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• No. 11 Setembre i Octubre 2002
La tardor de 2002 va suposar un bon nombre de cites interessants tant quant a espècies
com d’observacions de comportament. Moltes espècies escasses van frequentar la
zona i en destaquen tres exemplars diferents de territ pectoral.
•

Corb Marí Gros Phalacrocorax carbo: 9 exs. a la
bassa dels Pollancres el 14.09 (JCMC), 12 exs. el
19.09 (JCMC), 15 exs. el 30.09 (FLSA, JCMC) i uns
60 exs. el 14.10 (FXSA), 141 exs. el 6.10 (FLSA. A:
Cens Quinzenal del Remolar 2002); augment progresiu
d´exemplars al Remolar.

OCELLS MARINS

Tot i que puguin semblar escasses, les espècies marines
continuen essent presents al litoral. Només la manca
d’observacions continuades explica la manca de més
registres de Procellariiformes que no obstant sí es veuen
en sortides en barca.

Corb Marí Emplomallat Phalacrocorax aristotelis: 3
exs. joves des de la gola de la Bunyola el 4.10 (XLBA,
DBRA, ABRA).

Cabusset Tachybaptus ruficollis: Observacions
diàries per tot el delta. 28 exs. el 6.10 i 29 exs. el
23.10 (FLSA. A: Cens Quinzenal del Remolar 2002).

•

Cabussó Coll-negre Podiceps nigricollis: 1 ex. al
bassal petit de cal Beites el 10.09 (FGPA, PEGA). 1
ex. a la llacuna de cal Tet el 16.09 (FGPA) i 26.09
(XLBA). 2 exs. a la llacuna de cal Tet el 30.10 (FLSA,
RGBA, FXSA).

ARDÈIDES I SIMILARS

Interessant cita de bitó presumiblement en migració:
aquesta espècie ha tornat a esdevenir regular al delta
des de la implementació de les mesures de gestió del
projecte LIFE per a la conservació de l’espècie
desenvolupat uns anys enrera.

Baldriga Mediterrània Puffinus yelkouan: 2 exs. a
la gola de la Bunyola el 4.10 (XLBA, DBRA, ABRA).

Bitó Botaurus stellaris: 1 ex. a la maresma el 5.10 (J.
Pinhassi); exemplar en pas.

Baldriga Balear Puffinus mauretanicus: 5 exs. entre
Castelldefels i la Murtra a 3 milles nàutiques el 16.10
(RGBA, FXSA, FLSA).

Martinet de Nit Nycticorax nycticorax: 6 exs. el
26.09 (XLBA). 3 exs. a la bassa dels Pollancres el
26.10 (XLBA).

Baldriga Cendrosa Calonectris diomedea diomedea:
124 exs. a la gola de la Bunyola el 4.10 (XLBA,
DBRA, ABRA). 4 exs. entre Castelldefels i la Murtra
a 3 milles nàutiques el 16.10 (RGBA, FXSA, FLSA). 1
ex. des del mirador de cal Francès el 29.10 (R.
Bastida).

Martinet Ros Ardeola ralloides: 1 ex. a la maresma
el 6.10 (JCMC; R. Bastida). 1 ex. a la Vidala el 9.10
(FLSA, RGBA); darrera citació de pas postnupcial.
Martinet Blanc Egretta garzetta: 32 exs. el 6.10 i
18 exs. el 23.10 (FLSA. A: Cens Quinzenal del Remolar
2002).

Mascarell Morus bassanus: Poques citacions
recollides. 1 ex. des del mirador de cal Francès el
16.10 i 29.10 (R. Bastida).
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Agró Blanc Egretta alba: Diferents observacions a
la maresma durant els dos mesos destacant màxims
de 6 exs. el 29.09 (P. Bescós) i 9 exs. el 2.10 (P.
Bescós); nou rècord d´exemplar al delta.

Cigonya Negra Ciconia nigra: 1 ex. sobre la
maresma el 5.09 (P. Bescós).

Bernat Pescaire Ardea cinerea: 70 exs. el 6.10 i 54
exs. el 23.10 (FLSA. A: Cens Quinzenal del Remolar
2002).

Capó Reial Plegadis falcinellus: 2 exs. a la maresma el
22.09 (FXSA, JCMC; N. Urios, ARMC; P. Bescós) fins
el 26.09 (XLBA; P. Bescós). 2 exs. sobre la quadra el
9.10 (FLSA, RGBA); es tracta dels mateixos
exemplars.

Agró Roig Ardea purpurea: 1 ex. a la maresma el
26.10 (FP?A, FPVA); darrera citació de pas
postnupcial.

Becplaner Platalea leucorodia: 1 ex. a la maresma el
5.09 (JBDA; P. Bescós) fins el 9.09 on s´observa un
2on exemplar (JCMC) fins el 7.10 (FLSA, JCMC).

Cigonya Blanca Ciconia ciconia: 16 exs. sobre la
maresma el 19.09 (N. Urios). 7 exs. a la maresma el
26.09 (P. Bescós). 2 exs. entre cal Lluquer i ca
l´Arana l’1.10 (FGPA; ED?B). 2 exs. al camí de
valència el 2.10 (FLSA, RGBA, FXSA), 3.10 (FLSA,
JCMC) i 4.10 (XLBA, DBRA, ABRA). 4 exs. a la
maresma el 8.10 (FLSA). 2 exs. a la maresma de
l’11.10 (RGBA, FLSA, FXSA, JCMC, ARMC; P.
Bescós) fins el 29.10 (R. Bastida).

Flamenc
Phoenicopterus ruber:
Diferents
observacions durant els dos mesos amb un màxim de
30 exs. a la maresma el 3.10 (FLSA, FXSA, FMVB). 1
ex. amb PVC groc DNAD el 3.10 (P. Bescós) i 1 ex.
amb PVC blanc 1FPAP l’11.10 (P. Bescós).

Quatre dels nou exemplars d’’agró blanc (Egretta alba) registrats el 2 d’octubre a la maresma de les Filipines. El mateix dia
hi havia també una grua i dos bec-planers (vegeu fotografies més endavant). Foto © Ricard Gutiérrez
Pàgina següent:
Seqüència fotogràfica de la caça d’un Xarxet femella (Anas crecca) per un Bernat Pescaire (Ardea cinerea) a la
maresma de les Filipines, presa des de l’aguait de la bassa dels Pollancres (Fotos © Carles Pastor). La captura
d’ocells per part del bernat pescaire no és excepcional i a l’estació biològica de les Filipines hi ha una altra mostrant
la captura d’un cabusset per part d’un altre bernat.
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3

Jove de bec planer Platalea leucorodia
capturant una llissa (Liza sp.) a la
maresma de les Filipines el 2.10.2002.
Al darrera una grua de primer hivern
(Grus grus). Foto © Ricard Gutiérrez

•
ANÀTIDES
De les anàtides, destacar la recollida d’un exemplar
d’Eider que va ser dut a Torreferrussa per a la seva
recuperació i la diversitat d’espècies detectades a la
zona.

Ànec Cullerot Anas clypeata:
Diferents
observacions durant els dos mesos amb un màxim de
115 exs. el 6.10 (FLSA. A: Cens Quinzenal del Remolar
2002).

Ànec Blanc Tadorna tadorna: 7 exs. a ca l´Arana
(XLBA). 2 exs. joves a ca l´Arana el 26.09 (XLBA).

Xibec Netta rufina: 1 ex. a la maresma el 16.10 (P.
Bescós).

Ànec Xiulador Anas penelope:
Diferents
observacions durant els dos mesos amb un màxim de
13 exs. el 23.10 (FLSA. A: Cens Quinzenal del Remolar
2002).

Morell Cap-roig Aythya ferina: Observacions a la
llacuna de la Murtra amb 4 exs. els dies 2 i 3.10
(FLSA, RGBA). 1 ex. femella i 2 exs. mascles a la
maresma el 16.10 (R. Bastida). 8 exs. a la maresma el
25.10 (P. Bescós).

Ànec Griset Anas strepera: Diferents observacins
durant els dos mesos amb un màxim de 16 exs. el
6.10 (FLSA. A: Cens Quinzenal del Remolar 2002).

Morell de Plomall Aythya fuligula: 1 ex. a la
maresma el 3.09 (JCMC). 2 exs. a la bassa dels Fartet
el 29.10 (RGBA).

Xarxet Comú Anas crecca: Diferents observacions
durant els dos mesos amb un màxim de 204 exs. el
23.10 (FLSA. A: Cens Quinzenal del Remolar 2002).

Èider Somateria mollissima: 1 ex. jove/1er hivern
ferit a la platja de ca l´Arana l’1.10 (FGPA) i el 2.10
(FGPA; RGBA, FXSA, FLSA). Foto © Ricard
Gutiérrez

Ànec Collverd Anas plathyrhynchos: Diferents
observacions durant els dos mesos amb un màxim de
428 exs. el 6.10 i 886 exs. el 23.10 (FLSA. A: Cens
Quinzenal del Remolar 2002).
Ànec Cuallarg Anas acuta: Diferents observacions
durant els dos mesos amb un màxim de 6 exs. 23.10
(FLSA. A: Cens Quinzenal del Remolar 2002).
Xarrasclet
Anas
querquedula:
Diferents
observacions durant els dos mesos a la bassa dels
pollancres i maresma fins el 26.10 (XLBA); darrera
citació de pas postnupcial.
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•

RAPINYAIRES

La població de polla blava està ben consolidada a la
maresma de les Filipines on sembla que no tenen època
fixa per nidificar com ho demostra la cria tardoral
detectada.

De la migració de rapinyaires de tardor de 2002 va
destacar la presència de dos falcons camarojos, un milà
reial i l’astor observat al Remolar.

Rascló Rallus aquaticus: 1 ex. al canyar dels
Reguerons el 23.09 (FXSA). 1 ex. reclamant a la
maresma l’1.10 (FLSA). 1 ex. el 6.10 i 1 ex. el 23.10
(FLSA. A: Cens Quinzenal del Remolar 2002).

Aligot Vesper Pernis apivorus: 10 exs. sobre el
Remolar el 19.09 (XLBA, FMVB). 1 ex. sobre el Prat
el 4.10 (XLBA, DBRA, ABRA). 13 exs. sobre can
Sabadell el 7.10 (ARMC).

Polla d´Aigua Gallinula chloropus:
diàries.

Observacions

Polla Blava Porphyrio porphyrio: Dades tardanes de
nidificació. Observacions durant els dos mesos al
canyar de la maresma amb un màxim de 4 exs. adults
el 9.10 (FLSA, JCMC, X. Sampere). 3 exs. amb 1 poll
de pocs dies a la bassa dels Pollancres el 16.10 (R.
Bastida). 1 ex. adult amb 2 polls crescuts a la bassa
dels Pollancres el 5.10 (JCMC).

Milà Reial Milvus milvus: 1 ex. jove a la Ricarda el
4.10 (XLBA, DBRA, ABRA).
Arpella Vulgar Circus aeruginosus: 1 ex. mascle a la
maresma el 8.09 (JCMC). 5 exs. joves més 2 exs.
femelles adultes el 3.10 (FXSA). 8 exs. el 23.10
(FLSA. A: Cens Quinzenal del Remolar 2002).

Fotja Vulgar Fulica atra: Observacions diàries amb
màxims de 70 exs. el 6.10 i 120 exs. el 23.10 (FLSA.
A: Cens Quinzenal del Remolar 2002).

Esparver Cendrós Circus pygargus: 1 ex. a la
maresma el 2.09 (JCMC). 1 ex. jove a la maresma el
4.10 (FXSA) i a la Ricarda (XLBA, DBRA, ABRA);
darrera citació de pas postnupcial.
Esparver Vulgar Accipiter nisus: 1 ex. sobre el
Remolar el 19.09 (XLBA, FMVB). 1 ex. a Reguerons
el 23.09 (FXSA).

Grua Grus grus: 1 ex. a la maresma els dies 2.10
(FLSA, RGBA; P. Bescós) i 3.10 (FLSA, FXSA, FMVB);
primera citació de pas postnupcial força primerenca.
(vegeu foto amb un bec planer en aquest noticiari)

Astor Accipiter gentilis: 1 ex. femella a la bassa dels
Pollancres el 22.10 (FXSA, ARMC).

•

Aligot Vulgar Buteo buteo: 2 exs. sobre la maresma
el 8.09 (JCMC). S´alliberen 2 exs. a la maresma
procedents del Centre de Recuperació de
Torreferrussa el 5.10 (FLSA).

Força varietat d’espècies aquesta tardor de les que cal
destacar els tres exemplars diferents de territ pectoral,
rècord absolut a la zona, i espècies escasses a l’època
com el corriol pitroig i la perdiu de mar.

Àliga Pescadora Pandion haliaetus: 1 ex. a la
maresma el 8.09 (JCMC); primera citació de pas
postnupcial. 2 exs. a la maresma el 15.09 (JCMC; P.
Bescós). 1 ex. a la maresma el 22.09 (ARMC). 1 ex.
en pas direcció Garraf sobre el Reguerons el 23.09
(FXSA).

Cames Llargues Himantopus himantopus: 2 exs. a
la maresma el 25.09 (P. Bescós); darrera citació de
pas postnupcial.

Xoriguer Comú Falco tinnunculus:
observacions per tot el delta.

Bec d´Alena Recurvirostra avosetta: 1 ex. el 6.10
(FLSA. A: Cens Quinzenal del Remolar 2002). 1 ex. a la
maresma els dies 28 i 29.10 (FLSA, JCMC, N. Urios;
R. Bastida).

Diferents

Torlit Burhinus oedicnemus: 4 exs. sobre els camps
de Reguerons el 23.09 (FXSA).

Falcó Cama-roig Falco vespertinus: 1 ex. a la
maresma el 21.09 (ARMC) i 1 ex. mascle jove el
22.09 (com. pers. JCMC).

Perdiu de Mar Glareola pratincola: 1 ex. a la
maresma el 9.09 (JCMC); especie força rara al delta a
la tardor.

Esmerla Falco columbarius: 1 ex. a la Ricarda el 4.10
(XLBA, DBRA, ABRA). 1 ex. femella sobre la Vidala
el 21.10 (FXSA, FLSA, RGBA); possible 1er exemplar
hivernant a la zona.

Corriol Petit Charadrius dubius: 9 exs. al Remolar i
1 ex. a ca l´Arana el 26.09 (XLBA). 2 exs. a
l´aeroport el 4.10 (XLBA, DBRA, ABRA).

Falcó Mostatxut Falco subbuteo: 1 ex. sobre
l´IRTA el 2.10 (FLSA, RGBA). 1 ex. a les restes de
l´Illa el 4.10 (XLBA, DBRA, ABRA).
•

LIMÍCOLES

Corriol Gros Charadrius hiaticula: 11 exs. a ca
l´Arana el 26.09 (XLBA). Mínim 7 exs. a la maresma
el 3.10 (FLSA, JCMC). 6 exs. a ca l´Arana el 4.10
(XLBA, DBRA, ABRA); darrera citació de pas
postnupcial.

RAL·LIDS FINS A GRUES

Corriol Pit-roig Charadrius morinellus: 1 ex. jove a
la platja de la Magarola el 26.09 (XLBA).
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Daurada Grossa Pluvialis apricaria: 1 ex. a ca
l´Arana el 4.10 (XLBA, DBRA, ABRA); primera
citació de pas postnupcial.

Becadell Comú Gallinago gallinago:
Diferents
observacions durant els dos mesos a la maresma

Pigre Gris Pluvialis squatarola: 1 ex. a la llacuna de
ca l´Arana el 20.09 (X. Sampere). 1 ex. a la
maresmna el 23.09 (P. Bescós). 2 exs. a cal Dalit el
26.09 (XLBA). 5 exs. a la platja de ca l´Arana el 4.10
(XLBA, DBRA, ABRA). 1 ex. a la maresma el 5.10 (R.
Bastida). 2 exs. a la maresma el 8.10 (FLSA).
Fredeluga Vanellus vanellus: 1 ex. a la maresma el
14.09 (JCMC). 10 exs. a la maresma l’1.10 (FLSA).
Uns 130 exs. el 6.10 (FLSA. A: Cens Quinzenal del
Remolar 2002); augment d´exemplars.
Territ Gros Calidris canutus: 4 exs. a ca l´Arana
l’11.10 (XLBA). 2 exs. al camp de futbol l’1.10 (FLSA)
fins el 13.10 (P. Bescós) on s´observa un sol
exemplar; darrera citació de pas postnupcial.

amb màxims destacables de 50 exs. l´1.10 (FLSA) i un
total de 65 exs. el 23.10 (FLSA. A: Cens Quinzenal del
Remolar 2002). Foto © Ferran López

Territ Tresdits Calidris alba: 1 ex. a la bassa dels
Pollancres el 30.09 (FLSA). 2 exs. a la platja del
Remolar el 22.10 (FMVB) i 3 exs. el 23.10 (FLSA. A:
Cens Quinzenal del Remolar 2002).

Tètol Cuanegre Limosa limosa: 1 ex. a la maresma
el 5.09 (JCMC). 2 exs. a la maresma el 7.09 (JCMC).
Un màxim de 4 exs. a la maresma el 26.09 (P.
Bescós).

Territ Menut Calidris minuta: Uns 10 exs. a la
maresma del 30.09 (FLSA) al 5.10 (FLSA). 15 exs. a la
maresma el 8.10 (FLSA). 4 exs. a ca l´Arana l’11.10
(XLBA); darrera citació de pas postnupcial.

Tètol Cuabarrat Limosa lapponica: 18 exs. a la
maresma el 5.09 (JCMC); primers exemplars en pas
postnupcial. 14 exs. en un prat de Reguerons el
23.09 (FXSA). 1 ex. a ca l´Arana el 26.09 (XLBA). 2
exs. a ca l´Arana l’11.10 i 12.10 (XLBA). 3 exs. a ca
l´Arana el 17.10 (XLBA, ABRA).

Territ de Temminck Calidris temminckii: 1 ex. a la
maresma l’1.09 (JCMC); darrera citació de pas
postnupcial.

Becut Numenius arquata: 2 exs. a la maresma els
dies 7 i 8.09 (JCMC).

TERRIT PECTORAL Calidris melanotos: Es
continua observant l´ex. jove a la maresma fins el dia
10.09 (RGBA, JCMC, FXSA). 1 ex. jove a la maresma
el 23.09 (JCMC, FMVB, ARMC, FXSA, V. Lomeña)
fins el 7.10 (FLSA); es tracta d´un segon exemplar
jove amb característiques diferents en el seu
plomatge. 1 ex. adult a ca l´Arana l’1.10 (FGPA,
PEGA); exemplar fotografiat. Un total de 3 exs. al
delta aquesta tardor! Vegeu fotos adjuntes.

Pòlit Cantaire Numenius phaeopus: 1 ex. sobre la
maresma el 16.09 (XLBA).
Gamba Roja Pintada Tringa erythropus: Diferents
observacions a la maresma durant els dos mesos
amb un màxim de 8 exs. els dies 9.10 (FLSA, JCMC) i
29.10 (FLSA) i 9 exs. el 29.10 (R. Bastida).
Gamba Roja Vulgar Tringa totanus:
observacions durant els dos mesos.

Territ Becllarg Calidris ferruginea: 5 exs. a la
maresma (P. Bescós) i 2 exs. a ca l´Arana fins el
26.09 (XLBA); darrera citació de pas postnupcial.

Poques

Siseta Tringa stagnatilis: 1 ex. a la maresma el 26.09
(P. Bescós); darrera citació de pas postnupcial.

Territ Variant Calidris alpina:
Diferents
observacions a la maresma durant els dos mesos
amb un màxim de 40 exs. el 3.10 (FLSA, JCMC) i
5.10 (FLSA).

Gamba Verda Tringa nebularia: Un màxim de 12
exs. a la maresma durant els dos mesos el 26.09 (P.
Bescós).

Batallaire
Philomachus
pugnax:
Poques
observacions durant els dos mesos a la maresma
amb un màxim de 6 exs. a la bassa dels Pollancres el
7.10 (FLSA, JCMC).

Xivita Tringa ochropus: 3 exs. a la maresma l’1.10
(FLSA) i 4 exs. el 4.10 (FLSA).
Valona Tringa glareola: 4 exs. a la maresma el 8.10
(FLSA).

Becadell Sord Lymnocryptes minimus: 1 ex. a la
maresma el 22.10 (ABRA) i 23.10 (FLSA, V. Eredia).

Xivitona Actitis hypoleucos: 1 ex. a la maresma el
6.10 (FLSA. A: Cens Quinzenal del Remolar 2002).
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Esquerra: Segon exemplar de primer hivern de Territ
pectoral Calidris melanotos de la tardor 2002 a la
maresma de les Filipines (Foto © Ricard Gutiérrez). A
dalt, adult de territ pectoral vist a ca l’Arana (Foto ©
Ferran González Prat i Pau Esteban)
•

PARÀSITS, LARIDS , XATRACS I GAVOTS

Destaquem la presència d’un gavià atlàntic, el de potes
roses, a cal Tet en un entorn on són abundants els seus
congèneres de potes grogues. També sorprenent la cita
d’un paràsit cuapunxegut a l’interior i lluny de la costa.
Paràsit Cuapunxegut Stercorarius parasiticus: 1
ex. jove dins de ca l´Arana el 26.09 (XLBA) i dins la
maresma el 7.10 (FLSA, JCMC); llocs innusuals.
Gavina Capnegra Larus melanocephalus: 110 exs. a
la platja del Remolar el 6.10 (R. Bastida). 6 exs. a la
maresma el 23.10 (FLSA. A: Cens Quinzenal del
Remolar 2002).
Gavina Corsa Larus audouinii: 2 exs. a cal Tet el
4.10 (XLBA, DBRA, ABRA). 3 exs. a cal Tet el 17.10
(XLBA, ABRA).
Gavià Argentat de potes grogues Larus
cachinnans michahellis: Diferents observacions per tot
el delta. 1.200 exs. a la maresma el 6.10 (FLSA. A:
Cens Quinzenal del Remolar 2002).
GAVIÀ ARGENTAT DE POTES ROSES Larus
argentatus: 1 ex. de 3er hivern a la llacuna de cal Tet
el 4.10 (XLBA, ABRA, DBRA).

Juvenil de Fumarell alablanc Chlidonias leucopterus a la
maresma de les Filipines el 13.9.2002 Foto © Ricard
Gutiérrez.

Fumarell Carablanc Chlidonias hybrida: 1 ex. a la
maresma el 7.10 (FLSA, JCMC); darrera citació de
pas postnupcial.

•

COLOMS A FALCIOTS

Xixella Columba oenas: 14 exs. a l´Illa el 16.09
(XLBA). 2 exs. a les restes de l´Illa i 1 ex. a ca
l´Arana el 4.10 (XLBA, DBRA, ABRA). 4 exs. sobre
la maresma el 6.10 (FLSA).

Fumarell Alablanc Chlidonias leucopterus: 1 ex.
adult a la maresma el 5.10 (FLSA). 1 ex. d 1er hivern
a la maresma el 7.10 (FLSA, JCMC); darrera citació
de pas postnupcial.

Tudó Columba palumbus: Uns 20 exs. a la bassa dels
Pollancres el 7.10 (FLSA, JCMC). Mínim 30 exs. a la
bassa dels Pollancres el 8.10 (FLSA). 14 exs. el 23.10
(FLSA. A: Cens Quinzenal del Remolar 2002).

Gavot Alca torda: 1 ex. des del mirador de cal
Francès el 26.10 (FP?A, FPVA); primera citació de
pas postnupcial.

Tórtora Turca Streptopelia decaocto:
Poques
observacions pel Remolar. 2 exs. el 6.10 (FLSA. A:
Cens Quinzenal del Remolar 2002).
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Cuereta Blanca Motacilla alba: Observacions
diàries.

Tórtora Vulgar Streptopelia turtur: 16 exs. al terme
del Prat el 16.09 (XLBA). 1 ex. a ca l´Arana el 4.10
(XLBA, DBRA, ABRA).

Cuereta Groga Motacilla flava: 1 ex. a la maresma
el 29.10 (R. Bastida); darrera citació de pas
postnupcial.

Falciot Negre Apus apus: 6 exs. sobre l´Hospitalet
l’11.10 (R. Bastida); darrera citació de pas
postnupcial.
•

•

TÚRDIDS

Cargolet Troglodytes troglodytes: 1 ex. a la pineda
del cal Tet el 30.10 (FLSA, RGBA, FXSA).

BLAUETS A PICOTS

Blauet Alcedo atthis: Pocs reculls durant els dos
mesos. 2 exs. el 6.10 (FLSA. A: Cens Quinzenal del
Remolar 2002).

Pardal de Bardissa Prunella modularis: 1 ex. anellat
al Remolar l’1.10 (JCMC); primera citació de pas
postnupcial.

Abellerol Merops apiaster: 1 ex. sobre l´estació
biològica el 9.10 (FLSA); darrera citació de pas
postnupcial.

Pit-roig Erithacus rubecula: 4 exs. anellats al Remolar
el 24.09 (JCMC); primera citació de pas postnupcial.
Rossinyol Luscinia megarhynchos: 1 ex. anellat al
Remolar el 17.09 (JCMC); darrera citació de pas
postnupcial.

Gaig Blau Coracias garrulus: 2 exs. joves als restes
de l´Illa el 16.09 (XLBA). 1 ex. a la maresma el 19.09
(X. Sampere). 1 ex. a la maresma el 30.09 (FXSA). 1
ex. de 1er hivern a la maresma els dies 7.10 (FLSA) i
12.10 (RACB); darrera citació de pas postnupcial.
Colltort Jynx torquilla:
l’11.10 (JCMC).
•

Cotxa Blava Luscinia svecica: Un total de 40 exs.
anellats al Remolar durant el mes de setembre
(JCMC) i 7 exs. a l´octubre (JCMC).

1 ex. anellat al Remolar

Cotxa Cua-roja Phoenicurus phoenicurus: 1 ex.
anellat al Remolar l’11.09 (JCMC); primera citació de
pas postnupcial. 1 ex. anellat al Remolar el 22.10
(JCMC); darrera citació de pas postnupcial.

ALAUDIDS, ORENETES I TITELLES

Bitxac Rogenc Saxicola rubetra: 1 ex. anellat al
Remolar l’11.09 (JCMC). 1 ex. al camí de València el
17.10 (XLBA, ABRA).

Cogullada Vulgar Galerida cristata:
Poques
observacions. 2 exs. a la platja del Remolar el 23.10
(FLSA. A: Cens Quinzenal del Remolar 2002).

Bitxac Comú Saxicola torquata: Poques citacions
durant els dos mesos.

Alosa Vulgar Alauda arvensis:
Diferents
observacions durant el mes d’octubre amb un màxim
de 60 exs. als calaixos de depuració del riu el 30.10
(FLSA, RGBA, FXSA).
Oreneta Vulgar Hirundo rustica:
diàries.

Còlit Ros Oenanthe hispanica: 1 ex. a la maresma el
23.09 (P. Bescós). 1 ex. a la platja del Remolar el
23.10 (FLSA, V. Eredia); darrera citació de pas
postnupcial.

Observacions

Oreneta Cua-rogenca Hirundo daurica: 1 ex. a la
maresma el 14.09 (JCMC).

Tord Comú Turdus philomelos: 1 ex. a la maresma
el 19.09 (FMVB); primera citació de pas postnupcial.
2 exs. anellats al Remolar el 3.10 (JCMC).

Oreneta Cuablanca Delichon urbica: 3 exs. el
25.10 (P. Bescós); darrera citació de pas postnupcial.

Griva Turdus viscivorus: 3 exs. sobre la maresma el
28.10 (JCMC).

Piula dels Arbres Anthus trivialis: 1 ex. al Prat el
16.09 (XLBA).

•

Titella Anthus pratensis: 3 exs. a ca l´Arana el 4.10
(XLBA, DBRA, ABRA). 8 exs. el 23.10 (FLSA. A: Cens
Quinzenal del Remolar 2002).

SÍLVIDS

Trist Cisticola juncidis: Observacions diàries.
Boscarler Pintat Gros Locustella naevia:
anellat al Remolar el 10.09 (JCMC).

Grasset de Muntanya Anthus spinoletta: 1 ex. a la
maresma el 6.10 (FLSA. A: Cens Quinzenal del Remolar
2002); primera citació de pas postnupcial.

1 ex.

Boscarler Comú Locustella luscinioides: 2 exs.
anellats al Remolar el 6.09 (JCMC), 1 ex. el 10.09
(JCMC), 1 ex. el 16.09 (JCMC), 1 ex. el 19.09
(JCMC), 1 ex. el 25.09 (JCMC), 1 ex. l’1.10 (JCMC).

Cuereta Torrentera Motacilla cinerea: 1 ex. a la
maresma el 4.10 (FLSA).
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Boscarla dels Joncs Acrocephalus schoenobaenus: 2
exs. a ca l´Arana el 16.09 (XLBA).

•

Bosqueta Vulgar Hippolais polyglotta: 1 ex. anellat
al Remolar el 3.10 (JCMC).

Garsa Pica pica: Observacions diàries.

Tallarol de Garriga Sylvia cantillans: 1 ex. anellat al
Remolar el 27.09 (JCMC). 1 ex. a la Magarola el 4.10
(XLBA, DBRA, ABRA); darrera citació de pas
postnupcial.

•

Observacions

Pardal Comú Passer domesticus: Observacions
diàries.

Tallarol Gros Sylvia borin: 2 exs. anellat al Remolar
el 2.09 (JCMC); primera citació de pas postnupcial. 2
exs. anellats al Remolar el 2.10 (JCMC); darrer
exemplar anellat de l´any.

Pardal Xarrec Passer montanus: Observacions
diàries.
•

Mosquiter Pàl.lid Phylloscopus bonelli: 1 ex. anellat
al Remolar el 27.09 (JCMC).

FRINGIL·LIDS I EMBERÍZIDS

Pinsà Vulgar Fringilla coelebs: Uns 20 exs. sobre la
rirea de St. Climent el 17.10 (FLSA).

Mosquiter Comú Phylloscopus collybita: 1 ex. als
itineraris el 14.09 (JCMC); primera citació de pas
postnupcial. Un total de 167 exs. anellats al Remolar
durant el mes d´octubre (JCMC).

•

ESTORNELLS I PARDALS

Estornell Vulgar Sturnus vulgaris:
diàries.

Tallareta Vulgar Sylvia communis: 5 exs. anellats al
Remolar el 23.09 (JCMC). 1 ex. a ca l´Arana el 17.10
(XLBA, ABRA); darrera citació de pas postnupcial.

Mosquiter de Passa Phylloscopus trochilus:
anellat al Remolar el 8.10 (JCMC).

CÒRVIDS

Passerell Comú Carduelis cannabina: 2 exs. a la
maresma el 22.10 (FLSA, RGBA, FXSA, ARMC).
Repicatalons Emberiza schoeniclus: 1 ex. a la llacuna
de cal Tet el 6.10 (FLSA. A: Cens Setmanal d´Ocells a
la Llacuna de cal Tet 2002); primera citació de pas
postnupcial.

1 ex.

REIETONS FINS A LÀNIDS

Cruixidell Miliaria calandra: 2 exs. a la maresma el
13.10 (FLSA, ECLA, MMVA, XE?A).

Bruel Regulus ignicapillus: 1 ex. a la pineda de cal Tet
el 30.10 (RGBA, FLSA, FXSA).

•

EXÒTICS

Cigne Negre Cygnus atratus: Es continua observant
l´exemplar escapat de cautivitat pel Remolar (FLSA).

Mastegatatxes Ficedula hypoleuca: 2 exs. anellats al
Remolar el 26.09 (JCMC).

Cotorra de Kramer Psitacula krameri: 14 exs. al
Prat el 16.09 (XLBA). 5 exs. sobre el càmping Toro
Bravo el 2.10 (FLSA) i 2 exs. el 3.10 (FLSA, FXSA,
FMVB) i 2 exs. a St. Climent el 5.10 (R. Bastida).

Mallerenga Emplomallada Parus cristatus: 1 ex.
anellat al Remolar el 29.10 (JCMC).
Teixidor Remiz pendulinus: 12 exs. a la maresma el
12.10 (FLSA). 1 ex. recapturat al Remolar el 23.10
procedent d´Alemanya (JCMC, FLSA).

Bec de Corall Senegalès Estrilda astrild: 1 ex. a la
jonquera dels Reguerons el 23.09 (FXSA). 2 exs. a la
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maresma el 29.09 (P. Bescós). 3 exs. al pont de la
Vidala el 4.10 (FLSA). Vegeu foto pàgina anterior de
les dues espècies . Esquerra troglodytes, dreta astrild.
24.10.2002(Foto © Ricard Gutiérrez)

Múnia Roig Amandava amandava: 1 ex. a la
maresma els dies 6 i 8.09 (JCMC).
Cacatúa Cacatoe galerita: 1 ex. el 22.09 (P. Bescós).
1 ex. a la capçalera de la Vidala el 5.10 (R. Bastida);
es continua observant l´ex. escapat de cautivitat
urant els dos mesos.

Bec de Corall Estrilda troglodytes: 2 exs. a la riera
de St. Climent el 6.10 (R. Bastida).
Euplectes afer: 1 ex. al Remolar el 19.09 (FMVB).

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
Néstor Urios
JCMC – Joan Castelló
ARMC – Armand Ramal
Pedro Bescós
MMVA – Moisés Moreno
DBRA – Dani Burgas
Raúl Bastida
PEGA – Pau Esteban
EGPA- Emma Guinart
Vanessa Eredia
RACB – Rafa Armada
FGPA – Ferran Gonzàlez
Vanessa Lomeña
RGBA – Ricard Gutiérrez
FLSA – Ferran López
Xavier Sampere
XE?A – Xavier Escobar
FMVB – Francisco Macia
XLBA – Xavier Larruy
FPVA – Ferran Pujol
FP?A – Francesc Pujol
Jarone Pinhassi
FXSA – Francesc Xavier
Juan Bescós
Santaeufèmia

•

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 setembre i octubre de 2002. Si voleu més informació, consulteu la plana
d’internet del SMC a http://www.gencat.es/servmet/

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

20,8ºC
16,8ºC (absoluta 11,2ºC el 26.09)
24,9ºC (absoluta 28,5ºC el 9.9)
47,6 mm (màxim 15,5 l el 3.9).
11
0

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

17,6ºC
13,6ºC (absoluta 9,3ºC el 19.10)
22,1ºC (absoluta 24,3ºC el 1.10)
236,9 mm (màxim 139,9 l el 9.10).
6
0
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