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• No. 22 Juliol i Agost 2004
Els mesos de juliol i agost marquen com cada any la fi de l’època de
cria, recordem enguany capitalitzada per la recuperació de la
població nidificant de perdiu de mar de la qual s’anellaren nou polls
el juliol. En aquesta època comença també el pas postnupcial sobre
el delta ple d’actuacions en marxa: treballs dins l’aeroport, al
voltant de la C-31, al riu, a l’antic riu, a la ZAL… i cada cop els ocells
s’han de concentrar més en les poques zones que els resten.
L’abundor d’aigua primaveral encara fa que la sequera estival no
sigui tan persistent i es registren bons nombres de limícoles
migratoris i espècies com flamencs, cigonyes i altres.
Sobre el terreny, s’inaugura el nou aparcament de la Reserva
Natural del Remolar-Filipines i aquesta zona presenta un estiu
tranquil després de la desaparició del càmping i que ha comportat
un descens de la problemàtica de conservació del litoral en la zona.
Es prepara la posada en funcionament de la barrera de la carretera
de la Vidala que evitaria problemes d’abocaments i accés incontrolat
més endavant.

GALLOANSERAE

•

Cigne Mut Cygnus olor: 1 ex. a la bassa
dels Pollancres i maresma els dies 17.VII
(R. Bastida) i 6.VIII (R. Bastida). 1 ex. al
riu entre el Prat i St. Boi el 22.VII (R.
Bastida) i 1 ex. a cal Tet entre el 9.VIII
(R. Bastida) i el 20.VIII (RGBA, ARMC).
Citació pendent d’homologació pel CAC.

ANÀTIDES

Continua la presència de les espècies
nidificants i comença l’arribada dels
migrants
tardorals
entre
ells
els
xarrasclets i un ànec cuallarg el juliol. Així
mateix apareix un morell xocolater
‘sospitós’ a cal Tet
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Ànec Cuallarg Anas acuta: 1 ex. a cal Tet
el 9.VII (DBRA).

El cigne mut de cal Tet (R.Gutiérrez)
Ànec
Blanc
Tadorna
tadorna:
Es
segueixen
observant
els
exemplars
nascuts a la maresma; 3 exs. joves a la
maresma el 24.VIII (FLSA). 16 exs. a la
maresma el 26.VIII (FLSA); 1ª citació de
pas postnupcial.

Xarrasclet Anas querquedula: 1 ex. a la
maresma del 17.VII (FLSA) fins el 19.VII
(FLSA). 5 exs. als calaixos de depuració el
5.VIII (R. Bastida). 3 exs. a la maresma el
6.VIII (R. Bastida). 8 exs. a cal Tet el
20.VIII (RGBA, ARMC). 1 ex. a la
maresma el 25.VIII (FLSA).

Ànec Griset Anas strepera: 3 exs. a la
maresma el 15.VII (NUTA). 5 exs. a cal
Tet el 28.VII (XLBA) i 20.VIII (PEGA).

Ànec Cullerot Anas clypeata: 5 exs. a la
maresma l’11.VII (ARMC). 1 ex. a cal Tet
el 18.VII (R. Bastida) i 5 exs. el 5.VIII (R.
Bastida). 3 exs. a la maresma el 25.VIII
(FLSA).

Xarxet Comú Anas crecca: 1 ex. a la
maresma el 19.VII (FLSA); 1ª citació de
pas postnupcial. 4 exs. als calaixos de
depuració el 5.VIII (R. Bastida). 4 exs. a
la maresma el 6.VIII (X. Sampere), 8 exs.
el 25.VIII (FMVB) i 20 exs. el 30.VIII
(FLSA, X. Dot); augment d’exemplars.

Xibec Netta rufina: 6 exs. joves a cal Tet
el 18.VII (R. Bastida) i 1 ex. femella amb
2 polls crescuts i 4 joves el 26.VII (R.
Bastida). 23 exs. a cal Tet el 29.VII
(XLBA). 12 exs. a la llacuna del Remolar el
6.VIII (X. Sampere).

Ànec Collverd Anas platyrhynchos:
Observacions diàries. Uns 450 o 500 exs.
als calaixos de depuració el 26.VII (R.
Bastida). Uns 200 exs. a la maresma el
27.VII (FSEB) i uns 650 exs. a tota la
Reserva Natural del Remolar el 7.VIII (X.
Sampere). Uns 600 exs. a cal Tet el 30.VII
(XLBA).

Morell Cap-roig Aythya ferina: 3 exs.
femelles i 4 exs. mascles a cal Tet el
18.VII (R. Bastida) i 9 exs. el 29.VII
(XLBA). 6 exs. a la riera de St. Climent el
3.VIII (RGBA). 35 exs. en 2 estols sobre la
maresma el 28.VIII (FLSA, JCMC).
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Ocell
de
Tempesta
Hydrobates
pelagicus: 1 ex. a 4,6 milles nàutiques
davant de Castelldefels el 26.VIII (RGBA,
FLSA, ARMC).

Morell Xocolater Aythya nyroca: 1 ex.
mascle als calaixos de depuració l’11.VII
(R. Bastida). 1 ex. mascle a cal Tet el
14.VII (FLSA, FMVB a: Cens Setmanal de
la Llacuna de cal Tet 2004) fins el 22.VII
(XLBA);
exemplar
de
dubtosa
procedència.



Mascarell Morus bassanus: 9 exs. des de
la platja de ca l’Arana el 6.VII (XLBA). 5
exs. des de la gola de la Bunyola l’11.VII
(R. Bastida), 4 exs. el 18.VII (R. Bastida) i
2 exs. el 5.VIII (R. Bastida). 2 exs. davant
de ca l’Arana el 5.VIII (R. Bastida) i 1 ex.
el 9.VIII (R. Bastida).

PERDIUS A FAISANS

Faisà Phasianus colchicus: 1 ex. a la
bassa dels Pollancres el 6.VIII (R.
Bastida).

•

Corb Marí Gros Phalacrocorax carbo: 8
exs. en pas davant la Bunyola el 18.VII
(DBRA, R. Bastida); 1ª citació de pas
postnupcial. 1 ex. a cal Tet el 26.VII (R.
Bastida) i 31.VII (XLBA, L. Puyol).

OCELLS MARINS

Corb Marí Emplomallat Phalacrocorax
aristotelis: 1 ex. des de la platja de ca
l’Arana el 16.VII i 21.VII (XLBA). 1 ex.
alliberat a la platja del Remolar el 24.VIII
(CRAM i RN Delta del Llobregat). Al dia
següent l’ocell es torna a recapturar i es
duu al Centre de Recuperació de
Torreferrussa (FLSA).

Primers cabussons collnegres en pas
postnupcial, baldrigues a la costa i primers
corbmarins en pas
Cabusset
Tachybaptus
ruficollis:
Observacions diàries al Remolar i voltants.
25 exs. a cal Tet el 18.VII (R. Bastida) i
51 exs. el 24.VII (R. Bastida). 1 ex. al riu
Llobregat entre el Prat i St. Boi el 3.VIII
(R. Bastida). 35 exs. a la Vidala el 6.VIII
(R. Bastida).

•

ARDÈIDES I SIMILARS

Temporada de nidificació del martinet
menut i presència regular de la resta.
Migració de cigonys i flamencs amb una
única cita de capó reial

Cabussó Coll-negre Podiceps nigricollis:
1 ex. a la Vidala el 9.VII (X. Sampere);
1er ex. en dipersió postnupcial. 1 ex.
davant la Bunyola el 10.VII (DBRA). 1 ex.
al nou riu l’11.VII (R. Bastida). 1 ex. al
nou riu i 1 ex. a cal Tet el 17.VII (DBRA).
3 exs. a cal Tet el 9.VIII (R. Bastida).

Martinet Menut Ixobrychus minutus:
NIDIFICANT 1 pollet a la bassa del Prat el
8.VII (FSEB). Es recompten entre 7 i 8
parelles nidificants al Remolar (FLSA,
FSEB), 1 parella nidificant al canal de la
Bunyola (XLBA, DBRA, FLSA), com a
mínim 3 mascles amb territori amb
possibilitats d’haver niat als calaixos
depuració (FLSA; FSEB), 1 o 2 parelles
nidificants a can Dimoni (X. Sampere) i
1 parella nidificant a Reguerons (R.
Bastida; X. Sampere).

Baldriga Balear Puffinus mauretanicus:
43 exs. des de la Bunyola el 31.VII
(XLBA). 148 exs. a la platja del Remolar el
15.VIII (X. Sampere).
Baldriga
Mediterrània
Puffinus
yelkouan: 6 exs. des de la platja de ca
l’Arana el 5.VII (XLBA).
Baldriga Mediterrània/Balear Puffinus
yelkouan/mauretanicus: 15 exs. des del
mirador de cal Francès el 17.VIII (FMVB).

Martinet de Nit Nycticorax nycticorax: 1
ex. a la bassa dels Pollancres el 7.VII
(PBGA). 4 exs. als calaixos de depuració
l’11 i 18.VII (R. Bastida). 1 ex. jove des
de la platja de ca l’Arana el 15.VII (XLBA).
1 ex. jove a la bassa dels Pollancres el
17.VII (R. Bastida). 2 exs. joves al riu
Llobregat entre St. Boi i el Prat el 22.VII
(R. Bastida). 1 ex. jove als calaixos de
depuració el 22.VII (XLBA). 27 exs. a la
bassa dels Pollancres el 19.VIII (ARMC).

Baldriga
Cendrosa
Calonectris
diomedea: Uns 17 exs. des de la gola de
la Bunyola l’11.VII (R. Bastida), 58 exs. el
13.VII (XLBA), 6 exs. el 18.VII (R.
Bastida) i uns 30 exs. el 26.VII (R.
Bastida). 7 exs. a la platja de ca l’Arana el
9.VIII (R. Bastida). 20 exs. des del
mirador de cal Francès el 17.VIII (FMVB).
Uns 200 exs. a la platja de ca l’Arana el
24.VIII (FMVB).

Martinet Ros Ardeola ralloides: 1 ex. a la
bassa del Fartet el 8.VII (X. Sampere). 2
exs. a cal Tet el 31.VII (XLBA, L. Puyol). 2
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Arpella Vulgar Circus aeruginosus: 1 ex.
femella adulta a la maresma del 5.VIII (X.
Sampere) fins el 24.VIII (FLSA).

exs. als calaixos de depuració el 5.VIII (R.
Bastida) i 4 exs. el 9.VIII (R. Bastida). 1
ex. a la bassa dels Pollancres el 6.VIII (R.
Bastida).

Esparver Cendrós Circus pygargus: 1 ex.
a la maresma el 2.VIII (FSEB); 1ª citació
de pas postnupcial. 1 ex. de fase fosca
sobre la maresma el 3.VIII (FLSA, RGBA,
JCMC, M. Gil).

Esplugabous Bubulcus ibis: Poques
observacions recollides durant els dos
mesos. 1 ex. amb branquetes al bec a ca
l’Arana el 18.VII (R. Bastida); espècie no
nidificant al delta.

Àliga Pescadora Pandion haliaetus: 1 ex.
aturat a l’espigó de la Bunyola el 5.VIII
(R. Bastida). 1 ex. jove a la maresma el
30.VIII (RGBA, ARMC).

Martinet
Blanc
Egretta
garzetta:
Observacions diàries. 60 exs. als calaixos
de depuració el 18.VII (R. Bastida). 128
exs. entre calaixos de depuració i cal Tet
el 24.VII (DBRA). 76 exs. a la bassa dels
Pollancres el 13.VIII (X. Sampere). Més de
100 exs. als calaixos i cal Tet el 20.VIII
(PEGA).

Xoriguer
Comú
Falco
tinnunculus:
Diferents observacions d’una parella a la
maresma durant el mes de juliol (FLSA). 4
exs. sobre la maresma el 6.VIII (R.
Bastida).

Bernat
Pescaire
Ardea
cinerea:
Observacions diàries. 23 exs. a ca l’Arana
el 28.VII (XLBA); màxim de la zona.

Falcó de la Reina Falco eleonorae: 1 ex.
de fase fosca a la Bunyola el 2.VII
(DBRA). 1 ex. sobre la maresma el 28.VIII
(FLSA, JCMC).

Agró Roig Ardea purpurea: 4 exs. a cal
Tet l’11.VII (R. Bastida) i 1 ex. sobre la
Ricarda el mateix dia (R. Bastida). 4 exs.
a la llacuna del Remolar on podrien haverse establert 2 parelles a la zona el dia
15.VII (X. Sampere). 4 exs. a ca l’Arana el
24.VII (R. Bastida) i 6 exs. el 28.VII
(XLBA). 3 exs. sobre la maresma l’1.VIII
(FLSA, JCMC, X. Dot). 2 exs. als calaixos
de depuració el 19.VIII (PEGA).

Falcó Pelegrí Falco peregrinus: 1 ex.
jove a la platja de ca l’Arana el 21, 22 i
29.VII (XLBA). 1 ex. mar en dins el 23.VII
(XLBA).1 ex. a la maresma el 30.VIII
(RGBA).

•

RAL·LIDS FINS A GRUES

Cigonya Blanca Ciconia ciconia: 31 exs.
a la bassa dels Pollancres i maresma el
13.VIII (X. Sampere). 88 exs. aturats a la
maresma el 20.VIII (ARMC, D. Flores). 1
ex. a la maresma el 30.VIII (ARMC).

La polla blava segueix la seva expansió pel
delta del Llobregat de la qual es confirma
per primer cop la nidificació al terme
municipal del Prat de Llobregat, a cal Tet
on es troba un niu amb ous

Capó Reial Plegadis falcinellus: 1 ex. a la
bassa dels Pollancres el 2.VIII (FLSA, X.
Sampere).

Rascló Rallus aquaticus: 1 ex. aturat al
mar davant el mirador de cal Francès
(FMVB); citació força curiosa.

Flamenc Phoenicopterus ruber: 3 exs. a
la maresma el 2.VII (PBGA) fins el 25.VIII
on s’observen 4 exs. (FMVB) fins el
26.VIII (FLSA). 8 exs. des de ca l’Arana
el 29.VII (XLBA). 7 exs. a la maresma el
28.VIII (FLSA, JCMC) on hi ha 2 exs. amb
anelles de PVC (DNTX groc i 3 XR taronja)
i 30.VIII (ARMC).

Polla
d´Aigua
Gallinula
Observacions diàries.

•

chloropus:

Polla
Blava
Porphyrio
porphyrio:
NIDIFICANT 1 ex. adult amb 2 polls de 1
setmana i 1 ex. adult amb un poll ja
crescut a la bassa dels Pollancres el 3.VII
(PBGA); 3ª parella nidificant de l’any.
Els exemplars amb els polls s’observen a
la maresma fins el 25.VIII (FLSA). Un niu
amb 4 ous descobert enmig dels calaixos
de depuració el 19.VII (FLSA); 4ª parella
nidificant de l’any. Mai abans s’havia
trobar un niu amb ous al delta

RAPINYAIRES

Destaca com a curiosa la cita d’un
esparver cendrós melànic i la de dos
falcons de la reina un cada mes
Milà Negre Milvus migrans: 1 ex. sobre
ca l’Arana el 31.VII (XLBA).
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(DBRA, R. Bastida); 1ª citació de pas
postnupcial. 3 exs. a la platja de ca
l’Arana el 21.VII (XLBA).
Cames
Llargues
Himantopus
himantopus: NIDIFICANT 38 exs. a cal
Roc el 9.VII (FLSA) i 14 exs. el 14.VII
(FLSA). 49 exs. al riu entre St.Boi i el Prat
el 22.VII (R. Bastida). 53 exs. als calaixos
de depuració el 9.VIII (R. Bastida) i 45
exs. el 20.VIII (PEGA). 1 parella treu
endavant un poll a la zona malmesa de la
Podrida (XLBA).
Bec d´Alena Recurvirostra avosetta: 1
ex. a la maresma el 14.VII (X. Sampere,
NUTA; PBGA). 1 ex. als calaixos de
depuració el 9.VIII (R. Bastida) fins el
20.VIII (PEGA).

Primer niu de polla blava que es
descobreix al T.M. El Prat de Llobregat
(Ferran López)
Fotja Vulgar Fulica atra: Observacions
diàries. 152 exs. a cal Tet el 20.VIII
(RGBA, ARMC).

•

Perdiu de Mar Glareola pratincola:
NIDIFICANT Finalment s’anellen 9 pollets
de l’illa de cal Tet l’1.VII (RGBA, FLSA,
FSEB,
ARMC,
X.
Sampere,H.Arbonés,A.Gutiérrez,G.Gutiérr
ez). 1ers joves volanders a la llacuna de
cal Tet el 9.VII (FLSA) on s’observen
almenys fins el 23.VIII (FLSA a: Cens
Setmanal de la Llacuna de cal Tet 2004).

LIMÍCOLES

Comença el fort del pas post-nupcial de ka
majoria de limícoles i finalitza la nidificació
de la perdiu de mar de la qual se n’anellen
nou polls.
Garsa de Mar Haematopus ostralegus: 1
ex. a la platja de ca l’Arana l’11.VII

5

Pollets de dos edats diferents a la Reserva Natural de la Ricarda – ca l’Arana (F.López). Els
primers en vint anys al delta del Llobegat
Corriol
Camanegre
Charadrius
alexandrinus: 13 exs. a la maresma el
19.VII (FLSA) i 10 exs. el 27.VII (FSEB).

Territ Gros Calidris canutus: 4 exs. a la
maresma el 25.VIII (FMVB); 1ª citació de
pas postnupcial. 1 ex. a la maresma el
28.VIII (FLSA).

Corriol Petit Charadrius dubius: 6 exs. a
la maresma el 4.VII (X. Sampere). 9 exs.
a cal Roc el 14.VII (FLSA). Uns 25 exs. a
la maresma el 17.VII (FLSA) i 71 exs. el
18.VII (X. Sampere); 1ª citació de pas
postnupcial.
A partir d’aquesta data
observacions regulars a la maresma
durant la resta del mes de juliol i tot
l’agost.

Territ Tresdits Calidris alba: 1 ex. a la
Magarola el 17.VII (DBRA); 1ª citació de
pas postnupcial. 3 exs. a la platja de la
Magarola el 29 i 30.VII (XLBA).
Territ Menut Calidris minuta: 2 exs. als
calaixos de depuració el 22.VII (XLBA); 1ª
citació de pas postnupcial. 1 ex. a la bassa
dels Pollancres el 24.VII (R. Bastida). 31
exs. a la maresma el 30.VII (M. Gil). A
partir
d’aquesta
data
observacions
regulars destacant 72 exs. als calaixos de
depuració el 9.VIII (R. Bastida) i 110 exs.
el 20.VIII (PEGA), 73 exs. a cal Tet el
20.VIII (RGBA, ARMC) i uns 50 exs. a la
maresma el 30.VIII (FLSA, X. Dot).

Corriol Gros Charadrius hiaticula: 1 ex. a
la platja de ca l’Arana el 21.VII (XLBA); 1ª
citació de pas postnupcial. 3 exs. a la
maresma el 30.VII (M. Gil). 5 exs. a la
maresma el 28.VIII (FLSA).
Pigre Gris Pluvialis squatarola: 1 ex. al
camp de futbol el 12.VIII (X. Sampere);
1ª citació de pas postnupcial. 1 ex. a la
maresma el 16.VIII (RGBA, ARMC).

Territ de Temminck Calidris temminckii:
2 exs. als calaixos de depuració el 23.VII
(XLBA, M. Gil); 1ª citació de pas
postnupcial. 1 ex. a la bassa dels
Pollancres el 24.VII (PBGA). 2 exs. a la
maresma el 28.VII (FSEB), 4 exs. el
30.VII (M. Gil) i 2 exs. el 4.VIII (X.
Sampere) i el 30.VIII (FLSA, X. Dot).

Fredeluga Vanellus vanellus: 1 ex. a la
maresma i bassa dels Pollancres el 2.VII
(PBGA) fins el 23.VII (X. Sampere). 1 ex.
a cal Tet el 3.VII (XLBA). 3 exs. a la bassa
dels Pollancres el 24.VII (R. Bastida).

6

Territ Becllarg Calidris ferruginea: 5 exs.
a la maresma el 17.VII (FLSA); 1ª citació
de pas postnupcial. 12 exs. des de la
platja de ca l’Arana el 21.VII (XLBA). 28
exs. als calaixos de depuració el 29.VII

(XLBA). 23 exs. a la maresma el 30.VII
(M. Gil) i 36 exs. l’1.VIII (X. Sampere). 45
exs. als calaixos de depuració el 9.VIII (R.
Bastida) i 50 exs. el 20.VIII (PEGA). 39
exs. a cal Tet el 20.VIII (RGBA, ARMC).

Plana anterior: territ variant i territs becllargs a cal Roc (R.Gutiérrez)
A dalt: un territ beclllarg adult mudant també a cal Roc (R.Gutiérrez)

Territ Variant Calidris alpina: 1 ex. des
de la platja de ca l’Arana el 21.VII (XLBA);
1ª citació de pas postnupcial. 3 exs. a la
maresma el 30.VII (M. Gil). A partir
d’aquesta data diferents observacions
destacant 15 exs. als calaixos de
depuració el 20.VIII (PEGA) i 12 exs. a la
maresma el 25.VIII (FLSA).

depuració el 30.VII (XLBA). 4 exs. a la
maresma el 15.VIII (X. Sampere) i 16
exs.
el
28.VIII
(FLSA);
augment
d’exemplars.
Tètol Cuanegre Limosa limosa: 2 exs. a
la bassa dels Pollancres el 7.VII (PBGA)
fins el 30.VII on s’observen 3 exemplars
(M. Gil). 5 exs. als calaixos de depuració
el 31.VII (XLBA, L. Puyol). 5 exs. a la
maresma el 18.VIII (ARMC) i 5 exs. als
calaixops de depuració el 23.VIII (FLSA a:
Cens Setmanal de la Llacuna de cal Tet
2004).

Batallaire Philomachus pugnax: 2 exs. a
la maresma el 8.VII (FLSA); 1ª citació de
pas postnupcial. Observacions regulars a
partir d’aquesta data destacant 9 exs. als
calaixos de depuració el 9.VIII (R.
Bastida),

Becut Numenius arquata: 1 ex. a la bassa
dels Pollancres el 13.VII (PBGA) fins el
24.VII (PBGA). 1 ex. als calaixos de

Becadell Comú Gallinago gallinago: 1 ex.
a la maresma el 28.VII (FSEB); 1ª citació
de pas postnupcial. 1 ex. als calaixos de
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depuració el 28.VII (XLBA) fins el 5.VIII
(R. Bastida).

17.VII (FLSA). 6 exs. als calaixos d
depuració el 26.VII (R. Bastida) i 7 exs. el
5 i 9.VIII (R. Bastida). 13 exs. als calaixos
de depuració el 30.VII (XLBA). 6 exs. a cal
Tet el 20.VIII (RGBA, ARMC). 5 exs. a la
maresma el 28.VIII (FLSA).

Pòlit Cantaire Numenius phaeopus: 1 ex.
a la gola de la Bunyola el 14.VII (FLSA,
XLBA, FMVB). 1 ex. a la maresma el
14.VII (FSEB) i 29.VIII (JCMC). 1 ex. als
calaixos de depuració el 26.VII (R.
Bastida).

Xivita Tringa ochropus: Observacions
regulars dirant els dos mesos destacant
màxims de 12 exs. al riu entre St. Boi i el
Prat el 22.VII (R. Bastida), 12 exs. a la
bassa dels Pollancres el 24.VII (R.
Bastida), 17 exs. a la maresma el 28.VII
(FSEB) i 14 exs. al riu entre St. Boi i el
Prat el 3.VIII (R. Bastida).

Gamba Roja Pintada Tringa erythropus:
1 ex. a la bassa dels Pollancres i maresma
el 3.VII (PBGA) i 9.VII (PBGA). 9 exs. a la
platja de ca l’Arana el entre el 5 i 31.VII
(XLBA). 4 exs. a la bassa dels Pollancres
el 23.VII (X. Sampere). Observacions
diàries d’1 i 2 exs. a la maresma del 5.VIII
(R. Bastida) al 30.VIII (FLSA, X. Dot).
Gamba Roja Vulgar Tringa totanus: 1
ex. a cal Roc (FLSA), 1 ex. a la bunyola
(FLSA), 2 exs. a cal Tet (FLSA) i 1 ex. a la
maresma el 9.VII (PBGA). 2 exs. als
calaixos de depuració el 5.VIII (R.
Bastida). 3 exs. a cal Tet el 20.VIII
(RGBA, ARMC). 6 exs. a la maresma el
30.VIII (FLSA, X. Dot).
Gamba Verda Tringa nebularia: 1 ex. a la
maresma el 14.VII (FSEB); 1ª citació de
pas postnupcial. 5 exs. a la maresma el

Tringa ochropus (Juliol i Agost)
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Malgrat que els primers exemplars postnupcials arriben a partir de la 2ª quinzena de juny
(Gutiérrez, R.; Larruy, X. 2004. Xivita Tringa ochropus. In: López, F. & Gutiérrez, R. (eds).
2004. Noticiari Fenològic dels Ocells del Delta del Llobregat nª 21) podem apreciar un
augment a partir del 17.VII fins el 20.VIII.

Valona Tringa glareola: 6 exs. a cal Roc
el 9.VII (FLSA) i 12 exs. el 14.VII (FLSA).
14 exs. a la maresma el 14.VII (FLSA; R.
Bastida). 16 exs. als calaixos de depuració
el 24.VII (R. Bastida). 15 exs. a la
maresma el 28.VII (FSEB). 10 exs. al riu
entre St. Boi i el Prat el 3.VIII (R.

Bastida). Uns 20 exs. a la maresma el 24 i
25.VIII (FLSA).
Xivitona Actitis hypoleucos: Observacions
regulars durant els dos mesos destacant
30 exs. al riu entre St. Boi i el Prat el
22.VII (R. Bastida). 20 exs. a la riera de
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Xatrac Comú Sterna hirundo: 10 exs. a
la platja de ca l’Arana el 21 i 28.VII
(XLBA). 1 ex. a cal Tet més 3 exs. a la
platja de ca l’Arana el 9.VIII (R. Bastida).

St. Climent el 26.VII (FSEB), 10 exs. a la
maresma el 28.VII (FSEB) i 62 exs. al riu
entre St. Boi i el Prat el 3.VIII (R.
Bastida).
Remena-rocs Arenaria interpres: 2 exs. a
la maresma el 24.VIII (FMVB).

•

PARÀSITS,
GAVOTS

LARIDS

,

XATRACS

Xatrac Menut Sterna albifrons: 1 ex. a la
platja de ca l’Arana el 7.VII (XLBA). 3 exs.
a la maresma el 30.VII i 1.VIII (X.
Sampere).

I

Fumarell Carablanc Chlidonias hybridus:
5 exs. a cal Tet l’11.VII (R. Bastida) i
5.VIII (R. Bastida). 9 exs. a la maresma el
27.VIII (FLSA, JCMC, FMVB).

Importants concentracions de gavina
corsa i xatracs becllargs en el període.
Gavina Capnegre Larus melanocephalus:
400 exs. sobre la C-32 el 20.VIII (RGBA).
2 exs. joves al nou riu el 31.VII (XLBA).
Gavina
Riallera
Larus
Observacions diàries.

Fumarell Negre Chlidonias niger: 1 ex.
jove a cal Tet el 29 i 30.VII (XLBA); 1ª
citació de pas postnupcial.

ridibundus:
Fumarell
Alablanc
Chlidonias
leucopterus: 1 ex. a cal Tet el 9.VIII (R.
Bastida) i el 20.VIII (RGBA, ARMC).

Gavina Capblanca Larus genei:1 ex. a la
maresma el 17.VIII (FMVB).
Gavina Corsa Larus audouinii: Uns 250
exs. a la platja de ca l’Arana l’11.VII (R.
Bastida). 193 exs. a la gola de la Bunyola
el 26.VII (R. Bastida). 200 exs. a la platja
de ca l’Arana el 28.VII (XLBA). 1 ex. jove
de l’any als calaixos de depuració el 3’.VII
(XLBA). 48 exs. a la platja de ca l’Arana el
5.VIII (R. Bastida) i 1 ex. el 23.VIII (FLSA
a: Cens Setmanal de la Llacuna de cal Tet
2004); descens d’exemplars.

•

GANGUES A FALCIOTS

El periple de la ganga errant pel delta del
Llobregat continua aquests mesos i és
potser el fet més rellevant d’aquest grup

Gavià Fosc Larus fuscus: 1 ex. jove a ca
l’Arana el 21.VII (XLBA).

Ganga Pterocles alchata: 1 ex. mascle a
la Podrida el 15 i 22.VII (XLBA); es
continua observant l’exemplar dels mesos
passats (López, F. & Gutiérrez, R. (eds.).
2004. Noticiari Fenològic dels Ocells del
Delta del Llobregat nº 20 i 21).

Gavià
Argentat
Larus
Observacions diàries. 675
maresma el 9.VII (PBGA).

michahellis:
exs. a la

Colom
Roquer
Columba
livia:
Observacions diàries. Uns 600 exs. als
camps de cal Nani el 5.VIII (R. Bastida).

Curroc Sterna nilotica: 1 ex. a cal Roc el
9.VII (FLSA). 2 exs. sobre cal Tet el 9.VII
(FLSA a: Cens Setmanal de la Llacuna de
cal Tet 2004). 7 exs. (4 exs. joves) a cal
Tet el 22.VII (XLBA). 1 ex. adult amb 2
joves de l’any a cal Tet el 24.VII (R.
Bastida) i 4 exs. adults més 1 ex. jove de
l’any el 26.VII (R. Bastida); exemplars en
dispersió.

Xixella Columba oenas: 3 exs. a cal Tet
l’11.VII (R. Bastida).

Xatrac Gros Sterna caspia: 3 exs. a la
maresma el 7.VIII (X. Sampere).

Tórtora Vulgar Streptopelia turtur: 1 ex.
a Reguerons el 17.VII (R. Bastida) i 8.VIII
(R. Bastida). 14 exs. a la Bunyola el
26.VII (R. Bastida). 2 exs. a la bassa dels
Pollancres el 19.VIII (RGBA, ARMC). 1 ex.
a l’itinerari del myoprum el 27.VIII
(FLSA).

Tudó Columba palumbus: Observacions
diàries. Estol d’uns 100 exs. sobre la
maresma el 6.VII (FLSA).
Tórtora Turca Streptopelia
Observacions diàries.

Xatrac Becllarg Sterna sandvicensis: 1
ex. jove de l’any a la gola de la Bunyola el
18.VII (R. Bastida). Uns 300 exs. davant
ca l’Arana el 23.VII (XLBA). 145 exs.
aturats a la platja de ca l’Arana el 9.VIII
(R. Bastida). 30 exs. a la platja del
Remolar el 15.VIII (X. Sampere).

decaocto:

Cotorra
de
Pit
Gris
Myiopsitta
monachus: Observacions diàries.
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Cucut Reial Clamator glandarius: 1 ex.
jove a la pineda de ca l’Arana l’1.VII
(FLSA, FSEB). 1 ex. jove a la pineda de cal
Tet el 9.VII (FLSA). 1 ex. jove a ca l’Arana
el 30.VII (XLBA).

Oreneta
Vulgar
Observacions diàries.

Hirundo

rustica:

Cuereta Torrentera Motacilla cinerea: 1
ex. jove a la maresma el 17.VIII (FMVB);
1ª citació de pas postnupcial. 1 ex. a la
maresma el 28.VIII (FLSA).

Cucut
Cuculus canorus: 1 ex. a ca
l’Arana el 20.VII (XLBA).

Cuereta
Blanca
Motacilla
alba:
Observacions diàries. 1 ex. al niu amb ous
a la pineda de Gavà el 3.VIII (RGBA).
Nidificant comú.

Òliva Tyto alba: 1 ex. atropellat a la pota
sud l’1.VIII (X. Sampere).
Mussol Comú Athene noctua: 1 ex. a
Carrabiners (R. Bastida), 1 ex. a cal Nani
(R. Bastida) i 1 ex. a cal Negre l’11.VII (R.
Bastida). 1 ex. al camí de la Bunyola (R.
Bastida) i 1 ex. a cal Nani el 9.VIII (R.
Bastida). 1 ex. a can Sabadell atropellat
el 12.VIII (RGBA).

Cuereta
Groga
Motacilla
Observacions gairebé diàries.

•

flava:

TÚRDIDS

Falciot Negre Apus apus: Observacions
regulars els dos mesos.

Pit-roig Erithacus rubecula: 1 ex.
estiuejant al Prat els dies 10.VII, 25.VII,
30.VII i 3.VIII (PEGA).

Ballester Apus melba: 7 exs. a la llacuna
del Remolar el 15.VII (X. Sampere). 16
exs. a la maresma el 6.VIII (R. Bastida).

Rossinyol
Luscinia
megarhynchos:
Poques observacions durant aquests dos
mesos.

•

Cotxa
Cua-roja
Phoenicurus
phoenicurus: 1 ex. a l’entrada de la
Reserva Natural del Remolar el 27.VIII
(FLSA); 1ª citació de pas postnupcial.

BLAUETS A PICOTS

Blauet Alcedo atthis: 1 ex. a la Bunyola el
3.VII (XLBA). 1 ex. jove de l’any a
l’aeroport ferit el 12.VII (X. Sampere). 1
ex. a la bassa dels Pollancres i maresma el
13.VII (ARMC; PBGA). 1 ex. a la llacuna
del Remolar el 15.VII (X. Sampere).

Bitxac
Comú
Saxicola
torquatus:
Observacions gairebé diàries. 2 exs. joves
a cal Tet el 26.VII (R. Bastida).
Merla
Turdus
merula:
Poques
observacions recollides. 3 exs. joves al
cementiri l’11.VII (R. Bastida). Espècie
nidificant al delta.

Abellerol Merops apiaster: 67 exs. als
cables de Reguerons el 8.VIII (R. Bastida).
Picot Verd Picus viridis: 2 exs. cantant a
la pineda de ca l’Arana el 18.VII (R.
Bastida). 2 exs. cantant a la lacuna de cal
Tet el 26.VII (R. Bastida). 7 exs. a la
carretera de la Vidala el 13.VIII (X.
Sampere).

•

•

Trist Cisticola
diàries.

Galerida

juncidis:

Observacions

Boscarler Comú Locustella luscinioides:
NIDIFICANT Es segueixen escoltant i
veient els exemplars nidificants a la
maresma del Remolar. 1 ex. al camp de
futbol el 12.VII (PBGA). 1 ex. a la
maresma el 25.VIII (FMVB). 1 ex. a
l’itinerari del Myoporum el 27.VIII (FLSA);
exemplar en pas postnucial.

ALAUDIDS, ORENETES I TITELLES

Cogullada Vulgar
Observacions diàries.

SÍLVIDS

cristata:

Alosa Vulgar Alauda arvensis: Poques
citacions recollides durant aquests dos
mesos.

Boscarla
dels
Joncs
Acrocephalus
schoenobaenus: 3 exs. a la Bunyola el
28.VII i 1 ex. el 30.VII (XLBA); 1ª citació
de pas postnupcial. 12 exs. a Reguerons el
8.VIII (R. Bastida).

Oreneta de Ribera Riparia riparia: 1 ex.
a cal Tet el 30.VII (XLBA); 1ª citació de
pas postnupcial.

Bosqueta Vulgar Hippolais polyglotta: 1
ex. a cal Tet el 26.VII (R. Bastida); 1ª
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citació de pas postnupcial. 1 ex. a la bassa
dels Pollancres el 19.VIII (ARMA).

Pardal
Comú
Passer
Observacions diàries.

Tallarol de Garriga Sylvia cantillans: 2
exs. al camí de la Vidala (JCMC) més 1 ex.
a la maresma el 29.VIII (FLSA, E.
Lagunas); 1ª citació de pas postnupcial.
Citació
força
tardana
segurament
provocada per la manca de prospecció
d’aquestes dates vacacionals.

Pardal
Xarrec
Passer
Observacions diàries.

•

Cruixidell Emberiza calandra: Poques
observacions durant els dos mesos. 2 exs.
a la Bunyola l’11.VII (R. Bastida).

REIETONS FINS A LÀNIDS

Mastegatatxes Ficedula hypoleuca: 2
exs. a la Vidala el 6.VIII (R. Bastida); 1ª
citació de pas postnupcial.

Mallerenga Carbonera
Observacions diàries.

Parus

major:

Aratinga
de
Cap
Blau
Aratinga
acuticaudata: 4 exs. a ca l’Arana el 20.VII
(XLBA) i 4 exs. el 21.VII (XLBA). 4 exs. a
la pineda de Cal Francès el 8.VIII (R.
Bastida).

Teixidor Remiz pendulinus: 1 ex. jove a
la Murtra el 17.VII (R. Bastida). 7 exs. a la
Riera de Sant Climent el 6.VIII (R.
Bastida). 3 exs. als calaixos de depuració
el 20.VIII (PEGA).

Cotorra de la Patagònia Cyanoliseus
patagonus: 5 exs. entre la Ricard i cal Roc
el 24.VII (R. Bastida). 2 exs. a la pineda
del Remolar el 15.VIII (X. Sampere).

Oriol Oriolus oriolus: 1 ex. a la capçalera
de la Vidala el 24.VII (R. Bastida). 5 exs.
a la Pollancreda de la Vidala el 6.VIII (R.
Bastida).

Bec de Corall Senegalès Estrilda astrild:
1 parella a cal Roc el 9.VII (FLSA). 2 exs.
a cal Tet l’11.VII (R. Bastida). 2 exs. a
Reguerons i 1 ex. a la Murtra el 17.VII (R.
Bastida). 2 exs. a cal Tet el 18.VII (R.
Bastida). 6 exs. a la Riera de Sant Climent
el 24.VII (R. Bastida). 6 exs. al riu entre
el Prat i St. Boi el 3.VIII (R. Bastida). 5
exs. a la bassa dels Pollancres el 19.VIII
(RGBA, ARMC). 4 exs. a la maresma el
25.VIII (FMVB).

CÒRVIDS

Garsa Pica pica: Observacions diàries.

ESTORNELLS I PARDALS

Estornell
Vulgar
Observacions diàries.

Sturnus

EXÒTICS

Convé documentar l’expansió dels exòtics
nidificants com ara el bec de corall.
Recordem que l’abans població que
semblava establerta i consolidada de
múnia roig (Amandava amandava) ara
sembla desapareguda i per contra, altres
espècies com els becs de corall es
consoliden, localment això sí, per la plana
deltaica.

Mallerenga
Cuallarga
Aegithalos
caudatus: Pocs reculls durant els dos
mesos. 2 exs. a la riera de St. Climent el
6.VIII (R. Bastida).

•

carduelis:

Gafarró Serinus serinus: Observacions
diàries.

•

•

FRINGIL·LIDS I EMBERÍZIDS

Cadernera
Carduelis
Observacions diàries.

Mosquiter
de
Passa
Phylloscopus
trochilus: 1 ex. als itineraris el 24.VIII
(FLSA); 1ª citació de pas postnupcial. A
partir
d’aquesta
data
observacions
regulars.

•

montanus:

Verdum Carduelis chloris: Observacions
diàries.

Mosquiter Pàl.lid Phylloscopus bonelli: 1
ex. a la bassa dels Pollancres el 27.VIII
(FLSA); 1ª citació de pas postnupcial.

•

domesticus:

vulgaris:

RESUM CLIMATOLÒGIC
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Aquest és un petit resum de les dades climatiques principals de l’estació
automàtica del Servei de Metereologia de Catalunya (SMC) de Viladecans,
corresponents als mesos de juliol i agost de 2004. Si voleu més informació,
consulteu la plana d’internet del SMC a http://www.gencat.es/servmet/

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

23,7ºC
19,5ºC (absoluta 15,8ºC el 14.7)
27,9ºC (absoluta 31,5ºC el 25.7)
15,5 mm (màxim 11,1 l el 11.7).
5
0

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

25,2ºC
21,2ºC (absoluta 18,2ºC el 21.8)
29,2ºC (absoluta 32,9ºC el 12.8)
27,5 mm (màxim 11,5, l el 29.8).
8
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
ARMA – Antonio Román
ARMC – Armand Ramal
DBRA – Dani Burgas
FLSA – Ferran López
FMVB – Francisco Macia
FSEB – Xavier
Santaeufemia
JCMC – Joan Castelló
PBGA – Pedro Bescós

PEGA – Pau Esteban
RGBA – Ricard Gutiérrez
XLBA – Xavier Larruy

•
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