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• No. 3 Maig i Juny 2001
El final de la primavera i l’inici de l’estiu del 2001 a les RN Delta del Llobregat ens confirma
el que anunciàvem al No.2 d’aquest noticiari: la sequera afecta de forma important la
maresma de les Filipines i redueix en comparació al 2000 la superfície inundada. Com a
consequència directa, no nien bona part dels ardeids d’implantació tardana, com els
martinets blanc, ros o de nit, per bé que sí que ho fan els bernats pescaires, agrons i
martinets menuts. També cria l’ànec cullerot, que no ho feia des de la dècada dels noranta,
però a finals de juny els polls de cames-llargues, que criaren en nombre inferior al de l’any
anterior, arriben a passar dificultats per la manca d’aigua. Altres espècies nidificants com
l’arpella o el cucut reial continuen reproduint-se al Delta. En el capítol de rareses, una
Gavina de Franklin a Cal Roc va ser únicament la 6ª de tota la història a l’estat espanyol.
Les observacions d’un gavinot o un escuraflascons bec-fi van ser altres observacions
remarcables.
•

Baldriga Mediterrània Puffinus yelkouan: 1 ex. El
Aproximadament 30 exs. des del mirador de cal
Francès el 6.05 (JBDA).

OCELLS MARINS

Continua la presència de l’ocell de tempesta davant les
nostres costes, amb poques baldrigues. La presència d’un
exemplar de corb-marí gros estiuejant a la Bassa dels
Pollancres ha esdevingut una imatge clàssica d’aquests
dos mesos i ha estat observat per tots els visitants de la
maresma de les Filpines.

Ocell de Tempesta Hydrobates pelagicus: 7 exs.
davant les costes del Garraf més 2 exs. davant el
litoral deltaic entre 3 i 4,5 milles nàutiques el 25.05
(FSEB, FLSA, RGBA, JCMC).

Cabusset Tachybaptus ruficollis: Nidificant. Algunes
dades de cria: 3 parelles a la gola de la riera de St.
Climent i 2 parelles més fins la 1era corba el 10.05
(FSEB). 4 parelles al principi de la Vidala el 26.05
(FSEB). 30 exs. a la Vidala el 6.06 (FSEB). 1 parella
amb niu a la bassa dels Pollancres l´11.06 (FSEB). 1
ex. adult amb un poll al costat de la Murtra i 1 ex.
covant 5 ous als Llanasos el 19.06 (FSEB).
Cabussó Emplomallat Podiceps cristatus: L´ex. vist
a finals del mes d´abril a la llacuna del Remolar
encara es podia veure el 9.05 (FLSA).

Ocell de tempesta (Hydrobates pelagicus). Costa del
Llobregat, 25.05.2001 (© Ricard Gutiérrez)

Baldriga Cendrosa Calonectris diomedea: 1 ex. des
de la platja de la Magarola el 26.06 (MIBA, FMVB).

Corb Marí Gros Phalacrocorax carbo: 1 ex. immatur
a la bassa dels Pollancres tots dos mesos i fins a finals
del mes de juny (FLSA; FSEB;RGBA). Vegeu la foto.

Baldriga Balear Puffinus mauretanicus: 7 exs. des
del mirador de cal Francès el 6.05 (JBDA). 11 exs.
davant les costes del Garraf el 25.05 (FSEB).

Corb Marí Emplomallat Phalacrocorax aristotelis:
16 exs. adults i 10 exs. joves a les costes del Garraf
el 25.05 (FSEB, FLSA, RGBA, JCMC).
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Corb-marí gros (Phalacrocorax carbo) de segon estiu a la Bassa dels Pollancres (© Ricard Gutiérrez)
•

Martinet Ros Ardeola ralloides: Un màxim de 8-9
exs. entre cal Roc i ca l´Arana el 4.05 (XLBA, JBDA).
1 ex. als aiguamolls de Molins de Rei el 8.05 (SSAA).
8 exs. a la bassa dels Pollancres el 15.05 (ARMC). 2
exs. a cal Roc el 18.05 (SSAA). 1 ex. a la reserva del
Remolar a partir del 5.06 (ARMC, V. Lomeña).

ARDÈIDES I SIMILARS

Com ens temíem al noticiari anteior, no crien els
martinets blancs, rossos i de nit com el 2000 a causa
molt probablement de la disminució de l’àrea inundada
que implica una reducció de les preses disponibles i per
tant de l’atractiu de la zona com a àrea de cria. Les
observacions d’agró blanc continuen essent cada cop més
regulars.

Martinet Blanc Egretta garzetta: Un màxim de 34
exs. aturats als arbres de la quadra el 23.06 (FLSA).
Agró Blanc Egretta alba: 1 ex. a la maresma el
15.05 (JCMC, FLSA, E. Sanjuan; P. Bescós i J. Bescós).
1 ex. a la bassa dels Pollancres el 25.05 (MOOA,
ABBE; J. Bescós). 1 ex. a la maresma el 5.06 (ARMC,
V. Lomeña).1 ex. al canyissar de la comporta el 25.06
(ARMC).

Martinet Menut Ixobrychus minutus: 3 exs. adults
fent viatges entre la Vidala i canyis de la comporta el
26.6 (FSEB). Un mínim de 2-3 parelles niant al
Remolar (FSEB).
Martinet de Nit Nycticorax nycticorax: Diferents
observacions dins de la reserva del Remolar durant
els dos mesos amb un màxim de 9 exs. el 15.05
(ARMC).

Bernat Pescaire Ardea cinerea: Entre 3 o 4 parelles
nidificans a la reserva del Remolar (FSEB, RGBA,
FLSA). Un màxim de 38 exs. a la bassa dels
Pollancres el 27.06 (FLSA).
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dies 21.05 (EGPA, V. Lomeña) i 25.05 (MOOA,
ABBE). 1 ex. a la maresma el 2.06 (EGPA).

Agró Roig Ardea purpurea: Com a mínim 2 parelles
niant a la reserva del Remolar i 1 parella als
Reguerons durant el mes de juny (FSEB).

Ànec Xiulador Anas penelope: 2 exs. a la maresma
el 8.06 (ARMC, V. Lomeña). Cita estiuejant.

Becplaner Platalea leucorodia: 2 exs. a la maresma
des de l´ 1.05 (JBDA) fins el 6.05 on s´afegeix un
tercer exemplar (J.M. Bordes). 1 ex. a la maresma el
7.05 (ARMC).

Ànec Collverd Anas plathyrhynchos: Nidificant
comú. 70 exs. a la maresma, la majoria exs. mascles
el 16.05 (FSEB). 10 famílies a la Vidala el 23.05
(FSEB).

Flamenc
Phoenicopterus ruber: Diferents
observacions durant els dos mesos (1 ex. amb anella
de PVC: DNTX el 2.05 (FLSA) amb un màxim de 6
exs. a la maresma el 9.05 (FLSA). 1 ex. a la Magarola
el 2.05 (E. Ruiz) fins el 4.05 (XLBA, JBDA). 3 exs. al
riu entre St. Boi i Cornellà els dies 4 i 5.06 (J. M.
Ciurana).
•

Xarrasclet Anas querquedula: 1 ex. mascle a la
maresma el 5.06 (EGPA). 5 exs. a la maresma el 8.06
(ARMC, V. Lomeña, J. Tizón). 1 ex. a la maresma el
30.06 (Ferran Pujol, Francesc Pujol).
Ànec Cullerot Anas clypeata: La parella que es veia
a finals del mes d´abril finalment ha niat al canyar de
la maresma. 1 ex. femella amb 7 polls a la maresma el
24.06 (ARMC). 3ª cita de nidificació de l´espècie al
delta.

ANÀTIDES

Malgrat les dificultats amb el nivell de l’aigua es confirma
la reproducció (a banda del coll-verd) de les següents
espècies: xibec, morell cap-roig i ànec cullerot. El cullerot
és la tercera vegada que ha criat al delta i els pollets es
podien veure des de l’aguait de la maresma.

Xibec Netta rufina: Entre 2 i 3 parelles han niat a la
riera de St. Climent (FSEB). 1 ex. femella a la bassa
del Fartet i 1 altre femella amb 5 polls a la Vidala el
11.06 (FSEB).

Cigne Negre Cygnus atratus: Es segueix veient
l´exemplar anellat escapat de cautivitat al Remolar i
Vidala antiga (FLSA).

Morell Cap-roig Aythya ferina: 2 parelles ha niat a la
Vidala (FSEB). 1 ex. femella amb 4 polls a la Vidala els
dies 20.05 (FSEB) i 23.05 (FSEB, FLSA). 2 exs.
femelles amb 5 i 3 polls a la Vidala el 17.06 (ARMC).
1 ex. mascle a la llacuna de la Ricarda el 22.06
(RGBA,
EGPA).

Ànec Blanc Tadorna tadorna: Observacions de 2
exs. a la maresma durant tot el mes de maig a
excepció de 7 exs. el 7.05 (J. Tizón) i 5 exs. entre els

Poll d’ànec cullerot (Anas clypeata). Maresma de les Filipines. La femella (inset) es veia davant l’aguait de la maresma (fotos
© Ferran López).
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•

Observacions diferents dels joves pel canyar de la
comporta fins a finals de mes.

RAPINYAIRES

Finalment torna a criar l’arpella a l’entorn de la Reserva
Natural Remolar-Filipines. I el Xoriguer comú s’afegeix a
la llista d’ocells nidificants de la maresma de les Filipines.

Fotja Vulgar Fulica atra: 3 parelles amb polls a la
gola de la riera de St. Climent i 5 parelles fins la 1era
corva el 10.05 (FSEB). 2 parelles a l´entrada de la
Vidala el 26.05 (FSEB). 1 parella amb polls a la
Vidaleta i 50 exs. a la Vidala el 6.06 (FSEB).

Falcó Vesper Pernis apivorus: 1 ex. sobre cal Roc el
12.05 (XLBA, JJMA).1 ex. sobre el Remolar el 16.05
(FSEB, FLSA, RGBA).

•

Milà Negre Milvus migrans: 1 ex. sobre la maresma
l´ 1.05 (A. Martínez, C. Oliver).

LIMÍCOLES

A la maresma de les Filipines hi nien menys espècies i
parelles arran de la sequera. S’observen diferents
espècies estiuejants i en pas. Destacar la cita
d’escuraflascons bec-fi, la primera en més de 30 anys i
segona per al Delta.

Àliga Marcenca Circaetus gallicus: 1 ex. sobre la
maresma el 3.05 (RGBA).
Arpella Vulgar Circus aeruginosus: 1 ex. en pas
migratori sobre la maresma el 9.05 (FLSA). Torna a
niar una parella al pas de les Vaques. Diferents
observacions de 2exs. femelles adultes durant el mes
de maig i finals de juny. Sembla ser que es torna a
produir el fet de l´abandonament del mascle despres
de copular amb la femella, i aquesta es ajudada per
una altre femella adulta a tirar endavant els polls
(FSEB, FLSA).

Garsa de Mar Haematopus ostralegus: 1 ex. a la
platja de ca l´Arana el 4.05 (XLBA, JBDA).
Cames Llargues Himantopus himantopus: Nidificant.
Menys de 100 parelles crien a la maresma de les
Filipines (RGBA): nº total encara per confirmar. 1
parella amb 4 ous a la maresma el 9.05 (EGPA, V.
Lomeña); 1ª observació de polls de l´any.

Aligot Comú Buteo buteo: 1 ex. a la Ricarda el 4.05
(XLBA, JBDA).
Xoriguer Comú Falco tinnunculus: 1 ex. en pas
sobre la maresma el 9.05 (FLSA). 1 parella a un niu
de garsa a la Vidaleta el 7.05 (FSEB). Una parella fa
niu a la Vidaleta (FSEB) amb 3 polls d´unes 2
setmanes el 28.06 (FLSA). Diferents observacions
per la maresma dels adults caçant (FSEB, FLSA).
•

RAL·LIDS I SIMILARS

L’observació del rasclet del 2.5 correspon amb seguretat
a l’exemplar citat el 30.4. Continuen les observacions de
polla blava, algunes ja a prop de 2 km de l’indret on va
niar inicialment.
Guatlla Coturnix coturnix: 1 ex. a ca l´Arana el 4.05
(XLBA, JBDA).
Rasclet Porzana pusilla: 1 ex. cantant al canyar de la
comporta el 2.05 (FLSA); cal recordar que l´ex. en
qüestió ja va ser escoltat al mateix lloc el passat
30.04.2001 (RGBA, FLSA, XLBA).
Polla d´Aigua Gallinula chloropus : 40 exs. en uns
joncs de la maresma del Remolar el 3.05 (FSEB). Una
estimació de 15 parelles a la maresma seca i 15 més
al canyar de la comporta l´11.06 (FSEB).
Polla Blava Porphyrio porphyrio: 1 ex. adult amb 1
poll al camp de futbol el 05.05 (com. pers. EGPA)
més un altre exemplar adult a la maresma (EGPA).
Diferents observacions dels adults fins el 23.05
(ARMC). 1 ex. adult amb 3 joves de l´any al canal de
la comporta el 17.06 (FLSA). 5 exs. al canal de la
comporta (2 adults i 3 joves) el 18.06 (ARMC).

Poll de cames-llargues (H.himantopus) a la maresma (©
card Gutiérrez)
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Bec d´Alena Recurvirostra avosetta: Un màxim de 9
exs. a la maresma l´ 1.05 (EGPA). 2 exs. a la
maresma del 3.05 (RGBA, FLSA, EGPA, ARMC) fins
el 5.06 (ARMC). Encara es veu 1 ex. a la maresma el
8.06 (ARMC, V. Lomeña).

11.05 (JCMC, MIBA, FMVB). 1 ex. a la maresma del
Remolar el 5.05 (MMVA, X. Escobar). Darrera
citació de pas primaveral.
Territ Becllarg Calidris ferruginea: Un màxim de 30
exs. a cal Tet més 5 exs. a la maresma el 5.05
(MMVA, X. Escobar). 20 exs. a la maresma del
Remolar el 22.05 (FSEB). 1 ex. a la maresma el 31.05
(FLSA). Darrera citació de pas primaveral. 1 ex. a cal
Roc el 21.06 (FLSA).

Perdiu de Mar Glareola pratincola: Un màxim de 8
exs. a la maresma (FSEB, ARMC) més 6 exs. a cal
Roc el 26.06 (MIBA, FMVB); possiblement es tracti
dels mateixos exemplars. 1 ex. a la maresma el 27.06
(FSEB); darreres citacions de pas primaveral.

Territ Variant Calidris alpina: Un total de 5 exs. a la
maresma el 7.05 (ARMC). 3 exs. a la maresma el
25.05 (QBFA). Darrera citació de pas primaveral.

Corriol Petit Charadrius dubius: Nidificant. 2
parelles a l´aeroport el 7.05 (FSEB). 3 exs. a cal Roc
el 9.05 (FLSA, QBFA). 4 parelles a la maresma del
Remolar el 16.05 (FSEB).

Batallaire Philomachus pugnax: Un màxim de 30 exs.
a la maresma l´ 1.05 (JBDA). 3 exs. a la maresma el
13.06 (FLSA, ARMC, EGPA; RGBA). Darrera citació
de pas primaveral.

Corriol Gros Charadrius hiaticula: Un total de 50
exs. a cal Roc el 15.05 (PEGA). Un màxim de 109
exs. a la maresma del Remolar el 20.05 (RGBA). 1
ex. a la maresma del Remolar el 17.06 (ARMC);
Últimes observacions.

Becadell Comú Gallinago gallinago: 1 ex. a la
maresma el 18.05 (P. Bescós). Darrera citació de pas
primaveral.

Corriol Camanegre Charadrius alexandrinus: Un
màxim de 13 exs. a la maresma (9 mascles i 4
femelles) el 25.05 (QBFA). Un total de 76 parelles
localitzades en tot el litoral deltaic incloent segones
postes i reposicions fins a finals de juny (QBFA,
TMPA, FCCA).

Tètol Cuanegre Limosa limosa: 1 ex. sobre la
maresma el 13.06 (RGBA, FSEB, FLSA, ARMC,
EGPA) fins el 29.06 (J. Tizón; FLSA, A. Badia).
Tètol Cuabarrat Limosa lapponica: 7 exs. en un
estol a la maresma l´ 1.06 (J. Clavell). Darrera citació
de pas primaveral.

Pigre Gris Pluvialis squatarola: 2 exs. als Carrabiners
el 3.05 (QBFA). 3 exs. a ca l´Arana el 4.05 (XLBA,
JBDA). 1 ex. a cal Roc el l´ 11.05 (FLSA, RGBA) fins
el 21.05 on es veuen 2 exs. (PEGA). 1 ex. a la
maresma del Remolar el 12.05 (FLSA) fins el 22.05
on es veu un segon exemplar (MOOA; FSEB) fins el
26.05 (FLSA).1 ex. encara a la maresma del Remolar
el 30.05 (FLSA; P. Bescós). Darreres observacions de
pas primaveral.

Pòlit Cantaire Numenius phaeopus: 2 exs. a la
platja de ca l´Arana i 5 exs. al camí de València el
4.05 (XLBA, JBDA).
Becut Numenius arquata: 1 ex. a la maresma el 7.06
(ARMC, V. Lomeña; FSEB). 1 ex. a la maresma el
26.06 (FSEB, FLSA, EGPA) fins el 30.06 (Ferran Pujol
i Francesc Pujol). Citacions d´exemplars estiuejants o
en dispersió postnupcial.

Fredeluga Vanellus vanellus: 1 ex. a cal Roc el 30.05
(P- Bescós); 1ers exemplars en dispersió postnupcial. 1 ex. a la maresma el 20.06 (FLSA, Q.
Pesque). 4 exs. a la maresma del Remolar el 28.06
(FLSA).

Gamba Roja Pintada Tringa erythropus: 1 ex. a la
maresma el 2.05 (PEGA). 3 exs. amb plomatge
d´estiu a la bassa dels Pollancres el 30.06 (FLSA).
Possibles exemplars estiuejents.

Territ Gros Calidris canutus: 5 exs. a la maresma del
Remolar el 2.05 (FLSA). 1 ex. a la maresma el 3.05
(FSEB) fins el 11.05 on es veuen 3 exs. (QBFA,
RGBA). 5 exs. a cal Roc el 8.05 (SSAA). 1 ex. a cal
Roc el 14.05 (FLSA; JCPA, R. Servitje; P. Bescós i J.
Bescós) fins el 21.05 (P. Bescós). Darrera citació de
pas primaveral.

Gamba Roja Vulgar Tringa totanus: Un màxim de
167 exs. a la maresma l´ 11.05 (QBFA, RGBA). 1 ex.
a la maresma el 22.06 (RGBA); citació d´estiuejant. 1
ex. a la Magarola el 26.06 (FMVB, MIBA); 1ª citació
de pas postnupcial.
Siseta Tringa stagnatilis: 1 ex. a la maresma el 14.05
(J. Bescós, P. Bescós). 1 ex. a la bassa dels Pollancres
el 12.06 (T. Gullick, FLSA, ARMC).

Territ Tresdits Calidris alba: Entre 40 i 50 exs. als
Carrabiners el 3.05 (QBFA). Un màxim de 125 exs. a
la platja de ca l´Arana el 4.05 (XLBA, JBDA). 1 ex. a
la maresma del Remolar el 20.05 (XLBA, RGBA,
ARMC).

Gamba Verda Tringa nebularia: 2 exs. a la maresma
(FLSA), 1 ex. a cal Roc i 10 exs. als camps innundats
del Prat el 2.05 (PEGA). Un estol de 32 exs. a la
maresma el 3.05 (QBFA, FSEB, FLSA). 13 exs. a cal
Roc el 4.05 (MOOA, ABBE; XLBA, JBDA). 9 exs. a
cal Tet el 5.05 (MMVA, X. Escobar). 1 ex. a la
maresma el 25.05 (QBFA). 1 ex. a cal Roc el 6.06
(FLSA, QBFA); Darrera citació de pas primaveral.

Territ Menut Calidris minuta: Un màxim de 25 a la
maresma del Remolar el 3.05 (FSEB). 6 exs. a cal Roc
el 4.05 (XLBA, JBDA). 5 exs. a la maresma el 9.06
(FLSA). Últims exemplars.
Territ de Temminck Calidris temminckii: 1 ex. a cal
Roc el 4.05 (MOOA, ABBE; XLBA, JBDA) fins l´

5

Xivita Tringa ochropus: 1 ex. a la maresma el 2.05
(FLSA) fins el 4.05 (A. Badia). 1 ex. a la maresma el
11.06 (P. Bescós, J. Bescós) fins el 27.06 on es veu un
segon exemplar (FLSA, FSEB); citacions d´estiuejants.

Remena-rocs Arenaria interpres: 1 ex. a cal Roc el
4.05 (XLBA, JBDA) fins el 10.05 (SSAA, L. Estrada,
J.A. Calero). 1 ex. a cal Tet el 5.05 (MMVA, X.
Escobar).

Valona Tringa glareola: Més de 18 exs. a cal Roc el
4.05 (XLBA, JBDA). 7 exs. a la maresma (FLSA) i 3
exs. a cal Roc el 30.05 (P. Bescós). 5 exs. a cal Roc el
6.06 (FLSA, QBFA). Observacions d´estiuejants de
màxim 3 exs. a la maresma del Remolar durant tot el
mes de juny.

ESCURAFLASCONS BEC-FÍ PHALAROPUS
LOBATUS: 1 ex. de 1er hivern/estiu a la maresma del
Remolar el 19.05 (FLSA) i després (MIBA, FMVB,
Ferra Pujol, Francesc Pujol; FSEB, EGPA, J.A. Lahoz,
MMVA, X. Escobar i altres) fins el 20.05 (RGBA,
ARMC, EGPA, XLBA, JBDA, P. Bescós, S. Ricart i
altres); es tracta de la 2ona citació al delta després
del 22.09.1970 (Jaume Orta). Hi ha fotografies.

Xivitona Actitis hypoleucos: 13 exs. en tot el T.M. del
Prat del Llobregat el 4.05 (XLBA, JBDA). 3 exs. a la
maresma més 13 exs. a la Vidala el 9.05 (FLSA).

Escuraflascons bec-fi (Phalaropus lobatus) a la maresma de les Filipines, prop la Vidaleta, el 19.5.2001 (© Ferran López)
•

va ser vist per molts ornitòlegs fins el 19.05 (J.
Clavell, R. Ramos). Hi ha fotografies. Citació pendent
d´homologació pel CR-SEO.

PARÀSITS, LARIDS , XATRACS I GAVOTS

A banda de les concentracions de gavina corsa a cal Roc,
amb lectura d’ocells anellats amb PVC, dues cites criden
l’atenció: un gavinot el 10.5 i una gavina de Franklin a
partir de l’11.5, ambdues també a cal Roc, indret de
primordial importància pel descans d’espècies
amenaçades com la corsa, però indret òptim per a la
realització d’observacions d’interés com les comentades.
Destacar també l’estiueig del fumarell carablanc a les
Filipines, on podria criar si les condicions ambientals li
fossin òptimes.

Gavina Menuda Larus minutus: Un màximde 25 exs.
a cal Roc el 9.05 (FLSA, QBFA). 1 ex. a cal Roc el
19.05 (J. Clavell); Darreres citacions.
Gavina Capblanca Larus genei: 2 exs. a la maresma
del Remolar el 3.05 (FSEB, FLSA). 4 exs. a la
maresma del Remolar el 31.05 (ARMC, RGBA,
EGPA, V. Lomeña).
Gavina Corsa Larus audouinii: 39 exs. aturats a la
maresma del Remolar el 29.05 (RGBA). Un màxim
de 235 exs. subadults a cal Roc el 29.05 (FSEB).

Gavina Capnegre Larus melanocephalus: Un màxim
de 143 exs. a cal Roc el 10.05 (SSAA, L. Estrada, J.A.
Calero).

Gavià Argentat Larus cachinnans: Fins a 250 exs.
subadults a cal Roc el 29.05 (FSEB).

GAVINA DE FRANKLIN LARUS PIPIXCAN: 1 ex.
de 1er hivern/estiu a cal Roc l´11.05 (JCMC, FMVB,
MIBA) i més tard (RGBA, FLSA; R. Armada); es
tracta de la 2ona citació a Catalunya i 6ena a espanya
després de l´exemplar de 1er hivern observat a cal
Lluquer, delta del Llobregat el 26.12.1990 (García, J.;
M. Puig; F.J. Santaeufèmia & M.J. García). L´exemplar

GAVINOT LARUS MARINUS: 1 ex. adult a cal Roc
el 10.05 (SSAA, L. Estrada, J.A. Calero); es tracta de
la 3era citació al delta.
Curroc Gelochelidon nilotica: 1 ex. a la maresma el
3.05 (RGBA, FLSA, EGPA; FSEB) i 4.05 (ARMC). 1
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ex. a cal Tet el 5.05 (MMVA, X. Escobar). Diferents
observacions d´1 i 2 exs. a la maresma del Remolar i
cal Roc fins a finals del mes de maig amb un màxim
de 7 exs. junts a cal Roc l´11.05 (R. Armada). 3 exs. a
la maresma del Remolar el 7.06 (ARMC, FSEB, V.
Lomeña). 1 ex. a la maresma del Remolar el 26.06
(FSEB, FLSA).

Fumarell Carablanc Chlidonias hybridus: Un màxim
de 45 exs. al riu al tram del Prat del Llobregat el 5.05
(SSAA, L. Estrada). Força citacions de petits grups de
màxim 6 exs. a la maresma del Remolar durant els
mesos de maig i juny. Almenys 4 exs. estiuejants a la
maresma a finals de juny (FLSA; FSEB).

Xatrac Becllarg Sterna sandvicensis: 1 ex. dins la
maresma del Remolar el 2.05 (FLSA). Un màxim de
18 exs. a cal Roc el 18.05 (SSAA).

Fumarell Negre Chlidonias niger: 1 ex. a la maresma
del Remolar el 21.05 (P. Bescós) fins el 13.06 (RGBA;
J. Bescós, P. Bescós); darrera citació de pas
primaveral.

Xatrac Menut Sterna albifrons: 2 exs. dins la
maresma del Remolar el 2.05 (FLSA, S, Gonzàlez). 9
exs. a la platja de ca l´Arana més 1 ex. a la Podrida el
4.05 (XLBA, JBDA). 3 exs. a cal Roc el 15.05
(PEGA). 1 ex. a la maresma del Remolar el 31.05
(RGBA, EGPA).

Fumarell Alablanc Chlidonias leucopterus: 2 exs. al
riu amb el Prat del Llobregat el 5.05 (L. Estrada).

Gavina de Franklin (Larus pipixcan). 1r estiu. Cal Roc (fotos: © Ferran López excepte baix esquerra (© Ricard Gutiérrez) i
inset en la de baix a la dreta,(© Héctor Garrido). El cap dels primers estius no és completament negre. L'ocell mostrava un
final difús amb tons grisos i un àrea més blanca prop el mantell.Abaix dreta: comparació dels caps de pipixcan i atricilla:
noteu les diferències en la forma del cap (més arrodonida en pipixcan), gruix del coll i llargària i gruix del bex, que és més
llarg i cau més en atricilla. Imatges de la web Rare Birds in Spain
http://www.terra.es/personal3/gutarb
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•

tenir en compte que les parelles utilitzen diferents
fortats, amb la qual cosa es dificulta l´exactitud de
parelles nidificants almenys fins a mitjans de juliol on
ja es poden assegurar els totals amb l´observació de
joves dins dels forats (FSEB, FLSA).

COLOMS A FALCIOTS

A diferència del que passava fa uns anys, sembla que les
observacions d’enganyapastors / siboc al delta, on eren
gairebé accidentals, es van prodigant A banda de la
dada referenciada es tenen notícies de dos observacions
a l’Aeroport del Prat per part dels equips de falconeria.
Cal recordar la cita del 30.4 també a les Filipines (vegeu
noticiari 2). Confirmada la cria del cucut reial en
diferents llocs del delta.

Gaig Blau Coracias garrulus: 1 ex. a la maresma el
2.05 (P. Bescós, J. Bescós); 1ª citació de pas
primaveral. 1 ex. al Remolar el 10.05 (P. Bescós). 1
ex. a la maresma el 29.05 (J. Aldea).

Xixella Columba oenas: 1 ex. al Remolar el 6.05
(JBDA). 2 exs. a cal Roc el 16.05 (SSAA). Entre 2 i 3
parelles a la zona militar l´1.06 (FSEB).

Puput Upupa epops: 1 ex. fent un possible niu rera la
bassa de l´estació Biològica el 9.05 (FLSA).

Tudó Columba palumbus: Entre 8 i 10 parelles
estimades a la zona militar l´1.06 (FSEB). Diferents
observacions durant el dos mesos on es fa constar
l´augment d´exemplars en aquestes dates any rera
any (FSEB, FLSA).

•

Terrerola Vulgar Calandrella brachydactyla:
Escasseja cada cop més com a reproductor arran de
la reducció patida pel seu hàbitat, entre d’altres per
les obres d’infrastructures al Delta (FSEB,RGBA).

Tórtora Vulgar Streptopelia turtur: Més de 30 exs.
al T.M. del Prat del Llobregat el 4.05 (XLBA, JBDA).
Un mínim de 10 exs. a la platja del Remolar el 9.05
(FLSA).

Oreneta de Ribera Riparia riparia: Fort pas sobre
la maresma del Remolar el 5.05 (MMVA, X. Escobar).

Cucut Reial Clamator glandarius: 1 ex. a la Podrida
(QBFA, EGPA) i 1 ex. a la maresma del Remolar
l´11.05 (RGBA, QBFA). Diferents observacions
d´una parella nidificant a ca l´Arana i una 2ona
parella nidificant al Remolar (FSEB, FLSA). 1 ex. jove
a la maresma del Remolar el 6.06 (RGBA, FLSA,
FSEB, V. Lomeña.

Oreneta Vulgar Hirundo rustica): Pas notori sobre
el remolar el 9.05 (FLSA).
Oreneta Cua-rogenca Hirundo daurica: 1 ex. a la
maresma del Remolar l´1.05 (A. Martínez, C.
Oliver). 1 ex. a la pineda de cal Francès (MOOA,
ABBE) i 1 ex. a la gola de la Bunyola el 4.05 (XLBA,
JBDA). 1 ex. a cal Roc el 14.05 (FLSA); darrera
citació de pas primaveral.

Cucut Cuculus canorus: 1 ex. a la maresma del
Remolar el 15.05 (P. Bescós, J. Bescós). 2 exs. a la
maresma el 14.06 (P. Bescós, J. Bescós) i 24.06
(Ferran Pujol).

Oreneta Cuablanca Delichon urbica: Pas notori
sobre el Remolar el 9.05 (FLSA).
Trobat Anthus campestris: 2 exs. a la Podrida el 4.05
(XLBA, JBDA). 1 ex. cantant a prop de les llums dins
de l´aeroport el 6.06 (FSEB).

Xot Otus scops: Enguany no s´ha produit cap posta a
les caixes niu de la reserva del Remolar (FLSA).
Mussol Emigrant Asio flammeus: 1 ex. sobre el
Remolar el 2.05 (S. Gonzàlez).

Piula dels Arbres Anthus trivialis: 1 ex. a la Bunyola
més 1 ex. a la Podrida el 4.05 (XLBA, JBDA); darrera
citació de pas primaveral.

Enganyapastors Caprimulgus europaeus: 1 ex. a can
Camins el 25.05 (V. Fouces).

Grasset de Muntanya Anthus spinoletta: 1 ex. a cal
Roc l´1.05 (JJMA); darrera citació de pas primaveral.

Falciot Negre Apus apus: Fort pas migratori sobre
el Remolar el 5.05 (MMVA, X. Escobar).

Cuereta Groga Motacilla flava: 1 ex. de la subs.
cinereocapilla a cal Roc el 14.05 (FLSA) i 19.05 (J.
Clavell). 3 parelles amb joves a cal Roc el 29.05
(FSEB). 1 ex. jove a la maresma del Remolar el 9.06
(FLSA); 1eres citacions de nidificació.

Falciot Pàl.lid Apus pallidus: Més de 3 exs. a la
Magarola el 4.05 (XLBA, JBDA).
•

ALAUDIDS, ORENETES I TITELLES

BLAUETS A PICOTS

Cuereta Blanca Motacilla alba: 1 ex. jove recent
sortit del niu a la Murtra el 24.05 (FSEB).

Blauet Alcedo atthis: 1 ex. a la maresma del Remolar
el 20.06 (ARMC, FSEB, FLSA). 1ª citació en dispersió.

•

Abellerol Merops apiaster: Més de 35 exs. al T.M.
del Prat del Llobregat el 4.05 (XLBA, JBDA). 20 exs.
dins el Prat del Llobregat el 12.05 (PEGA). Un mínim
de 15 pp nidificants al talús de la bassa del Fartet el
23.05 (FSEB). Un total de 52 forats dels talusos del
Remolar on entren i surten exs. el 6.06 (FLSA). Cal

TÚRDIDS

Rossinyol Luscinia megarhynchos: 1 ex. cantant
durant tot el mes de maig a la Vidala-Remolar
(FLSA).
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Cotxa Cua-roja Phoenicurus phoenicurus: 1 ex. a la
pineda de cal Francès (MOOA, ABBE) més 3 exs. al
T.M. del Prat del Llobregat el 4.05 (XLBA, JBDA).

Mastegatatxes Ficedula hypoleuca: Un màxim de 20
exs. al Remolar el 6.05 (JBDA). Pas notori per la
maresma del Remolar el 9.05 (FLSA). 1 ex. femella
dins el Prat del Llobregat el 12 i 13.05 (PEGA);
darrera citació de pas primaveral.

Bitxac Rogenc Saxicola rubetra: 1 ex. a la Podrida
el 4.05 (XLBA, JBDA); darreres citacions de pas
primaveral.

Mallerenga Emplomallada Parus cristatus: 3 exs.
a la Ricarda el 4.05 (XLBA, JBDA).

Bitxac Comú Saxicola torquata: Entre 3 i 4 parelles
nidificant a la reserva del Remolar el 9.05 (FLSA).

Mallerenga Petita Parus ater: 1 ex. cantant al
càmping Toro Bravo el 20.06 (FSEB).

Còlit Gris Oenanthe oenanthe: 3 exs. al T.M. del Prat
del Llobregat el 4.05 (XLBA, JBDA). 1 ex. a la platja
del Remolar i a la maresma el 9.05 (FLSA).

Teixidor Remiz pendulinus: 2 parelles nidificants al
voltant de la Murtra el 24.05 (FSEB). 1 parella
nidificant al pollancre dels horts de les llums de
l´aeroport el 26.05 (FSEB). Mínim 3 parelles als
pollancres de la Vidala l´1.06 (FSEB). 1 ex. cantant al
canyar de la comporta el 9.06 (FLSA). Diferents
observacions de 2 i 3 exs. al mateix canyar fins a
finals de mes (FLSA, FSEB).

Còlit Ros Oenanthe hispanica: 1 ex. femella al
Remolar el 14.05 (FLSA).
Tord Comú Turdus philomelos: 1 ex. a la Ricarda el
4.05 (XLBA, JBDA); darrera citació de pas
primaveral.
•

Oriol Oriolus oriolus: 1 ex. cantant al Remolar el 2.05
(FLSA). 1 ex. a la Pollancreda (ARMC) més 2 exs. a
la pineda de cal Francès el 4.05 (MOOA, ABBE). 2
exs. a la bassa dels Pollancres el 21.05 (EGPA, V.
Lomeña).

SÍLVIDS

Bosqueta Vulgar Hippolais polyglotta: 1 ex. cantant
pels itineraris del Remolar el 16.05 (FLSA).

Escorxador Lanius collurio: 1 ex. femella al camí de
València el 4.05 (XLBA, JBDA).

Tallarol de Garriga Sylvia cantillans: 1 ex. a la
maresma l´1.05 (A. Martínez, C. Oliver). 3 exs. al
camí de la Vidala el 9.05 (FLSA); darrera citació de
pas primaveral.

Capsigrany Lanius senator: 4 exs. a la maresma del
Remolar, un d´ells amb un petit ocell a les urpes,
més 2 exs. a la platja del Remolar el 9.05 (FLSA).

Tallareta Vulgar Sylvia communis: 1 ex. al Parc
Urbà de la Solidaritat del Prat del Llobregat el 7.05
(PEGA). 1 ex. al camí de la Vidala el 9.05 (FLSA);
darreres citacions de pas primaveral.

•

CÒRVIDS

Garsa Pica pica: Un niu amb polls grans als arbres de
la Vidaleta el 26.05 (FSEB).

Tallarol Gros Sylvia borin: 1 ex. a la pineda de cal
Francès el 4.05 (MOOA, ABBE).
Mosquiter pàl.lid Phylloscopus bonelli: 1 ex. a ca
l´Arana i 1 ex. a la Ricarda el 4.05 (XLBA, JBDA).

Gralla Corvus monedula: 2 exs. sobre l´estació
Biològica el 15.05 (ARMC). 3 exs. a cal Roc el 18.05
(P. Bescós).

Mosquiter Xiulaire Phylloscopus sibilatrix: 1 ex. al
Remolar el 6.05 (JBDA).

•

ESTORNELLS I PARDALS

Mosquiter Comú Phylloscopus collybita: 1 ex.
cantant a la bassa dels Pollancres el 16.05 (FLSA;
FSEB); darrera citació de pas primaveral.

Estornell Negre Sturnus unicolor: 1 ex. amb
material pel niu a cal Roc el 19.05 (J. Clavell).

Mosquiter de Passa Phylloscopus trochilus: Pas
notori per la maresma del Remolar el 9.05 (FLSA)
amb 2 exs. dins el Prat del Llobregat el mateix dia
(PEGA) i 3 exs. el 13.05 (PEGA). 2 exs. cantant a la
bassa dels Pollancres el 26.05 (FLSA); darrera citació
de pas primaveral.

•

•

FRINGIL·LIDS I EMBERÍZIDS

Trencapinyes Loxia curvirostra: 1 ex. a la pineda de
cal Francès el 5.05 (MMVA, X. Escobar).
_ EXÒTICS

REIETONS FINS A LÀNIDS

Hi ha una recomanació a nivell europeu d’anotar les
espècies exòtiques que siguin observades en llibertat.
Aquestes espècies conformen el que s’anomena ‘llista E’
que ha de servir per tal de conèixer quines són aquestes
espècies i com evolucionen, per si poden esdevenir nous
colonitzadors.

Papamosques Gris Muscicapa striata: 1 ex. pels
itineraris del Remolar el 2.05 fins el 9.05 (FLSA). Un
màximde 4 exs. a la pineda de cal Francès el 4.05
(MOOA, ABBE). 1 ex. dins el Prat del Llobregat el
10.05 (PEGA).
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otorra de la Patagonia Cyanoliseus patagonus: 4
exs. a la maresma del Remolar (RGBA) i 4 exs. a cal
Dalit el 22.06 (FSEB).

Bec de Corall Senegalès Etrilda astrild: 2 exs. a la
bassa dels Pollancres el 7.05 (P. Bescós). 2 exs. pels
itineraris del Remolar els dies 27 i 28.06 (FLSA,
FSEB).
Cotorra de Kramer Psittacula krameri: 2 exs. sobre
la Vidala el 12.05 (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 el Grup Català
d´Anellament (GCA). 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
ABBE – Audrey Baker
ARMA – Antonio Román
ARMC – Armand Ramal
AWCA – Antonio Westermeyer
DBRA – Dani Burgas
DDDA – Dani Díaz
ECLA – Eduart Clemente
FCCA – Paco Cerdà
FLSA – Ferran López
FMVB – Francisco Macia
FSEB – Francisco Javier
Santaeufèmia
JBDA – Juan Becarés
JCMC – Joan Castelló
JCPA – Jose Luís Copete

JDGB – J. Diego González
JJMA – Jordi Jofre
JPAA – Jesús Poncela
JSPC – Jordi Sala
LGSB – Lluís Gustamante
MIBA – Marc Iranzo
MMSA – Miguel Marín
MMVA – Moisés Moreno
MOOA – Mike O´Neill
PEGA – Pau Esteban
PJAA – Pere Josa
QBFA – Quim Bach
RGBA – Ricard Gutiérrez
RGRA – Ricardo Gras
SWWA – Steve West

TMPA – Tomás Montalvo
XLBA – Xavier Larruy
Aleix Badia
Emma Sanjuán
Ferran Pujol
Francesc Pujol
Jarone Pinhassi
José Tizón
Juan Bescós
Kevin Thomson
Niklas Lindberg
Paco Martínez
Pedro Bescós
Xavier Escobar
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