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Aquest noticiari recull la informació de les espècies hivernants i de les primeres en el seu 
pas prenupcial. Durant les primeres setmanes del mes de gener s’ha realitzat el cens 
d’ocells hivernants sense obtenir indicis de grans canvis poblacionals. Tot i així, moltes de 
les espècies aquàtiques censades pateixen des de ja fa bastants anys una davallada 
gradual, com és el cas de les Fredelugues o les Daurades grosses. A banda dels censos 
oficials, sobresurten altres espècies no tant habituals com la segona citació per al delta 
del Gavià caspi, una Cuereta blanca endolada, tres Tallarols de garriga balears, nou 
Mosquiters ibèrics i un Capsigrany balear.  
 
 

ANÀTIDES 
 

• Oca vulgar Anser anser  
4 exs. durant el cens d’ocells hivernants de 
gener (FLSA, FSEB). 

• Ànec blanc Tadorna tadorna  
16 exs. durant el cens d’ocells hivernants de 
gener (FLSA, FSEB). 

• Ànec xiulador Anas penelope  
47 exs. durant el cens d’ocells hivernants de 
gener (FLSA, FSEB). 

• Ànec griset Anas strepera 
133 exs. durant el cens d’ocells hivernants de 
gener (FLSA, FSEB). 

• Xarxet comú Anas crecca  
244 exs. durant el cens d’ocells hivernants de 
gener (FLSA, FSEB). 

• Ànec collverd Anas platyrhynchos  
1289 exs. durant el cens d’ocells hivernants de 
gener (FLSA, FSEB). 

• Ànec cuallarg Anas acuta  
7 exs. durant el cens d’ocells hivernants de 
gener (FLSA, FSEB). 

• Xarrasclet Anas querquedula  
1 ex. a la maresma el 20.II (STVB); 1ª citació 
de pas prenupcial. 

• Ànec cullerot Anas clypeata 

204 exs. durant el cens d’ocells hivernants de 
gener (FLSA, FSEB). 

• Xibec Netta rufina  
14 exs. durant el cens d’ocells hivernants de 
gener (FLSA, FSEB). 

• Morell cap-roig Aythya ferina  
79 exs. durant el cens d’ocells hivernants de 
gener (FLSA, FSEB). 

• Morell de plomall Aythya fuligula 
1 ex. durant el cens d’ocells hivernants de gener 
(FLSA, FSEB). 

• Morell xocolater Aythya nyroca 
1 ex. durant el cens d’ocells hivernants de gener 
(FLSA, FSEB). 3 exs. als calaixos de depuració 
el  8.III (FLSA) i 4 exs. l’11.III (FLSA). 

 
Foto: Ferran López 

• Ànec negre Melanitta nigra 
8 exs. durant el cens d’ocells hivernants de 
gener (FLSA, FSEB). Estol de 9 exs. davant 
Carrabiners el 23.III (FLSA); pas prenupcial. 
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PERDIUS A FAISANS 
 

• Perdiu roja Alectoris rufa 
8 exs. a la platja de ca l’Arana el 12.I (FLSA). 
 

• Faisà Phasianus colchicus  
Observacions gairebé diàries. 

 
OCELLS MARINS 
 

• Calàbria petita Gavia stellata  
1 ex. durant el cens d’ocells hivernants de 
gener (FLSA, FSEB) fins el 21.I (FLSA). 

• Cabusset  Tachybaptus ruficollis  
111 exs. durant el cens d’ocells hivernants de 
gener (FLSA, FSEB). 

• Cabussó coll-negre Podiceps 
nigricollis  
2 exs. durant el cens d’ocells hivernants de 
gener (FLSA, FSEB). 3 exs. a la llacuna de la 
Ricarda el 8.II (FLSA) on finalment s’observen 
a la llacuna de cal Tet el 24.III (FLSA). 
 

 
Foto: Ferran López 

• Cabussó emplomallat Podiceps 
cristatus  
33 exs. durant el cens d’ocells hivernants de 
gener (FLSA, FSEB). 

• Baldriga balear Puffinus mauretanicus 
7 exs. durant el cens d’ocells hivernants de 
gener (FLSA, FSEB). 

• Mascarell Morus bassanus 
8 exs. durant el cens d’ocells hivernants de 
gener (FLSA, FSEB). Uns 15 exs. des de la 
platja de ca l'Arana el 6.II (FLSA, NUTA, 
PBGA). 

• Corb marí gros Phalacrocorax carbo  
368 exs. durant el cens d’ocells hivernants de 
gener (FLSA, FSEB). 

• Corb marí emplomallat Phalacrocorax 
aristotelis  

1 ex. durant el cens d’ocells hivernants de gener 
(FLSA, FSEB). 

ARDÈIDES FINS FLAMENCS 
 

• Bitó Botaurus stellaris  
1 ex. sobre volant l’autovia de Castelldefels l’11.I 
(FLSA) i 2 exs. als calaixos de depuració el  
17.II (FLSA). 

• Martinet menut Ixobrychus minutus 
1 ex. durant el cens d’ocells hivernants de gener 
(FLSA, FSEB). 1 ex. a can Dimoni el 13.III 
(RBVA); possiblement es tracti  de la 1a citació 
en pas prenupcial. 

• Martinet de nit Nycticorax nycticorax  
8 exs. a la maresma el 15.I (RMXH) i 2 exs. a la 
bassa dels Pollancres el 13.III (RVBA). 

• Martinet ros Ardeola ralloides  
1 ex. a cal Tet el 29.III (FLSA); 1ª citació de pas 
prenupcial. 

• Esplugabous Bubulcus ibis 
644 exs. durant el cens d'ocells hivernants de 
gener (FLSA, FSEB). Un estol de 27 exs. 
migradors sobre cal Tet el 16.III (FLSA). 
 

• Martinet blanc Egretta garzetta 
30 exs. durant el cens d'ocells hivernants de 
gener (FLSA, FSEB). 

• Agró blanc  Egretta alba  
1 ex. a la maresma el 27.III (M. Mas) i 3 exs. 
amb plomatge nupcial a cal Tet el 29.III (FLSA). 

• Bernat pescaire Ardea cinerea  
101 exs. durant el cens d'ocells hivernants de 
gener (FLSA, FSEB). 1 parella fent un niu al 
canyissar del Remolar el 16.III (FLSA). 

• Agró roig  Ardea purpurea  
1 ex. a cal Tet el 23.III (FLSA); 1ª citació de pas 
prenupcial. 

• Capó reial Plegadis falcinellus  
6 exs. a la maresma el 23.II (RMXC); 1ª citació 
de pas prenupcial, 2 exs. l’11.III (FLSA) i 1 ex. 
fins el 29.III (PBGA). 

• Becplaner Platalea leucorodia 
1 ex. a la maresma el 21.II (JCMC, J. Vidal); 1ª 
citació de pas prenupcial. 

• Flamenc  Phoenicopterus roseus  
Observacions gairebé diàries destacant un 
màxim de 47 exs. a la platja de ca l'Arana el 5.I 
(SBXC), 9 exs. fins el 21.I (FLSA) i 7 exs. a la 
maresma el 10.II (FLSA, SBXC, EDBB, ARMC). 
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RAPINYAIRES 
 

• Aligot vesper Pernis apivorus 
5 exs. sobre la maresma el 10.III (FLSA); 1ª 
citació de pas prenupcial. 
 

• Milà reial Milvus milvus 
1 ex. a la maresma el 26.III (PBGA); única 
citació prenupcial. 
 

• Aliga marcenca Circaetus gallicus  
1 ex. entre cal Tet i el Prat el 2.III (S. 
Christopher); 1ª citació de pas prenupcial. 

• Arpella vulgar Circus aeruginosus  
6 exs. durant el cens d'ocells hivernants de 
gener (FLSA, FSEB). 

• Esparver vulgar Accipiter nisus  
2 exs. durant el cens d'ocells hivernants de 
gener (FLSA, FSEB). 

• Astor Accipiter gentilis  
2 exs. durant el cens d'ocells hivernants de 
gener (FLSA, FSEB). 

• Aligot vulgar Buteo buteo  
17 exs. durant el cens d'ocells hivernants de 
gener (FLSA, FSEB). 

• Àliga pescadora Pandion haliaetus  
1 ex. a la platja de ca l'Arana el 18.III (MOOA); 
1ª citació de pas prenupcial, almenys fins el 
23.III (FLSA). 

• Xoriguer comú Falco tinnunculus 
14 exs. durant el cens d'ocells hivernants de 
gener (FLSA, FSEB). 

• Esmerla Falco columbarius  
1 ex. a la maresma del Remolar el 22.I 
(JCMC). Malgrat aquesta única dada no tenim 
constància de que aquesta espècie hagi 
hivernat al delta, constatant la seva devallada 
durant els darrers anys. 

• Falcó pelegrí Falco peregrinus  
Almenys 2 exs. diferents (un adult i un 2 any 
calendari) romanen per la platja de ca l’Arana 
durant els tres mesos (FLSA; PBGA). 

 
Foto: Cecilio Fernández 

RAL·LIDS FINS A SISÓ 
 

• Rascló Rallus aquaticus  
11 exs. durant el cens d'ocells hivernants de 
gener (FLSA, FSEB); dada possiblement 
infravalorada degut a la dificultat de detecció 
d’aquesta espècie al delta. 

• Polla pintada Porzana porzana  
1 ex. a la maresma el 23.III (A. Anguera) 1ª 
citació de pas prenupcial. 

• Rascletó Porzana parva  
1 ex. mascle al pont de la Vidala el 6.III (D. 
Anguera); 1ª citació de pas prenupcial, fins 
almenys el 20.III (RBVA). 1 parella a la mateixa 
zona (segurament el mascle sigui el mateix 
exemplar) el 10.III (JCMC, VSXA, PMBE) fins el 
13.III (RBVA). 

 
Foto: Ferran López 

• Polla d´aigua Gallinula chloropus  
Observacions diàries. 

• Polla blava Porphyrio porphyrio  
31 exs. durant el cens d'ocells hivernants de 
gener (FLSA, FSEB). 

• Fotja vulgar Fulica atra 
359 exs. durant el cens d'ocells hivernants de 
gener (FLSA, FSEB). El 4.III s’observa el primer 
niu de l’any als calaixos de depuració (FLSA). 

• Grua Grus grus 
1 ex. al Sabogal el 23.III (C. Fernández) i 1 ex. a 
cal Nani el 26.III (XLBA); pas prenupcial. 

LIMÍCOLES 
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• Garsa de mar Haematopus ostralegus 
1 ex. a la platja de ca l'Arana el 27.II (L. 
Nahuel); 1ª citació de pas prenupcial, 7 exs. el 
8.III (RBVA), 2 exs. el 29 i 30.III (FLSA). 
 

• Cames llargues Himantopus 
himantopus 
6 exs. a la maresma el 2.III (PBGA); 1ª citació 
de pas prenupcial, i 68 exs. a cal Tet el 26.III 
(FLSA). 

• Bec d´alena Recurvirostra avosetta 
2 exs. a la platja de ca l'Arana el 22.II (FLSA); 
1ª citació de pas prenupcial, 6 exs. el 16.III (L. 
Nahuel; FLSA), 7 exs. a la maresma el 25.III 
(PBGA) i 12 exs. a cal Tet el 26.III (FLSA). 

 
Foto: Ferran López 

• Torlit Burhinus oedicnemus 
5 exs. a cal Negre el 9.II (FLSA), 2 exs. a la 
platja de ca l'Arana el 2.III (S. Christopher) i 2 
exs. a cal Nani el 4.III (RBVA). 

• Corriol petit Charadrius dubius 
8 exs. a la maresma el 2.III (RBVA); 1ª citació 
de pas prenupcial, i 12 exs. a can Dimoni el 
9.III (RBVA). 

• Corriol gros Charadrius hiaticula  
1 ex. a la platja de ca l'Arana el 26.II (FLSA); 
1ª citació de pas prenupcial. 

• Corriol camanegre Charadrius 
alexandrinus  
4 exs. a la platja de ca l'Arana el 2.III (RBVA); 
1ª citació de pas prenupcial. 

• Daurada grossa Pluvialis apricaria  
250 exs. durant el cens d'ocells hivernants de 
gener (FLSA, FSEB). 5 exs. a can Dimoni el 
13.III (RBVA). 

• Pigre gris Pluvialis squatarola  
2 exs. durant el cens d'ocells hivernants de 
gener (FLSA, FSEB). 1 ex. a la platja de ca 
l'Arana entre el 2.II (FLSA) i el 10.III (FLSA). 

• Fredeluga Vanellus vanellus  

970 exs. durant el cens d'ocells hivernants de 
gener (FLSA, FSEB). 

• Territ tresdits Calidris alba  
1 ex. a la platja del Remolar el 20.II (STVB), 6 
exs. el 19.III (RBVA) i 10 exs. el 23.III (RMXH). 

• Territ menut Calidris minuta  
1 ex. a la maresma el 21.I (FLSA) i 7 exs. el 
25.III (PBGA). 

 

• Territ de Temminck Calidris temminckii 
3 exs. a la maresma el 20.III (RBVA); 1ª citació 
de pas prenupcial, i 2 exs. el 30.III (FLSA). 
 

• Territ variant Calidris alpina  
3 exs. durant el cens d'ocells hivernants de 
gener (FLSA, FSEB). 

• Batallaire Philomachus pugnax  
1 ex. a la maresma el 19.II (PBGA, FLSA, 
SBXC); 1ª citació de pas prenupcial. 

• Becadell sord Lymnocryptes minimus  
2 exs. durant el cens d'ocells hivernants de 
gener (FLSA, FSEB); dada possiblement 
infravalorada degut a la dificultat de detecció de 
l’espècie. 

• Becadell comú Gallinago gallinago  
Observacions diàries. 

• Becada Scolopax rusticola 
1 ex. al Sabogal el 2.III (C. Fernández). 
 

• Tètol cuanegre Limosa limosa  
1 ex. a la maresma el 12.I (PBGA); 1ª citació de 
pas prenupcial, 1 ex. al Sabogal el 12.II (FLSA), 
7 exs. a la maresma el 19.II (FLSA, PBGA, 
SBXC) i 5 exs. el 20.III (RBVA). 

• Polit cantaire Numenius phaeopus 
1 ex. a la gola del riu el 16.II (FLSA, SBXC, 
ARMC); 1ª citació de pas prenupcial, i 1 ex. a 
l’illa del riu el 2.III (RBVA). 
 

• Becut Numenius arquata  
3 exs. durant el cens d'ocells hivernants de 
gener (FLSA, FSEB). 7 exs. a la maresma el 
26.II (RMXH); 1ª citació de pas prenupcial, 7 
exs. a la platja de ca l'Arana el 2.III (RBVA) i 5.III 
(FLSA) i, un màxim de 10 exs. el 22.III (FLSA). 
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Foto: Cecilio Fernández 

• Gamba roja pintada Tringa erythropus  
1 ex. a la maresma el 21.I (RMXH); primers 
moviments hivernals o primeres citacions en 
pas prenupcial. 

 

• Gamba roja vulgar Tringa totanus 
24 exs. a la maresma el 26.II (RMXH); 1ª 
citació de pas prenupcial. 

• Gamba verda Tringa nebularia  
1 ex. durant el cens d'ocells hivernants de 
gener (FLSA, FSEB). 4 exs. sobre cal Tet el 
19.II (FLSA); 1ª citació de pas prenupcial. 

• Siseta Tringa stagnatilis 
1 ex. a la maresma el 20.III (RBVA); 1ª citació 
de pas prenupcial, fins el 29.III (PBGA). 
 

• Xivita Tringa ochropus  
23 exs. durant el cens d'ocells hivernants de 
gener (FLSA, FSEB). 

• Valona Tringa glareola  
1 ex. durant el cens d'ocells hivernants de 
gener (FLSA, FSEB). 2 exs. a la maresma el 
24.I (FSEB) i 26.I (PBGA). 

• Xivitona Actitis hypoleucos 
2 exs. durant el cens d'ocells hivernants de 
gener (FLSA, FSEB). 

PARÀSITS, LARIDS , XATRACS I 
GAVOTS 
 

• Pàrasit gros Stercorarius skua  
1 ex. a la platja de ca l'Arana el 6.II (FLSA, 
NUTA, PBGA). 

• Gavina capnegre Larus 
melanocephalus  
475 exs. durant el cens d'ocells hivernants de 
gener (FLSA, FSEB). 3862 exs. aturats a la 
platja de ca l'Arana el 5.II FLSA (FLSA), 850 

exs. el 9.II (FLSA) i uns 300 exs. el 4.III (FLSA). 

 
Foto: Ferran López 

• Gavina menuda Larus minutus  
3 exs. a la platja de ca l'Arana el 9.I (PBGA), 1 
ex. a cal Tet el 5.III (FLSA; MOOA, S. 
Christopher) i 1 ex. a la maresma el 29.III 
(PBGA; STVB). 

• Gavina vulgar Larus ridibundus  
Observacions diàries. 

• Gavina capblanca Larus genei  
1 ex. a cal Tet el 5.III (FLSA; MOOA, S. 
Christopher); 1ª citació de pas prenupcial. 

• Gavina corsa Larus audouinii 
3 exs. durant el cens d'ocells hivernants de 
gener (FLSA, FSEB). 8 exs. a la platja de ca 
l'Arana el 5.II (FLSA), 12 exs. el 2.III (FLSA) i 
uns 20 exs. el 4.III (FLSA). 

• Gavina cendrosa Larus canus 
1 ex. de 1er hivern durant el cens d'ocells 
hivernants de gener (FLSA, FSEB) fins el 17.II 
(RBVA). 

 
Foto: Ferran López 

• Gavià fosc Larus fuscus 
11 exs. durant el cens d'ocells hivernants de 
gener (FLSA, FSEB). 72 exs. a la platja de ca 
l'Arana el 18.III (FLSA). 

• Gavià argentat Larus michahellis 
Observacions diàries. 
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• GAVIÀ CASPI Larus cachinnans 
1 ex. de 1er hivern a la platja de ca l'Arana el 
18.III (FLSA, L. Nahuel); citació pendent 
d’homologació pel CAC i CR-SEO. Es tracta 
de la segona citació per al delta. 

• Xatrac becllarg Sterna sandvicensis 
31 exs. durant el cens d'ocells hivernants de 
gener (FLSA, FSEB). 

• Fumarell carablanc Chlidonias 
hybridus 
1 ex. a la maresma el 26.III (PBGA); 1ª citació 
de pas prenupcial. 
 

• Gavot Alca torda 
3 exs. durant el cens d'ocells hivernants de 
gener (FLSA, FSEB). 

 

COLOMS A FALCIOTS 
 

• Colom roquer Columba livia  
Observacions diàries. 

• Xixella Columba oenas  
3 exs. al camí de València el 2.III (RBVA); 1ª 
citació de pas prenupcial, 1 ex. a la pineda de 
ca l’Arana el 4.III (FLSA, SBXC), 3 exs. a can 
Dimoni el 9.III (RBVA) i 16 exs. al camí de 
València el 19.III (RBVA). 

• Tudó Columba palumbus  
Observacions diàries. 

• Tórtora turca Streptopelia decaocto  
Observacions diàries. 

• Cotorra de pit gris Myiopsitta 
monachus  
Observacions diàries. 

• Cotorra de Kramer Psittacula krameri 
2 exs. al camí de València el 2.III (RBVA). 
 

• Cucut reial Clamator glandarius  
2 exs. a la Ricarda el 17.II (ARMC, SBXC 
FLSA, C. Fernández); 1ª citació de pas 
prenupcial, 1 ex. a cal Tet el 2.III (RBVA). 

• Cucut Cuculus canorus  
1 ex. a la maresma el 25.III (FLSA); 1ª citació 
de pas prenupcial. 

• Xot Otus scops 
1 ex. anellat a la pineda de ca l’Arana el 12.I 
(JCMC); citació hivernal. 
 

• Mussol comú Athene noctua  

Diferents observacions durant els tres mesos. 

• Ballester Apus melba  
1 ex. sobre la maresma el 24.II (FSEB; NUTA); 
1ª citació de pas prenupcial 

• Falciot negre Apus apus  
2 exs. sobre la maresma el 22.III (FLSA); 1ª 
citació de pas prenupcial. 

BLAUETS A PICOTS 
 

• Blauet Alcedo atthis  
2 exs. durant el cens d'ocells hivernants de 
gener (FLSA, FSEB). 

• Abellerol Merops apiaster 
2 exs. sobre cal Tet el 29.III (FLSA); 1ª citació 
de pas prenupcial. 
 

• Puput Upupa epops  
Diferents observacions durant els tres mesos. 

• Colltort Jynx torquilla 
1 ex. a cal Tet el 29.III (FLSA); possible 1ª 
citació de pas prenupcial. 
 

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

ALAUDIDS, ORENETES I 
TITELLES 
 

• Terrerola vulgar Calandrella 
brachydactyla 
1 ex. al camí de València l’11.III (RBVA). 
  

• Cogullada vulgar Galerida cristata  
Observacions diàries. 

• Cotoliu Lullula arborea  
6 exs. als calaixos de depuració el 9.III (FLSA, 
L. Nahuel, C. Fernández) més 3 exs. a can 
Dimoni el mateixa dia (RBVA), 6 exs. al amí del 
riu l’11.III (RBVA) i 1 ex. a cal Tet el 22.III 
(RBVA); entrada d’exemplars coincidint fortes 
tempestes de neu. 
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Foto: Ferran López 

• Alosa vulgar Alauda arvensis  
40 exs. a can Dimoni el 2.III (RBVA). 

• Oreneta de ribera Riparia riparia  
1 ex. a la bassa dels Pollancres el 24.II (FLSA, 
SBXC); 1ª citació de pas prenupcial. 

• Roquerol Ptyonoprogne rupestris  
Diferents observacions durant els tres mesos. 

• Oreneta vulgar Hirundo rustica  
1 ex. a la maresma el 20.II (JCMC); 1ª citació 
de pas prenupcial. 

• Oreneta cua-rogenca Hirundo daurica  
1 ex. a la maresma el 19.II (JCMC); 1ª citació 
de pas prenupcial, 2 exs. a la Vidala el 22.II 
(JCMC, M. Brongo) i 7 exs. sobre 
l’aparcament del Remolar el 20.III (RBVA). 

• Oreneta cuablanca Delichon urbicum  
1 ex. a la maresma el 19.II (JCMC); 1ª citació 
de pas prenupcial. 

• Titella Anthus pratensis  
Observacions diàries. 
 

• Grasset de muntanya Anthus 
spinoletta  
Observacions diàries. 

• Cuereta groga Motacilla flava  
1 ex. als calaixos de depuració el  23.II (FLSA, 
SBXC); 1ª citació de pas prenupcial. 

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

• Cuereta blanca Motacilla alba  
Observacions diàries. 1 ex. mascle de 2on any 
calendari de la subespècie Cuereta blanca 
endolada Motacilla a. yarrellii pels voltants 
dels calaixos de depuració el 5.III (FLSA); 
citació pendent d’homologació pel CAC.  

 

 
Fotos: Ferran López 

 

TÚRDIDS 
 

• Cargolet Troglodytes troglodytes  
Diferents observacions durant els tres mesos. 

• Pit-roig Erithacus rubecula  
Observacions diàries. 

• Rossinyol Luscinia megarhynchos  
1 ex. capturat per l’anellament en el Remolar el 
26.III (JCMC); 1ª citació de pas prenupcial. 

• Cotxa blava Luscinia svecica  
11 exs. durant el cens d'ocells hivernants de 
gener (FLSA, FSEB), dels quals 6 exemplars 
junts a can Sabadell, una de les darreres zones 
del delta on encara pot observar-se amb certa 
seguretat aquesta espècie. 

• Cotxa fumada Phoenicurus ochruros 
Diferents observacions durant els tres mesos. 

• Cotxa cua-roja Phoenicurus 
phoenicurus 
 
1 ex. a la bassa dels Pollancres l’1.III (FLSA); 1ª 
citació de pas prenupcial. 
  

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

• Còlit gris Oenanthe oenanthe  
1 ex. a cal Tet el 2.III (RBVA); 1ª citació de pas 
prenupcial. 

• Còlit ros Oenanthe hispanica  
1 ex. a la platja de ca l'Arana el 29.III (FLSA). 

• Merla Turdus merula  
Observacions diàries. 

• Tord comú Turdus philomelos  
Observacions diàries. 

• Tord ala-roig Turdus iliacus  
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4 exs. als camps del voltants de la Ricarda el 
13.I (RBVA). 

• Griva cerdana Turdus pilaris 
2 exs. als calaixos de depuració el  12.II 
(FLSA) i 3 exs. a la mota del riu el 17.II (FLSA, 
C. Fernández).  
 

SÍLVIDS 
 

• Rossinyol bord Cettia cetti  
Observacions diàries. 

• Trist Cisticola juncidis  
Observacions diàries. 

• Boscarla mostatxuda Acrocephalus 
melanopogon  
9 exs. durant el cens d'ocells hivernants de 
gener (FLSA, FSEB). 7 exs. cantant als 
calaixos de depuració a l’hora el 8.II (FLSA); 
possibles primeres arribades prenupcial. 

• Boscarla dels joncs Acrocephalus 
schoenobaenus  
1 ex. anellat al Remolar el 4.III (JCMC); 1ª 
citació de pas prenupcial. 

• Boscarla de canyar Acrocephalus 
scirpaceus 
1 ex. a la bassa dels Pollancres el 27.III 
(RBVA); 1ª citació de pas prenupcial. 
 

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

• Tallareta cuallarga Sylvia undata  
9 exs. durant el cens d'ocells hivernants de 
gener (FLSA, FSEB). Ta i com succeeix amb 
la Cotxa blava, les darreres zones inundades 
de can Sabadell, es consolida com el millor 
indret del delta per a observar aquesta 
espècie a l’hivern. 

• Tallarol de garriga Sylvia cantillans  
1 ex. mascle a la platja de ca l'Arana més 2 
exs. de la subespècie moltonii capturats per 
l’anellament en el Remolar el 4.III (FLSA; 
JCMC, M. Brongo). 1 ex. mascle de la 
subespècie moltonii reclamant a la pineda de 
ca l’Arana  el 19.III (FLSA); citacions pendents 
d’homologació pel CAC. 

• Tallarol capnegre Sylvia 
melanocephala  
Observacions gairebé diàries. 

• Mosquiter pàl.lid Phylloscopus bonelli  
1 ex. anellat al Remolar el 26.III (JCMC); 1ª 
citació de pas prenupcial. 

• Mosquiter comú Phylloscopus collybita  
Observacions diàries. 

• MOSQUITER IBÈRIC Phylloscopus 
ibericus  
Exemplars capturats per l’anellament al 
Remolar: 1 ex. el 2.III (JCMC), 1 ex. el 5.III 
(JCMC, M. Brongo), 2 exs. el 19.III (OBJA), 1 
ex. el 21.III (MGVA, J. Becares), 2 exs. el 24.III 
(JCMC) i 1 ex. el 31.III (JCMC). Més 1 ex. 
capturat als calaixos de depuració el  14.III 
(MGVA); un total de 9 exemplars capturats 
aquesta primavera; citacions pendents 
d’homologació pel CAC. 

 
Foto: Oriol Baltà 

 

• Mosquiter de passa Phylloscopus 
trochilus  
1 ex. anellat al Remolar el 2.III (JCMC), 1ª 
citació de pas prenupcial. 

REIETONS FINS A LÀNIDS  
 

• Reietó Regulus regulus  
Diferents observacions durant els mesos de 
gener i febrer a la pineda de ca l’Arana (FLSA). 

• Mallerenga cuallarga Aegithalos 
caudatus  
Diferents observacions durant els tres mesos. 

•  Mallerenga petita Parus ater 
Diferents observacions durant els tres mesos a 
la pineda del Remolar, on de tant en tant també 
s’observen pels voltants dels itineraris, o a altres 
pinedes litorals del delta. 
 

• Mallerenga carbonera Parus major  
Observacions diàries. 

• Raspinell comú Certhia brachydactyla  
Observacions diàries. 

• Teixidor Remiz pendulinus 
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Observacions diàries.24 exs. durant el cens 
d'ocells hivernants de gener (FLSA, FSEB); 
nombre possiblement infravalorat. 

• Capsigrany Lanius senator 
1 ex. capturat per l’anellament al Remolar 
(JCMC, M. Brongo) més 1 ex. a la maresma el 
4.III (RBVA); 1ª citació de pas prenupcial. 1 
ex. de la subespècie balear badius al Remolar 
el 26.III (M. Brongo, XLBA, JCMC); citació 
pendent d’homologació pel CAC. 
 

CÒRVIDS 
 

• Garsa Pica pica  
Obsrevacions diàries. 

ESTORNELLS  FINS ESTRILIDS 
 

• Estornell vulgar Sturnus vulgaris 
Observacions diàries. 

• Estornell negre Sturnus unicolor  
1 ex. a la platja de Carrabiners el 12.II (FLSA). 

• Pardal comú Passer domesticus  
Observacions diàries. 

• Pardal xarrec Passer montanus  
Observacions diàries. 

• Bec de corall senegalès Estrilda 
astrild  
Diferents observacions durant els tres mesos. 
Un stol d’uns 60 exs. a Carrabiners el 21.I 
(FLSA).  

FRINGIL·LIDS I EMBERÍZIDS 
 

• Pinsà vulgar Fringilla coelebs  
Diferents observacions durant els tres mesos. 

• Gafarró serinus serinus  

Observacions diàries. 

• Verdum Carduelis chloris  
Observacions diàries. 

• Cadernera Carduelis carduelis  
Observacions diàries. 

• Lluer Carduelis spinus 
2 exs. al Semàfor el 21.I (FLSA). 

• Passerell comú Carduelis cannabina  
20 exs. a can Dimoni el 9.III (RBVA) i 16 exs. a 
cal Roc el 19.III (RBVA). 

• Gratapalles Emberiza cirlus  
2 exs. a la gola de la Ricarda el 14.I (FLSA). 

• Repicatalons Emberiza schoeniclus 
Observacions diàries. Uns 80 exs. a can 
Sabadell el 22.I (FLSA). 2 exs. a can Dimoni el 
27.III (RBVA). 

• Cruixidell Emberiza calandra  
Diferents observacions durant els tres mesos. 5 
exs. a cal Nani el 2.III (RBVA).  

EXÒTICS  -  Categoria D i E 
 
Cap exòtic durant aquests tres mesos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totes les citacions recollides aquí es faran servir 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). Per tal d’unificar i facilitar l'elaboració de futurs noticiaris s’utilitzarà el 
mateix codi de nom de l'observador. Els noms dels observadors que no disposen de codi resten 
a l'espera de la seva assignació. 

ABBE – Audrey Baker 
ABRA – Albert Burgas 
ED?B – Enric de Roa 
FLSA – Ferran López 
FMVB – Francisco Macia 
FSEB – Xavier Santaeufemia 
JCMC – Joan Castelló 
JLGA – Jose Angel Lahoz 
MOOA – Mike O’Neill 
NUTA – Nèstor Urios 
PBGA – Pedro Bescós 

PEGA – Pau Esteban 

PMBE – Paco Martínez 
RMXH – Roman Montull 
SBXC – Sergi Bosch 
STVB – Sergi Torné 
XLBA – Xavier Larruy 
VSXA – Víctor Sanz 
 
Benigno Varillas 
Cecilio Fernández 
Cristina Prieto 
Ignacio Tapia 
Irene Jiménez 

Javier Ibáñez 
Jordi Sala 
Juan Bescós 
J. Calero 
Marcel Gil 
Marcelo Brongo 
Miquel Casas 
Raúl Bastida 
Sergi Sales 
Stephen Christopher 
Suni García 
Xavier Alonso 
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Xavier Dot Xavier Sampere 
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