Editat i recopil.lat per Ferran López i Ricard Gutiérrez

• No. 16 Juliol i Agost 2003
El present noticiari inclou les observacions més rellevants dels mesos d’estiu del
2003 al Delta del Llobregat. Inclou un canvi qualitatiu respecte de noticiaris
anteriors i és l’adopció tant dels nous canvis taxonomics recomanats a nivell
europeu per l’AERC (http://www.aerc.be) que de fet ens afecten poc llevat d’alguns
canvis de nom el més important dels quals és el del gavià de potes grogues, ara
Larus michahellis, separat del gavià de potes grogues del mar negre i caspi
L.cachinanns. Inclou però un canvi en la sistemàtica, és a dir, en l’ordre en que es
troben els taxons ‘a les guies’ i publicacions establert en base a les seves relacions
filogenètiques i de parentiu. Així, a partir d’ara, el primer grup ‘de les guies’ no és
el dels ocells marins sinó el dels ànecs i galliformes. Fora d’aquest petit canvi
d’ordre no hi ha més novetats rellevants.
Pel que fa al Delta del Llobregat, la situació ha estat la mateixa dels mesos
anteriors, caracteritzada per la continuació accelerada de les obres de les
infrastructures del delta, amb l’aeroport potser com a més directament
impactant. Pocs ocells estranys es van detectar aquests mesos potser destacant la
bosqueta icterina a la pineda de Gavà i la finalització de l’època de cria i inici del
pas postnupcial. Un any que ens va deixar noves espècies nidificants al Delta del
Llobregat i importants nombres de gavina corsa però que també serà recordat pel
del no retorn pel que fa a les obres de les infrastructures que tant han canviat el
nostre fins ara conegut paisatge.
•

ANÀTIDES

Vidala i maresma durant els dos mesos.
(FLSA; PBGA; R. Bastida).

La nidificació amb èxit de l’ànec blanc a
cal Tet fa que sovintegin les observacions
aquests mesos i és possible que part dels
juvenils observats a les Filipines durant
l’estiu fossin els primers ànecs blancs
deltaics.Ja arriben els primers exemplars
de tornada i es dispersen els xibecs
nidificants.

Ànec Blanc Tadorna tadorna: 1 ex. a la
maresma el 3.VII (R. Bastida). Es
continua observant els 2 exs. adults, ara
ja només amb 3 polls crescuts, a la
llacuna de cal Tet el 8.VII (FCCA). 18 exs.
a la maresma el 18.VII (FSEB, E. Toledo);
1ers exs. en dispersió o en pas
postnupcial. 1 ex. adult amb un jove de
l’any a la maresma el 23.VII (FSEB); els
exs. nidificants es traslladen de lloc.Una
parella nidificant segura és el primer cas

Cigne Mut Cgnus olor: Es continua
observant l’ex. dels darrers mesos a la
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conegut de reproducció al delta del
Llobregat i a Catalunya fora del Delta de

l’Ebre.

Primeres imatges de la nidificació de l’ànec blanc al delta del Llobregat (© Ferran López)
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Ànec Griset Anas strepera: 1 ex. a
l’aeroport el 3.VII (ACHA); ex. estiuejant.

Mascarell Morus bassanus: 4 exs. des del
mirador de cal Francès el 3.VII (R.
Bastida).

Xarxet Comú Anas crecca: 4 exs. a la
maresma el 10.VII (FLSA) i 2.VIII (RGBA)
i 2 exs. a el 5.VIII (FLSA); exs.
estiuejants. 7 exs. a la maresma el
20.VIII (R. Bastida); 1ª citació de pas
postnupcial.

Corb Marí Gros Phalacrocorax carbo: 1
ex. de 3er estiu a la llacuna de la Ricarda
l’1.VII (FLSA, X. Dot). 1 ex. a la maresma
el 23.VII (FSEB); exs. estiuejants. 3 exs.
a la maresma el 20.VIII (R. Bastida); 1ª
citació de pas postnupcial.

Ànec Collverd Anas
Observacions diàries.

•

platyrhynchos:
ARDÈIDES I SIMILARS

Xarrasclet Anas querquedula: 4 exs. a la
maresma el 2.VII (FLSA); exs. estiuejents.
1 ex. a la maresma el 23.VII (FSEB); 1ª
citació de pas postnupcial. 4 exs. a la
maresma el 5.VIII (FLSA), 6 exs. l’11.VIII
(R. Bastida) i 3 exs. el 16 i 18.VIII (R.
Bastida). 1 ex. a Reguerons el 27.VIII
(XLBA).

A diferència d’anys anteriors, ha hagut
menys flamencs a la maresma de les
Filipines. Per contra, es pot gairebé
considerar ja sedentari al martinet de nit
que tot i no niar enguany (només ho ha
fet l’any 2000) és visible amb certa
facilitat a l’aguait de la bassa dels
Pollancres.

Ànec Cullerot Anas clypeata: 1 ex.
femella a la maresma el 10.VII (FLSA) i
l’1.VIII (RGBA).

Martinet Menut Ixobrychus minutus: 1
ex. mascle a la Reguera de les Bogues el
29.VII (FLSA, FSEB). 1 ex. femella adulta i
1 jove de l’any al canyar de la maresma
(FLSA).

Xibec Netta rufina: 2 pp amb juvenils a la
llacuna de la Ricarda l’1.VII (FLSA, X.
Dot); segurament es tracti d’exs. que han
niat durant el mes anterior a la Vidala.
Recordem que enguany han niat 3
parelles. 1 ex. a l’aeroport l’1.VIII (ACHA).

Martinet de Nit Nycticorax nycticorax:
Poques observacions recollides durant els
dos mesos. 5 exs. al canyar de la
maresma el 2.VIII (FLSA) i 5 exs. a la
bassa dels Pollancres el 5.VIII (FLSA). 43
exs. sobre can Sabadell el 27.VIII (XLBA).

Morell Cap-roig Aythya ferina: 2 exs. a
la Vidala el 30.VII (R. Bastida) i 1 ex. a
l’aeroport l’1.VIII (ACHA); exs. estiuejants
i que, enguany no han niat al delta. 2 exs.
joves a la riera de Sant Climent el 18.VIII
(R. Bastida); 1ª citació de pas postnupcial.
•

Martinet Ros Ardeola ralloides: Diferents
observacions d’1-2 exs. a la maresma
durant els dos mesos (FLSA); exs.
estiuejants no reproductors. 6 exs. a la
maresma el 8.VIII (XLBA, RSLA, MIBA). 4
exs. a la maresma el 21.VIII (RGBA,
XLBA); 1eres citacions de pas o en
dispersió postnupcial. 5 exs. a la bassa del
Pí el 23.VIII (ARMC).

OCELLS MARINS

El cabussó collnegre sembla no ser tan
freqüent com ho havia estat anys enrera i
ara es veu més escassament en els passos
migratoris.

Martinet Blanc Egretta garzetta:
Observacions diàries durant els dos
mesos. 111 exs. a la bassa dels Pollancres
el 21.VIII (RGBA).

Cabusset Tachybaptus ruficollis:
Observacions continuades durant els dos
mesos. 42 exs. a la Vidala l’11.VIII (R.
Bastida).

Agró Blanc Egretta alba: 1 ex. a la
maresma el 21.VIII (RGBA, RRSB).

Cabussó Coll-negre Podiceps nigricollis:
1 ex. a la maresma el 7.VII (PBGA) i 1 ex.
a la Vidala el 30.VII (R. Bastida); exs. en
dispersió postnupcial.

Bernat
Pescaire
Ardea
cinerea:
Observacions diàries durant els dos
mesos. 30 exs. a la bassa dels Pollancres
el
21.VIII
(RGBA).
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Durant el mes d’agost, el nombre d’ardeides a la reserva es va anar incrementant i els
bàndols de martinets blancs i bernats pescaires eren freqüents i localment abundants (Foto
© Ricard Gutiérrez)
volant per sobre la maresma i fent viatjes
direcció al pas de les Vaques durant tot el
mes de juliol (FSEB; FLSA). 1 ex. jove de
l’any volander a la maresma i surt volant
cap al pas de les Vaques el 18.VIII
(FSEB); es confirma la nidificació al delta
aquest any.

Agró Roig Ardea purpurea: 2 exs. a la
maresma el 17.VII (ARMC, E. Toledo). 1
ex. jove de l’any a la riera de St. Climent
el 18.VIII (R. Bastida); ex. en dispersió
postnupcial procedent d’altres localitats de
nidificació o bé ex. nidificant a la zona. 17
exs. a la maresma el 20.VIII (R. Bastida) i
21.VIII (RGBA); exs. en pas postnupcial.

Xoriguer
Comú
Falco
tinnunculus:
Diferents observacions durant els dos
mesos. 1 ex. jove a les quadres de la
maresma el 17.VII (ARMC, E. Toledo).

Flamenc Phoenicopterus ruber: 1 ex. a la
maresma l’1.VIII (RGBA) fins el 5.VIII
(FLSA).
•

Falcó Pelegrí Falco peregrinus: 1 ex.
sobre la Vidala el 20.VIII (R. Bastida).

RAPINYAIRES

Arpella Vulgar Circus aeruginosus: Es
continua observant la femella adulta

•
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RAL·LIDS FINS A GRUES

triangle de cal Tudela “U2” el 9.VII
(FCCA). 1 ex. a la Vidala “UN” el 17.VII
(ARMC, E. Toledo). 3 exs. a la Vidala “WU,
WC, 03U” el 30.VII (R. Bastida) i 2 exs.
“WC, 03U” el 21.VIII (RGBA).

Les fotges banyudes continuen dispersantse després de la sequera de la maresma
de les Filipines la temporada de cria i
només resten dos a finals d’agost.
Polla
d´Aigua
Gallinula
Observacions diàries.

chloropus:
•

Polla Blava Porphyrio porphyrio: 1 ex.
adult a la bassa dels Pollancres el 3.VII
(R. Bastida). 1 ex. al triangle de cal
Tudela (FCCA) i 1 ex. a la Bunyola el 8.VII
(FCCA). Un màxim de 6 exs. a la maresma
el 23.VIII (ARMC).

LIMÍCOLES

Les cites de territ de Temminck són potser
les més rellevants del pas postnupcial on
es poden apreciar be les diferències entre
adults i joves observats en pas.
Cames
Llargues
himantopus: 61 exs.
l’11.VIII (R. Bastida).

Fotja Vulgar Fulica atra: Observacions
diàres.

a

Himantopus
la maresma

Fotja Banyuda Fulica cristata: 1 ex. al

Un dels juvenils de camesllargues que hi havia a la maresma l’agost de 2003 (© Ricard
Gutiérrez)
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del
Chorlitejo
Patinegro
(Charadrius
alexandrinus) en el delta del Llobregat el
2003).
Cal
mencionar
el
descens
d’exemplars nidificants (16 parelles)
respecte l’any anterior.

Bec d´Alena Recurvirostra avosetta: 7
exs. a la bassa del Pí el 2.VII (ARMC);
exs. en dispesió o estiuejants procedents
d’altres zones. 5 exs. a la gola del nou riu
el 10.VII (FSEB). 1 ex. a la bassa del Pí el
17.VII (ARMC, E. Toledo). 1 ex. a la
maresma el 5.VIII (FLSA).

Pigre Gris Pluvialis squatarola: 1 ex. a la
maresma el 25.VII (XLBA); 1ª citació de
pas postnupcial.

Perdiu de Mar Glareola pratincola: 1 ex.
a la maresma el 9.VII (ARMC).

Fredeluga Vanellus vanellus: 4 exs.
adults a la bassa del Pí el 7.VII (FLSA); 1ª
citació de dispersió postnupcial. 1 ex.
sobre Reguerons el 16.VII (XLBA). 2 exs.
a la maresma el 2.VIII (FLSA).

Corriol Petit Charadrius dubius: 1 ex. als
calaixos de depuració el 2.VI (FLSA, I.
Valls, X. Sampere. a: Cens Setmanal de la
Llacuna de cal Tet 2003). Un estol de 18
exs. a la bassa del Pí el 7.VII (FLSA); 1ª
citació de pas postnupcial. Uns 80 exs. a
la maresma el 2.VIII (FLSA).

Territ Menut Calidris minuta: 2 exs. a la
maresma el 13.VII (ARMC); 1ª citació de
pas postnupcial. Uns 40 exs. a la
maresma l’1.VIII (RGBA).

Corriol Gros Charadrius hiaticula: Poques
observacions recollides durant els dos
mesos. 1 ex. a l’aeroport el 8.VII (ACHA).
3 exs. a la maresma el 5.VIII (FLSA).

Territ de Temminck Calidris temminckii:
3 exs. a la maresma l’11.VIII (R. Bastida;
RGBA); 1ª citació de pas postnupcial. El
13.VIII hi havia un mínim de vuit a la
maresma (R.Armada), però un només el
14.VIII (RGBA) i un altre cop 4+ el 15.VIII
(R.Armada)

Corriol
Camanegre
Charadrius
alexandrinus: Un total de 45 parelles
segures, 5 parelles probables i 7 parelles
possibles nidificants en tot el litoral deltaic
(T. Montalvo, Q. Bach, F. Cerdà & J.
Figuerola; Seguimiento de la Reproducción

Adult de Territ de Temmick observat a la maresma de les Filipines el 11.VIII.2003 (© Ricard
Gutiérrez). Noteu l’aspecte gastat de les plomes del dors i el contrast que hi ha entre algunes
d’elles i tot l’ocell que és d’aspecte deslluït en contrast amb el juvenil de baix (© Rafael
Armada) fotografiat el 15.VIII.2003 de la plana següent, tot ell més brillant i de disseny de
cobertores molt diferent
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Territ Becllarg Calidris ferruginea: 1 ex.
a Reguerons el 24.VII (XLBA, E. Ortega);
1ª citació de pas postnupcial. Entre 35 i
40 exs. a la maresma el 30.VII (R.
Bastida) i uns 50 exs. el 3.VIII (FLSA);
màxim postnupcial. 5 exs. a la maresma
el 23.VIII (ARMC).

Gamba Roja Pintada Tringa erythropus:
1 ex. a la maresma el 29.VII (FLSA,
FSEB); 1ª citació de pas postnupcial.
Gamba Roja Vulgar Tringa totanus: Es
continuen observant els 2 exs. estiuejants
a la maresma durant el mes de juliol
(FLSA; ARMC, FSEB). 10 exs. a la
maresma el 30.VII (R. Bastida); estol
postnupcial.

Territ Variant Calidris alpina: 2 exs. a la
maresma el 2.VIII (FLSA); 1ª citació de
pas postnupcial. 5 exs. a la maresma el
17.VIII (ARMC) i 18.VIII (R. Bastida).

Siseta Tringa stagnatilis: 2 exs. a la
maresma el 2.VIII (FLSA).

Batallaire Philomachus pugnax: 1 ex. a
l’estany temporal de la carretera de
l’aeroport el 4.VII (ACHA); 1ª citació de
pas postnupcial. A partir d’aquesta data
diferents observacions durant els dos
mesos destacant un màxim de 22 exs. a la
maresma el 24.VIII (ARMC).

Gamba Verda Tringa nebularia: 1 ex.
sobre l’estació biològica l’11.VII (FLSA);
1ª citació de pas postnupcial. 2 exs. al
camp de futbol el 17.VII (ARMC, Toledo).
Xivita
Tringa
ochropus:
Diferents
observacions durant els dos mesos a
diferents llocs del delta destacant un
màxim de 12 exs. junts a la bassa del Pí
més 5 exs. a la riera Roja el 10.VII
(FSEB).

Becadell Comú Gallinago gallinago: 1 ex.
a la maresma el 23.VII (FSEB); 1ª citació
de pas postnupcial. 2 exs. a la maresma el
20.VIII (R. Bastida) i 3 exs. el 21.VIII
(RGBA, XLBA).

Valona Tringa glareola:
Observacions
gairebé diàries durant els dos mesos
destacant uns màxims de 25 exs. a la
maresma el 2.VIII (FLSA) i uns 40 exs. el
5.VIII (FLSA).

Tètol Cuanegre Limosa limosa: 1 ex. a la
maresma el 18.VII (FSEB); 1ª citació de
pas postnupcial. 2 exs. a la maresma el
23.VII (FSEB) i 3 exs. el 30.VII (R.
Bastida) i 26.VIII (A. Martínez Silvestre).

Xivitona Actitis hypoleucos: 1 ex. a la
nova gola del riu el 10.VII (FSEB). 4 exs.
a l’aeroport el 29.VII (ACHA). 5 exs. a la
maresma els dies 30.VII (R. Bastida) i
5.VIII (FLSA).

Becut Numenius arquata: 1 ex. a la platja
de la Ricarda l’1.VII (FLSA, X. Dot); 1ª
citació de pas postnupcial. 1 ex. a la gola
de la Bunyola el 20.VII (X. Sampere).
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Batallaires a la maresma l’agost de 2003. L’exemplar en segon terme conserva encara bona
part del plomatge nupcial (© Ricard Gutiérrez)
•

del projecte LIFE Gavina Corsa (més
informació
a
http://www.gencat.net/mediamb/fauna/lif
eaudo.htm ). El balanç de la temporada és
que s’ha llegit un total de 91 anelles, 88
de PVC i 3 de colors. La majoria dels ocells
són nascuts a la Punta de la Banya, Delta
de l’Ebre però s’ha observat dos ocells
procedents de l’Illa de l’Aire,Menorca, dos
d’Eivissa, un de Mallorca i un de l’Illa
Grossa, a Múrcia (D.Oro/LIFE Gavina
Corsa; Arxiu dades RN Delta del
Llobregat). Us preguem que en cas
d’efectuar lectures d’anelles de PVC
d’aquesta espècie al Delta del Llobregat
ens ho comuniqueu a l’estació biològica de
les
Filipines.

PARÀSITS, LARIDS , XATRACS I
GAVOTS

Gavina Capnegre Larus melanocephalus:
27 exs. des del mirador de cal Francès el
20.VIII (R. Bastida).
Gavina Menuda Larus minutus: 4 exs. a
la gola de la riera de St. Climent el 3.VII
(R. Bastida), 3 exs.e l 7.VII (FLSA) i 3
exs. a la maresma l’1.VIII (RGBA); exs.
estiuejants (F. López & R. Gutiérrez;
Ocells del Delta del Llobregat num. 15).
Gavina
Corsa
Larus
audouinii:
Observacions gairebé diàries. Es fa un
seguiment especial de l’espècie en el marc
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Gavines corses als calaixos de depuració de Cal Tet, RN Ricarda-Ca l'Arana el juliol de 2003
(© Ferran López).Observeu que a la foto de dalt hi ha un exemplar marcat amb anella de
PVC ‘ABJZ’ i que es barregen exemplars de segon any, tercer i adults.
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Tórtora Vulgar Streptopelia turtur: 2
exs. a la riera de St. Climent el 7.VII
(FLSA). Un màxim de 10 exs. a Reguerons
l’1.VIII (XLBA). 1 ex. a la maresma el
20.VIII (R. Bastida).

Gavià
de
potes
grogues
Larus
michahellis: Observacions diàries. 2910
exs. el 2.VI, 1906 exs. el 10.VI, 676 exs.
el 16.VI, 2400 exs. el 8.VII, 1017 exs. el
28.VII, 3173 exs. el 23.VII i 1158 exs. el
15.VII (FLSA, I. Valls, X. Sampere. a:
Cens Setmanal de la Llacuna de cal Tet
2003).

Cucut Reial Clamator glandarius: 2 exs. a
la riera de St. Climent el 30.VII i l’11.VIII
(R. Bastida). 3 exs. joves al càmping Toro
Bravo el 17.VIII (ARMC). 2 exs. joves
alimentats per una Garsa al càmping Toro
Bravo el 18.VIII (R. Bastida).

Curroc Sterna nilotica: 1 ex. a les obres
del riu l’1.VII (ACHA). 5 exs. a la llacuna
de cal Tet el 15.VII (FLSA, I. Valls a: Cens
Setmanal de la Llacuna de cal Tet 2003).
2 exs. adults alimentant a 2 joves
volanders a l’aeroport el 14.VII i 17.VII
(ACHA); exs. dispersius de localitats on
nidifica com ara el delta de l'’bre. 3 exs. a
la llacuna del Remolar el 25.VII (FLSA). 1
ex. a la maresma el 21.VIII (RGBA,
RRSB). 2 exs. joves a la maresma el
27.VIII (XLBA).

Falciot Negre Apus apus: Observacions
diàries.
Falciot Pàl.lid Apus pallidus: 1 ex. a les
obres de l’aeroport el 4.VII (ACHA).
Ballester
Apus
melba:
Poques
observacions recollides. Entre 20 i 25 exs.
sobre la bassa dels Pollancres el 18.VIII
(R. Bastida). Uns 40 exs. sobre Reguerons
el 27.VIII (XLBA).

Xatrac Becllarg Sterna sandvicensis:
Poques citacions recollides. 11 exs. a la
Vidala antiga el 17.VIII (ARMC); lloc
innusual.

•

BLAUETS A PICOTS

Blauet Alcedo atthis: 1 ex. a la bassa dels
Pollancres el 3.VII (R. Bastida); 1ª citació
de pas o dispersió postnupcial. A partir
d’aquesta data diferents observacions
durant la resta dels dos mesos.

Xatrac Comú Sterna hirundo: 1 ex. al riu
a l’alçada de St. Boi el 20.VIII (R.
Bastida).
Xatrac Menut Sterna albifrons: 2 exs. a
la maresma el 3.VIII (X. Sampere); 1ª
citació de dispersió postnupcial d’exs.
procedents d’altres localitats de nidificació.
1 ex. jove i 1 ex. adult a la maresma el
18.VIII (R. Bastida).

Abellerol Merops apiaster: Observacions
gairebé diàries a la maresma (FLSA). Un
mínim de 53 exs. a Reguerons el 27.VIII
(XLBA).

Fumarell Carablanc Chlidonias hybrida:
5 exs. a la maresma el 3.VII (FMVB). 4
exs. a la maresma el 19.VIII (RGBA). 21
exs. a la maresma el 23.VIII (ARMC).

Gaig Blau Coracias garrulus: 1 ex. adult
per Reguerons l’11.VII (XLBA) i 1 ex. jove
a la maresma el 8.VIII (XLBA, RSLA,
MIBA); 1eres citacions de pas postnupcial.

Fumarell Negre Chlidonias niger: 1 ex. a
la maresma el 20.VIII (R. Bastida); 1ª
citació de pas postnupcial.

Picot Verd Picus viridis: Diferents
observacions a la maresma durant els dos
mesos (RGBA; FLSA).

•

COLOMS A FALCIOTS

•

Colom Domèstic Columba livia:
Observacions diàries.

ALAUDIDS, ORENETES I TITELLES

Cogullada Vulgar Galerida cristata:
Diferents observacions durant els dos
mesos sense cap nombre destacable.

Xixella Columba oenas: 1 ex. sobre
Reguerons l’11.VII i l’1.VIII (XLBA). 1 ex.
a la pineda de cal Francès el 18.VIII (R.
Bastida).

Alosa Vulgar Alauda arvensis: 2 exs.
cantant dins l’aeroport el 10.VII (ABBB);
exs. segurament nidificants. 1 ex. a
l’aeroport el 7.VIII (ABBB).

Tudó Columba palumbus: Uns 100 exs.
sobre la Vidala el 30.VII (R. Bastida).

Oreneta de Ribera Riparia riparia: 2 exs.
a la maresma el 7.VII (FLSA) i 1 ex. a
Reguerons l’11.VII (XLBA); exs. dispersius
o bé no reproductors. 4 exs. a la riera de
St. Climent el 30.VII (R. Bastida). 1 ex.
sobre Reguerons l’1.VIII (XLBA).

Tórtora Turca Streptopelia decaocto:
Observació gairebé diàries per les pinedes
litorals.
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Oreneta
Vulgar
Observacions diàries.

Hirundo

exs. en dispersió postnupcial. 1 ex. a la
riera de St. Climent el 30.VII (R. Bastida).

rustica:

Mastegatatxes Ficedula hypoleuca: 2
exs. al Remolar el 27.VIII (XLBA); 1ª
citació de pas postnupcial.

Oreneta cuablanca Delichon urbicum:
Observacions esporàdiques a la maresma
de les Filipines

Teixidor
Remiz
pendulinus:
Poques
observacions recollides. Un màxim de 10
exs. a Reguerons el 4.VII (XLBA). 4 exs.
a la maresma el 30.VII (R. Bastida).

Trobat Anthus campestris: 1 ex. a
l’aeroport
el
7.VIII
(ABBB);
ex.
probablement nidificant a la zona.
Piula dels Arbres Anthus trivialis: 1 ex.
sobre Reguerons el 27.VIII (XLBA); 1ª
citació de pas postnupcial. 1 ex. sobre la
Vidala antiga el 29.VIII (FLSA, JCMC).

•

Cuereta
Blanca
Observacions diàries.

•

Cuereta
Groga
Observacions diàries.
•

Motacilla
Motacilla

Garsa Pica pica: Observacions gairebé
diàries.

alba:

vulgaris:

Pardal
Comú
Passer
domesticus:
Observacions gairebé diàries.

TÚRDIDS

Pardal
Xarrec
Passer
Observacions gairebé diàries.
•

Cotxa Blava Luscinia svecica: 1 ex. a
Reguerons el 27.VIII (XLBA); 1ª citació de
pas postnupcial.

montanus:

FRINGIL·LIDS I EMBERÍZIDS

Passerell Comú Carduelis cannabina: 4
exs. sobre Reguerons el 25.VII (XLBA);
exs. dispersius postnupcials.

Bitxac
Comú
Saxicola
torquatus:
Observacions a diferents llocs del delta. 23 parelles nidificants a la maresma del
Remolar durant els dos mesos (FLSA).

Cruixidell Miliaria calandra: Poques
observacions recollides. 1 ex. cantant a la
Vidala el 30.VII (R. Bastida).

SÍLVIDS

•

Trist Cisticola juncidis: Observacions
diàries durant els dos mesos.

EXÒTICS

Cigne Negre Cygnus atratus: Es continau
observant l’ex. escapat de cautivitat a la
maresma, Vidala i llacuna de cal Tet
durant els dos mesos (FLSA).

BOSQUETA ICTERINA Hippolais icterina:
1 ex. a la pineda de Gavà el 27.VIII
(XLBA). Recordem que durant el passat
mes de maig es van detectar un total de
10 exs. al delta.

Cotorra de la Patagonia Cyanoliseus
patagonus: 1 ex. sobre Reguerons l’1.VIII
(XLBA). 6 exs. a la llacuna de cal Tet el
8.VII (FLSA, I. Valls. a: Cens Setmanal de
la Llacuna de cal Tet 2003).

Bosqueta Vulgar Hippolais polyglotta: 1
ex. a la pineda de Gavà l’1.VIII (XLBA).

Cotorra de Kramer Psittacula krameri: 1
ex. sobre els Reguerons el 25.VII (XLBA).

Tallarol de Garriga Sylvia cantillans: 1
ex. a la maresma el 21.VIII (XLBA); 1ª
citació de pas postnupcial.

Cotorra
d’Argentina
Myopsitta
monachus: Observacions gairebé diàries.

Mosquiter Pàl.lid Phylloscopus bonelli: 1
ex. a la pineda de Gavà l’1.VIII (XLBA).
•

ESTORNELLS I PARDALS

Estornell
Vulgar
Sturnus
Observacions gairebé diàries.

flava:

Rossinyol
Luscinia
megarhynchos:
Poques observacions recollids durant els
dos mesos.

•

CÒRVIDS

Bec de Corall Senegalès Estrilda astrild:
3 exs. al paratge de les Filipines el 7.VII
(FLSA). 6 exs. joves als Reguerons el
16.VII (XLBA). 1 ex. al triàngle de cal
Tudela el 20.VII (X. Sampere). 3 exs. a la
Vidaleta el 22.VII (FSEB). 2 exs. als

REIETONS FINS A LÀNIDS

Papamosques Gris Muscicapa striata: 1
ex. a Reguerons el 25.VII (XLBA); 1ers
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Teixidor Daurat Euplectes afer: 1 ex.
mascle al triangle de cal tudela el 20.VII
(X. Sampere).

itineraris del Remolar l’11.VIII (R.
Bastida). 4 exs. a la maresma el 20.VIII
(R. Bastida).

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
ARMC – Armand Ramal
FCCA – Paco Cerdà
FLSA – Ferran López
FMVB – Francisco Macia
FSEB – F.X.Santaeufemia
JCMC – Joan Castelló
MIBA – Marc Iranzo
PBGA – Pedro Bescós

•

RGBA – Ricard Gutiérrez
RRSB – Ricardo Ramos
RSLA – Ramón Sanz
XLBA – Xavier Larruy

Rafael Armada
Xavier Dot
Xavier Sampere

Albert Martínez Silvestre
Esther Toledo
E. Ortega
Ingrid Valls
Raúl Bastida

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 2003. Si voleu més informació, consulteu la plana d’internet
del SMC a http://www.gencat.es/servmet/

Servei Metereològic de Catalunya
JULIOL 2003
Temperatura mitjana del mes:
Temperatura mínima mitjana
Temperatura màxima mitjana
Pluja total:
Dies de pluja:

26,0ºC
21,6ºC (absoluta 19,0ºC el 7.7)
30,2ºC (absoluta 33,9ºC el 13.7)
1,0 mm (màxim 0,8 l el 5.7).
2

AGOST 2003
Temperatura mitjana del mes:
Temperatura mínima mitjana
Temperatura màxima mitjana
Pluja total:
Dies de pluja:

26,8ºC
21,3ºC (absoluta 18,5ºC el 31.8)
32,0ºC (absoluta 36,3ºC el 13.8)
34,5 mm (màxim 27,9 l el 31.8).
2

Publicat el febrer de 2004.
Proper nº març de 2004
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