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Aquest és el vinté noticiari dels ocells del delta del Llobregat, el
vehicle a través del qual us hem mantingut informats de les
observacions d’ocells més rellevants en els últims 40 mesos, més de
tres anys ja de recopilacions exhaustives de dades, reflexe de la
realitat d’aquest delta que canvia a marxes forçades.
Aquests dos mesos han significat un cop més la finalització de la
hivernada i la marxa d’alguns dels seus clàssics representants com
els ànecs, alguns dels quals s’han quedat a niar ja en aquest mesos:
l’ànec blanc ho ha fet per primer cop al Remolar i per segon any
consecutiu al delta. Grisets , cullerots i xibecs també començaven
l’època reproductora que culminaria en mesos successius. Amb ells,
els més matiners bernats pescaires ja tenien polls als nius el març.
L’època és bona per les observacions d’ocells singulars o rars. I a la
ganga que continuava rondant pel delta s’afegiren dos cabussons
orelluts, la primera cita comprovada de xatrac rosat i la segona per
a la península ibèrica de tallareta sarda, a la zona de la Bunyola.
Ben a prop, els intents de salvaguardar la població mundial de
gavina corsa a la Reserva Natural de la Ricarda – ca l’Arana, on
registrariem posteriorment còpules i parades nupcials per primer
cop a la història del delta del Llobregat; es veien pertorbades per
actituds
inadmissibles
de
pretesos
professionals
que
desconeixedors de la biologia de l’espècie,l’equipararen amb el
gavià de potes grogues com a causant de risc potencial per a
l’aeroport. En un moment de dificultats per aquest delta, l’últim que
necessitem són arguments poc sòlids o justificats biològicament.
Justament, aquest noticiari preten ser un recull sistemàtic de cites i
observacions que palesin la realitat d’una zona humida que és
d’importància internacional i que es resisteix a desaparèixer
malgrat el que alguns opinin o desitgin.
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GALLOANSERAE
•

Cigne Blanc Cygnus olor: 1 ex. al riu a
l’alçada de la pota sud el 8.III (RGBA). 1
ex. a la maresma durant els dos mesos
(FLSA; RGBA; PBGA; FSEB); citació
pendent d’homologació pel CAC.

ANÀTIDES

Els cignes arribats durant l’hivern passat
s’han quedat al delta tota la temporada.
Els ànecs hivernants van marxant i es
registren les dades de cria de l’ànec blanc,
griset, cullerot i xibec a banda dels
regulars coll-verds. Continua veient-se de
forma esporàdica el xarxet falcat vist a
l’hivern i catalogat ‘d’origen desconegut’.

Oca Vulgar Anser anser: 3 exs. a la
maresma l’1.III (NUTA) i el 2.III (RGBA)

Les tres oques de la maresma el dia 2.III, a la bassa dels Pollancres amb els corbmarins
(Ricard Gutiérrez)
Ànec
Blanc
Tadorna
tadorna:
NIDIFICANT.
Tres parelles, dues amb
èxit, una que fracasa. Moltes cites
d’aquesta espècie durant els dos mesos. 6
exs. en pas davant la Bunyola el 31.III
(XLBA). Entre 9 i 20 exs. a la maresma
fins el dia 8.IV. A partir d’aquesta data es
redueix el nombre d’exemplars i resten les
parelles nidificants tant a la maresma com
a la llacuna de cal Tet i calaixos de
depuració. 1 parella amb 10 pollets a la
bassa dels Pollancres més dues parelles

més sense polls el 27.IV (FSEB, FLSA).
Primer cas conegut de nidificació a la
Reserva Natural del Remolar-Filipines.
Segona parella amb nidificació fallida
però: es decobreix un petit cau en un tub
a la platja de Carrabiners el 28.IV (DBRA)
on una parella entra i surt però que
finalment no arriben a niar. Tercera
parella: el 02.06.2004 es va trobar una
segona parella nidificant amb 12 pollets a
cal Tet.
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La parella d’ànecs blancs que van intentar niar al Semàfor, vista als estanyats de cal Roc
(Ricard Gutiérrez)
Ànec Xiulador Anas penelope: 90 exs. a
la llacuna de la Ricarda el 3.III (XLBA). 1
ex. a la bassa dels Pollancres el 6.IV
(FLSA).

Ànec Collverd Anas plathyrhynchos:
Observacions diàries. Uns 300 exs. a la
maresma l’1.III (FSEB). 25 exs. en pas
davant ca l’Arana el 20.III (XLBA).

Ànec Griset Anas strepera: NIDIFICACIÓ
PROBABLE (territori). 21 exs. a la Ricarda
el 14.III (XLBA). 12 exs. a la maresma el
30.III (FSEB). 3 parelles formades a la
maresma el dies 8.IV (RGBA) i 27.IV
(FSEB).

Ànec Cuallarg Anas acuta: 14 exs. en
pas davant la Bunyola el 6.III (XLBA). 1
parella a la bassa dels Pollancres el 8.III
(FLSA). 1 parella a la llacuna de cal Tet el
30.III (FLSA, A. Crory a: Cens Setmanal
de la Llacuna de cal Tet 2004) i 1 parella
més 1 ex. femella a la llacuna de cal Tet el
31.III (FLSA, X. Sampere, A. Crory). 2
exs. a la llacuna de cal Tet el 3.IV (XLBA).

Xarxet Comú Anas crecca: Uns 150 exs.
a la maresma l’1.III (FSEB), 30 exs. el
4.IV (FLSA) i 8.IV (RGBA), 5 exs. el 20.IV
(FLSA) i 1 parella el 29.IV (FLSA);
descens gradual d’exemplars.

Xarrasclet Anas querquedula: 3 exs. a la
maresma el 6.III (FLSA, FSEB, A. Crory) i
el 8.III (FLSA, FSEB). 4 exs. a la llacuna
de ca l’Arana el 10.III (FLSA, DBRA, X.
Sampere a: Cens Setmanal de la Llacuna
de cal Tet 2004). 6 exs. a cal Tet l’11.III
(XLBA). 23 exs. en pas per ca l’Arana el
13.III (DBRA). 6 exs. a la maresma el
29.III (FLSA, FSEB, A. Crory). 7 exs. a la
maresma el 13.IV (ARMC).

Xarxet Falcat Anas falcata: Es continua
observant l’exemplar als calaixos de
depuració el 30.III (XLBA) classificat en la
categoria D degut a la seva procedència
desconeguda tot i el comportament
salvatge
observat.
Identificació
de
l’exemplar acceptada pel Comité de
Rarezas de SEO/Birdlife.

Ànec
Cullerot
Anas
clypeata:
NIDIFICANT PROBABLE. Uns 100 exs. a la
maresma l’1.III (FSEB). 7 parelles a la
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maresma el 8.IV, una d’elles fent parada
nupcial (RGBA). Entre 3 i 4 parelles a la
maresma el 27.IV (FSEB). 3 mascles a la
maresma el 30.IV (FSEB).

Perdiu Roja Alectoris rufa: 2 exs. als
camps de St.Boi el 6.III (X. Sampere).
Faisà Phasianus colchicus: 1 ex. a cal Tet
el 4.III (FLSA, FSEB). Mínim 7 exs. als
camps de cal Tet el 30.III (RGBA, FLSA).
Més de 10 exs. a ca l’Arana el 23.IV
(XLBA). 1 ex. cantant a cal Roc el 29.IV
(FLSA, FSEB).

Xibec
Netta
rufina:
NIDIFICANT
PROBABLE. Diferents observacions durant
els dos mesos. 5 exs. mascles i 1 ex.
femella a la bassa del Pí el 24.III (FLSA,
A. Crory) i quate mascles i dues femelles
el 8.IV (RGBA). 1 parella a ca l’Arana el
19.IV (FLSA a: Cens Setmanal de la
Llacuna de cal Tet 2004). 8 exs. a cal Tet
el 27.IV (XLBA). 1 ex. femella amb indicis
de tenir niu a la llacuna de cal Tet el 29.IV
(FLSA, FSEB).

NEOAVES
•

A banda de la calàbria agulla, en retorn a
les seve àrees de cria, la cita de cabussó
orellut,
en
idèntic
procés,
resulta
rellevant.
Més
encara,
per
la
trascendència quant a la protecció de
l’espècie, ho és la concentració de
baldrigues balears registrada amb gairebé
1500 exemplars a finals de març. Mar
endins comencen a observar-se ocells de
tempesta que arriben a les zones de cria,
amb 14 diferents a finals d’abril, fets
aquests que palesen la importància del
‘mar del Llobregat’.

Morell Cap-roig Aythya ferina: 2 exs.
femelles a la riera de St. Climent el 21.IV
(X. Sampere). 1 parella a la maresma el
30.IV (FSEB).
Morell de Plomall Aythya fuligula: 3 exs.
a la llacuna de cal Tet el 30.III (FLSA,
RGBA, A. Crory a: Cens Setmanal de la
Llacuna de cal Tet 2004); darrera citació
de pas prenupcial.

Calàbria Agulla Gavia arctica: 1 ex.
davant de ca l’Arana el 13.III (DBRA).

Ànec Negre Melanitta nigra: 4 exs.
davant la platja de la Bunyola l’1.III
(XLBA) fins el 5.III (RGBA, FSEB). 20 exs.
des del mirador de cal Francès el 5.IV (M.
Gil, F. Osó); darrera citació de pas
prenupcial.

Cabusset
Tachybaptus ruficollis: 1
parella construint un niu a la bassa dels
Pollancres el 5.IV (FSEB); 1ers indicis de
reproducció de l’any.

Bec de Serra Mitjà Mergus serrator: Es
continua observant l’exemplar que ha
hivernat (R. Gutiérrez, X. Santaeufemia,
F. López a: Cens d’Ocells Hivernants del
Delta del Llobregat 2004) a la gola de la
Bunyola el 2.III (XLBA) fins el 6.IV
(DBRA).
•

OCELLS MARINS

Cabussó
Emplomallat
Podiceps
cristatus: Un mínim de 4 exs. a la platja
de ca l’Arana el 2.III (FLSA, RGBA, A.
Crory) i 7 exs. el 4.III (FLSA, FSEB, X.
Sampere a: Cens Setmanal de la Llacuna
de cal Tet 2004). Un màxim de 16 exs. a
la platja de ca l’Arana el 17.III (XLBA).

FASIÀNIDS
CABUSSÓ ORELLUT Podiceps auritus: 2
exs. davant la gola de la Bunyola el 2.III
(XLBA; flsa, A.Crory); el 3.III (XLBA);
5.III (RGBA.FSEB,DBRA, fotos fetes) fins
el 19.III (DBRA; R. Bastida); citació en
procés d’homologació pel CR-SEO.

Arran dels canvis taxonòmics recents,
recordeu que anàtides i fasiànids (grup
Galloanserae) es listen al principi de la
llista sistemàtica. Destaca d’aquest grup la
cita de la perdiu roja, de la qual hi ha ben
poques dades al delta.

Els dos cabussons orelluts vistos
al mar davant la Bunyola,
fotografiats el 5.III (Ricard
Gutiérrez)
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Cabussó Coll-negre Podiceps nigricollis:
3 exs a la platja de ca l’Arana l’11.III
(XLBA) i 2 exs. els dies 25, 26 i 30.III
(XLBA). 1 ex. a la llacuna de cal Tet el
19.IV (FLSA. a: Cens Setmanal de la
Llacuna de cal Tet 2004).

a niar com sí ho fan els bernats pescaires,
en plena època de cria aquests mesos.
També interessant la cita dels 16 capons
reials que és una de les més altes mai
registrades al delta.
Bitó Botaurus stellaris: Encara s’observa
el exemplar al canyar de la maresma el 9 i
10.III (PBGA); darrera observació de
l’hivern.

Baldriga
Mediterrània
Puffinus
yelkouan: 4 exs. des de la gola del
Remolar el 6.III (X. Sampere).
Baldriga Balear Puffinus mauretanicus:
Uns 350 exs. des de la platja de la Ricarda
el 20.III (XLBA, JJMA). Uns 1400 exs.
davant la Bunyola el 22.III (FLSA, A.
Crory; XLBA a: Cens Setmanal de la
Llacuna de cal Tet 2004) Més tard es
recompte i es calcula uns 1500 exs.
(XLBA);
nombre
força
interessant
d’aquesta espècie cada cop més escassa al
litoral del delta. 30 exs. des del mirador
de cal Francès el 5.IV (M. Gil, F. Osó).

Martinet Menut Ixobrychus minutus: 1
ex. al canyar de la maresma el 14.III
(FLSA, XE?A). A partir d’aquesta data
observacions regulars.
Martinet de Nit Nycticorax nycticorax:
Entre 8 i 14 exs. observats a la bassa dels
Pollancres entre l’1.III (FSEB) i el 26.IV
(FLSA, V. Sanz), destacant un estol de 41
exs. sobre la maresma el 13.IV (ARMC);
exs. en pas prenupcial.
Martinet Ros Ardeola ralloides: 1 ex. a
cal Tet el 7.IV (DBRA); 1ª citació de pas
prenupcial. 5 exs. en pas s’aturen a la
Bunyola més 1 ex. a cal Tet el 15.IV
(XLBA). A partir d’aquesta data diferents
observacions a la maresma destacant un
màxim de 7 exs. el 27.IV (FSEB).

Baldriga
Cendrosa
Calonectris
diomedea: 1 ex. davant la Bunyola el
22.III (XLBA). 3 exs. des del mirador de
cal Francès el 5.IV (M. Gil, F. Osó). 1 ex.
davant la Bunyola el 28.IV (XLBA).
Ocell
de
Tempesta
Hydrobates
pelagicus: 14 exs. a unes 4 milles
nàutiques davant del delta i Garraf el
27.IV (RGBA, FLSA, ARMC).

Esplugabous Bubulcus ibis: Observacions
gairebé diàries. 168 exs. a la bassa dels
Pollancres el 13.IV (ARMC).

Corb Marí Gros Phalacrocorax carbo: Uns
100 exs. a les illes de la maresma l’1.III
(FSEB). 80 exs. a la maresma el 8.III i
l’11.III (FSEB). Uns 30 exs. a la bassa
dels Pollancres el 4.IV (FLSA). 16 exs. a la
bassa dels Pollancres el 16.IV (RGBA). 7
exs. a la maresma el 27.IV (FSEB);
descens d’exemplars al delta. 10 exs. a
l’espigó de la Podrida el 29.IV (FLSA,
FSEB).

Martinet
Blanc
Egretta
garzetta:
Observacions diàries. 40 exs. a la
maresma el 8.III, uns 35 exs. el 27.IV i
uns 30 exs. el 30.IV (FSEB). 60 exs. en
pas davant la gola de la Bunyola i 42 exs.
a cal Tet el 26.IV (XLBA).
Agró Blanc
Egretta alba: 1 ex. a la
maresma el 18.IV (X. Sampere); 1ª
citació de pas prenupcial.

Corb Marí Emplomallat Phalacrocorax
aristotelis: 1 ex. de 1er estiu des de la
gola de la Bunyola el 20.III (XLBA).

•

Bernat
Pescaire
Ardea
cinerea:
NIDIFICANT. Observacions diàries. Més de
80 exs. a la maresma l’1.III (FSEB) i 57
exs. el 2.III (RGBA). Es detecten fins a 19
parelles a la R.N. Remolar-Filipines amb
conductes reproductives on, més tard,
durant el Cens d’Ocells Nidificants, es fa el
recompte de nius i es troben un total de
15.

ARDÈIDES I SIMILARS

Després de les accions de protecció del
LIFE que acabà l’any 2000, el bitó ja es
pot considerar hivernant regular. La
llàstima és que (de moment) no es quedi
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Un dels nius de bernat pescaire de la maresma de les Filipines, març 2004 (Ricard Gutiérrez)

Flamenc Phoenicopterus ruber: 6 exs. al
litoral de ca l’Arana el 12.III (XLBA). 1 ex.
a cal Tet el 4.IV (FLSA a: Cens Setmanal
de la Llacuna de cal Tet 2004). 10 exs.
sobre
la
maresma
el
18.IV
(A.
McGeeghan). 31 exs. sobre la platja de ca
l’Arana el 26.IV (FLSA, V. Sanz a: Cens
Setmanal de la Llacuna de cal Tet 2004) i
(XLBA).

Agró Roig Ardea purpurea: 1 ex. als
calaixos de depuració el 25.III (XLBA); 1ª
citació de pas prenupcial. Un estol de 10
exs. sobre els calaixos de depuració més 1
ex. a ca l’Arana el 4.IV (FLSA). Estol d’11
exs. sobre la maresma el 5.IV (FSEB; M.
Gil, F. Osó). A partir d’aquesta data
observacions continuades destacant 10
exs. a la Ricarda el 23.IV (XLBA).
Cigonya Blanca Ciconia ciconia: 4 exs.
sobre can Dimoni l’1.III (ADSA). 4 exs. al
riu a l’alçada de St. Coloma de Cervelló el
15.III (Llorenç). 4 exs. sobre cal Tet el
16.III (XLBA) i el 18.III (Llorenç);
segurament es tracti del mateix grup. 1
ex. a la maresma els dies 20.III (JCMC) i
21.III (ARMC).

•

RAPINYAIRES

El pas prenupcial es nota a la zona i la
diversitat d’espècies observada (catorze)
és rellevant. De totes les cites destacar
l’intent de cria de l’arpella.

Capó Reial Plegadis falcinellus: 16 exs.
des de la platja de ca l’Arana l’1.III
(XLBA); 1 a citació de pas prenupcial.

Aligot Vesper Pernis apivorus: 3 exs. a la
bassa dels Pollancres (M. Gil) i 11 exs.
més sobre cal Tet el 7.III (M. A. Barba);
1ª citació de pas prenupcial.

Becplaner Platalea leucorodia: 1 ex. a la
maresma el 4.III (NUTA). 1 ex. a la
maresma el 17.IV (M. Marín). 1 ex. a la
maresma el 30.IV (FSEB, M.A. Barba).

Milà Negre Milvus migrans: 1 ex. davant
la Bunyola el 2.IV (XLBA); 1ª citació de
pas prenupcial. 1 ex. sobre el Prat de
Llobregat el 30.IV (PEGA).
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Milà Reial Milvus milvus: 1 ex. sobre la
Bunyola el 6.III (XLBA); 1ª citació de pas
prenupcial.

Àliga Calçada Hieraaetus pennatus: 1 ex.
sobre el Remolar l’1.III (FLSA, FSEB,
ARMC, NUTA); 1ª citació de pas
prenupcial.

Àliga Marcenca Circaetus gallicus: 1 ex.
sobre la maresma el 12.IV (JFGB).

Àliga Pescadora Pandion haliaetus: 1 ex.
sobre St. Joan Despí el 23.III (JCCA); 1ª
citació de pas prenupcial. 1 ex. a la
maresma
el
28.III
(PBGA)
amb
observacions continuades fins el 17.IV (X.
Sampere). 1 ex. a la Bunyola entre el 5.IV
i el 7.IV (DBRA).

Arpella Vulgar Circus aeruginosus:
REPRODUCCIÓ PROBABLE. Observacions
diàries. Entre 2 i 6 exs. s’observen a la
maresma durant tot el mes de març
(FLSA, FSEB). 1 ex. femella adulta duent
branques cap el Pas de les Vaques el 3.IV
(Inf. FLSA). 1 ex. mascle a la Magarola el
8.IV (RGBA). 2 exs. femelles a la
maresma el 27.IV (FSEB).

Xoriguer
Comú
Falco
tinnunculus:
Observacios gairebé diàries. 2 exs. en pas
sobre ca l’Arana el 31.III (XLBA). 1 ex.
sobre el niu de la Vidaleta el 7.IV (FLSA).

Arpella Pàl.lida Circus cyaneus: 1 ex. a
la maresma el 4.IV (FLSA); 1ª citació de
pas prenupcial.

Esmerla Falco columbarius: 1
Remolar el 5.III (RGBA, FSEB).

Esparver Vulgar Accipiter nisus: 1 ex.
durant tot el mes de març a ca l’Arana
(XLBA). 1 ex. a la maresma el 31.III
(FLSA, FSEB, X. Sampere, A. crory).

ex. al

Falcó Mostatxut Falco subbuteo: 1 ex. a
la maresma el 16.IV (JCMC, MIBA); 1ª
citació de pas prenupcial. 1 ex. sobre la
maresma el 30.IV (FSEB).

Aligot Vulgar Buteo buteo: 1 ex. a la
maresma el 20.IV (FLSA). 1 ex. sobre ca
l’Arana el 26.IV (FLSA. V. Sanz a: Cens
Setmanal de la Llacuna de cal Tet 2004).
1 ex. a ca l’Arana més 1 ex. a la gola del
riu el 28.IV (XLBA).

Falco Pelegrí Falco peregrinus: 1 ex. a la
maresma l’1.III (FSEB), 3.III (RGBA,
FSEB), 8.III (FSEB) i 21.III (ARMC). 1 ex.
adult a la platja de ca l’Arana el 26.III
(XLBA) i 24.IV (FSEB). 1 ex. sobre cal Tet
el 29.IV (FLSA, FSEB).
El falcó pelegrí de les Filipines, vist des de
l’aguait de la bassa dels Pollancres el 3.III
(Ricard Gutiérrez)
RASCLONS FINS A GRUES

•

Les noves dades de fotja banyuda, que tornen
al delta després de restar quatre mesos fora,
són potser les més interessants i confirmen el
paper de la zona quant a àrea interessant per a
l’espècie. La cita de rascletó anellat també és
significativa.
Rascló Rallus aquaticus: 1 ex. a la Bunyola i 1
ex. als calaixos de depuració el 25.III (XLBA).
Polla Pintada Porzana porzana: 1 ex. al canal
de la Bunyola el 17.III (FLSA); 1ª citació de pas
prenupcial. 1 ex. al camp de futbol el 20.III (X.
Martínez).
Rascletó Porzana parva: 1 ex. mascle adult
anellat al Remolar el 17.IV (JCMC, X. Sampere,
ARMC, M. Llobet).
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L’única observació de rascletó dels dos mesos: el mascle anellat el 17.IV (Armand Ramal)

Polla
d´Aigua
Gallinula
Observacions diàries.

chloropus:

ens donarien una sorpresa agradable els
mesos següents.

Polla Blava Porphyrio porphyrio: Es
continua observant la 1ª parella nidificant
amb un poll ja crescut al camp de futbol el
16.III (FLSA) fins els 27.IV (FSEB).

Garsa de Mar Haematopus ostralegus: 2
exs. des de la gola de la Bunyola el 6.III
(XLBA); 1ª citació de pas prenupcial. 2
exs. a la platja del Remolar el 17.III
(FSEB, ARMC). 9 exs. a l’espigó del nou
riu el 30.III (FLSA, RGBA, A. Crory). Un
màxim de 16 exs. davant de ca l’Arana el
6.IV (DBRA). 1 ex. a l’espigó de la Podrida
el 28.IV (FLSA, RACB; XLBA).

Fotja Vulgar Fulica atra: Observacions
diàries. Primera pollada als calaixos de
depuració el 22.III (FLSA, A. Crory). Unes
10 o 15 parelles a la maresma contruint el
niu el 30.IV (FSEB).

Cames
Llargues
Himantopus
himantopus: NIDIFICANT. 4 exs. a la
maresma el 8.III (FLSA, A. Crory). 36 exs.
a la maresma l’11.III (FSEB), 80 exs. el
30.III (FSEB), 90 exs. el 8.IV (RGBA), 135
exs. el 17.IV (ARMC, X. Sampere) i 120
exs. a cal Tet el 23.IV (XLBA); augments
d’exemplars. Unes 20 parelles fan niu a
les illetes i inicien la incubació a la
maresma el 27.IV –resultat parcial, el
cens definitiu es fa el juny- (FSEB).

FOTJA BANYUDA Fulica cristata: 2 exs. a
la maresma amb collar PVC amb
inscripcions UA i U6 el 27.IV (FSEB) fins el
28.IV (FLSA, V. Sanz); recordem que a
partir del mes de desembre del 2003 les
fotges van desapareixer del delta i, 4
mesos mes tard, tornen aquests dos
exemplars.
Grua Grus grus: 5 exs. sobre cal Tet el
13.III (DBRA).

•

Bec d´Alena Recurvirostra avosetta: 1
ex. a la maresma el 7.III (JFGB) i 3 exs. el
17.III (FLSA) més 1 ex. a la platja de ca
l’Arana (XLBA). 10 exs. a la platja de ca
l’Arana el 22.III (XLBA). 4 exs. a la
maresma el 30.III (FSEB). 18 exs. a cal
Tet el 18.IV (XLBA, L. Puyol). 7 exs. a cal

LIMÍCOLES

Época de ple pas migratori, amb 31
espècies citades. Comencen a nidificar les
cames-llargues i es comencen a veure
cites continuades de perdiu de mar que
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Tet el 26.IV (FLSA, V. Sanz a: Cens
Setmanal de la Llacuna de cal Tet 2004).

exs. a la platja del Remolar el 30.IV (V.
Sanz).

Torlit Burhinus oedicnemus: 1 ex. a la
platja de ca l’Arana el 5.III (DBRA). 1 ex.
a la platja de ca l’Arana el 2.IV (XLBA).

Corriol Petit Charadrius dubius: 1 ex. a
la maresma el 3.III (FLSA); 1ª citació de
pas prenupcial. 2 exs. al triangle de cal
Tudela el 4.III (FLSA, FSEB, X. Sampere).
5 exs. a la maresma el 12.III (PBGA). Una
parella a la platja de ca l’Arana el 29.IV
(FSEB).

Perdiu de Mar Glareola pratincola: 2 exs.
a la maresma el 31.III (FLSA, FSEB, X.
Sampere, A. Crory); 1ª citació de pas
prenupcial. A partir d’aquesta data
observacions continuades destacant 8 exs.
a la llacuna de cal Tet el 4.IV (FLSA a:
Cens Setmanal de la Llacuna de cal Tet
2004), 33 exs. a cal Roc el 28.IV (XLBA) i
29 exs. el 29.IV (XLBA).

Corriol Gros Charadrius hiaticula: 2 exs.
a la maresma el 3.III (FLSA); 1ª citació de
pas prenupcial. 4 exs. a cal Roc el 19.IV
(FLSA), 10 exs. el 22.IV (FLSA). 30 exs. el
24.IV (PEGA), 35 exs. el 25.IV (PEGA), 42
exs.
el
26.IV
(FLSA);
augment
d’exemplars.

Corriol
Camanegre
Charadrius
alexandrinus: 2 exs. mascles i 1 femella a
la platja de ca l’Arana el 29.IV (FSEB). 3

El corriol gros va ser un dels limícoles més abundants als estanyats de cal Roc (Ricard
Gutiérrez)
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Pigre Gris Pluvialis squatarola: 1 ex. a
l’espigó de la Podrida el 23.IV (XLBA); 1ª
citaciód e pas prenupcial. 3 exs. a la
platja de ca l’Arana el 27.IV (XLBA). 1 ex.
a l’espigó de la Podrida el 28.IV (FLSA,
RACB).

Territ Menut Calidris minuta: 5 exs. a
cal Roc el 16.IV (PEGA). Observacions
regulars a la zona durant la resta del mes
amb un màxim de 6 exs. el 29.IV (FLSA,
FSEB).
Territ de Temminck Calidris temminckii:
1 ex. a la maresma el 8.IV (RGBA); 1ª
citació de pas prenupcial. 3 exs. a cal Roc
el 29.IV (XLBA).

Fredeluga Vanellus vanellus: 9 exs. a la
maresma el 3.III (RGBA), 3 exs. el 8.III
(FLSA; FSEB) i 1 ex. el 5.IV (PBGA);
darrera citació de pas prenupcial.

Territ Becllarg Calidris ferruginea: 6 exs.
a la maresma el 18.III (JCMC, J. Ibáñez);
1ª citació de pas prenupcial. A partir
d’aquesta data observacions regulars
destacant un màxim d’12 exs. a la
maresma els dies 26 i 27.IV (FLSA).

Territ Tresdits Calidris alba: 19 exs. a la
platja de ca l’Arana l’1.III (XLBA) durant
tot el mes. 60 exs. a la platja del Remolar
el 30.IV (V. Sanz).

Un altre limícola a l’estanyat de cal Roc: el territ bec-llarg (Ricard Gutiérrez)

Territ Variant Calidris alpina: 1 ex. des
de la gola de la Bunyola el 3.III (XLBA);
1ª citació de pas prenupcial. 7 exs. a la
gola de la Bunyola el 7.III (XLBA). 2 exs.
a cal Roc el 21.IV (ED?B), 3 exs. el 22.IV
(FLSA, X. Sampere) i 4 exs. el 24.IV
(PEGA).

Batallaire
Philomachus
pugnax:
Observacions continuades a la maresma
de pocs exemplars amb màxims de 25
exs. el 24.III (FLSA) i 14 exs. el 8.IV
(RGBA).

10

Becadell Sord Lymnocryptes minimus: 1
ex. a la maresma el 9.III (FLSA) i 2 exs. el
17.IV (M. Marín); darrera citació de pas
prenupcial.

Becada Scolopax rusticola: 1 ex. trobat
ferit a l’autovia de Castelldefels el 23.III
(FLSA, ARMC, FSEB, NUTA, RACB).

Becadell Comú Gallinago gallinago:
Observacions regulars a cal Roc fins el
24.IV (PEGA) on s’observa 1 ex.

La becada ‘atropellada’ a la C-31 abans de ser traslladada al centre de recuperació de
Torreferrussa (Ferran López)

Tètol Cuanegre Limosa limosa: 5 exs. a
la maresma el 21.III (ARMC); es
continuen observant els exemplars del
passat mes de febrer.
Observacions
regulars durant els dos mesos amb un
màxim de 4 exs. a la maresma els dies
6.IV (FLSA) i 8.IV (RGBA).

Gamba Roja Pintada Tringa erythropus:
4 exs. a la bassa dels Pollancres el 4.IV
(FLSA). 3 exs. al camp de futbol el 6.IV
(FLSA). 1 ex. a la Magarola el 30.IV
(PEGA).

Tètol Cuabarrat Limosa lapponica: 1 ex.
a la Podrida el 24.IV (RGBA, XLBA, FSEB,
ARMC).

Gamba Roja Vulgar Tringa totanus:
Continuen les observacions durant la resta
dels dos mesos destacant un màxim de 49
exs. a cal Tet el 8.III (DBRA) i 52 exs. a la
maresma el 17.IV (ARMC).

Becut Numenius arquata: 14 exs. davant
la Ricarda l’1.III (XLBA); 1ª citació de pas
prenupcial. 1 ex. a la platja de ca l’Arana
l’11.III (XLBA), 23.IV (XLBA) i 27.IV
(XLBA).

Siseta Tringa stagnatilis: 1 ex. al camp de
futbol el 27.III (X. Sampere) fins el 30.III
(FSEB); 1ª citació de pas prenupcial. 1 ex.
a la maresma el 17.IV (ARMC).

Pòlit Cantaire Numenius phaeopus: 13
exs. en pas a la platja de ca l’Arana el
3.IV (XLBA); 1ª citació de pas prenupcial.
6 exs. a la Bunyola el 15.IV (XLBA). Un
màxim important d’uns 100 exs. sobre la
maresma el 17.IV (X. Sampere). Un estol
de 15 exs. davant la platja de ca l’Arana el
29.IV (FLSA, FSEB).

Gamba Verda Tringa nebularia: 1 ex. a la
maresma l’11.III (FLSA) i 1 ex. a cal Tet
(XLBA); 1ª citació de pas prenupcial. A
partir
d’aquesta
data
diferents
observacions amb nombres destacables
com ara 9 exs. a la llacuna de cal Tet el
25.III (XLBA) i 28 exs. als calaixos de
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Paràsit Gros Stercorarius skua: Diferents
observacions durant tot el ems de març
davant la gola de la Bunyola (XLBA). 1 ex.
a la platja del Remolar el 10.III (X.
Sampere).

depuració el 19.IV (FLSA a: Cens
Setmanal de la Llacuna de cal Tet 2004).
Xivita
Tringa
ochropus:
Poques
observacions recollides durant els dos
mesos. 1 ex. a la maresma el 8.III
(FSEB). 6 exs. a la Bunyola el 25.III
(XLBA).1 ex. a cal Tet el 26.IV (XLBA).

Gavina Capnegra Larus melanocephalus:
1 ex. a la platja de ca l’Arana el 30.III
(RGBA, FLSA, A. Crory) amb anella PVC de
color negre L5W. 115 exs. a la maresma
el 16.IV (RGBA).

Valona Tringa glareola: 1 ex. al triangle
de cal Tudela el 15.III (FLSA, RACB, A.
Crory, OCVA, T. Polo); 1ª citació de pas
prenupcial. A partir d’aquesta data
diferents observacions amb màxims de 24
exs. a la maresma el 6.IV (ARMC, E.
Toledo), 35 exs. a cal Roc el 16.IV (PEGA)
i 23 exs. a cal Roc el 26.IV (FLSA, V.
Sanz).

Gavina Menuda Larus minutus: Uns 15
exs. davant la Bunyola l’11.III (XLBA) i 15
exs. a cal Tet el 2.IV (RGBA). 72 exs. al
nou riu el 4.IV (FLSA). Uns 120 exs. a la
platja de ca l’Arana el 26.IV (XLBA). Uns
50 exs. a l’espigó de la Podrida el 29. IV
(FLSA, FSEB).

Xivitona Actitis hypoleucos: Pocs reculls
durant els dos mesos. 1 ex. a la platja del
Remolar el 13.III (PBGA).

Gavina
Riallera
Larus
Observacions diàries.

Remena-rocs Arenaria interpres: 1 ex.
davant de ca l’Arana el 13.III (DBRA); 1ª
citació de pas prenupcial. 1 ex. a l’espigó
de la Podrida el 28.IV (FLSA, RACB) i el
29.IV (FLSA, FSEB).

•

PARÀSITS,
ÀLCIDS

LARIDS

,

XATRACS

ridibundus:

Gavina Cendrosa Larus canus: 1 ex. de
2on hivern a l’espigó del nou riu el 10.III
(FLSA, X. Sampere).
Gavià Fosc Larus fuscus: Pocs reculls
durant els dos mesos. 8 exs. a la platja de
ca l’Arana el 30.III (FLSA, RGBA, A.
Crory).

I

Gavina Capblanca Larus genei: 2 exs. a
la plataj de ca l’Arana el 4.IV (XLBA), 1
ex. el 6.IV (DBRA),
3 exs. el 18.IV
(XLBA), 1 ex. el 21.IV (DBRA), 2 exs. el
22.IV (DBRA), 1 ex. el 26.IV (XLBA), 3
exs. el 28.IV (XLBA) i 1 ex. el 31.V
(DBRA). 1 ex. a la maresma el 26.IV
(FLSA, V. Sanz). 4 exs. a l’espigó de la
Podrida el 29.IV (FLSA, FSEB).

La cita del xatrac rosat i la presència de
gavines corses a les àrees de la Reserva
Natural de la Ricarda – ca l’Arana són les
més significatives. Una temporada més es
registren tots els paràsits i un bon grapat
d’espècies.
Paràsit
Cuaample
Stercorarius
pomarinus: 1 ex. davant la Bunyola el
17.IV (DBRA).

Gavina Corsa Larus audouinii: 14 exs. a
la platja de ca l’Arana el 3.III (XLBA); 1ers
exemplars en pas prenupcial. 18 exs. a la
platja de ca l’Arana l’11.III (XLBA), 29
exs. el 4.IV (FLSA) i 35 exs. el 7.IV
(FLSA); augment d’exemplars. 15 exs. a
la maresma el 4.IV (FLSA).

Paràsit Cuapunxegut
Stercorarius
parasiticus: 1 ex. de fase fosca des de la
gola de la Bunyola el 14.III (FLSA, XE?A).
2 exs. al litoral de ca l’Arana el 20.III
(XLBA, JJMA). 2 exs. des del mirador de
cal Francès el 5.IV (M. Gil, F. Osó).

Pàgina següent: Gavines corses a l’illa de l’estany de cal Tet al costat dels models instal·lats
en el marc del vigent programa LIFE de protecció de l’espècie. Un fet històric que permet ser
optimista sobre el futur potencial de l’espècie al delta (Ricard Gutiérrez)
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Gavià
Argentat
Larus
cachinnans:
Observacions diàries. Uns 100 exs. a
l’illeta de cal Tet el 4.IV (X. Sampere).

ca l’Arana el 2.IV (XLBA), el 27.IV (XLBA)
i el 28.IV (XLBA).
Xatrac Becllarg Sterna sandvicensis: 1
ex. a la maresma amb anella 4060343 el
2.IV (RGBA). Uns 250 exs. a la Podrida el
23.IV (XLBA) i uns 500 exs. el 28.IV
(XLBA). Fins a uns 300 exs. a l’espigó de
la Podrida el 29.IV (FLSA, FSEB).

Gavineta de Tres Dits Rissa tridactyla: 1
ex.d e 1er hiv. davant la Bunyola el 12.III
(XLBA), 13.III (DBRA) i 19.III (DBRA, R.
Bastida).
Curroc Sterna nilotica: 2 exs. a la
Bunyola el 15.IV (XLBA); 1ª citació de pas
prenupcial.

XATRAC ROSAT Sterna dougallii: 1 ex.
adult a l’espigód e la Podrida el 28.IV
(XLBA; FLSA, RACB); Citació en procés
d’homologació pel Comité de Rarezas de
SEO/Birdlife. Segona cita pel delta del
Llobregat i primera que serà homologada.

Xatrac Gros Sterna caspia: 1 ex. a la
maresma el 17.III (FSEB); 1ª citació de
pas prenupcial. A partir d’aquesta data
observacions regulars destacant 3 exs. a
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El xatrac rosat a la zona on hi havia abans l’estany de la Podrida. És el segon començant per
l’esquerra, en plomatge d’estiu: bec negre, potes vermelles, cua llarga, primàries gris clar i
mantell gris molt clar també. Una observació excepcional (Ferran López)
Xatrac Comú Sterna hirundo: 1 ex.
davant la Bunyola el 20.III (XLBA, JJMA);
1ª citació de pas prenupcial. 1 ex. aturat a
la platja de ca l’Arana el 30.III (FLSA,
RGBA, A. Crory). A partir d’aquesta data
observacions més o menys regulars
destacant un màxim de 70 exs. davant ca
l’Arana el 2.IV (XLBA, M. Gil, R. Bastida).

Fumarell Negre Chlidonias niger: 1 ex.
davant de ca l’Arana el 7.IV (DBRA); 1ª
citació de pas prenupcial. 1 ex. a la
maresma el 16.IV (RGBA). 13 exs. a ca
l’Arana més 12 exs. a la gola del riu el
28.IV (XLBA).
Fumarell
Alablanc
Chlidonias
leucopterus: 1 ex. als calaixos de
depuració el 26.IV (FLSA, V. Sanz a: Cens
Setmanal de la Llacuna de cal Tet 2004) i
(XLBA); 1ª citació de pas prenupcial.

Xatrac Menut Sterna albifrons: 1 ex.
davant la Bunyola el 31.III (XLBA); 1ª
citació de pas prenupcial. 2 exs. a l’espigó
de la Podrida el 28.IV (FLSA, RACB) i 15
exs. el 29.IV (FLSA, FSEB).

Gavot Alca torda: 2 exs. a la gola del
Remolar el 6.III (X. Sampere) i 4 exs. a la
platja de ca l’Arana (XLBA). 1 ex. a la
platja de la Magarola el 22.III (XLBA). 1
ex. pretrolejat es duu al Remolar i més
tard a Torreferrussa (FLSA).

Fumarell Carablanc Chlidonias hybridus:
2 exs. a la llacuna de cal Tet el 30.III
(FLSA, RGBA, A. Crory). 8 exs. a la
maresma
el
8.IV
(RGBA,
Anthony
McGeehan, John, T.McGeehan). 10 exs. al
nou riu el 19.IV (FLSA). 25 exs. a cal Tet
el 23.IV (XLBA). 7 exs. a l’espigó de la
Podrida el 29.IV (FSEB).

Fraret Fratercula arctica: 1 ex. trobat
petrolejat a les costes del delta i duut a l
Centre de Recuperació de Torreferrussa el
17.III (FLSA, ARMC, FSEB, JCMC, NUTA).

El fraret petrolejat trobat el 17.III. Aquesta espècie és una víctima propiciatòria dels
abocament de vaixells al mar ateses les seves costums pelàgiques (Ricard Gutiérrez).
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•

Enganyapastors Caprimulgus europaeus:
1 ex. a la Bunyola el 15.IV (XLBA).

GANGUES A FALCIOTS

Certament, continuar veient el mascle de
ganga al costat dels collverds i camesllargues va ser una de les visions més
sorprenents de la temporada. Sembla que
no paren d’augmentar els tudons al delta,
que presenten indicis de cria fins i tot a
zones urbanes del Prat. Rellevants també
són les concentracions de falziots i les
cites de Caprimulgus.

Siboc Caprimulgus ruficollis: 1 ex. entra
de mar a ca l’Arana el 22.IV (DBRA).
Falciot Negre Apus apus: 3 exs. sobre la
maresma el 23.III (FLSA); 1ª citació de
pas prenupcial. Entre 2000 i 3000 exs.
sobre la maresma el 7.IV (FLSA) i el 30.IV
(FSEB); nombre destacable.

Ganga Pterocles alchata: 1 ex. a la
maresma el 21.IV (J. Bescós). Es tracta de
l’exemplar que s’està observant aquest
hivern-primavera a la zona.

Falciot Pàl.lid Apus pallidus: 5 exs. sobre
la maresma l’11.III (FSEB); 1ª citació de
pas prenupcial. Uns 30 exs. a la maresma
el 23.III (FLSA, RGBA).

Colom
Domèstic
Observacions diàries.

Ballester Apus melba: 5 exs. a ca l’Arana
el 10.III (DBRA). 1 ex. l’11.III a la part
deltaica de L’Hospitalet de Llobregat on
nia, primera cita de l’any per a la zona
(RGBA). 3 exs. a la maresma el 12.III
(RGBA), 5 exs. entrant i sortint dels
edificis del Prat el 14.III (FSEB). Uns 40
exs. a la maresma el 23.III (FLSA). Pas
fort sobre el Remolar el 24.III (FLSA);
augment d’exemplars.

Columba

livia:

Xixella Columba oenas: Pocs reculls
d’aquesta espècie durant els dos mesos
que, fenològicament, ens arriba a mitjans
de febrer al delta. Un màxim de 12 exs. a
ca l’Arana el 16.III (XLBA).
Tudó Columba palumbus: Observacions
diàries. 90 exs. a la Ricarad el 2.IV (XLBA,
M. GIL, R. Bastida). Una parella fent vols
nupcial al parc del Fondo del Prat de
Llobregat el 21.IV (FSEB). 35 exs. a cal
Roc el 25.IV (PEGA).
Tórtora Turca Streptopelia
Observacions gairebé diàries.

•

BLAUETS A PICOTS

Blauet
Alcedo
atthis:
Observacions
regulars durant els dos mesos. 1 ex. a la
maresma el 5.IV (FSEB). 1 ex. a la
Bunyola el 21.IV (DBRA).

decaocto:

Tórtora Vulgar Streptopelia turtur: 1 ex.
a cal Tet el 14.IV (DBRA). 6 exs. al terme
municipal del Prat el 23.IV (XLBA).

Abellerol Merops apiaster: 1 ex. sobre la
Vidala l’1.IV (A. Crory) i 2 exs. sobre ca
l’Arana (DBRA); 1ª citació de pas
prenupcial.

Cotorra
d’Argentina
Myopsitta
monachus: Observacions diàries.

Puput
Upupa
epops:
Pocs
reculls
d’aquesta espècie durant els dos mesos. 3
exs. en pas sobre el mar a ca l’Arana el
13.III (DBRA). 1 ex. a la Bunyola el 31.III
i 15.IV (XLBA).

Cucut Reial Clamator glandarius: 1 ex. a
la maresma el 3.III (PBGA). 2 exs. al Parc
Nou del Prat el 10.III (PEGA). 4 exs. a la
maresma el 23.III (A. Crory).

Colltort Jynx torquilla: 2 exs. a la
maresma el 28.III (X. Sampere); 1ª
citació de pas prenupcial.

Cucut Cuculus canorus: 1 ex. cantant a la
maresma el 22.III (PBGA); 1ª citació de
pas prenupcial. A partir d’aquesta data
observacions regulars.

Picot Verd Picus viridis: Pocs reculls
durant els dos mesos.

Òliva Tyto alba: 1 ex. a Reguerons el
30.IV (X. Sampere).
Xot Otus scops: 1 ex. cantant al Remolar
el 15.III (J. Ibáñez); 1ª citació de pas
prenupcial.

•

ALAUDIDS, ORENETES I TITELLES

Cogullada Vulgar Galerida
Observacions gairebé diàries.

Mussol Emmigrant Asio flammeus: 1 ex.
a ca l’Arana l’1.IV (DBRA).
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cristata:

Alosa Vulgar Alauda arvensis: Pocs
reculls d’aquesta espècie durant els dos
mesos. 1 ex. a la Podrida el 28.IV (XLBA).

Cuereta Torrentera Motacilla cinerea:
Pocs reculls d’aquesta espècie durant els
dos mesos. 1 ex. a la Bunyola el 5.III
(DBRA).

Terrerola
Vulgar
Calandrella
brachydactyla: 1 ex. a ca l’Arana el 15.III
(FSEB); 1ª citació de pas prenupcial.

Cuereta Blanca Motacilla alba: Pocs
reculls d’aquesta espècie durant els dos
mesos.

Oreneta de Ribera Riparia riparia: Uns
20 exs. sobre la maresma l’11.III (FSEB).
Pas molt fort a la maresma el 7.IV (FLSA).
Uns 100 exs. sobre la maresma el 30.IV
(FSEB).

Cuereta Groga Motacilla flava: Diferents
observacions durant els dos mesos
destacant uns 150 exs. a cal Tet el 2.IV
(RGBA) i uns 100 exs. davant la maresma
el 7.IV (FLSA).

Roquerol Ptyonoprogne rupestris: Uns 40
exs. sobre la Vidala l’1.III (FSEB) i uns 30
exs. l’11.III (FSEB). 2 exs. a cal Tet el
20.III (XLBA).

•

TÚRDIDS

Cargolet Troglodytes troglodytes: 1 ex. a
ca l’Arana el 17.III (XLBA); darrera citació
de pas prenupcial.

Oreneta Vulgar Hirundo rustica: Pas
notable sobre la maresma el 8.III (FLSA).
Pas molt fort sobre la maresma els dies
23.III (FLSA, RGBA), 24.III (FLSA) i 7.IV
(FLSA).

Pardal de Bardissa Prunella modularis: 1
ex. a cal Tet el 9.III (DBRA). 1 ex. a ca
l’Arana l’11.III (XLBA). 1 ex. a la pineda
de ca l’Arana el 22.III (FLSA, A. Crory).

Oreneta Cua-rogenca Hirundo daurica:
Es continuen observant alguns dels
exemplars primerencs dels anteriors
mesos. Observacions regulars al delta
d’entre 3 i 7 exs. fins el 19.IV a cal Roc
(PEGA). Un màxim de 21 exs. a cal Tet el
7.IV (DBRA, L. Comas).

Pit-roig Erithacus rubecula: Diferents
observacions durant el mes de març. 1 ex.
al casc urbà del Prat el 18.IV (FSEB) i
25.IV (PEGA).
Rossinyol Luscinia megarhynchos: 1 ex.
cantant a l’entrada de la Reserva del
Remolar el 29.III (FLSA, FSEB, A. Crory);
1ª citació de pas prenupcial. A partir
d’aquesta data diferents observacions
durant els dos mesos.

Oreneta Cuablanca Delichon urbica: Uns
150 exs. sobre la Vidala l’1.III (FSEB). Pas
molt fort d’exemplars sobre el Remolar el
23.III (FLSA, RGBA), 24.III (FLSA) i 7.IV
(FLSA).
Trobat Anthus campestris: 1 ex. a ca
l’Arana el 12.III (XLBA); 1ª citació de pas
prenupcial. 1 ex. a ca l’Arana el 21.III
(DBRA). 2 exs. a la gola de la Bunyola el
24.III (FLSA, DBRA, FSEB, ARMC, X.
Sampere, A. Crory).

Cotxa Blava Luscinia svecica: 1 ex. al
camp de futbol el 8.III (FSEB). 1 ex. a la
maresma el 13.III (PBGA).
Cotxa Fumada Phoenicurus ochruros: 1
ex.a ca l’Arana el 2.IV (XLBA, M. Gil, R.
Bastida);
darrera
citació
de
pas
prenupcial.

Piula dels Arbres Anthus trivialis: 1 ex.
al Remolar el 8.III (FLSA); 1ª citació de
pas prenupcial bastant primerenca.

Cotxa
Cua-roja
Phoenicurus
phoenicurus: 1 ex. mascle a la pineda de
la Ricarda el 31.III (FLSA, A. Crory); 1ª
citació de pas prenupcial. A partir
d’aquesta data diferents observacions
durant el mes d’abril.

Titella Anthus pratensis: 1 ex. a ca
l’Arana el 22.IV (DBRA); darrera citació de
pas prenupcial.
Piula Gola-roja Anthus cervinus: 1 ex.
sobre la Bunyola el 24.IV (FLSA, DBCA,
JCPA, RACB).

Bitxac Rogenc Saxicola rubetra: 1 ex.
anellat al Remolar el 17.IV (JCMC).; 1ª
citació de pas prenupcial algo tardana. 6
exs. a la Ricarda el 23.IV (XLBA).

Grasset de Muntanya Anthus spinoletta:
7 exs. davant l’aguait de la maresma el
8.III (FSEB). 1 ex. a cal Roc el 10.IV
(PEGA) fins el 16.IV (PEGA).

Bitxac
Comú
Saxicola
Observacions gairebé diàries.
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torquata:

Còlit Gris Oenanthe oenanthe: 1 ex. a la
Magarola el 10.III (DBRA); 1ª citació de
pas prenupcial. 1 ex. a la maresma el
13.III (PBGA);. Diferents observacions a
partir d’aquesta data. 19 exs. al litoral de
ca l’Arana el 28.IV (XLBA); màxim
observat.

1ª citació de pas prenupcial. 1 ex. anellat
al Remolar el 22.IV (JCMC) i 1 ex. a
l’estació biològica el 23.IV (JCMC; XLBA).

Còlit Ros Oenanthe hispanica: 2 exs. a ca
l’Arana el 2.IV (XLBA, M. Gil, R. Bastida);
1 a citació de pas prenupcial. 2 exs. a ca
l’Arana el 6.IV (DBRA). 1 ex. a ca l’Arana
el 23.IV (XLBA).

Boscarla
Mostatxuda
Acrocephalus
melanopogon: 5 exs. cantant a la Vidala el
24.III (FLSA, A. Crory). 1 ex. a Reguerons
el 8.IV (X. Sampere). 1 ex. anellat al
Remolar el 20.IV (JCMC); darrera citació
de pas prenupcial.

Boscarler Comú Locustella luscinioides:
1 ex. cantant a la maresma el 28.IV
(FLSA, V. Sanz) i el 30.IV (FSEB).

Merla Blava Monticola solitarius: 1 ex. a
la gola de la riera de St. Climent el 24.III
(R. Bastida).

Boscarla
dels
Joncs
Acrocephalus
schoenobaenus: 1 ex. a la Vidala el 4.III
(FSEB). 1 ex. a cal Tet el 5.III (DBRA). 2
exs. cantant als calaixos de depuració el
25.III (XLBA). 2 exs. a la maresma el 5.IV
(M. Gil, F. Osó).

Merla de Pit Blanc Turdus torquatus: 1
ex. a cal Tet l’1.IV (DBRA, JBDA) i 1 ex. el
8.IV (DBRA).
Tord Comú Turdus philomelos: 2 exs. a
la maresma el 8.IV (RGBA); pocs reculls
durant el mes d’abril.

Boscarla
de
Canyar
Acrocephalus
scirpaceus: 1 ex. als calaixos de depuració
el 22.III (FLSA, A. Crory a: Cens Setmanal
de la Llacuna de cal Tet 2004); 1ª citació
de pas prenupcial. A partir d’aquesta data
observacions regulars.

Tord Ala-roig Turdus iliacus: 2 exs. a la
pineda de ca l’Arana el 10.III (FLSA,
DBRA, X. Sampere). 2 exs. a ca l’Arana el
12.III (XLBA). 1 ex. a cal Toc el 16.IV
(DBRA); darrera citació de pas prenupcial.
•

Balquer Acrocephalus arundinaceus: 1
ex. als itineraris del Remolar el 29.III
(FLSA); 1ª citació de pas prenupcial. A
partir
d’aquesta
data
observacions
regulars.

SÍLVIDS

Cites molt rellevants són la segona de la
península ibèrica de tallareta sarda i
també la de bosqueta pàl·lida, raresa per
a Catalunya així com la del també rar
mosquiter ibèric.
Trist Cisticola
diàries.

juncidis:

BOSQUETA PÀL.LIDA Hippolais opaca: 1
ex. anellat al Remolar el 29.IV (JCMC;
FLSA, RACB, S. García). Citació pendent
d’homologació pel Comité Avifaunístic de
Catalunya (CAC).

Observacions
Bosqueta Vulgar Hippolais polyglotta: 1
ex. anellat al Remolar el 14.IV (JCMC); 1ª
citació
de
pas
prenupcial.

Boscarler Pintat Gros Locustella naevia:
1 ex. cantant al Remolar el 21.IV (JCMC);

TALLARETA SARDA Sylvia sarda: 1 ex. de 1er hivern a cal Tet
el 14.III (XLBA) fins el 25.III a Carrabiners (XLBA). Es
recompten un total de 9 observacions diferents d’aquest ocell
(XLBA, DBRA, FLSA, RACB, FSEB); 2ª citació a Espanya. Citació
en procés d’homologació pel CR-SEO. Només existeix una altra
citació homologada pel CR-SEO a la península (1 ex. mascle al
P.N. del Garraf el 25.05.1997 (Bayer, Guasch i Salvadó en de
Juana et al. 1999) i convé recordar que aquesta cita es refereix
a l’antiga subespècie nominal, pròpia de Còrsega i Sardenya i no
pas a la recentment separada tallareta balear Sylvia balearica.
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Un document excepcional: primeres fotografies probatòries de la segona cita de tallareta
sarda a la península ibèrica. La cita anterior corresponia a una grabació del cant d’un ocell
(Rafael Armada)
Tallareta Cuallarga Sylvia undata: 3
exs. a ca l’Arana el 3.III (XLBA).

exs. pels itineraris del Remolar el 8.IV
(RGBA).

Tallarol de Garriga Sylvia cantillans: 1
ex. a la pineda de cal Tet el 14.III (FLSA,
XE?A); 1ª citació de pas prenupcial. 4 exs.
a la Ricarad el 2.IV (XLBA, R. Bastida, M,
Gil). 1 ex. mascle de la subespècie
moltonii a la gola de la Ricarda el 30.IV
(DBRA); subespècie recentment descrita.
Citació pendent d’homologació pel CAC.

Mosquiter Pàl.lid Phylloscopus bonelli: 1
ex. a la pineda de ca l’Arana el 31.III
(FLSA, X, Sampere, A. Crory); 1ª citació
de pas prenupcial. 1 ex. a la bassa dels
Pollancres el 7.IV (FLSA).
Mosquiter
Xiulador
Phylloscopus
sibilatrix: 1 ex. a la Bunyola el 16.IV
(DBRA); 1ª citació de pas prenupcial. 4
exs. a cal Tet i Bunyola el 17.IV (DBRA). 1
ex. a la pineda de Gavà el 19.IV (FLSA) i
el 24.IV (FLSA, DBCA, JCPA, RACB). 1 ex.
al Prat de Llobregat el 25.IV (PEGA). 8
exs. al camí de València el 29.IV (XLBA).

Tallarol Capnegre Sylvia melanocephala:
Observacions gairebé diàries.
Tallareta Vulgar Sylvia communis: 1 ex.
pels itineraris del Remolar el 28.III
(PBGA); 1a citació de pas prenupcial. A
partir
d’aquesta
data
observacions
regulars.

Mosquiter Comú Phylloscopus collybita:
Observacions diàries. Pas fort al Remolar
el 8.III (FLSA).

Tallarol Gros Sylvia borin: 1 ex. anellat
al Remolar el 14.IV (JCMC); 1ª citació de
pas prenupcial.

MOSQUITER
IBÈRIC
Phylloscopus
ibericus: 1 ex. anellat al Remolar el 19.III
(JCMC, FLSA, FSEB, NUTA, RGBA, X.
Sampere). Citació pendent d’homologació
pel CAC.

Tallarol de Casquet Sylvia atricapilla:
Observacions gairebé diàries. Entre 8 i 10
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Quants mosquiters ibèrics passaran desapercebuts en el pas migratori? Aquest va ser anellat
el 19.III (Ricard Gutiérrez)

Mosquiter
de
Passa
Phylloscopus
trochilus: 1 ex. cantant al Remolar el
17.III
(FLSA);
1ª
citació
de
pas
prenupcial. A partir d’aquesta data
observacions regulars.

•

citació de pas prenupcial. 1 ex. al camí de
València el 23.IV (XLBA).
Mastegatatxes Ficedula hypoleuca: 1 ex.
a la Vidala el 3.IV (Q. Carballal); 1ª citació
de pas prenupcial. A partir d’aquesta data
observacions regulars.

REIETONS FINS A LÀNIDS

PAPAMOSQUES DE COLLAR Ficedula
albicollis: 1 ex. mascle adult a la Bunyola
el
17.IV
(DBRA);
citació
pendent
d’homologació pel CR-SEO.

En el marc d’un abril ric en arribades de
papamosques de collar al llevant ibèric, el
17.IV s’observa un a la Bunyola que
només resta un dia. Els últims anys
s’estan produint cites d’aquesta espècie
cada cop amb més freqüència.

Mallerenga
Cuallarga
Aegithalos
caudatus: 9 exs. a la maresma el 3.III
(RGBA, FSEB).

Bruel Regulus ignicapillus: 4 exs. a ca
l’Arana de l’11.III fins el 16.III (XLBA) i 1
ex. el 30.III (XLBA); darrera citació de pas
prenupcial.

Mallerenga
Emplomallada
Parus
cristatus: 1 ex. a la pineda del Remolar
el 3.III (RGBA). 1 ex. a la Ricarda el 2.IV
(XLBA, M. Gil, R. Bastida).

Reietó Regulus regulus: 1 ex. a ca l’Arana
el 16.III (XLBA); darrera citació de pas
prenupcial.

Mallerenga Petita Parus ater: 2 exs. a la
pineda del Remolar el 3.III (RGBA,
ARMC).

Papamosques Gris Muscicapa striata: 1
ex. a la Bunyola el 16.Iv (DBRA); 1ª

Mallerenga Blava Parus caeruleus: 2
exs. a ca l’Arana el 2.III i l’11.III (XLBA).
2 exs. a l’esglèsia del Prat el 15.III (PEGA,
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Gafarró Serinus serinus: Observacions
diàries.

I. Fabró). 1 parella amb un mínim de 2
polls volanders al Parc Urbà del Fondo del
Peixo el 21.IV (FSEB).

Gratapalles Emberiza cirlus: 1 ex. a la
riera de St. Climent (X. Sampere), 1 ex. a
can Dimoni (X. Sampere) i 1 ex. a la
llacuna de cal Tet el 14.III (FLSA, XE?A,
XLBA). Un màxim de 10 exs. a cal Tet el
16.III (XLBA). 2 exs. a la Bunyola el 27.III
(XLBA).

Teixidor Remiz pendulinus: Observacions
gairebé diàries als canyissos del delta.
Oriol Oriolus oriolus: 2 exs. a la Vidala el
17.IV (X. Sampere); 1ª citació de pas
prenupcial. A partir d’aquesta data
observacions regulars.

Hortolà Emberiza hortulana: 2 exs. a cal
Roc el 23.IV (XLBA).

Capsigrany Lanius senator: 1 ex. a la
Bunyola el 31.III (XLBA); 1ª citació de pas
prenupcial. 8 exs. a la Ricarda el 2.IV
(XLBA).

•

Repicatalons Emberiza schoeniclus: 1
ex.a la comporta de les llums del Remolar
el 8.IV (FLSA, RGBA); darrera citació de
pas prenupcial.

CÒRVIDS
Cruixidell Emberiza calandra: Pocs reculls
d’aquesta espècie. 1 ex. a can Sabadell el
6.III (X. Sampere). 1 ex. a la Bunyola el
12.III (XLBA).

Garsa Pica pica: Observacions diàries.
Cornella Negra Corvus corone: 1 ex.
sobre el pàrking del Remolar el 25.III (X.
Sampere).

•
•

ESTORNELLS I PARDALS

Estornell
Vulgar
Observacions diàries.

Sturnus

Pardal
Comú
Passer
Observacions diàries.
Pardal
Xarrec
Passer
Observacins diàries.

•

EXÒTICS (Categoria E)

Cigne
Negre
Cygnus
atratus:
Es
continuen observant els 2 exs. a la
maresma escapats de cautivitat durant el
mes de març (FLSA, PBGA, FSEB).

vulgaris:

domesticus:

Cotorra de la Patagònia Cyanoliseus
patagonus: 6 exs. a Carrabiners el 19.III
(FLSA, RACB). 5 exs. a la Bunyola el
26.III (XLBA). 2 exs. sobre la maresma el
28.III (PBGA).

montanus:

FRINGIL·LIDS I EMBERÍZIDS

Cotorra de Kramer Psittacula krameri: 1
ex. a la Ricarda el 23 i 24.IV (XLBA).

Molt interessant és la concentració de fins
a 10 exemplars de gratapalles a cal Tet el
març, en un moment de retorn de
l’espècie a les seves àrees de cria
montanes.
Pinsà Vulgar Fringilla coelebs: 1 ex. a la
pineda de ca l’Arana el 4.IV (FLSA);
darrera citació de pas prenupcial.

Aratinga
de
Cap
Blau
Aratinga
acuticaudata: 1 ex. sobre la Bunyola
l’11.III (XLBA).
Bec de Corall Senegalès Estrilda astrild:
4 exs. a les cortaderies de l’estació
biològica del Remolar el 27.IV (FSEB).

Pinsà Mec Fringilla montifringilla: 1 ex. a
la pineda de ca l’Arana el 22.III (XLBA);
espècie força escasa al delta.
Verdum Carduelis chloris: Observacions
diàries.
Cadernera
Carduelis
Observacions diàries.

carduelis:

Passerell Comú Carduelis cannabina:
Diferents observacions durant tot el març i
abril a la Ricarda-ca l’Arana (XLBA).
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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 març i abril de 2004. Si voleu més informació,
consulteu la plana d’internet del SMC a http://www.gencat.es/servmet/

Servei Metereològic de Catalunya
MARÇ 2004
Temperatura mitjana del mes:
Temperatura mínima mitjana
Temperatura màxima mitjana
Pluja total:
Dies de pluja:
Dies de gelada :

10,8ºC
7,0ºC (absoluta -1,3ºC l’1.3)
15,0ºC (absoluta 18,6ºC el 19.3)
60,5 mm (màxim 29,6 l el 29.3).
14
1

ABRIL 2004
Temperatura mitjana del mes:
Temperatura mínima mitjana
Temperatura màxima mitjana
Pluja total:
Dies de pluja:
Dies de gelada :

13,4ºC
9,2ºC (absoluta 4,8ºC el 10.4)
17,7ºC (absoluta 23,1ºC el 20.4)
78,2 mm (màxim 28, l el 16.4).
14
0

Totes les citacions aquí recollides seran utilitzades per ampliar la fenologia dels
ocells de Catalunya a través de l´Anuari d´Ornitologia de Catalunya que du a terme
l’Institut Català d’Ornitologia (ICO). Així doncs, s´utilitzarà el mateix codi de nom
de l´observador amb l´intenció d´unificar i facilitar l´el.laboració de futurs
noticiaris. Els noms dels observadors que encara no en disposen estan a l´espera
d´aclarir el seu veritable codi i evitar possibles repeticions amb altres observadors
ARMC – Armand Ramal
DBCA – David Bigas
DBRA – Daniel Burgas
ED?B – Enric de Roa
FLSA – Ferran López
FSEB – Xavier
Santaeufemia
JCCA – Jordi Clavell
JCMC – Joan Castelló
JCPA – Jose Luis Copete
JFGB – Josep Farreny
JJFA – Jordi Jofre
NUTA – Néstor Urios
OCVA – Oriol Clarabuch
PBGA – Pedro Bescós

PEGA – Pau Esteban
RACB – Rafa Armada
RGBA – Ricard Gutiérrez
XE?A – Xavi Escobar
XLBA – Xavier Larruy
Andrew Crory
Anthony McGeehan
T.McGeehan
Esther Toledo
Ferran Osó
Irma Fabró
Javier Ibáñez
Juan Bescós
Laura Puyol

Lluis Comas
Llorenç ¿
Miguel Marín
Marc Llobet
Marcel Gil
Marco Antonio Barba
Miguel Marín
Quique Carballal
Raúl Bastida
Suni García
Toni Polo
Víctor Sanz
Xavier Martínez
Xavier Sampere

Publicat el desembre de 2004.
Proper nº aquest mateix mes
•

Noticiari Complert :

López, F. & Gutiérrez, R. (eds.). 2004. Noticiari Fenològic dels Ocells del Delta del Llobregat nº 21.
Generalitat de Catalunya.
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•

Espècies concretes:

Clemente, E. 2004. Bitó Botaurus stellaris. In: López, F. & Gutiérrez, R. (eds.). 2004. Noticiari
Fenològic dels Ocells del Delta del Llobregat nº 21.

El gavot ferit trobat el març a la costa del delta.
Envieu-nos les vostres fotos si voleu que entrin en la selecció d’imatges per als propers
noticiaris:
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