc Sterna nilotica 
3 exs. a la platja de ca l'Arana el 9.IV (FLSA); 1ª 
citació de pas prenupcial. A partir d’aquesta data 
observacions regulars durant tot el mes de maig 
i juny amb un màxim de 14 exs. aturats a la 
platja de ca l'Arana més 1 ex. a la maresma del 
Remolar el 27.VI (FLSA). 

• Xatrac gros Sterna caspia 
3 exs. a la maresma el 4.IV (MGVA); 1ª citació 
de pas prenupcial, 21 exs. el 6.IV (MGVA, 
STVB); màxim prenupcial, i 1 ex. a la platja de 
ca l'Arana entre el 9.IV (FLSA, S. Bosch, ARMC) 
i el 23.V (FLSA); darrera citació de pas 
prenupcial. 

• Xatrac becllarg Sterna sandvicensis 
Observacions diàries durant els tres mesos 
destacant uns màxims de 374 exs. a la platja de 
ca l'Arana el 16.IV (FLSA), 452 exs. el 21.V 
(FLSA, FSEB) i 220 exs. el 7.VI (XLBA).  
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• XATRAC BENGALÍ X XATRAC 
BECLLARG Sterna bengalensis x Sterna 
sandvicensis 

1 ex. híbrid sense cap anella a la platja de ca 
l'Arana el 16.V (C. Fernández) fins el 23.V 
(FLSA, FSEB). 1 ex. híbrid aturat a la platja de 
ca l’Arana amb anella de PVC de color groc a 
la pota dreta el 29.V (XLBA, DBRA, ABRA) 
fins el 7.VI (XLBA). Citacions pendents 
d’homologació pel CAC. 5e i 6e registre al 
delta d’aquests ocells pendents d’estudi per tal 
d’aclarir amb major fiabilitat la seva correcta 
identificació. 

• Xatrac comú Sterna hirundo 
1 ex. a la platja de ca l'Arana el 9.IV (FLSA); 
1ª citació de pas prenupcial, 25 exs. aturats el 
21.V (FLSA, FSEB) i 14 exs. el 27.VI (FLSA). 

• Xatrac menut Sterna albifrons 
10 exs. a la platja de ca l'Arana el 12.IV 
(FLSA, PBGA, i altres); 1ª citació de pas 
prenupcial. A partir d’aquesta data 
observacions gairebé diàries durant els tres 
mesos. 1 parella covant a la platja de ca 
l'Arana el 26.VI (FLSA); 1ª dada de 
reproducció segura al delta! 7 parelles 
reproductores més 2 parelles possibles durant 
el mes d’agost (FLSA).  

• Fumarell carablanc Chlidonias 
hybrida 

3 exs. a la maresma el 4.IV (RBVA, MGVA, L. 
N. Osorio); 1ª citació de pas prenupcial. Fins a 
147 exs. a la maresma el 17.IV (ARMC); 
màxim prenupcial. 5-6 exs. estiuejants durant 
tot el mes de juny a la maresma (FLSA). 

• Fumarell negre Chlidonias niger 
9 exs. des del mirador de cal Francès el 2.V 
(MGVA); 1ª citació de pas prenupcial, i 1 ex. a 
la platja de ca l'Arana el 21.V (FLSA, FSEB); 
darrera citació de pas prenupcial. 

• Fumarell alablanc Chlidonias 
leucopterus 

1 ex. a la maresma el 26.IV (S. Morujo, 
JCMC); 1ª citació de pas prenupcial, fins el 
3.V (MGVA). 8 exs. a la platja de ca l'Arana 
l’11.V (XLBA); màxim prenupcial. 

COLOMS A FALCIOTS 
 

• Colom roquer Columba livia 
Observacions diàries. 

• Xixella Columba oenas 
Diferents observacions durant els tres mesos. 

 

• Tudó Columba palumbus 
Uns 300 exs. a cal Nani el 28.VI (RBVA).  

• Tórtora turca Streptopelia decaocto 
Diferents observacions durant els tres mesos. 

• Tórtora vulgar Streptopelia turtur 
6 exs. a cal Roc el 27.V (FLSA) i 1 ex. a can 
Dimoni l’11.VI (RBVA).  

• Cotorra de pit gris Myiopsitta 
monachus 

Observacions gairebé diàries dins la població 
del El Prat de Llobregat durant els tres mesos. 

• Cucut reial Clamator glandarius 
1 ex. a Reguerons el 24.IV (JCPA, RSPA). 

• Cucut Cuculus canorus 
1 ex. a cal Roc el 4.VI (FLSA, FSEB). 

• Mussol comú Athene noctua 
1 ex. a cal Nani el 28.VI (RBVA).   

• Mussol banyut Asio otus 
1 ex. a la pineda de ca l’Arana el 14.V (FSEB, 
EDBB). 

• Ballester Apus melba 
Observacions diàries. 

• Falciot negre Apus apus 
Observacions diàries. 

BLAUETS A PICOTS 
 

• Blauet Alcedo atthis 
1 ex. al Remolar el 4.V (MGVA); darrera citació 
de pas prenupcial. 

• Abellerol Merops apiaster 
Observacions diàries. 

• Gaig blau Coracias garrulus 
1 ex. al Remolar el 12.V (R. Montull). 1 ex. als 
camps de la Ricarda més 1 ex. al camí de 
València el 14.VI (RBVA). 

• Puput Upupa epops 
Diferents observacions durant els tres mesos. 

• Colltort Jynx torquilla 
1 ex. a can Dimoni el 15.V (RBVA); darrera 
citació de pas prenupcial. 

• Picot verd Picus viridis 
Diferents observacions durant els tres mesos. 
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ALAUDIDS, ORENETES I 
TITELLES 
 

• Terrerola vulgar Calandrella 
brachydactyla 

1 ex. a la platja de militars el 2.IV (FSEB); 1ª 
citació de pas prenupcial i 3 exs. a cal Dalit el 
23.IV (FLSA). 

• Cogullada vulgar Galerida cristata 
Observacions diàries. 

• Alosa vulgar Alauda arvensis 
12 exs. a la platja de ca l'Arana el 7.V (FLSA) i 
1 ex. el 8.V (FLSA). 

• Oreneta de ribera Riparia riparia 
1 ex. a can Dimoni més 2 exs. a Reguerons 
l’11.VI (RBVA). 

• Oreneta vulgar Hirundo rustica 
Observacions diàries. 

• Oreneta cua-rogenca Hirundo daurica 
1 ex. a la maresma el 15.V (R. Montull); 
darrera citació de pas prenupcial. 

• Oreneta cuablanca Delichon urbicum 
Observacions gairebé diàries durant els 
mesos d’abril i maig.  

• Piula gola-roja Anthus cervinus 
1 ex. al “camp de futbol” el 2.V (MGVA); 1ª 
citació de pas prenupcial, i 2 exs. a la 
maresma el 3.V (MGVA). 

• Grasset de muntanya Anthus 
spinoletta 

2 exs. a cal Tet el 16.IV (FLSA); darrera citació 
de pas prenupcial. 

• Cuereta groga Motacilla flava 
Observacions diàries. 

• Cuereta blanca Motacilla alba 
Observacions diàries. 

TÚRDIDS 
 

• Pit-roig Erithacus rubecula 
1 ex. a la pineda de ca l’Arana el 19.IV 
(FLSA). 

• Rossinyol Luscinia megarhynchos 
Diferents observacions durant els tres mesos. 

• Cotxa blava Luscinia svecica 
Diferents observacions. 
 
 

• Cotxa cua-roja Phoenicurus 
phoenicurus 

1 ex. als calaixos de depuració el  23.V (FLSA); 
darrera citació de pas prenupcial. 

• Bitxac rogenc Saxicola rubetra 
1 ex. a Reguerons el 7.IV (FLSA); 1ª citació de 
pas prenupcial, i 4 exs. a can Dimoni el 15.V 
(RBVA); darrera citació de pas prenupcial. 

• Bitxac comú Saxicola torquatus 
Poques citacions recollides. 

• Còlit gris Oenanthe oenanthe 
1 ex. a la platja del Remolar l’11.V (CCTA); 
darrera citació de pas prenupcial. 

• Merla de pit blanc Turdus torquatus 
1 ex. anellat a cal Tet el 13.IV (JFOD). 

• Merla Turdus merula 
Diferents observacions durant els tres mesos. 

SÍLVIDS 
 

• Rossinyol bord Cettia cetti 
Diferents observacions durant els tres mesos. 

• Trist Cisticola juncidis 
Diferents observacions durant els tres mesos. 

• Boscarler pintat gros Locustella naevia 
1 ex. al Remolar el 18.IV (MGVA). 

• Boscarler comú Locustella luscinioides 
1 ex. anellat al Remolar el 12.IV (JCMC). 

• Boscarla mostatxuda Acrocephalus 
melanopogon 

1 ex. anellat al Remolar el 15.IV (JCMC) i 1 ex. 
més el 29.IV (JCMC). 1 ex. a la Vidala el 2.V 
(MGVA); darrera citació de pas prenupcial. 

• Boscarla dels joncs Acrocephalus 
schoenobaenus 

1 ex. als calaixos de depuració l’1.IV (FLSA); 1ª 
citació de pas prenupcial. 

• Boscar de canyar Acrocephalus 
scirpaceus 

1 ex. als calaixos de depuració l’1.IV (FLSA); 1ª 
citació de pas prenupcial. 

• Balquer Acrocephalus arundinaceus 
1 ex. anellat al Remolar el 3.IV (JCMC); 1ª 
citació de pas prenupcial. 
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• Bosqueta vulgar Hippolais polyglotta 
1 ex. anellat al Remolar el 9.IV (JCMC); 1ª 
citació de pas prenupcial. 

• Bosqueta icterina Hippolais icterina 
17 exs. anellats al Remolar entre el 27.IV 
(JCMC) i l’11.V (JCMC). 

• Tallarol de casquet Sylvia atricapilla 
Diferents observacions durant els mesos 
d’abril i maig. 

• Tallarol gros Sylvia borin 
1 ex. anellat al Remolar el 10.IV (JCMC, 
VSXA); 1ª citació de pas prenupcial. 

• Tallareta vulgar Sylvia communis 
2 exs. a la platja de la Ricarda el 14.IV (FLSA) 
i 1 ex. a can Dimoni el 15.V (RBVA); darrera 
citació de pas prenupcial. 

• Tallarol de garriga Sylvia cantillans 
Diferents observacions durant els mesos 
d’abril i maig. 

• Tallarol emmascarat Sylvia hortensis 
1 ex. anellat al Remolar l’11.IV (JCMC, L. N. 
Osorio, FLSA) i 1 ex. el 14.IV (JCMC). 

• Tallarol capnegre Sylvia 
melanocephala 

Observacions gairebé diàries. 

• Mosquiter pàl.lid Phylloscopus bonelli 
1 ex. a la pineda de ca l’Arana el 19.IV 
(FLSA). 

• Mosquiter xiulaire Phylloscopus 
sibilatrix 

1 ex. als itineraris del Remolar el 16.IV 
(JCMC); 1ª citació de pas prenupcial. 13 exs. 
anellats al Remolar l’11.V (JCMC, M. García). 

• Mosquiter comú Phylloscopus 
collybita 

1 ex. cantant a cal Roc el 21.IV (FLSA). 

• MOSQUITER IBÈRIC Phylloscopus 
ibericus 

1 ex. cantant a la Vidala el 3.IV (JCPA, 
RSPA). 1 ex. cantant a l’estació biològica el 
4.IV (MGVA). 4 exs. anellats al Remolar entre 
els dies 6 i 9.IV (MGVA; JCMC, M. García); 
citacions pendents homologació pel CAC. 

• Mosquiter de passa Phylloscopus 
trochilus 

Diferents observacions durant el mes d’abril i 
maig. 

REIETONS FINS A LÀNIDS  
 

• Reietó Regulus regulus 
1 ex. anellat al Remolar el 9.IV (JCMC, M. 
García). 

• Papamosques gris Muscicapa striata 
1 ex. al Remolar el 19.IV (MGVA); 1ª citació de 
pas prenupcial, i 5 exs. a can Dimoni el 15.V 
(RBVA); darrera citació de pas prenupcial. 

• PAPAMOSQUES GRIS BALEAR 
Muscicapa s. balearica 

1 ex. de la subs. balearica anellat al Remolar el 
30.IV (JCMC) i un altre ex. anellat al Remolar el 
10.V (JCMC, M. García); 1er i 2ª citació al delta. 
Citacions pendents d’homologació pel CAC. 

• Mastegatatxes Ficedula hypoleuca 
1 ex. a can Dimoni el 15.V (RBVA); darrera 
citació de pas prenupcial. 

• PAPAMOSQUES DE COLLAR Ficedula 
albicollis 

1 ex. femella anellar al Remolar el 7.V (JCMC, 
VSXA i altres); 7e registre al delta. Citació 
pendent d’homologació pel CAC i CR-SEO. 

• Mallerenga emplomallada Parus 
cristatus 

2 exs. a la bassa dels Pollancres el 16.VI 
(STVB). 

• Mallerenga carbonera Parus major 
Observacions diàries. 

• Teixidor Remiz pendulinus 
Diferents observacions durant els tres mesos. 

• Oriol Oriolus oriolus 
1 ex. al Remolar el 19.IV (STVB, S. Morujo); 1ª 
citació de pas prenupcial. 

• Trenca Lanius minor 
1 ex. al costat del Cementiri del Prat l’11.VI 
(DBRA) i 1 ex. a cal Nani el 26.VI (FLSA); 
possiblement es tracti del mateix exemplar. 

• Capsigrany Lanius senator 
1 ex. a cal Tet el 7.IV (ARMC, S. Bosch); 1ª 
citació de pas prenupcial, i 1 ex. el 28.V (FLSA); 
darrera citació de pas prenupcial. 

• CAPSIGRANY BALEAR Lanius senador 
badius 

Fins a 7 exs. anellats al Remolar possiblement 
de la subs. badius entre el 16.IV (JCMC, VSXA) 
i l’11.V (JCMC); Citacions pendents 
d’homologació pel CAC. 
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CÒRVIDS 
 

• Garsa Pica pica 
Observacions diàries. 

• Gralla Corvus monedula 
2 exs. a la platja de ca l'Arana el 23.V (FLSA) i 
2 exs. a la maresma l’1.VI (STVB). 

• Cornella vulgar Corvus corone 
1 ex. sobre l’estació biològica el 5.IV (STVB). 

ESTORNELLS  FINS ESTRILIDS 
 

• Estornell vulgar Sturnus vulgaris 
Observacions diàries. 

• Pardal comú Passer domesticus 
Observacions diàries. 

• Pardal xarrec Passer montanus 
Observacions diàries. 

FRINGIL·LIDS I EMBERÍZIDS 
 

• Pinsà vulgar Fringilla coelebs 
1 ex. a ca l’Arana el 19.IV (J. Cobo); darrera 
citació de pas prenupcial. 

• Gafarró serinus serinus 
Observacions diàries. 

• Verdum Carduelis chloris 
Observacions diàries. 

• Cadernera Carduelis carduelis 
Observacions diàries. 

• Hortolà Emberiza hortulana 
1 ex. a cal Roc el 19.V (FLSA). 

• Repicatalons Emberiza schoeniclus 
2 exs. als calaixos de depuració el  2.IV (FLSA). 

• Cruixidell Emberiza calandra 
5 exs. als calaixos de depuració el  4.IV (FLSA). 

EXÒTICS  -  Categoria D i E 
 

• Cigne negre Cygnus atratus 
3 exs. als calaixos de depuració el  19.IV (FLSA) 
fins el 22.IV (FLSA). Posteriorment es desplacen 
els 3 exs. a la platja de ca l’Arana el 21.V 
(FLSA, FSEB) fins el 3.VI (FLSA). 1 ex. a la gola 
de la riera de St. Climent el 17.VI (R. Montull). 

• Fotja banyuda Fulica cristata 
Es continua observant l’exemplar mascle amb 
collar PVC i codi UT als calaixos de depuració 
durant els tres mesos on fins i tot arriba a fer un 
parell de nius a la zona (FLSA). 

 

 
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 

ABRA – Albert Burgas 
ARMC – Armand Ramal 
CCTA – Cesar Castel 
DBRA – Dani Burgas 
EDBB – Enric De Roa 
FLSA – Ferran López 
FSEB – Xavier Santaeufemia 
JCMC – Joan Castelló 
JCPA – José Luis Copete 
JFOD – Joan Ferré 
JGGD – Josep García 

MGVA – Marcel Gil 
PBGA – Pedro Bescós 
RBVA – Raúl Bastida 
RGBA – Ricard Gutiérrez 
RSPA – Ramón Servitje 
STVB – Sergi Torné 
VSXA – Víctor Sanz 
XLBA – Xavier Larruy 
 
Frederic Sánchez 
Iolanda Verdugo 

José Cobo 
Juan Bescós 
Judith Mateos 
Marta Mas 
Lisandro Nahuel Osorio 
Román Montull 
Sandra Morujo 
Sergi Bosch 
Toni Ruiz 
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