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• No. 18 Novembre i Desembre 2003
La tardor de 2003 va veure el Delta del Llobregat en un període d’intensa
activitat de les obres d’infrastructures del pla Delta. Les obres de
l’Aeroport amb tallades d’arbres als voltants del Remolar i la Ricarda;
l’excavació de la nova llera del Llobregat i d’altres actuacions al perímetre
de les Reserves van deixar aquests espais com a reductes gairebé
numantins respecte de la situació prèvia de cert statu quo. Els ocells però
no es van donar per vençuts davant aquesta situació i malgrat els efectes
que després es notarien durant el cens hivernal de 2004, va haver-hi força
bitons hivernant a la reserva natural, es van veure alguns ocells rars,
tornaren ànecs i oques i es van anotar diferents espècies d’interès. Com si
la fauna s’entestés en demostrar la importància i rellevància d’aquest petit
espai.

•

OCELLS MARINS

Baldriga
Mediterrània
Puffinus
yelkouan: 2 exs. des del mirador de cal
Francès el 6.XII (PBGA).

Una de les poques cites hivernals de
calàbria es va recollir en dates típiques a
finals de novembre.Destaquen d’aquests
mesos l’escassetat de dades de baldrigues
i el retorn dels corbmarins escandinaus a
les seves activitats hivernals habituals.

Baldriga Balear Puffinus mauretanicus: 2
exs. des del mirador de cal Francès el
29.XI (MMVA, XE?A).
Mascarell Morus bassanus: 1 ex. des del
mirador de cal Francès el 29.XI (PBGA). 4
exs. des de la platja del Remolar el 21.XII
(X. Sampere).

Calàbria Agulla Gavia arctica: 1 ex. des
del mirador de cal Francès el 29.XI
(RRSB).
Cabusset
Tachybaptus
Observacions diàries.

ruficollis:

Corb Marí Gros Phalacrocorax carbo: Uns
100 exs. al riu entre can Comas i la pota
sud el 15.XI (FSEB). Uns 200 exs. a la
riera de St. Climent el 17.XI (FSEB,
ARMC). 1 ex. a la maresma amb anella de
Dinamarca el 3.XI (PBGA); es tracta d’un
exemplar de 1er hivern que va ser anellat
en una colònia Danesa el 21.05.2003 (Inf.
ICO). 1 ex. a la maresma amb anella el
4.XI (PBGA) procedent de Suècia.

Cabussó Coll-negre Podiceps nigricollis:
6 exs. el 5.XI, 7 exs el 12.XI, 4 exs. el
25.XI i 5 exs. l’11.XII . a la llacuna de cal
Tet (FLSA, FMVB; X. Sampere) a: Cens
Setmanal de la Llacuna de cal Tet 2003).
1 ex. a la maresma el 15.XI (PBGA) i 1 ex.
a l’aeroport el 28.XI (ACHA).
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maresma
el
24.XI
(FSEB);
rècord
d’exemplars al delta!!! 2 exs. al camp de
futbol el 28.XI (FSEB, PBGA; MOOA).

ARDÈIDES I SIMILARS
•
Una de les satisfaccions més importants
de la tardor va ser comprovar com les
accions
efectuades
durant
el
LIFE
‘humedales’ 1996-2000 per tal de
beneficiar el bitó, una espècie en perill
crític d’extinció, han permès d’aconseguir
estabilitzar la població del delta del
Llobregat i aquest mesos s’ha observat
fins quatre exemplars junts,tot un record
absolut. D’altra banda, a principis de
novembre destaca l’observació d’un agró
blanc més petit i de `potes vermelles i bec
negre, com els de la subespècie modesta
però que sembla no poden correspondre a
aquesta forma oriental i potser siguin els
propis d’una varietat africana. Una
investigació encara en curs i que potser
ens oferirà una nova forma pel Delta del
Llobregat quan la cita sigui homologada.

Martinet Menut Ixobrychus minutus: 1
ex. a la maresma l’1.XII (NUTA); citació
aïllada d’ex. hivernant o bé d’un darrer
migrador postnupcial endarrerit.
Martinet de Nit Nycticorax nycticorax: 25
exs. a la Vidala antiga el 7.XI (FSEB,
ARMC, X. Sampere). 30 exs. a la maresma
el 24.XI (FSEB, PBGA). 10 exs. a la bassa
dels Pollancres el 20.XII (FLSA).
Martinet
Blanc
Egretta
garzetta:
Observacions diàries sense cap recull
interessant durant els dos mesos. 12 exs.
al riu a l’alçada de can Parellada el 30.XI
(GSPA).
Agró Blanc
Egretta alba: Diferents
observacions a la maresma d’1 i 2 exs.
durant tot el mes de novembre (FLSA;
PBGA) destacant un màxim de 3 exs. el
7.XI (PBGA). 1 ex. a la maresma el 7.XII
(ARMC); darrera citació de l’any.

Bitó Botaurus stellaris: Es continua
observant l’exemplar hivernant al canyar
de la maresma (Inf. FLSA). 2 exs. aturats
junts al camp de futbol el 19.XI (A. Crory,
A. Pioli). 4 exs. volant junts sobre la

L’agró blanc ‘modesta’ vist a la maresma de les Filipines (Videocaptures: Pedro Bescós)

Bernat
Pescaire
Observacions diàries a
els dos mesos (FLSA).
entre can Comas i la
(FSEB) i uns 55 exs. el

Ardea
cinerea:
la maresma durant
Uns 50 exs. al riu
pota sud el 15.XI
30.XI (GSPA).

•

ANÀTIDES

Durant aquests mesos es veuen els cignes
muts, arriben les oques i es detecta la
presència d’un ànec de Jamaica a cal Tet
fins el 18.11. Sobre la presència d’un anec

Cigonya Blanca Ciconia ciconia: 1 ex. a
la maresma el 27.XII (FSEB, RS?A).
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Cygnus atratus. 1 ex. al riu a l’alçada de
can Comes el 15.XI (FSEB) i el 30.XI
(GSPA); es tracta d’un altre exemplar
diferent.

mandarí a la Murtra es tenen poques
dades però es podria tractar d’un ocell
arribat des de poblacions assilvestrades a
centre-europa o bé d’un exemplar
escapat.

Oca Vulgar Anser anser: Observacions
continuades a la maresma durant els dos
mesos d’entre 5 i 11 exs. (FLSA, FSEB,
ARMC) destacant un màxim de 14 exs. el
27 i 29.XII (FSEB; ARMC).

Cigne Mut Cygnus olor: Es continua
observant l’ex. dels darrers mesos a
diferents llocs del delta com ara la
maresma del Remolar, Vidala i llacuna de

cal Tet (FLSA) sempre junt al Cigne Negre

Ànec Blanc Tadorna tadorna: 2 exs. a la
maresma el 12.XI (FLSA). 3 exs. sobre la
maresma el 10.XII (FLSA, NUTA, XLBA).
19 exs. a la maresma el 27.XII (ARMC).

Xarxet Comú Anas crecca: Uns 15 exs. al
riu entre can Comes i l apota sud el 15.XI
(FSEB). 267 exs. a la bassa dels Pollanc
res l’1.XII (RGBA, FLSA). Uns 400 exs. a
la maresma el 29.XII (FSEB).

ÀNEC MANDARÍ Aix galericulata: 1 ex.
femella a la llacuna de la Murtra el 22.XII
(D. Moret) i el 24.XII (FLSA).

Ànec Collverd Anas plathyrhynchos:
Observacions diàries. Uns 500 exs. des
dels aguaits el 29.XII (FSEB).

Ànec Xiulador Anas penelope: Diferents
observacions durant els dos mesos. Uns
35 exs. a la llacuna de cal Tet el 17.XI
(FSEB, ARMC). 12 exs. a la bassa dels
Pollancres l’1.XII (RGBA, FLSA).

Ànec Cuallarg Anas acuta: 4 exs. a la
llacuna de cal Tet el 17.XI (FSEB, ARMC).
Xarrasclet Anas querquedula: 1 ex. de
1er hivern a la maresma del 9.XI (FLSA)
fins l’1.XII (FLSA, RGBA).

Ànec Griset Anas strepera: Uns 40 exs. a
la llacuna de cal Tet el 17.XI (FSEB,
ARMC). 6 exs. a la maresma el 29.XII
(FSEB).
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la riera de St. Climent el 9.XII (A. Crory).

Ànec Cullerot Anas clypeata: Uns 300
exs. des dels aguaits del Remolar el 29.XII
(FSEB).

Ànec Negre Melanitta nigra: 5 exs. des
del mirador de cal Francès el 23.XII (M.
Gil, G. Soldevila).

Xibec Netta rufina: 1 parella al camp de
futbol el 3.XI (PBGA). 5 exs. al camp de
futbol el 6.XI (FSEB; PBGA).

Ànec Fosc Melanitta fusca: 2 exs. des del
mirador de cal Francès el 23.XII (M. Gil,
G. Soldevila).

Morell Cap-roig Aythya ferina: 138 exs.
a l’aeroport el 4.XI (ACHA). 230 exs. a
l’aeroport el 10.XI (ACHA); nombre força
imortant. 60 exs. a la llacuna de cal Tet
17.XI (FSEB, ARMC). 34 exs. a la riera de
St. Climent el 9.XII (A. Crory).

ÀNEC DE JAMAICA Oxyura jamaicensis:
1 ex. femella de 1er hivern a la llacuna de
cal Tet el 12.XI (XLBA; FLSA, FMVB); es
tracta de la 2a citació al delta. L’ex.
sobserva a la zona fins el 18.XI (FLSA,
RGBA, FSEB; H. Garrido et al.)

Morell de Plomall Aythya fuligula: 25
exs. a la llacuna de la Ricarda el 14.XI
(FLSA, X. Sampere). 11 exs. a la llacuna
de cal Tet el 4.XII (RGBA, FSEB). 3 exs. a

L’ànec de Jamaica en companyia de fotges a l’estany de cal Tet (Ferran López)
•

Arpella Vulgar Circus aeruginosus: 8
exs. junts al dormider del Remolar el 3.XI
(FSEB).El
8.XII es va reintroduir un
exemplar
femella
procedent
de
Torreferrussa (vegeu fotos; RNDLL).

RAPINYAIRES

Tot i que la presència d’un àguila calçada
durant el període feia pensar en una
possible hivernada de l’espècie com havia
esdevingut temps enrera de forma
regular, no es continuarien les cites de
l’espècie en mesos posteriors.
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la maresma el 15.XI (PBGA) i 1 ex. el
19.XII (X. Sampere).

Arpella Pàl.lida Circus cyaneus: 2 exs. a
la maresma el 15.XI (PBGA).

Aligot Vulgar Buteo buteo: Diferents
observacions de 2 exs. a la maresma
durant els dos mesos (FLSA). 5 exs. sobre
la Ricarda el 14.XI (FLSA, X. Sampere).

Esparver Vulgar Accipiter nisus: 1 ex. a
l’aeroport el 3.XI (ACHA). 1 ex. sobre la
Vidala el 24.XI (FLSA). 1 ex. sobre la
pineda de cal Francès el 29.XI (FLSA, D.
Usero). 1 ex. a Reguerons el 21.XII (X.
Sampere).

Àliga Calçada Hieraaetus pennatus: 1 ex.
a l’aeroport el 7.XI (ACHA). 1 ex. a la
maresma l’11.XI (PBGA). 2 exs. a la
maresma el 12.XI (FMVB) i 4.XII (PBGA).
1 ex. a la Ricarda el 12.XII (PEGA, ED?B).

Astor Accipiter gentilis: 1 ex. mascle a la
llacuna de cal Tet el 14.XI (FLSA, X.
Sampere) i el 17.XI (FSEB, ARMC). 1 ex. a
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L’àguila calçada de la maresma de les Filipines (Ferran López)
Xoriguer
Comú
Falco
tinnunculus:
Diferents observacions durant els dos
mesos.

•

RAL·LIDS FINS A SISONS

Una altra dada hivernal de sisó, que en els
darrers anys es va convertint en gairebé
d’aparició anual durant l’hivern

Esmerla Falco columbarius: 1 ex. pels
itineraris el 5.XI (FLSA). 1 ex. a la
maresma el 15.XI i 8.XII (PBGA).

Faisà Phasianus colchicus: 3 exs. a
Ricarda el 17.XI (ACHA). 1 ex. a
maresma el 21.XI (PBGA). 7 exs. a
Bunyola el 28.XI (T. Ruiz). 6 exs. a
Bunyola el 2.XII (FLSA, X. Sampere).

Falcó Pelegrí Falco peregrinus: Moltes
observacions d’un exemplar femella jove a
la maresma durant els dos mesos (FLSA,
RGBA, PBGA, ARMC).
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la
la
la
la
9

17 exs. sobre el Prat del Llobregat
(PEGA);
segurament
els
mateixos
exemplars. 3 exs. al golf del Prat el 15.XI
(PEGA). 3 exs. a la maresma el 28.XI
(NUTA);
darrera
citació
de
pas
postnupcial.

exs. a la llacuna de cal Tet el 17.XII
(FLSA, X. Sampere a: Cens Setmanal de
la Llacuna de cal Tet 2003).
Rascló Rallus aquaticus: 2 exs. a la
maresma el 13.XII (PBGA). 3 exs. al
canyar de la comporta el 29.XII (FSEB).
Polla
d´Aigua
Gallinula
Observacions diàries.

Sisó Tetrax tetrax: 1 ex. sobre
maresma el 7.XII (ARMC, CCTA).

chloropus:

Polla
Blava
Porphyrio
porphyrio:
Diferents observacions durant els dos
mesos. 2 exs. a la maresma el 29.XI
(FLSA, I. Valls). 1 ex. al camp de futbol
més 1 ex. a la maresma el 29.XII (FSEB).

•

Fotja Banyuda Fulica cristata:
Es
continuen
observant
els
exemplars
alliberats durant els dos mesos. 1 ex. amb
PVC: UN a l’aeroport el 3 i 4.XI (ACHA). 2
exs. amb PVC: WC i O3U a la Vidala el
3.XII (FLSA). 1 ex. amb PVC: WC a la
maresma el 10.XII (A. Crory) i 14.XII (A.
Rodríguez).
17 exs. sobre

LIMÍCOLES

Significativa la presència de torlits ens els
darrers restes de camps de conreu de
l’hemidelta nord, a L’Hospitalet de
Llobregat, un dels quals va ser recollit
amb un ala fracturada i dut al Centre de
Recuperació de Torreferrussa. Enguany
també es detecta la presència de la
becada en la seva arribada hivernal a les
nostres terres.

Fotja Vulgar Fulica atra: Diferents
observacions destacant uns 90 exs. a la
llacuna de cal Tet el 17.XI (FSEB, ARMC) i
uns 162 exs. el 26.XI (X. Sampere).

Grua Grus grus:

la

Bec d´Alena Recurvirostra avosetta: 1
ex. a la platja del Remolar el 9.XI (X.
Sampere).
Torlit Burhinus oedicnemus: 1 ex. ferit
amb un ala fracturada es troba a Bellvitge
el 25.XI (RN Remolar-Filipines) i es duu al
Centre de Recuperació de Torreferrussa.

la

maresma el 15.XI (AMLA, ARMA, JAPC) i
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El torlit recuperat de L’Hospitalet de Llobregat a la maresma de les Filipines abans de ser dut
a Torreferrussa per a la seva recuperació (Ferran López)
Corriol Petit Charadrius dubius: 1 ex. a
l’aeroport el 7.XI (ACHA).

Becadell Sord Lymnocryptes minimus: 1
ex. a la Vidaleta el 3.XI (FLSA). 1 ex. a la
maresma el 21.XII (FLSA).

Corriol
Camanegre
Charadrius
alexandrinus: 1 ex. a la platja del Remolar
el 23.XII (M. Gil, G. Soldevilla).

Becadell Comú Gallinago gallinago:
Observacions diàries durant els dos
mesos.

Daurada Grossa Pluvialis apricaria: Uns
20 exs. a la maresma el 10.XI (FLSA,
FSEB), uns 26 exs. l’11.XI (PBGA) i uns 75
exs. sobrevolant l’aeroport el 7.XII
(ARMC); augment d’exemplars.

Becada Scolopax rusticola: 2 exs. a la
platja del Remolar el 14.XI (A. Crory). 1
ex. a l’aeroport el 14.XI (SFAP).

Fredeluga Vanellus vanellus: 25 exs.
sobre la llacuna de cal Tet el 17.XI (FSEB,
ARMC). Uns 50 exs. a la maresma el
29.XII (FSEB).

Becut Numenius arquata: Observacions
regulars durant els dos mesos d’1 ex. a la
maresma i 2 exs. a la llacuna de cal Tet
(FLSA, X. Sampere; JCMC); segurament
es tracten dels mateixos exemplars que
van i venen dels dos llocs.

Territ Variant Calidris alpina: 9 exs. a la
maresma el 9.XI (FLSA). 3 exs. a la
maresma el 24.XI (FLSA, FSEB).

Gamba Roja Pintada Tringa erythropus:
Moltes observacions recollides durant el
mes de novembre a la maresma i la
llacuna de cal Tet destacant un màxim de
7 exs. a la bassa dels Pollancres el 26.XI
(FLSA, X. Sampere, A. Crory). 3 exs. a la

Batallaire Philomachus pugnax: 1 ex. a la
maresma el 12.XI (FLSA); darrera citació
de pas postnupcial.
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Gavot Alca torda: 4 exs. a la platja de ca
l’Arana el 4.XI (X. Sampere); 1ª citació de
pas postnupcial. 1 ex. des del mirador de
cal Francès el 29.XI (MMVA, XE?A) i 21.XII
(X. Sampere).

bassa dels Pollancres el 21.XII (FLSA);
exemplars hivernants.
Gamba
Verda
Tringa
nebularia:
Observacions de 2 i 3 exs. a la maresma
fins el 12.XI (FLSA); darrera citació de pas
postnupcial.

•

Xivita
Tringa
ochropus:
Diferents
observacions durant el mes de novembre
destacant un màxim de 4 exs. al riu entre
can Comes i la pota sud el 15.XI (FSEB). 1
ex. a la maresma el 21.XII (FLSA); ex.
hivernant.

Colom
Domèstic
Observacions diàries.

PARÀSITS,
GAVOTS

LARIDS

,

XATRACS

Columba

livia:

Tudó Columba palumbus: Observacions
gairebé diàries durant els dos mesos.

Xivitona Actitis hypoleucos: 2 exs. a la
maresma el 3.XI (FSEB). 3 exs. al riu a
l’alçada de can Parellada el 19.XI (GSPA).
•

COLOMS A FALCIOTS

Òliva Tyto alba: Es continua observant
l’ex. de Reguerons el 21.XII (X. Sampere).
•

I

BLAUETS A PICOTS

Resulta també significativa la presència
continuada d’un exemplar de picot garser
gros aquesta temporada a la pollancreda
que després desapareixeria durant la resta
de l’hivern.

Paràsit Cuapunxegut
Stercorarius
parasiticus: 1 ex. des del mirador de cal
Francès el 29.XI (MMVA, XE?A).

Blauet
Alcedo
atthis:
Observacions
gairebé diàries. Durant la campanya
d’hivern a la Reserva Natural del Remolar
s’han efectuat , durant els mesos de
novembre i desembre, un total de 17
captures de les quals 15 eren recaptures
(JCMC).
Dada
que
ens
indica
la
importància del delta per aquesta espècie
a l’hivern.

Paràsit Gros Stercorarius skua: 1 ex. des
del mirador de cal Francès el 29.XI
(MMVA, XE?A).
Gavina Capnegre Larus melanocephalus:
Uns 100 exs. a la platja del Remolar el
9.XI (X. Sampere). Uns 150 exs. a la
maresma el 30.XI (FLSA, I. Valls).
Gavina
Riallera
Larus
ridibundus:
Observacions diàries durant els dos
mesos.

Puput Upupa epops: 3 exs. a la maresma
el 13.XI (PBGA). Durant la campanya
d’hivern a la Reserva Natural del Remolar
s’han efectuat , durant els mesos de
novembre i desembre, un total de 4
captures de les quals 1 eren recaptures
(JCMC).

Gavina Cendrosa Larus canus: 1 ex. de
1er hivern a la maresma el 2.XI (Q.
Carballal).
Gavià Fosc Larus fuscus: Diferents
observacions durant els dos mesos. 12
exs. a la platja del Remolar el 9.XI (X.
Sampere). 3 exs. a la maresma el 21.XII
(FLSA).

Colltort
Jynx
torquilla:
Durant
la
campanya d’hivern a la Reserva Natural
del Remolar s’han efectuat , durant els
mesos de novembre i desembre, un total
de 5 captures de les quals 4 eren
recaptures (JCMC). Dada que ens indica la
importància del delta per aquesta espècie
a l’hivern.

Gavià
Argentat
Larus
michahellis:
Observacions diàries durant els dos
mesos.

Picot Verd Picus viridis: Diferents
observacions recollides durant els dos
mesos al Remolar.

Xatrac Bec-llarg Sterna sandvicensis: 40
exs. aturats a la platja del Remolar el 9.XI
(X. Sampere).

Picot Garser Gros Dendrocopos major:
Es continua observant l’ex. dels darrers
mesos al Remolar el 15.XI (PBGA) i el
16.XII (JCMC).

Fumarell negre Chlidonias niger: 1 ex. a
la Vidala el 3.XI (FLSA; FSEB, ARMC);
darrera citació de pas postnucial.

9

•

ALAUDIDS, ORENETES I TITELLES

Cotxa Blava Luscinia svecica: 1 ex.
anellat al Remolar el 17.XI (JCMC). 2 exs.
a la maresma el 21.XII (FLSA).

Cal destacar una cita de piula grossa en
vol, prova de la pericia de l’autor de la cita
i de la presència gairebé regular de
l’espècie al litoral català a la tardor

Cotxa Fumada Phoenicurus ochruros:
Poques observacions recollides durant els
dos mesos. 1 ex. anellat al Remolar el
19.XII (JCMC).

Cogullada Vulgar Galerida cristata:
Diferents observacions durant els dos
mesos.

Bitxac Comú Saxicola torquata: Diferents
observacions durant els dos mesos.

Oreneta de Ribera Riparia riparia: 1 ex.
a la maresma el 2.XI (Q. Carballal);
darrera citació de pas postnupcial.

Merla de Pit Blanc Turdus torquatus: 1
ex. a l’aeroport el 2.XI (SFAP); darrera
citació de pas postnupcial.

Oreneta Vulgar Hirundo rustica: 1 ex. a
la maresma el 2.XI (Q. Carballal); darrera
citació de pas postnupcial.

Merla
Turdus
merula:
Poques
observacions recollides durant els dos
mesos. Durant la campanya d’hivern a la
Reserva Natural del Remolar s’han
efectuat , durant els mesos de novembre i
desembre, un total de 9 captures de les
quals 4 eren recaptures (JCMC).

PIULA GROSSA Anthus richardi: 1 ex. a
la Vidaleta el 3.XI (FLSA); citació pendent
d’homologació pel CR-SEO. L’ex. va creuar
reclamant per sobre les maresma i es va
aturar en un petit prat d’herba al marge
de la bassa del Pí.

Tord
Comú
Turdus
philomelos:
Observacions gairebé diàries durant els
dos mesos. 2 exs. anellats al Remolar el
17.XII (JCMC).

Titella Anthus pratensis: Observacions
gairebé diàries. 1 ex. anellat al Remolar el
20.XII (JCMC).
Grasset de Muntanya Anthus spinoletta:
Observacions gairebé diàries.

Tord Ala-roig Turdus iliacus: Un estol de
26 exs. sobre la maresma el 2.XI (Q.
Carballal). 1 ex. sobre l’aestació biològica
el 26.XI (FLSA).

Cuereta Torrentera Motacilla cinerea: 1
ex. a l¡aeroport l’11.XI (ACHA).
Cuereta
Blanca
Observacions diàries
mesos.
•

Griva Turdus viscivorus:
1 ex. als
calaixos de depuració el 5.XI (FLSA, X.
Sampere. a: Cens Setmanal de la Llacuna
de cal Tet 2003).

Motacilla
alba:
durant els dos

TÚRDIDS

•

Cargolet Troglodytes troglodytes: Durant
la campanya d’hivern a la Reserva Natural
del Remolar s’han efectuat , durant els
mesos de novembre i desembre, un total
de 5 captures de les quals 3 eren
recaptures (JCMC).

SÍLVIDS

Rossinyol
Bord
Cettia
cetti:
Observacions diàries. Durant la campanya
d’hivern a la Reserva Natural del Remolar
s’han efectuat , durant els mesos de
novembre i desembre, un total de 20
captures de les quals 17 eren recaptures
(JCMC).

Pardal de Bardissa Prunella modularis:
Un total de 10 exs. al riu, a l’alçada de can
Parellada el 19.XI (GSPA). 1 ex. a
l’aeroport el 28.XI (ACHA); exs. en pas
postnupcial.

Trist Cisticola juncidis: Observacions
diàries durant els dos mesos. Durant la
campanya d’hivern a la Reserva Natural
del Remolar s’han efectuat , durant els
mesos de novembre i desembre, un total
de 8 captures de les quals 5 eren
recaptures (JCMC).

Pit-roig Erithacus rubecula: Durant la
campanya d’hivern a la Reserva Natural
del Remolar s’han efectuat , durant els
mesos de novembre i desembre, un total
de 93 captures de les quals 57 eren
recaptures (JCMC).

Boscarler Pintat Gros Locustella naevia:
1 ex. recapturat dues vegades per
l’anellament al Remolar el 19.XI i el 22.XI
(JCMC);
darrera
citació
de
pas
postnupcial.
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Natural del Remolar s’han efectuat ,
durant els mesos de novembre i
desembre, un total de 12 captures de les
quals 5 eren recaptures (JCMC). Cal
mencionar que és un fet innusual capturar
tants exemplars tenint en compte que es
tracta d’una espècie força escasa al delta.

Boscarla
de
Canyar
Acrocephalus
scirpaceus: 1 ex. a la Vidaleta el 3.XI
(FLSA a: IKA de la maresma del Remolar
2003). 1 ex. a la bassa dels Pollancres el
8.XI (RACB, MCBB); darrera citació de pas
postnupcial.

Mallerenga Carbonera Parus
Observacions gairebé diàries.

Tallareta Cuallarga Sylvia undata: 3
exs. als voltants de la llacuna de cal Tet el
4.XII (RGBA, FSEB).

Teixidor Remiz pendulinus: Durant la
campanya d’hivern a la Reserva Natural
del Remolar s’han efectuat , durant els
mesos de novembre i desembre, un total
de 39 captures de les quals 10 eren
recaptures (JCMC).

Tallarol Capnegre Sylvia melanocephala:
Observacions gairebé diàries. Durant la
campanya d’hivern a la Reserva Natural
del Remolar s’han efectuat , durant els
mesos de novembre i desembre, un total
de 18 captures de les quals 12 eren
recaptures (JCMC).

Botxí Lanius meridionalis: 1 ex. al riu a
l’alçada de can Comes el 15.XI (FSEB) i el
20.XII (FSEB).

Tallarol Gros Sylvia borin: 1 ex. pels
itineraris del Remolar el 2.XI (Q.
Carballal);
darrera
citació
de
pas
postnupcial.

•

Tallarol de Casquet Sylvia atricapilla:
Observacions gairebé diàries. Durant la
campanya d’hivern a la Reserva Natural
del Remolar s’han efectuat , durant els
mesos de novembre i desembre, un total
de 28 captures de les quals 4 eren
recaptures (JCMC).

CÒRVIDS

Garsa Pica pica: Observacions diàries
durant els dos mesos.
Gralla Corvus monedula: 11 exs. a la
maresma el 8.XI (FPVA).
•

Mosquiter Comú Phylloscopus collybita:
Durant la campanya d’hivern a la Reserva
Natural del Remolar s’han efectuat ,
durant els mesos de novembre i
desembre, un total de 72 captures de les
quals 29 eren recaptures (JCMC). Cal
destacar que el 20.XI es va produir una
recaptura d’un ex. procedent d’Alemania
(JCMC).
•

major:

ESTORNELLS I PARDALS

Estornell
Vulgar
Observacions diàries.

Sturnus

vulgaris:

Pardal
Comú
Passer
domesticus:
Observacions diàries. Durant la campanya
d’hivern a la Reserva Natural del Remolar
s’han efectuat , durant els mesos de
novembre i desembre, un total de 2
captures (JCMC).

REIETONS FINS A LÀNIDS

Pardal
Xarrec
Passer
montanus:
Observacions diàries. Durant la campanya
d’hivern a la Reserva Natural del Remolar
s’han efectuat , durant els mesos de
novembre i desembre, un total de 15
captures de les quals 3 eren recaptures
(JCMC).

Reietó Regulus regulus: 1 ex. a la pineda
de ca l’Arana el 5.XI (FLSA, X. Sampere.
a: Cens Setmanal de la Llacuna de cal Tet
2003); 1ª citació de pas postnupcial. 3
exs. a la pineda de la Ricarda el 20.XI
(ACHA).

•

Mallerenga
Emplomallada
Parus
cristatus: 3 exs. a la pineda del Remolar
el 4.XII (FLSA, RGBA).

FRINGIL·LIDS I EMBERÍZIDS

Pinsà
Vulgar
Fringilla
coelebs:
Observacions gairebé diàries al Remolar. 1
ex. anellat al Remolar el 22.XI (JCMC).

Mallerenga Petita Parus ater: 1 ex. a la
pineda de la Murtra el 13.XI (RGBA). 2
exs. anellats al Remolar el 17.XII (JCMC).

Verdum, Cadernera i Gafarró Carduelis
chloris,
C.carduelis
i
S.serinus.
Observacions diàries.

Mallerenga Blava Parus caeruleus:
Durant la campanya d’hivern a la Reserva
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observant-se els dos exemplars escapats
de cautivitat a la Vidala, maresma i
llacuna de cal Tet durant els dos mesos
(FLSA).

Verderola Emberiza citrinella: 2 exs. a la
gola de la riera de St. Climent el 3.XI (M.
Gil).
Gratapalles Emberiza cirlus: 1 ex. a
l’aeroport el 4.XI (ACHA). 3 exs. a la
llacuna de cal Tet el 25.XI (FLSA a: Cens
Setmanal de la Llacuna de cal tet 2003). 1
ex. a la llacuna de cal Tet el 17.XII (FLSA,
X. Sampere a: Cens Setmanal de la
Llacuna de cal Tet 2003).

Ànec de les Bahames Anas bahamensis:
1 ex. albí a la maresma l’1.XI (PBGA) fins
el 23.XII (RGBA). El matexi ex. es
desplaça a la llacuna de la Murtra el 24.XII
(FLSA).
Cotorra
d’Argentina
Myopsitta
monachus: Observacions diàries durant
els dos mesos.

Repicatalons
Emberiza
schoeniclus:
Observacions gairebé diàries. Durant la
campanya d’hivern a la Reserva Natural
del Remolar s’han efectuat , durant els
mesos de novembre i desembre, un total
de 16 captures de les quals 2 eren
recaptures (JCMC).

Cotorra de Kramer Psitacula krameri: 3
exs. a l’aeroport el 19.XI (ACHA).
Cotorra de la Patagònia Cyanoliseus
patagonus: 5 exs. a la llacuna de cal Tet
l’11.XII (FLSA, R. Bastida a: Cens
Setmanal de la Llacuna de cal Tet 2003).

Cruixidell Miliaria calandra: Poques
observacions recollides durant els dos
mesos.

•

Bec de Corall Senegalès Estrilda astrild:
1 ex. anellat al Remolar el 19.XI (JCMC). 4
exs. al riu, a l’alçada de can Parellada el
30.XI (GSPA).

EXÒTICS

Cigne Negre Cygnus atratus: Continuen

Cotorra de la patagònia a la RN Remolar-Filipines (Ferran López)
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•

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

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

13,6ºC
10,3ºC (absoluta 5,6ºC el 29.11)
17.7ºC (absoluta 20.8ºC el 4.11)
14.8 mm (màxim 5,8 l el16.11).
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DESEMBRE 2003
Temperatura mitjana del mes:
Temperatura mínima mitjana
Temperatura màxima mitjana
Pluja total:
Dies de pluja:
Dies de gelada :

9,6ºC
6,0ºC (absoluta 0,8 ºC el 23.12)
14,0ºC (absoluta 17,3ºC el 7.12)
33,1 mm (màxim 13,5l el 3.12).
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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
AMLA – Amadeo Molina
ARMA – Antonio Román
ARMC – Armand Ramal
CCTA – César Castel
ED?B – Enric de Roa
FLSA – Ferran López
FMVB – Francisco Macia
FPVA – Ferran Pujol
FSEB – Xavier
Santaeufemia
GSPA – Guillem Siré
JAPC – Josep Antolí
JCMC – Joan Castelló
MCBB – Mariano Cebolla

MMVA – Moisés Moreno
MOOA – Mike O’Neill
NUTA – Néstor Urios
PBGA – Pedro Bescós
PEGA – Pau Esteban
RACB – Rafael Armada
RGBA – Ricard Gutiérrez
RRSB – Ricardo Ramos
RS?A – Ramón Sanz
SFAP – Servei Falconeria
Aeroport Prat
XE?A – Xavier Escobar
XLBA – Xavier Larruy

Andrew Crory
Antonio Rodríguez
David Moret
David Usero
Guillem Soldevilla
Héctor Garrido
Ingrid Valls
Marcel Gil
Quique Carballal
Toni Ruiz
Xavier Sampere

Alicia Pioli
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