Editat i recopil.lat per Ferran López i Ricard Gutiérrez

• No. 17 Setembre i Octubre 2003
Segueixen al Delta del Llobregat les obres del pla d’infrastructures i la
pineda del que era el càmping Toro-Bravo ha deixat pas en part al que serà
l’espai emprat pel sistema de llums de la tercera pista de l’Aeroport. Els
ocells però no volen deixar el delta. Al contrari. El bitó, emblema de la
recuperació de la maresma de les Filipines amb el projecte LIFE que es va
realitzar entre 1996 i 2000 retorna aquests mesos a hivernar a la reserva;
alguns cignes muts estan establerts en diferents punts del deta i un d’ells
arriba al delta conjuntament amb un grup d’oques hivernants i la fotja
banyuda encara es deixa veure aquests mesos pel delta. La tardor de 2003
però és una de les que es recordaran pel volum i diversitat d’espècies poc
usuals registrades, en certa manera emulant el novembre de 1998 quan es
van veure la cotxa cuablava, mosquiter de doble ratlla i altres rareses en
una setmana. Aquest cop ocells poc frequents al delta com el picot garser
gros o la primera cita de ganga (!) al delta, veieu les impressionants fotos
en aquest noticiari, es van afegir a rareses veritables com tres territs
pectorals de forma simultània (!), una cuereta cetrina, un tallarol xerraire
anellat o dos papamosques menuts que van fer les delícies dels aficionats
en un delta altrament trist pel moviment de maquinària que rodeja les
zones naturals d’aquest petit però valuós delta.
•

ANÀTIDES

cal Tet (FLSA et al) sempre junt a un
Cigne Negre Cygnus atratus. 2) Un ocell
de primer hivern, (diferent de l’anterior
que està al delta des del 2003) va ser vist
a la Vidala, RN Remolar-Filipines el 17.X,
només un dia després de l’arribada de les
primeres sis oques hivernants fet que ens
fa pensar en una arribada centreeuropea
(RGBA).3) Hi havia 1 ex. al riu a l’alçada
del Prat de Llobregat el 31.X (ACHA); i
que probablement es tracta, com es
confirmaria en mesos posteriors, d’un
exemplar diferent.

Durant aquests mesos es censen tres
cignes muts diferents, arriben les primeres
oques vulgars hivernants, es continua
veient l’híbrid local de xibec i collverd. Un
panorama canviant entre els que marxen
(per exemple els xarrasclets) i els que
arriben com cuallargs o morells
Cigne Mut Cygnus olor: Evidències de la
presència de tres ocells. 1) Es continua
observant l’ex. dels darrers mesos a
diferents llocs del delta com ara la
maresma del Remolar, Vidala i llacuna de

Oca Vulgar Anser anser: 6 exs. a la
maresma el 18.X (FLSA); 1ª citació de pas
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presència inusual, si més no de moment,
d’un cabussó a la llacuna de cal Tet.

postnupcial. A partir d’aquesta data
observacions continuades destacant un
màxim de 9 exs. el 29.X (PBGA; ARMC).
Ànec Blanc Tadorna tadorna: 1 ex. jove a
la maresma el 23.IX (R. Bastida). 1 ex. a
la maresma el 28.X (PBGA) i 29.X
(ARMC).

Cabusset Tachybaptus ruficollis: Uns 80
exs. a la Vidala l’1.X (FSEB). 1 ex. al riu
davant de can Comas l’11.X (FSEB); lloc
innusual. 96 exs. a la Vidala el 13.X
(FLSA).

Ànec Xiulador Anas penelope: 3 exs. a la
maresma el 5.IX (FSEB); 1ª citació de pas
postnupcial. 1 ex. a la maresma el 29.IX
(FLSA).

Cabussó Emplomallat Podiceps
cristatus: 1 ex. a la llacuna de cal Tet el
18.IX (X. Sampere; a: Cens Setmanal de
la Llacuna de cal Tet 2003).

Ànec Griset Anas strepera: 3 exs. a la
maresma el 10.IX (R. Bastida); 1ª citació
de pas postnupcial.

Cabussó Coll-negre Podiceps nigricollis:
1 ex. a la Vidala l’1.X (FSEB). 3 exs.
davant el mirador de cal Francès el 4.X (R.
Bastida). 2 exs. a la Vidala el 13.X (FLSA)
i 1 ex. el 18.X (R. Bastida).

Xarxet Comú Anas crecca: Observacions
durant els dos mesos destacant 150 exs. a
la maresma el 18.IX (FLSA, JCMC).

Baldriga Balear Puffinus mauretanicus: 2
exs. des del mirador de cal Francès el 4.X,
6 exs. el 5.X i 10 exs. el 10.X (R. Bastida).
Uns 200 exs. a la platja de la Murtra el
26.X (CGFA).

Ànec Collverd Anas platyrhynchos:
Observacions
diàries.
Una
parella
copul.lant a la maresma el 10.IX (R.
Bastida).

Baldriga Cendrosa Calonectris
diomedea: 2 exs. des del mirador de cal
Francès l’1 i 4.X (R. Bastida).

Ànec Collverd x Xibec A. platyrhynchos
x N. ruffina: Es continua observant l’ ex.
híbrid a al maresma els dies 10.X (R.
Bastida), 23.X (PBGA) i 26.X (PBGA).

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

Ànec Cuallarg Anas acuta: 4 exs.
femelles a la maresma el 20.X (PBGA). 12
exs. a la maresma el 21.X (PBGA) i 13
exs. el 25.X (RGBA).

Corb Marí Gros Phalacrocorax carbo:
Diferents observacions durant els dos
mesos destacant 122 exs. a la maresma el
18.X (R. Bastida); augment progressiu
d’exemplars.

Xarrasclet Anas querquedula: 1 ex. a la
maresma l’1.IX (FLSA, FSEB, ARMC) i 5.IX
(R. Bastida). 3 exs. a la maresma el 25.IX
(R. Bastida) i 2 exs. l’1.X (R. Bastida).

•

Ànec Cullerot Anas clypeata: Uns 15 exs.
a la maresma el 3.IX (FLSA); 1ª citació de
pas postnupcial.

Encara que hi hagués gent que no s’ho
pensés, el bitó s’ha consolidat com a
hivernant regular a les Reserves Naturals
Delta del Llobregat. Totes les cites
corresponen a les Filipines i Remolar ja
que és la zona més visitada però no es
pot descartar la presència d’exemplars a
d’altres àrees com la Ricarda, menys
prospectades. A banda dels bitons, el
martinet de nit esdevé regular i
pràcticament resident a la bassa dels
Pollancres a les Filipines. S’observen
aquests mesos els migrants escassos, per
bé que habituals: cigonyes blanca i negra,
becplaner i capó reial.

Morell
Cap-roig
Aythya
ferina:
Observacions durant tot el mes d’octubre
destacant grups de 47 exs. a la riera de
st. Climent el 18.X (R. Bastida), i un
augment d’exs. a les darreres llacunes del
golf, dins de l’aeroport de 49 exs. el 17.X,
52 exs. el 21.X, 93 exs. el 23.X, 99 exs. el
29.X, 103 exs. el 30.X i 137 exs. el 31.X
(ACHA).
•

ARDÈIDES I SIMILARS

CABUSSONS I OCELLS MARINS

Bitó Botaurus stellaris: 1 ex. sobre el
canyar de la maresma el 3.IX (S. Elliot, N.
Banham); ex. en pas postnupcial. 1 ex. al
canyar de la maresma el 13.X (ADSA),

Tampoc enguany el cabussó collnegre
resta llargues temporades al delta com
feia els anys vuitanta o noranta.D’interès
resulta la xifra de dos-centes baldrigues
balears observades davant el delta o la
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citació de pas postnupcial. 1 ex. a la
maresma el 24.X (PBGA) fins el 29.X
(ARMC; PBGA).

18.X (FLSA), 26.X (PBGA) i 29.X (PBGA);
ex. hivernant a la zona.
Martinet Menut Ixobrychus minutus: 1
ex. anellat al Remolar el 2.X (JCMC, M.
Llobet). 1 ex. a la maresma el 20.X
(PBGA);
darrera
citació
de
pas
postnupcial.

Becplaner Platalea leucorodia: 1 ex. a la
maresma l’11.X i el 13.X (ADSA).
Flamenc Phoenicopterus ruber: 4 exs. a
la maresma el 14.IX (ARMC). 5 exs. a la
maresma el 16.IX (RGBA, FSEB). 2 exs. a
la maresma el 28.IX (FLSA).

Martinet de Nit Nycticorax nycticorax:
Moltes observacions durant els dos mesos
de les quals destaquem un màxim d’uns
110 exs. sobre la maresma l’1.IX (FSEB,
ARMC). 50 exs. a l’aeroport el 2.IX
(ACHA). 20 exs. a la maresma el 10.IX
(FSEB, ARMC). 35 exs. sobre el càmping
Toro Bravo el 25.IX (R. Bastida); citacions
d’exs. de pas migratori.

•

RAPINYAIRES

En certa manera sorpren la cita d’àguila
marcenca al nou traçat del Llobregat com
si d’una aquàtica es tractés.A la Reserva
del Remolar-Filipines continua el dormidor
d’arpelles i en general s’observa una bona
diversitat d’espècies en el pas tardoral
incloent-hi la presència regular d’àguiles
pescadores.

Martinet Ros Ardeola ralloides: 1 ex. al
canal de la Bunyola el 2.IX (ED?B). 1 ex. a
la maresma i Vidala el 4.IX (R. Bastida)
fins el 8.IX (R. Bastida).
Martinet Blanc Egretta garzetta: Uns 100
exs. al canal de la Bunyola el 2.IX (ED?B).
80 exs. a la bassa dels Pollancres el 7.IX
(FLSA). Uns 40 exs. a la part baixa de la
maresma el 15.IX (FSEB).

Aligot Vesper Pernis apivorus: 5 exs.
sobre el Prat de Llobregat el 9.IX (FSEB);
1ª citació de pas postnupcial. 1 ex. sobre
la maresma el 18.IX (JCMC, FSEB, ARMC)
i el 20.IX (FSEB). 1 ex. sobre l’aeroport el
29.IX (ACHA). 3 exs. sobre el Remolar el
30.IX (RGBA, FSEB).

Agró Blanc Egretta alba: 2 exs. a la
maresma el 16.X (JCMC) i 2 exs. el 20.X
(FSEB; PBGA).

Àliga Marcenca Circaetus gallicus: 1 ex.
jove aturat al marge del nou riu el 23.X
(FLSA, FSEB).

Bernat
Pescaire
Ardea
cinerea:
Observacions diàries. Uns 25 exs. a la part
baixa de la maresma el 15.IX (FSEB). 55
exs. a la bassa dels Pollancres el 25.IX (R.
Bastida). Uns 30 exs. al riu davant can
Comas l’11.X (FSEB).

Arpella Vulgar Circus aeruginosus: Es
continuen observant els dos exemplars
joves volanders junt a la femella adulta a
la maresma l’1.IX (FLSA, FSEB, ARMC),
16.IX (FSEB) i 18.IX (FSEB). 1 ex. mascle
a la Vidala el 8.IX (R. Bastida); 1ª citació
de pas postnupcial. Mínim 6 exs. en pas
sobre el Remolar el 22.IX (FSEB). Es
detecten 4 exs. diferents a la maresma del
Remolar l’1.X (FSEB).

Agró Roig
Ardea purpurea: Diferents
observacions durant els dos mesos
destacant 20 exs. a la maresmal’1.IX
(JCMC). 1 ex. jove a la maresma el 13.X
(R. Bastida); darrera citació de pas
postnupcial.
Cigonya Blanca Ciconia ciconia: 1 ex. a
la maresma el 3.IX (FSEB); 1ª citació de
pas postnupcial. A partir d’aquesta data
diferents observacions durant la resta del
mes de setembre destacant 13 exs. sobre
la maresma el 9.IX (FSEB, JCMC) i el
10.IX (R. Bastida). 1 ex. a la maresma el
17.IX (FSEB, JCMC); darrera citació.

Esparver Cendrós Circus pygargus: 1 ex.
a la Vidala el 5.IX (R. Bastida); 1ª citació
de pas postnupcial. 2 exs. sobre el casc
urbà del Prat el 6.IX (FSEB). 2 exs. joves
a la maresma el 13.IX (DULA).
Astor Accipiter gentilis: 1 ex. jove a la
maresma el 4.IX i 6.IX (FLSA). 1 ex. jove
als arbres de la Vidaleta el 18.IX (FSEB). 1
ex. jove a la maresma el 7.X (R. Bastida) i
21.X (PBGA); observacions del mateix
exemplar.

Cigonya Negra Ciconia nigra: 1 ex. sobre
la maresma el 10.IX (ARMC, FSEB); 1ª
citació de pas postnupcial. 1 ex. sobre la
maresma el 14.IX (ARMC).

Aligot Vulgar Buteo buteo: 1 ex. a la
maresma el 5.IX (R. Bastida); 1ª citació

Capó Reial Plegadis falcinellus: 1 ex. a la
maresma el 28.IX (FLSA, RGBA); 1ª
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gaire habitual.Sembla quela polla blava
pot arribar a niar en qualsevol moment de
l’any com aquest indici de setembre
indica.

de pas postnupcial. 2 exs. a la riera de St.
Climent el 5.X (R. Bastida).
Àliga Calçada Hieraaetus pennatus: 1 ex.
a la maresma el 13.X (R. Bastida); 1ª
citació d’hivernant. A partir d’aquesta data
diferents observacions de l’exemplar
durant la resta del mes (FLSA).

Fotja Vulgar Fulica atra: Observacions
diàries. 40 exs. a la Vidala l’1.X (FSEB).
Fotja Banyuda Fulica cristata: Es
continuen observant els exs. reintroduits.
2 exs. a la Vidala (WC, 03U); es tracta de
la parella que va niar la primavera
passada. 1 ex. a la bassa dels Pollancres
(U6) el 19.X (FLSA). 1 ex. (UA) a la
maresma (PBGA) i 1 ex. (UN) a les
llacunes del golf el 20.X (ACHA) on aquest
darrer ex. s’observa fins almenys el 31.X
(ACHA). Per tant almenys 5 exs. de la
reintroducció encara controlats al delta
durant aquest dos mesos.

Àliga Pescadora Pandion haliaetus: 1 ex.
a la maresma el 5.IX (R. Bastida); 1ª
citació de pas postnupcial. A partir
d’aquesta data moltes observacions a la
maresma durant els dos mesos destacant
2 exs. el 22.IX (FLSA, FSEB), 29.IX (FLSA,
JCMC) i l’1.X (FLSA, FSEB).1 ex. a la
maresma el 25.X (ARMC); darrera citació
de pas postnupcial.
Xoriguer
Comú
Falco
tinnunculus:
Diferents observacions. 2 exs. a la
maresma el 8.IX (R. Bastida).

Grua Grus grus:
18 exs. sobre els
Reguerons el 18.X (XLBA); 1ª citació de
pas postnupcial. 1 ex. sobre la maresma
el 25.X (RGBA, ARMC).

Esmerla Falco columbarius: 1 ex. sobre la
riera de St. Climent el 22.IX (FSEB); 1ª
citació de pas postnupcial.
Falcó Mostatxut Falco subbuteo: 3 exs.
sobre la maresma el 6.IX (FLSA, JPAA,
RG?B); 1ª citació de pas postnupcial. 1
ex. sobre la Vidala el 22.IX (FLSA, JCMC).

•

Tres tèrrits pectorals simultanis són el
record
d’observacions
al
Delta
del
Llobregat de forma conjunta. Els tres
exemplars, que es van poder diferenciar
per trets del plomatge són ja homologats
pel comité de rarezas de SEO/Birdlife i en
presentem informació gràfica en aquest
noticiari.Aquests mesos de pas registren
una alta diversitat d’espècies mentre que
els hivernants com la fredaluga comencen
a arribar al delta.

Falcó Pelegrí Falco peregrinus: 1 ex. a la
maresma el 4.IX (R. Bastida). 2 exs. (jove
i adult) a la llacuna de cal Tet el 31.X
(FSEB, RACB).
•

LIMÍCOLES

RAL·LIDS FINS A GRUES

De la fotja banyuda, tant afectada pel que
fa al procés de reintroducció experimental
per les sequeres primaverals encara se’n
veu algun exemplar que no es limita a les
Filipines sinó que es veuen als restes del
Golf del Prat, ara dins l’àrea d’obres de
l’aeroport del Prat.

Cames
Llargues
Himantopus
himantopus:
Diferents
observacions
durant tot el mes de setembre destacant
un màxim de 80 exs. a la maresma l'1.IX
(FSEB, ARMC). 1 ex. als calaixos de
depuració el 7.X (PEGA, ED?B); darrera
citació de pas postnupcial.

Guatlla Coturnix coturnix: 1 ex. als prats
de la maresma el 25.IX (FSEB, ARMC);
darrera citació de pas postnupcial.

Bec d´Alena Recurvirostra avosetta: 1
ex. a la maresma el 12.IX (FLSA) fins el
16.IX (FSEB). 1 ex. als calaixos de
depuració el 7.X (ED?B, PEGA).

Faisà Vulgar Phasianus colchicus: 2 exs.
mascles a cal Roc el 6.X (R. Bastida).

Perdiu de Mar Glareola pratincola: 2 exs.
sobre la maresma el 20.X (JCMC); citació
força tardana.

Polla
d´Aigua
Gallinula
chloropus:
Observacions diàries. Uns 45 exs. al riu
entre la pota sud i can Comes l’11.X
(FSEB).

Corriol
Petit
Charadrius
dubius:
Observacions durant els dos mesos,
destacant uns màxims de 70 exs. a la
maresma el 19.IX (FLSA) i de 150 exs. el
25.IX (FLSA), fins el 13.X (FLSA) on

Polla Blava Porphyrio porphyrio: 1 ex.
adult amb branques al bec al camp de
futbol l’1.IX (ARMC).1 ex. a la riera Roja
amb la Vidaleta el 27.X (FSEB); lloc no
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s’observa un darrer estol de 20 exs.;
darrera citació de pas postnupcial.

Territ Menut Calidris minuta: Diferents
observacions durant el mes de setmebre,
destacant un màxim de 30 exs. a la
maresma el 15.IX (FSEB) i el 25.IX
(FLSA), fins el 13.X (R. Bastida) on
s’observa un darrer ex. a la maresma;
darrera citació de pas postnupcial.

Corriol
Gros
Charadrius
hiaticula:
Diferents observacions durant el mes de
setmbre, destacant un màxim de 30 exs.
a la maresma el 15.IX (FSEB), fins el 18.X
(R. Bastida) on s’observa 1 ex. des del
mirador de cal Francès; darrera citació de
pas postnupcial.

Territ de Temminck Calidris temminckii:
1 ex. a la maresma el 16.IX (JCMC) fins el
19.IX (FLSA, RACB).

Corriol
Camanegre
Charadrius
alexandrinus: 16 exs. a la platja del Prat
el 26.IX (FSEB) on almenys la meitat
estaven anellats; darrers estols de pas
postnupcial o exs. hivernants.

TERRIT PECTORAL Calidris melanotos: 1
ex. jove a la maresma el 12.IX (FLSA,
JCMC; R. Bastida) fins el 27.IX (FLSA);
1er ex. observat, citació homologada pel
CR-SEO. 1 ex. a la maresma el 25.IX
(RGBA) fins el 27.IX (FLSA); 2on ex.
observat, citació homologada pel CR-SEO.
1 ex. a la maresma el el 25.IX (RGBA) fins
el 29.IX (FLSA); 3er ex. observat, citació
homologada pel CR-SEO. Un total de 3
exs.
Observats
gairebé
durant
els
mateixos dies pero que amb diferent
distribució de la coloració de plomatge que
ha permés identificar els tres ocells. Veieu
les
fotografies
de:
http://www.rarebirdspain.net .

Daurada Grossa Pluvialis apricaria:
Alguns exs. a prop de can Dimoni el 21.X
(ADSA); 1ª citació de pas postnupcial.
Pigre Gris Pluvialis squatarola: 2 exs. des
del mirador de cal Francès el 18.X (R.
Bastida).
Fredeluga Vanellus vanellus: Uns 40 exs.
a la maresma el 6.X (FSEB) i uns 60 exs.
el 20.X (FSEB); augment d’exs.
Territ Gros Calidris canutus: 2 exs. a la
maresma el 18.IX (FLSA, JCMC) i el 19.IX
(FLSA,
RACB);
úniques
citacions
postnupcials.

Els territs pectorals del setembre (els tres diferents a les fotos de la dreta). Fotos: Ricard
Gutiérrez i Ferran López (plana següent)
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Territ
Becllarg
Calidris
ferruginea:
Observacions durant el mes de setembre
amb un màxim de 10 exs. a la maresma el
12.IX (FLSA) fins el 28.IX on s’observen 2
exs.; darrera citació de pas postnupcial.

Becadell Comú Gallinago gallinago:
Observacions durant els dos mesos. 35
exs. a la maresma el 15.IX (FSEB). Uns
45 exs. al riu a l’alçada de can Comas i la
pota sud l’11.X (FSEB). 60 exs. a la
maresma el 20.X (FSEB); augment d’exs.

Territ
Variant
Calidris
alpina:
Observacions durant els dos mesos
destacant un màxim de 15 exs. el 12.IX
(FLSA) i 18.IX (FSEB) fins el 23.X (PBGA)
on s’observen 6 exs.; darrera citació de
pas postnupcial o bé exs. hivernants.

Tètol Cuanegre Limosa limosa: Forces
observacions durant tot el mes de
setembre a la maresma del Remolar
destacant un màxim de 4 exs. el 12.IX
(FLSA) i el 25.IX (R. Bastida).

Batallaire Philomachus pugnax: Diferents
observacions durant els dos mesos,
destacant un màxim de 15 exs. a la
maresma el 28.IX (FLSA, RACB) fins el
22.X (FLSA; PBGA) on s’observa un darrer
ex.; darrera citació de pas postnupcial.

Becut Numenius arquata: 1 ex. a la
maresma el 4.IX (R. Bastida).
Gamba Roja Pintada Tringa erythropus:
Observacions continuades durant els dos
mesos a la maresma amb màxims de 20
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exs. el 25.IX (FLSA) i 22 exs. junts el 29.X
(ARMC, PBGA).

postnupcial. 1 ex. des del mirador de cal
Francès l’1.X (R. Bastida).

Gamba Roja Vulgar Tringa totanus: 1
ex. a la maresma del 4.IX (FLSA) al 22.IX
(FLSA).

Xatrac Bec-llarg Sterna sandvicensis: 10
exs. aturats a la platja del Remolar el 29.X
(X. Sampere).

Gamba
Verda
Tringa
nebularia:
Observacions continuades durant els dos
mesos destacant un màxim de 9 exs. als
calaixos de depuració el 7.X (PEGA,
ED?B).

Xatrac Comú Sterna hirundo: 1 ex. jove
a la maresma el 22.IX (FLSA, FSEB).
Fumarell Carablanc Chlidonias hybrida:
1 ex. a la maresma de l’1.IX (FLSA, FSEB)
al 17.IX (FLSA); darrera citació de pas
postnupcial.

Xivita Tringa ochropus: Observacions
durant els dos mesos a la maresma del
Remolar, llacuna de cal Tet i al riu
Llobregat destacant un màxim de 20 exs.
a la part baixa de la maresma el 15.IX
(FSEB).

Fumarell Negre Chlidonias niger: Uns 10
exs. a la maresma l’1.IX (FLSA). 1 ex. a la
maresma el 5.IX (R. Bastida).

Valona Tringa glareola:
Observacions
regulars durant els dos mesos a la
maresma destacant un màxim de 15 exsel 18.IX (FLSA, JCMC).

•

Si hi ha una cita sorprenent és la primera
per al delta del Llobregat d’un ocell
esteparic com la ganga. Encara més sobta
veure’l, com s’aprecia a les fotos, prop de
l’aigua entre joncs o al costat d’un xarxet
(!!). Sorpreses que ens continua donant el
nostre delta…Interessant també la cita de
mussol emigrant a la Bunyola.

Xivitona Actitis hypoleucos: 6 exs. a la
maresma el 4.IX (FLSA). 3 exs. al riu a
l’alçada de can Comes l’11.X (FSEB).
Remena-rocs Arenaria interpres: 1 ex. a
la maresma el 16.IX (JCMC). 2 exs. a la
gola de la Bunyola el 17.IX (X. Sampere).
1 ex. a la maresma els dies 27 i 28.IX
(FLSA; MMVA, XE?A; RACB); darrera
citació de pas postnupcial.
•

COLOMS A FALCIOTS

GANGA Pterocles alchata: 1 ex. mascle
plomatge d’hivern a la maresma el 6.X
(JCMC, FSEB, D. Moreno) fins el 7.X
(RGBA; R. Bastida); 1ª citació pel delta.

PARÀSITS, LARIDS , XATRACS I
GAVOTS

Colom Domèstic Columba livia:
Observacions diàries.

Les observacions de gavina corsa a la
tardor són rares. Les cites dels xatracs
grossos també són destacables.

Xixella Columba oenas: 6 exs. sobre
l’estació biològica del Remolar el 19.X
(FLSA); darrera citació de pas postnupcial.

Gavina Capnegre Larus melanocephalus:
Uns 30 exs. a la maresma el 10.IX (FLSA).
57 exs. des del mirador de cal Francès el
12.IX i 53 exs. el 25.IX (R. Bastida).

Tudó Columba palumbus: Observacions
gairebé diàries.

ridibundus:

Tórtora Turca Streptopelia decaocto: 19
exs. a la riera de St. Climent el 8.IX (R.
Bastida).

Gavina Corsa Larus audouinii: 5 exs. a la
gola de la Bunyola el 17.IX (X. Sampere).
1 ex. de 2on hivern a la maresma el 2.X
(FLSA).

Tórtora Vulgar Streptopelia turtur: 1 ex.
a la pineda de cal Francès el 5 i 10.IX (R.
Bastida);
darrera
citació
de
pas
postnupcial.

Gavià
Argentat
Larus
michahellis:
Observacions diàries. Uns 1000 exs. a ca
l’Arana el 6.X (R. Bastida).

Xot Otus scops: Un total de 7 exs.
anellats al Remolar durant els dos mesos
(JCMC).

Xatrac Gros Sterna caspia: 2 exs. a la
maresma el 3.IX (FLSA); 1ª citació de pas

Mussol Emmigrant Asio flammeus: 1 ex.
a la gola de la Bunyola el 20.X (QBFA).

Gavina
Riallera
Larus
Observacions diàries.
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(Fotos

Fxavier

Santaeufemia)

hivern, la primera pel delta que s’observà
justament quan s’estava veient una altra
raresa (!)… A banda d’aquest fet, a
destacar l’alt nombre de cueretes grogues
anellades.

Falciot Negre Apus apus: 4 exs. a la
maresma el 8.IX (R. Bastida); descens
d’exemplars.
Falciot Pà l.lid Apus pallidus: 1 ex. a les
obres de l’aeroport el 17.X (ACHA);
darrera citació de pas postnupcial.

Alosa Vulgar Alauda arvensis: 2 exs. a la
maresma el 27.IX (FLSA); 1ers exs. en
pas postnupcial.

Ballester Apus melba: Uns 50 exs. a la
platja del Prat el 26.IX (FSEB). Uns 40
exs. sobre el riu el 29.IX (FSEB) i uns 30
exs. sobre l’estació biològica (FLSA). 1 ex.
sobre les obres de l’aeroport el 21.X
(ACHA);
darerra
citació
de
pas
postnupcial.
•

Oreneta de Ribera Riparia riparia:
Observacions regulars durant els dos
mesos. Es detecten els següents dies de
pas migratori fort: l’1.IX (FLSA, FSEB,
ARMC), 3 i 4.IX (FLSA). 1 ex. sobre
l’estació biològica el 29.X (FLSA); darrera
citació de pas postnupcial.

BLAUETS A PICOTS
Roquerol Ptyonoprogne rupestris: 4 exs.
sobre la pineda de Gavà el 18.X (XLBA). 3
exs. sobre la Vidala el 27.X (FSEB).

Més cites de picot garser gros en el que
sembla ser un increment recent, encara
en els seus estadis inicials, de la presència
d’aquesta espècie al delta

Oreneta Vulgar Hirundo rustica: 5 exs. a
la maresma el 22.X i 1 ex. el 26.X
(PBGA); descens d’exemplars.

Blauet
Alcedo
atthis:
Observacions
gairebé diàries a la maresma durant els
dos
mesos.
Durant
la
campanya
d’anellament al Remolar cal destacar un
total de 98 captures, de les quals 55 eren
controls
d’exemplars
anteriorment
anellats, durant els dos mesos (JCMC).
Abellerol Merops apiaster: 50 exs. a la
pineda de cal Francès el 5.IX (R. Bastida).
Uns 30 exs. sobre la maresma el 6.IX
(FLSA).

Oreneta Cuablanca Delichon urbica: Pas
migratori fort sobre la maresma el 3i 4.IX
(FLSA). 5 exs. sobre els itineraris el 19.X
(FLSA); darrers exs. postnupcials.
Piula dels Arbres Anthus trivialis: Durant
la campanya d’anellament al Remolar cal
destacar un total de 4 captures, durant els
dos mesos (JCMC); exemplars en pas
postnupcial.
2 exs. a la Vidaleta l’1.IX (FSEB, ARMC). 1
ex. sobre el Remolar el 22.IX (FLSA,
JCMC). 4 exs. sobre l’estació biològica el
24.IX (JCMC, FLSA). 2 exs. sobre la
pineda de Gavà el 18.X (XLBA). 1 ex. a
l’itinerari de la bassa dels Pollancres el
19.X (FLSA). 1 ex. sobre l’aeroport el 20.X
(ACHA). 1 ex. a l’itinerari de la bassa dels
Pollancres el 19.X (FLSA); darrera citació
de pas postnupcial.

Puput
Upupa
epops:
Observacions
gairebé diàries. 4 exs. junts als itineraris
de la maresma el 10.X (R. Bastida).
Colltort
Jynx
torquilla:
Durant
la
campanya d’anellament al Remolar cal
destacar un total de 5 captures, de les
quals nomes 1 era un control d’un
exemplar anteriorment anellat, durant els
dos mesos (JCMC); exemplars en pas
postnupcial.

Titella Anthus pratensis: 3 exs. a la platja
del Remolar el 17.X (FLSA, RGBA); 1ª
citació de pas postnupcial algo tardana.

Picot Verd Picus viridis: Diferents
observacions durant els dos mesos.
Picot Garser Gros Dendrocopos major: 1
ex. a l’itinerari de la bassa dels Pollancres
el 9.X (JLGA) i el 13.X (JCMC). 1 ex. a la
pollancreda el 14.X (X. Sampere); es
tracta de 2on o 3ª citació al delta.
•

Piula Gola-roja Anthus cervinus: 1 ex. a
Reguerons el 18.X (XLBA); ex. en pas
postnupcial. Força excepcional a la tardor.
Grasset de Muntanya Anthus spinoletta:
2 exs. a la maresma el 18.X (R. Bastida);
1ª citació de pas postnupcial.

ALAUDIDS, ORENETES I TITELLES
CUERETA CITRINA Motacilla citreola: 1
ex. de 1er hivern a la maresma el 28.IX1.X (FLSA, RACB; FMVB); 1ª citació pel
delta. L’exemplar va ser trobat just al
moment que s’estava observant amb

A banda de piules migratòries, sobre tot
dels arbres però també tres de gola-roges,
cal destacar en aquest grup la citació d’un
exemplar de cuereta cetrina de primer
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(RGBA). Citació homologada pel CR-SEO.

telescopi un Territ Pectoral Calidris
melanotos i va creuar per l’imatge. Va ser
observat per diferents ornitòlegs durant
variis dies, sempre al mateix lloc, fins l’1.X

La cuereta cetrina de les Filipines (Fotos Ferran López i Ricard Gutiérrez)
Cuereta
Blanca
Motacilla
Observacions gairebé diàries.

alba:

les obres de l’aeroport el 17.X (ACHA);
darrera citació de pas postnupcial.

Cuereta Groga Motacilla flava: Durant la
campanya d’anellament al Remolar cal
destacar un total de 140 captures, de les
quals nomes 1 era un control d’un
exemplar anteriorment anellat, durant els
dos mesos (JCMC); exemplars en pas
postnupcial.
Uns 200 exs. al dormider del canyar de la
maresma el 29.IX (FLSA, JCMC). 1 ex. a

•

TÚRDIDS

Impressionant nombre de cotxes blaves
anellades (48 exemplars!) amb controls
extrangers afegits. Ocells en pas com el
tord ala-roig o l’interessant merla de pit
blanc, de la qual se’n van anellar dos
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exemplars, van palesar
d’espècies registrada.

la

diversitat
Cotxa Fumada Phoenicurus ochruros: 1
ex. al Remolar el 7.X (R. Bastida); 1ª
citació de pas postnupcial. Diferents
observacions a partir d’aquesta data.

Cargolet Troglodytes troglodytes: 1 ex.
anellat al Remolar el 2.X (JCMC).
Pardal de Bardissa Prunella modularis:
Durant la campanya d’anellament al
Remolar cal destacar un total de 4
captures, durant el mes d’octubre (JCMC);
exemplars en pas postnupcial. Un total de
12 exs. a la pineda de Gavà i voltants el
18.X (XLBA).

Cotxa
Cua-roja
Phoenicurus
phoenicurus: 1 ex. anellat al Remolar
l’1.IX
(JCMC);
1ª
citació
de
pas
postnupcial. 2 exs. a l’aeroport el 10.IX
(ACHA).
Bitxac Rogenc Saxicola rubetra: 1 ex. a
la maresma el 6.IX (FLSA); 1ª citació de
pas postnupcial. 1 ex. anellat al Remolar
el 23.IX (JCMC, FLSA). 2 exs. a les
quadres l’1.X (FSEB). 1 ex. a les obres de
l’aeroport el 20.X (ACHA).

Pit-roig Erithacus rubecula: Observacions
gairebé diàries. Pas migratori molt fort al
Remolar el 22.X (FLSA, JCMC).
Rossinyol Luscinia megarhynchos: 1 ex.
a la Vidala el 28.IX (FLSA, RACB, MMVA,
XE?A); darrera citació de pas postnupcial.

Bitxac
Comú
Saxicola
Observacions gairebé diàries.

Cotxa Blava Luscinia svecica: Durant la
campanya d’anellament al Remolar cal
destacar un total de 48 captures, de les
quals 10 eren controls d’exs. anteriorment
anellats on cal mencionar que una de les
captures es tractava d’1 ex. procedent de
Beon, Ain (França) on va ser anellat el
14.06.2003 (inf. ICO) i un darrer control
d’ 1 ex. procedent de Malmedy (Bélgica)
on va ser anellat el 17.08.2003 (inf. ICO).
2 exs. als itineraris el 10.IX (R. Bastida). 2
exs. a les quadres de la maresma l’1.X
(FSEB).

torquatus:

Còlit Gris Oenanthe oenanthe: Diferents
observacions durant els dos mesos
destacant un màxim de 8 exs. a la platja
del Prat el 26.IX (FSEB) i 8 exs. a la platja
del Remolar el 17.X (RGBA, FLSA).
Merla de Pit Blanc Turdus torquatus; 1
ex. a l’estació biològica el 13.X (FLSA,
JCMC) i el 16.X (JCMC). 2 exs. anellats al
Remolar el 10 i 17.X (JCMC).

Una de les merles de pit blanc anellades a les Filipines(Foto Ferran López)
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Merla Turdus merula: Poques
observacions recollides.

d’anellament al Remolar cal destacar un
total de 12 captures, totes sempre durant
el mes de setembre (JCMC).

Tord Comú Turdus philomelos: 1 ex.
anellat al Remolar el 26.IX (JCMC); 1ª
citació de pas postnupcial. Forta entrada
d’exemplars al Remolar el 6.X (FLSA) i el
22.X (FLSA, JCMC).

Tallareta Cuallarga Sylvia undata:
Durant la campanya d’anellament al
Remolar cal destacar un total de 4
captures durant el mes d’octubre (JCMC).
1 ex. a la Vidala el 28.IX (FLSA, RACB;
JBOL,
PBGA);
1ª
citació
de
pas
postnupcial. Diferents observacions a
partir d’aquesta data.

Tord Ala-roig Turdus iliacus: 1 ex. sobre
la Vidala el 22.X (FLSA); 1ª citació de pas
postnupcial.

Tallarol de Garriga Sylvia cantillans:
Durant la campanya d’anellament al
Remolar cal destacar un total de 22
captures, de les quals nomes 1 era un
control anteriorment anellat
durant el
mes de setembre (JCMC) i 1 darrer
exemplar anellat el 23.X (JCMC); darrera
citació de pas postnupcial tardana.

Griva Turdus viscivorus: 8 exs. sobre el
Remolar el 22.X (JCMC); 1ª citació de pas
postnupcial. 6 exs. sobre l’estació
biològica (JCMC) més 1 ex. sobre cal Tet
el 30.X (FLSA. a: Cens Setmanal de la
Llacuna de cal Tet 2003).
•

SÍLVIDS

Tallarol Capnegre Sylvia melanocephala:
Observacions gairebé diàries. Uns 10 exs.
al marge del riu entre can Comes i la pota
sud l’11.X (FSEB).

Diversitat pròpia del pas migratori, amb
força espècies també detectades gràceis a
la campanya d’anellament. És aquest
mètode que produeix la primera captura al
Delta del Llobregat del tallarol xerraire,
raresa a nivell català. Observeu que molts
tallarols i ocells de petita mida que sovint
passen desapercebuts són anellats en
nombres destacables.

TALLAROL XERRAIRE Sylvia curruca: 1
ex. anellat al Remolar el 25.IX (JCMC,
FLSA); 4ª cita pel delta on feia 10 anys
que no es capturava a Catalunya. L’ex.
anellat es va observar a la Vidala el 28.IX
(RACB).

Rossinyol
Bord
Cettia
cetti:
Observacions diàries. Uns 15 exs. al
marge del riu entre can Comas i la pota
sud l’11.X (FSEB).
Trist
Cisticola
juncidis:
Poques
observacions recollides durant els dos
mesos.
Boscarler Pintat Gros Locustella naevia:
Durant la campanya d’anellament al
Remolar cal destacar un total de 4
captures durant el mes d’octubre (JCMC)
on el 22.X es captura el darrer exemplar;
darrera citació de pas postnupcial.
Boscarler Comú Locustella luscinioides:
Durant la campanya d’anellament al
Remolar cal destacar un total de 5
captures, de les quals nomes 1 era un
control anteriorment anellat. L’1.X es
captura el darrer exemplar (JCMC, PBGA);
darrera citació de pas postnupcial.
Boscarla
Mostatxuda
Acrocephalus
melanopogon: 1 ex. a la Vidala el 16.X
(JCMC); 1ª citació de pas postnupcial. 1
ex. anellat al Remolar el 22.X (JCMC).
Boscarla
dels
Joncs
Acrocephalus
schoenobaenus: Durant la campanya
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El tallarol xerraire anellat a les Filpines

(Foto Ferran López)
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escassos en el delta com l’escorxador,
també citat enguany.

Tallarol Gros Sylvia borin: 1 ex. anellat
al Remolar l’1.IX (JCMC); 1ª citació de pas
postnupcial. Diferents observacions a
partir d’aquesta data.

Bruel Regulus ignicapillus: 1 ex. a la
capçalera de la Vidala el 25.IX (R.
Bastida). 1 ex. a la pineda de ca l’Arana el
30.X (FLSA. A: IKA de ca l’Arana 2003).

Tallarol de Casquet Sylvia atricapilla:
Observacions gairebé diàries. Pas fort al
Remolar el 22.X (FLSA, JCMC).

Papamosques Gris Muscicapa striata: 1
ex. als itineraris de la maresma el 23.IX
(inf. RRNN). 1 ex. a la capçalera de la
Vidala el el 25.IX (R. Bastida).

Mosquiter Comú Phylloscopus collybita:
2 exs. anellats al Remolar el 25.IX (JCMC,
PBGA); 1ª citació de pas postnupcial. Pas
molt fort al remolar el 22.X (FLSA, JCMC).

PAPAMOSQUES MENUT Ficedula p.
parva: 1 ex. de 1er hivern anellat al
Remolar el 26.IX (JCMC, ARMC, FLSA,
RGBA, NUTA, X. Sampere). 1 ex. de 2on
estiu observat a la maresma el 27.IX
(FLSA, RS?A, ECLA). Representen la 2on i
3ª citació pel delta després de l’observació
d’una femella el 10.10.1991 (Pedrocchi &
Sanchis). Les dues citacions estan ja
homologades
pel
CR-SEO.

Mosquiter
de
Passa
Phylloscopus
trochilus: 1 ex. anellat al Remolar l’1.IX
(JCMC); 1ª citació de pas postnupcial.
Durant la campanya d’anellament al
Remolar cal destacar un total de 93
captures, de les quals 13 eren controls
d’exs. anteriorment anellats, durant els
dos mesos (JCMC), on el darrer exemplar
va ser capturat el 24.X (QBFA); darrera
citació de pas postnupcial.
•

REIETONS FINS A LÀNIDS

Més
rareses:
dos
exemplars
(ja
homologats pel comité de rarezas de
SEP/Birdlife) de papamosques menut, la
segona i tercera cites pel delta del
Llobregat destaquen d’entre altres ocells
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Dues fotos del papamosques menut
anellat a la maresma (Foto Ferran López)

•

CÒRVIDS

Garsa Pica pica: Observacions diàries.

Mastegatatxes Ficedula hypoleuca: 2
exs. anellats al Remolar el 2.IX (JCMC,
FLSA); 1ª citació de pas postnupcial. 1 ex.
a la pineda de Gavà el 18.X (XLBA);
darrera citació de pas postnupcial.

Gralla Corvus monedula: 8 exs. a cal Nani
el 6.X (R. Bastida).
•

Mallerenga
Emplomallada
Parus
cristatus: 1 ex. a la capçalera de la Vidala
el 23.IX i 7.X (R. Bastida).

ESTORNELLS I PARDALS

Estornell
Vulgar
Observacions diàries.

Sturnus

Pardal
Comú
Passer
Observacions diàries.

Mallerenga Petita Parus ater: 1 ex. a la
capçalera de la Vidala el 7.X (R. Bastida).

Pardal
Xarrec
Passer
Observacions diàries.

Mallerenga Blava Parus caeruleus:
Durant la campanya d’anellament al
Remolar cal destacar un total de 3
captures (JCMC). 1 ex. als itineraris el
28.X (RGBA).

•

vulgaris:

domesticus:
montanus:

FRINGIL·LIDS I EMBERÍZIDS

Pinsà Vulgar Fringilla coelebs: Uns 30
exs. sobre la maresma el 20.X (FSEB);
exemplars en pas.

Teixidor Remiz pendulinus: Durant la
campanya d’anellament al Remolar cal
destacar un total de 94 captures, de les
quals 11 eren controls d’exs. anteriorment
anellats, durant els dos mesos (JCMC).

Durbec Coccothraustes coccothraustes: 1
ex. sobre l’estació biològica el 7.X (FLSA).
Gratapalles Emberiza cirlus: 1 ex. als
itineraris de la maresma el 28.X (RGBA).

Escorxador Lanius collurio: 1 ex. a les
obres de l’aeroport el 23.X (ACHA).

Repicatalons Emberiza schoeniclus: 1 ex.
a la bassa dels Pollancres el 19.X (FLSA);
1ª citació de pas postnupcial. Durant la

Botxí Lanius meridionalis: 1 ex. al riu
entre el Prat i St.Boi l’11.X (FSEB).
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campanya d’anellament al Remolar cal
destacar un total de 23 captures durant
els mes d’octubre on nomes 1 era un
controls anteriorment anellat (JCMC).

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

Cruixidell Emberiza calandra: 12 exs. a la
platja del Remolar el 17.X (FLSA, RGBA).
•

EXÒTICS

Ànec de les Bahames Anas bahamensis:
1 ex. de fase clara a la maresma el 13.X
(JCMC). A partir d’aquesta data diferents
observacions a la maresma (FLSA, PBGA,
MMVA).

Servei Metereològic de Catalunya
SETEMBRE 2003
Temperatura mitjana del mes:
21,3ºC
Temperatura mínima mitjana
17,6ºC (absoluta 15,2ºC el 15.9)
Temperatura màxima mitjana
25,3ºC (absoluta 27,5ºC el 5.9)
Pluja total:
101,9 mm (màxim 40,4 l el 27.9).
Dies de pluja:
11
Dies de gelada :
0

Cigne Negre Cygnus atratus:
Observacions regulars de l’exemplar
escapat de cautivitat a la llacuna de cal
Tet i maresma del Remolar (FLSA).
Cotorra de la Patagonia Cyanoliseus
patagonus: 7 exs. a l’aeroport el 29.IX
(ACHA).
Cotorra de Kramer Psitacula krameri: 2
exs. a la bassa dels Pollancres el 2.X
(FLSA, FSEB).

OCTUBRE 2003
Temperatura mitjana del mes:
16,6ºC
Temperatura mínima mitjana
13,1ºC (absoluta 8,5ºC el 24.10)
Temperatura màxima mitjana
20,1ºC (absoluta 26,5ºC el 2.10)
Pluja total:
139,6 mm (màxim 42,4 l el 17.10).
Dies de pluja:
14
Dies de gelada :
0

Bec de Corall Senegalès Estrilda astrild:
Diferents observacions durant els dos
mesos destacant un màxims d’11 exs. al
riu el 5.IX (R. Bastida), 5 exs. a l’aeroport
el 10.IX (ACHA) i 6 exs. a les quadres de
la maresma l’1.X (FSEB).
Teixidor Daurat Euplectes afer: 1 ex.
mascle a la maresma el 18.IX (FSEB). 2
exs. a les quadres l’1.X (FSEB) i 1 ex. a la
maresma el 27.X (FSEB).

•

RESUM CLIMATOLÒGIC

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
ACHA – Aleix Comas
ADSA – Arturo Degollada
ARMC – Armand Ramal
CGFA – Carlos Grande
DULA – David Usero
ECLA – Eduard Clemente
ED?B – Enric de Roa
FLSA – Ferran López
FSEB – Xavier Santaeufemia
JCMC – Joan Castelló
JLGA – Jose Angel Lahoz
JPAA – Jesús Poncela
MMVA – Moisés Moreno
NUTA – Néstor Urios
PBGA – Pedro Bescós

PEGA – Pau Esteban
QBFA – Quim Bach
RACB – Rafa Armada
RGBA – Ricard Gutiérrez
RG?B – Ricardo Gras
RS?A – Ramón Sanz
XE?A – Xavier Escobar
XLBA – Xavier Larruy
Marc Llobet
Nigel Banham
Raúl Bastida
Stephen Elliot
Xavier Sampere
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