Editat i recopil.lat per Ferran López i Ricard Gutiérrez

• No. 10 Juliol i Agost 2002
El juliol i l’agost marquen la fi de la temporada reproductora que enguany confirmà un
cop més la parella ‘resistent’ d’arpella a l’entorn del Remolar i la diversitat d’anàtides ja
anunciada a l’informatiu anterior. També és l’inici del pas post-nupcial, molt primerenc
per algunes espècies que ja comencen a visitar-nos el juliol i que el 2002 ens van dur
una espècie nova per al delta: la daurada petita del Pacífic, acompanyada el mateix
dia d’un territ pectoral, una altra raresa que feia uns anys que no es registrava.

•

Baldriga Mediterrània Puffinus yelkouan: 3 exs.
davant la Bunyola el 20.08 (XLBA, K. Vámosi).

OCELLS MARINS

Resulta interessant comprovar com a les sortides que es
fan pel litoral es continuan detectant les espècies de
baldrigues que empren el litoral del Delta del Llobregat
per a la seva alimentació. Interessant també per
primerenca la cita de cabussó coll-negre estival i la
presència estival de corbmarí gros.

Corb Marí Gros Phalacrocorax carbo: 1 ex. a la
bassa dels Pollancres el 12.07 (P. Bescós) i 4 exs. el
31.08 (JCMC).
•

Cabusset Tachybaptus ruficollis: Observacions
diàries a la maresma del Remolar durant els dos
mesos (FLSA). 16 exs. al Remolar el 3.07, 28 exs. el
17.07, 27 exs. el 31.07, 41 exs. el 14.08 i 38 exs. el
28.08 durant el (Cens Quinzenal d´Ocells al Remolar
2002).

ARDÈIDES I SIMILARS

Podria ser que una minva de la quantitat d’aliment
disponible a la maresma de les Filipines fos darrera el fet
que no hagin tornat a criar totes les ardeides que ho van
fer el 2000. Tot i així, es continuen observant com a
estiuejant a la zona fet que permet tenir esperances
d’una propera estabilització com a nidificants de
martinets blancs, rossos i de nit.. Per la seva banda, l’agró
blanc cada cop és més freqüent, fins i tot a l’estiu.

Cabussó Coll-negre Podiceps nigricollis: 2 exs. amb
plomatge d´estiu a la Vidala el 3.07 (FLSA, N. Urios)
fins el 10.07 (FLSA). 1 ex. a la Vidala el 16.08 (M.
Caamaño) fins el 19.08 (FLSA, JCMC).

Martinet Menut Ixobrychus minutus: 1 parella fent
viajes a la zona de les llums del Remolar el 10.07
(FLSA). Unes 7-8 parelles nidificants al Remolar
durant el mes de juliol (FXSA, FLSA).

Baldriga Cendrosa Calonectris diomedea: 2 exs. des
del mirador de cal Francès el 6.07 (R. Bastida). Ha de
ser present fora de la costa durant tots dos mesos
de forma regular: per exemple, dos ocells el 12.8 a
2,3 milles nàutiques davant la desembocadura de la
Ricarda (RGBA,ARMC,FSEB,E.Guinart, P.Blanco).

Martinet de Nit Nycticorax nycticorax: 2 exs. sobre
el canyar de la maresma el 10.07 (FLSA). 6 exs. a la
bassa dels Pollancres el 22.07 (N. Urios). 9 exs. a la
Vidaleta el 8.08 (FLSA, FXSA). 30 exs. a la bassa dels
Pollancres el 14.08 (X. Sampere).

Baldriga Balear Puffinus mauretanicus: 8 exs. des
del mirador de cal Francès el 31.07 (R. Bastida).

Martinet Ros Ardeola ralloides: Observació de 2 exs.
a la maresma i bassa dels Pollancres durant l´1, 6 i
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7.07 (FLSA, MMVA, N. Urios). Un màxim de 7 exs. el
3.07 durant el (Cens Quinzenal d´Ocells al Remolar
2002). 1 ex. al Remolar el 28.08 durant el (Cens
Quinzenal d´Ocells al Remolar 2002). Espècie no
nidificant enguany.

Agró Roig Ardea purpurea: Poques observacions
durant els dos mesos. 2 exs. joves de l´any a la bassa
dels Pollancres el 24.07 (FLSA, FXSA). 3 exs. a la
maresma el 8.08 (FLSA, FXSA). 23 exs. sobre la
maresma el 22.08 (JCMC); 1ª citació de pas
postnupcial.

Martinet Blanc Egretta garzetta: Diferents
observacions al Remolar d´uns 30 exs. durant els
censos quinzenals destacant un màxim de 60 exs. el
31.07 (Cens Quinzenal d´Ocells al Remolar 2002).
Espècie no nidificant enguany.

Cigonya Blanca Ciconia ciconia: 2 exs. sobre el
Remolar el 20.08 (XLBA, K. Vásmosi) i el 21.08
(XLBA). 19 exs. a la maresma el 24.08 (FLSA) i 25.08
(ECLA).

Agró Blanc Egretta alba: 3 exs. a la maresma el
5.07 (ARMC, FXSA, N. Urios) fins el 7.07 (FLSA, E.
Lagunas). 3 exs. sobre el riu a l´alçada de Molins de
Rei el 20.07 (RACB). 1 ex. a la maresma el 20.08
(XLBA, K. Vámosi) i el 21.08 (JCMC, XLBA), 2 exs.
el 25 i 31.08 (ECLA; JCMC).

Cigonya Negra Ciconia nigra: 1 ex. aturat a la bassa
dels Pollancres el 26.08 (A. Conde, T. Conde, N.
Urios, FLSA, JCMC, RGBA).
Flamenc
Phoenicopterus
ruber:
Diferents
observacions al Remolar durant els dos mesos amb
un màxim de 18 exs. el dia 15.08 (FLSA). 1 ex. anellat
amb PVC groc: “0-LAI”.

Bernat Pescaire Ardea cinerea: Diferents
observacions a la maresma d´uns 30 exs. durant els
dos mesos amb un màxim de 56 exs. el 31.07 durant
el (Cens Quinzenal d´Ocells al Remolar 2002).

Juvenil d’agró roig (Ardea purpurea) a la maresma de les Filipines. Unes poques parelles han criat el 2002 (Foto © Ferran
López)
•

Ànec Blanc Tadorna tadorna: 1 ex. a la maresma
l´1.07 (FLSA, MMVA). 8 exs. a la maresma el 7.07
(FLSA, E. Lagunas, N. Urios) i 10.07 (FLSA). 4 exs. (3
d´ells joves) a la maresma el 16.07 (FLSA).

ANÀTIDES

Apareixen ja la majoria d’espècies hivernants, presents en
dispersió o en pas. Encara dades de cria que acaben de
perfilar la petita però diversa població que tenim al delta,
bàsicament a la Reserva Natural del Remolar-Filipines.

Ànec Griset Anas strepera: 1 parella a la bassa del Pí
l´1.07 (FLSA, MMVA); espècie no nidificant.
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•

Xarxet Comú Anas crecca: Es continua observant
un dels exemplars del mes passat a la bassa dels
Pollancres a finals del mes de juliol (FLSA). 7 exs. a la
maresma el 25.08 (FLSA); 1ª citació de pas
postnupcial.

La polla blava esdevé un ocell nidificant consolidat i cada
cop és més freqüent observar-la des dels aguaits o sentirla als canyissars, fet que corrobora la recent colonització
de l’’espècie al delta tal i com s’esmenta al llibre ‘Els
Ocells del Delta del Llobregat’.

Ànec Collverd Anas plathyrhynchos: Observacions
diàries. 1 ex. mel.lànic a la bassa dels Pollancres el
12.07 (P. Bescós). Un màxim de 524 exs. al Remolar
el 31.07 durant el (Cens Quinzenal d´Ocells al Remolar
2002).

Rascló Rallus aquaticus: Poques citacions durant
aquests dos mesos. 1 ex. a la maresma el 20.08
(XLBA, K. Vámosi).
Polla d´Aigua Gallinula chloropus: Observacions
diàries.

Ànec Cuallarg Anas acuta: 1 ex. femella a la
maresma el 30 i 31.08 (JCMC); 1ª citació de pas
postnupcial.

Polla Blava Porphyrio porphyrio: 1 ex. adult amb 1
poll mig crescut a la maresma el 21.07 (FLSA, ECLA).
Diferents observacions d´1 i 2 exs. a la maresma i
bassa dels Pollancres durant els dos mesos.

Xarrasclet Anas querquedula: 4 exs. a la maresma el
24.07 (FMVB). 10 exs. a la maresma el 30.07 (FLSA,
N. Urios). 2 exs. a la maresma el 21.08 (XLBA).

Fotja Vulgar Fulica atra: Observacions diàries.

Ànec Cullerot Anas clypeata: 1 ex. femella amb 10
joves a la bassa dels Pollancres el 20.07 (FLSA).
Possible 3era parella nidificant. Uns 20 exs. a la
maresma el 20.08 (XLBA, K. Vámosi).

•

LIMÍCOLES

A finals d’agost coincideixen a la maresma de les
Filiipines dues espècies accidentals: la daurada petita del
Pacífic, primera cita per al Delta del Llobregat i un tèrrit
pectoral de l’altra banda del món.

Xibec Netta rufina: Es continuen observant les
parelles nidificants per la zona. 4 exs. femelles
adultes amb els seus polls respectius a la Vidala l´1.07
(FLSA, MMVA). Encara 6 ex. el 30.8 (RGBA, JCMC)

Garsa de Mar Haematopus ostralegus: 1 ex. a la gola
del riu el 30.07 (FMVB); 1ª citació de pas postnupcial.
4 exs. a la gola de la Ricarda el 14.08 (ED?B).

Morell Cap-roig Aythya ferina: Es continuen
observant les parelles nidificants a la zona. 2 parelles
amb polls a la Vidala l´1.07 (FLSA, MMVA).
•

RAL·LIDS I SIMILARS

Cames Llargues Himantopus himantopus: Diferents
observacions durant els dos mesos al Remolar
destacant un màxim de 50 exs. el 25.08 (FLSA, E.
Lagunas, ECLA).

RAPINYAIRES

De gran rellevància és la confirmació de la reproducció
de l’arpella a la Reserva Natural del Remolar-Filipines, a
la zona del Remolar-pas de les Vaques. També, per
segon any consecutiu, una parella de xoriguer gros al
mateix niu abandonat de garsa a la maresma de les
Filipines.

Bec d´Alena Recurvirostra avosetta: 1 ex. a la
maresma l´11.07 (N. Urios). 2 exs. a la maresma el
8.08 (FLSA, FXSA, N. Urios, X. Sampere).
Corriol Petit Charadrius dubius: Diferents
observacions a la maresma durant el mes de juliol
destacant un màxim de 55 exs. el 12.07 (FLSA).

Milà Negre Milvus migrans: 1 ex. sobre la maresma
el 25.08 (ECLA); 1ª citació de pas postnupcial.
Àliga Marcenca Circaetus gallicus: 1 ex. sobre el
Remolar el 21.07 (ECLA).

Corriol Gros Charadrius hiaticula: 1 ex. a la
maresma el 21.07 (FLSA); 1a citació de pas
postnupcial.

Arpella Vulgar Circus aeruginosus: 1 ex. femella
adulta sobre la maresma el 7.07 (FLSA, E. Lagunas). 1
ex. adult més 2 exs. joves de l´any voltant per la
maresma el 20.08 (FLSA); torna a niar una parella al
Remolar. 1 ex. femella en pas sobre l´IRTA el 23.08
(FLSA); 1ª citació de pas postnupcial.

Corriol Camanegre Charadrius alexandrinus:
Diferents exs. a la maresma durant els dos mesos
(Inf. FLSA).
DAURADA PETITA DEL PACÍFIC (Pluvialis
fulva): 1 ex. adult mudant a plomatge d´hivern a la
maresma el 28.08 (FLSA, JCMC; RGBA, FMVB,
RACB) fins el 30.08 (JCMC). Hi ha fotografies.
Citació enviada i pendent d´homologació pel CRSEO.

Esparver Cendrós Circus pygargus: 1 ex. sobre la
maresma el 25.08 (ECLA); 1ª citació de pas
postnupcial.
Xoriguer Comú Falco tinnunculus: Una parella al niu
de la Vidaleta l´1.07 (FLSA, MMVA). El dia 1.08
(FLSA, FLSA, JCMC) ja s´observen 3 polls al niu.

Fredeluga Vanellus vanellus: Encara s´observa durant
tot el mes de juliol l´ex. del mes passat (Inf. FLSA). 1
ex. el 30.8 (RGBA, JCMC)
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Dues imatges de Daurada Petita del Pacífic (Pluvialis fulva) probablement de primer estiu, citada a la maresma de les
Filiipines. Són diagnòstics la llargària de les potes, aspecte general, proporcions del cap, bec i disseny de parts superiors. Foto
© Ferran López.
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Territ Gros Calidris canutus: 2 exs. a la maresma el
30.08 (RGBA,JCMC); 1ª citació de pas postnupcial.

maresma amb un màxim de 12 exs. a la bassa dels
Pollancres el 19.08 (FLSA, JCMC). 1 ex. al canal de
la Bunyola el 20.08 (XLBA, K. Vámosi), 6 exs. el 30.8
a la maresma de les Filipines (RGBA,JCMC).

Territ de Tres Dits Calidris alba: 3 exs. a la gola de
la Bunyola el 20.08 (XLBA, K. Vámosi).

Tètol Cuabarrat Limosa lapponica: 1 ex. a la
maresma el 21.07 (FLSA, ECLA); 1ª citació de pas
postnupcial.

Territ Menut Calidris minuta: 3 exs. a la maresma el
25.07 (FLSA, N. Urios); 1ª citació de pas postnupcial.
Diferents observacions durant els dos mesos amb un
màxim d´uns 40 o 50 exs el 30.07 (FXSA) o 30+ el
30.8 (RGBA,JCMC).

Pòlit Cantaire Numenius phaeopus: 1 ex. sobre la
platja de ca l´Arana el 5.07 (FGPA). 1 ex. a la bassa
dels Pollancres el 6.07 (N. Urios). 1 ex. a la maresma
l´11.08 (JCMC).

Territ de Temminck Calidris temminckii: 1 ex. a la
maresma el 24.07 (FXSA); 1ª citació de pas
postnupcial, fins el 29.07 (FLSA, QBFA). 1 ex. a la
bassa a l´interior de l´aeroport el 20.08 (XLBA, K.
Vámosi).

Becut Numenius arquata: 1 ex. a la maresma el 21.07
(RRSB) i 22.07 (N. Urios). 1 ex. a la maresma el 3.08
(ARMC, V. Lomeña) i 9.08 (FLSA, ARMC).

TERRIT PECTORAL Calidris melanotos: 1 ex.
juvenil a la maresma el 30.08 (RGBA, JCMC) fins el
31.08 (JCMC) i que continuaria durant el següent
mes.

Gamba Roja Pintada Tringa erythropus: 1 ex. a la
maresma el 9.07 (FLSA); 1ª citació de pas
postnupcial. Diferents observacions durant el mes de
julioli agost a partir d´aquesta data.

Territ Becllarg Calidris ferruginea: Diferents
observacions al Remolar durant els mesos de juliol i
agost amb un màxim de 24 exs. a la maresma el
29.07 (FLSA, QBFA).

Gamba Roja Vulgar Tringa totanus: Es continuen
observant els exemplars del mes de juny a la
maresma durant tot el mes de juliol (Inf. FLSA).
Siseta Tringa stagnatilis: 1 ex. a la maresma el 23.08
(JCMC); 1ª citació de pas postnupcial.

Territ Variant Calidris alpina: 2 exs. a la bassa dels
Pollancres el 30.07 (FLSA, FMVB); 1ª citació de pas
postnupcial. Diferents citacions al delta després de la
data.

Gamba Verda Tringa nebularia: 2 exs. a la Vidaleta
el 12.07 (FLSA, XLBA); 1ª citació de pas postnupcial.
Altres citacions després d´aquesta data.

Batallaire
Philomachus
pugnax:
Diferents
observacions a la maresma durant els dos mesos
amb un màxim de 12 exs. a la bassa dels Pollancres el
30.07 (ARMC).

Xivita Tringa ochropus: 4 exs. a la bassa del Pí l´1.07
(FLSA, MMVA). Un màxim de 10 exs. a la maresma
el 26.07 (FLSA).
Valona Tringa glareola:
Diferents observacions
durant els dos mesos amb un màxim de 30 exs. a la
maresma el dia 30.08 (RGBA).

Becadell Comú Gallinago gallinago: 1 ex. a la
maresma el 29.07 (FLSA, QBFA); 1ª citació de pas
postnupcial. 1 ex. a les quadres del Remolar el 8.08
(FLSA, FXSA). 12 exs. a la maresma el 31.08 (JCMC).

Xivitona Actitis hypoleucos: Diferents observacions
durant els dos mesos amb un màxim de 25 exs. a la
maresma i Vidala el 8.08 (FLSA, FXSA).

Tètol Cuanegre Limosa limosa: Es continuen
observant els exemplars del passat mes de juny a la
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Territ pectoral juvenil (Calidris melanotos) a la maresma de les Filipines (Fotos: © Ricard Gutiérrez). Aquestes dues imatges
van ser preses a la maresma de l’antic ‘camp de futbol’ i mostren les característiques típiques de l’espècie. La tardor de 2002
en total es detectarien tres territs pectorals al delta, el seu màxim històric.

•

durant els dos mesos amb un màxim de 31 exs. el
21.07 (FLSA).

PARÀSITS, LARIDS , XATRACS I GAVOTS

Fumarell Alablanc Chlidonias leucopterus: 1 ex. a la
maresma el 29.08 (JCMC); 1ª citació de pas
postnupcial, fins el 31.08 (JCMC,RGBA).

Destaca la quantitat de gavines corses citades a la
maresma de les Filpines, lloc que no registra
concentracions importants de l’espècie, la cita de gavina
capblanca, rara al delta, i les dues cites de fumarell
alablanc, escàs però regular cada tardor.

•

Gavina Capnegre Larus melanocephalus:
Observació d´un estol d´uns 30 exs. la majoria amb
plomatge d´estiu a la maresma del Remolar durant el
mes de juliol (N. Urios, FLSA, MMVA).

COLOMS A FALCIOTS

Xixella Columba oenas: Diferents observacions
durant els dos mesos mab un màxim de 5 exs. a la
quadra el 10.07 (FLSA). 1 ex. jove al voltant de
l´estació biològica l´11.08 (R. Bastida).

Gavina Menuda Larus minutus: 3 exs. a la gola del
riu el 30.07 (FMVB). 7 exs. des del mirador de cal
Francès el 31.07 (R. Bastida).

Tudó Columba palumbus: Un estol de 35 exs. sobre
la maresma l´1.08 (FLSA, FXSA, JCMC).

Gavina Capblanca Larus genei: 1 ex. a la maresma
el 29.08 (FMVB, FLSA, JCMC).

Tórtora Vulgar Streptopelia turtur: 1 ex. a la bassa
dels Pollancres el 6.07 (FLSA). 1 ex. a la Vidala el
26.08 (FLSA, JCMC).

Gavina Corsa Larus audouinii: 40 exs. a la maresma
el 7.07 (FLSA, E. Lagunas). 10 exs. a la gola del riu el
30.07 (FMVB).

Òliba Tyto alba; 1 ex. al Remolar el 23.08 (JCMC).

Gavià Argentat Larus cachinnans: Observacions
diàries. Uns 2000 exs. a la bassa dels Pollancres i
maresma el 21.07 (FLSA).

Xot Otus scops: 1 ex. atropellat al camí del Golf
l´1.07 (N. Urios) més 1 ex. dins la caixa niu de la
bassa dels Pollancres el mateix dia (ARMC, FLSA). 1
ex. jove a la reraduna de cal Francès el 6.07 (R.
Bastida).

Curroc Gelochelidon nilotica: 2 exs. a la maresma el
21.07 (ECLA) i 2 exs. (un d´ells jove de l´any) a la
maresma el 29.07 (FLSA, QBFA).

Falciot Negre Apus apus: Diferents observacions.

Xatrac Comú Sterna hirundo: 45 exs. davant la gola
de la Bunyola el 20.08 (XLBA, K. Vámosi). 1 ex. a la
maresma el 31.08 (JCMC).

Ballester Apus melba: Mínim 4 exs. sobre la Vidala el
10.07 (FLSA).

Fumarell Carablanc Chlidonias hybrida: 8 exs. a la
bassa dels Pollancres el 19.07 (ARMC, B. Rodríguez);
1ª citació de pas postnupcial. Diferents observacions

•
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BLAUETS A PICOTS

Migració postnupcial de diferents espècies, diverses de les
quals són detectades gràcies a les tècniques d’anellament
científic.

De ser una espècie no nidificant al delta fa uns anys, va
passar a colonitzar els talussos creats de forma artificial
a les extraccions d’àrids i els que els vam preparar a la
maresma de les Filipines ‘ex.profeso’. Ara l’abellerol ja és
part de la fauna nidificant establerta a les reserves
naturals tot demostrant la viabilitat de mesures de gestió
com les dutes a terme en el seu dia. Enguany es registra
un dels seus màxims històrics quant a població nidificant..

Trist Cisticola juncidis: Observacions diàries per tot
el delta.
Boscarla dels Joncs Acrocephalus schoenobaenus: 1
ex. anellat al Remolar el 7.08 (JCMC, FLSA); 1ª
citació de pas postnupcial.

Blauet Alcedo atthis: 1 ex. a la maresma el 29.07
(FLSA). A partir d´aquesta data diferents
observacions al Remolar.

Boscarla de Canyar Acrocephalus scirpaceus:
Bosqueta Vulgar Hippolais polyglotta: 1 ex. anellat
al Remolar el 7.08 (JCMC, FLSA); 1ª citació de pas
postnupcial. 3 exs. a l´itinerari del Myoporum l´11.08
(JCMC).

Abellerol Merops apiaster: Observacions diàries al
Remolar. 26 parelles nidificants a la bassa del Fartet
el 22.07 (FLSA). Més de 80 exs. sobre les restes de
l´Illa el 20.08 (XLBA, K. Vámosi).

Tallarol de Garriga Sylvia cantillans: 1 ex. a la
quadra del Remolar el 7.08 (FLSA, JCMC); 1ª citació
de pas postnupcial.

Gaig Blau Coracias garrulus: 1 ex. a la Vidaleta el
12.07 (XLBA, FLSA); 1ers exemplars en dispersió. 1
ex. al camí de València el 20.08 (XLBA, K. Vámosi).

Tallareta Vulgar Sylvia communis: 1 ex. als
l´itineraris del Remolar l´11.08 (R. Bastida); 1ª citació
de pas postnupcial.

Colltort Jynx torquilla: 1 ex. a la maresma el 29.08
(JCMC).
•

Mosquiter de Passa Phylloscopus trochilus: 3 exs.
anellats al Remolar el 12.08 (JCMC, FLSA); 1ª citació
de pas postnupcial. Diferenst captures a partir
d´aquesta data (JCMC).

ALAUDIDS, ORENETES I TITELLES

Oreneta de Ribera Riparia riparia: Pas fluix sobre la
maresma l´1.08 (FLSA, FXSA, JCMC).

•

Oreneta Cua-rogenca Hirundo daurica: 1 ex. a la
maresma el 3.08 (ARMC).

Resulten interessants les cites de mallerenga petita
indicatives d’un grup familiar en dispersió segurament
des d’una zona de cria propera. Aquesta espècie s’ha
anat consolidant com a reproductor al delta en els
darrers deu anys.

Oreneta Cuablanca Delichon urbica: Pas fluix sobre
la maresma l´1.08 (FLSA, FXSA, JCMC).
Piula dels Arbres Anthus trivialis: 2 exs. reclamant
sobre el càmping Toro Bravo el 29.08 (FLSA); 1ª
citació de pas postnupcial.

Papamosques Gris Muscicapa striata: 1 ex. anellat
al Remolar el 7.08 (JCMC, FLSA). 2 exs. a la riera de
St. Climent el 31.07 (R. Bastida).

Cuereta Blanca Motacilla alba: Observacions
diàries al Remolar.
•

REIETONS FINS A LÀNIDS

Mastegatatxes Ficedula hypoleuca: 3 exs. a l´itinerari
del Myoporum l´11.08 (JCMC) més 1 ex. a l´estació
biològica (R. Bastida); 1ª citació de pas postnupcial.

TÚRDIDS

Mallerenga Emplomallada Parus cristatus: 2 exs.
a la riera de St. Climent el 6.07 (R. Bastida) i 3 exs. el
10.07 (R. Bastida).

Cotxa Blava Luscinia svecica: 1 ex. mascle trobat
mort a la maresma el 31.08 (JCMC); 1ª citació de pas
postnupcial.

Mallerenga Petita Parus ater: 5 exs. a la riera de St.
Climent el 6.07 (R. Bastida) i 3 exs. el 10.07 (R.
Bastida).

Bitxac Rogenc Saxicola rubetra: 2 exs. a la maresma
el 29.08 (JCMC); 1ª citació de pas postnupcial.
Bitxac Comú Saxicola torquata: Observacions
diàries al Remolar durant els dos mesos Inf. FLSA).

Teixidor Remiz pendulinus: Mínim 2 exs. pels
itineraris el 10.07 (FLSA). 1 ex. adult i 3 exs. joves a
la riera de St. Climent el 31.07 (R. Bastida).

•

Oriol Oriolus oriolus: 1 parella a la capçalera de la
Vidala el 6.07 (R. Bastida). Altres observacions a la
maresma a partir d´aquesta data (R. Bastida).

SÍLVIDS
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Un Oriol femella (Oriolus oriolus) anellat. Aquesta espècie continua niant en petit nombre a les arbredes de la reserva natural
(Foto © Ferran López).
•

Cruixidell Miliaria calandra: 30 exs. a l´aeroport el
20.08 (XLBA, K. Vámosi).

CÒRVIDS

Garsa Pica pica: Observacions diàries.
Corb Corvus corax: 1 ex. a la maresma el 18.07
(ARMC, B. Rodríguez) i 25.07 (JLDA).
•

EXÒTICS
Cigne Negre Cygnus atratus: Es continua observant
l´exemplar escapat de cautivitat a la maresma, llacuna
i Vidala antiga del Remolar durant els dos mesos
(FLSA).

ESTORNELLS I PARDALS

Estornell Vulgar Sturnus vulgaris:
diàries.

Observacions

Cotorra de Kramer Psitacula krameri: Poques
citacions durant aquests dos mesos. 2 exs. sobre la
Vidala el 14.08 (FLSA).

Pardal Comú Passer domesticus: Observacions
diàries.

Cotorra
d´Argentina
Myopsita
monachus:
Observacions diàries. Exemplars nidificants.

Pardal Xarrec Passer montanus: Observacions
diàries.
•

Cacatúa Cacatoe galerita: Es continua observant
l´exemplar escapat per la zona de la bassa dels
Pollancres, maresma i Bunyola durant els dos mesos.

FRINGIL·LIDS I EMBERÍZIDS

Bec de Corall Senegalès Estrilda astrild: 1 ex. amb
material pel niu als itineraris (FLSA) i un mínim de 6
exs. a la maresma el 25.08 (FLSA, JCMC).

Gafarró Serinus serinus: Observacions diàries.
Verdum Carduelis chloris: Observacions diàries.

Bes de Corall Estrilda sp.: 2 exs. a la riera de St.
Climent el 31.07 (R. Bastida).

Cadernera Carduelis carduelis: Observacions diàries.

8

•

RESUM CLIMATOLÒGIC

Aquest és un petit resum de les dades climatiques principals de l’estació automàtica del Servei de Metereologia de
Catalunya (SMC) de Viladecans, corresponents als mesos de juliol i agost de 2002. Si voleu més informació,
consulteu la plana d’internet del SMC a http://www.gencat.es/servmet/

Servei Metereològic de Catalunya
JULIOL 2002
Temperatura mitjana del mes:
Temperatura mínima mitjana
Temperatura màxima mitjana
Pluja total:
Dies de pluja:
Dies de gelada :

23,3ºC
19,1ºC (absoluta 15,8ºC el 14.07)
27,4ºC (absoluta 31,0ºC el 21.07)
20,9 mm (màxim 12,9 l el 31.07).
4
0

AGOST 2002
Temperatura mitjana del mes:
Temperatura mínima mitjana
Temperatura màxima mitjana
Pluja total:
Dies de pluja:
Dies de gelada :

22,4ºC
18,6ºC (absoluta 13,7ºC l’11.08)
26,5ºC (absoluta 30,1ºC el 16.08)
134,5 mm (màxim 53,3 l l’1.08).
15
0

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
ARMC – Armand Ramal
ECLA – Eduart Clemente
ED?B – Enric De Roa
FGPA – Ferran Gonzàlez
FLSA – Ferran López
FMVB – Francisco Macia
FXSA – Francisco Javier
Santaeufèmia
JBDA – Juan Bécares
JCMC – Joan Castelló
JLDA – José Liarte

MMVA – Moisés Moreno
PEGA – Pau Esteban
QBFA – Quim Bach
RACB – Rafa Armada
RGBA – Ricard Gutiérrez
RRSB – Ricardo Ramos
XLBA – Xavier Larruy
Alejandro Conde
Begoña Rodríguez
Esther Lagunas
Krisztian Vámosi

Manuel Caamaño
Néstor Urios
Pedro Bescós
Raúl Bastida
T. Conde
Vanessa Lomeña
Xavier Sampere
Emma Guinart
Paco Blanco

Publicat el novembre de 2002.
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