Editat i recopil.lat per Ferran López i Ricard Gutiérrez

• No. 15 Maig i Juny 2003
Els mesos de maig i juny representen la fi del pas prenupcial que ens dona algunes
observacions interessants com les de bosqueta icterina, i sobre tot, la temporada
nidificant amb la majoria d’ocells aquàtics en el moment àlgid de la cria. Enguany
però, la reserva per un costat es veia afectada per les obres de desviament del
Llobregat: la llacuna de cal Tet ja estava conformada i seria emprada per algunes
espècies com la primera cita històrica del cria de l’ànec blanc a Catalunya fora del
delta de l’Ebre. Per altra banda l’aeroport continuava inexorablement amb el seu
calendari d’obres que afectaren part de la Reserva Natural del Remolar-Filipines.
Justament i de forma casual una sobtada baixada del nivell de l’aigua a la finals de
maig a la maresma de les Filipines va coincidir amb un moment de màxima
activitat d’aquestes obres. Moltes espècies es van ressentir i per exemple la
majoria de les fotges banyudes alliberades l’abril es van dispersar. Totes però?: no.
Una parella va niar i va constituir el primer cas conegut de la història de cria
d’aquesta espècie a Catalunya. I és que,malgrat les adversitats, la natura s’entesta
en no abandonar aquest ara més que mai amenaçat i compromés Delta del
Llobregat.
•

global de l’espècie al delta sembla força estable
respecte dels censos complerts de fa uns anys.

OCELLS MARINS

Cabusset Tachybaptus ruficollis: Observacions
diàries. 35 pp nidificants entre maresma, Vidala,
riera de St. Climent i llacuna del Remolar
(FLSA, X. Dot, MIBA). Cens d’Ocells
Nidificants: 5 pp nidificants a la llacuna de la
Murtra (FLSA, FSEB, X. Dot) i 4 pp més a la
Murtrassa (FLSA). 2 pp nidificants a la llacuna
de la Ricarda (FLSA, X. Dot). 2 pp nidificants al
paratge de les Filipines (FLSA). 7 pp nidificants a
Reguerons (XLBA; FLSA). 4-6 pp nidificants a
can Dimoni (X. Sampere). 1 pp nidificant a la
bassa del Pryca (FLSA, FSEB).

Cabussó Coll-negre Podiceps nigricollis: 1 ex.
dins l’aeroport el 6.V (ACHA). 1 ex. a la Vidala
del 6.V (RGBA) al 10.V (R. Bastida; A.
Rodríguez).
Ocell de Tempesta Hydrobates pelagicus.
Davant les costes del Delta del Llobregat i del
Garraf s’observa un total d’11 exemplars en
data 30.V(RGBA,FSEB,FLSA). L’espècie ha de
ser regular el maig-juny a la costa a partir de les
2 milles nàutiques

El total de 60-62 p detectades no inclou la majoria
dels canals de Viladecans i Gavà que acullen
algunes desenes de parelles pel que la situació

Baldriga Cendrosa Calonectris diomedea: 10
exs. davant la Murtra el 7.V (XLBA). 3 exs.
davant les costes del Delta del Llobregat i
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inundada com per atraure als ardeids nidificants
tardans com ara el martinet de nit, el blanc o
l’esplugabous. Es dona la circumstància que tenim
durant uns dies nius de bernat pescaire, el
nidificant més primerenc, sobre terreny sec.. Només
una correcta gestió dels nivells hídrics, prou dificil
ara mateix.
Martinet Menut Ixobrychus minutus: Diferents
observacions durant els dos mesos. 1 ex.
mascle a la UPC de Castelldefels el 12.V
(FLSA). 1 ex. mascle amb 2 polls a la maresma
el 28.VI (FLSA). Entre 6 i 9 pp nidificants a la
maresma del Remolar, Vidala i llacuna del
Remolar durant el mes juny (FLSA, FSEB, X.
Dot).
Només tenim dades concretes de nidificació
aquests dos mesos de la zona del Remolar on la
quantitat detectada és netament superior a la que
veiem anys enrera
Martinet de Nit Nycticorax nycticorax: 7 exs. a
la bassa dels Pollancres el 3.V (R. Bastida). 1 ex.
sobre Reguerons el 22.V (XLBA). 8 exs. al
canyar de la maresma el 3.VI (FLSA, X.
Sampere, X. Dot). 1 ex. a la bassa dels
Pollancres el 28.VI (FLSA).
Es comporta el 2003 com a estiuejant aquests
mesos sense arribar-hi a niar

Garraf el 30.V (RGBA,FSEB, FLSA). Regular a la
plataforma continental del delta on es troba
associada a vaixells de pesca, sobre tot a partir
de les 3 milles nàutiques.
Baldriga Balear Puffinus mauretanicus: Uns 80
exs. des del mirador de cal Francès el 3.V (R.
Bastida). Uns 20 exs. davant la murtra el 7.V
(XLBA). 218 exs. davant les costes del Delta
del Llobregat i Garraf el 30.V (RGBA,FSEB,
FLSA). Concentracions d’alimentació en plena
època nupcial de l’espècie a Balears.

Martinet Ros Ardeola ralloides: 7 exs. sobre la
gola del Remolar el 3.V (R. Bastida). 1 ex. disn
l’aeroport el 7.V (ACHA). 1-2 exs. a Reguerons
els dies 7.V, i 8.V (XLBA, GSPA). 2 exs. al
triangle de cal Tudela el 9.V (FGPA). 1 ex. a la
Vidala el 20.V (FLSA, X. Dot). 1 ex. a la
maresma els dies 6.VI (RGBA) i 7.VI (X.
Sampere). 1 ex. a Reguerons el 20.VI (XLBA).
Un altre any amb exemplars estiuejants continuats
els dos mesos però sense niar-hi.

Baldriga Mediterranea Puffinus yelkouan: 1
ex. davant la Murtra el 7.V (XLBA). 1 ex. davant
les costes del Delta del Llobregat i Garraf el
30.V (RGBA,FSEB, FLSA). Més escassa en
aquesta època que la baldriga balear.

Martinet Blanc Egretta garzetta: Observacions
diàries. Estiuejant no reproductor el 2003

Mascarell Sula bassana: 2 exs. immaturs des
del mirador de cal Francès el 3.V (R. Bastida) i
3 exs. el 10.V (R. Bastida). 5 exs davant les
costes del Delta del Llobregat i Garraf el 30.V
(RGBA,FSEB, FLSA).

Agró Blanc Egretta alba: 3 exs. a la maresma
el 10.V (A. Rodríguez) on l’11.V encara hi havia
2 exs. (ARMC). 1 ex. sobre la Vidaleta el 14.V
(ARMC). 1 ex. a la platja de Militars el 28.V
(ED?B, PEGA, FGPA). 1 ex. a la llacuna de cal
Tet el 25.VI (PEGA, RCSA, JM?E).

Corb Marí Gros Phalacrocorax carbo: 3 exs. a
la maresma el 6.V (RGBA) i 7.V (FLSA, MIBA).
1 ex. a la llacuna de la Ricarda el 9.V (FLSA, I.
Valls).
•

Bernat Pescaire Ardea cinerea: Observacions
diàries. 7 parelles nidificants al canyar de la
maresma durant el mes de maig (RGBA, FSEB,
FLSA, ARMC); cens oficial de les RRNN delta
del Llobregat 2003. 1 ex. adult intentant agafar
un poll de Xibec Netta rufina a la Vidala el 20.V
(FSEB).
El bernat és l’ardeida que més aviat comença a
niar a la reserva i es va veure lliure de la baixada

ARDÈIDES I SIMILARS

La baixada sobtada del nivell de la maresma que
no té cap explicació sinó és lligada a les obres de
l’aeroport impedeix que hi hagi una superfície prou
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de nivells sobtada de finals de maig. La població
nidificant semba estabilitzada ara entorn de les 7a
10 parelles.

Cigonya Blanca Ciconia ciconia: 1 ex. a la
maresma el 27.V (FSEB).; darrera citació de pas
prenupcial.

Agró Roig Ardea purpurea: 2 exs. a la llacuna
del Remolar el 7.V (X. Sampere). Mínim 10 exs.
a la maresma el 20.V (FLSA, X. Dot). 1 ex.
volant sobre Reguerons el 27.V (XLBA);
possible darrera citació de pas prenupcial. 1 pp
nidificant al Remolar durant el mes de juny
(FSEB, FLSA); descens d’exs. nidificants a la
zona.
Nia una parella al Remolar el 2003

Becplaner Platalea leucorodia: 1 ex. a la
maresma el 6.V (RGBA), 17.V (FLSA; P.
Bescós), 20.V (FLSA, MIBA, X. Dot, J. De la
Fuente) i 21.V (RGBA).
Flamenc Phoenicopterus ruber: Observació d’1
ex. a la maresma durant tot el mes de maig
(FLSA) fins el 5.VI (P. Bescós).

La zona del canyissar de la maresma on nien els bernats a principis de maig durant el cens de nidificants. La ma
indica un niu de bernat pescaire amb quatre ous com es veu a baix a la dreta.
•

haguessin malograt algun intent de nidificació. Per
quan la tranquilitat?

ANÀTIDES

Cigne Mut Cygnus olor: Encara s’observa l’ex. a
la maresma i llacuna de cal Tet durant els dos
mesos (FLSA; PBGA).Estiuejant no reproductor.

Pràcticament ens hem acostumat a la presència del
cigne mut a la zona de les reserves que va de
costat amb el cigne negre sense que, per sort,
haguem tingut reproducció ‘grisa’. Ara bé, pel que
fa als seus parents de les espècies salvatges, nia
per primer cop a la història del delta l’ànec blanc, i
ho tornen a fer xibec i cullerot, a banda dels
comuns collverds. El griset torna a estiuejar sense
que podem confirmar la nidificació si bé un altre
cop, no podem garantir que pertorbacions en la
seva àrea de cria principal, les Filipines, no

Ànec Blanc Tadorna tadorna: Diferents
observacions durant els dos mesos destacant 3
exs. a la maresma el 18.V (FLSA) i 30.VI (P.
Bescós) i 3 exs. a la llacuna de cal Tet el 21.V
(AFAA, FGPA). Una parella amb 11 pollets a la
llacuna de cal Tet el 27.V (FLSA, I. Valls);
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maresma durant el mes de maig (FLSA, FSEB,
RGBA; PBGA). Estiuejant del que no es comprova
la reproducció si bé ha de ser probable perquè
s’observen els mateixos exemplars amb regularitat
tota la temporada. No es pot descartar que
haguessin patit els efectes de la sequera ‘sobtada’
de la maresma.

Una parella nidificant segura. Una altra estiuejant
no reproductora. Aquesta és la 1ª citació coneguda
del Delta del Llobregat d’aquesta anàtida que, fins
ara, nomes tenia com a únic lloc de cria de
Catalunya el delta de l’Ebre.
Ànec Griset Anas strepera: 1-2 parelles a la

Dos dels mascles estiuejants de griset, que van restar tota la temporada a la zona de la maresma (Ricard
Gutiérrez)
Ànec
Collverd
Anas
platyrhynchos:
Observacions diàries. 1 ex. mel.lánic a la Murtra
el 17.VI (FLSA, X. Dot). Sobre les 400 pp
nidificants en tot el delta (FLSA, FSEB, X.
Sampere, X. Dot.).
L’estimació de 400 parelles nidificants és
fonamentada en el cens de mascles i també de
parelles amb polls al delta. Per bé que aquesta
espècie és de mal censar, val a dir que hi ha un
increment respecte de les xifres dels anys vuitanta.noranta però l’espècie sembla estable al menys els
darrers cinc anys.

la Vidala el 2.V (FLSA, RGBA, ARMC; R.
Bastida); 1º data de nidificació. Fins a 3 parelles
nidificants amb polls a la Vidala el 20.V (FLSA).
L’estimació de tres parelles nidificants segures (tot
i la presència de fins a nou exemplars mascles a
principis de maig) està en consonància amb els
resultats dels darrers anys.
Morell Cap-roig Aythya ferina: 2 exs. mascles
més 1 ex. femella a l’aeroport el 6.V (ACHA). 3
exs, mascles més 2 exs. femelles a la Vidala el
14.V (FSEB, ARMC, X. Sampere).
No cria el 2003 i només es comporta com a
estiuejant no reproductor. Els darrers anys havia
niat en petit nombre també a la zona del Remolar.

Ànec Cullerot Anas clypeata: 1 ex. mascle a la
maresma el 6.V (RGBA) i a la bassa del Pí el
20.VI (FLSA, X. Dot). 1 ex. femella amb 12 polls
a la Vidala durant el mes de juny (RN. RemolarFilipinas); enguany 1 pp nidificant.
Nidificant segur. Nia una parella a la RN RemolarFilipines, on ho sol fer els darrers anys.

Morell de Plomall Aythya fuligula: 1 parella al
golf el 8.V (ABBB, ACHA). 1 parella a la Vidala
el 10.V (R. Bastida); darrera citació de pas
prenupcial.

Xibec Netta rufina: Diferents observacions
durant els dos mesos. 1 ex. femella amb polls a
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Femella de Xibec amb dos dels seus polls a la Vidala (Ricard Gutiérrez). Fora del delta de l’Ebre, aquesta és la
seva única localitat de cria a Catalunya.
•

durant els dos mesos. S’observa un niu en un
poste elèctric a la zona nord del terme
municipal del Prat de Llobregat (fotografia
adjunta).

RAPINYAIRES

Cap observació fora del comú llevat potser de les
dues de falcó de la Reina. El xoriguer i l’arpella
continuen niant al Delta malgrat les
circumnstàncies que especialment afecten els
territoris de la darrera.

Falcó Cama-roig Falco vespertinus: 1 ex.
femella a l’aeroport el 25.V (SFAP). 1 ex.
femella adulta a Reguerons el 26.V (JOSA);
segurament es tracti del mateix ex.

Aligot Vesper Pernis apivorus: 1 ex. sobre la
bassa dels Pollancres el 28.V (FLSA); darrera
citació de pas prenupcial.

Falcó Mostatxut Falco subbuteo: 1 ex. sobre la
maresma el 27.V (FSEB). 1 ex. a l’aeroport el
28.V (SFAP). 1 ex. sobre Reguerons el 6.VI
(XLBA); darrera citació de pas prenupcial.

Milà Negre Milvus migrans: 1 ex. atropellat per
un avió a l’aeroport el 19.V (SFAP).

Falcó de la Reina Falco eleonorae: 1 ex. a
Reguerons el 30.V (XLBA). 1 ex. sobre la gola
del riu el 25.VI (PEGA, JMSD).

Arpella Vulgar Circus aeruginosus: Observació
d’1ex. femella adulta durant els dos mesos a la
maresma i Pas de les vaques (FLSA, FSEB,
RGBA) que finalment niaria al Pas de les
Vaques-Remolar.

Falcó Pelegrí Falco peregrinus: 1 ex. sobre
Reguerons el 8.V (XLBA, GSPA).

Xoriguer Comú Falco tinnunculus: Diferents
observacions per diferents indrets del delta
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Polls ‘pratencs’ de Xoriguer Comú al seu niu (Ricard Gutiérrez)
•

Polla
d´Aigua
Gallinula
chloropus:
Observacions diàries. Nidificant freqüent.

RAL·LIDS FINS A GRUES

La nidificació de la fotja banyuda és potser la millor
i més important notícia de la temporada al delta.
No únicament constata la idoneitat del medi de la
reserva per a l’espècie sinó que ens dona més
importància internacional per a la protecció de la
zona. Mentrestant, continua el nombre de parelles
nidificants de polla blava, que establim en un
mínim de tres.

Polla Blava Porphyrio porphyrio: Diferents
observacions durant els dos mesos a la
maresma. 1 ex. adult amb 2 polls a la maresma
el 5.VI (PBGA) i 1 ex. adult i 3 polls a la
maresma el 13.VI (PBGA); 3ª pp nidificant de
l’any.
És possible que hagi colonitzat ja algun altre indret
del delta però de moment gairebé totes les dades
procedeixen de la zona del Remolar on enguany
censem tres parelles nidificants.

Rascló Rallus aquaticus: 4 parelles a Reguerons
durant maig i juny (XLBA). Nidificant molt
localitzat. Només obtenim aquestes referències dels
Reguerons ja que no el trobem en cap altre indret
del delta.

Fotja Vulgar Fulica atra: Observacions diàries.
82 pp nidificants en tot el delta (FLSA, FSEB,
RGBA, X. Sampere, X. Dot, I. Valls.).
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nidificació d’aquesta espècie al delta.
No hi havia cap dada històrica de la nidificació de
la fotja banyuda al delta del Llobregat ni a
Catalunya. Aquesta és la primera de coneguda i
constitueix un èxit sense precedents d’aclimatació
molt ràpida als llocs de reintroducció en el marc del
programa de reintroducció de l’espècie a Catalunya.

La quantitat de 82 parelles censades és significativa
i en sintonia amb les dades dels darrers anys.
Fotja Banyuda Fulica cristata: Es continuen
observant els diferents exemplars alliberats
durant els dos mesos. 1 parella (WC, 03U) amb
un niu a la Vidala el 20.V (FLSA, X. Dot) on el
10.VI s’observen els adults amb 3 pollets de
pocs dies (FLSA, FSEB, ARMC); 1ª citació de

La imatge més preuada: la fotja banyuda amb el seu pollet a la RN Remolar-Filipines (Ferran López)
•

Cens d’Ocells Nidificants: 108 pp nidificants en
tot el delta (RGBA, FSEB, FLSA, ARMC), greument
afectats per la sequera de la maresma en el cas de
les Filipines circumstància que provoca la baixada
de la població respecte d’anys anteriors.

LIMÍCOLES

Garsa de Mar Haematopus ostralegus: 14 exs.
davant la gola de la Bunyola el 12.V (FGPA,
PEGA); màxim prenupcial. 2 exs. a la gola de la
Bunyola el 29.V (X. Sampere), 28.V (PEGA,
FGPA, ED?B) i 3exs. el 30.V (ED?B, FGPA);
darrera citació de pas prenupcial.

Bec d´Alena Recurvirostra avosetta: Moltes
observacions durant el mes de maig a la
maresma i als calaixos de depuració destacant
uns màxims de 5 exs. a la maresma el 3.V
(JCMC), 6.V (RGBA) i 7.V (FLSA; PBGA) i 4
exs. als calaixos de depuració el 9.V (FGPA) i 1
ex. el 7.VI (X. Sampere); darrera citació de pas
prenupcial.

Cames Llargues Himantopus himantopus:
Diferents observacions durant els dos mesos.
108 pp nidificants en tot el delta (FLSA, FSEB,
RGBA, X. Sampere).
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Becs d’alena a la maresma de les Filipines a principis de maig (Ricard Gutiérrez)
Torlit Burhinus oedicnemus: 1 ex. a la maresma
el 9.VI (ARMC, FSEB); dada aïllada.

del golf encara que hi ha d’altres zones on s’ha
produit un fort descens com ara la platja de
Viladecans (QBFA, TMPA, FCCA; I. Valls). En el
següent noticiari facilitarem el nombre total n de
parelles nidificants del 2003.

Perdiu
de
Mar
Glareola
pratincola:
Observacions durant tot el mes de maig
(FLSA). 1 ex. a cal Tet (ACHA) i 1 ex. a la
maresma el 28.V (FLSA.); darrera citació de pas
prenupcial.

Pigre Gris Pluvialis squatarola: Diferents
observacions durant el mes de maig destacant
un màxim de 10 exs. a la platja del Remolar el
7.V (FSEB, I. Valls). 1 ex. a la maresma el 25.V
(JSPA); darrera citació de pas prenupcial.

Corriol Petit Charadrius dubius: 1 parella
cridant a la gola de la Bunyola el 30.V (ED?B,
FGPA); estiuejant probable nidificant a la zona
de la Bunyola.
Nidificant no censat enguany

Fredeluga Vanellus vanellus: Observacions
durant els mesos de maig i juny a la maresma
d’1–2 exs. adults (FLSA, RGBA, FSEB; PBGA).
Es veuen els dos exemplars fent parades
nupcials sobre la maresma però sense cap dada
de nidificació directa (FLSA; RGBA). Estiuejant
no reproductor. Des del 1984 que no s’observaba
al Delta del Llobregat una parada nupcial de
fredeluga. Aquesta parada pot ser considerada com
un petit indici reproductor que veurem si es
consolida en els propers anys.

Corriol Gros Charadrius hiaticula: Moltes
observacions durant tot el mes d’abril destacant
un màxim de 140 exs. a cal Roc el 7.V (XLBA).
Uns 60 exs. en un estol a la maresma el 27.V
(FLSA); darrera citació de pas prenupcial. 1 ex.
a la maresma el 29.VI (FLSA, JAPC); 1ª citació
de pas postnupcial.
Corriol Camanegre Charadrius alexandrinus:
Es continua treballant en l’estudi d’aquesta
espècie en tot el litoral deltaic. A finals de juny
es fan les corresponents avaluacions i es
detecta un devallada important degut a
l’afectació de les obres del riu i la problemàtica
amb gossos i gats. Malgrat aquest fet, es manté
la zona més important de nidificació a la platja

Territ Gros Calidris canutus: 2 exs. a l’aeroport
el 7.V (ACHA); 1ª citació de pas prenupcial, fins
el 28.V a la maresma (FLSA. a: Cens Quinzenal
del Remolar 2003); darrera citació de pas
prenupcial.
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Gamba Roja Vulgar Tringa totanus: Diferents
observacions durant el mes de maig amb un
màxim de 20 exs. a la maresma (FLSA) i 30 exs.
a cal Roc el 7.V (XLBA). 1-2 exs. estiuejant a la
maresma durant tot el mes de juny (FLSA;
PBGA).

Territ Tresdits Calidris alba: Moltes
observacions durant el mes de maig destacant
un màxim de 63 exs. a la gola de la Bunyola el
9.V (FLSA, I. Valls. a: Cens Setmanal de la Llacuna
de cal Tet 2003). 13 exs. a la gola de la Bunyola
el 22.V (ACHA); darrera citació de pas
prenupcial.

Siseta Tringa stagnatilis: 1 ex. a la maresma el
2.V (JCMC); darrera citació de pas prenupcial. 1
ex. a la maresma el 29.VI (FLSA, JAPC); 1ª
citació de pas postnupcial.

Territ Menut Calidris minuta:
Moltes
observacions durant el mes de maig destacant
71 exs. a cal Roc el 7.V (XLBA) i 61 exs. als
calaixos de depuració el 16.V (FGPA). 1 ex. a la
gola de la Bunyola el 30.V (ED?B, FGPA). 8 exs.
a la maresma el 20.VI (PBGA); darrera citació
de pas prenupcial.

Gamba Verda Tringa nebularia: Observació
d’1 ex. a la maresma durant el mes de maig
(FLSA) fins el 27.V (PBGA); darrera citació de
pas prenupcial.

Territ de Temminck Calidris temminckii:
Diferents observacions durant el mes de maig
amb un màxim de 4 exs. a cal Roc el 19.V
(FLSA); darrera citació de pas prenupcial.

Xivita Tringa ochropus: 6 exs. a la bassa del Pí el
16.VI (RGBA; FLSA); 1ª citació de pas
postnupcial. Diferents observacions la resta del
mes a la maresma (FLSA).

Territ Becllarg Calidris ferruginea: Moltes
observacions recollides durant el mes de maig
destacant un màxim de 55 exs. a cal Roc el 7.V
(XLBA). 6 exs. a la bassa dels Pollancres el 3.VI
(FLSA, X. Sampere, X. Dot); darrera citació de
pas prenupcial.

Valona Tringa glareola: Diferents observacions
durant el mes de maig amb un màxim de 18
exs. a cal Roc el 2.V (PEGA, T. Ruiz) fins el
28.V on s’observen 2 exs. a la maresma (FLSA);
darrera citació de pas prenupcial. 1 ex. a
Reguerons el 27.VI (XLBA), 2 exs. a la maresma
el 28.VI (FLSA) i 4 exs. el 29.VI (FLSA, JAPC);
1eres citacions de pas postnupcial.

Territ Variant Calidris alpina: Poques
observacions recollides. 1 ex. a l’aeroport el
7.V (ACHA). 1 ex. als calaixos de depuració el
16.V (FGPA).

Xivitona
Actitis
hypoleucos:
Poques
observacions recollides. 3 exs. al canal de la
Bunyola el 13.V (FLSA).

Batallaire Philomachus pugnax: Diferents
observacions durant el mes de maig amb un
màxim de 5 exs. a la bassa dels Pollancres el
20.V (FLSA, MIBA, X. Dot, J. De la Fuente). 4
exs. a cal Roc el 27.V (XLBA); darrera citació
de pas prenupcial.

Remena-rocs Arenaria interpres: 14 exs. a la
maresma el 6.V (RGBA); 1ª citació de pas
prenupcial. 13 exs. a la platja del Remolar
(FSEB, I. Valls) més 8 exs. a l’aeroport el 7.V
(ACHA). 1 ex. a les basses del golf el 8.V
(ABBB, ACHA).

Tètol Cuanegre Limosa limosa: 1 ex. a la
maresma el 12.VI (PBGA) i 2 exs. el 13.VI
(PBGA); citacions aïllades d’exs. estiuejants.

•

Tètol Cuabarrat Limosa lapponica: Diferents
observacions d’1 ex. a la gola de la Bunyola
durant el mes de maig destacant 2 exs. el 19.V
(FLSA). 1 ex. a la gola de la Bunyola el 28.V
(PEGA, ED?B, FGPA); darrera citació de pas
prenupcial.

PARÀSITS, LARIDS , XATRACS I
GAVOTS

Interessants concentracions de gavina corsa i
observacions regulars de fumarells i xatracs.
Paràsit Cuaample Stercorarius pomarinus: 1
ex. des de la gola de la Bunyola el 2.V (RGBA,
FLSA, ARMC). 1 ex. immatur a la platja del
Remolar (Q. Carballal).

Becut Numenius arquata: 1 ex. a la maresma el
5.V (FSEB).
Pòlit Cantaire Numenius phaeopus: 1 ex. a la
bassa dels Pollancres el 20.VI (PBGA); 1ª citació
de pas postnupcial.

Paràsit Cuallarg Stercorarius parasiticus: 3 exs.
davant la Podrida el 4.V (XLBA. L. Puyol).

Gamba Roja Pintada Tringa erythropus: 3 exs.
a la maresma el 16.VI (RGBA); exs. estiuejants.

Gavina Capnegra Larus melanocephalus:
Diferents observacions no nombroses durant
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els mesos de maig i juny. Més de 200 exs. de
1er estiu davant la Podrida el 4.V (XLBA. L.
Puyol). 30 exs. a la maresma el 4.VI (FLSA).

Gavines capnegres a la Reserva Natural de la Ricarda-Ca l'Arana (Ferran López)
Curroc Gelochelidon nilotica: Diferents
observacions d’1-2 exs. a la maresma durant tot
el mes de maig (FLSA, FSEB, PBGA; R. Bastida).
2 exs. a la Vidala el 9.VI (R. Bastida), 4 exs. a la
maresma el 10.VI (PBGA), 2 exs. el 13.VI
(PBGA) i 3 exs. el 19.VI (PBGA); darrera citació
de pas prenupcial.

Gavina Menuda Larus minutus: Diferents
observacionsndurant el mes de maig destacant
20 exs. a l’aeroport el 8.V (ACHA, ABBB). 6
exs. a la maresma el 4.VI (FLSA), 3 exs. a la
maresma el 9.VI (R. Bastida), 5 exs. a l’aeroport
el 10.VI (ACHA) i 3 exs. a la gola de la riera de
St. Climent el 27.VI (X. Sampere); exs.
estiuejants.

Xatrac Gros Sterna caspia: 1 ex. a la maresma
el 8.V (PBGA) i el 16.V (XLBA).

Gavina Capblanca Larus genei: 3 exs. a la
maresma els dies 3.V (R. Bastida), 26.V (FSEB;
PBGA) i 29.V (PBGA); darrera citació de pas
prenupcial.

Xatrac Becllarg Sterna sandvicensis: Més de
250 exs. davant la Podrida el 8.V (XLBA);
màxim prenupcial. 84 exs. aturats a la platja de
ca l’Arana el 29.V (X. Sampere).

Gavina Corsa Larus audouinii: Es continua
duent a terme els censos setmanals de la
Gavina Corsa a la maresma del Remolar,
Llacuna de cal Tet, calaixos de depuració, platja
de ca l’Arana i cal Roc (FLSA). Destaquem
màxims de 300 exs. als calaixos de depuració el
22.V (ACHA), 206 exs. a la platja de ca l’Arana
el 18.VI (FLSA, S. Roig) i uns 160 exs. el 2.VI
(FGPA).

Xatrac Comú Sterna hirundo: 7 exs. des del
mirador de cal Francès el 3.V (R. Bastida) i uns
25 exs. el 10.V (R. Bastida).
Xatrac Menut Sterna albifrons: 4 exs. a la
maresma el 3.V (R. Bastida). 2 exs. davant la
Podrida el 8.V (XLBA). 3 exs. a la platja de ca
l’Arana el 22.V (ACHA).

Gavià
Argentat
Larus
cachinnans:
Observacions
continuades
destacant
agrupacions de 1000 exs. a la maresma del
Remolar el 9.V (RGBA) i 800 exs. a la llacuna
de cal Tet el 16.V (FGPA) i 1500 el 19.V (FLSA.
a: Cens Setmanal de la Llacuna de cal Tet 2003).

Fumarell Carablanc Chlidonias hybrida: Es
continuen observant exs. durant el mes de maig
destacant un màxim de 23 exs. a la maresma
l’11.V (ARMC) fins el 10.VI on s’observen 7 exs.
(PBGA). 2-3 exs. a la maresma i aeroport
durant els dies 27, 28, 29 i 30.VI (FLSA; JAPC;
ACHA); exs. estiuejants no reproductors.
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Fumarell Negre Chlidonias niger: 2 exs. a la
maresma el 2.V (R. Bastida). 5 exs. davant la
Podrida el 8.V (XLBA). Observacions d’1-2 exs.
durant la resta del mes de maig a la maresma
(FLSA; PBGA). 3 exs. adults a unes 6 milles
nàutiques davant del delta l’1.VI (JAPB); darrera
citació de pas prenupcial.
Fumarell Alablanc Chlidonias leucopterus: 1
ex. a la maresma el 4.V (Q. Carballal); 1ª citació
de pas prenupcial, fins el 7.V on s’observa un
2on ex. (FLSA; XLBA). 3 exs. a la maresma
el’11.V (ARMC); màxim prenupcial.

Fumarell alablanc a la maresma de les Filipines el
6.5 (Ricard Gutiérrez). Observeu el diagnóstic
disseny de les infracobertores alars, negres, que
contrasten molt amb les primàries i secundàries de
tons gris clars.
El fumarell alablanc s’observa amb regularitat al
Delta del Llobregat durant el mes de maig i també
es citen exemplars juvenils sobre tot durant la
tardor.

•

COLOMS A FALCIOTS

Xot Otus scops: 1 ex. a la pineda de Gavà el 7.V
(XLBA). 2 exs. als itineraris de la bassa dels
Pollancres el 10.V (A. Rodríguez) i 17.V (FLSA,
PBGA).

Colom Domèstic Columba livia: Observacions
diàries. Uns 100 exs. al canal de la Bunyola el
30.VI (FLSA).

Falciot
diàries.

Xixella Columba oenas: 1 ex. a la capçalera de
la Vidala el 9.VI (R. Bastida). 2 exs. a Reguerons
el 17.VI i 1 ex. el 19.VI (XLBA).

Negre

Apus

apus:

Observacions

Ballester Apus melba: Observacions diàries als
voltants del delta.

Tudó Columba palumbus: Un grup d’uns 90 exs.
al voltant de Reguerons el 20.VI (XLBA). Uns
15 exs. a la maresma el 29.VI (FLSA).

•

Tórtora Vulgar Streptopelia turtur: 5 exs. a la
bassa dels Pollancres el 2.V (R. Bastida). 8 exs. a
Reguerons més 3 exs. a les pinedes de Gavà el
7.V (XLBA). 1 ex. a l’aeroport el 19.V (ACHA).

BLAUETS A PICOTS

Abellerol
diàries.

Merops

apiaster:

Observacions

Gaig Blau Coracias garrulus: 1 ex. al Parc Nou
del Prat el 8.V (X. Sampere, N. Urios); única
observació prenupcial.

Cucut Reial Clamator glandarius: 3 exs. cantant
a Reguerons el 2.V (XLBA). 1 ex. cantant més 1
ex. jove a Reguerons el 8.V (XLBA). 1 ex.
cantant a Reguerons el 20.VI (XLBA).
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•

diàries.

ALAUDIDS, ORENETES I TITELLES

Oreneta Cua-rogenca Hirundo daurica: 2
exs. sobre cal Tet el 5.V (FLSA. a: Cens
Setmanal de la Llacuna de cal Tet 2003). 1 ex. a
la bassa dels Pollancres el 7.V (FLSA, MIBA). 3
exs. sobre la llacuna de cal Tet el 9.V (FGPA). 1
ex. sobre Reguerons el 16 i 17.V (XLBA).

Terrerola Vulgar Calandrella brachydactyla: 1
ex. sobre Reguerons el 27.V (XLBA); darrera
citació de pas prenupcial o ex. nidificant en les
zones de l’aeroport.
Alosa Vulgar Alauda arvensis: 2 exs. mascles
cantant a l’aeroport el 4.VI (ABBB); exs.
segurament nidificants.

Oreneta
Cuablanca
Delichon
urbica:
Observacions gairebé diàries durant el mes de
maig. 2 exs. sobre el polígon pratenc el 18.VI
(FLSA).

Oreneta de Ribera Riparia riparia: Diferents
observacions durant el mes de maig. Pas
notables sobre la maresma el 17.V (FLSA). 1 ex.
a la bassa dels Pollancres el 25.V (JSPA); darrera
citació de pas prenupcial.
Oreneta Vulgar Hirundo rustica: Observacions

Hirundínids comuns al Delta del Llobregat. A dalt a l’esquerra, oreneta vulgar (Hirundo rustica), a dalt a la dreta,
Oreneta cua-rogenca (Hirundo daurica). A baix, esquerra, oreneta cuablanca (Delichon urbica) i a baix, dreta,
Oreneta de ribera (Riparia riparia). Fotos: Ferran López
Trobat Anthus campestris: 1 ex. a Reguerons el
2.V (XLBA), 8.V (XLBA, GSPA), 20.V (XLBA) i
20.VI (XLBA, JBDA). 2 exs. a l’aeroport el 4.VI
(ABBB); exs. segurament nidificants.

Cuereta Groga Motacilla flava: Diferents
observacions durant els dos mesos.

Cuereta Blanca Motacilla alba: Observacions
diàries.
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•

Rossinyol Luscinia megarhynchos: Diferents
observacions durant els dos mesos.

Tallarol de Garriga Sylvia cantillans: Poques
observacions recollides durant el mes de maig.
1 ex. a la pineda de Gavà el 7.V (XLBA);
darrera citació de pas prenupcial.

Pit-roig Erithacus rubecula: 1 ex. al viver del
Prat el 8.V (XLBA); darrera citació de pas
prenupcial.

Tallareta Vulgar Sylvia communis: 1 ex. a
l’aeroport el 14.V (ACHA) i 4.VI (ABBB);
darrera citació de pas prenupcial.

Cotxa Cua-roja Phoenicurus phoenicurus: 2
exs. a la pineda de Gavà i 1 ex. al Remolar el
16.V (XLBA).

Tallarol
Gros
Sylvia
borin:
Poques
observacions recollides durant el mes de maig.

TÚRDIDS

Tallarol de Casquet Sylvia atricapilla:
Observacions diàries. 1 ex. anellat al Remolar el
18.IV (JCMC) procedent de Raldolzell
(Alemania). .

Bitxac Rogenc Saxicola rubetra: 1 ex. a
l’aeroport (ACHA, ABBB) més 1 ex. a
Reguerons el 8.V (XLBA); darrera citació de
pas prenupcial.

Mosquiter Xiulador Phylloscopus sibilatrix: 1
ex. anellat al Remolar (JCMC) i 1 ex. a la pineda
de la Ricarda el 9.V (FLSA, I. Valls). 2 exs. a la
pineda de Gavà el 7.V i 1 ex. el 8.V (XLBA). 4
exs. a l’aeroport el 14.V (ACHA). 1 ex. a la
pineda de Gavà el 16.V (XLBA); darrera citació
de pas prenupcial.

Bitxac Comú Saxicola torquata: Observacions
gairebé diàries.
Còlit Gris Oenanthe oenanthe: 2 exs. a la platja
del Remolar el 2.V (R. Bastida).
•

SÍLVIDS

Trist Cisticola juncidis: Observacions diàries.

Mosquiter de Passa Phylloscopus trochilus: 1
ex. a la pineda de Gavà més 1 ex. al Remolar el
16.V (XLBA); darrera citació de pas prenupcial.

Boscarler Pintat Gros Locustella naevia: 1 ex.
cantant a la maresma el 5.V (JCMC).

•

Boscarla
Mostatxuda
Acrocephalus
melanopogon: 2 exs. al canyissar de Reguerons
el 26.V (JOSA, JIGA); possibles exs. estiuejants.
Cal mencionar que durant els dies egüents es
va inspeccionar la zona per tal de verificar la
possible nidificació pero no es va trobar cap ex.
a la zona.

REIETONS FINS A LÀNIDS

Papamosques Gris Muscicapa striata: 1 ex. a
l’aeroport entre el 8.V (ACHA, ABBB) i 15.V
(ACHA). 2 exs. a la llacuna de cal Tet el 28.V
(ACHA).
Mastegatatxes Ficedula hypoleuca: 1 ex. a
l’aeroport el 14.V (ACHA). 3 exs. a la pineda
de Gavà el 16.V (XLBA); darrera citació de pas
prenupcial.

Boscarla
dels
Joncs
Acrocephalus
schoenobaenus: 1 ex. a Reguerons el 2.V
(XLBA). 1 ex. anellat al Remolar el 12.V
(JCMC).

Mallerenga Petita Parus ater: 1 ex. a la
pineda de cal Francès el 9.VI (R. Bastida). És un
escàs nidificant a les pinedes de Gavà i
Castelldefels.

Bosqueta Vulgar Hippolais polyglotta: 1 ex.
cantant dins el Prat del Llobregat el 4 i 5.V
(PEGA). 1 ex. a l’aeroport el 15.V (ACHA). 2
exs. a Reguerons el 16.V (XLBA); darrera
citació de pas prenupcial.

Mallerenga
Carbonera
Observacions gairebé diàries.

Parus

major:

Teixidor Remiz pendulinus: 7 exs. a la maresma
el 18.VI (FLSA); exs. en dispersió postnupcial.

BOSQUETA ICTERINA Hippolais icterina: 3
exs. anellats al Remolar el 7.V (QBFA, FLSA). 1
ex. a l’aeroport el 8.V (ACHA, ABBB). 4 exs.
anellats al Remolar el 9.V (JCMC). 1 ex. anellat
al Remolar el 10.V (JCMC) i 1 ex. el 15.V
(JCMC); un total de 10 exs. al delta aquesta
migració prenupcial!

Capsigrany Lanius senator: 1 ex. a l’aeroport el
15.V (ACHA) i 1 ex. a la maresma el 16.V
(XLBA); darrera citació de pas prenupcial.
•

CÒRVIDS

Garsa Pica pica: Observacions diàries.
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•
•

EXÒTICS

vulgaris:

Cigne Negre Cygnus atratus: Es continua
observant l’ex. escapat de cautivitat a la lalcuna
de cal Tet junt al Cigne Vulgar Cygnus olor.

Pardal Comú Passer domesticus: Observacions
diàries.

Cotorra de Kramer Psittacula kramerii: 1 ex.
sobre Reguerons el 22 i 30.V (XLBA). 2 exs.
sobre Reguerons el 6.VI (XLBA).

Pardal Xarrec Passer montanus: Observacions
diàries.

Cotorra d’Argentina Myiopsitta monachus:
Observacions diàries.

•

Cotorra de la Patagonia Cyanoliseus
patagonus: 3 exs. a cal Tet el 28.V (ACHA).

ESTORNELLS I PARDALS

Estornell
Vulgar
Observacions diàries.

Sturnus

FRINGIL·LIDS I EMBERÍZIDS

Bec de Corall Senegalès Estrilda astrild: 1 ex.
a la maresma el 10.VI (PBGA).

Gafarró Serinus serinus: Observacions diàries.
Verdum Carduelis chloris: Observacions diàries.
Cadernera Carduelis carduelis: Observacions
diàries.
Passerell Comú Carduelis cannabina: 8 exs. a
Reguerons el 8.V (XLBA); darrera citació de
pas prenupcial.

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
ABBB – Arnau Bonan
ACHA – Aleix Comas
AFAA – Anna Folch
ARMC – Armand Ramal
ED?B – Enric de Roa
FGPA – Ferran Gonzàlez
FLSA – Ferran López
FSEB – Xavier Santaeufemia
GSPA – Guillem Siré
JAPC – Josep Antolí
JCMC – Joan Castelló
JMSD – Josep Melero

JOSA – Jaume Orta
MIBA – Marc Iranzo
PBGA – Pedro Bescós
PEGA – Pau Esteban
RCSA – Rafa Castán
RGBA – Ricard Gutiérrez
SFAP – Servei Falconeria
Aeroport Prat
XLBA – Xavi Larruy
Antonio Rodríguez
Esther Lagunas
Ingrid Valls

Javier De La Fuente
Laura Puyol
Quique Carballal
Raul Bastida
Silvia Roig
Toni Ruiz
Xavier Dot
Xavier Sampere
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