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Els darrers mesos de l’any es recullen les observacions dels ocells que romanen pel delta
durant la seva migració postnupcial però també les primeres espècies que passaran tot o
part de l’hivern a les zones protegides. Altres ocells apareixen sense cap raó fenològica
segurament arrel de les fortes ventades o forts temporals com és el cas del Voltor comú
o els tres exemplars de Sit negre, força escàs al delta. Retorna un cop més el mascle de
Fotja banyuda amb collar de pvc.

ANÀTIDES

• Ànec cullerot Anas clypeata

(podeu consultar la taula dels censos d’anàtides hivernants)

Observacions diàries durant els tres mesos.

• Oca vulgar Anser anser

• Xibec Netta rufina

13 exs. a la maresma més 2 exs. a cal Tet el
13.X (L. Nahuel); exemplars en pas
postnupcial. 2 exs. a la maresma més 2 exs. a
cal Tet l’1.XI (JCMC; FLSA) fins la resta de
l’any. Cal indicar que a cal Tet, junt als dos
exemplars, hi ha un tercer d’origen domèstic.

• Ànec blanc Tadorna tadorna
1 ex. a cal Tet el 17.X (RBVA), 2 exs. a la
maresma el 14.XI (RBVA) i 6 exs. a la platja
de ca l'Arana més 2 exs. a cal Tet el 21.XII
(FLSA).

• Ànec xiulador Anas penelope
1 ex. a cal Tet el 9.X (L. Nahuel); 1ª citació de
pas postnupcial. 2 exs. a la Vidala el 21.X
(RBVA) i 9 exs. a la platja de ca l'Arana el
17.XI (FLSA).

1 ex. a cal Tet el 8.X (RBVA). 3 exs. als calaixos
de depuració el 25.XI (FLSA).

• Morell cap-roig Aythya ferina
Observacions gairebé diàries. 33 exs. a la
Murtra l’1.XI (RBVA).

• Morell de plomall Aythya fuligula
2 exs. mascles a la Vidala el 4.X (STVB, S.
Bueno); 1ª citació de pas postnupcial. 1 ex.
femella a la Vidala el 13.XII (RBVA).

• Morell xocolater Aythya nyroca
1 ex. mascle a la Murtra el 18.X (RBVA) i 21.X
(RBVA). 1 ex. als calaixos de depuració el 30.X
(RBVA).

• Ànec negre Melanitta nigra

Diferents observacions durant els tres mesos.

4 exs. des de la platja de ca l'Arana el 9.XI
(FLSA) i 3 exs. davant el Semàfor el 26.XII
(RBVA); exs. hivernants.

• Xarxet comú Anas crecca

• Bec de serra mitjà Mergus serrator

• Ànec griset Anas strepera

Observacions diàries durant els tres mesos.
21 exs. a can Dimoni el 19.XII (RBVA); lloc
poc habitual.

• Ànec collverd Anas platyrhynchos

2 exs. femella/1er hiverns davant la gola del riu
el 18.XI (FLSA; O. Baena), 3 exs. a la platja de
ca l'Arana el 6.XII (L. Nahuel) fins el 9.XII (C.
Fernández) i 1 ex. fins el 24.XII (FLSA).

Observacions diàries.

• Ànec cuallarg Anas acuta
2 exs. a Reguerons l’11.X (RBVA); 1ª citació
de pas postnupcial. 1 ex. a la Murtra el 18.X
(RBVA) i 2 exs. a la platja de ca l'Arana el
24.XII (FLSA).
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TAULA DELS CENSOS D’ANÀTIDES HIVERNANTS

12.XI

25.XI 09.XII 23.XII

• Cabussó emplomallat Podiceps
cristatus
7 exs. a la gola del riu el 22.XII (FLSA) i 27 exs.
el 31.XII (FLSA, SBXC).
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• Baldriga mediterrània Puffinus yelkouan

Anas querquedula
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0

2 exs. des de la platja del Prat el 20.XII (RBVA).
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Anas clypeata

• Baldriga balear Puffinus mauretanicus
Uns 100 exs. des de la platja de ca l'Arana el
18.XI (FLSA), uns 400 exs. el 2.XII (FLSA) i 510
exs. des de la platja de la Ricarda el 20.XII
(RBVA).

• Mascarell Morus bassanus
12 exs. des de la gola de la Murtra el 12.X
(RBVA), 19 exs. des de la platja del Prat el 23.X
(RBVA), 10 exs. des de la platja de ca l'Arana
(FLSA) més 16 exs. des de la Magarola el 12.XII
(RBVA) i 26 exs. des de la platja del Prat el 5.XII
(RBVA).

Somateria mollissima

0

0

0

0

• Corb marí gros Phalacrocorax carbo

Mergus serrator

0

0

3

1

1.001

1.382

1.115

1.812

Observacions diàries. Forta entrada hivernal
d’uns 350 exemplars a la riera de St. Climent el
30.XI (FLSA, SBXC) que romanen a la zona
durant uns pocs dies i després marxen del delta.

TOTAL

PERDIUS A FAISANS
• Perdiu roja Alectoris rufa

• Corb marí emplomallat Phalacrocorax
aristotelis

8 exs. al camí de València el 8.X i 6 exs. el
20.X (RBVA).

2 exs. des de la gola de la Murtra el 12.X
(RBVA) i 2 exs. de 1er hivern a la platja de ca
l'Arana el 25.XI (FLSA, L. Nahuel).

• Guatlla Coturnix coturnix

ARDÈIDES FINS FLAMENCS

1 ex. al centre d’informació de cal Tet el 15.X
(L. Nahuel, A. Anguera).

• Faisà Phasianus colchicus
Diferents observacions durant els tres mesos.

OCELLS MARINS
• Calàbria petita Gavia stellata

• Bitó Botaurus stellaris
1 ex. a la bassa dels Pollancres el 29.X (J.
Reñé); 1ª citació de pas postnupcial, 1 ex. als
calaixos de depuració el 14.XI (PBGA), 1 ex. a
cal Tet el 16.XII (ED?B) i 1 ex. als calaixos de
depuració el 18.XII (PEGA).

• Martinet menut Ixobrychus minutus

1 ex. des de la platja de ca l'Arana el 13.XI
(FLSA).

1 ex. als calaixos de depuració el 23.XI (FLSA,
SBXC) i 1 ex. a la bassa dels Pollancres el 5.XII
(STVB); exs. hivernants al delta.

• Cabusset Tachybaptus ruficollis

• Martinet de nit Nycticorax nycticorax

Diferents observacions. 70 exs. a la Vidala el
21.X (RBVA).

18 exs. a la bassa dels Pollancres el 18.XI
(RMXH).

• Cabussó coll-negre Podiceps
nigricollis

• Esplugabous Bubulcus ibis

1 ex. a cal Tet el 17.X (RBVA), 2 exs. el 19.X
(J. Reñé) i 3 exs. el 9.XI (FLSA, SBXC,
ARMC).

Observacions diàries. Uns 60 exs. al riu entre el
Prat i St. Boi el 5.X (RBVA).

• Martinet blanc Egretta garzetta
Observacions diàries.
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• Agró blanc Egretta alba

• Àliga calçada Hieraaetus pennatus

3 exs. a cal Tet el 4.X (T. Dante) i 2 exs. el
19.X (FLSA). 5 exs. sobre cal Tet el 26.X
(FLSA) i 1 ex. a la maresma el 16.XI (PBGA);
darrera citació de pas postnupcial.

2 exs. sobre cal Tet el 3.X (PBGA); 1ª citació de
pas postnupcial; 1 ex. sobre cal Tet el 18.X
(PBGA), 1 ex. a la maresma el 27.X (M. Brongo)
i 2 exs. el 6.XI (PBGA).

• Bernat pescaire Ardea cinerea

• Milà negre Milvus migrans

Observacions diàries.

1 ex. sobre la Vidala el 3.X (STVB).

• Cigonya blanca Ciconia ciconia

• Arpella vulgar Circus aeruginosus

1 ex. a la platja de ca l'Arana el 3.X (PBGA)
fins el 21.X (L. Nahuel M. Cabau); darrera
citació de pas postnupcial.

Observacions diàries per tot el delta. 4 exs. a
Reguerons per la tarda del dia 28.XII (RBVA);
possible dormider en aquesta zona.

• Cigonya negra Ciconia nigra

• Esparver cendrós Circus pygargus

1 ex. juv. a cal Tet el 18.XII (SBXC, FLSA,
PEGA; MOOA) i 1 ex. a la bassa dels
Pollancres el 19.XII (J. Iglesias).

• Arpella pàl.lida Circus cyaneus

1 ex. juv. a Reguerons el 5.XI (RBVA).

1 ex. juv. a can Dimoni l’1.XI (RBVA), 4.XI
(FLSA, EDBB, FSEB), 7.XI (RBVA), i a
Reguerons els dies 15.XI i l’1.XII (RBVA).

• Esparver vulgar Accipiter nisus
Diferents observacions durant els tres mesos
per tot el delta. 2 exs. junts a cal Tet el 19.X
(FLSA).

• Astor Accipiter gentilis
1 ex. juv. hivernant durant els tres mesos a la
maresma del Remolar i 1 ex. adult hivernant a
cal Tet (FLSA; RBVA; FSEB; EDBB; L. Nahuel;
RMXH). Durant varies ocasions s’ha pogut
observar els exemplars fora de les seves
respectives zones.

• Aligot vulgar Buteo buteo
Diferents observacions durant els tres mesos.

Fotos: Ferran López

• Flamenc Phoenicopterus roseus
1 ex. adult a la platja de ca l'Arana el 15.XII
(C. Fernández, FLSA) fins el 26.XII on
s’observen 3 exs. (RBVA) i 8 exs. el 31.XII
(FLSA).

RAPINYAIRES
• Voltor comú Gyps fulvus

Foto: Cecilio Fernández

• Xoriguer comú Falco tinnunculus

1 ex. sobre la teulada de la caseta dels
falconers dins la zona aeroportuària el 15.XI
(Inf. ABBB); molt poques citacions d’aquesta
espècie han estat recollides al delta.

Observacions diàries.

• Aliga marcenca Circaetus gallicus

• Falcó pelegrí Falco peregrinus

1 ex. a la maresma el 21 i 29.X (RBVA); pas
postnupcial.

• Esmerla Falco columbarius
1 ex. a Reguerons el 29.X (RBVA).

1 ex. a cal Tet el 14.X (L. Nahuel) fins el 30.XI
(FLSA, SBXC).
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RAL·LIDS FINS A SISÓ
• Rascló Rallus aquaticus
Diferents observacions. 2 exs. a cal Tet el
23.X (RBVA).

• Polla d´aigua Gallinula chloropus
Observacions diàries.

• Polla blava Porphyrio porphyrio
Observacions diàries, 1 ex. a l’UPC de
Castelldefels l’1.XI (RBVA).

• Fotja vulgar Fulica atra
Observacions diàries.

• Grua Grus grus
31 exs. sobre la maresma el 31.X (M. Mas,
JCMC); 1ª citació de pas postnupcial, 1 ex.
sobre can Dimoni (FLSA, EDBB, FSEB) més
39 exs. sobre cal Tet el 4.XI (FLSA, L.
Nahuel); màxim postnupcial, 4 exs. sobre cal
Tet el 9.XI (FLSA, SBXC, C. Fernández), 4
exs. sobre la Vidala (FLSA) més 6 exs. sobre
la Magarola el 12.XI (RBVA) i 18 exs. sobre el
Remolar el 15.XII (JCMC).

3 exs. a la platja de ca l'Arana el 22.X (FLSA). 1
ex. a la platja de ca l'Arana entre l’11.XI (FLSA) i
el 31.XII (FLSA); exemplar hivernant a la zona.

• Fredeluga Vanellus vanellus
Observacions diàries a la maresma del Remolar:
255 exs. el 6.XI (PBGA), 347 exs. el 17.XI
(PBGA), 352 exs. el 9.XII (PBGA) i 972 exs. el
23.XII (FLSA).

• Territ tresdits Calidris alba
4 exs. a la platja del Remolar el 12.XI (RBVA), 5
exs. a la gola de la Murtra el 17.XI (RBVA), 6
exs. a la platja del Remolar el 21.XI (CCTA), 8
exs. a la platja del Remolar el 15.XII (SBXC,
FLSA, ARMC) i 9 exs. a la gola de la Murtra el
25.XII (RBVA).

• Territ menut Calidris minuta
2 exs. a la maresma del Remolar el 17.XI
(FLSA), 1 ex. a cal Dalit el 20.XI (FLSA), 1 ex. a
la Bunyola el 3.XII (RBVA) i 1 ex. a la platja del
Prat el 12.XII (RBVA, XLBA); exs. hivernants.

• Territ variant Calidris alpina

LIMÍCOLES

16 exs. a la maresma el 17.XI (FLSA, PBGA),
21 exs. l’1.XII (RBVA), 23 exs. el 2.XII (FLSA),
21 exs. el 10.XII (PBGA) i 8 exs. a la platja de ca
l'Arana el 26.XII (RBVA).

• Bec d´alena Recurvirostra avosetta

• Territ de Temminck Calidris temminckii

1 ex. a la platja de ca l'Arana l’1.XII (FLSA).

• Torlit Burhinus oedicnemus
1 ex. a la platja de ca l'Arana el 10.XI (FLSA,
C. Fernández), 2 exs. el 12.XI (FSEB), 6 exs.
a can Dimoni el 13.XI (RBVA, XLBA) i 2 exs. el
8.XII (RBVA) i 2 exs. a la platja de ca l'Arana
el 12.XII (PBGA).

• Corriol petit Charadrius dubius
8 exs. a can Dimoni el 3.X (RBVA), 1 ex. a cal
Dalit el 2.XI (FLSA) i 1 ex. a la platja de ca
l'Arana el 17 i 18.XII (FLSA); aquesta espècie
cada cop és més escassa com a hivernant al
delta.

• Corriol gros Charadrius hiaticula
1 ex. a cal Dalit el 5.XI (FLSA); darrera citació
de pas postnupcial.

• Daurada grossa Pluvialis apricaria

1 ex. a cal Dalit el 28.X i 2.XI (FLSA), 2 exs. a la
maresma l’11.XI (FLSA) fins el 22.XI (RBVA). 1
ex. a la maresma l’11.XII (FLSA) i 1 ex. a cal Tet
el 16.XII (FLSA); exs. hivernants.

• Batallaire Philomachus pugnax
1 ex. a can Dimoni el 18.X (RBVA); darrera
citació de pas postnupcial.

• Becada Scolopax rusticola
1 ex. a la bassa dels Pollancres el 24.X (J.
Reñé) i 1 ex. a la Vidala el 18.XII (JCMC).

• Becadell comú Gallinago gallinago
Diferents observacions durant els tres mesos.

• Tètol cuabarrat Limosa lapponica
7 exs. a la platja de ca l'Arana l’1.X (RBVA), 5
exs. el 19.X (FLSA) i 1 ex. a la Magarola el 12.XI
(RBVA); darrera citació postnupcial.

2 exs. al camí de València el 20.X (RBVA); 1ª
citació de pas postnupcial. A partir d’aquesta
data observacions cada cop més freqüents:
199 exs. a la maresma del Remolar el 22.XII
(FLSA) i 210 exs. el 23.XII (FLSA).

• Becut Numenius arquata

• Pigre gris Pluvialis squatarola

1 ex. a la maresma el 23.XII (FLSA).

1 ex. a la maresma del Remolar el 27.X (JCMC)
i 1 ex. a la platja de ca l'Arana el 21.XII (FLSA).

• Gamba roja pintada Tringa erythropus

4 exs. a la platja de ca l'Arana l’1.X (RBVA), 3
exs. a la platja de Carrabiners el 19.X (FLSA) i
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• Gamba verda Tringa nebularia
1 ex. a cal Tet el 9.XI (FLSA, SBXC, ARMC), 1
ex. a la maresma del Remolar el 17.XI (FLSA),
1 ex. a la platja de ca l'Arana el 20.XI (FLSA)
fins el 31.XII (FLSA).

• Xivita Tringa ochropus
Diferents observacions. 21 exs. a can Dimoni
el 3.X (RBVA) i 20 exs. l’11 i 18.X (RBVA);
exs. en pas postnupcial. 5 exs. a la maresma
el 2.XI (FLSA).

• Valona Tringa glareola
4 exs. a can Dimoni l’11.X (RBVA); exs. en
pas postnupcial. 1 ex. a la maresma entre el
2.XI (FLSA) i el 31.XII (FLSA), encara que el
28.XII es van observar 2 exemplars junts
(RBVA).

• Xivitona Actitis hypoleucos

•

Xatrac becllarg Sterna sandvicensis

Diferents observacions durant els tres mesos.

• Curroc Sterna nilotica
1 ex. sobre l’estació biològica del Remolar el 7.X
(VSXA).

• Gavot Alca torda
7 exs. des de la platja de ca l'Arana el 9.XI
(FLSA); 1ª citació de pas postnupcial, 14 exs.
des de la platja del Prat el 13.XI (SBXC, ARMC)
i 13 exs. des de la platja de ca l’Arana el 18.XI
(FLSA).

COLOMS A FALCIOTS
• Colom roquer Columba livia
Observacions diàries.

Diferents observacions durant els tres mesos.

• Tudó Columba palumbus

PARÀSITS, LARIDS , XATRACS I
GAVOTS

• Tórtora turca Streptopelia decaocto

Observacions diàries. 180 exs. a Reguerons el
3.X (RBVA).

Observacions diàries.

• Paràsit cuapunxegut Stercorarius
parasiticus
1 ex. des de la platja del Prat el 22.X (RBVA) i
1 ex. el 20.XII (RBVA).

• Pàrasit gros Stercorarius skua
2 exs. es de la platja del Prat el 12.XII (RBVA,
XLBA) i 1 ex. el 24.XII (RBVA).

• Gavina capnegre Larus
melanocephalus

• Cotorra de pit gris Myiopsitta monachus
Observacions diàries.

• Cotorra de Kramer Psittacula krameri
Diferents observacions durant els tres mesos.
19 exs. al camí de València el 6.X (RBVA).

• Òliba Tyto alba
Diferents observacions durant els tres mesos.

Diferents observacions durant els tres mesos.
Uns 240 exs. a la llacuna de cal Tet el 4.XI
(FLSA).

• Gavina vulgar Larus ridibundus
Observacions diàries.

• Gavina capblanca Larus genei
4 exs. a la maresma el 31.X (JCMC, VSXA);
darrera citació de pas postnupcial.

• Gavina corsa Larus audouinii
3 exs. adults a l’espigó del riu el 14.XII (FLSA);
exs. hivernants que romanen per la zona.

• Gavina cendrosa Larus canus
1 ex. adult a la maresma el 2.XI (FLSA) i 1 ex.
al riu Llobregat a l’alçada del Prat el 31.XII
(FLSA).

• Gavià argentat Larus michahellis
Observacions diàries.

Foto: Cecilio Fernández

• Mussol comú Athene noctua
1 ex. a la Bunyola l’1.X (RBVA), 1 ex. al camí de
València el 17.X (RBVA), 1 ex. a can Dominguet
i 1 ex. a cal Nani el 23.XI (RBVA).

• Ballester Apus melba
150 exs. sobre can Dimoni el 21.X (RBVA);
darrers exemplars en pas postnupcial.
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BLAUETS A PICOTS
• Blauet Alcedo atthis
Diferents observacions durant els tres mesos.

• Puput Upupa epops

• Cuereta blanca Motacilla alba
Observacions diàries. Uns 150 exs. a la Murtra
el 29.X (RBVA).

TÚRDIDS

Diferents observacions durant els tres mesos.

• Cargolet Troglodytes troglodytes

• Picot verd Picus viridis

Diferents observacions durant els tres mesos, 2
exs. a la Murtra el 12.X (RBVA).

Diferents observacions durant els tres mesos.

• Colltort Jynx torquilla
1 ex. a la Murtra el 25.XII (RBVA); ex.
hivernant.

• Pardal de bardissa Prunella modularis
1 ex. anellat al Remolar el 16.X (JCMC, M.
Brongo).

• Pit-roig Erithacus rubecula
Observacions diàries.

ALAUDIDS, ORENETES I
TITELLES
• Cogullada vulgar Galerida cristata

• Cotxa blava Luscinia svecica
2 exs. a cal Tet el 12.XI (RBVA) i 2 exs. a can
Dimoni el 13.XI (XLBA).

Observacions diàries.

• Cotxa fumada Phoenicurus ochruros

• Alosa vulgar Alauda arvensis

1 ex. a la Murtra el 12.X (RBVA); 1ª citació de
pas postnupcial.

Uns 15 exs. a cal Dalit el 28.X (FLSA) i uns 30
exs. el 5.XI (FLSA) i 110 exs. als camps de la
Ricarda més 15 exs. a cal Dalit el 17.XII
(FLSA).

• Oreneta de ribera Riparia riparia
1 ex. a la Murtra el 18.X (RBVA); darrera
citació de pas postnupcial.

• Oreneta vulgar Hirundo rustica
3 exs. a can Dimoni el 13.XI (RBVA, XLBA);
darrera citació de pas postnupcial.

• Oreneta cuablanca Delichon urbicum
1 ex. a la Murtra el 18.X (RBVA); darrera
citació de pas postnupcial.

• Titella Anthus pratensis
1 ex. a Reguerons el 18.X (RBVA); 1ª citació
de pas postnupcial.

• Piula dels arbres Anthus trivialis

• Cotxa cua-roja Phoenicurus
phoenicurus
1 ex. a la Bunyola el 23.X (RBVA); darrera
citació de pas prenupcial.

• Bitxac comú Saxicola torquatus
Diferents observacions.

• Bitxac rogenc Saxicola rubetra
1 ex. al camí de València l’1.X (RBVA); pas
postnupcial.

• Còlit gris Oenanthe oenanthe
1 ex. a can Dimoni el 3.X (RBVA); pas
postnupcial.

• Merla de pit blanc Turdus torquatus
1 ex. al Remolar el 25.X (MGVA, M. García, G.
Rodríguez) i 1 ex. el 31.X (JCMC); darrera
citació de pas postnupcial.

1 ex. a la platja del Remolar el 21.X (FLSA);
darrera citació de pas postnupcial.

• Merla Turdus merula

• Grasset de muntanya Anthus
spinoletta

• Tord comú Turdus philomelos

3 exs. a la platja de ca l'Arana el 23.X (FLSA);
1ª citació de pas postnupcial.

• Cuereta groga Motacilla flava

Observacions diàries.

Diferents observacions.

SÍLVIDS

1 ex. a la maresma el 29.X (FLSA); darrera
citació de pas postnupcial.

• Rossinyol bord Cettia cetti

• Cuereta torrentera Motacilla cinerea

• Trist Cisticola juncidis

Diferents observacions durant els tres mesos.

Observacions diàries.

Observacions diàries.
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• Boscarla mostatxuda Acrocephalus
melanopogon
2 exs. anellats al Remolar el 29.X (JCMC, M.
Brongo); 1a citació de pas postnupcial.

• Boscarla
scirpaceus

de

canyar

Acrocephalus

1 ex. anellat als calaixos de depuració el
29.XI (JCMC); darrera citació de pas
postnupcial.

• Tallarol de casquet Sylvia atricapilla
Diferents observacions durant els tres mesos.

• Tallareta cuallarga Sylvia undata

• Raspinell comú Certhia brachydactyla
Observacions diàries.

• Teixidor Remiz pendulinus
Diferents observacions durant els tres mesos als
voltants dels canyissars.

CÒRVIDS
• Garsa Pica pica
Observacions diàries. 72 exs. a Reguerons el
9.XII (RBVA). Dormider d’uns 50 exs. als
calaixos de depuració durant els tres mesos
(FLSA).

1 ex. a Reguerons el 29.X i 15.XI (RBVA), 1
ex. a la maresma (PBGA) més 2 exs. a la
platja de ca l'Arana el 17.XI (FLSA).

ESTORNELLS FINS ESTRILIDS

• Tallarol capnegre Sylvia
melanocephala

Observacions diàries. Uns 2000 exs. al camí de
València el 6.X (RBVA).

Observacions diàries.

• Estornell negre Sturnus unicolor

• Mosquiter comú Phylloscopus
collybita

Diferents observacions durant els tres mesos. 3
exs. a la maresma el 28.XII (RBVA).

Observacions diàries.

• Pardal comú Passer domesticus

• Mosquiter de passa Phylloscopus
trochilus
1 ex. a cal Tet l’1.X (RBVA); darrera citació de
pas postnupcial.

• Papamosques gris Muscicapa striata
2 exs. al camí de València el 6.X (RBVA);
darrera citació de pas postnupcial.

• Mastegatatxes Ficedula hypoleuca
1 ex. a la bassa dels Pollancres el 15.X
(RBVA); darrera citació de pas postnupcial.

REIETONS FINS A LÀNIDS

• Estornell vulgar Sturnus vulgaris

Observacions diàries.

• Pardal xarrec Passer montanus
Observacions diàries.

• Bec de corall senegalès Estrilda astrild
Observacions gairebé diàries.

FRINGIL·LIDS I EMBERÍZIDS
• Pinsà vulgar Fringilla coelebs
1 ex. a la Bunyola el 17.X (RBVA); 1ª citació de
pas postnupcial.

• Gafarró serinus serinus

• Bruel Regulus ignicapilla

Observacions diàries.

1 ex. a la pineda de ca l’Arana el 30.X (RBVA).

• Verdum Carduelis chloris

• Mallerenga cuallarga Aegithalos
caudatus

Observacions diàries.

Diferents observacions.

• Cadernera Carduelis carduelis

• Mallerenga emplomallada Parus
cristatus

• Lluer Carduelis spinus

2 exs. a la Murtra el 12.X fins el 25.XII
(RBVA); 2 exs. a la Vidala el 15.X (RBVA).

• Mallerenga petita Parus ater
2 exs. a la Murtra el 18.X (RBVA) i 1 ex. a la
riera de St. Climent el 21.X (RBVA).

Observacions diàries.

1 ex. a l’entrada del Remolar el 12.XI (FLSA), 3
exs. a la bassa dels Pollancres el 18.XI (FLSA) i
4 exs. al Remolar el 8.XII (STVB)

• Passerell comú Carduelis cannabina
5 exs. a can Dimoni el 18.X (RBVA) i 2 exs. a la
platja del Remolar el 18.XI (FLSA).

• Mallerenga carbonera Parus major
Observacions diàries.
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• Verderola Emberiza citrinella

• Cruixidell Emberiza calandra

1 ex. a can Dimoni el 13.XI (RBVA, XLBA) i 1
ex. a la platja del Remolar el 18.XI (FLSA).
Espècie amb poques cites al delta del
Llobregat.

Diferents observacions durant els tres mesos.

EXÒTICS - Categoria D i E
• Fotja banyuda Fulica cristata

• Gratapalles Emberiza cirlus
6 exs. a la gola de la Murtra el 17.XI (RBVA), 4
exs. a la platja del Remolar el 18.XI (FLSA) i 3
exs. el 30.XI (FLSA, SBXC).

• Sit negre Emberiza cia
1 ex. a la platja del Remolar el 18.XI (FLSA) i
3 exs. el 30.XI (FLSA, SBXC); una de les
espècies de sit comunes a Catalunya menys
freqüents al delta del Llobregat.

L’exemplar mascle amb collar de pvc amb codi
UT torna a observar-se als calaixos de
depuració el 4.XI (FLSA).

• Cacatúa de les Nínfes Nymphicus
hollandicus
1 ex. a can Dimoni el 7.XI (RBVA).

• Repicatalons Emberiza schoeniclus
2 exs. a Reguerons el 18.X (RBVA). Primera
citació postnupcial.
Totes les citacions recollides aquí es faran servir 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). Per tal d’unificar i facilitar l'elaboració de futurs noticiaris s’utilitzarà el mateix
codi de nom de l'observador. Els noms dels observadors que no disposen de codi resten a
l'espera de la seva assignació.
ABBB – Arnau Bonan
ARMC – Armand Ramal
CCTA – César Castel
ED?B – Enric de Roa
FLSA – Ferran López
FSEB – Xavier Santaeufemia
JCMC – Joan Castelló
MOOA – Mike O’Neill
PBGA – Pedro Bescós
PEGA – Pau Esteban

RBVA – Raúl Bastida
RMXH – Roman Montull
SBXC – Sergi Bosch
STVB – Sergi Torne
VSXA – Víctor Sanz
XLBA – Xavier Larruy
Andreu Anguera
Cecilio Fernández
Guillermo Rodríguez

Jaume Iglesias
Jaume Reñé
Lisandro Nahuel Osorio
Manolo García
Marcelo Brongo
Maria Cabau
Marta Mas
Oriol Baena
Sergi Bueno
Tania Dante
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