Editat i recopil.lat per Ferran López i Ricard Gutiérrez

• No. 23 Setembre i Octubre 2004
El fort del pas de tardor de 2004 va estar marcat per la realització
d’una campanya d’anellament del 1.9 al 29.10 en la qual es van
anellar 2125 ocells de 55 espècies palesant la importància del delta
per a l’estudi de la migració dels ocells. Fruit d’aquesta campanya
per exemple va ser la primera cita per a Catalunya del mosquiter
verdós, espècie molt septentrional de la qual hi ha comptades cites
al sud d’Europa.
Però despres de l’exitós dia mundial dels ocells, el primer cap de
setmana d’octubre, la realitat de l’entorn es va manifestar de forma
sorollosa. La posada en marxa de la tercera pista de l’aeroport del
Prat, en els aterratges usant la configuració Est, que sobrevola el
Remolar i la pineda litoral a menys de 80 metres d’alçada damunt la
Reserva Natural ha causat trasbals a visitants, treballadors i ocells.
Es diu que s’empra un nombre limitat de dies, set dies però
l’octubre…, però certament no hi col·labora gaire al normal
desenvolupament de les activitats humanes i també naturals,
d’aquesta zona. Uns efectes aquests que estem seguint i avaluant.

•

ANÀTIDES

observacions diàries a la maresma. 3 exs.
a la maresma el 22.X (R. Bastida).

Continuen els cignes al delta que restarien
fins primers de 2005 i comencen a arribar
els primers ànecs estrictament hivernants.
Destaquem la quantitat de morells de caproig.

Ànec Blanc Tadorna tadorna: 1 ex. jove a
cal Tet el 9.IX (R. Bastida). 1 ex. a la
maresma el 26.IX (PBGA).
Ànec Xiulador Anas penelope: 5 exs. a
cal Tet el 12.IX (R. Bastida); 1a citació de
pas postnupcial. 2 exs. a la maresma el
15.IX (FLSA, FMVB, MIBA, X. Dot). 9 exs.
a cal Tet el 10.X (R. Bastida). 7 exs. a la
maresma el 14.X (NUTA, X. Sampere).

Cigne Mut Cygnus olor: Els 2 exs.
segueixen durant els dos mesos a la
llacuna de cal Tet (FLSA a: Cens Setmanal
de la Llacuna de cal Tet 2004). Citació
pendent d’homologació pel CAC.
Oca Vulgar Anser anser: 2 exs. a la
maresma el 13.X (FLSA); 1ª citació de pas
postnupcial. A partir d’aquesta data

Ànec Griset Anas strepera: 7 exs. a la
maresma el 20.IX (FLSA, X. Sampere). 7
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exs. a cal Tet el 17.X (R. Bastida). 15 exs.
a la maresma el 22.X (R. Bastida).

Interessants concentracions de baldrigues
mediterrànies i cendroses a la costa que
contrasten amb una únic grup, això sí,
molt
remarcable
i
important,
de
l’amenaçada baldriga balear, observada
amb l’excepció d’aquesta cita, en poc
nombre aquests mesos

Xarxet Comú Anas crecca: Uns 20 exs. a
la maresma el 4.IX (R. Bastida), uns 70
exs. el 13.IX (RGBA), 124 exs. el 20.IX
(FLSA, X. Sampere) i 342 exs. el 4.X
(ARMC,
FSEB,
RGBA);
augment
d’exemplars a la maresma. 30 exs. al riu
entre St.Boi i el Prat el 17.X (FSEB).

Cabusset Tachybaptus ruficollis: 1 ex.
adult amb 1 poll a Reguerons el 12.X
(JOSA); darrera data de nidificació
d’enguany. 1 ex. al riu entre St. Boi i el
Prat el 28.X (R. Bastida).

Ànec Collverd Anas platyrhynchos: 1
parella copul.lant a la bassa dels
Pollancres el 13.IX (R. Bastida). 746 exs.
a la maresma el 20.IX (FLSA, X.
Sampere). Uns 50 exs. al riu, can Comas
el 17.X (FSEB).

Cabussó
Emplomallat
Podiceps
cristatus: 1 ex. a cal Tet el 12.IX (R.
Bastida) i 2 exs. el 20.IX (FLSA, X.
Sampere) fins el 8.X (X. Sampere). 1 ex.
a la llacuna del Remolar el 26.X (X.
Sampere).

Ànec Cuallarg Anas acuta: 5 exs. a cal
Tet el 12.IX (R. Bastida). 7 exs. a la
maresma el 25.IX (FLSA) fins el 12.X (R.
Bastida). 9 exs. als calaixos de depuració
el 14.X (FLSA a: Cens Setmanal de la
Llacuna de cal Tet 2004). 15 exs. a la
maresma el 14.X (FSEB, RGBA) i 21 exs.
el 22.X (ARMC).

Cabussó Coll-negre Podiceps nigricollis:
1 ex. a la Vidala entre el 4.IX (R. Bastida)
i el 13.IX (R. Bastida). 2 exs. a cal Tet el
9.IX (R. Bastida) fins el 22.IX on
s’observen un total de 5 exs. (FLSA a:
Cens Setmanal de la Llacuna de cal Tet
2004), on el 22.X encara s’observen 4 exs
al mateix lloc (FLSA a: Cens Setmanal de
la Llacuna de cal Tet 2004).

Xarrasclet Anas querquedula: 1 ex. als
calaixos de depuració el 12.IX (R.
Bastida).

Baldriga
Mediterrània
Puffinus
yelkouan: 30 exs. des de la Bunyola el
10.X (R. Bastida) i 59 exs. el 17.X (R.
Bastida). 1 ex. des de la platja de la
Magarola el 24.X (XLBA/SEO-Catalunya).

Ànec Cullerot Anas clypeata: Diferents
observacions durant els dos mesos. 56
exs. a la maresma el 4.X (ARMC, FSEB,
RGBA).
Xibec Netta rufina: 9 exs. a cal Tet el
17.IX (FLSA a: Cens Setmanal de la
Llacuna de cal Tet 2004). 2 exs. a la bassa
dels Pollancres el 22.X (ARMC).

Baldriga Balear Puffinus mauretanicus: 5
exs. des de la Bunyola el 3.X (R. Bastida).
Uns 500 exs. des de la platja de la
Magarola el 24.X (XLBA/SEO-Catalunya).

Morell Cap-roig Aythya ferina: 14 exs. a
la riera de St. Climent el 4.IX (R. Bastida).
70 exs. a cal Tet el 17.IX (FLSA a: Cens
Setmanal de la Llacuna de cal Tet 2004).
1 ex. a la Murtra el 3.X (R. Bastida). 115
exs. a la riera de Sant Climent el 12.X (R.
Bastida). Es produeixen desplaçaments
d’ànecs segons les molèsties a respectives
llacunes entre la riera de St. Climent,
maresmes del Remolar, llacuna de cal Tet
i Ricarda.



Baldriga
Cendrosa
Calonectris
diomedea: 23 exs. des de la Bunyola el
9.IX (R. Bastida), 30 exs. el 3.X (R.
Bastida), 8 exs. el 10.X (R. Bastida) i 11
exs. el 17.X (R. Bastida). 4 exs. des de la
platja de la Magarola el 24.X (XLBA/SEOCatalunya).
Mascarell Morus bassanus: 3 exs. des de
la Bunyola el 10.X (R. Bastida) i 17 exs. el
17.X (R. Bastida). 2 exs. sobre la bassa
temporal de la platja de ca l’Arana el 24.X
(XLBA/SEO-Catalunya).

PERDIUS A FAISANS

Corb Marí Gros Phalacrocorax carbo: 1
ex. al nou riu el 9.IX (R. Bastida) i 1 ex.
als calaixos de depuració el 12.IX (R.
Bastida). 3 exs. a la maresma el 20.IX
(FLSA, X. Sampere), 100 exs. el 14.X
(RGBA, FSEB) i 120 exs. a can Comas el
17.X
(FSEB);
augment
progressiu
d’exemplars.

Faisà Phasianus colchicus: Diferents
observacions a la part final de la Bunyola
durant els dos mesos (FLSA).
•

OCELLS MARINS
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espècie en perill crític d’extinció. A banda
d’aquesta cita, destaca el màxim observat
d’agró blanc i les cites de bec planer, un
dels quals estava anellat.

Corb Marí Emplomallat Phalacrocorax
aristotelis: 1 ex. des de la platja de la
Magarola el 24.X (XLBA/SEO-Catalunya).
•

Bitó Botaurus stellaris: 1 ex. a la
maresma l’11.X (inf. FLSA); 1ª citació
d’hivernada. 1 ex. al canyar de la
maresma els dies 14.X (FMVB, FSEB),
24.X (PBGA), 25.X (FLSA), 26.X (X.
Sampere), 30.X (FLSA) i 31.X (ECLA). A
partir d’aquestes dates observacions
cotinuades.

ARDÈIDES FINS FLAMENCS

Arriba per a hivernar el bitó, que en total
seria més d’un i del qual s’obtenen
observacions continuades i documents
fotogràfics excepcionals com els que
incloem. Certament les accions del LIFE
1996-2000 van aconseguir el seu objectiu
de consolidar la hivernada d’aquesta

Fotos: Joan Guillamat
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Martinet Menut Ixobrychus minutus: 1
ex. atropellat al camí de les Sorres el 8.IX
(J. Macias). Mireu taula d’anellament de
tardor 2004.

2004). 1 ex. a la maresma el 9.IX (RGBA,
ARMC) fins el 20.IX on s’observen 2 exs.
(FLSA). 15 exs. a la maresma el 21.IX (X.
Sampere); màxim nombre a la maresma.
1 ex. a la maresma el 26.IX (S.
Hernández) fins el 26.X (FLSA, RACB). 3
exs. a cal Tet el 3.X (R. Bastida).

Martinet de Nit Nycticorax nycticorax: 50
exs. sobre la maresma el 7.IX (JCMC);
exs. en pas postnupcial. 12 exs. a la bassa
dels Pollancres el 13.IX (R. Bastida), 4
exs. el 2.X (R. Bastida) i 3 exs. el 30.X
(FLSA).

Bernat Pescaire Ardea cinerea: 46 exs. a
cal Tet el 17.IX (FLSA a: Cens Setmanal
de la Llacuna de cal Tet 2004). 38 exs. a
la maresma el 20.IX (X. Sampere). 20
exs. al riu entre St. Boi i el Prat el 15.X
(R. Bastida). 25 exs. a can Comas el 17.X
(FSEB). 32 exs. a cal Tet el 17.X (R.
Bastida).
Agró Roig Ardea purpurea: Estol de 9
exs. sobre la maresma el 7.IX (JCMC) i el
10.IX (JCMC); exs. en pas postnupcial. 3
exs. a cal Tet el 9.IX (R. Bastida). 1 ex.
jove a la maresma el 13.IX (R. Bastida)
fins el 22.X (X. Sampere). 1 ex. a la
Bunyola el 24.X (XLBA/SEO-Catalunya);
darrera citació de pas posnupcial.

Martinet Ros Ardeola ralloides: 6 exs. a
cal Tet el 9.IX (FLSA; R. Bastida), 3 exs.
el 12.IX (R. Bastida) i 1 ex. el 3.X (R.
Bastida). 1 ex. a la maresma el 24.X
(XLBA/SEO-Catalunya).
Martinet
Blanc
Egretta
garzetta:
Observacions regulars durant els dos
mesos. 121 exs. a la maresma el 13.IX
(RGBA). 115 exs. en un grup a la Vidala el
13.IX (R. Bastida). 27 exs. a la maresma
el 20.IX (FLSA, X. Sampere) i 30 exs. a
cal Tet el 20.IX (FLSA, X. Sampere). 40
exs. a la Vidala el 12.X (R. Bastida). 35
exs. al riu entre St. Boi i el Prat el 28.X
(R. Bastida).

Cigonya Blanca Ciconia ciconia: 1 ex. a
la maresma el 8.IX (FLSA); observacions
regulars a la maresma durant els dos
mesos. L’exemplar realitza desplaçaments
al preabocador de Viladecans gairebé
diaris.

Agró Blanc
Egretta alba: 1 ex. als
calaixos de depuració el 9.IX (FLSA a:
Cens Setmanal de la Llacuna de cal Tet

Foto: Ignacio López
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Cigonya Negra Ciconia nigra: 2 exs. a la maresma el 3.X (ARMC, RGBA, FSEB; S.
Hernández) i el 4.X (FLSA).

Foto: Ricard Gutiérrez
Becplaner Platalea leucorodia: 11 exs. a
la maresma el 24.IX (JCMC, A. Pioli, V.
Pioli, J. Ibáñez) fins el 27.IX (JCMC, X.
Sampere). 2 exs. a la maresma el 28.IX
(X. Sampere) fins el 30.IX (FLSA). 3 exs.
a la maresma el 23.X (ARMC; X. Sampere;
PBGA) fins el 25.X (PBGA); un dels
exemplars duia anelles PVC (una d’elles
de color blau) amb codi BU procedent de
Schiermonnikoog, Oosterkwelder, Holanda
(Inf. ICO).

pescadores sedimentades i el falcó de la
reina del setembre
Aligot Vesper Pernis apivorus: 1 ex.
sobre ca l’Arana el 17.IX (FLSA a: Cens
Setmanal de la Llacuna de cal Tet 2004).
2 exs. sobre la maresma el 26.IX (PBGA)
més 1 ex. sobre l’estació biològica del
Remolar (FLSA).
Arpella Vulgar Circus aeruginosus: 1 ex.
mascle a la maresma el 5.IX (X.
Sampere). 1 ex. a Reguerons el 7.IX (R.
Bastida). 6 exs. sobre la Vidala en pas el
8.IX (FLSA). A partir d’aquesta data
diferents citacions en pas postnupcial
(FLSA). 7 exs. a la maresma el 20.X (X.
Sampere).

Flamenc
Phoenicopterus ruber: Es
continuen observant els 7 exs. a la
maresma fins el 13.IX (R. Bastida). 14
exs. a la maresma el 20.IX (FLSA, X.
Sampere) fins el 25.IX (FLSA). 15 exs. a
la maresma el 26.IX (FLSA; PBGA; S.
Hernández). 17 exs. a la maresma el
30.IX (FLSA). Observacions diàries a la
maresma durant el
mes d’octubre
destacant 13 exs. el 4.X (RGBA, FSEB,
ARMC) i 11 exs. el 8.X (RGBA, FLSA). A
partir del 30.X s’observa un únic exemplar
a la maresma (R. Bastida).
•

Arpella Pàl.lida Circus cyaneus: 1 ex. a
la maresma el 31.X (ECLA); única citació
postnupcial recollida.
Esparver Cendrós Circus pygargus: 1 ex.
jove a la maresma el 9.IX (RGBA, ARMC).
1 ex. al mirador d ecal Francès el 13.IX
(R. Bastida).

RAPINYAIRES
Esparver Vulgar Accipiter nisus: 1 ex.
sobre la maresma el 12.IX (JCCA, LGSB).
1 ex. a la pineda de cal Francès el 16.IX
(FSEB). 1 ex. a la maresma el 24.IX
(PBGA).

Migració de rapinyaires tardoral, amb
presència d’un bon grapat d’espècies.
Destacar el nombre d’àguiles calçades
observades, la cita de tres àguiles
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Astor Accipiter gentilis: 1 ex. femella a la
maresma el 14.X (RGBA, FSEB).

sobre la Vidala el 8.IX (FLSA).
Falcó Pelegrí Falco peregrinus: 1 ex.
adult sobre el camp de futbol el 10.IX
(FLSA, JCMC, FSEB). 1 ex. a la maresma
el 10.X (ARMC). 1 ex. jove a la pineda de
cal Tet el 14.X (FLSA a: Cens Setmanal de
la Llacuna de cal Tet 2004). 1 ex. a la
Magarola el 24.X (XLBA/SEO-Catalunya).

Aligot Vulgar Buteo buteo: 2 exs. en pas
sobre la Vidala el 17.IX (FLSA). 1 ex. a la
maresma el 20.IX (FLSA, X. Sampere). 3
exs. en pas sobre la maresma el 30.IX
(FLSA). 2 exs. a la maresma el 18.X
(FSEB, ARMC).
Àliga Calçada Hieraaetus pennatus: 1 ex.
a la maresma el 24.IX (X. Sampere). 5
exs. en pas postnupcial sobre la maresma
el 6.X (PBGA). 2 exs. sobre can Sabadell
el 8.X (FLSA, JCMC, JCPA). 7 exs. a la
maresma el 10.X (ARMC). 1 ex. de fase
intermitja a la maresma l’11.X (FLSA). 2
exs. a can Comas el 17.X (FSEB). 1 ex. al
camí del Sorral el 18.X (XLBA).

•

Mentres que la polla pintada continua
essent la Porzana més regularment
observada, no passa el mateix amb els
seus dos congèneres el Rasclet i el
Rascletó, que prefereixen hàbitats potser
diferents dels de les Filipines i per això
passen més desapercebuts. A banda
d’aquesta cita, cal destacar i molt el
retorn, ni que sigui breu, d’un dels
exemplars alliberats de fotja banyuda
l’abril de 2003.

Àliga Pescadora Pandion haliaetus: Es
continua observant l’exemplar a la
maresma regularment durant els dos
mesos fins el 31.X (FLSA) a excepció del
dia 13.IX on s’observen 3 exs. junts
(RGBA).
Xoriguer
Comú
Falco
Observacions regulars. 1 ex.
la Vidala el 8.IX (FLSA) i el
FMVB, MIBA, X. Dot). 2 exs.
23.X (R. Bastida).

RAL·LIDS FINS A SISÓ

Rascló Rallus aquaticus:
Pocs reculls
d’aquesta espècie tan amagadisa en
aquestes dates. 1 ex. als calaixos de
depuració el 17.X (R. Bastida). 2 exs. a la
maresma el 22.X (R. Bastida).

tinnunculus:
en pas sobre
15.IX (FLSA,
a Bellvitge el

Polla Pintada Porzana porzana: 1 ex. al
camp de futbol el 5.X (JCMC, FLSA, FSEB,
ARMC). 2 exs. anellats al Remolar els dies
7.X
i
14.X
(JCMC).
Mireu
taula
d’anellament de tardor 2004. 1 ex. sense
anella al camp de futbol el 12.X (FLSA,
JCMC, PBGA, ARMC, X. Sampere).

Esmerla Falco columbarius: 1 ex. femella
a la maresma el 19.X (RGBA, ARMC); ex.
en pas postnupcial.
Falcó Mostatxut Falco subbuteo: 1 ex.
sobre la maresma el 27.IX (X. Sampere) i
el 2.X (RGBA).
Falcó de la Reina Falco eleonorae: 1 ex.

Foto: Ricard Gutiérrez
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Polla
d´Aigua
Gallinula
chloropus:
Observacions diàries. 62 exs. a la Murtra
el 3.X (R. Bastida). 40 exs. a can Comas
el 17.X (FSEB); augment d’exemplars en
aquesta zona.

(eds.). 2005. Noticiari Fenològic dels Ocells
del Delta del Llobregat nº 22).
Fotja Vulgar Fulica atra: Observacions
diàries. 298 exs. a la llacuna de cal Tet el
17.IX (FLSA a: Cens Setmanal de la
Llacuna de cal Tet 2004).

Polla
Blava
Porphyrio
porphyrio:
Diferents observacions durant els dos
mesos destacant 4 exs. junts a la bassa
dels Pollancres el 2.X (R. Bastida) i 5 exs.
el 12.X (R. Bastida). 1 parella amb 1 ex.
jove a la bassa dels Pollancres el 27.IX (X.
Sampere); parella reproductora observada
el mes anterior que suposava la 3ª parella
nidificant de l’any (López, F. & Gutiérrez, R.

FOTJA BANYUDA Fulica cristata: 1 ex. a
la bassa dels Pollancres amb collar PVC
amb codi UA el 14.X (X. Sampere, RSPA;
FSEB, RGBA). Reapareix un dels 20
exemplars alliberats a la maresma.

Foto: Ricard Gutiérrez

•

Cames
Llargues
Himantopus
himantopus: Observacions de 2 i 3 exs. a
la maresma durant els dos mesos (FLSA;
RGBA; PBGA; XLBA/SEO-Catalunya).

LIMÍCOLES

La migració tardoral aporta un bon grapat
d’espècies de limícoles però, a diferència
d’anys anteriors, cap raresa.

Bec d´Alena Recurvirostra avosetta: 1
ex. a la maresma del 21.IX (FLSA, NUTA)
fins el 4.X (FLSA, PBGA) a excepció del
25.IX on s’observen 2 exs. (FLSA).

Garsa de Mar Haematopus ostralegus: 1
ex. a la maresma el 10.X (Q. Carballal).
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Becadell Comú Gallinago gallinago:
Observacions regulars a la maresma
durant els dos mesos sense un màxim
destacable.

Torlit Burhinus oedicnemus: 1 ex. al
Remolar el 19.X (XLBA).
Corriol Petit Charadrius dubius: 7 exs. al
camp de futbol el 10.IX (JCMC) i 9 exs. el
21.IX (FLSA). 15 exs. a la Ricarda el 14.IX
(XLBA). 2 exs. a la gola de la riera de St.
Climent el 30.X (R. Bastida).

Tètol Cuanegre Limosa limosa: 2 exs. als
calaixos de depuració el 9.IX (FLSA a:
Cens Setmanal de la Llacuna de cal Tet
2004) i el 12.IX (R. Bastida). Un estol de
14 exs. a la maresma el 15.IX (FLSA,
JCMC).

Corriol Gros Charadrius hiaticula: 3 exs.
a la maresma el 15.X (RGBA). 1 ex. a la
platja del Remolar el 31.X (ECLA); darrera
citació de pas postnupcial.

Becut Numenius arquata: 1 ex. sobre la
maresma el 15.IX (FLSA, FMVB, MIBA, X.
Dot).

Corriol
Camanegre
Charadrius
alexandrinus: 7 exs. a la platja de ca
l’Arana el 10.X (R. Bastida).

Pòlit Cantaire Numenius phaeopus: 1 ex.
a la gola de la Bunyola més 1 ex. a la
mota de cal Tet el 9.IX (FLSA).

Daurada Grossa Pluvialis apricaria: 1 ex.
a la maresma el 30.X (FLSA); 1ª citació de
pas postnupcial.

Gamba Roja Pintada Tringa erythropus:
Observacions
gairebé
diàries
a
la
maresma durant els dos mesos amb
màxims de 10 exs. el 25.IX (FLSA), 12
exs. el 26 i 30.IX (FLSA), 11 exs. el 4.X
(RGBA, FSEB, ARMC) i 16 exs. el 21.X
(FLSA).

Pigre Gris Pluvialis squatarola: 2 exs. a la
gola de la Bunyola el 9.IX (FLSA; R.
Bastida). 2 exs. a la maresma el 3.X
(FLSA) fins el 12.X (R. Bastida). 2 exs. a
la gola de la Bunyola el 17.X (R. Bastida).

Gamba Roja Vulgar Tringa totanus: 1
ex. a la maresma el 31.X (FLSA); darrera
citació de pas postnupcial.

Fredeluga Vanellus vanellus: 1 ex. a la
maresma el 23.IX (X. Sampere, NUTA). 8
exs. a la maresma el 25.IX (FLSA), 58
exs. el 14.X (X. Sampere, NUTA) i 106
exs. el 30.X (R. Bastida); augment
d’exemplars.

Siseta Tringa stagnatilis: 1 ex. als
calaixos de depuració el 9.IX (FLSA). 1 ex.
a la maresma el 15.IX (FLSA, FMVB,
MIBA).

Territ Tresdits Calidris alba: 3 exs. a la
platja del Remolar el 26.IX (PBGA).

Gamba
Verda
Tringa
nebularia:
Observacions regulars durant els dos
mesos a la maresma (FLSA) destacant 5
exs. el 30.IX (FLSA) i 4 exs. el 9.X (ARMC,
X. Sampere).

Territ
Menut
Calidris
minuta:
Observacions regulars de 2 i 3 exs. a la
maresma durant els dos mesos destacant
5 exs. el 4.X (RGBA, FSEB, ARMC) i 7 exs.
l’11.X (FLSA).

Xivita Tringa ochropus: 9 exs. sobre la
maresma el 16.IX (RGBA). 7 exs. al riu
entre St. Boi i el Prat el 15.X (R. Bastida) i
el 28.X (R. Bastida).

Territ Becllarg Calidris ferruginea: 1 ex.
a la maresma el 25.IX (FLSA) fins tot el
mes d’octubre (FLSA) destacant 5 exs. el
26.IX (FLSA).

Diferents
Valona Tringa glareola:
observacions durant els dos mesos on hi
destaquem 8 exs. a la maresma el 5.X
(FLSA) i l’11.X (FLSA). 1 ex. a la maresma
el 24.X (XLBA/SEO-Catalunya).

Territ
Variant
Calidris
alpina:
Observacions
gairebé
diàries
a
la
maresma durant els dos mesos destacant
12 exs. l’11.X (FLSA), 17 exs. el 12.X (R.
Bastida) i 15 exs. el 13.X (FLSA).

Xivitona Actitis hypoleucos: Observacions
durant els dos mesos amb un màxim de 6
exs. al riu entre St. Boi i el Prat el 15.X
(R. Bastida). Mireu taula d’anellament de
tardor 2004.

Batallaire
Philomachus
pugnax:
Observacions regulars durant els dos
mesos. Màxims de 8 exs. al camp de
futbol el 10.IX (JCMC) i 11 exs. a la
maresma el 26.IX (FLSA). 3 exs. a la
maresma el 24.X (XLBA/SEO-Catalunya);
darrera citació de pas postnupcial.
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•

PARÀSITS,
GAVOTS

LARIDS

,

XATRACS

I
•

Gavina Capnegre Larus melanocephalus:
49 exs. des del mirador de cal francès el
4.IX (R. Bastida). 160 exs. a cal Tet el 3.X
(R. Bastida).

Colom Roquer Columba livia:
Observacions diàries.
Tudó Columba palumbus: Observacions
regulars durant els dos mesos. 50 exs. al
Remolar el 19.X i 24.X (XLBA).

Gavina Menuda Larus minutus: 1 ex. a la
maresma el 29.IX (FLSA).
Gavina
Vulgar
Larus
Observacions diàries.

Tórtora Turca Streptopelia decaocto:
Observacions regulars durant els dos
mesos.

ridibundus:

Gavina Corsa Larus audouinii: 1 ex. jove
a la gola de la Bunyola el 9.IX (FLSA a:
Cens Setmanal de la Llacuna de cal Tet
2004). 4 exs. a la platja de ca l’Arana el
9.IX (R. Bastida). 4 exs. a la gola de la
Bunyola el 3.X (R. Bastida).

Tórtora Vulgar Streptopelia turtur: 5
exs. a la bassa dels Pollancres el 4.IX (R.
Bastida). 13 exs. a Reguerons el 24.IX (X.
Sampere). 1 ex. al Serrall Llarg el 3.X (R.
Bastida). 3 exs. al Remolar el 19.X
(XLBA);
darrera
citació
de
pas
postnupcial.

Gavià Fosc Larus fuscus: Pocs reculls
durant els dos mesos. 1 ex. a la gola de la
Bunyola el 9.IX (R. Bastida).

Cotorra
de
Pit
Gris
Myiopsitta
monachus: Observacions diàries a les
palmeres de l’estació biològica del
Remolar durant els dos mesos (FLSA).
Categoria C.

Gavià Argentat de potes grogues Larus
michahellis:
Observacions
diàries
destacant un màxim d’uns 6000 exs. a la
platja de ca l’Arana el 3.X (R. Bastida).
Curroc Sterna nilotica:
maresma el 5.X (PBGA).

1

ex.

a

COLOMS A FALCIOTS

Òliba Tyto alba: 1 ex. sobre l’autovia el
19.X (XLBA).

la
Xot Otus scops: 1 ex. cantant a la pineda
del Remolar el 8.X (JCMC).

Xatrac Becllarg Sterna sandvicensis:
Observacions garebé diàries durant els
dos mesos. 50 exs. als espigons de la
Podrida el 24.X (XLBA/SEO-Catalunya).

Mussol Comú Athene noctua: Mínim 5
exs. a la Vidala el 4.IX (R. Bastida). 2 exs.
a cal Nani el 3.X i 10.X (R. Bastida). 1 ex.
al canal de la Bunyola el 17.X (R.
Bastida).

Fumarell Carablanc Chlidonias hybrida:
5 exs. a la maresma el 5.IX (X. Sampere).
1 ex. a la maresma el 24.IX (PBGA) fins el
8.X (NUTA, X. Sampere); darrera citació
de pas postnupcial.

Ballester Apus melba: Uns 300 exs.
sobre Bellvitge el 23.X (R. Bastida) i 80
exs. el 31.X (R. Bastida); darrera citació
de pas postnupcial.

Fumarell
Negre
Chlidonias
niger:
Observacions d’1 ex. a la maresma fins el
7.X (FLSA); darrera citació de pas
postnupcial.

Falciot Negre Apus apus: Observacions
regulars durant el mes de setembre.

•

BLAUETS A PICOTS

Blauet
Alcedo
atthis:
Observacions
gairebé diàries. Mireu taula d’anellament
de tardor 2004.
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Foto: Ricard Gutiérrez

Abellerol Merops apiaster: 9 exs. a la
bassa dels Pollancres el 13.IX (R.
Bastida);
darrera
citació
de
pas
postnupcial. Mireu taula d’anellament de
tardor 2004.

Terrerola
Vulgar
Calandrella
brachydactyla: 2 exs. dins l’aeroport el
16.IX (ABBB).
Cogullada Vulgar Galerida
Observacions regulars.

Gaig Blau Coracias garrulus: 1 ex. a la
maresma el 12.IX (JCCA, LGSB); única
citació postnupcial.

Alosa Vulgar Alauda arvensis: 1 ex.
sobre la Vidala el 5.X (FLSA); primera
citació de pas postnupcial. 7 exs. sobre
l’estació biològica el 6.X (FLSA). 30 a la
Podrida més 17 exs. en pas el 24.X
(XLBA/SEO-Catalunya). Pas fluix sobre la
maresma el 26.X (FLSA). 2 exs. sobre
l’estació biològica el 31.X (FLSA).

Puput
Upupa
epops:
Observacions
regulars durant els dos mesos. 2 exs. a la
Murtra el 16.X (R. Bastida).
Colltort Jynx torquilla: 1 ex. a la bassa
dels Pollancres el 13.IX (R. Bastida). Mireu
taula d’anellament de tardor 2004.

Oreneta
Vulgar
Hirundo
rustica:
Diferents observacions. Mínim 150 exs.
sobre la murtra el 3.X (R. Bastida). 2 exs.
als itineraris del Remolar el 23.X (M.
Marín). Mireu taula d’anellament de tardor
2004.

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

•

cristata:

Piula dels Arbres Anthus trivialis: 1 ex.
anellat al Remolar el 28.IX (JCMC). Mireu
taula d’anellament de tardor 2004.

ALAUDIDS, ORENETES I TITELLES

Primeres cites d’alosa i cuereta torrentera
i interessant cita de piula gola-roja a la
tardor, on també destaca el nombre de
curetes grogues anellades.

Titella Anthus pratensis: 5 exs. als camps
de can Comas el 10.X (FSEB); 1ª citació
de pas postnupcial algo tardana.
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Piula Gola-roja Anthus cervinus: 1 ex.
sobre el canyar de la maresma el 7.X
(FLSA).

postnupcial. Mireu taula d’anellament de
tardor 2004.
Bitxac Rogenc Saxicola rubetra: 1 ex.
anellat al Remolar el 7.IX (JCMC); 1ª
citació de pas postnupcial. 2 exs. a la
Vidaleta el 13.IX (FLSA). Mireu taula
d’anellament de tardor 2004. 1 ex. al
Remolar el 15.X (XLBA); darrera citació de
pas postnupcial.

Grasset de Muntanya Anthus spinoletta:
1 ex. a la maresma el 8.X (FLSA, JCMC,
JCPA); 1ª citació de pas postnupcial.
Cuereta Groga Motacilla flava: 60 exs.
anellats al Remolar el 15.IX (JCMC, FLSA,
MIBA, FMVB, X. Dot). Mireu taula
d’anellament de tardor 2004. 1 ex. a la
Ricarda i 1 ex. a la maresma el 24.X
(XLBA/SEO-Catalunya); darrera citació de
pas postnupcial.

Bitxac
Comú
Saxicola
torquatus:
Observacions gairebé diàries. Mireu taula
d’anellament de tardor 2004.
Còlit Gris Oenanthe oenanthe: 1 ex. dins
l’aeroport el 16.IX (ABBB); 1ª citació de
pas postnupcial. A partir d’aquestes dates
observacions regulars fins a mitjans
d’octubre (FLSA).

Cuereta Torrentera Motacilla cinerea: 1
ex. sobre l’estació biològica el 27.IX
(FLSA, JCMC). 1 ex. a la Riera de Sant
Climent el 12.X (R. Bastida). 5 exs. al riu
entre St. Boi i el Prat el 15.X i 3 exs. el
28.X (R. Bastida). 4 exs. a ca l’Arana el
22.X (FLSA). Mireu taula d’anellament de
tardor 2004.
Cuereta
Blanca
Motacilla
Observacions
diàries.
Mireu
d’anellament de tardor 2004.

•

Còlit Ros Oenanthe hispanica: 3 exs. a la
depuradora de la Murtra el 7.IX (R.
Bastida); 1ª citació de pas postnupcial.
Merla de Pit Blanc Turdus torquatus: 1
ex. anellat al Remolar l’11.X (JCMC, FLSA,
FSEB). Mireu taula d’anellament de tardor
2004.

alba:
taula

Merla Turdus
gairebé diàries.

TÚRDIDS

L’anellament d’una merla de pit blanc
potser està entre les cites més rellevants
del període.

merula:

Observacions

Tord Comú Turdus philomelos: 1 ex.
anellat al Remolar el 7.X (JCMC); 1ª
citació de pas postnupcial. Forta entrada
d’exemplars al Remolar i ca l’Arana el
22.X
(FLSA,
JCMC).
Mireu
taula
d’anellament de tardor 2004.

Pit-roig Erithacus rubecula: 1 ex. anellat
al Remolar el 16.IX (JCMC); 1ª citació de
pas postnupcial. Mireu taula d’anellament
de tardor 2004.

Tord Ala-roig Turdus iliacus: 1 ex.
anellat al Remolar el 22.X (JCMC, FLSA).
Mireu taula d’anellament de tardor 2004.

Rossinyol Luscinia megarhynchos: 1 ex.
recuperat el 16.IX (JCMC) al Remolar per
l’anellament procedent de Jona, St.
Gallen, Suissa. L’ocell va fer 852 kms en
26
dies
(Inf.
ICO).
Mireu
taula
d’anellament de tardor 2004.

•

SÍLVIDS

Destacables són les xifres de boscarlers i
boscarles anellades però és especialment
rellevant la primera cita per a Catalunya
de mosquiter verdós, espècie escassament
citada també en el conjunt ibèric i que fou
anellat al Remolar a finals de setembre.

Cotxa Blava Luscinia svecica: 1 ex.
recuperat el 21.IX (JCMC) al Remolar per
l’anellament
procedent
de
Arnhem,
Holanda. Mireu taula d’anellament de
tardor 2004.
Cotxa Fumada Phoenicurus ochruros: 1
ex. al Remolar el 22.X (FLSA, JCMC); 1ª
citació de pas postnupcial algo tardana.

Rossinyol
Bord
Cettia
cetti:
Observacions diàries. 122 exs. anellats al
Remolar durant el setembre i octubre
(JCMC); Mireu taula d’anellament de
tardor 2004.

Cotxa
Cua-roja
Phoenicurus
phoenicurus:
Diferents
observacions
durant el mes de setmbre i principis
d’octubre (FLSA). 1 ex. anellat al Remolar
el 28.X (JCMC); darrera citació de pas

Trist Cisticola
diàries.
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juncidis:

Observacions

Boscarler Pintat Gros Locustella naevia:
1 ex. anellat al Remolar el 14.IX (JCMC).
Mireu taula d’anellament de tardor 2004.

produeix la 1ª citació de pas postnupcial.
Mireu taula d’anellament de tardor 2004.
Tallarol Gros Sylvia borin: 35 exs.
anellats al Remolar durant els dos mesos
on el darrer anellament del dia 13.X
esdevé la darrera citació de pas
postnupcial.

Boscarler Comú Locustella luscinioides:
6 exs. anellats al Remolar durant els dos
mesos (JCMC); Mireu taula d’anellament
de tardor 2004.
Boscarla
Mostatxuda
Acrocephalus
melanopogon: 1 ex. anellat al Remolar el
26.X (JCMC, FLSA); 1ª citació de pas
postnupcial. Mireu taula d’anellament de
tardor 2004.

Tallareta Vulgar Sylvia communis:
Diferents observacions durant els dos
mesos. Mireu taula d’anellament de tardor
2004.
Tallareta Cuallarga Sylvia undata: 1 ex.
als calaixos de depuració el 10.X (R.
Bastida); 1ª citació de pas postnupcial. 1
ex. anellat al Remolar el 18.X (XLBA).
Mireu taula d’anellament de tardor 2004.

Boscarla
dels
Joncs
Acrocephalus
schoenobaenus: Fins a 10 exs. anellats
durant el mes de setembre al Remolar
(JCMC) on el 30.IX es produeix la darrera
citació de pas postnupcial. Mireu taula
d’anellament de tardor 2004.

Tallarol de Garriga Sylvia cantillans: 38
exs. anellat al Remolar durant els dos
mesos on el 4.X escaptura el darrers
exemplar (JCMC); darrera citació de pas
postnupcial. Mireu taula d’anellament de
tardor 2004.

Boscar
de
Canyar
Acrocephalus
scirpaceus: 380 exs. anellats al Remolar
durant els dos mesos (JCMC). Mireu taula
d’anellament de tardor 2004.
Balquer Acrocephalus arundinaceus: 8
exs. anellats al Remolar durant el mes de
setembre
(JCMC).
Mireu
taula
d’anellament de tardor 2004. 1 ex.
cantant a la Ricarda el 24.X (XLBA/SEOCatalunya).

Tallarol Capnegre Sylvia melanocephala:
Observacions regulars durant els dos
mesos. Mireu taula d’anellament de tardor
2004.
Mosquiter Comú Phylloscopus collybita:
1 ex. anellat al Remolar el 17.IX (JCMC);
1ª citació de pas postnupcial. A partir
d’aquesta data observacions regulars. 284
exs. anellats al Remolar durant setembre i
octubre (JCMC). Mireu taula d’anellament
de tardor 2004.

Bosqueta Vulgar Hippolais polyglotta: 1
ex. a la Vidala el 4.IX (R. Bastida).
Tallarol de Casquet Sylvia atricapilla:
234 exs. anellats al Remolar durant els
dos mesos (JCMC) on a partir del 10.IX es
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Mosquiter
de
Passa
Phylloscopus
trochilus: Observacions regulars. 95 exs.
anellats al Remolar durant els dos mesos
on el 21.X es captura el darrer exemplar
(JCMC);
darrera
citació
de
pas
postnupcial.

•

MOSQUITER
VERDÓS
Phylloscopus
trochiloides viridanus: 1 ex. anellat al
Remolar el 27.IX (JCMC, FLSA; RACB,
ARMC, RGBA, NUTA); 1ª citació a
Catalunya. Citació pendent d’homologació
pel CR-SEO. Fotos: Ferran López

REIETONS FINS A LÀNIDS

Papamosques Gris Muscicapa striata: 5
exs. anellats al Remolar durant el mes de
setmebre on el 30.IX es capturan els
darrers 3 exs. (JCMC); darrera citació de
pas postnupcial. Mireu taula d’anellament
de tardor 2004.
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Mastegatatxes Ficedula hypoleuca: 25
exs. anellats al Remolar durant el
setembre fins l’1.X (JCMC); darrera citació
de
pas
postnupcial.
Mireu
taula
d’anellament de tardor 2004.

Pardal
Comú
Passer
domesticus:
Observacions regulars. 23 exs. anellats al
Remolar durant els dos mesos (JCMC).
Mireu taula d’anellament de tardor 2004.
Pardal
Xarrec
Passer
montanus:
Observacions regulars. 39 exs. anellats al
Remolar durants els dos mesos (JCMC).
Mireu taula d’anellament de tardor 2004.

Mallerenga
Cuallarga
Aegithalos
caudatus: Pocs reculls d’aquesta espècie
durant els dos mesos. 4 exs. anellats al
Remolar durant setembre i octubre
(JCMC). Mireu taula d’anellament de
tardor 2004.

Bec de Corall Senegalès Estrilda astrild:
4 exs. a la pineda del Remolar el 4.IX (R.
Bastida). 4 exs. a la Murtra el 7.IX (R.
Bastida). 10 exs. a la bassa del Fartet el
8.IX (FLSA). 5 exs. a la bassa dels
Pollancres el 5.IX (RGBA; R. Bastida). 8
exs. a Reguerons el 24.IX (X. Sampere).
15 exs. a cal Tet el 10.X (R. Bastida). 7
exs. al riu entre St. Boi i el Prat el 15 i
28.X (R. Bastida). 15 exs. anellats al
Remolar durant els dos mesos (JCMC).
Mireu taula d’anellament de tardor 2004.
Categoria C. Nidificant regular.

Mallerenga
Emplomallada
Parus
cristatus: 1 ex. a la Vidala el 4.IX (R.
Bastida). 2 exs. a la pollancreda el 13.IX
(R. Bastida). 1 ex. a la pineda de la Murtra
el 3.X (R. Bastida).
Mallerenga Petita Parus ater: 1 ex. a la
pineda del Remolar el 15.X (XLBA).
Mallerenga Carbonera Parus major:
Observacions diàries. 13 exs. anellats al
Remolar durant els dos mesos (JCMC).
Mireu taula d’anellament de tardor 2004.

•

FRINGIL·LIDS I EMBERÍZIDS

Pinsà Vulgar Fringilla coelebs: 1 ex.
anellat al Remolar el 20.X (XLBA); 1ª
citació de pas postnupcial. A partir
d’aquesta data observacions més o menys
regulars.

Raspinell Comú Certhia brachydactyla: 3
exs. anellats al Remolar durants els 2
mesos (JCMC). Mireu taula d’anellament
de tardor 2004.

Gafarró serinus serinus: Observacions
regulars durant els dos mesos. Mireu taula
d’anellament de tardor 2004.

Teixidor Remiz pendulinus: Un total de
125 exs. anellats al Remolar durant els
dos
mesos
(JCMC).
Mireu
taula
d’anellament de tardor 2004.

Verdum Carduelis chloris: Observacions
regulars durant els dos mesos.
•

CÒRVIDS
Cadernera
Carduelis
carduelis:
Observacions regulars. 15 exs. anellats al
Remolar durant els dos mesos (JCMC).
Mireu taula d’anellament de tardor 2004.

Garsa Pica pica: Observacions regulars
durant els dos mesos. 24 exs. als pins de
cal Francès el 13.IX (R. Bastida).
Gralla Corvus monedula: 1 ex. sobre la
maresma el 8.X (FLSA, JCPA). 2 exs. a cal
Tet el 15.X (X. Sampere, NUTA). 6 exs. al
riu entre St. Boi i el Prat el 15.X (R.
Bastida).

•

Passerell Comú Carduelis cannabina: 39
exs. a la platja del Remolar el 8.X (RGBA,
X. Sampere). 3 exs. sobre la maresma
l’11.X (FLSA).
Repicatalons Emberiza schoeniclus: 1 ex.
al riu entre St. Boi i el Prat el 15.X (R.
Bastida); 1ª citació de pas postnupcial. A
partir d’aquestes dates observacions més
regulars on s’inclou 17 exs. anellats al
Remolar durant la resta del mes d’octubre
(JCMC). Mireu taula d’anellament de
tardor 2004.

ESTORNELLS FINS ESTRILIDS

Estornell
Vulgar
Sturnus
vulgaris:
Observacions regulars durant els dos
mesos. 23 exs. anellats al Remolar a la
campanya de tardor (JCMC). Mireu taula
d’anellament de tardor 2004.

•

Estornell Negre Sturnus unicolor: 1 ex.
anellat al Remolar el 17.IX (JCMC). Mireu
taula d’anellament de tardor 2004.

EXÒTICS (CATEGORIA E)

Teixidor Daurat Euplectes afer: 2 exs.
mascles als calaixos de depuració el 12.IX
(R. Bastida), el 22.IX (FLSA a: Cens
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Setmanal de la Llacuna de cal Tet 2004) i
el 17.X (R. Bastida).
Cotorra de la Patagònia Cyanoliseus
patagonus: 8 exs. a la Vidala el 6.X (FLSA,

•

JCPA). 8 exs. a la Vidala el 8.X (FLSA,
FSEB, JCPA).

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 setembre i octubre de 2004. Si voleu més informació,
consulteu la plana d’internet del SMC a http://www.gencat.es/servmet/

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

22,2ºC
18,7ºC (absoluta 14,6ºC el 26.9)
26,3ºC (absoluta 29,0ºC el 11.9)
89,1 mm (màxim 37,4 l el 14.9).
8
0

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

18,8ºC
14,7ºC (absoluta 8,9ºC el 31.10)
23,5ºC (absoluta 27,1ºC el 4.10)
16,6 mm (màxim 5,0, l el 30.10).
9
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
ABBB – Arnau Bonan
ARMC – Armand Ramal
ECLA – Eduard Clemente
FLSA – Ferran López
FMVB – Francisco Macia
FSEB – Xavier Santaeufemia
JCCA – Jordi Clavell
JCMC – Joan Castelló
JCPA – Jose Luis Copete
JOSA – Jaume Orta

LGSB – Lluis Gustamante
MIBA – Marc Iranzo
NUTA – Néstor Urios
PBGA – Pedro Bescós
RACB – Rafa Armada
RGBA – Ricard Gutiérrez
RSPA – Ramon Servitje
XLBA – Xavi Larruy
Jose Macias Arias
Miguel Marín
Alicia Pioli

Javier Ibáñez
Quique Carballal
Raúl Bastida
Santi Hernández
Virginia Pioli
Xavier Dot
Xavier Sampere

Publicat l’abril de 2005.
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