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L’Anuari Ornitològic del delta de l’Ebre és el document on 
es fan públiques totes les observacions avifaunístiques 
més destacades que es produeixen cada any al territori. 
Aquest segon volum inclou els registres més interessants 
realitzats al llarg de l’any 2015. Des del Parc Natural, exis-
teix la voluntat de donar continuïtat anual al projecte. 
 
Àmbit geogràfic 
 
Abasta estrictament les terres d’al·luvió de la plana deltai-
ca de les comarques del Baix Ebre i el Montsià, prenent 
com a límit de referència la carretera N-340, des de l’A-
mpolla fins a Sant Carles de la Ràpita. L’àmbit marí queda 
delimitat per les aigües compreses entre el port de l’Amet-
lla de Mar, al nord, i la desembocadura del riu Sènia, al 
sud, fins a 13 milles nàutiques mar endins. 
 
On i com enviar les dades per a l’Anuari 
 
Totes les observacions ornitològiques que un observador 
pugui considerar interessants per a la seva inclusió a l’A-
nuari poden enviar-se directament a l’adreça electrònica 
dels editors (bigas.david@gmail.com o acurcom@ 
gencat.cat). De tota manera, un sistema molt pràctic és 
penjar la informació directament al web Ornitho.cat, ja que 
les consultes són molt amenes, es fan de manera acurada 
i molt ràpida, i les observacions deriven cap a un interès 
general a tot el territori català. 
 
Quines dades enviar a l’Anuari 
 
Es poden enviar tot tipus de dades, encara que penseu 
que no siguin prou interessants. Sovint passa que una 
dada sola no té massa interès, però una recopilació de 
molts registres pot ser que sí, per exemple a nivell numè-
ric. 

A títol indicatiu, es consideren dades d’interès concret 
les que compleixen amb algun dels criteris de selecció 
següents, tot i que en el text de cada espècie s’as-
senyalen sempre amb molt més de detall que en aquest 
resum. 
 
Fenològic. Inclou registres en dates extremes en ambdós 
períodes migratoris; també presències fora del que es 
considera el període habitual per a l’espècie, així com 
dates extremes de posta, observacions fora del que és 
norma en primeres llocades, primers cants escoltats... 
 
Censos. Recull els recomptes totals hivernal, de nidifi-
cants, quinzenals, màxims anuals i màxims mensuals. En 
alguna espècie es pot incloure també informació sobre 
censos parcials, tot i que sempre s’indica. 
 
Numèric. Fa referència sobretot a concentracions desta-

cables fora dels recomptes absoluts. A diferència dels 
censos hivernals, de nidificants o quinzenals, són recomp-
tes més aviat puntuals i de caràcter certament més ocasi-
onal, tot i que sempre poden aportar dades d’interès des 
del punt de vista poblacional, com ara les agrupacions 
màximes mensuals o els reculls màxims mensuals. 
 
Geogràfic. Registres obtinguts en ambients o indrets poc 
habituals per a l’espècie, independentment del període en 
què ens trobin. 
 
Altres. Registres d’exemplars amb coloracions, formes, 
comportaments, o cants o reclams atípics. 
 
Cap observació compleix els criteris de selecció. Fa 
referència a totes aquelles espècies citades, la informació 
de les quals no conté dades rellevants. S’inclouen al text 
principal de l’Anuari amb l’ànim que el lector, a part de que 
conegui el total d’espècies citades aquell any, es familiarit-
zi amb la llista d’espècies del Delta i el seu estatus i, per 
tant, amb el què és interessant o no. 
 
Recopilació i inclusió de les dades 
 
Deixant de banda els registres que arriben directament, 
una de les feines dels editors és la de revisar tota la infor-
mació que hi ha disponible a la xarxa. Bàsicament s’han 
consultat els portals Ornitho.cat, Reservoir Birds i Rare-

birdspain. El primer aporta molta i àmplia informació en 
l’àmbit català, mentre que els altres dos focalitzen la infor-
mació sobretot en espècies d’aparició rara; el primer tam-
bé des d’una visió local i el darrer ja únicament a nivell de 
tot l’Estat.  

Una segona tasca de l’equip d’editors i del comitè de 
redacció consisteix en validar la inclusió o no de cada 
registre, amb l’única finalitat de mantenir un rigor força 
estricte. Fruit d’aquesta revisió, no tots els registres publi-
cats o enviats passen a ser inclosos a l’Anuari. 

Els motius pels quals s’han exclòs observacions estan 
relacionats amb possibles errors en la identificació. En 
alguns casos puntuals, s’ha comprovat algun error, però 
sovint es deu tan sols a la manca d’informació que permeti 
garantir que la dada sigui correcta. Alguns casos fan refe-
rència a l’absència de document gràfic o sonor en espè-
cies d’aparició excepcional o que constituirien un primer 
registre al territori, la manca d’informació sobre tipus de 
plomatge, patró de muda, sexe o edat en casos molt evi-
dents que no exclouen espècies/subespècies semblants o 
que directament no es poden identificar d’acord amb els 
últims coneixements, observadors no plenament conven-
çuts de la correcta identificació... Per aquests motius, pe-
rò, no es pot donar per fet en cap cas que els registres 
exclosos restin definitivament invalidats, sinó que no com-
pleixen els requisits mínims per garantir la validació d’a-

INTRODUCCIÓ 
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quests. L’equip d’editors som conscients que una part de 
les citacions excloses per aquests criteris no són errònies, 
però no les donem per bones en cerca del màxim rigor. 

D’altra banda, en exemplars que han fet una estada 
llarga no s’han inclòs les observacions intermèdies, sinó 
només la primera i darrera observació. 

Una característica d’aquest document anual serà la de 
difondre diferents notes sobre diversos aspectes ornítics, 
que tant podran versar sobre nous tàxons citats com so-
bre informes del nombre d’espècies i d’individus anellats, 
recuperacions més destacables, canvis en l’estatus... 
 
Criteris taxonòmics, nomenclatura i classificació 
per categories 
 
Els criteris taxonòmics i d’ordenació emprats en l’-
elaboració d’aquest Anuari del delta de l’Ebre segueixen 
les recomanacions proposades pel comitè taxonòmic de la 
British Ornithologists’ Union (BOU 2013, Sangster et al. 

2015). Pel que fa als noms en català, s’han adoptat els 
proposats pel Comitè Avifaunístic de Catalunya (Gil-
Velasco et al. 2015). Per altra banda, la classificació per 
categories A, B, C, D i E s’ha establert d’acord amb els 
criteris de la Association of European Records and Rariti-

es Committees (AERC TAC 2003). L’estatus i el grau d’-
abundància compleixen amb els criteris ja descrits a la 
Llista Patró dels ocells del delta de l’Ebre 2.0 (Bigas & 
Curcó 2015). 
 
Interpretació dels gràfics 
 
Els gràfics poden contenir tres tipus d’informació que ve 
especificada en cada cas i també a l’apartat Criteris de 
selecció: Recomptes màxims mensuals (Màxims mensu-
als), Recull mensual del total d’exemplars observats 
(Sumatoris mensuals) i Agrupacions màximes mensuals 
(Màximes mensuals). 
 
Màxims mensuals. La informació aportada fa referència a 
recomptes absoluts de cada espècie. Aquesta és extreta 
del màxim que es dona en únicament un dels dos censos 
quinzenals que duu a terme el Parc Natural. En aquesta 
categoria s’inclouen totes les espècies d’anàtids, calàbries 
i fotges, així com de corb marí emplomallat Phalacrocorax 

aristotelis, becplaner Platalea leucorodia, flamenc Phoeni-

copterus roseus, cabussó orellut Podiceps auritus, àguila 
pescadora Pandion haliaetus i xatrac gros Hydropogne 

caspia. 
 
Sumatoris mensuals. Aquesta categoria recull el total 
mínim d’exemplars vistos cada mes, intentant no repetir 
individus. Per aconseguir això amb el màxim de rigor es fa 
especial atenció, a l’hora de que siguin o no inclosos, el 
tipus de plomatge (edat, sexe i morf), la localitat i la data. 
És per això especialment interessant que totes les dades 
arribin amb el màxim d’informació possible sobre aquests 
aspectes. Les espècies contemplades en aquesta catego-
ria pertanyen majoritàriament als graus d’abundància 
«Rar» o «Escàs», excepte en algunes espècies sedentàri-

es com el mussol comú Athene noctua, el mussol banyut 
Asio otus o la mallerenga carbonera Parus major, però 
també en algun cas a migradors «Poc comuns» dels que 
és fàcil portar un recompte mensual acurat, com poden 
ser la cigonya blanca Ciconia ciconia, la polla pintada Por-

zana porzana o la grua Grus grus. Quan el nombre de 
registres, que no d’individus, supera els 10 la informació 
es reflexa en forma de gràfic, mentre que si és inferior 
apareix al text. Per exemple, 12 exs. de corriol pit-roig 
Charadrius morinellus plegats es considera un únic regis-
tre, i s’inclou dins del text, sempre i quan el volum total 
anual no superi els 10 registres. Si és així, la dada apareix 
al gràfic, sense que sigui inclosa al text, excepte si fa refe-
rència a altres categories. 
 
Agrupacions màximes mensuals. En aquest apartat, la 
informació tracta sobre un recompte absolut en qualsevol 
dia del mes, sempre fent referència a una agrupació màxi-
ma, no a sumatoris d’exemplars en diferents indrets. Bàsi-
cament està pensada per a la baldriga balear Puffinus 

mauretanicus, una espècie molt mòbil, de la qual un únic 
observador pot fer fàcilment recomptes dobles o més en 
un espai de temps curt a diferents punts de litoral. 
 
Agraïments 
 
Es clar que un document com aquest necessita forçosa-
ment d’un equip d’observadors notable, i ens és pràctica-
ment impossible mencionar-los a tots, però per descomp-
tat que els que estan inclosos a la llista del codi i nom 
d’observador mereixen tot els nostre agraïment, ja que 
sense ells no hagués estat possible. 

Els editors volem també reconèixer l’esforç altruista de 
l’equip de redacció i a tots els que han cedit amablement i 
desinteressada les seves imatges, desitjant que el proper 
volum sigui igual o més participatiu. A tots ells també mol-
tes gràcies. 

A Francesc Vidal, director del Parc Natural del Delta 
de l’Ebre, que malgrat les dificultats i maldecaps lluita per 
seguir mantenint, fins i tot augmentant, els projectes de 
seguiment i conservació. 

Als responsables, persones i institucions, dels portals 
de la xarxa, bàsicament Ornitho.cat, Reservoir Birds i Ra-

rebirdspain, per la feinada en compilar un gran volum de 
dades, donar-les a conèixer i permetre que aquestes pu-
guin tenir una utilitat. 

Als autors de les notes, que enriqueixen notablement 
la publicació final.  
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Anuari ornitològic del delta de l’Ebre, 2015 
 

David Bigas & Antoni Curcó 

Parc Natural del Delta de l’Ebre. Av. Catalunya 46. 43580 Deltebre. bigas.david@gmail.com 

Llista Sistemàtica 

Categories A, B i C 

Oca vulgar Anser anser anser 

Anser anser. Recomptes màxims mensuals (DBCA, YBSA, ACMA i 
JPVF) 
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Mesos

Estatus al Delta. Poc comú com a hivernant i en migració. 

Accidental com a estiuejant no reproductor. 

Criteri de selecció. Cens hivernal. Dades d’interès fenològic. 

Màxim anual. Màxims mensuals. 

 
137 exs. a tot el delta el 7-28.I (ACMA i DBCA); cens 
ocells hivernants. 6 exs. a l’illa de Buda el 27.II (DBCA); 
darrera observació prenupcial. 16 exs. a l’illa de Buda 
l’11.X (DBCA); primera observació postnupcial. 140 exs. 
a tot el delta el 2.I (DBCA, YBSA, ACMA i JPVF); re-
compte màxim anual. 

Oca vulgar Anser anser anser 2 exs. de 1r hivern i 1 adult, 14.10.2015 (David Bigas) 

Oca de collar Branta bernicla bernicla 

Estatus al Delta. Rar com a hivernant i en migració. Accidental 

com a estiuejant no reproductor. 

Criteri de selecció. Totes les dades rebudes. 

 
1 ex. de 1r hivern trobat mort a l’entrada del Trabucador 
per impacte amb cablatge elèctric l’1.XI (DBCA). 

Oca de collar Branta bernicla bernicla de 1r hivern, 01.11.2015 (David 
Bigas) 

Ànec blanc Tadorna tadorna (monotípica) 

Estatus al Delta. Comú com a hivernant i en migració. Poc 

comú com a reproductor resident. 

Criteri de selecció. Cens hivernal. Màxim anual. Cens nidifi-

cants. Màxims mensuals. 
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1.398 exs. a tot el delta el 7-28.I (ACMA i DBCA); cens 
ocells hivernants. 1.573 exs. a tot el delta el 15.II (DBCA, 
YBSA i ACMA); recompte màxim anual. 529 parelles 
reproductores segures a tot el delta (DBCA, YBSA, AC-

1.458 1.573

1.160

756 739
827 828 843

965

1.080
1.152

1.292

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

1.800

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

N
om

br
e 

ex
em

pl
ar

s

Mesos
Tadorna tadorna. Recomptes màxims mensuals (DBCA, YBSA, ACMA i 
JPVF) 

Ànec griset Anas strepera strepera 

ACMA i JPVF); recompte màxim anual. 

Estatus al Delta. Comú com a hivernant i en migració. Acciden-

tal com a estiuejant no reproductor. 

Criteri de selecció. Cens hivernal. Dades d’interès fenològic. 

Màxims mensuals. Màxim anual. 

 

4.771 exs. a tot el delta el 7-28.I (ACMA i DBCA); cens 
ocells hivernants. 645 parelles reproductores segures a 
tot el delta (DBCA, YBSA, ACMA i JMAA); cens ocells 
nidificants. 5.869 exs. a tot el delta el 15.XI (DBCA, YB-
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Anas strepera. Recomptes màxims mensuals (DBCA, YBSA, ACMA i 
JPVF) Ànec blanc Tadorna tadorna femella adulta, illa de Buda, 23.10.2015 

(David Bigas) 

Ànec griset Anas strepera strepera mascle de 1r hivern i femella adulta, el 
Clot, 17.02.2015 (Joaquim Forner) 

Ànec xiulador Anas penelope (monotípica) 

MA i JMAA); cens ocells nidificants.  
Estatus al Delta. Comú com a hivernant i en migració. Acciden-

tal com a estiuejant no reproductor. 

Criteri de selecció. Cens hivernal. Dades d’interès fenològic. 

Màxims mensuals. Màxim anual. 

 

2.322 exs. a tot el delta el 7-28.I (ACMA i DBCA); cens ocells 

hivernants. 1 ex. femella de 1r hivern a la Tancada el 30.IV 

(DBCA); darrera observació prenupcial. 2 exs. juvenils d’edat 

indeterminada a l’illa de Buda el 4.IX (DBCA); primera observa-

ció postnupcial. 3.461 exs. a tot el delta el 15.XII (DBCA, YBSA, 
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Anas penelope. Recomptes màxims mensuals (DBCA, YBSA, ACMA i 
JPVF) 
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SA, ACMA i JPVF); recompte màxim anual. 
Estatus al Delta. Abundant com a hivernant i en migració. Acci-

dental com a reproductor resident i estiuejant no reproductor. 

Criteri de selecció. Cens hivernal. Cens nidificants. Màxim 

anual. Màxims mensuals. 

 
23.349 exs. a tot el delta el 7-28.I (ACMA i DBCA); cens 
ocells hivernants. 1 parella reproductora segura a tot el 
delta, 1 ex. femella amb 7 polls a l’illa de Buda (DBCA, 
YBSA, ACMA i JMAA); cens ocells nidificants. 28.865 
exs. a tot el delta el 2.I (DBCA, YBSA, ACMA i JPVF); 

Xarxet comú Anas crecca crecca 
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Anas crecca crecca. Recomptes màxims mensuals (DBCA, YBSA, AC-
MA i JPVF) 

Ànec collverd Anas platyrhynchos platyrhynchos 

recompte màxim anual. 
Estatus al Delta. Abundant com a reproductor resident, hiver-

nant i en migració. 

Criteri de selecció. Cens hivernal. Cens nidificants. Màxim 

anual. Màxims mensuals. 

 

54.621 exs. a tot el delta el 7-28.I (ACMA i DBCA); cens 
ocells hivernants. 15.232 parelles reproductores segures 
a tot el delta (DBCA, YBSA, ACMA i JMAA); cens ocells 
nidificants. 75.701 exs. a tot el delta l’1.X (DBCA, YBSA, 57.207
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Anas platyrhynchos. Recomptes màxims mensuals DBCA, YBSA, ACMA 
i JPVF) 

Ànec collverd Anas platyrhynchos platyrhynchos mascles adult i de 1r 
hivern i femella adulta, el Clot, 17.02.2015 (Joaquim Forner) 

Ànec cuallarg Anas acuta acuta 

ACMA i JPVF); recompte màxim anual. 
Estatus al Delta. Comú com a hivernant i en migració. Acciden-

tal com a estiuejant no reproductor. 

Criteri de selecció. Cens hivernal. Dades d’interès fenològic. 

Màxim anual. Màxims mensuals. 

 
3.861 exs. a tot el delta el 7-28.I (ACMA i DBCA); cens 
ocells hivernants. 1 ex. femella d’edat indeterminada a 
l’Embut el 12.V (DBCA); darrera observació prenupcial. 1 
ex. juvenil a l’illa de Buda el 29.VIII (DBCA); primera 
observació postnupcial. 4.040 exs. a tot el delta el 15.XII 
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Anas acuta. Recomptes màxims mensuals (DBCA, YBSA, ACMA i JPVF) 

Xarrasclet Anas querquedula (monotípica) 

(DBCA, YBSA, ACMA i JPVF); recompte màxim anual. 
Estatus al Delta. Poc comú en migració. Rar com a reproductor 

estival i hivernant. 
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Criteri de selecció. Cens hivernal. Dades d’interès fenològic. 

Cens nidificants. Màxim anual. Màxims mensuals. 

 
3 exs. a tot el delta el 7-28.I (ACMA i DBCA); cens ocells 
hivernants. 4 exs. mascles adults en plomatge nupcial i 1 
ex. femella d’edat indeterminada a l’illa de Buda el 22.II 
(DBCA); primera observació prenupcial segura. 11 pare-
lles reproductores segures a tot el delta (DBCA, YBSA, 
ACMA i JMAA); cens ocells nidificants. 272 exs. a tot el 
delta el 16.IV (DBCA, YBSA, ACMA i JPVF); recompte 

3 7

166

272

128

32 27 34

98

201

12 7

0

50

100

150

200

250

300

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

N
om

br
e 

ex
em

pl
ar

s

Mesos

Anas querquedula. Recomptes màxims mensuals (DBCA, YBSA, ACMA i 
JPVF) 

Xarrasclet Anas querquedula mascle de 1r hivern, l’Alfacada, 02.04.2015 
(Miquel Àngel García Reádigos) Ànec cullerot Anas clypeata (monotípica) 

màxim anual. 
Estatus al Delta. Abundant com a hivernant i en migració. Rar 

com a reproductor resident. 

Criteri de selecció. Cens hivernal. Cens nidificants. Màxim 

anual. Màximes mensuals. 

 
21.658 exs. a tot el delta el 7-28.I (ACMA i DBCA); cens 
ocells hivernants. 16 parelles reproductores segures a 
tot el delta (DBCA, YBSA, ACMA i JMAA); cens ocells 
nidificants. 25.360 exs. a tot el delta el 2.I (DBCA, YBSA, 
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Mesos
Anas clypeata. Recomptes màxims mensuals (DBCA, YBSA, ACMA i 
JPVF) 

Ànec cullerot Anas clypeata femella i mascle adults, el Clot, 09.04.2015 
(Joaquim Forner) 

Xarxet marbrenc Marmaronetta angustirostris 

(monotípica) 

ACMA i JPVF); recompte màxim anual. 
Estatus al Delta. Escàs com a hivernant i en migració. Rar com 

a reproductor resident. 

Criteri de selecció Cens hivernal. Cens nidificants. Màxim 

anual. Màxims mensuals. 

 
4 exs. a tot el delta el 7-28.I (ACMA i DBCA); cens ocells 
hivernants. 3 parelles reproductores segures a tot el 
delta (DBCA, YBSA, ACMA i JMAA); cens ocells nidifi-
cants. 17 exs. a tot el delta el 15.VI (DBCA, YBSA, AC-

4 4 4
5

7

17

11

6 6 6 6
5

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

N
om

br
e 

ex
em

pl
ar

s

Mesos

Marmaronetta angustirostris. Recomptes màxims mensuals (DBCA, 
YBSA, ACMA i JPVF) 
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Xibec Netta rufina (monotípica) 

MA i JPVF); recompte màxim anual. 
Estatus al Delta. Abundant com a hivernant i en migració. Co-

mú com a reproductor resident. 

Criteri de selecció. Cens hivernal. Màxim anual. Màxims men-

suals. 

 
4.513 exs. a tot el delta el 7-28.I (ACMA i DBCA); cens 
ocells hivernants. 1.930 parelles reproductores segures 
a tot el delta (DBCA, YBSA, ACMA i JMAA); cens ocells 
nidificants. 7.817 exs. a tot el delta el 16.IV (DBCA, YB-
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Netta rufina. Recomptes màxims mensuals (DBCA, YBSA, ACMA i JP-
VF) 

Xibec Netta rufina femella de 1r hivern i 4 polls, el Clot, 09.04.2015 
(Joaquim Forner) 

SA, ACMA i JPVF); recompte màxim anual. 
Estatus al Delta. Comú com a hivernant i en migració. Escàs 

com a estiuejant no reproductor. Rar com a reproductor resi-

dent.  

Criteri de selecció. Cens hivernal. Cens nidificants. Màxim 

anual. Màxims mensuals. 

 
607 exs. a tot el delta el 7-28.I (ACMA i DBCA); cens 
ocells hivernants. 12 parelles reproductores segures a 
tot el delta (DBCA, YBSA, ACMA i JMAA); cens ocells 
nidificants. 1.205 exs. a tot el delta l’16.X (DBCA, YBSA, 

Morell de cap roig Aythya ferina (monotípica) 
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Aythya ferina. Recomptes màxims mensuals (DBCA, YBSA, ACMA i 
JPVF) 

Morell xocolater Aythya nyroca (monotípica) 

ACMA i JPVF); recompte màxim anual. 
Estatus al Delta. Rar com a hivernant i en migració. 

Criteri de selecció. Cens hivernal. Dades d’interès fenològic. 

Màxim anual. Màxims mensuals. 

 
3 exs. a tot el delta el 7-28.I (ACMA i DBCA); cens ocells 
hivernants. 1 ex. femella d’edat indeterminada a l’illa de 
Buda el 23.III (DBCA); darrera observació prenupcial. 1 
ex. femella adulta a l’Embut el 2.X (DBCA); primera ob-
servació postnupcial. 5 exs. a tot el delta el 2.I i el 15.XII 
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Aythya nyroca. Recomptes màxims mensuals (DBCA, YBSA, ACMA i 
JPVF) 
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(DBCA, YBSA, ACMA i JPVF); recompte màxim anual. 
Estatus al Delta. Poc comú com a hivernant i en migració. 

Criteri de selecció. Cens hivernal. Dades d’interès fenològic. 

Màxim anual. Màxims mensuals. 

 
72 exs. a tot el delta el 7-28.I (ACMA i DBCA); cens 
ocells hivernants. 1 ex. femella a l’Embut el 14.V 
(DBCA); darrera observació prenupcial. 3 exs., 2 exs. 
juvenils i 1 ex. mascle adult, al Clot el 6.VIII (DBCA); 
primera observació postnupcial. 74 exs. a tot el delta el 
15.XI (DBCA, YBSA, ACMA i JPVF); recompte màxim 

Morell de plomall Aythya fuligula (monotípica) 
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Aythya fuligula. Recomptes màxims mensuals (DBCA, YBSA, ACMA i 
JPVF) 

anual. 
Estatus al Delta. Poc comú com a hivernant i en migració. 

Criteri de selecció. Cens hivernal. Màxim anual. Dades d’inter-

d’interès fenològic. Màxims mensuals. 

 
2 exs. a tot el delta el 7-28.I (ACMA i DBCA); cens ocells 
hivernants. 2 exs. femelles d’edat indeterminada enfront 
la Gola Nord el 6.IV (DBCA); darrera observació prenup-
cial. 11 exs. femelles/juvenils enfront la gola de l’estació 
de bombeig d’Illa de Riu el 22.X (DBCA); primera obser-
vació postnupcial. 32 exs. a tot el delta el 30.XII (DBCA, 

Ànec negre Melanitta nigra nigra 
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Melanitta nigra. Recomptes màxims mensuals (DBCA, YBSA, ACMA i 
JPVF) 

Ànec fosc Melanitta fusca fusca 

YBSA, ACMA i JPVF); recompte màxim anual. 
Estatus al Delta. Escàs com a hivernant i en migració.  

Criteri de selecció. Cens hivernal. Dades d’interès fenològic. 

Màxims mensuals. 

 
3 exs. a tot el delta el 7-28.I (ACMA i DBCA); cens ocells 
hivernants. 1 ex. femella d’edat indeterminada a la badia 
dels Alfacs el 24.III (DBCA); darrera observació prenup-
cial. 1 ex. femella de 1r hivern enfront la platja de l’illa de 
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Melanitta fusca. Recomptes màxims mensuals (DBCA, YBSA, ACMA i 
JPVF) 

Bec de serra mitjà Mergus serrator (monotípica) 

Buda el 16.XII (DBCA); primera observació postnupcial. 
Estatus al Delta. Poc comú com a hivernant i en migració. 

Criteri de selecció. Cens hivernal. Màxim anual. Dades d’inter-

rès fenològic. Màxims mensuals. 

 
49 exs. a tot el delta el 7-28.I (ACMA i DBCA); cens 
ocells hivernants i màxim anual. 2 exs. femelles de 1r 
hivern a la badia dels Alfacs el 2.IV (DBCA); darrera ob-
servació prenupcial. 2 exs., 1 ex. mascle adult i 1 ex. 
d’edat i sexe indeterminats, enfront la platja de l’illa de 
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Guatlla Coturnix coturnix coturnix 

Buda el 20.IX (MFRA); primera observació postnupcial. 
Estatus al Delta. Escàs en migració. Rar com a reproductor 

estival. Accidental com a hivernant. 

Criteri de selecció. Dades d’interès fenològic. 

 
1 ex. al salobrar del Serrallo el 23.III (DBCA); primera 
observació prenupcial. 2 exs. mascles cantant en camps 
d’ordi Hordeum vulgare a l’Enclusa i d’alfals Medicago 

sativa prop de l’ermita de l’Aldea, de finals d’abril a mit-
jan maig (DBCA); possibles reproduccions. 1 ex. a la 
tora Cremada, punta de la Banya, el 2.XI (DBCA); darre-
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Mergus serrator. Recomptes màxims mensuals (DBCA, YBSA, ACMA i 
JPVF) 
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Coturnix coturnix. Recull mensual del total d’exemplars detectats (DBCA, 
YBSA, ACMA i JMHA) 

Perdiu roja Alectoris rufa ssp. 

ra observació postnupcial. 
Estatus al Delta. Rar en qualsevol època de l’any, sense repro-

duir-s’hi. 

Criteri de selecció. Totes les dades rebudes. 

 
1 ex. mascle adult / 2n any calendari als erms de la Tan-
cada del 30.III al 31.XII (DBCA). 1 ex. al Trabucador el 

Perdiu roja Alectoris rufa ssp. mascle adult / 2n any calendari, erms de la Tancada, 23.12.2015 (David Bigas) 

Calàbria petita Gavia stellata (monotípica) 

20.IX (RGBA i GGRA). 
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Gavia stellata. Recomptes màxims mensuals (DBCA, YBSA, ACMA i 
JPVF) 

Gavia arctica. Recomptes màxims mensuals (DBCA, YBSA, ACMA, 
MILA, CODA i JPVF) 
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Gavia immer. Recomptes màxims mensuals (DBCA, YBSA, ACMA i 
JPVF) 

Calàbria agulla Gavia arctica arctica 

19.XII (DBCA); primera observació postnupcial. 
Estatus al Delta. Rar com a hivernant i en migració. 

Criteri de selecció. Cens hivernal. Dades d’interès fenològic. 

Màxims mensuals. 

 
2 exs. a tot el delta el 7-28.I (ACMA i DBCA); cens ocells 
hivernants. 1 ex. a la badia del Alfacs el 18.III (DBCA), 
darrera observació prenupcial. 1 ex. de 1r hivern a la 
mar de fora del Trabucador el 25.XI (DBCA); primera 

Calàbria grossa Gavia immer (monotípica) 

observació postnupcial. 
Estatus al Delta. Rar com a hivernant i en migració. 

Criteri de selecció. Cens hivernal. Dades d’interès fenològic. 

Màxims mensuals. 

 
3 exs. a tot el delta el 7-28.I (ACMA i DBCA); cens ocells 
hivernants. 1 ex. de 2n any calendari a la badia del Fan-
gar el 13.III (DBCA); darrera observació prenupcial. 1 ex. 
de 1r hivern a la badia dels Alfacs el 16.XII (DBCA); pri-

Baldriga cendrosa Calonectris diomedea 

(monotípica) 

mera observació postnupcial. 
Estatus al Delta. Poc comú com a estiuejant no reproductor i 

en migració. 

Criteri de selecció. Dades d’interès fenològic.  

 

1 ex. enfront la platja de l’illa de Buda el 25.III (DBCA); 
primera observació prenupcial. 1 ex. enfront la gola de 

Criteri de selecció. Màxims mensuals. 

Ocell de tempesta Hydrobates pelagicus 

(monotípica) 

Estatus al Delta. Rar com a hivernant i en migració. 

Criteri de selecció. Cens hivernal. Dades d’interès fenològic. 

Màxims mensuals. 

 
3 exs. a tot el delta el 7-28.I (ACMA i DBCA); cens ocells 
hivernants. 1 ex. de 2n any calendari a la mar de fora del 
Trabucador el 20.III (DBCA); darrera observació prenup-
cial. 1 ex. de 1r hivern enfront la platja de l’illa de Buda el 

Baldriga mediterrània Puffinus yelkouan 

(monotípica) 

Sorrapa el 18.X (DBCA); darrera observació postnupcial. 
Estatus al Delta. Escàs com a no reproductor en qualsevol 

període de l’any. 

Baldriga balear Puffinus mauretanicus 

(monotípica) 

Criteri de selecció. Sumatoris mensuals. 

Estatus al Delta. Comú com a hivernant i en migració. Rar com 

a estiuejant no reproductor. 
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Puffinus yelkouan. Recull mensual del total d’exemplars observats 
(DBCA i PJAA) 
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Puffinus mauretanicus. Agrupacions màximes mensuals (DBCA, OCVA, 
PJAA i TKKA) 

Baldriga balear Puffinus mauretanicus, mar de l’Ebre, 26.04.2015 (Àlex 
Rollan) 
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Hydrobates pelagicus. Recull mensual del total d’exemplars observats 
(DBCA, OCVA, PJAA, ARAA i VTGA) 

Ocell de tempesta Hydrobates pelagicus enfront el port de l’Ametlla de Mar, 03.05.2015 (Pere Josa)  

Estatus al Delta. Poc comú com a estiuejant no reproductor i 

en migració. 

Criteri de selecció. Dades d’interès fenològic. Dades d’interès 

numèric. Sumatoris mensuals. 

 

2 exs. enfront la gola de Migjorn el 23.IV (DBCA); prime-
ra observació prenupcial. 40 exs. a unes 3 milles nàuti-
ques enfront el port de l’Ametlla de Mar el 3.V (PJAA); 
concentració destacable. 1 ex. enfront la gola de Migjorn 
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Mascarell Morus bassanus (monotípica) 

el 15.X (DBCA); darrera observació postnupcial. 
Estatus al Delta. Comú a l’hivern i en migració. Rar com a 

estiuejant no reproductor. 

Criteri de selecció. Dades d’interès fenològic. 

 

Observacions regulars d’un mínim de 6 exs. immadurs, 3 
exs. de 2n any, 2 exs. de 3r any i 1 ex. de 4rt any calen-
dari, al llarg de juny, juliol, agost i setembre (DBCA, RG-
BA, JMAA, JPPF i XRDA); observacions estivals. 1 ex. 
juvenil enfront la gola de Migjorn el 18.IX (DBCA); prime-

ra observació postnupcial segura. 
Estatus al Delta. Abundant com a hivernant i en migració. Rar 

com a estiuejant. Accidental com a reproductor resident. 

Criteri de selecció. Cens hivernal. Dades d’interès fenològic. 

 
3.639 exs. a tot el delta el 7-28.I (ACMA i DBCA); cens 
ocells hivernants. Un mínim de 8 exs., 6 exs. de 2n any 
calendari i 2 exs. de 3r any calendari, a diferents locali-
tats del delta al llarg de tot l’estiu (DBCA); observacions 
d’exemplars estiuejants. 1 ex. juvenil a la Tancada el 

Corb marí gros Phalacrocorax carbo sinensis 

Corb marí gros Phalacrocorax carbo sinensis de 2n hivern, Madalenes, 
02.11.2015 (David Bigas) 

Corb marí emplomallat Phalacrocorax aristotelis 
desmarestii 

22.VIII (DBCA); primera observació postnupcial segura. 
Estatus al Delta. Escàs com a no reproductor al llarg de tot 

l’any. 

10

13

18

23

27

32

21
22

20
18

14

9

0

5

10

15

20

25

30

35

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

N
om

br
e 

ex
em

pl
ar

s

Mesos

Phalacrocorax aristotelis desmarestii. Recomptes màxims mensuals 
(DBCA, YBSA, PJAA i JMAA) 

Bitó Botaurus stellaris stellaris 

Criteri de selecció. Màxims mensuals. 

Estatus al Delta. Escàs com a hivernant i en migració. Acciden-

tal com a reproductor resident. 

Criteri de selecció. Cens hivernal. Dades d’interès fenològic. 

Sumatoris mensuals. 
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Botaurus stellaris. Recull mensual del total d’exemplars observats 
(DBCA, MBJA, YBSA, ACMA, JGVA, MILA, DSPA i JVCA) 

 
9 exs. a tot el delta el 7-28.I (ACMA i DBCA); cens ocells 
hivernants. 1 ex. a l’Embut el 19.IV; darrera observació 
prenupcial (DBCA). 1 ex. a la Quartera, illa de Buda, el 

Martinet menut Ixobrychus minutus minutus 

12.IX (DBCA); primera observació postnupcial. 
Estatus al Delta. Comú com a reproductor estival i en migració. 

Rar com a hivernant. 

Criteri de selecció. Cens hivernal. 
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Martinet de nit Nycticorax nycticorax nycticorax 

 

2 exs. a tot el delta el 7-28.I (ACMA i DBCA); cens ocells 

Martinet menut Ixobrychus minutus minutus mascle adult, el Goleró, 
22.08.2015 (Thomas Kuppel) 

Martinet menut Ixobrychus minutus minutus juvenil, l’Embut, 15.10.2015 
(Klaus Strosberg). 

hivernants.  
Estatus al Delta. Comú com a reproductor resident, hivernant i 

en migració.  

Criteri de selecció. Cens hivernal.  

 

1.702 exs. a tot el delta el 7-28.I (ACMA i DBCA); cens 
Martinet de nit Nycticorax nycticorax nycticorax adult, gola de Migjorn, 
23.08.2015 (Thomas Kuppel) 

ocells hivernants.  
Estatus al Delta. Comú com a reproductor estival i en migració. 

Rar com a hivernant. 

Criteri de selecció. Cens hivernal. 

 
12 exs. a tot el delta el 7-28.I (ACMA i DBCA); cens 

Martinet ros Ardeola ralloides (monotípica) 

Martinet ros Ardeola ralloides adult en plomatge hivernal, illa de Buda, 
21.10.2015 (David Bigas) 

Esplugabous Bubulcus ibis ibis 

ocells hivernants. 
Estatus al Delta. Abundant com a hivernant i en migració. Co-

mú com a reproductor resident. 

Criteri de selecció. Cens hivernal.  

 
1.829 exs. a tot el delta el 7-28.I (ACMA i DBCA); cens 

ocells hivernants. 
Estatus al Delta. Accidental al llarg de tot l’any. 

Criteri de selecció. Totes les dades rebudes. 

 
1 ex. adult a diverses localitats, però especialment als 
voltants del cementiri del Poblenou, de l’1.I al 31.XII 
(DBCA, FBAA, CLAA, JMAA, VTGA i CTRA); present al 

Martinet dels esculls x martinet blanc Egretta 
gularis gularis x Egretta garzetta garzetta 

Esplugabous Bubulcus ibis ibis adult mudant a plomatge estival, illa de 
Buda, 28.03.2015 (David Bigas) 
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delta des de 2006.  
Estatus al Delta. Abundant com a hivernant i en migració. Co-

mú com a reproductor resident. 

Criteri de selecció. Cens hivernal. 

 
2.458 exs. a tot el delta el 7-28.I (ACMA i DBCA); cens 

 

Martinet dels esculls x martinet blanc Egretta gularis x garzetta adult en plomatge hivernal, arrossars del Través, 16.11.2015 (David Bigas) 

Martinet blanc Egretta garzetta garzetta 

Martinet blanc Egretta garzetta garzetta adult en plomatge estival, gola de 
Migjorn, 21.03.2015 (Miquel Àngel García Reàdigos) 

Agró blanc Ardea alba alba 

ocells hivernants. 
Estatus al Delta. Comú com a hivernant i en migració. Poc 

comú com a estiuejant no reproductor. Escàs com a reproductor 

resident. 
Criteri de selecció. Cens hivernal.  

 

1.560 exs. a tot el delta el 7-28.I (ACMA i DBCA); cens 

ocells hivernants. 
Estatus al Delta. Abundant com a hivernant i en migració. Co-

mú com a estiuejant no reproductor. Poc comú com a reproduc-

tor resident. 

Criteri de selecció. Cens hivernal. 

 
5.773 exs. a tot el delta el 7-28.I (ACMA i DBCA); cens 

Agró blanc Ardea alba alba adult en plomatge hivernal, illa de Mar, 
05.02.2015 (Miquel Àngel García Reádigos) 

Bernat pescaire Ardea cinerea cinerea 
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Bernat pescaire Ardea cinerea cinerea adult en plomatge hivernal, illa de 
Mar, 05.02.2015 (Miquel Àngel García Reádigos) 

Agró roig Ardea purpurea purpurea juvenil, gola de Migjorn, 10.11.2015 
(David Bigas) 

Cigonya negra Ciconia nigra juvenil, camps de gespa de la finca Migjorn, 
19.09.2015 (Ramon Prat) 
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Ciconia nigra. Recull mensual del total d’exemplars observats (PBCA, 
DBCA, YBSA, MFCA, ENFA, RPEA, IRPA i FVEA) 

ocells hivernants. 
Estatus al Delta. Comú com a reproductor estival i en migració. 

Accidental com a hivernant. 

Criteri de selecció. Dades d’interès fenològic.  

 

1 ex. a la Nòria el 2.III (XRDA i JBAB); primera observa-
ció prenupcial. 1 ex. de 1r hivern a la gola de Migjorn el 
10.XI (DBCA); darrera observació postnupcial. 1 ex. de 

Agró roig Ardea purpurea purpurea 

Cigonya negra Ciconia nigra (monotípica) 

1r hivern a la Platjola del 6 al 31.XII (MILA i DBCA); ob-
servacions hivernals. 
Estatus al Delta. Rar en migració. Accidental com a hivernant. 

Criteri de selecció. Cens hivernal. Dades d’interès fenològic. 

Sumatoris mensuals. 

 

3 exs. a tot el delta el 7-28.I (ACMA i DBCA); cens ocells 
hivernants. 1 ex. adult en migració activa direcció nord 
sobre Deltebre el 10.V (DBCA); darrera observació pre-

Cigonya blanca Ciconia ciconia ciconia 

nupcial. 1 ex. juvenil al Riet el 26.VII (DBCA, ENFA i 
IRPA); primera observació postnupcial. 
Estatus al Delta. Poc comú en migració. Escàs com a hiver-

nant. 

Criteri de selecció. Cens hivernal. Dades d’interès fenològic. 

Sumatoris mensuals. 

 
26 exs. a tot el delta el 7-28.I (ACMA i DBCA); cens 
ocells hivernants. 5 exs. en migració activa direcció nord 
sobre l’Esquerra el 21.V (DBCA); darrera observació 
prenupcial. 4 exs. en migració activa direcció sud-oest 

Cigonya blanca Ciconia ciconia ciconia 2n any calendari, arrossars de la 
finca Erms Salats, 14.10.2015 (Klaus Strosberg) 
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3.767 exs. a tot el delta el 7-28.I (ACMA i DBCA); cens 
ocells hivernants.  
Estatus al Delta. Poc comú com a hivernant i en migració. Rar 

com a estiuejant no reproductor. 

Criteri de selecció. Cens hivernal. Dades d’interès fenològic. 

Màxim anual. Màxims mensuals. 

 
76 exs. a tot el delta el 7-28.I (ACMA i DBCA); cens 
ocells hivernants. 7 exs., 5 exs. de 2n any calendari i 2 
exs. adults, a l’illa de Buda el 29.V; darrera observació 
prenupcial (DBCA). 3 exs. de 2n any calendari a l’illa de 
Buda, i puntualment a Bombita, entre el 30.V i el 28.VI 
sense cap indici de reproducció (DBCA i YBSA); obser-
vacions d’exs. estiuejants no reproductors. 6 exs., 3 exs. 
de 2n any calendari, 2 exs. adults i 1 ex. juvenil, a l’illa 
de Buda el 29.VI (DBCA); primera observació postnupci-

als Muntells el 7.VIII (DBCA); primera observació post-
nupcial. 
Estatus al Delta. Abundant com a hivernant i en migració. Co-

mú com a reproductor resident. 

Criteri de selecció. Cens hivernal. 

 

al segura. 156 exs. a tot el delta l’1.XII (DBCA, YBSA, 
ACMA i JPVF); recompte màxim anual. 
Estatus al Delta. Abundant com a hivernant i en migració. Co-

mú com a reproductor resident. 

Criteri de selecció. Cens hivernal. Màxim anual. Màxims men-

suals. 

 
12.346 exs. a tot el delta el 7-28.I (ACMA i DBCA); cens 

Flamenc Phoenicopterus roseus (monotípica) 
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Ciconia ciconia. Recull mensual del total d’exemplars observats (CBCA, 
DBCA, YBSA, ACMA, DLBA, MLBA, CMAA, KMAA, FPAA, XRDA, VTGA 
i FVEA) 

Capó reial Plegadis falcinellus falcinellus 

Capó reial Plegadis falcinellus falcinellus adult en plomatge nupcial, arros-
sars del Tramuntano, 01.06.2015 (Klaus Strosberg) 

Becplaner Platalea leucorodia leucorodia 
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Platalea leucorodia. Recomptes màxims mensuals (DBCA, YBSA, ACMA 
i JPVF) 

Becplaner Platalea leucorodia leucorodia 1r hivern, Riet Vell, 13.05.2015 
(Quico Serra i Òscar Cubells) 

Flamenc Phoenicopterus roseus adults, l’Alfacada, 18.04.2015 (Ignacio 
López González) 
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ocells hivernants. 15.270 exs. a tot el delta el 2.I (DBCA, 
YBSA, ACMA i JPVF); recompte màxim anual. 
Estatus al Delta. Comú com a reproductor resident, hivernant i 

en migració. 

Criteri de selecció. Cens hivernal. Cens nidificants. 

 
572 exs. a tot el delta el 7-28.I (ACMA i DBCA); cens 
ocells hivernants. 176 parelles reproductores segures a 
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Phoenicopterus roseus. Recomptes màxims mensuals (DBCA, YBSA, 
ACMA i JPVF) 

Cabusset Tachybaptus ruficollis ruficollis 

Cabusset Tachybaptus ruficollis ruficollis adult en plomatge nupcial i 1 poll, 
Riet Vell, 13.06.2015 (Joaquim Forner) 

Cabussó emplomallat Podiceps cristatus cristatus 

tot el delta (DBCA, YBSA, ACMA i JMAA); cens ocells 
nidificants. 
Estatus al Delta. Poc comú com a reproductor resident. Comú 

com a hivernant i en migració. 

Criteri de selecció. Cens hivernal. Cens nidificants. 
 
517 exs. a tot el delta el 7-28.I (ACMA i DBCA); cens 
ocells hivernants. 128 parelles reproductores segures a 

Cabussó emplomallat Podiceps cristatus cristatus adult en plomatge nupci-
al, el Clot, 12.05.2015 (Joaquim Forner) 

Cabussó emplomallat Podiceps cristatus cristatus 1r hivern, el Clot, 
27.09.2015 (Klaus Strosberg) Cabussó gris Podiceps grisegena grisegena 

tot el delta (DBCA, YBSA, ACMA i JMAA); cens ocells 
nidificants. 
Estatus al Delta. Accidental com a hivernant i en migració. 

Criteri de selecció. Totes les dades rebudes. 
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Podiceps auritus. Recomptes màxims mensuals (DBCA, YBSA i ACMA) 

Cabussó orellut Podiceps auritus (monotípica) 

1 ex. al mar entre la gola de les Olles i el port de 
l’Ampolla del 19 al 21.XII (DBCA). Tercer registre pel 
delta. 
Estatus al Delta. Rar com a hivernant i en migració. 

Criteri de selecció. Cens hivernal. Dades d’interès fenològic. 

Màxims mensuals. 
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i JMAA); cens ocells nidificants. 3 exs. adults mudant a 
plomatge hivernal a la punta de la Banya el 29.VII 
(DBCA); primera observació postnupcial. 
Estatus al Delta. Poc comú en migració. 

Criteri de selecció. Dades d’interès fenològic. 

 
26 exs. en migració activa direcció nord sobre els arros-
sars d’Illa de Cort el 24.IV (DBCA); primera observació 
prenupcial. 2 exs. en migració activa direcció nord sobre 
els arrossars de la Teulada el 27.V (DBCA); darrera ob-
servació prenupcial. 5 exs. en migració activa direcció 
sud-oest sobre Deltebre el 19.VIII (DBCA); primera ob-

darrera observació postnupcial. 2 exs. a la badia dels 
Alfacs del 22 al 31.XII (DBCA); primera observació post-
nupcial. 
Estatus al Delta. Comú com a hivernant i en migració. Rar com 

a reproductor resident. 

Criteri de selecció. Cens hivernal. Dades d’interès fenològic. 

Cens nidificants. 

 
408 exs. a tot el delta el 7-28.I (ACMA i DBCA); cens 
ocells hivernants. 1 ex. a la badia del Fangar el 6.V 
(DBCA); darrera observació prenupcial. 4 parelles repro-
ductores segures a tot el delta, localitzades a l’illa de 
Buda (2), l’Embut i l’Encanyissada (DBCA, YBSA, ACMA 

1 ex. a tot el delta el 7-28.I (ACMA i DBCA); cens ocells 
hivernants. 1 ex. a la badia dels Alfacs el 9.III (DBCA); 

Cabussó collnegre Podiceps nigricollis nigricollis 

Cabussó collnegre Podiceps nigricollis nigricollis, la Gaita, 17.02.2015 
(David Bigas) 

Aligot vesper Pernis apivorus (monotípica) 

Aligot vesper Pernis apivorus juvenil, arrossars del Matà, 20.09.2015 
(Francesc Vidal) 

Milà negre Milvus migrans migrans 

servació postnupcial. 2 exs. en migració activa direcció 
sud sobre el Trabucador el 24.X (DBCA); darrera obser-
vació postnupcial. 
Estatus al Delta. Poc comú en migració. Accidental com a 

reproductor resident, hivernant i estiuejant no reproductor. 

Criteri de selecció. Dades d’interès fenològic. Cens nidificants. 

 
4 exs. en migració activa direcció nord a l’Esquerra el 
16.III (DBCA); primera observació prenupcial. 1 ex. en 
migració activa a l’illa de Buda el 28.IV (YBSA); darrera 
observació prenupcial. 1 parella reproductora segura a 
tot el delta, volen 2 polls, localitat confidencial (DBCA, 
YBSA i ACMA); cens ocells nidificants. 1 ex. en migració 

Milà negre Milvus migrans migrans de 2n any calendari, finca lo Capità, 
19.05.2015 (Klaus Strosberg) 

Àguila marcenca Circaetus gallicus (monotípica) 

activa al port de l’Ametlla de Mar el 8.VIII (SEAA); prime-
ra observació postnupcial. 1 ex. al mirador de l’Embut el 
3.X (LTBB); darrera observació postnupcial. 
Estatus al Delta. Poc comú en migració. 

Criteri de selecció. Dades d’interès fenològic. 

 
1 ex. en migració activa direcció nord al camí del Pas, Àguila marcenca Circaetus gallicus adult, finca Erms Salats, 11.09.2015 

(Joaquim Forner) 
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prop del mas del Rampaire, el 2.III (DBCA); primera ob-
servació prenupcial. 1 ex. aturat al cablatge telefònic a la 
sortida dels Muntells el 6.V; darrera observació prenupci-
al (DBCA). 1 ex. en vol sobre els camps de la finca Erms 
Salats el 19.VIII (DBCA); primera observació postnupci-
al. 1 ex. juvenil aturat en una torre elèctrica al desguàs 

Arpella vulgar Circus aeruginosus aeruginosus 

de Madalenes el 8.XI (DBCA); darrera observació post-
nupcial. Aquest exemplar es trobat finalment electrocutat 
a l’última torre de la línia el 14.XI (JMSA i DBCA). 
Estatus al Delta. Comú com a hivernant i en migració. Rar com 

a estiuejant no reproductor. 

Criteri de selecció. Cens hivernal. Dades d’interès fenològic. 

 
505 exs. a tot el delta el 7-28.I (ACMA i DBCA); cens 
ocells hivernants. Repetides observacions de 4 exs. (1 
mascle de 3r any calendari, 1 femella adulta i 2 femelles 
de 2n any calendari) a diferents localitats del delta, espe-
cialment al filtre verd de l’Embut, al llarg de finals de 
maig, juny i juliol, sense cap indici de reproducció 
(DBCA, ACMA i VTGA); observacions d’estiuejants no 

Arpella vulgar Circus aeruginosus aeruginosus mascle de 2n any calenda-
ri, el Garxal, 20.05.2015 (Klaus Strosberg) 

Arpella pàl·lida Circus cyaneus cyaneus 

reproductors. 1 ex. juvenil als arrossars de la finca DAC-
SA el 25.VII (DBCA); primera observació postnupcial 
segura. 
Estatus al Delta. Escàs en migració. Rar com a hivernant. 

Criteri de selecció. Cens hivernal. Dades d’interès fenològic. 

Sumatoris mensuals. 

 
4 exs. a tot el delta el 7-28.I (ACMA i DBCA); cens ocells 
hivernants. 1 ex. femella d’edat indeterminada als arros-
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Circus cyaneus. Recull mensual del total d’exemplars observats (DBCA, 
YBSA, ACMA, BFFA, MILA, CODA i APSA) 

Arpella pàl·lida russa Circus macrourus 

(monotípica) 

sars de la finca Casablanca el 12.IV (DBCA); darrera 
observació prenupcial. 1 ex. juvenil a la punta de la Ba-
nya el 14.IX (DBCA); primera observació prenupcial. 
Estatus al Delta. Accidental en migració.  

Criteri de selecció. Totes les dades rebudes. 

 
1 ex. mascle adult en migració activa direcció nord als 
arrossars de Mamellots el 25.III (MGRA). 1 ex. adult fe-
mella en migració activa direcció nord als arrossars de 

Arpella pàl·lida russa Circus macrourus mascle adult, arrossars de Mame-
llots, 25.03.2015 (Miquel Àngel García Reádigos) 

Esparver cendrós Circus pygargus (monotípica) 

Secanella el 26.III (DBCA i YBSA). 1 ex. juvenil a l’inici 
del Trabucador el 21.IX (JMAA i CDBA). Segon, tercer i 
quart registres al delta. 
Estatus al Delta. Escàs en migració. Accidental com a repro-

ductor estival. 

Criteri de selecció. Dades d’interès fenològic. Sumatoris men-

suals. 

 
1 ex. mascle adult als arrossars del Matà el 21.III 
(DBCA); primera observació prenupcial. 1 ex. femella als 
erms dels ullals de Panxa el 16.V (DBCA); darrera ob-
servació prenupcial. 1 ex. juvenil als camps de gespa de 



Documents del Parc 02/2018 Anuari Ornitològic del delta de l’Ebre, 2015 

25 

2

13

9

11

12

1

0

5

10

15

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

N
om

br
e 

ex
em

pl
ar

s

Mesos

Circus pygargus. Recull mensual del total d’exemplars observats (DBCA, 
CDFA, DDAA, DSPA i RGBA) 

Esparver vulgar Accipiter nisus nisus 

la finca Migjorn el 9.VIII (DBCA); primera observació 
postnupcial. 1 ex. juvenil als erms de la Tancada el 19.X 
(DBCA); darrera observació postnupcial. 
Estatus al Delta. Escàs en migració. Rar com a hivernant. 

Criteri de selecció. Cens hivernal. Dades d’interès fenològic. 

Sumatoris mensuals. 

 

5 exs. a tot el delta el 7-28.I (ACMA i DBCA); cens ocells 
hivernants. 1 ex. femella de 2n any calendari a l’illa de 

Esparver cendrós Circus pygargus juvenil, erms de la Tancada, 
22.09.2015 (Martí Franch) 

Aligot comú Buteo buteo buteo juvenil, Riet Vell, 25.12.2015 (Raül Miralta 
Gamisans) 
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Accipiter nisus. Recull mensual del total d’exemplars observats (DBCA, 
YBSA, ACMA, CODA, BFFA, RGBA, FHBA, MILA, AJVA, CLAA, QMAA i 
VTGA) 

Aligot comú Buteo buteo buteo 

Buda el 20.IV (DBCA); darrera observació prenupcial. 1 
ex. femella juvenil a l’illa de Buda l’11.IX (DBCA); prime-
ra observació postnupcial.  
Estatus al Delta. Poc comú com a hivernant i en migració. 

Criteri de selecció. Cens hivernal. Dades d’interès fenològic. 

 
54 exs. a tot el delta el 7-28.I (ACMA i DBCA); cens 
ocells hivernants. 1 ex. de 2n any calendari a l’illa de 

Buda el 29.IV (DBCA i YBSA); darrera observació pre-
nupcial. 1 ex. juvenil a l’illa de Buda el 29.VIII (DBCA i 
JLLA); primera observació postnupcial. 
Estatus al Delta. Escàs en migració. Rar com a hivernant. 

Criteri de selecció. Cens hivernal. Dades d’interès fenològic. 

Màxim anual. Màxims mensuals. 

 
7 exs. a tot el delta el 7-28.I (ACMA i DBCA); cens ocells 
hivernants. 1 ex. de 2n any calendari de fase clara a l’illa 
de Buda el 2.V (DBCA); darrera observació postnupcial. 
1 ex. juvenil de fase clara a l’illa de Buda el 16.VIII 

Àguila calçada Aquila pennata (monotípica) 

Àguila cuabarrada Aquila fasciata fasciata 

(DBCA i JLLA); primera observació postnupcial. 24 exs. 
a tot el delta el 15.IX (DBCA, YBSA, ACMA i JPVF); re-
compte màxim anual. 
Estatus al Delta. Rar en qualsevol època de l’any, sense repro-

duir-s’hi. 

Criteri de selecció. Totes les dades rebudes. 
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Aquila pennata. Recomptes màxims mensuals (DBCA, YBSA, ACMA i 
JPVF) 

Àguila calçada Aquila pennata de 2n any calendari, la Platjola, 12.09.2015 
(David Bigas) 

Àguila pescadora Pandion haliaetus haliaetus 

sent a la zona des del 12.XII de 2014. 1 ex. de 2n any 
calendari, molt probablement el mateix de l’hivern ante-

 
1 ex. juvenil a l’illa de Buda de l’1.I al 8.II (DBCA); pre-

Àguila pescadora Pandion haliaetus haliaetus femella de 1r hivern, prop de 
la Tancada, 25.12.2015 (Vicente Tamarit Garcerá) 

Pandion haliaetus. Recomptes màxims mensuals (DBCA, YBSA, ACMA i 
JPVF) 

rior, a l’illa de Buda del 31.X al 5.XII (DBCA). 
Estatus al Delta. Escàs en migració. Rar com a hivernant i 

estiuejant no reproductor. 

Criteri de selecció. Cens hivernal. Dades d’interès fenològic. 

Màxim anual. Màxims mensuals. 

 
8 exs. a tot el delta el 7-28.I (ACMA i DBCA); cens ocells 
hivernants. 3 exs. de 2n any calendari, 2 exs. a l’illa de 
Buda i 1 ex. a l’Encanyissada, el 16.V (DBCA); darrera 
observació prenupcial segura. 1 ex. de 2n any calendari 
al llarg de maig, juny i juliol a l’illa de Buda (DBCA, JLLA 
i AZSA); observacions estivals. 1 ex. juvenil a la punta 

8

3

8 8

11

1 1

4

9

10

7 7

0

2

4

6

8

10

12

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

N
om

br
e 

ex
em

pl
ar

s

Mesos

Rascló Rallus aquaticus aquaticus Rascló Rallus aquaticus aquaticus adult, Riet Vell, 16.11.2015 (Joaquim 
Forner) 

de la Banya el 28.VIII (CDBA); primera observació post-
nupcial segura. 10 exs. a tot el delta l’1.X (DBCA, YBSA, 
ACMA i JPVF); recompte màxim anual. 
Estatus al Delta. Abundant com a hivernant i en migració. Co-

Polla pintada Porzana porzana (monotípica) 

mú com a reproductor resident. 
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Criteri de selecció. Cap observació compleix els criteris de 

selecció. 

Estatus al Delta. Poc comú en migració. Rar com a hivernant. 

Criteri de selecció. Dades d’interès fenològic. Sumatoris men-

suals. 

 

1 ex. al Riet el 23.II (DBCA i JPBA); primera observació 
prenupcial. 1 ex. a la Quartera, illa de Buda, el 9.V 
(DBCA); darrera observació prenupcial. 1 ex. a l’Alf-
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Porzana porzana. Recull mensual del total d’exemplars observats 
(DBCA, JLLA i JPBA) 

Rasclet Porzana parva (monotípica) 

acada el 9.IX (DBCA); primera observació postnupcial. 1 
ex. a la Quartera, illa de Buda, el 7.XI (DBCA); darrera 
observació postnupcial. 
Estatus al Delta. Rar en migració. Accidental com a reproduc-

tor estival.  

Criteri de selecció. Totes les dades rebudes. 

 
1 ex. mascle a l’Alfacada el 22.II (MBJA); primera obser-
vació prenupcial. 1 ex mascle als arrossars de la finca 
d’Algueró el 25.II (DBCA). 3 exs., 2 exs. mascles i 1 ex. 
femella, a la Quartera, illa de Buda, del 20 al 28.III 
(DBCA). 1 ex. femella a l’Alfacada el 16.IV (DBCA). 1 ex. 

femella a la Platjola el 4.V (DBCA). 1 ex. mascle a la 
Quartera, illa de Buda, el 19.V (DBCA); darrera observa-
ció prenupcial. 
Estatus al Delta. Rar en migració. Accidental com a reproduc-

tor estival. 

Criteri de selecció. Totes les dades rebudes. 

 
1 ex. a la Quartera, illa de Buda, el 19.IV (DBCA). 1 ex. 
al Violí vist o escoltat en diferents dates entre el 20.IV i el 

Rascletó Porzana pusilla intermedia 

Polla d’aigua Gallinula chloropus chloropus 

7.VI (DBCA); dada de nidificació probable. 1 ex. juvenil 
trobat depredat, probablement per un gat Felis catus 

assilvestrat, a l’Alfacada el 19.IX (RGLA). 

Polla d’aigua Gallinula chloropus chloropus mascles adult i de 1r hivern, 
Riet Vell, 14.06.2015 (Joaquim Forner) 

Polla blava Porphyrio porphyrio porphyrio 

Estatus al Delta. Abundant com a reproductor resident. 

Criteri de selecció. Cap observació compleix els criteris de 

selecció. 

Polla blava Porphyrio porphyrio porphyrio de 1r estiu, illa de Buda, 
03.05.2015 (David Bigas) 

Fotja vulgar Fulica atra atra 

Estatus al Delta. Abundant com a reproductor resident. 

Criteri de selecció. Cap observació compleix els criteris de 

selecció. 

Estatus al Delta. Abundant com a hivernant i en migració. Co-

mú com a reproductor resident. 

Criteri de selecció. Cens hivernal. Cens nidificants. Màxim 

anual. Màxims mensuals. 
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Fotja banyuda Fulica cristata (monotípica) 

 
30.902 exs. a tot el delta el 7-28.I (ACMA i DBCA); cens 
ocells hivernants. 6.569 parelles reproductores segures 
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Fulica atra. Recomptes màxims mensuals (DBCA, YBSA, ACMA i JPVF) 

Fotja vulgar Fulica atra atra de 1r hivern, l’Encanyissada, 17.10.2016 
(David Bigas) 

a tot el delta (DBCA, YBSA, ACMA i JMAA); cens ocells 
nidificants. 37.181 exs. a tot el delta el 17.XI (DBCA, 
YBSA, ACMA i JPVF); recompte màxim anual. 
Estatus al Delta. Rar com a reproductor resident, hivernant i en 

migració. 

Criteri de selecció. Cens hivernal. Cens nidificants. Màxim 

anual. Màxims mensuals. 

 
3 exs. a tot el delta el 7-28.I (ACMA i DBCA); cens ocells 
hivernants. 7 parelles reproductores segures a tot el del-

ta (DBCA, YBSA, ACMA i JMAA); cens ocells nidificants. 
22 exs. a tot el delta el 16.VI (DBCA, YBSA, ACMA i 
JPVF); recompte màxim anual. 
Estatus al Delta. Poc comú en migració. Rar com a hivernant. 

Criteri de selecció. Cens hivernal. Dades d’interès fenològic. 
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Fulica cristata. Recomptes màxims mensuals (DBCA, YBSA, ACMA i 
JPVF) 

Grua Grus grus grus  
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Grua Grus grus grus juvenil i adult, arrossars de la Casota, 28.12.2015 
(Francesc Vidal) 

Grus grus. Recull mensual del total d’exemplars observats (DBCA, MF-
CA, XRDA, MSBA i VTGA) 

Sumatoris mensuals. 

 
2 exs. a tot el delta el 7-28.I (ACMA i DBCA); cens ocells 
hivernants. 11 exs. en migració activa direcció nord so-
bre els arrossars de Cabussó el 6.II (DBCA); primera 
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observació prenupcial. 3 exs. als arrossars d’Api i Juli-
vert el 18.IV (DBCA); darrera observació prenupcial. 130 

Cames llargues Himantopus himantopus himantopus juvenil, l’Alfacada, 
04.04.2015 (Raül Miralta Gamisans) 

Cames llargues Himantopus himantopus himantopus mascle adult, l’Al-
facada, 04.04.2015 (Quico Serra i Òscar Cubells) 

Torlit Burhinus oedicnemus oedicnemus 

exs. repartits en diversos grups a Deltebre i els Muntells 
el 3.XI (DBCA i MFCA); primeres observacions postnup-
cials.  
Estatus al Delta. Escàs com a hivernant i en migració. 

Criteri de selecció. Cens hivernal. Dades d’interès fenològic. 

Sumatoris mensuals. 

 
84 exs. a tot el delta el 7-28.I (ACMA i DBCA); cens 
ocells hivernants. 1 ex. a l’Esquerra el 22.III (DBCA); 
darrera observació prenupcial. 1 ex. als erms de la Tan-
cada el 16.X (DBCA); primera observació postnupcial. 4 
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Burhinus oedicnemus. Recull mensual del total d’exemplars observats 
(DBCA, ACMA, CDBA i JMAA) 

Cames llargues Himantopus himantopus 
himantopus 

exs. a l’Esquerra el 6.XI (DBCA); primera observació 
postnupcial del grup hivernal. 98 exs. a l’Esquerra el 2.I 
(DBCA i SFBA); recompte màxim anual. 
Estatus al Delta. Abundant en migració. Comú com a reproduc-

tor estival. Rar com a hivernant. 

Criteri de selecció. Cens hivernal. Dades d’interès fenològic. 

 
3 exs. a tot el delta el 7-28.I (ACMA i DBCA); cens ocells 
hivernants. 7 exs. mascles i 4 exs. femelles adults a la 
Quartera, illa de Buda, el 8.III (DBCA); primera observa-
ció prenupcial segura. 10 exs. de 1r hivern a la Quartera, 
illa de Buda, el 13.XI (DBCA); darrera observació post-

Bec d’alena Recurvirostra avosetta (monotípica) 

nupcial segura. 2 exs. de 1r hivern a tot el delta entre el 
14.XI i el 31.XII (DBCA i JLLA); observacions hivernals. 
Estatus al Delta. Abundant en migració. Comú com a reproduc-

tor resident i hivernant. 

Criteri de selecció. Cens hivernal. Cens nidificants. 

 Bec d’alena Recurvirostra avosetta femella de 1r hivern, arrossars de la 
finca Migjorn, 21.08.2015 (David Bigas) 
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2.267 exs. a tot el delta el 7-28.I (ACMA i DBCA); cens 
ocells hivernants. 271 parelles reproductores segures a 

Garsa de mar Haematopus ostralegus ostralegus 

tot el delta (DBCA, YBSA, ACMA, CDBA i JMAA); cens 
ocells nidificants. 
Estatus al Delta. Poc comú en migració. Escàs com a repro-

ductor estival. Rar com a hivernant. 

Criteri de selecció. Cens hivernal. Cens nidificants. 

 
15 exs. a tot el delta el 7-28.I (ACMA i DBCA); cens 
ocells hivernants. 16 parelles reproductores segures a 

Garsa de mar Haematopus ostralegus ostralegus mascle adult, punta del Fangar, 12.07.2015 (David Bigas) 

Daurada petita del Pacífic Pluvialis fulva 

(monotípica) 

tot el delta (DBCA, YBSA, ACMA, CDBA i JMAA); cens 
ocells nidificants. 
Estatus al Delta. Accidental com a hivernant i en migració.  

Criteri de selecció. Totes les dades rebudes. 

 
1 ex. adult al sector d’arrossars de la Comandanta /
Serrallo de l’1.I al 28.III (DBCA); present a la zona des 
del 3.VIII de 2014. 1 ex. adult a la gespa de la finca Mig-

Daurada petita del Pacífic Pluvialis fulva adult, camps de gespa de la finca 
Migjorn, 23.08.2015 (Thomas Kuppel) 

jorn i sector arrossars Comandanta / Serrallo del 13.VIII 
al 31.XII (JTOA i RSBB). Sisè i setè registres i tercer i 
quart cas d’hivernada al delta, que podria fer referència 

Daurada grossa Pluvialis apricaria (monotípica) 

al retorn d’un mateix exemplar reportat ja des de l’hivern 
de 2013-14. 
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Estatus al Delta. Comú com a hivernant i en migració. 

Criteri de selecció. Cens hivernal. Dades d’interès fenològic. 

2.264 exs. a tot el delta el 7-28.I (ACMA i DBCA); cens 
ocells hivernants. 1 ex. mudant a plomatge estival als 
camps de gespa de la finca Migjorn el 2.IV (DBCA); dar-
rera observació prenupcial. 1 ex. adult als camps de 

Pigre gris Pluvialis squatarola (monotípica) 

gespa de la finca Migjorn el 19.VII (DBCA); primera ob-
servació postnupcial. 
Estatus al Delta. Comú com a hivernant i en migració. Escàs 

com a estiuejant no reproductor.  

Criteri de selecció. Cens hivernal. Dades d’interès fenològic. 

 
960 exs. a tot el delta el 7-28.I (ACMA i DBCA); cens 
ocells hivernants. Presència regular diària durant tot el 
període estival, fet que impossibilita destriar els darrers 
migrants prenupcials dels primers postnupcials: 58 exs., 
probablement de 1r estiu, a tot el delta el 15.VI (DBCA i 
JMAA); recompte màxim d’exemplars estiuejants. 1 ex. 

Fredeluga Vanellus vanellus (monotípica) 

juvenil al Goleró el 10.VIII (DBCA); primera observació 
postnupcial segura. 
Estatus al Delta. Abundant com a hivernant i en migració. Rar 

com a estiuejant no reproductor. Accidental com a reproductor 

resident. 

Criteri de selecció. Cens hivernal. Dades d’interès fenològic. 

Cens nidificants. 

 
14.927 exs. a tot el delta el 7-28.I (ACMA i DBCA); cens 
ocells hivernants. 8 exs. a la Quartera, illa de Buda, el 
12.IV (DBCA); darrera observació prenupcial. 1 ex. adult 
als arrossars de la finca dels Bonos el 28.V (ACMA); 
observació estival sense indicis reproductors. 1 parella 
territorial amb un niu amb 2 ous i observacions de 2 polls 
encara no plomats als arrossars de la Quartera, illa de 
Buda, els mesos de juny i juliol (DBCA, YBSA, ACMA i 
JLLA); cens ocells nidificants, primera nidificació com-
provada al delta. 12 exs. adults i 4 ex. juvenils als camps 

Fredeluga Vanellus vanellus femella adulta, arrossars de la finca Migjorn, 
27.11.2015 (Miquel Àngel García Reádigos) 

Corriol petit Charadrius dubius curonicus de 1r hivern, arrossars de la finca 
Migjorn, 21.08.2015 (David Bigas) 

de gespa de la finca Migjorn el 9.VI (DBCA); primera 
observació postnupcial. 
Estatus al Delta. Comú en migració. Rar com a reproductor 

estival i hivernant. 

Criteri de selecció. Cens hivernal. Dades d’interès fenològic. 

Cens nidificants. 

 
26 exs. a tot el delta el 7-28.I (ACMA i DBCA); cens 
ocells hivernants. 34 exs. a tot el delta el 12.II (DBCA); 
primera observació prenupcial segura. 17 parelles repro-
ductores segures a tot el delta (DBCA, YBSA i ACMA); 
cens ocells nidificants. 19 exs. al sector arrossars de la 
Comandanta / Serrallo el 25.XI (DBCA); darrera observa-
ció postnupcial segura. Un màxim de 8 exs. als arrossars 

Corriol petit Charadrius dubius curonicus 

del Serrallo entre el 26.XI i el 31.XII (DBCA); observa-
cions hivernals. 
Estatus al Delta. Comú en migració. Poc comú com a hiver-

nant. Rar com a estiuejant no reproductor. 

Criteri de selecció. Cens hivernal. Dades d’interès fenològic. 

 
278 exs. a tot el delta el 7-28.I (ACMA i DBCA); cens 
ocells hivernants. 38 exs. a les salines de la Trinitat el 
16.VI (JMAA); probable darrera observació prenupcial. 
Presència regular diària durant tot el període estival: 16 
exs., probablement tots de 1r estiu, a diferents localitats 
del delta l’1.VII (DBCA); recompte màxim d’exemplars 
estiuejants. 6 exs. adults a la Quartera, illa de Buda, el 
17.VII (DBCA); probable primera observació postnupcial. 

Corriol gros Charadrius hiaticula hiaticula 

1 ex. juvenil als camps de gespa de la finca Migjorn el 
7.VIII (DBCA); primera observació postnupcial segura.  
Estatus al Delta. Comú com a reproductor estival i en migració. 

Poc comú com hivernant. Escàs com a reproductor resident. 

Criteri de selecció. Cens hivernal. 

Corriol camanegre Charadrius alexandrinus 
alexandrinus 
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Corriol gros Charadrius hiaticula hiaticula juvenil començant la muda a 1r 
hivern, el Goleró, 24.08.2015 (Miquel Àngel García Reádigos) 

Corriol gros Charadrius hiaticula hiaticula mascle adult, el Goleró, 
24.08.2015 (Miquel Àngel García Reádigos) 

 

Corriol camanegre Charadrius alexandrinus alexandrinus de 1r hivern, 
salines de la Trinitat, 13.08.2015 (David Bigas). 

Corriol camanegre Charadrius alexandrinus alexandrinus mascle adult, 
badia del Fangar, 09.03.2015 (David Bigas) 

Corriol pit-roig Charadrius morinellus 2 juvenils i territ Rogenc Calidris 
ruficollis juvenil, camps de gespa de la finca Migjorn, 29.09.2015 (Jordi 
Martí-Aledo) 

Corriol pit-roig Charadrius morinellus 

(monotípica) 

190 exs. a tot el delta el 7-28.I (ACMA i DBCA); cens 
ocells hivernants. 
Estatus al Delta. Rar en migració. 

Criteri de selecció. Totes les dades rebudes. 

 
1 ex. de 2n any calendari aturat al camí del Matà el 25.III 
(DBCA). 1 ex. adult, probablement mascle, als erms de 
la Tancada el 13.IV (DBCA). 1 ex. juvenil a la punta de la 
Banya el 8.IX (JMAA i CDBA). 1 ex. juvenil als camps de 
gespa de la finca Migjorn del 4 al 21.IX (XLBA, JTOA, 

Pòlit cantaire Numenius phaeopus phaeopus adult, el Goleró, 13.09.2015 
(David Bigas) 

Pòlit cantaire Numenius phaeopus phaeopus 

RSBB i LPAA). 5 exs. juvenils als camps de gespa de la 
finca Migjorn del 22.IX a l’1.X (DBCA).  
Estatus al Delta. Comú en migració. Rar com a hivernant. 

Criteri de selecció. Cens hivernal. Dades d’interès fenològic. 

 
1 ex. a tot el delta el 7-28.I (ACMA i DBCA); cens ocells 
hivernants. 2 exs. als erms de la Tancada el 3.III 
(DBCA); primera observació prenupcial. 1 ex. a les sali-
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nes de Sant Antoni el 28.V (DBCA); darrera observació 
prenupcial. 3 exs. als camps de gespa de la finca Mig-
jorn el 27.VI (DBCA); primera observació postnupcial. 2 
exs. als camps de gespa de la finca Migjorn el 13.X 
(DBCA); darrera observació postnupcial. 1 ex. a la zona 
rocosa de l’entorn del port de l’Ampolla del 14.X al 31.XII 

Becut Numenius arquata arquata adult, l’Estisora, 15.03.2015 (Miquel 
Àngel García Reádigos) 

Tètol cuanegre Limosa limosa limosa juvenil, el Goleró, 13.09.2015 (David 
Bigas) 

Becut Numenius arquata arquata 

(DBCA i YBSA) i 1 ex. al port de l’Ametlla de Mar el 
26.XII (PJAA); observacions hivernals. 
Estatus al Delta. Comú com a hivernant i en migració. Escàs 

com a estiuejant no reproductor. 

Criteri de selecció. Cens hivernal. Dades d’interès fenològic. 

 
462 exs. a tot el delta el 7-28.I (ACMA i DBCA); cens 
ocells hivernants. Presència regular diària durant tot el 

Tètol cuanegre Limosa limosa limosa / islandica 

període estival, fet que impossibilita destriar els darrers 
migrants prenupcials dels primers postnupcials: 26 exs., 
probablement tots de 1r estiu, a tot el delta el 9.VI 
(DBCA, YBSA i JMAA); recompte màxim d’exemplars 

Tètol cuabarrat Limosa lapponica lapponica juvenil, el Goleró, 13.09.2015 (David Bigas) 

estiuejants. 1 ex. juvenil a la Quartera, illa de Buda, el 
29.VII (DBCA); primera observació postnupcial segura. 
Estatus al Delta. Abundant com a hivernant i en migració. Poc 

comú com a estiuejant no reproductor. Accidental com a repro-

ductor resident (limosa) / Escàs com a hivernant i en migració 

(islandica). 

Criteri de selecció. Cens hivernal. Dades d’interès fenològic. 

 
2.634 exs. a tot el delta el 7-28.I (ACMA i DBCA); cens 
ocells hivernants. Presència regular diària durant tot el 
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període estival, fet que impossibilita destriar els darrers 
migrants prenupcials dels primers postnupcials: 194 
exs., probablement tots de 1r estiu, a tot el delta el 9.VI 
(DBCA i JMAA); recompte màxim d’exemplars estiue-

Remena-rocs Arenaria interpres interpres de 1r hivern, port d’illa de Mar, 
18.11.2015 (Pere Josa) 

Tètol cuabarrat Limosa lapponica lapponica 

jants. 1 ex. juvenil a la Quartera, illa de Buda, el 17.VII 
(DBCA); primera observació postnupcial segura. 
Estatus al Delta. Comú en migració. Poc comú com a hiver-

nant. Rar com a estiuejant no reproductor.  

Criteri de selecció. Cens hivernal. Dades d’interès fenològic. 

 
83 exs. a tot el delta el 7-28.I (ACMA i DBCA); cens 
ocells hivernants. Presència regular diària durant tot el 
període estival, fet que impossibilita destriar els darrers 
migrants prenupcials dels primers postnupcials: 11 exs., 
probablement tots de 1r estiu, a tot el delta el 9.VI 
(DBCA, YBSA i JMAA); recompte màxim d’exemplars 

Remena-rocs Arenaria interpres interpres 

estiuejants. 2 exs. juvenils al Goleró el 2.VIII (DBCA); 
primera observació postnupcial segura. 
Estatus al Delta. Comú en migració. Poc comú com a hiver-

nant. Rar com a estiuejant no reproductor.  

Criteri de selecció. Cens hivernal. Dades d’interès fenològic. 

 
272 exs. a tot el delta el 7-28.I (ACMA i DBCA); cens 
ocells hivernants. Presència regular diària durant tot el 
període estival, fet que impossibilita destriar els darrers 
migrants prenupcials dels primers postnupcials: 11 exs., 
probablement tots de 1r estiu, a tot el delta el 9.VI 
(DBCA i JMAA); recompte màxim d’exemplars estiue-

Territ gros Calidris canutus canutus juvenil, el Goleró, 09.09.2015 (Xavier 
Ruiz) 

jants. 1 ex. juvenil al Trabucador el 8.VIII (DBCA); prime-
ra observació postnupcial segura. 
Estatus al Delta. Poc comú en migració. Escàs com a hiver-

nant. Rar com a estiuejant no reproductor. 

Criteri de selecció. Cens hivernal. Dades d’interès fenològic. 

 

Territ gros Calidris canutus canutus 

3 exs. a tot el delta el 7-28.I (ACMA i DBCA); cens ocells 
hivernants. 11 exs. a les salines de la Trinitat el 30.V 
(DBCA); darrera observació prenupcial. 3 exs. adults a la 
Quartera, illa de Buda, el 17.VII (DBCA); primera obser-

Batallaire Calidris pugnax (monotípica) 

vació postnupcial. 1 ex. juvenil al Goleró el 17.VIII 
(DBCA); primer juvenil de l’any. 
Estatus al Delta. Comú en migració. Poc comú com a hiver-

nant. 

Criteri de selecció. Cens hivernal. Dades d’interès fenològic. 

 
785 exs. a tot el delta el 7-28.I (ACMA i DBCA); cens 
ocells hivernants. 1 ex. mascle de 1r estiu amb el plo-

Batallaire Calidris pugnax femella de 1r estiu, illa de Buda, 31.03.2015 
(David Bigas) 
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matge nupcial incomplert, a la Quartera, illa de Buda, el 
7.VI (DBCA); darrera observació prenupcial. 1 ex. mas-
cle adult en plomatge gairebé nupcial a les salines de la 

Territ becadell Calidris falcinellus falcinellus 

Territ becadell Calidris falcinellus falcinellus adult / 1r estiu, erms de la 
Tancada, 19.03.2015 (Jordi Marti-Aledo) 

Territ becllarg Calidris ferruginea femella adulta, illa de Buda, 08.04.2015 
(David Bigas) 

Trinitat el 7.VII (JMAA i DBCA); primera observació post-
nupcial. 
Estatus al Delta. Rar en migració. Accidental com a hivernant. 

Criteri de selecció. Totes les dades rebudes. 

 
1 ex. de 2n any calendari a les salines de Sant Antoni 
del 19 al 31.III (JMAA). 1 ex. adult / 1r estiu a les salines 
de la Trinitat del 15 al 18.IV (JMAA). 1 ex. adult / 1r estiu 
a la Quartera, illa de Buda, el 16 i 17.IV (DBCA i JLLA). 3 
exs. adults / 1r estiu a les salines de la Trinitat del 19 al 
29.IV, amb 2 exs. del 30 al 2.V i ja només 1 ex. del 3 al 
15.V (JMAA). 1 ex. adult / 1r estiu a les salines de la 

Territ becllarg Calidris ferruginea (monotípica) 

Trinitat el 16.VII (DBCA). 1 ex. adult a les salines de la 
Trinitat el 18.VIII (JMAA).  
Estatus al Delta. Abundant en migració. Rar com a estiuejant 

no reproductor i hivernant. 

Criteri de selecció. Cens hivernal. Dades d’interès fenològic. 

1 ex. a tot el delta el 7-28.I (ACMA i DBCA); cens ocells 
hivernants. 5 exs. començant la muda a plomatge nupci-
al a la Quartera, illa de Buda, el 4.III (DBCA i YBSA); 
primera observació prenupcial segura. Presència regular 
diària durant tot el període estival: 43 exs., tots de 1r 
estiu, a les salines de la Trinitat entre el 10.VI i el 7.VII 
(JMAA, CDBA i DBCA); recompte màxim d’exemplars 
estiuejants. 68 exs. adults a les salines de la Trinitat el 
8.VII (JMAA); primera observació postnupcial. 3 exs. 
juvenils a les salines de Sant Antoni el 19.VIII (DBCA); 
primers juvenils de l’any. 12 exs. als arrossars del Serra-
llo el 26.XI (DBCA); darrera observació postnupcial. 9 

Territ de Temminck Calidris temminckii 

(monotípica) 

Territ de Temminck Calidris temminckii adults mudant a plomatge estival, 
illa de Buda, 06.04.2015 (David Bigas) 
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Calidris temminckii. Recull mensual del total d’exemplars observats 
(DBCA, YBSA, ACMA, TKKA i JMAA) 

exs. a diferents localitats del delta entre el 27.XI i el 
31.XII (DBCA i YBSA); observacions hivernals. 
Estatus al Delta. Escàs en migració. Rar com a hivernant. 

Criteri de selecció. Cens hivernal. Dades d’interès fenològic. 

Sumatoris mensuals. 
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18 exs. a tot el delta el 7-28.I (ACMA i DBCA); cens 
ocells hivernants. 21 exs., 12 exs. als arrossars del Ser-
rallo i 9 exs. a la Quartera, illa de Buda, el 7.III (DBCA); 
primera observació prenupcial segura. 2 exs. adults a la 
Quartera, illa de Buda, el 22.V (DBCA); darrera observa-
ció prenupcial. 1 ex. adult als camps de gespa de la finca 
Migjorn el 17.VII (DBCA); primera observació postnupci-

Territ tresdits Calidris alba i Territ variant Calidris alpina ssp., el Trabuca-
dor, 25.03.2015 (Miquel Àngel García Reádigos) 

Territ tresdits Calidris alba (monotípica) 

al. 1 ex. juvenil als camps de gespa de la finca Migjorn el 
12.VIII (DBCA); primer juvenil de l’any. 
Estatus al Delta. Comú com a hivernant i en migració. Rar com 

a estiuejant no reproductor. 

Criteri de selecció. Cens hivernal. Dades d’interès fenològic. 

 
688 exs. a tot el delta el 7-28.I (ACMA i DBCA); cens 
ocells hivernants. Presència regular diària durant tot el 
període estival, fet que impossibilita destriar els darrers 
migrants prenupcials dels primers postnupcials: 21 exs., 
probablement de 1r estiu, a tot el delta el 10.VI (DBCA i 
YBSA); recompte màxim d’exemplars estiuejants. 4 exs. 

Territ variant Calidris alpina schinzii / alpina 

juvenils a la platja del Serrallo el 18.VIII (DBCA); primera 
observació postnupcial segura. 
Estatus al Delta. Rar com a hivernant i en migració (schinzii) /

Abundant com a hivernant i en migració. Rar com a estiuejant 

Territ variant Calidris alpina ssp. juvenil mudant a 1r hivern, el Goleró, 
24.08.2015 (Miquel Àngel García Reádigos) 

no reproductor (alpina). 

Criteri de selecció. Cens hivernal. Dades d’interès fenològic. 

36.927 exs. a tot el delta el 7-28.I (ACMA i DBCA); cens 
ocells hivernants. Presència regular diària durant tot el 
període estival, fet que dificulta destriar els darrers mi-
grants prenupcials dels primers postnupcials: 9 exs., 
probablement de 1r estiu, a tot el delta el 10.VI (DBCA, 
YBSA i JMAA); recompte màxim d’exemplars estiue-

Territ fosc Calidris maritima (monotípica) 

jants. 1 ex. juvenil a les salines de la Trinitat el 30.VII 
(DBCA); primera observació postnupcial segura.  
Estatus al Delta. Accidental com a hivernant i en migració. 

Criteri de selecció. Totes les dades rebudes. 

 
1 ex. de 1r hivern al port de l’Ampolla de l’1.I al 5.V 

Territ fosc Calidris maritima de 1r hivern, port de l’Ampolla, 06.01.2015 
(Jordi Martí-Aledo) 

Territ menut Calidris minuta (monotípica) 

(MSBA); present a la zona des del 17.XII de 2014. Sego-
na observació i primer registre hivernal al delta.  
Estatus al Delta. Abundant com a hivernant i en migració. Rar 

com a estiuejant no reproductor. 

Criteri de selecció. Cens hivernal. Dades d’interès fenològic. 

 
5.556 exs. a tot el delta el 7-28.I (ACMA i DBCA); cens 
ocells hivernants. Presència regular diària durant tot el 
període estival, fet que dificulta destriar els darrers mi-

Territ menut Calidris minuta adult, l’Alfacada, 06.10.2015 (David Bigas) 
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grants prenupcials dels primers postnupcials: 4 exs., 
probablement de 1r estiu, a tot el delta el 10.VI (DBCA i 
JMAA); recompte màxim d’exemplars estiuejants. 1 ex. 

Territ cuablanc Calidris fuscicollis (monotípica) 

juvenil a les salines de la Trinitat el 18.VIII (JMAA); pri-
mera observació postnupcial segura.  
Estatus al Delta. Accidental en migració.  

Criteri de selecció. Totes les dades rebudes. 

 

Territ cuablanc Calidris fuscicollis adult / 1r estiu, camps de gespa de la finca Migjorn, 12.09.2015 (Josep Tantull i Roser Solé) 

Territ rogenc Calidris subruficollis juvenil, camps de gespa de la finca 
Migjorn, 29.09.2015 (Jordi Martí-Aledo) 

Escuraflascons becfí Phalaropus lobatus juvenil, salines de la Trinitat, 
20.09.2015 (Francesc Vidal) 

Territ rogenc Calidris subruficollis (monotípica) 

1 ex. de 1r estiu als camps de gespa de la finca Migjorn 
del 3 al 22.IX (JTOA i RSBB). Setè registre al delta.  
Estatus al Delta. Accidental com a hivernant i en migració.  

Criteri de selecció. Totes les dades rebudes. 

1 ex. juvenil als camps de gespa de la finca Migjorn del 
23.IX al 6.X (FBPA).  
Estatus al Delta. Escàs en migració. Accidental com a hiver-

nant. 

Criteri de selecció. Totes les dades rebudes. 

 
2 exs. d’edat i sexe indeterminats a les salines de la Tri-
nitat el 15.IV (JMAA); primera observació prenupcial. 1 
ex. probablement mascle de 2n any calendari a les sali-
nes de la Trinitat el 22.V (DBCA); darrera observació 
prenupcial. 1 ex. femella adulta a les salines de la Trini-
tat el 29.VI (DBCA); primera observació postnupcial. 1 
ex. juvenil a les salines de la Trinitat el 21.VIII (JMAA); 

Escuraflascons becfí Phalaropus lobatus 

(monotípica) 
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primer juvenil de l’any. 1 ex. juvenil a les salines de la 
Trinitat el 29.IX (DBCA); darrera observació postnupcial. 
Estatus al Delta. Rar com a hivernant i en migració. Accidental 

com a estiuejant no reproductor. 

Criteri de selecció. Totes les dades rebudes. 

 
1 ex. d’edat indeterminada a les salines de la Trinitat del 
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Phalaropus lobatus. Recull mensual del total d’exemplars observats 
(DBCA, CDBA, RGBA i JMAA) 

Siseta cendrosa Xenus cinereus (monotípica) 

Xivitona vulgar Actitis hypoleucos adult en plomatge hivernal, illa de Mar, 
27.11.2015 (Miquel Àngel García Reádigos) 

Xivita Tringa ochropus (monotípica) 

10 al 14.VI (JMAA). 1 ex. adult a l’illa de Buda del 23 al 
27.VII (RGBA). 
Estatus al Delta. Comú en migració. Poc comú com a hiver-

nant. 

Criteri de selecció. Cens hivernal. Dades d’interès fenològic. 

 
117 exs. a tot el delta el 7-28.I (ACMA i DBCA); cens 
ocells hivernants. 1 ex. al desguàs de Florensa el 23.V 
(YBSA); darrera observació prenupcial. 1 ex. adult a l’illa 

Xivitona vulgar Actitis hypoleucos (monotípica) 

de Buda el 19.VI (DBCA); primera observació postnupci-

Xivita Tringa ochropus adult en plomatge hivernal, Madalenes, 04.03.2015 
(Miquel Àngel García Reádigos) 

al. 
Estatus al Delta. Comú en migració. Poc comú com a hiver-

nant. 

Criteri de selecció. Cens hivernal. Dades d’interès fenològic. 

 
348 exs. a tot el delta el 7-28.I (ACMA i DBCA); cens 
ocells hivernants. 1 ex. a les salines de la Trinitat el 14.V 
(JMAA); darrera observació prenupcial. 1 ex. als arros-

Gamba roja pintada Tringa erythropus 

(monotípica) 

sars de la finca DACSA el 4.VI (DBCA); primera obser-
vació postnupcial. 
Estatus al Delta. Comú en migració. Poc comú com a hiver-

nant. 

Criteri de selecció. Cens hivernal. Dades d’interès fenològic. 

 
373 exs. a tot el delta el 7-28.I (ACMA i DBCA); cens 
ocells hivernants. 1 ex. de 1r estiu a la Quartera, illa de 
Buda, el 2.VI (DBCA); darrera observació prenupcial. 3 

Gamba roja pintada Tringa erythropus femella adulta en muda a plomatge 
nupcial, illa de Buda, 28.03.2015 (Miquel Àngel García Reádigos) 

Gamba verda Tringa nebularia (monotípica) 

exs. adults a la Quartera, illa de Buda, el 21.VI (DBCA); 
primera observació postnupcial. 
Estatus al Delta. Comú en migració. Poc comú com a hiver-
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nant. Rar com a estiuejant no reproductor. 

Criteri de selecció. Cens hivernal. Dades d’interès fenològic. 

438 exs. a tot el delta el 7-28.I (ACMA i DBCA); cens 
ocells hivernants. Presència regular diària durant tot el 
període estival, fet que dificulta destriar els darrers mi-
grants prenupcials dels primers postnupcials: 17 exs., 
probablement de 1r estiu, a tot el delta el 14.VI (DBCA i 
JMAA); recompte màxim d’exemplars estiuejants. 1 ex. 

Gamba verda Tringa nebularia adult en plomatge hivernal, Madalenes, 
06.02.2015 (David Bigas) 

Siseta Tringa stagnatilis juvenil, camps de gespa de la finca Migjorn, 
02.08.2015 (Joan Ferrer) 

Siseta Tringa stagnatilis de 1r estiu, la Tancada, 02.04.2015 (Miquel Àngel 
García Reádigos) 

juvenil a la Quartera, illa de Buda el 10.VII (DBCA); pri-
mera observació postnupcial segura. 
Estatus al Delta. Escàs en migració. Accidental com a hiver-

nant. 

Criteri de selecció. Dades d’interès fenològic. Sumatoris men-

suals. 

 
1 ex. de 1r hivern a la Quartera, illa de Buda, el 17.II 
(DBCA); primera observació prenupcial. 1 ex. a les sali-
nes de Sant Antoni el 14.V (DBCA); darrera observació 
prenupcial. 1 ex. adult a la Quartera, illa de Buda, el 
22.VI (DBCA); primera observació postnupcial. 1 ex. de 
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Tringa stagnatilis. Recull mensual del total d’exemplars observats 
(DBCA, JFOD, BGEA, MGRA, RGBA, JLAA, JMAA, ASAA, RSBB i 
JTOA) 

Siseta Tringa stagnatilis (monotípica) 

Valona Tringa glareola (monotípica) 

1r hivern als arrossars del Tancat, illa de Buda, el 28.X 

Valona Tringa glareola de 1r hivern, illa de Buda, 08.04.2015 (David Bigas) 

(DBCA); darrera observació postnupcial. 
Estatus al Delta. Comú en migració. Poc comú com a hiver-

nant. 

Criteri de selecció. Cens hivernal. Dades d’interès fenològic. 

 
379 exs. a tot el delta el 7-28.I (ACMA i DBCA); cens 
ocells hivernants. 1 ex. de 1r estiu als arrossars del Jon-
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queral, illa de Buda, el 9.VI (DBCA); darrera observació 
prenupcial. 3 exs. adults a la Quartera, illa de Buda, el 
28.VI (DBCA); primera observació postnupcial. 2 exs. 

Gamba roja vulgar Tringa totanus totanus de 1r hivern, badia del Fangar, 
03.03.2015 (David Bigas) 

Gamba roja vulgar Tringa totanus totanus 

juvenils als camps de gespa de la finca Migjorn el 7.VII 
(DBCA i YBSA); primers juvenils de l’any. 
Estatus al Delta. Abundant en migració. Comú com a hiver-

nant. Poc comú com a reproductor resident. 

Criteri de selecció. Cens hivernal. 

 

Becadell sord Lymnocryptes minimus de 1r hivern, salobrar de l’Aluet, 
27.12.2015 (Thomas Kuppel) 

Becadell sord Lymnocryptes minimus 

(monotípica) 

588 exs. a tot el delta el 7-28.I (ACMA i DBCA); cens 
ocells hivernants.   
Estatus al Delta. Escàs com a hivernant i en migració. 

Criteri de selecció. Cens hivernal. Dades d’interès fenològic. 

Sumatoris mensuals. 

 
2 exs. a tot el delta el 7-28.I (ACMA i DBCA); cens ocells 
hivernants. 1 ex. al salobrar de l’Aluet el 30.IV (DBCA); 

darrera observació prenupcial. 1 ex. a la Quartera, illa de 
Buda, el 30.IX (DBCA); primera observació postnupcial. 
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Lymnocryptes minimus. Recull mensual del total d’exemplars observats 
(DBCA, OBCA i MILA) 

Becadell comú Gallinago gallinago gallinago 

Becada Scolopax rusticola de1r hivern, illa de Buda, 20.11.2015 (David 
Bigas) 

Becada Scolopax rusticola (monotípica) 

Estatus al Delta. Rar com a hivernant i en migració. 

Criteri de selecció. Totes les dades rebudes. 

1 ex. a l’illa de Buda el 25.I (DBCA, ACMA, JCSA i 

JMMD). 1 ex. de 1r hivern a l’illa de Buda el 20.XI. 1 ex. 
a l’illa de Buda el 23.XII (DBCA). 
Estatus al Delta. Abundant com a hivernant i en migració. 

Criteri de selecció. Cens hivernal. Dades d’interès fenològic. 

Becadell comú Gallinago gallinago gallinago adult / 1r hivern, Riet Vell, 
30.11.2015 (Francesc Vidal) 
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1.134 exs. a tot el delta el 7-28.I (ACMA i DBCA); cens 
ocells hivernants. 1 ex. a l’Alfacada el 24.V (DBCA); dar-
rera observació prenupcial. 2 exs. als camps de gespa 

Becadell gros Gallinago media (monotípica) 

de la finca Migjorn el 23.VII (DBCA,); primera observació 
postnupcial. 
Estatus al Delta. Accidental en migració.  

Criteri de selecció. Totes les dades rebudes. 

 
1 ex. en un bassiol temporal a l’illa de Buda del 30.III al 
3.IV (DBCA i JCMC). 2 exs. a la Quartera, illa de Buda, 
del 23 al 27.IV (DBCA). 1 ex. a la Quartera, illa de Buda 
el 13.V (DBCA i JLLA). 1 ex. a la Quartera, illa de Buda 

Perdiu de mar Glareola pratincola pratincola 

el 22.V (DBCA i JLLA). Vuitè, novè i desè registres al 
delta.  
Estatus al Delta. Poc comú com a reproductor estival i en mi-

gració. 

Criteri de selecció. Dades d’interès fenològic. Cens nidificants. 

 
3 exs. als arrossars de la finca DACSA el 5.IV (DBCA); 
primera observació prenupcial. 89 parelles reproductores 
segures a tot el delta (DBCA, YBSA i ACMA); cens 

Perdiu de mar Glareola pratincola pratincola de 1r hivern, camps de gespa 
de la finca Migjorn, 23.08.2015 (Thomas Kuppel) 

Paràsit cuaample Stercorarius pomarinus adult de fase clara, mar de 
l’Ebre, 03.07.2015 (Matxalen Pauly) 

Paràsit cuaample Stercorarius pomarinus 

(monotípica) 

ocells nidificants. 2 exs. de 1r hivern a l’illa de Buda el 
7.X (DBCA); darrera observació postnupcial. 
Estatus al Delta. Escàs en migració. Accidental com a hiver-

nant.  

Criteri de selecció. Totes les dades rebudes. 

 

1 ex. adult de fase clara a unes 3 milles nàutiques en-
front de la punta de la Banya el 26.IV (PJAA i ALTA). 1 

Paràsit cuapunxegut Stercorarius parasiticus de 2n hivern / 3r estiu, platja 
de l’illa Buda, 04.09.2015 (David Bigas) 

ex. adult de fase clara a unes 2 milles nàutiques enfront 
del port de l’Ametlla de Mar el 3.VII (MPSB). 
Estatus al Delta. Escàs com a hivernant i en migració. Rar com 

6
7

12

16

9

2
1

2

7

16

8

5

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

N
om

br
e 

ex
em

pl
ar

s

Mesos

Stercorarius parasiticus. Recull mensual del total d’exemplars observats 
(DBCA, YBSA, ACMA, OCVA i PJAA) 

Paràsit cuapunxegut Stercorarius parasiticus 

(monotípica) 
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a estiuejant no reproductor.  

Criteri de selecció. Dades d’interès fenològic. Sumatoris men-

suals. 

 

1 ex. de 1r hivern / estiu enfront la platja de Migjorn el 
9.VI (DBCA); darrera observació prenupcial. Enguany 
tres registres d’exemplars estiuejants, tots de 1r hivern /
estiu, enfront la gola de Migjorn el 22.VII i el 14.VIII i 
enfront la platja del Serrallo el 6.VIII (DBCA). 1 ex. de 2n 

Paràsit gros Stercorarius skua skua 

estiu / 3r estiu aturat a la platja de l’illa de Buda el 4.IX 
(DBCA); probable primera observació postnupcial.  
Estatus al Delta. Escàs com a hivernant i en migració. Rar com 

a estiuejant no reproductor.  

Criteri de selecció. Dades d’interès fenològic. Sumatoris men-

suals. 

 
1 ex. enfront la gola de Migjorn el 31.V (DBCA); darrera 
observació prenupcial. Enguany només un registre d’e-
xemplars estiuejants, 1 ex. d’edat indeterminada enfront 
la gola Nord el 26.VI (DBCA). 1 ex. enfront la platja del 
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Stercorarius skua. Recomptes màxims mensuals (DBCA, YBSA, ACMA i 
JPVF) 

Fraret Fratercula arctica grabae 

Serrallo el 10.IX (DBCA); primera observació postnupci-
al. 
Estatus al Delta. Escàs com a hivernant i en migració. Rar com 

a estiuejant no reproductor.  

Criteri de selecció. Totes les dades rebudes. 

 

Gavot Alca torda islandica 

1 ex. de 1r hivern trobat mort a la platja de la bassa de 
l’Arena el 22.III (MFCA). 
Estatus al Delta. Poc comú com a hivernant i en migració. Rar 

com a estiuejant no reproductor.  

Criteri de selecció. Dades d’interès fenològic. 

 

1 ex. de 2n any calendari enfront la Gola Nord el 8.IV 
(DBCA); darrera observació prenupcial. 2 exs. de 1r hi-

Xatrac menut Sternula albifrons albifrons 

vern enfront la platja del Serrallo el 16.XI (DBCA); prime-
ra observació postnupcial. 
Estatus al Delta. Comú com a reproductor estival i en migració. 

Accidental com a hivernant. 

Criteri de selecció. Dades d’interès fenològic. Cens nidificants. 

 
8 exs. adults al Goleró i 2 exs. adults a la platja de Mig-
jorn el 2.IV (MLSA i DBCA); primeres observacions pre-
nupcials. 229 parelles reproductores segures a tot el 
delta (DBCA, YBSA, ACMA, CDBA i JMAA); cens ocells 

Xatrac menut Sternula albifrons albifrons femella i mascle adults, el Trabu-
cador, 19.06.2015 (Mayca Martí) 

Curroc Gelochelidon nilotica nilotica 

nidificants. 1 ex. a l’inici del Trabucador el 14.X (DBCA); 
darrera observació postnupcial. 
Estatus al Delta. Comú com a reproductor estival i en migració. 

Accidental com a hivernant. 

Criteri de selecció. Dades d’interès fenològic. Cens nidificants. 

Curroc Gelochelidon nilotica nilotica adult en plomatge hivernal, port de 
l’Ametlla de Mar, 28.12.2015 (Thomas Kuppel) 



Documents del Parc 02/2018 Anuari Ornitològic del delta de l’Ebre, 2015 

43 

 
2 exs. adults en uns arrossars de la finca Illa de Mar el 
19.III (DBCA); primera observació prenupcial. 625 pare-
lles reproductores segures a tot el delta (DBCA, YBSA i 
ACMA); cens ocells nidificants. 1 ex. de 1r hivern a l’illa 
de Buda el 28.X (DBCA); darrera observació postnupcial. 

1 ex. adult en plomatge hivernal al port de l’Ametlla de 
Mar el 28.XII (DBCA, TKKA i PJAA); observació hivernal. 
Estatus al Delta. Escàs en migració. Rar com a hivernant i 

estiuejant no reproductor. 

Criteri de selecció. Cens hivernal. Dades d’interès fenològic. 

Màxims mensuals. 

 
9 exs. a tot el delta el 7-28.I (ACMA i DBCA); cens ocells 
hivernants. 10 exs. a la platja de l’illa de Buda, 3 exs. a 
les salines de Sant Antoni i 2 exs. al port del Fangar el 
13.II (DBCA); primera observació prenupcial segura. 2 
exs. adults a les salines de la Trinitat el 10.VIII (JMAA); 
probable primera observació postnupcial. 1 ex. juvenil a 
les salines de Sant Antoni el 23.VIII (DBCA); primera 
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Xatrac gros Hydropogne caspia adult en plomatge estival, illa de Mar, 05.02.2015 (Miquel Àngel García Reádigos) 

Xatrac gros Hydropogne caspia (monotípica) 

observació postnupcial segura. 72 exs. a tot el delta el 
5.IX (DBCA i JMAA); recompte màxim anual. 
Estatus al Delta. Abundant com a reproductor estival i en mi-

gració. Poc comú com a hivernant. 

Criteri de selecció. Cens hivernal. Cens nidificants. 

 
10 exs. a tot el delta el 7-28.I (ACMA i DBCA); cens 

Hydropogne caspia. Recomptes màxims mensuals (DBCA, ACMA i 
JMAA) 

Fumarell carablanc Chlidonias hybrida hybrida 

ocells hivernants. 1.573 parelles reproductores segures 
a tot el delta (DBCA, YBSA, MCBB i ACMA); cens ocells 
nidificants. 
Estatus al Delta. Abundant en migració. Rar com a estiuejant 

no reproductor. 

Criteri de selecció. Dades d’interès fenològic.  

 
1 ex. adult a les salines de la Trinitat el 15.IV (JMAA); 
primera observació prenupcial. 1 ex. adult a l’illa de Buda 
el 31.V (DBCA); darrera observació prenupcial. 1 ex. 
adult a l’Encanyissada el 19.VI (DBCA i JLLA); primera 
observació postnupcial. 1 ex. juvenil a la platja de l’illa de 

Fumarell negre Chlidonias niger niger 



Documents del Parc 02/2018 Anuari Ornitològic del delta de l’Ebre, 2015 

44 

Fumarell carablanc Chlidonias hybrida hybrida juvenil, port del Fangar, 
19.08.2015 (David Bigas) 

Fumarell carablanc Chlidonias hybrida hybrida juvenil mudant a 1r hivern, 
arrossars de la finca DACSA, 28.08.2015 (David Bigas) 

Fumarell carablanc Chlidonias hybrida hybrida adult en plomatge estival, el 
Matà, 03.05.2015 (David Bigas) 

Fumarell alablanc Chlidonias leucopterus 

(monotípica) 

Buda el 12.VII (DBCA); primer juvenil de l’any. 1 ex. 
adult en plomatge hivernal al port d’illa de Mar el 21.X 
(ARAA); darrera observació postnupcial. 
Estatus al Delta. Escàs en migració. Accidental com a hiver-

nant. 

Criteri de selecció. Totes les dades rebudes. 

 
1 ex. adult a la Quartera, illa de Buda, el 16.V (DBCA). 1 
ex. adult a les Olles el 19.V (DBCA). 1 ex. adult al Goleró 

Fumarell negre Chlidonias niger niger adult en plomatge estival, Riet Vell, 
03.05.2015 (Francesc Vidal) 

Xatrac bengalí x xatrac becllarg  Sterna bengalensis x Sterna sandvicensis 
adult en muda a plomatge hivernal, illa de Buda, 15.09.2015 (David Bigas)  

Xatrac bengalí x xatrac becllarg Sterna  
bengalensis x Sterna sandvicensis 

el 20.V (AMLA). 1 ex. adult, en muda a plomatge hiver-
nal, al Clot el 8.VIII (DBCA). 1 ex. juvenil als camps de 
gespa de la finca Migjorn del 7 al 22.IX (DBCA).  
Estatus al Delta. Accidental com a reproductor estival i en 

migració. 

Criteri de selecció. Totes les dades rebudes. 
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1 ex. adult, en muda a plomatge hivernal, a la platja de 
l’illa de Buda el 15.IX (DBCA). 
Estatus al Delta. Abundant com a reproductor estival i en mi-

gració. Poc comú com a hivernant. 

Criteri de selecció. Cens nidificants. 

 

Xatrac becllarg Sterna sandvicensis sandvicensis 

Xatrac becllarg Sterna sandvicensis sandvicensis adult nupcial començant 
la muda a plomatge hivernal, el Trabucador, 19.06.2015 (Mayca Martí) 

Xatrac comú Sterna hirundo hirundo adult en plomatge estival, Riet Vell, 
18.04.2015 (Francesc Vidal) 

Xatrac comú Sterna hirundo hirundo 

1.403 parelles reproductores segures a tot el delta 
(DBCA, YBSA, ACMA, CDBA i JMAA); cens ocells nidifi-
cants. 
Estatus al Delta. Abundant com a reproductor estival i en mi-

gració. Accidental com a hivernant. 

Criteri de selecció. Dades d’interès fenològic. Cens nidificants. 

 
3 exs. adults a les salines de la Trinitat el 29.III (DBCA); 
primera observació prenupcial. 3.624 parelles reproduc-
tores segures a tot el delta (DBCA, YBSA, ACMA, CDBA 

Gavina capblanca Larus genei de 1r hivern, Madalenes, 16.11.2015 (David 
Bigas) 

i JMAA); cens ocells nidificants. 2 exs. de 1r hivern a la 

Gavina capblanca Larus genei adult nupcial, el Trabucador, 16.11.2015 
(Mayca Martí) 

Gavineta de tres dits Rissa tridactyla tridactyla 

platja de l’illa de Buda 16.XI (DBCA); darrera observació 
postnupcial. 
Estatus al Delta. Poc comú en migració. Escàs com a hiver-

nant. Accidental com a estiuejant no reproductor. 

Criteri de selecció. Totes les dades rebudes. 
 

Gavina capblanca Chroicocephalus genei 

(monotípica) 

1 ex. de 1r hivern al port de l’Ametlla de Mar el 30.I 
(DBCA). 1 ex. de 1r hivern al port de l’Ametlla de Mar del 
30.XI al 6.XII (DBCA). 
Estatus al Delta. Comú com a reproductor estival i en migració. 

Poc comú com a hivernant.  

Criteri de selecció. Cens hivernal. Cens nidificants. 

 
190 exs. a tot el delta el 7-28.I (ACMA i DBCA); cens 

Gavina vulgar Chroicocephalus ridibundus 

(monotípica) 

ocells hivernants. 199 parelles reproductores segures a 
tot el delta (ABBA, ACMA i JPVF); cens ocells nidifi-
cants. 
Estatus al Delta. Abundant com a reproductor resident, hiver-
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Gavina menuda Hydrocoloeus minutus de 1r hivern, port de l’Ametlla de 
Mar, 28.12.2015 (Thomas Kuppel) 

Gavina corsa Larus audouinii de 1r hivern, gola de Migjorn, 20.10.2015 
(David Bigas) 

Gavina capnegra Larus melanocephalus adult en plomatge hivernal, el 
Trabucador, 24.08.2015 (Thomas Kuppel) 

Gavina menuda Hydrocoloeus minutus 
((monotípica) 

nant i en migració.  

Criteri de selecció. Cap observació compleix els criteris de 

selecció.  

Estatus al Delta. Poc comú en migració. Rar com a hivernant. 

Accidental com a estiuejant no reproductor.  

Criteri de selecció. Totes les dades rebudes. 

 
1 ex. de 1r hivern a les salines de la Trinitat el 6.II 
(JMAA). 1 ex. de 1r hivern a l’Embut el 9.III (DBCA). 1 
ex. de 1r estiu al Goleró el 2.V (PFLB). 2 exs. de 1r hi-

Gavina vulgar Chroicocephalus ridibundus adult en plomatge hivernal, Riet 
Vell, 11.01.2015 (Francesc Vidal) 

Gavina capnegra Larus melanocephalus 

(monotípica) 

vern als arrossars de l’Alfacada el 24.XII (DBCA). 1 ex. 
de 1r hivern al port de l’Ametlla de Mar del 28 al 31.XII 
(TKKA, DBCA i PJAA).  
Estatus al Delta. Abundant com a hivernant i en migració. Es-

càs com a reproductor resident.  

Criteri de selecció. Cens hivernal. Cens nidificants. 

Gavina corsa Larus audouinii (monotípica) 

ocells hivernants. 133 parelles reproductores segures a 
tot el delta (DBCA, YBSA, MCBB, ACMA i JLLA); cens 
ocells nidificants. 
Estatus al Delta. Abundant com a reproductor estival i en mi-

gració. Escàs com a hivernant.  

Criteri de selecció. Cens hivernal. Cens nidificants. 
 
21 exs. a tot el delta el 7-28.I (ACMA i DBCA); cens 

 
20.510 exs. a tot el delta el 7-28.I (ACMA i DBCA); cens 
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ocells hivernants. 3.260 parelles reproductores segures 
a tot el delta (ABBA, ACMA i JPVF); cens ocells nidifi-
cants. 
Estatus al Delta. Rar com a hivernant i en migració. Accidental 

com a estiuejant no reproductor.  

Criteri de selecció. Totes les dades rebudes. 

 
1 ex. de 2n hivern al port de l’Ametlla de Mar del 10.I al 
22.II (DBCA, PJAA i JMAA). 1 ex. adult al port de l’Amet-
lla de Mar del 24.I al 22.II (PJAA i DBCA). 1 ex. de 1r 
hivern als arrossars del Serrallo el 27.II (DBCA). 1 ex. de 
1r hivern al port de l’Ametlla de Mar el 17.XI (PJAA). 1 

Gavina cendrosa Larus canus canus 

Gavina cendrosa Larus canus canus de 1r hivern, port de l’Ampolla, 
28.12.2015 (Thomas Kuppel) 

Gavina cendrosa Larus canus canus de 2n hivern, port de l’Ampolla, 
05.12.2015 (David Bigas) 

Gavià fosc Larus fuscus ssp. de 1r hivern, illa de Buda, 10.10.2015 (David 
Bigas) 

Gavina cendrosa Larus canus canus adult, port de l’Ametlla de Mar, 
17.02.2015 (Pere Josa). 

ex. de 1r hivern al port de l’Ampolla del 4 al 31.XII (YBSA 
i DBCA). 1 ex. de 2n hivern al port de l’Ampolla del 5 al 
31.XII (DBCA i ACMA). 
Estatus al Delta. Comú com a hivernant i en migració 

(graellsii) / Comú com a hivernant i en migració. Escàs com a 

Gavià fosc Larus fuscus graellsii / intermedius 

reproductor resident (intermedius). 
Criteri de selecció. Cap observació compleix els criteris de 

selecció. 

Estatus al Delta. Rar com a hivernant i en migració.  

Criteri de selecció. Totes les dades rebudes. 

 
1 ex. de 2n hivern als arrossars del Serrallo el 27.II 

Gavià argentat de potes roses Larus argentatus 

ssp. 

Gavià argentat de potes roses Larus argentatus ssp. adult, arrossars de 
Canal Vell, 17.10.2015 (Carles Tobella) 
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(DBCA). 1 ex. adult als arrossars de Canal Vell el 17.X 
(FBPA i CTRA). 1 ex. adult al port de l’Ametlla de Mar el 
9.XI (PJAA). 
Estatus al Delta. Abundant com a reproductor resident, hiver-

nant i en migració.  

Criteri de selecció. Cens nidificants parcial. 

 
7.372 parelles reproductores segures a la colònia de la 

Gavià argentat de potes grogues Larus michahellis michahellis de 2n hivern, salines de la Trinitat, 13.08.2015 (David Bigas) 

Gavià argentat de potes grogues Larus  
michahellis michahellis 

Colom roquer Columba livia livia 

punta de la Banya i al port de Sant Carles de la Ràpita 
(ACMA, YBSA, CDBA i JMAA); cens parcial ocells nidifi-
cants. 

Xixella Columba oenas oenas 

Estatus al Delta. Comú com a reproductor resident. 

Criteri de selecció. Cap observació compleix els criteris de 

selecció. 

Estatus al Delta. Escàs en migració. Rar com a hivernant.  

Criteri de selecció. Totes les dades rebudes. 

 
1 ex. a l’illa de Buda el 23.II (DBCA). 3 exs. a l’illa de 
Buda el 9.III (DBCA). 2 exs. a l’illa de Buda el 16.III 

Tudó Columba palumbus palumbus 

(DBCA). 1 ex. a la tora Cremada, punta de la Banya, el 
2.X (DBCA). 10 exs. a l’illa de Buda del 9 al 16.X (DBCA 
i YBSA).  

Tórtora turca Streptopelia decaocto decaocto 

Estatus al Delta. Poc comú a l’hivern i en migració. Escàs com 

Tórtora turca Streptopelia decaocto decaocto femella adulta, els Muntells, 
12.07.2015 (David Bigas) 

Tórtora Streptopelia turtur turtur 

a reproductor resident.  

Criteri de selecció. Cap observació compleix els criteris de 

selecció. 

Estatus al Delta. Comú com a reproductor resident. 

Criteri de selecció. Cap observació compleix els criteris de 

selecció. 
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Estatus al Delta. Poc comú com en migració. Rar com a repro-

ductor estival. Accidental com a hivernant.  

Criteri de selecció. Dades d’interès fenològic. 

Tórtora Streptopelia turtur turtur de 1r hivern, el Goleró, 13.09.2015 (David 
Bigas) 

Tórtora Streptopelia turtur turtur adult, Riumar, 28.05.2015 (David Bigas) 

Cucut reial Clamator glandarius glandarius 

1 ex. a l’illa de Buda el 8.IV (DBCA); primera observació 
prenupcial. 1 ex. de 1r hivern a l’illa de Buda el 6.XI 
(DBCA); darrera observació postnupcial. 
Estatus al Delta. Rar en migració. Accidental com a reproduc-

tor estival.  

Criteri de selecció. Totes les dades rebudes. 

 
1 ex. adult a l’illa de Buda el 15.II (DBCA i JLLA). 1 ex. 
adult al Violí el 23.II (DBCA). 1 ex. adult a l’illa de Buda 

Cucut Cuculus canorus bangsi / canorus 

el 10.IV (DBCA). 1 ex. juvenil a la filera d’àlbers Populus 

alba de l’Embut el 17.VII (DBCA). 1 ex. juvenil als camps 
de gespa de la finca Migjorn el 26.VII (DBCA).  
Estatus al Delta. Comú en migració. Escàs com a reproductor 

estival (bangsi) / Comú en migració (canorus).  

Criteri de selecció. Dades d’interès fenològic. 
 
1 ex. a l’illa de Buda el 8.III (DBCA i JLLA); primera ob-

Òliba Tyto alba alba / guttata 

servació prenupcial. 1 ex. juvenil a la filera de xops Po-

pulus nigra de la finca Migjorn el 28.IX (DBCA); darrera 
observació postnupcial. 
Estatus al Delta. Comú com a hivernant. Poc comú com a 

reproductor resident (alba) / Rar com a reproductor resident i 

hivernant (guttata). 

Criteri de selecció. Cap observació compleix els criteris de 

selecció. 

Estatus al Delta. Comú en migració (scops) / Comú en migra-

ció. Poc comú com a reproductor estival. Rar com a hivernant 

Xot Otus scops scops / mallorcae 

Mussol banyut Asio otus otus poll, Eucaliptus, 09.05.2015 (David Bigas) Mussol banyut Asio otus otus juvenil, Eucaliptus, 16.05.2015 (David Bigas) 

Mussol Athene noctua vidalii 

(mallorcae).  

Criteri de selecció. Cap observació compleix els criteris de 

selecció. 

Mussol banyut Asio otus otus 

Estatus al Delta. Escàs com a reproductor resident.  

Criteri de selecció. Cap observació compleix els criteris de 
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selecció. 

Estatus al Delta. Escàs com a hivernant i en migració. Rar com 

a reproductor resident.  

Criteri de selecció. Dades d’interès numèric. 

Mussol emigrant Asio flammeus flammeus, salines de la Trinitat, 
13.01.2015 (David Bigas) 

Mussol emigrant Asio flammeus flammeus 

 
14 exs. en un ajocador diürn a l’illa de Buda el 23.XI 
(DBCA). 
Estatus al Delta. Escàs en migració. Rar com a hivernant.  

Criteri de selecció. Dades d’interès fenològic. Sumatoris men-

suals. 

 
1 ex. als erms de la Tancada el 18.IV (RGBA); darrera 
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Asio flammeus. Recull mensual del total d’exemplars observats (JBQA, 
DBCA, RBAA, MFCA, MGRA, RGBA, TKKA, JMAA, QMAA i XRDA) 

Enganyapastors Caprimulgus europaeus  
europaeus / meridionalis 

observació prenupcial. 1 ex. als arrossars de Musclets el 
19.IX (RBAA, HMAA, NDAB i ATAA); primera observació 
postnupcial. 
Estatus al Delta. Poc comú en migració (europaeus / meridio-

nalis).  

Criteri de selecció. Dades d’interès fenològic. 

 
1 ex. mascle al camí del Serrallo el 19.IV (DBCA); prime-
ra observació prenupcial. 1 ex. femella en una pista prop 
de Balada el 26.V (DBCA); darrera observació prenup-

Siboc Caprimulgus ruficollis ruficollis 

cial. 1 ex. femella al Violí el 13.VIII (DBCA); primera ob-
servació postnupcial. 1 ex. femella al camí de l’Anglès el 
7.X (DBCA); darrera observació postnupcial. 
Estatus al Delta. Poc comú en migració. Rar com a reproductor 

estival.  

Criteri de selecció. Dades d’interès fenològic. Cens nidificants. 

 
1 ex. prop de les Olles el 16.IV (DBCA); primera obser-
vació prenupcial. 7 parelles reproductores segures a tot 

Falciot negre Apus apus apus 

el delta (DBCA, YBSA i ACMA); cens ocells nidificants. 1 
ex. al camí de la Rabosa, Vilacoto, el 19.X (DBCA); dar-
rera observació postnupcial. 
Estatus al Delta. Abundant en migració. Poc comú com a re-

productor estival. Accidental a l’hivern.  

Criteri de selecció. Dades d’interès fenològic. 

 
6 exs. en migració activa direcció nord al salobrar del 

Falciot pàl·lid Apus pallidus brehmorum 

Serrallo el 20.III (DBCA); primera observació prenupcial. 
1 ex. en migració activa direcció sud a les dunes de Gola 
de Pal el 2.X (DBCA); darrera observació postnupcial. 
Estatus al Delta. Poc comú en migració i com a estiuejant no 

reproductor. Accidental a l’hivern.  

Criteri de selecció. Dades d’interès fenològic. 

 
3 exs. en migració activa direcció nord als erms de la 

Ballester Apus melba melba 

Tancada el 22.III (DBCA); primera observació prenupci-
al. 3 exs. en migració activa direcció sud al Trabucador 
el 29.X (DBCA); darrera observació postnupcial. 
Estatus al Delta. Poc comú en migració i com a estiuejant no 

reproductor. 

Criteri de selecció. Dades d’interès fenològic. 

 
2 exs. sobre els camps de gespa de la finca Migjorn, en 
migració activa direcció nord-est, el 22.III (DBCA); prime-
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ra observació prenupcial. 1 ex. en migració activa direc-
ció sud al Clot, l’Encanyissada, el 29.X (DBCA); darrera 
observació postnupcial. 
Estatus al Delta. Poc comú com a reproductor estival i en mi-

gració. Escàs com a hivernant. 

Criteri de selecció. Cens hivernal. Dades d’interès fenològic. 

 

Puput Upupa epops epops 

Puput Upupa epops epops femella de 1r hivern, Riet Vell, 11.11.2015 
(Francesc Vidal) 

Abellerol Merops apiaster (monotípica) 

21 exs. a tot el delta el 7-28.I (ACMA i DBCA); cens 
ocells hivernants. Primers cants escoltats prop de la ca-
seta del Sifó, illa de Buda, el 17.II (DBCA). 
Estatus al Delta. Comú en migració. Rar com a reproductor 

estival. 

Criteri de selecció. Dades d’interès fenològic. Cens nidificants. 

 
3 exs. en vol sobre la finca de Bombita el 31.III (YBSA); 
primera observació prenupcial. 26 parelles reproductores 

Gaig blau Coracias garrulus garrulus 

segures a tot el delta (DBCA, YBSA i ACMA); cens 
ocells nidificants. 7 exs. a l’illa de Buda el 2.X (DBCA); 
darrera observació postnupcial. 
Estatus al Delta. Rar en migració. Accidental com a reproduc-

tor estival. 

Criteri de selecció. Totes les dades rebudes. 

 
1 ex. adult al camí del Matà el 15.IV (DBCA); primera 
observació prenupcial. 1 ex. al Serrallo el 21.IV (DBCA). 
1 ex. adult a l’illa de Buda el 20.IV (DBCA). 1 ex. adult a 
l’illa de Buda el 6.V (DBCA i SFBA). 1 ex. adult al filtre 
verd de l’Embut el 12.V (DBCA). 1 ex. adult a la tora 
Cremada, punta de la Banya, el 17.V (DBCA). 1 ex. adult 
a Riumar el 22.V (ACMA). 1 ex. adult al camí de la Gola 

de Pal el 27.V (YBSA). 1 ex. adult a la punta de la Banya 
el 10.VI (JMAA); darrera observació prenupcial. 1 ex. 
juvenil als erms de la Tancada del 13 al 16.VIII (DBCA). 

Gaig blau Coracias garrulus garrulus adult, illa de Buda, 20.04.2015 (David 
Bigas) 

Blauet Alcedo atthis atthis / ispida 

Estatus al Delta. Comú com a hivernant i en migració. Rar com 

a reproductor resident (atthis) / Poc comú com a hivernant i en 

migració (ispida).  

Criteri de selecció. Cens hivernal. Dades d’interès fenològic. 

Cens nidificants. 

 

195 exs. a tot el delta el 7-28.I (ACMA i DBCA); cens 
ocells hivernants. 1 ex. al desguàs de Baladres el 17.IV 
(DBCA); darrera observació prenupcial. 3 parelles repro-
ductores segures a tot al delta, amb els nius localitzats al 
marge de l’Ebre enfront el pont de l’illa de Gràcia, en un 
canal als Ullals de Baltasar i al filtre verd del Goleró 

Blauet Alcedo atthis ssp. femella de 1r hivern, Riet Vell, 11.11.2015 
(Francesc Vidal) 

(DBCA, YBSA i ACMA); cens ocells nidificants. 1 ex. 
juvenil a l’illa de Buda el 16.VI (DBCA i YBSA); primera 
observació postnupcial segura. 
Estatus al Delta. Poc comú en migració. Rar com a reproductor 

estival. Accidental a l’hivern.  

Colltort Jynx torquilla torquilla 
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Criteri de selecció. Dades d’interès fenològic. Cens nidificants. 

 
1 ex. als erms de la Tancada el 14.II (SFSA); primera 
observació prenupcial. 3 parelles reproductores segures 
a tot al delta, amb els territoris localitzats a les illes de 

Xoriguer comú Falco tinnunculus tinnunculus 

Gràcia i de Buda, i als ullals de Baltasar (DBCA, YBSA i 
ACMA); cens ocells nidificants. 1 ex. a l’illa de Buda el 
4.XI (DBCA); darrera observació postnupcial. 
Estatus al Delta. Poc comú com a hivernant i en migració. 

Escàs com a reproductor resident.  

Criteri de selecció. Cens hivernal. 

Xoriguer comú Falco tinnunculus tinnunculus juvenil, Sant Jaume d’Enveja, 
27.07.2015 (Joaquim Forner) 

 
136 exs. a tot el delta el 7-28.I (ACMA i DBCA); cens 
ocells hivernants. 
Estatus al Delta. Rar en migració. 

Criteri de selecció. Totes les dades rebudes. 

 

1 ex. femella de 2n any calendari als arrossars del Tra-
vés el 16.V (JMAA). 1 ex. mascle adult a l’illa de Buda el 

Falcó cama-roig Falco vespertinus (monotípica) 

Falcó cama-roig Falco vespertinus juvenil, camps de gespa de la finca 
Migjorn, 25.09.2015 (Ricard Gutiérrez) 

Falcó cama-roig Falco vespertinus femella de 2n any calendari, arrossars del Través, 22.03.2015 (Jordi Martí-Aledo) 
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19.IV (DBCA). 8 exs. femelles de 2n any calendari als 
camps de gespa de la finca Migjorn el 16.V (DBCA, 
RSBB i JTOA). 6 exs. femelles de 2n any calendari als 
camps de gespa de la finca Migjorn el 17.V (DBCA). 4 
exs., 3 exs. mascles de 1r estiu i 1 ex. femella adulta, als 
erms de la Tancada el 17.V (DBCA). 1 ex. femella de 2n 
any calendari als erms de la Tancada i platja 

Esmerla Falco columbarius aesalon 

d’Eucaliptus del 27.V al 2.VI (DBCA, RGBA i PBAA). 1 
ex. juvenil als camps de gespa de la finca Migjorn el 
25.IX (RGBA i HAXA). 
Estatus al Delta. Escàs en migració. Rar com a hivernant. 

Criteri de selecció. Cens hivernal. Dades d’interès fenològic. 

 
8 exs. a tot el delta el 7-28.I (ACMA i DBCA); cens ocells 
hivernants. 1 ex. femella d’edat indeterminada a l’illa de 
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Falco columbarius. Recull mensual del total d’exemplars observats 
(DBCA, YBSA, ACMA i JMAA) 

Buda el 27.IV (DBCA); darrera observació prenupcial. 1 
ex. femella juvenil als camps de gespa de la finca Mig-
jorn el 17.IX (DBCA); primera observació postnupcial. 
Estatus al Delta. Escàs en migració. Accidental com a repro-

ductor estival. 

Criteri de selecció. Dades d’interès fenològic. 

 
1 ex. a l’illa de Buda el 7.IV (DBCA); primera observació 
prenupcial. 1 ex. a la sèquia de l’Agulla el 27.V (YBSA), 
darrera observació prenupcial. 1 ex. adult a la tora Cre-
mada, punta de la Banya, el 4.IX (DBCA); primera obser-

Falcó cama-roig Falco vespertinus mascle de 2n any calendari, erms de la 
Tancada, 22.03.2015 (David Bigas)  

Esmerla Falco columbarius aesalon femella juvenil, el Trabucador, 
22.03.2015 (Jordi Martí-Aledo) 

Falcó mostatxut Falco subbuteo subbuteo 
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Falco eleonorae. Recull mensual del total d’exemplars observats (DBCA, 
DDAA, OCVA, JGVA, RGBA, CMAA, KMAA i TKKA) 

Falcó de la reina Falco eleonorae (monotípica) 

vació postnupcial. 1 ex. adult als camps de gespa de la 
finca Migjorn el 3.X (ILGA); darrera observació postnup-
cial  
Estatus al Delta. Rar en migració. 
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Criteri de selecció. Dades d’interès fenològic. Sumatoris men-

suals. 

 
1 ex. femella adulta de fase fosca en vol sobre els erms 
de la Tancada el 22.V (DBCA); primera observació post-

Falco pelegrí Falco peregrinus peregrinus /
calidus / brookei  

nupcial. 1 ex. de fase clara als camps de gespa de la 
finca Migjorn el 29.IX (RGBA); darrera observació post-
nupcial. 
Estatus al Delta. Escàs com a hivernant i en migració 

(peregrinus / calidus) / Escàs com a hivernant i en migració. Rar 

com a estiuejant no reproductor (brookei). 
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Falco peregrinus. Recull mensual del total d’exemplars observats (DBCA, 
YBSA, ACMA, CDBA i JMAA) 

Falcó pelegrí Falco peregrinus peregrinus femella adulta, Riet Vell, 
19.04.2015 (Miquel Àngel García Reádigos) 

Falcó pelegrí Falco peregrinus calidus femella adulta, el Trabucador, 27.12.2015 (Thomas Kuppel) 

Falcó pelegrí Falco peregrinus brookei juvenil, camps de gespa de la finca 
Migjorn, 27.09.2015 (Thomas Kuppel) 
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Criteri de selecció. Cens hivernal. Dades d’interès fenològic. 

 
16 exs. a tot el delta el 7-28.I (ACMA i DBCA); cens 
ocells hivernants. 1 ex. de 2n any calendari d’una de les 
subespècies nòrdiques peregrinus / calidus a l’illa de 
Buda el 6.V (DBCA); darrera observació prenupcial. Ob-
servacions regulars al llarg de juny, juliol i agost d’exe-
mplars adults de la subespècie brookei a l’illa de Buda i 
a les puntes del Fangar i de la Banya (DBCA, YBSA, 
CDBA i JMAA); observacions d’exemplars estiuejants no 
reproductors, probablement atrets per l’abundància de 

Oriol Oriolus oriolus oriolus 

preses. 1 ex. juvenil d’una de les subespècies nòrdiques 
peregrinus / calidus a la punta de la Banya el 17.IX 
(DBCA); primera observació postnupcial. 
Estatus al Delta. Poc comú en migració. Rar com a reproductor 

estival. 

Criteri de selecció. Dades d’interès fenològic. 

 
1 ex. mascle adult a l’illa de Buda el 12.IV (DBCA); pri-

Capsigrany bru Lanius cristatus cristatus 

mera observació prenupcial. 1 ex., probablement de 1r 
hivern i sexe indeterminat, a l’illa de Buda el 30.IX 
(DBCA); darrera observació postnupcial.  
Estatus al Delta. Accidental com a hivernant. 

Criteri de selecció. Totes les dades rebudes. 

 

Capsigrany bru Lanius cristatus cristatus mascle de 1r hivern, Deltebre, 
15.02.2015 (Ramon Prat) 

1 ex. de 1r hivern, probablement mascle, de la subespè-
cie nominal en uns horts als afores de Deltebre de l’1.I al 
17.IV (IHAA); present a la zona des del 31.XII de 2014. 
Estatus al Delta. Rar com a hivernant i en migració. 

Botxí meridional Lanius meridionalis meridionalis  

Criteri de selecció. Dades d’interès fenològic. Sumatoris men-

suals. 

1 ex. al cablatge elèctric del cementiri dels Muntells el 
17.III (DBCA); darrera observació prenupcial. 1 ex. adult 
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Lanius meridionalis. Recull mensual del total d’exemplars observats 
(DBCA) 

Capsigrany comú Lanius senator rutilans /  
senator 

al cablatge de les dunes de gola de Pal el 16.X (DBCA); 
primera observació postnupcial. 
Estatus al Delta. Comú en migració (rutilans) / Comú en migra-

Capsigrany comú Lanius senator rutilans / senator juvenil, illa de Buda, 
29.08.2015 (David Bigas) 

Capsigrany comú Lanius senator rutilans / senator mascle de 1r hivern, els 
Muntells, 08.04.2015 (David Bigas) 
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Capsigrany comú balear Lanius senator badius femella de 1r hivern, illa de Buda, 06.04.2015 (David Bigas) 

ció. Accidental com a hivernant (senator). 

Criteri de selecció. Dades d’interès fenològic. 

1 ex. mascle d’edat indeterminada a l’illa de Buda el 8.III 
(DBCA i JLLA); primera observació prenupcial. 1 ex. 
mascle d’edat indeterminada al Trabucador el 2.VI 
(DBCA); darrera observació prenupcial. 1 ex. juvenil a 
l’illa de Buda el 28.VII (DBCA); primera observació post-

Capsigrany comú balear Lanius senator badius 

nupcial. 1 ex. d’edat i sexe indeterminats el 13.IX 
(RCAA); darrera observació postnupcial. 
Estatus al Delta. Rar en migració. 

Criteri de selecció. Totes les dades rebudes. 

 
1 ex. femella de 1r hivern a l’illa de Buda el 6.IV (DBCA). 

Garsa Pica pica melanotos 

1 ex. d’edat i sexe indeterminats als erms de la Tancada 
el 19.IV (RGBA).  
Estatus al Delta. Poc comú com a reproductor resident. 

Criteri de selecció. Cens hivernal. 

 

Gralla Corvus monedula spermologus 

360 exs. a tot el delta el 7-28.I (ACMA i DBCA); cens 
ocells hivernants. 

Estatus al Delta. Escàs com a reproductor resident. 

Criteri de selecció. Màxims mensuals. 
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Corvus monedula. Recomptes màxims mensuals (DBCA) 

43 exs. als arrossars eixuts del camí del Xoperal el 13.XI 
(DBCA); recompte màxim anual. 
Estatus al Delta. Rar en qualsevol època de l’any, sense repro-

duir-s’hi. 

Criteri de selecció. Totes les dades rebudes. 

Corb Corvus corax hispanus 
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1 ex. als erms de la Tancada el 30.III (XRDA i JBAB).  
Estatus al Delta. Rar com a hivernant i en migració. 

Criteri de selecció. Dades d’interès fenològic. Sumatoris men-

suals. 

 

1 ex. a l’Alfacada el 6.III (DBCA); darrera observació 
prenupcial. 12 exs., 7 exs. femelles de 1r hivern, 4 exs. 
mascles de 1r hivern i 1 ex. femella adulta, anellats a 

Reietó Regulus regulus regulus 
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Regulus ignicapilla. Recull mensual del total d’exemplars observats 
(DBCA, SBAB, FBPA, YBSA, JCMC, SFBA, RGLA, MILA, OTMA, PSNA, 
VTGA i HWAA) 

Regulus regulus. Recull mensual del total d’exemplars observats (DBCA, 
YBSA, CDAA, SFBA, RGBA, MILA, CODA, OTMA, JTAA, VTGA i 
HWAA) 

Bruel Regulus ignicapilla ignicapilla 

l’illa de Buda el 17.X (DBCA i SFBA); primeres observa-
cions postnupcials. 
Estatus al Delta. Escàs com a hivernant i en migració. Sumato-

ris mensuals. 

Criteri de selecció. Dades d’interès fenològic. Sumatoris men-

suals. 

 
1 ex. mascle de 1r hivern anellat a l’illa de Buda el 4.IV 
(DBCA i JCMC); darrera observació prenupcial. 1 ex. 
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Bruel Regulus ignicapilla ignicapilla mascle de 1r hivern, illa de Buda, 
18.03.2015 (David Bigas) 

femella de 1r hivern anellat a Canal Vell el 15.IX (RGLA); 
primera observació postnupcial. 
Estatus al Delta. Comú com a hivernant i en migració. Poc 

comú com a reproductor resident. 

Teixidor Remiz pendulinus pendulinus 

Criteri de selecció. Cap observació compleix els criteris de 

selecció. 

Estatus al Delta. Rar com a hivernant i en migració. 

Criteri de selecció. Totes les dades rebudes. 

 

Mallerenga blava Cyanistes caeruleus caeruleus 

1 ex. al bosquet de la Comandanta el 2.II (VTGA). 1 ex. 
a l’illa de Buda el 12 i 13.III (DBCA). 
Estatus al Delta. Escàs com a hivernant i en migració. Rar com 

a reproductor resident. 

Criteri de selecció. Dades d’interès fenològic. 

 
1 ex. mascle de 1r hivern anellat a Canal Vell l’1 i 2.X 
(MILA). 1 ex. mascle de 1r hivern anellat a l’illa de Buda 
el 9.X (DBCA). 1 ex. mascle de 1r hivern anellat a l’illa 
de Buda el 10.X (DBCA). 1 ex. femella de 1r hivern ane-

Mallerenga carbonera Parus major major 

Terrerola vulgar Calandrella brachydactyla brac-
hydactyla 

llat a l’illa de Buda el 3.XI (DBCA); observacions en dues 
localitats on l’espècie de moment no nidifica. 
Estatus al Delta. Poc comú com a hivernant i en migració. 

Escàs com a reproductor resident.  

Criteri de selecció. Dades d’interès fenològic. 

 
1 ex. a la Quartera, illa de Buda, el 2.IV (DBCA, JCMC i 
MILA); primera observació prenupcial. 1 ex. als camps 
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de gespa de la finca Migjorn el 8.X (DBCA); darrera ob-
servació postnupcial. 
Estatus al Delta. Poc comú com a reproductor resident.  

Criteri de selecció. Dades d’interès fenològic. 

 

Terrerola vulgar Calandrella brachydactyla brachydactyla adult / 2n any 
calendari, arrossars de la finca DACSA, 03.05.2015 (David Bigas) 

Terrerola rogenca Calandrella rufescens apetzii 

Terrerola rogenca Calandrella rufescens apetzii adult / 2n any calendari, 
arrossars del Serrallo, 09.05.2015 (David Bigas) 

Cogullada vulgar Galerida cristata pallida 

Primers cants escoltats al salobrar del Serrallo el 4.III 
(DBCA). 
Estatus al Delta. Comú com a reproductor resident. 

Cogullada vulgar Galerida cristata pallida adult / 2n any calendari, Nen Perdut, 09.05.2015 (Klaus Strosberg) 

Criteri de selecció. Cap observació compleix els criteris de 

selecció. 

Estatus al Delta. Poc comú com a hivernant i en migració 

(arvensis) / Rar com a reproductor resident (cantarella). 

Criteri de selecció. Dades d’interès fenològic. 

 
Primers cants escoltats als erms de la Tancada el 25.II 
(DBCA). 3 exs. en un arrossar eixut al camí del Serrallo 
el 16.IV (DBCA); darrera observació prenupcial en un 
indret on no nidifica. 7 exs. als camps de gespa de la 

Alosa vulgar Alauda arvensis arvensis / cantarella 
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finca Migjorn el 12.IX (DBCA); primera observació post-
nupcial en un indret on no nidifica. 
Estatus al Delta. Abundant en migració. Escàs com a repro-

ductor estival i estiuejant no reproductor.  

Criteri de selecció. Dades d’interès fenològic. Cens nidificants. 

 
6 exs. al filtre verd de l’Embut el 9.III (DBCA); primera 
observació prenupcial. 27 parelles reproductores segu-
res a tot el delta (YBSA, DBCA i ACMA); cens ocells 

Oreneta de ribera Riparia riparia riparia 

nidificants. 1 ex. a Vilacoto el 27.XI (DBCA); darrera ob-
servació postnupcial. 
Estatus al Delta. Poc comú com a hivernant i en migració. 

Criteri de selecció. Dades d’interès fenològic. 

 
1 ex. al Canal de la Dreta a l’alçada del mas de la Co-
mandanta el 3.IV (DBCA); darrera observació prenupcial. 

Roquerol Ptyonoprogne rupestris rupestris 

2 exs. revolant entre la Nòria i l’Embut el 20.X (DBCA); 
primera observació postnupcial. 
Estatus al Delta. Abundant en migració. Comú com a reproduc-

tor estival. Rar com a hivernant.  

Criteri de selecció. Dades d’interès fenològic. Altres. 

 
1 ex. al tram final del riu Ebre i arrossars propers, entre 
Sant Jaume d’Enveja i l’illa de Buda de l’1.I al 2.III 
(DBCA i JLLA); observacions hivernals. 12 exs. a l’Alf-
acada i 1 ex. al Canalot, punta de la Banya, el 4.III 
(DBCA i JMAA); primeres observacions prenupcials se-
gures. 1 ex. leucístic al Goleró del 29.VII al 6.VIII 

Oreneta vulgar Hirundo rustica rustica 

Oreneta vulgar Hirundo rustica rustica de 1r hivern leucística, el Goleró, 
29.07.2015 (Thomas Kuppel) 

Oreneta vulgar Hirundo rustica rustica mascle adult / 2n any calendari, 
Riumar, 17.05.2015 (Klaus Strosberg) 

Oreneta cuablanca Delichon urbicum urbicum 

(TKKA). 1 ex. prop de Vilacoto el 25.XI (DBCA); darrera 
observació postnupcial.  
Estatus al Delta. Comú com a reproductor estival i en migració. 

Accidental com a hivernant.  

Criteri de selecció. Dades d’interès fenològic. 

 
2 exs. als Eucaliptus el 7.III (DBCA); primera observació 
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Cecropis daurica. Recull mensual del total d’exemplars observats (JBQA, 
DBCA, OCVA i QMAA) 

Oreneta cua-rogenca Cecropis daurica rufula 

prenupcial. 1 ex. al nucli urbà dels Muntells el 29.X 
(DBCA); darrera observació postnupcial. 
Estatus al Delta. Rar en migració. Accidental com a estiuejant 

no reproductor. 

Oreneta de ribera Riparia riparia riparia de 1r hivern, illa de Buda, 
08.07.2015 (David Bigas) 
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Mosquiter pàl·lid Phylloscopus bonelli adult / 2n any calendari, illa de Buda, 
15.05.2015 (David Bigas) 

Criteri de selecció. Dades d’interès fenològic. Sumatoris men-
suals. 
2 exs. a la gola de Migjorn, 2 exs. al filtre verd de l’Embut 
i 1 ex. als camps de gespa de la finca Migjorn el 22.III 
(DBCA); primera observació prenupcial. 1 ex. als camps 

Rossinyol bord Cettia cetti cetti 

de gespa de la finca Migjorn el 20.IX (QMAA); darrera 
observació postnupcial. 
Estatus al Delta. Abundant en migració. Comú com a hiver-

nant. Escàs com a reproductor resident.  

Criteri de selecció. Dades d’interès fenològic. 

 
1 ex. femella de 1r hivern recapturat a l’illa de Buda el 
16.IV (DBCA); darrera observació prenupcial en una 
localitat on de moment no nidifica. 1 ex. mascle de 1r 
hivern anellat a Canal Vell el 28.VIII (AAPA); primera 

Rossinyol bord Cettia cetti cetti femella de 1r hivern, Riet Vell, 21.08.2015 
(Quico Serra i Òscar Cubells) 

Mosquiter de doble ratlla Phylloscopus inornatus d’edat indeterminada, els 
Muntells, 09.11.2015 (Francesc Vidal) 

Mosquiter de doble ratlla Phylloscopus inornatus d’edat indeterminada, els 
Muntells, 09.11.2015 (Francesc Vidal) 

Mosquiter de doble ratlla Phylloscopus inornatus 

(monotípica) 

observació postnupcial en una localitat on de moment no 
nidifica.  
Estatus al Delta. Accidental en migració. 

Criteri de selecció. Totes les dades rebudes. 

 
1 ex. a Canal Vell el 7.X (PSNA). 1 ex. a la caseta del 
Sifó, illa de Buda, del 13 al 18.X (DBCA i YBSA). 1 ex. 

als pollancres Populus nigra a l’inici del braç de Migjorn, 
illa de Buda, del 14 al 18.X (DBCA). 2 exs. als àlbers 
Populus alba del camí que porta al mas de Buda del 15 
al 19.X, amb 1 ex. fins el 21.X (DBCA). 1 ex. a Canal 
Vell el 27.X (SBAB). 1 ex. en un petit bosc al camí del 

Mosquiter pàl·lid Phylloscopus bonelli 

(monotípica) 

mig de l’illa de Buda el 6.XI (DBCA). 1 ex. en un hort al 
nucli urbà dels Muntells del 8 al 14.XI (DBCA). 
Estatus al Delta. Escàs en migració. 

Criteri de selecció de dades. Dades d’interès fenològic. Suma-

toris mensuals. 

 
1 ex. al bosquet de l’antic càmping Eucaliptus el 27.III 
(DBCA); primera observació prenupcial. 1 ex. a les bom-
bes de Baladres el 29.V (DBCA); darrera observació 
prenupcial. 1 ex. al Garxal el 12.VII (SEAA); primera 

observació postnupcial. 1 ex. a l’Alfacada el 13.IX 
(DBCA); darrera observació postnupcial. 
Estatus al Delta. Accidental en migració. 

Criteri de selecció de dades. Totes les dades rebudes. 

 

Mosquiter fosc Phylloscopus fuscatus fuscatus 
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Mosquiter fosc Phylloscopus fuscatus fuscatus d’edat indeterminada, 
Canal Vell, 29.11.2015 (Alberto Álvarez Pérez) 

Phylloscopus bonelli. Recull mensual del total d’exemplars observats 
(DBCA, SBAA, YBSA, SEAA i QMAA) 

2

16

9

4

8

3

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

N
om

br
e 

ex
em

pl
ar

s

Mesos

24

17

1

0

5

10

15

20

25

30

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

N
om

br
e 

ex
em

pl
ar

s

Mesos

Phylloscopus sibilatrix. Recull mensual del total d’exemplars observats 
(DBCA i YBSA) 

Mosquiter xiulaire Phylloscopus sibilatrix adult / 2n any calendari, illa de 
Buda, 28.04.2015 (David Bigas) 

1 ex. de 1r hivern anellat a Canal Vell el 28 i 29.XI 
(HWAA i RSAA). Tercer registre al delta. 
Estatus al Delta. Escàs en migració. 

Criteri de selecció de dades. Dades d’interès fenològic. Suma-

toris mensuals. 

 
2 exs. anellats a l’illa de Buda l’11.IV (DBCA); primera 

Mosquiter xiulaire Phylloscopus sibilatrix 

(monotípica) 

Mosquiter comú Phylloscopus collybita collybita de 1r hivern amb albinisme 
parcial simètric, illa de Buda, 20.10.2015 (David Bigas) 

Mosquiter comú Phylloscopus collybita collybita de 1r hivern, illa de Buda, 
20.10.2015 (David Bigas) 

Mosquiter comú Phylloscopus collybita abietinus de 1r hivern, illa de Buda, 
29.10.2015 (David Bigas) 
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Mosquiter comú Phylloscopus collybita collybita /
abietinus 

observació prenupcial. 1 ex. a la tora Cremada, punta de 
la Banya, el 2.VI (DBCA); darrera observació prenupcial. 
Estatus al Delta. Abundant com a hivernant i en migració 

(collybita) / Escàs en migració (abietinus). 

Criteri de selecció de dades. Dades d’interès fenològic. 

 
1 ex. mascle cantant a l’illa de Buda el 18.V (DBCA); 

Mosquiter comú siberià Phylloscopus collybita tristis adult, illa de Buda, 
09.10.2015 (David Bigas) 

Mosquiter comú siberià Phylloscopus collybita tristis de 1r hivern, illa de 
Buda, 03.11.2015 (David Bigas) 

Mosquiter comú siberià Phylloscopus collybita 
tristis 

darrera observació prenupcial. 1 ex. a l’illa de Buda el 
16.IX (DBCA); primera observació postnupcial 
Estatus al Delta. Rar en migració. 

Criteri de selecció de dades. Tots les dades rebudes. 

 
1 ex. adult anellat a l’illa de Buda el 9.X (DBCA). 1 ex. 
adult anellat a Canal Vell el 20.X (CTRA i FBPA). 1 ex. 
de 1r hivern anellat a l’illa de Buda el 3.XI (DBCA). 1 ex. 

Mosquiter de passa Phylloscopus trochilus  
trochilus / acredula 

adult anellat a Canal Vell del 15 al 23.XI (OTMA, FBPA, 
HWAA). 
Estatus al Delta. Abundant en migració (trochilus) / Escàs en 

migració (acredula). 

Criteri de selecció de dades. Dades d’interès fenològic. 

 

2 exs. al Violí el 21.III (DBCA); primera observació pre-
nupcial. 1 ex. a les salines de la Trinitat el 29.V (JMAA); 
darrera observació prenupcial. 1 ex. al Violí el 15.VII 
(DBCA); primera observació postnupcial. 1 ex. de 1r 

Mosquiter de passa Phylloscopus trochilus trochilus de 1r hivern, illa de 
Buda, 03.09.2015 (David Bigas) 

Tallarol de casquet Sylvia atricapilla atricapilla /
heineken 

hivern anellat al Canal Vell el 21.X (CTRA); darrera ob-
servació postnupcial. 

Estatus al Delta. Abundant en migració. Poc comú com a hiver-

nant (atricapilla) / Poc comú com a hivernant i en migració 

(heineken). 

Criteri de selecció de dades. Dades d’interès fenològic. 

 
1 ex. femella d’edat indeterminada al Violí el 9.V 
(DBCA); darrera observació prenupcial. 2 exs. mascles 

Tallarol gros Sylvia borin borin 

de 1r hivern anellats al Canal Vell el 21.IX (PMBA); pri-
mera observació postnupcial. 
Estatus al Delta. Comú en migració. Accidental a l’hivern.  

Criteri de selecció de dades. Dades d’interès fenològic. 

 
1 ex. d’edat indeterminada a l’illa de Buda el 14.IV 
(DBCA); primera observació prenupcial. 1 ex. d’edat 
indeterminada a la tora Cremada, punta de la Banya, el 
2.VI (DBCA); darrera observació prenupcial. 1 ex. de 1r 
hivern a la tora Cremada, punta de la Banya, el 23.VIII 
(PMBA); primera observació postnupcial. 1 ex. de 1r 

Tallarol emmascarat Sylvia hortensis (monotípica) 

hivern a l’illa de Buda el 17.X (DBCA); darrera observa-
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ció postnupcial. 
Estatus al Delta. Rar en migració. 

Criteri de selecció de dades. Totes les dades rebudes. 

 

1 ex. femella d’edat indeterminada a l’illa de Buda el 2.IV 
(DBCA). 1 ex. mascle adult anellat a l’illa de Buda l’11.IV 
(DBCA). 1 ex. mascle d’edat indeterminada al bosquet 
de l’entrada del Trabucador el 15.IV (DBCA). 1 ex. mas-

Tallarol emmascarat Sylvia hortensis mascle adult, illa de Buda, 
11.04.2015 (David Bigas) 

Tallareta vulgar Sylvia communis communis de 1r hivern, illa de Buda, 
26.08.2015 (David Bigas) 

Tallareta vulgar Sylvia communis communis 

cle d’edat indeterminada a l’Alfacada el 2.V (DBCA). 1 
ex. femella d’edat indeterminada al Violí el 7.V (DBCA).  
Estatus al Delta. Comú en migració. 

Criteri de selecció de dades. Dades d’interès fenològic. 

 
1 ex. femella d’edat indeterminada al camí de Baladres 
el 24.III (DBCA); primera observació prenupcial. 1 ex. 
femella d’edat indeterminada a l’illa de Buda el 29.V 
(DBCA); darrera observació prenupcial. 1 ex. de 1r hi-
vern anellat al Canal Vell i 1 ex. a l’Alfacada el 22.VIII 
(MFFA; JGVA); primeres observacions postnupcials. 1 

Tallarol trencamates Sylvia conspicillata 
conspicillata 

ex. de 1r hivern anellat a Canal Vell el 14.X (DBCA); 
darrera observació postnupcial.  
Estatus al Delta. Rar en migració. Accidental com a reproduc-

tor estival.  

Criteri de selecció de dades. Dades d’interès fenològic. Cens 

nidificants. 

 
1 ex. mascle cantant als erms de la Tancada el 23.III 
(DBCA i ACMA); primera observació prenupcial. Una 
parella reproductora segura (observacions d’adults pei-
xant fins a 3 pollets) al salobrar de l’Aluet al llarg de juny 
i juliol (DBCA, YBSA i ACMA); segon cas de nidificació 

Tallareta cuallarga Sylvia undata undata 

documentat al delta. 1 ex. de 1r hivern als erms de la 
Tancada el 6.X (DBCA); darrera observació postnupcial. 

Estatus al Delta. Poc comú com a hivernant i en migració.  

Criteri de selecció de dades. Dades d’interès fenològic. 

1 ex. femella d’edat indeterminada al salicornar del Ser-
rallo el 29.III (DBCA); darrera observació prenupcial. 1 

Tallareta cuallarga Sylvia undata undata mascle de 1r hivern, illa de Buda, 
20.10.2015 (David Bigas) 

Tallarol de garriga Sylvia cantillans iberiae 

ex. femella de 1r hivern anellat a Canal Vell el 16.X 
(CTRA); primera observació postnupcial. 
Estatus al Delta. Comú en migració.  

Criteri de selecció de dades. Dades d’interès fenològic. 

 
1 ex. mascle d’edat indeterminada a la tora Cremada, 
punta de la Banya, el 3.III (DBCA i JMAA); primera ob-
servació prenupcial. 1 ex. femella de 1r estiu anellada a 
l’illa de Buda el 30.V (DBCA); darrera observació pre-
nupcial. 1 ex. de 1r hivern anellat al Canal Vell el 10.VIII 
(AAPA); primera observació postnupcial. 1 ex. mascle de 

Tallarol capnegre Sylvia melanocephala  
melanocephala 

1r hivern a les salines de la Trinitat el 29.X (DBCA); dar-
rera observació postnupcial. 
Estatus al Delta. Poc comú com a hivernant i en migració. 

Escàs com a reproductor resident.  

Criteri de selecció de dades. Dades d’interès fenològic. 
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Tallarol de garriga Sylvia cantillans iberiae femella de 1r hivern, illa de 
Buda, 29.08.2015 (David Bigas) 

Tallarol de garriga Sylvia cantillans iberiae mascle de 1r hivern, illa de 
Buda, 29.08.2015 (David Bigas) 

1 ex. femella d’edat indeterminada al Violí el 14.III 
(DBCA); darrera observació prenupcial en una localitat 
on de moment no nidifica. 1 ex. femella de 1r hivern ane-
llat a Canal Vell el 23.X (WAAA i SBAB); primera obser-

Tallarol capnegre Sylvia melanocephala melanocephala mascle de 1r 
hivern, illa de Buda, 30.11.2015 (David Bigas) 

Tallarol capnegre Sylvia melanocephala melanocephala femella de 1r 
hivern, illa de Buda, 03.02.2015 (David Bigas) 

Boscaler pintat gros Locustella naevia naevia 

vació postnupcial en una localitat on de moment no nidi-
fica. 
Estatus al Delta. Escàs en migració.  

Criteri de selecció de dades. Dades d’interès fenològic. 

 

1 ex. cantant en un bosquet al braç de Migjorn el 26.III 
(DBCA); primer registre prenupcial. 1 ex. a l’illa de Buda 
el 20.V (DBCA); darrera observació prenupcial. 2 exs. al 
Violí el 19.VIII (DBCA); primera observació postnupcial. 
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Locustella naevia. Recull mensual del total d’exemplars observats 
(DBCA, YBSA i QMAA) 

Boscaler comú Locustella lusciniodes luscinioides 

1 ex. a l’illa de Buda el 12.X DBCA); darrera observació 
postnupcial. 
Estatus al Delta. Poc comú com a reproductor estival i en mi-

gració.  

Criteri de selecció de dades. Dades d’interès fenològic. 

 
1 ex. cantant a l’Alfacada el 29.III (DBCA); primer regis-

Boscaler comú Locustella luscinioides luscinioides de 1r hivern, illa de 
Buda, 25.06.2015 (David Bigas) 

Bosqueta icterina Hippolais icterina (monotípica) 

tre prenupcial. 1 ex. de 1r hivern anellat a Canal Vell el 
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Hippolais icterina. Recull mensual del total d’exemplars observats 
(DBCA, JMAA i AMLA) 

Boscarla mostatxuda Acrocephalus melanopogon melanopogon adult, illa 
de Buda, 12.11.2015 (David Bigas) 

Bosqueta vulgar Hippolais polyglotta (monotípica) 

cial. 1 ex. a l’illa de Buda el 4.VI (DBCA); darrera obser-
vació prenupcial. 
Estatus al Delta. Escàs en migració. Rar com a reproductor 

estival.  

Criteri de selecció de dades. Dades d’interès fenològic. 

 
1 ex. anellat a l’illa de Buda, el 12.IV (DBCA); primera 
observació prenupcial. 1 ex. de 1r hivern als erms de la 

Boscarla mostatxuda Acrocephalus melanopogon 
melanopogon 

Tancada el 26.IX (DBCA); darrera observació postnupci-
al. 
Estatus al Delta. Poc comú com a hivernant i en migració. Rar 

com a reproductor resident.  

Criteri de selecció de dades. Dades d’interès fenològic. 

 
Primer cant escoltat a la gola de Migjorn el 15.II (DBCA). 
1 ex. a les Olles el 14.IV (VTGA); darrera observació 
prenupcial. 1 ex. de 1r hivern anellat a Canal Vell el 
10.VIII (AAPA); observació d’un exemplar probablement 
en dispersió des d’una àrea de cria propera. 1 ex. a Riet 

Boscarla dels joncs Acrocephalus  
schoenobaenus (monotípica) 

Vell el 12.X (DBCA); primera observació postnupcial en 
una localitat on actualment no hi nidifica. 
Estatus al Delta. Poc comú en migració. Accidental com a 

hivernant.  

Criteri de selecció de dades. Dades d’interès fenològic. 

 
1 ex. al filtre verd de l’Embut el 16.III (DBCA); primera 
observació prenupcial. 1 ex. a l’illa de Buda el 28.V 

(DBCA); darrera observació prenupcial. 1 ex. de 1r hi-
vern a l’Encanyissada el 12.VII (DBCA); primera obser-

Boscarla dels joncs Acrocephalus schoenobaenus de 1r hivern, illa de 
Buda, 20.08.2015 (David Bigas) 

14.X (FBPA); darrera observació postnupcial. 
Estatus al Delta. Rar en migració.  

Criteri de selecció de dades. Dades d’interès fenològic. 

 

1 ex. al Violí el 14.V (DBCA); primera observació prenup-

Boscarla de canyar Acrocephalus scirpaceus  
scirpaceus 

vació postnupcial. 1 ex. de 1r hivern anellat a Canal Vell 
el 13.X (FBPA); darrera observació postnupcial. 
Estatus al Delta. Abundant com a reproductor estival i en mi-

gració. Accidental com a hivernant.  

Criteri de selecció de dades. Dades d’interès fenològic. 

 
1 ex. cantant al Migjorn el 28.III (DBCA); primer registre 

Balquer Acrocephalus arundinaceus arundinaceus 

prenupcial. 1 ex. de 1r hivern anellat a Canal Vell l’1.XII 
(CTRA); darrera observació postnupcial. 
Estatus al Delta. Comú com a reproductor estival i en migració. 

Accidental com a hivernant.  

Criteri de selecció de dades. Dades d’interès fenològic. 

 
1 ex. cantant al Migjorn el 2.IV (DBCA, JCMC i MILA); 
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Boscarla de canyar Acrocephalus scirpaceus scirpaceus de 1r hivern, illa 
de Buda, 27.09.2015 (David Bigas) 

Boscarla de canyar Acrocephalus scirpaceus scirpaceus adult fent una 
muda completa, illa de Buda, 27.09.2015 (David Bigas) 

Boscarla de canyar Acrocephalus scirpaceus scirpaceus adult fent una 
muda completa, illa de Buda, 27.09.2015 (David Bigas) 

Balquer Acrocephalus arundinaceus arundinaceus mascle adult / 2n any 
calendari, Canal Vell, 04.06.2015 (Klaus Strosberg) 

Trist Cisticola juncidis cisticola 

primer registre prenupcial. 1 ex. al filtre verd del Goleró 
el 4.XI (DROA); darrer registre postnupcial. 
Estatus al Delta. Abundant com a reproductor resident. 

Trist Cisticola juncidis cisticola mascle adult, l’Alfacada, 02.04.2015 (Quico 
Serra i Òscar Cubells) 

Raspinell comú Certhia brachydactyla 
brachydactyla 

Criteri de selecció. Cap observació compleix els criteris de 

selecció. 

Estatus al Delta. Rar com a reproductor resident. 

Cargolet Troglodytes troglodytes troglodytes 

Criteri de selecció. Cap observació compleix els criteris de 

selecció. 

Estatus al Delta. Escàs com a hivernant i en migració.  

Criteri de selecció de dades. Dades d’interès fenològic. 

 
1 ex. de 1r hivern anellat a l’illa de Buda el 4.IV (DBCA i 
JCMC); darrera observació prenupcial. 1 ex. adult anellat 

Cargolet Troglodytes troglodytes troglodytes adult, illa de Buda, 
23.11.2015 (David Bigas) 
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Estornell vulgar Sturnus vulgaris vulgaris 

al Canal Vell el 22.X (CTRA); primera observació post-
nupcial. 
Estatus al Delta. Abundant com a hivernant i en migració. Co-

mú com a reproductor resident. 

Estornell vulgar Sturnus vulgaris vulgaris femella de 1r hivern, illa de Buda, 
27.08.2015(David Bigas) 

Estornell negre Sturnus unicolor femella adulta, illa de Buda, 15.10.2015
(David Bigas) 

Estornell negre Sturnus unicolor (monotípica) 

Criteri de selecció. Cap observació compleix els criteris de 

selecció. 

Estatus al Delta. Comú com a hivernant i en migració. Poc 

comú com a reproductor resident. 

Merla de pit blanc Turdus torquatus torquatus /
alpestris 

Criteri de selecció. Cap observació compleix els criteris de 

selecció. 

Estatus al Delta. Escàs en migració (torquatus) / Escàs en 

migració. Accidental com a hivernant (alpestris).  

Criteri de selecció de dades. Dades d’interès fenològic. Suma-

toris mensuals. 

 
2 exs. femelles d’edat i subespècie indeterminades a 
l’illa de Buda el 22.III (DBCA); primera observació pre-
nupcial. 1 ex. mascle de 1r hivern de la subespècie tor-

quatus a l’illa de Buda el 9.IV (DBCA i TKKA); darrera 
observació prenupcial. 2 exs. femelles i 1 ex. mascle 
d’edat i subespècie indeterminades a l’Encanyissada el 
2.X (DBCA i YBSA); primera observació postnupcial. 1 
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Turdus torquatus. Recull mensual del total d’exemplars observats 
(DBCA, YBSA, TKKA i QMAA) 

Merla Turdus merula merula 

ex. femella d’edat i subespècie indeterminades al Violí el 
17.XI (DBCA); darrera observació postnupcial. 
Estatus al Delta. Comú com a hivernant i en migració. Poc 

comú com a reproductor resident. 

Griva cerdana Turdus pilaris (monotípica) 

Criteri de selecció. Cap observació compleix els criteris de 

selecció. 

Estatus al Delta. Rar en migració. Accidental com a 
hivernant.  
Criteri de selecció de dades. Totes les dades rebudes. 
 
1 ex. a l’antic càmping Eucaliptus el 7.I (DBCA). 1 ex. a 
l’illa de Buda el 3.II (DBCA). 1 ex. a l’illa de Buda el 14.II 
(DBCA). 1 ex. a l’illa de Buda el 26.XI (DBCA). 2 exs. al 
mas de la Comandanta el 7.XII (DBCA). 1 ex. a 

Tord comú Turdus philomelos philomelos 

nyissada, el 23.XII (CODA). 1 ex. a l’illa de Buda el 
30.XII (DBCA). 
Estatus al Delta. Abundant en migració. Escàs com a 
hivernant.  
Criteri de selecció de dades. Dades d’interès fenològic. 
 
1 ex. a l’illa de Buda el 9.V (DBCA i YBSA); darrera ob-
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Turdus viscivorus. Recull mensual del total d’exemplars observats 
(JBAB, DBCA, MILA, XRDA) 

Papamosques gris Muscicapa striata striata adult / 2n any calendari, illa de 
Buda, 03.05.2015 (David Bigas) 

Papamosques gris balear Muscicapa striata balearica adult / 2n any calen-
dari, la Comandanta, 26.04.2015 (Josep Tantull i Roser Solé) 

servació prenupcial. 1 ex. a l’antic càmping Eucaliptus el 
17.IX (DBCA i CCFA); primera observació postnupcial. 
Estatus al Delta. Poc comú en migració. Rar com a hivernant.  

Criteri de selecció de dades. Dades d’interès fenològic. 

 

1 ex. en un hort als afores dels Muntells el 31.III (DBCA); 

Tord ala-roig Turdus iliacus iliacus 

Griva Turdus viscivorus viscivorus 

darrera observació prenupcial. 2 exs. a l’illa de Buda el 
9.X (DBCA); primera observació postnupcial. 
Estatus al Delta. Escàs en migració.  

Criteri de selecció de dades. Totes les dades rebudes. 

 
2 exs. al Violí el 23.II (DBCA), primera observació pre-
nupcial. 1 ex. en un erm entre els Muntells i Eucaliptus el 
8.IV (DBCA); darrera observació prenupcial. 1 ex. a l’illa 
de Buda el 24.X (DBCA); primera observació postnupci-

Papamosques gris Muscicapa striata striata 

al. 1 ex. a l’illa de Buda el 3.XI (DBCA); darrera observa-
ció postnupcial.  
Estatus al Delta. Poc comú en migració. Rar com a reproductor 

estival.  

Criteri de selecció de dades. Dades d’interès fenològic. 

 
1 ex. al Violí el 24.III (DBCA); primera observació pre-

Papamosques gris balear Muscicapa striata  
balearica 

nupcial. 1 ex. de 1r hivern a l’illa de Buda el 30.X 
(DBCA); darrera observació postnupcial. 
Estatus al Delta. Rar en migració. 

Criteri de selecció de dades. Totes les dades rebudes. 

 
1ex. adult / 2n any calendari a l’illa de Buda el 14.IV 
(DBCA). 1ex. adult / 2n any calendari al Trabucador el 
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19.IV (RGBA). 1ex. adult / 2n any calendari al bosquet 
de la Comandanta el 26.IV (JTOA i RSBA).  
Estatus al Delta. Abundant en migració. Poc comú com a hiver-

nant. 

Criteri de selecció de dades. Dades d’interès fenològic. 

 

1 ex. de 1r hivern anellat a l’illa de Buda el 30.IV 
(DBCA); darrera observació prenupcial. 2 exs. de 1r hi-

Pit-roig Erithacus rubecula rubecula de 1r hivern, illa de Buda, 18.02.2015 (David Bigas) 

Pit-roig Erithacus rubecula rubecula 

Rossinyol comú Luscinia megarhynchos 
megarhynchos 

vern anellats a Canal Vell el 21.IX (CMAA i KMAA); pri-
mera observació postnupcial. 
Estatus al Delta. Comú en migració. Escàs com a reproductor 

estival. 

Criteri de selecció de dades. Dades d’interès fenològic. 

 
1 ex. a l’illa de Buda el 25.III (DBCA); primera observació 

prenupcial. 1 ex. al Violí el 26.IX (DBCA); darrera obser-
vació postnupcial. 
Estatus al Delta. Comú en migració. Poc comú com a hiver-

Cotxa blava Luscinia svecica cyanecula 

nant.  

Criteri de selecció de dades. Dades d’interès fenològic. 

1 ex. mascle de 1r hivern al Violí el 12.IV (DBCA); darre-
ra observació prenupcial. 1 ex. de 1r hivern de sexe in-

Cotxa blava Luscinia svecica cyanecula mascle de 1r hivern, Ullals de 
Baltasar, 08.10.2015 (Vicente Tamarit Garcerá) 

Mastegatatxes Ficedula hypoleuca hypoleuca / 
iberiae 

determinat anellat a Canal Vell el 22.VIII (MFFA); prime-
ra observació postnupcial. 
Estatus al Delta. Abundant en migració (hypoleuca) / Acciden-

tal en migració (iberiae). 

Criteri de selecció de dades. Dades d’interès fenològic. 
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1 ex. mascle de 1r estiu a l’illa de Buda el 25.III (DBCA); 
primera observació prenupcial. 1 ex. femella d’edat inde-
terminada al Violí el 30.V (DBCA); darrera observació 
prenupcial. 1 ex. de 1r hivern a l’illa de Buda el 6.VIII 
(DBCA); primera observació postnupcial. 1 ex. de 1r 

Mastegatatxes Ficedula hypoleuca hypoleuca, femella adulta, Riet Vell, 
21.08.2015 (Quico Serra i Òscar Cubells) 

Cotxa fumada Phoenicurus ochruros 
gibraltarensis 

hivern als erms de la Tancada el 22.X (RGBA); darrera 
observació postnupcial. 
Estatus al Delta. Comú com a hivernant i en migració. 

Criteri de selecció de dades. Dades d’interès fenològic. 

 
1 ex. de 1r hivern anellat a l’illa de Buda el 2.IV (DBCA i 
JCMC); darrera observació prenupcial. 1ex. de 1r hi-

Cotxa fumada Phoenicurus ochruros gibraltarensis mascle de 1r hivern del 
morf “paradoxus”, illa de Buda, 14.10.2015 (David Bigas) 

Cotxa cua-roja Phoenicurus phoenicurus  
phoenicurus 

vern / femella adulta als erms de la Tancada el 16.X 
(DBCA); primera observació postnupcial. 
Estatus al Delta. Comú en migració. 

Criteri de selecció de dades. Dades d’interès fenològic. 

 

1 ex. mascle de 1r hivern en un hort als afores dels Mun-
tells el 12.III (DBCA); primera observació prenupcial. 1 
ex. femella a la tora Cremada, punta de la Banya, el 
12.VI (DBCA); darrera observació prenupcial. 1 ex. mas-
cle de 1r hivern anellat al Canal Vell el 22.VIII (MFFA); 
primera observació postnupcial. 1 ex. femella adulta ane-

Cotxa cua-roja Phoenicurus phoenicurus phoenicurus mascle de 1r hivern, 
el Violí, 02.04.2015 (Miquel Àngel García Reádigos) 

Cotxa diademada Phoenicurus moussieri mascle adult, l’Alfacada, 01.05.2015 (Romina Mesón) 

Cotxa diademada Phoenicurus moussieri 

(monotípica) 

llat al Canal Vell l’1.XI (HWAA i RSAA); darrera observa-
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Merla roquera Monticola saxatilis (monotípica) 

ció postnupcial. 
Estatus al Delta. Accidental en migració.. 

Criteri de selecció de dades. Totes les dades rebudes. 

 
1 ex. mascle adult a l’Alfacada del 30.IV al 2.V (DEAA, 
ABAA i JSAA). Primer registre pel delta. L’espècie s’incl-

lourà a la propera Llista Patró dels ocells del delta de 
l’Ebre 3.0, d’acord amb els criteris que segueix. 
Estatus al Delta. Rar en migració. 

Criteri de selecció de dades. Totes les dades rebudes. 

 
1 ex. mascle adult als erms de la Tancada el 22.IV 
(OCVA i AAJA, DBCA). 1 ex. mascle de 1r hivern al Tra-

Merla roquera Monticola saxatilis de 1r hivern, erms de la Tancada, 
19.09.2015 (Ramon Prat) 

Bitxac rogenc Saxicola rubetra (monotípica) 

bucador el 6.V (DBCA). 1 ex. de 1r hivern als erms de la 
Tancada del 16 al 21.IX (DBCA i MFRB). 
Estatus al Delta. Comú en migració. 

Criteri de selecció de dades. Dades d’interès fenològic. 

 

1 ex. femella d’edat indeterminada entre els Muntells i 
Eucaliptus el 24.III (DBCA); primera observació prenup-
cial. 1 ex. femella al Violí el 8.VI (DBCA); darrera obser-
vació prenupcial. 1 ex. mascle de 1r hivern als camps de 
gespa de la finca Migjorn el 22.VIII (JGVA i DBCA); pri-
mera observació postnupcial. 1 ex femella de 1r hivern 

Bitxac rogenc Saxicola rubetra mascle adult, prop de l’Estació Biològica, 
18.04.2015 (Ignacio López González) 

Bitxac comú Saxicola rubicola rubicola / hibernans 

als erms de la Tancada el 31.X (DBCA i YBSA); darrera 
observació postnupcial.  
Estatus al Delta. Poc comú en migració. Escàs com a hiver-

nant (rubicola / hibernans). 

Criteri de selecció de dades. Dades d’interès fenològic. 

 
1 ex. femella d’edat indeterminada al camí del Matà el 
19.IV (JVAA); darrera observació prenupcial. 1 ex. mas-

Bitxac comú Saxicola rubicola rubicola femella de 1r hivern, Riet Vell, 
01.11.2015 (Francesc Vidal) 

Bitxac comú Saxicola rubicola rubicola mascle de 1r hivern, Riet Vell, 
11.11.2015 (Francesc Vidal) 

Còlit gris Oenanthe oenanthe oenanthe /  
libanotica 

cle de 1r hivern als erms de la Tancada el 16.IX (DBCA); 
primera observació postnupcial. 
Estatus al Delta. Poc comú en migració (oenanthe) / Rar en 

migració (libanotica). 

Criteri de selecció de dades. Dades d’interès fenològic. 

 
1 ex. d’edat indeterminada mascle al Trabucador el 4.III 
(JMAA); primera observació prenupcial. 1 ex. femella a 
les salines de la Trinitat el 2.VI (DBCA); darrera citació 
prenupcial. 1 ex. de 1r hivern als camps de gespa de la 
finca Migjorn el 19.VIII (DBCA); primera citació postnup-
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Còlit gris Oenanthe oenanthe oenanthe / libanotica de 1r hivern, illa de 
Buda, 19.10.2015 (David Bigas) 
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Oenanthe hispanica. Recull mensual del total d’exemplars observats 
(DBCA) 

cial. 1 ex. de 1r hivern al salobrar de l’Aluet el 10.XI 
(DBCA); darrera observació postnupcial. 
Estatus al Delta. Escàs en migració.  

Criteri de selecció de dades. Dades d’interès fenològic. Suma-

toris mensuals. 

 
1 ex. mascle al salobrar del Serrallo el 19.III (DBCA); 
primera observació prenupcial. 1 ex. femella a les sali-

Còlit ros Oenanthe hispanica hispanica 

Pardal de bardissa Prunella modularis modularis /
mabbotti 

nes de Sant Antoni el 23.V (DBCA); darrera observació 
prenupcial.  
Estatus al Delta. Escàs com a hivernant i en migració 

(modularis / mabbotti).  

Criteri de selecció de dades. Dades d’interès fenològic. Suma-

toris mensuals. 

 
1 ex. de 1r hivern anellat a l’illa de Buda el 14.IV (DBCA i 
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Prunella modularis. Recull mensual del total d’exemplars observats 
(DBCA i YBSA) 

Pardal de bardissa Prunella modularis modularis / mabboti mascle de 1r 
hivern, illa de Buda, 19.03.2015 (David Bigas) 

Pardal comú Passer domesticus balearoibericus 

JCMC); darrera observació prenupcial. 1 ex. a l’Alfacada 
el 16.X (VTGA); primera observació postnupcial. 
Estatus al Delta. Abundant com a reproductor resident. 

Pardal comú Passer domesticus balearoibericus 2 juvenils i 1 femella 
adulta / 2n any calendari, Riumar, 02.06.2015 (Klaus Strosberg) 
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Criteri de selecció. Cap observació compleix els criteris de 

selecció. 

Estatus al Delta. Comú com a reproductor resident. 

Pardal xarrec Passer montanus montanus adult / 2n any calendari, Riet 
Vell, 11.11.2015 (Francesc Vidal) 

Pardal xarrec Passer montanus montanus 

Cuereta groga Motacilla flava flavissima / flava /
cinereocapilla / iberiae / feldegg / thunbergi 

Criteri de selecció. Cap observació compleix els criteris de 

selecció. 

Estatus al Delta. Poc comú en migració (flavissima) / Abundant 

en migració. Rar com a hivernant (flava) / Abundant en migra-

ció. Poc comú com reproductor estival. Rar com a hivernant 

(iberiae) / Escàs en migració. Rar com a reproductor estival 

(cinereocapilla) / Accidental en migració (feldegg) / Comú en 

migració (thunbergi). 

Criteri de selecció de dades. Dades d’interès fenològic. 

 

1 ex. mascle de 1r hivern als camps de gespa de la finca 
Migjorn el 6.I i 1 ex. femella de 1r hivern al filtre verd del 
Goleró el 14.I (DBCA, YBSA, ACMA i SFBA); observa-
cions hivernals. 12 exs. a la Quartera, l’illa de Buda, el 
9.III (DBCA); primera observació prenupcial segura. 7 
exs. a la Quartera, illa de Buda, el 17.XI (DBCA); última 
concentració destacable i probable darrera observació 
postnupcial. 3 exs., 1 ex. femella i 1 ex. mascle de 1r 
hivern i 1 ex. femella adulta, als camps de gespa de la 
finca Migjorn del 4 al 31.XII i 1 ex. d’edat indeterminada 

Cuereta groga Motacilla flava iberiae juvenil, probablement mascle, arros-
sars de la finca DACSA, 09.09.2015 (Raül Miralta Gamisans) 

Cuereta groga Motacilla flava ssp. femella de 1r hivern, arrossars de la 
finca DACSA, 20.09.2015 (Ramon Prat) 

Cuereta groga Motacilla flava flava, mascle de 1r estiu, badia del Fangar, 
04.04.2015 (Quico Serra i Òscar Cubells) 

Cuereta citrina Motacilla citreola citreola 

als afores del Poblenou el 3.XII (DBCA i CDAA); obser-
vacions hivernals. 
Estatus al Delta. Rar en migració. Accidental com a hivernant.  

Criteri de selecció de dades. Totes les dades rebudes. 

 

1 ex. de 1r hivern als camps de gespa de la finca Migjorn 
del 21 al 23.VIII (TKKA, DBCA, MTAA i LTAA).  

Cuereta torrentera Motacilla cinerea cinerea 
Estatus al Delta. Escàs com a hivernant i en migració.  

Criteri de selecció de dades. Dades d’interès fenològic. 

1 ex. femella d’edat indeterminada al desguàs de Mada-
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Cuereta citrina Motacilla citreola citreola de 1r hivern, camps de gespa de la finca Migjorn, 21.09.2015 (Thomas Kuppel) 

lenes el 7.IV (DBCA); darrera observació prenupcial. 1 
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Motacilla cinerea. Recull mensual del total d’exemplars observats (JBCA, 
JBQA, DBCA, DDDA, CLAA, MLSA, CODA, FPAA, XRDA, VTGA i JVLA) 

Cuereta blanca Motacilla alba alba 

ex. de 1r hivern a la descàrrega del canal de l’Enclusa el 
12.IX (DBCA); primera observació postnupcial. 
Estatus al Delta. Abundant com a hivernant i en migració. Rar 

com a reproductor resident. 

Criteri de selecció de dades. Dades d’interès fenològic. Cens 

nidificants. 

 
1 ex. femella de 1r estiu al camí del Matà el 19.IV 
(DBCA); darrera observació prenupcial segura. 8 pare-
lles reproductores segures a tot el delta (DBCA, YBSA i 
ACMA); cens ocells nidificants. 1 ex. mascle de 1r hivern 

Cuereta blanca Motacilla alba alba femella adulta, arrossars del Matà, 
07.12.2015 (David Bigas) 

Cuereta blanca endolada Motacilla alba yarrelli 

a la carretera del Serrallo el 7.IX (DBCA); primera obser-
vació postnupcial. 
Estatus al Delta. Accidental com a hivernant i en migració.  

Criteri de selecció de dades. Totes les dades rebudes. 

 

Piula grossa Anthus richardi richardi 

1 ex. mascle adult als camps de gespa de la finca Mig-
jorn del 21 al 23.III (DBCA i JMAA). 
Estatus al Delta. Rar com a hivernant i en migració.  

Criteri de selecció de dades. Totes les dades rebudes. 

 
1 ex. de 1r hivern mudant a 1r estiu al sector del Serra-
llo / illa de Riu de l’1.I a 12.III (DBCA). 1 ex. adult al sec-
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tor del Serrallo / illa de Riu de l’1.I al 21.II (DBCA); pre-
sents a la zona des de novembre i desembre de 2014. 1 
ex. amb el plomatge tipus adult en un marge al camí de 
Pescadors del 9.I al 26.II (DBCA, ACMA i AAPA). 1 ex. 
d’edat indeterminada a la punta de la Banya el 13.I 
(DBCA, YBSA i CDBA). 1 ex. d’edat indeterminada al 
camí del Matà el 14.IV (DBCA). 1 ex. d’edat indetermina-
da al salobrar de l’inici del Trabucador el 5.XI (DBCA). 1 

Piula grossa Anthus richardi richardi de 1r hivern, carretera del Serrallo, 
16.02.2015 (Xavier Parra Cuenca) 

Trobat Anthus campestris campestris 

ex. de 1r hivern al sector del Serrallo / Matà del 22 al 
31.XII (DBCA). 
Estatus al Delta. Escàs en migració. Accidental com a repro-

ductor estival.  

Criteri de selecció de dades. Dades d’interès fenològic. Cens 

nidificants. 

 
1 ex. a les salines de la Trinitat el 22.III (JMAA); primera 
observació prenupcial. 3 parelles reproductores segures 
a tot el delta, localitzades al Garxal, l’Alfacada i les sali-
nes de la Trinitat (DBCA, YBSA, JMAA, JTOA i RSBB); 
després del primer cas constatat l’any passat, es docu-
menten el segon, tercer i quart cas de nidificació al delta. 

Trobat Anthus campestris campestris de 1r hivern, erms de la Tancada, 
12.10.2015 (David Bigas) 

Piula dels arbres Anthus trivialis trivialis 

1 ex. de 1r hivern a la pista del desguàs de Baladres el 
12.X (DBCA); darrera observació postnupcial. 
Estatus al Delta. Poc comú en migració. Accidental com a 

hivernant.  

Criteri de selecció de dades. Dades d’interès fenològic. 

 
2 exs. en un camp d’ordi Hordeum vulgare dins el casc 
urbà dels Muntells l’11.III (DBCA); primera observació 
prenupcial. 1 ex. a l’illa de Buda el 24.V (DBCA); darrera 
observació prenupcial. 3 exs. al camí del Matà el 9.IX 

Piula dels arbres Anthus trivialis trivialis de 1r hivern, illa de Buda, 
16.09.2015 (David Bigas) 

Titella Anthus pratensis pratensis 

(DBCA); primera observació postnupcial. 1 ex. al Violí el 
29.X (DBCA); darrera observació postnupcial. 
Estatus al Delta. Abundant com a hivernant i en migració.  

Criteri de selecció de dades. Dades d’interès fenològic. 

 
1 ex. a la Quartera, illa de Buda, el 22.IV (DBCA); darre-
ra observació prenupcial. 2 exs. als camps de gespa de 

Titella Anthus pratensis pratensis de 1r hivern, erms de la Tancada, 
04.01.2015 (David Bigas) 
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la finca Migjorn i 1 ex. al camí del Matà el 29.IX (DBCA); 
primeres observacions postnupcials. 
Estatus al Delta. Escàs en migració.  

Criteri de selecció de dades. Totes les dades rebudes. 

 
3 exs. als erms de la Tancada el 16.IV (DBCA). 1 ex. als 
camps de gespa de la finca Migjorn el 21.IV (DBCA). 1 
ex. a la Quartera, illa de Buda, el 24.IV (DBCA). 1 ex. als 

Piula gola-roja Anthus cervinus (monotípica) 

Piula gola-roja Anthus cervinus de 1r hivern, arrossars de la finca DACSA, 
16.10.2015 (Joaquim Forner) 

Piula gola-roja Anthus cervinus de 1r hivern, arrossars de la finca DACSA, 
16.10.2015 (Joaquim Forner) 

Grasset de muntanya Anthus spinoletta spinoletta 

camps de gespa de la finca Migjorn el 3.V (VETA). 5 exs. 
als arrossars de la finca DACSA el 16.X (DBCA).  
Estatus al Delta. Poc comú com a hivernant i en migració.  

Criteri de selecció de dades. Dades d’interès fenològic. 

 

1 ex. al Violí el 18.IV (DBCA); darrera observació pre-

Grasset de muntanya Anthus spinoletta spinoletta de 1r hivern, Riet Vell, 
11.01.2015 (Francesc Vidal) 

Grasset de costa Anthus petrosus ssp. 

nupcial. 1 ex. a la Quartera, illa de Buda, el 8.X (DBCA); 
primera observació postnupcial. 
Estatus al Delta. Accidental com a hivernant i en migració.  

Criteri de selecció de dades. Totes les dades rebudes. 

 

Grasset de costa Anthus petrosus ssp. de 1r hivern, salines de la Trinitat, 
22.10.2015 (Jordi Martí-Aledo) 

Pinsà mec Fringilla montifringilla (monotípica) 

1 ex. de 1r hivern a les salines de la Trinitat del 21.X al 
31.XII (DBCA). Cinquè registre pel delta. 
Estatus al Delta. Rar com a hivernant i en migració.  
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Fringilla montifringilla. Recull mensual del total d’exemplars observats 
(DBCA i MILA) 
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Criteri de selecció de dades. Dades d’interès fenològic. Suma-

toris mensuals. 

1 ex. mascle d’edat indeterminada als arrossars dels 
Bascos el 6.IV (DBCA); darrera observació prenupcial. 1 
ex. mascle de 1r hivern al camí del Serrallo el 26.XI 
(DBCA); primera observació postnupcial. 1 ex. femella 
d’edat indeterminada a l’illa de Buda el 6.XII (DBCA). 2 
exs. mascles de 1r hivern al Violí el 2.XII (DBCA). 1 ex. 

Pinsà comú Fringilla coelebs coelebs / balearica 

femella d’edat indeterminada als arrossars d’Erms Salats 
el 27.XII (DBCA). 
Estatus al Delta. Comú com a hivernant i en migració 

(coelebs) / Comú com a hivernant i en migració. Accidental com 

a reproductor resident (balearica). 

Criteri de selecció de dades. Dades d’interès fenològic. 

 
1 ex. femella d’edat indeterminada a l’illa de Buda el 
19.IV (DBCA); darrera observació prenupcial. 1 ex. fe-

Durbec Coccothraustes coccothraustes  
coccothraustes 

mella d’edat indeterminada al Violí 16.IX (DBCA); prime-
ra observació postnupcial. 
Estatus al Delta. Rar com a hivernant i en migració. 

Criteri de selecció. Totes les dades rebudes. 

 

Verdum Chloris chloris chloris / aurantiiventris 

1 ex. femella d’edat indeterminada anellat al Canal Vell 
el 2.XI (RSAA i HWAA). 
Estatus al Delta. Comú com a hivernant i en migració (chloris) / 

Abundant com a hivernant i en migració. Poc comú com a re-

productor resident (aurantiiventris). 

Passerell comú Linaria cannabina cannabina / 
mediterranea 

Criteri de selecció. Cap observació compleix els criteris de 

selecció. 

Estatus al Delta. Poc comú com a hivernant i en migració 

(cannabina / mediterranea).  

Criteri de selecció de dades. Dades d’interès fenològic. 

 
2 exs. femella d’edat indeterminada als erms de la Tan-
cada el 23.IV (DBCA); darrera observació prenupcial. 5 

Cadernera Carduelis carduelis parva / carduelis 

exs. de sexe i edat indeterminada a la punta de la Banya 
el 14.IX (DBCA); primera observació postnupcial. 
Estatus al Delta. Poc comú com a hivernant i en migració. 

Escàs com a reproductor resident (parva) / Poc comú com a 

hivernant i en migració (carduelis). 

Criteri de selecció. Cap observació compleix els criteris de 

selecció. 

Estatus al Delta. Comú com a hivernant i en migració. Poc 

comú com a reproductor resident. 

Gafarró Serinus serinus (monotípica) 

Lluer Spinus spinus (monotípica) 

Criteri de selecció. Cap observació compleix els criteris de 

selecció. 

Estatus al Delta. Rar com a hivernant i en migració.  

Criteri de selecció de dades. Dades d’interès fenològic. 

 

1 ex. femella d’edat indeterminada al bosc de ribera de 
la Comandanta el 18.II (DBCA); darrera observació pre-
nupcial. 1 ex. mascle de 1r hivern anellat a l’illa de Buda 
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Spinus spinus. Recull mensual del total d’exemplars observats (DBCA) 
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Emberiza hortulana. Recull mensual del total d’exemplars observats 
(DBCA, JFOD, RGBA, JLLA i MSBA) 
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el 20.X (DBCA i YBSA); primera observació postnupcial. 
 
Estatus al Delta. Escàs en migració.  

Criteri de selecció de dades. Dades d’interès fenològic. Suma-

toris mensuals.  

 
1 ex. mascle al Violí l’11.IV (DBCA); primera observació 
prenupcial. 1 ex. als camps de gespa de la finca Migjorn 
el 8.V (DBCA); darrera observació prenupcial. 1 ex. de 1r 
hivern el 29.VIII (DBCA); primera observació postnupcial. 

Hortolà Emberiza hortulana (monotípica) 

Repicatalons Emberiza schoeniclus schoeniclus mascle d’edat indeterminada, Riet Vell, 25.03.2015 (Miquel Àngel García Reádigos) 

Repicatalons Emberiza schoeniclus schoeniclus 

1 ex. de 1r hivern als erms de la Tancada 26.IX (DBCA); 
darrera observació postnupcial. 
Estatus al Delta. Abundant com a hivernant i en migració.  

Criteri de selecció. Dades d’interès fenològic. 

 
1 ex. femella d’edat indeterminada al salobrar del Serra-
llo el 15.IV (DBCA); darrera observació prenupcial. 2 

Repicatalons ibèric oriental Emberiza  
schoeniclus witherbyi 

exs. femella d’edat indeterminada als erms de la Tanca-
da el 9.X (DBCA); primera observació postnupcial. 
Estatus al Delta. Escàs com a reproductor resident.  

Criteri de selecció. Dades d’interès fenològic. Cens de nidifi-

cants. 

Repicatalons ibèric oriental Emberiza schoeniclus witherbyi juvenil, illa de 
Buda, 09.07.2015 (David Bigas) 

Repicatalons ibèric oriental Emberiza schoeniclus witherbyi femella adulta, 
illa de Buda, 27.11.2015 (David Bigas) 
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Primers cants escoltats al canyissar de Vilacoto el 2.III 
(DBCA). 99 exs. mascles territorials detectats a tot el 
delta, en dos censos específics duts a terme de finals 

Repicatalons petit Emberiza pusilla mascle de 1r hivern, els Muntells, 27.11.2015 (David Bigas) 

Repicatalons petit Emberiza pusilla (monotípica) 

d’abril a mitjan maig i de finals de maig a mitjan juny 
(DBCA, YBSA, ACMA i MFCA); cens ocells nidificants. 
Estatus al Delta. Accidental en migració. 

Criteri de selecció de dades. Totes les dades rebudes. 

 
1 ex. mascle de 1r hivern en uns horts als afores dels 
Muntells el 27 i 28.XI (DBCA). Primer registre pel delta. 
L’espècie s’inclourà a la propera Llista Patró dels ocells 
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Cruixidell Emberiza calandra calandra 

del delta de l’Ebre 3.0, d’acord amb els criteris que se-
gueix. 
Estatus al Delta. Escàs com a hivernant i en migració. Rar com 

a reproductor resident.  

Criteri de selecció de dades. Dades d’interès fenològic. Suma-

toris mensuals. 

 
1 ex. a la punta de la Banya el 27.V (JMAA); darrera 

Emberiza calandra. Recull mensual del total d’exemplars observats 
(DBCA, MILA i JMAA) 
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Categoria D 

observació prenupcial. 2 exs. als erms de la Tancada el 
28.X (DBCA); primera observació postnupcial. 
Estatus al Delta. Accidental en qualsevol període de l’any.  

Criteri de selecció de dades. Totes les dades rebudes. 

 

Flamenc menut Phoenicopterus minor 

(monotípica) 

Categoria E 

Oca vulgar Anser anser var. domestica 

2 exs. adults a les salines de la Trinitat l’11.III (YBSA i 
LDAA). 
Criteri de selecció de dades. Totes les dades rebudes. 
 
9 exs. del nucli zoològic del càmping Eucaliptus són re-
petidament vistos al llarg de tot l’any en localitats de l’en-
torn, com Riet Vell, la Platjola, la Tancada, l’Encany-

Agapornis de Namíbia Agapornis roseicollis ssp. 

issada i, fins i tot, sobrevolant Sant Jaume d’Enveja o 
Deltebre (DBCA).  
Criteri de selecció de dades. Totes les dades rebudes. 
  
1 ex. adult i 1 ex. immadur al passeig fluvial de Deltebre 



Documents del Parc 02/2018 Anuari Ornitològic del delta de l’Ebre, 2015 

81 

Codi Observador 

AAJA Antonio Alonso Jardí 

AAMA Ana Alarcón Márquez 

AAPA Alberto Álvarez Pérez 

ABAA Alberto Bueno 

ABBA Albert Bertolero Badenes 

ACMA Antoni Curcó Masip 

ACTA Albert Cama Torrell 

AEPA Àlex Estellé Pelegrín 

AFAA Ashley Fisher 

AFAB Antoinette Fleixas 

AGLA Antonio García Lorca 

AHAA Àlex Huberti 

AJVA Abel Julien Vila 

ALTA i altres 

AMLA Àlex Mascarell Llosa 

AOTA Àlex Ollé Torner 

APSA Albert Petit Saludes 

ARAA Àlex Rollan 

ARSA Antoni Rodríguez Sinovas 

ASAA Albert Soteres 

ATAA Àngel Torrent 

AVMA Armando Vendrell Martí 

AZSA Antoni Zaragoza Sales 

BGEA Bernat García Espluga 

BFAA Bob Flood 

BFFA Bernat Ferrer Falip 

BIPA Bernat Iglesias Pérez 

CBCA Claudi Baiges Casanova 

CCAA César Carbonell Azagra 

CCFA Carlos Colomé Fumadó 

CDBA Carles Domingo Beltri 

CDAA Carina Domènech 

CDFA Carles Durà Franch 

CGMA Carolina García Martí 

CLAA Carlos López 

CMAA Corentin Morvan 

CMPA Cristina Mora Puignau 

CODA Carles Oliver Dorado 

CPBA César Piñol Baena 

CTRA Carles Tobella Roca 

DBCA David Bigas i Campàs 

DDAA Daniel Dumas 

Box 1. Llista dels codis dels observadors 

Codi Observador 

DEAA David Erterius 

DLBA Dani López Boronat 

DROA Daniel Roca Orta 

DSPA Daniel Soria Peiró 

ECSA Elena Cuxart Soriano 

EFTA Enric Fontcoberta Trepat 

EKAA Ethan Kistler 

ENFA Enric Navarro Fumadó 

FBPA Ferran Broto Pomerol 

FCFA Francisco Castro Fruto 

FFRA Francesc Fumadó Rullo 

FHBA Fernando Hernández Bermejo 

FLLA Francisco Lopo López 

FPAA Francisco Pou 

FTCA Fran Trabalón Carricondo 

FVEA Francesc Vidal Esquerré 

GBSA Guillermo Borés Saladich 

GCCA Gabriel Colomé Callau 

GGRA Gorka Gorospe Rombotus 

GHAA Guilles Hauser 

GSPA Guillem Saguer Parés 

HAXA Helena Arbonés 

HMAA Hubert Mas 

HWAA Helen Williams 

IGMA Iván García Martínez 

IHAA Iain Hartley 

ILGA Ignacio López González 

IRPA Iván Rullo Porres 

JBAB Joan Ignasi Barrachina Andrés 

JBCF Joan Carles Bellido Campano 

JBQA Josep Bel Querol 

JCMC Joan Castelló Masip 

JCPA José Luís Copete Peralta 

JFCB Jordi Faus Colomer 

JFOD Joan Ferrer Obiol 

JFRA Joaquim Forner Rodríguez 

JGAA José Luís Greño 

JGVA Juan González Valdivieso 

JLAA Jaroa López 

JLAB Jacques Laesser 

JLLA Javier Llambrich Llorach 

JMAA Jordi Martí-Aledo 

Codi Observador 

JMAB Jordi Miralles 

JMGA Julio Merayo García 

JMHA José Manuel Herranz 

JMMD Joan Maluquer Margalef 

JMQA Joan Mestre Querol 

JMSA Juan Manuel Martínez Simón 

JPPF Jean-Yves Paquet 

JPVF Julia Piccardo Valdemarín 

JRXA Jesús Ruiz 

JSAA José Juan Saiz 

JSPC Jordi Sala Parra 

JTAA Jenny Thomas 

JTOA Josep Tantull Oliva 

JVAA Jean-Marc Villalard 

JVCA Javier Valladares Calvo 

JVLA Joan Ventura Linares 

KMAA Kaelig Morvan 

KMAB Killian Mullarney 

KSAA Klaus Strosberg 

LCAA Lluís Comas 

LDAA Lluís Durà 

LFAA Laura Fortuño Aixendri 

LTBB Lluís-Xavier Toldrà Bastida 

LPAA Laura Puyol 

LTAA Lenna Tielcke 

MAAA Mike Arnold 

MBJA Miquel Bonet Julià 

MCBB Mariano Cebolla Borrell 

MDEA MónNatura Delta de l’Ebre 

MFAA Marta Figueres 

MFCA Miquel Àngel Franch Casanova 

MFFA Marc Fusellas Fullà 

MFRA Miguel Ángel Fuentes Rosúa 

MFRB Martí Franch Rodríguez 

MGGA Miguel Grande Gutiérrez 

MGMA Marc Gálvez Martínez 

MGRA Miquel Àngel García Reádigos 

MGVA Marcel Gil Velasco 

MILA Marc Illa Llobet 

MLBA Marta López Boronat 

MMAA Mayca Martí 

MPSB Matxalen Pauly Salinas 
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Box 1. Llista dels codis dels observadors 

Codi Observador 

SGAA Sandra Gómez 

SHAA Sébastien Heinerich 

SRSA Sofia Rivaes Silva 

SSAA Sílvia Serrano 

TKKA Thomas Kuppel 

TPVA Toni Pardo Villalobos 

VPRA Vittorio Pedrocchi Rius 

VTGA Vicente Tamarit Garcerá 

WAAA Wes Attdrige 

XAFA Xavier Abril Ferrer 

XLBA Xavier Larruy Brusi 

XPCA Xavier Parra Cuenca 

XRAA Xavier Ruiz 

XRDA Xavier Riera Díaz 

YBSA Yago Brugnoli Segura 

Codi Observador 

MRAA Magnus Rob 

MSBA Manolo Sánchez Blanch 

MSPA Marta Sanromà Pujol 

MTAA Manni Trobitz 

NDAB Núria Diumenge 

NDAA Noelia Domínguez Álvarez 

OBAA Olga Boet 

OBCA Oriol Baena Crespo 

OCAA Òscar Cubells 

OCVA Oriol Clarabuch Vicens 

OTMA Oriol Tello Monreal 

PASA Pere Abelló Sala 

PBAA Paul Brändli 

PBCA Pere Baucells Colomer 

PBGA Pedro Bescós Grilló 

PBSA Pablo Borés Saladich 

PFLB Ponç Feliu Latorre 

PJAA Pere Josa Anguera 

PMBA Paco Martínez Benítez 

PSNA Paul Stevenson 

PTAA Paul Thorpe 

QMAA Quim Minoves 

QSAA Quico Serra 

RBAA Ricard Busquets 

RACC Raül Aymí Cubelles 

RCAA Raül Calderón Álvarez 

RGBA Ricard Gutiérrez Benítez 

RGLA Rafael González de Lucas 

RMAA Riki McCloud 

RMBA Romina Mesón Bruch 

RMGA Raül Miralta Gamisans 

RPEA Ramon Prat Espelt 

RRZA Ricardo Rodríguez Zarzuelo 

RSAA Roger Short 

RSBB Roser Solé Basco 

RTFA Raimundo Tomàs Fumadó 

SBAA Santi Borràs 

SBAB Sam Bayley 

SCAA Simon Claden 

SEAA Sebastien Easy 

SFBA Suse Ferré Beltri 

SFSA Sergi Fernández Soto 
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Box 2. Llista de topònims i tipologia de topònims emprats en l’Anuari 2015 (continua a la pàgina següent) 

Topònim Tipus Municipi 

Agulla Sèquia Amposta 

Alfacada Llacuna Sant Jaume d’Enveja 

Algueró Finca agrícola Els Muntells 

Aluet Paratge Amposta 

Api i Julivert Finca agrícola Sant Jaume d’Enveja 

Balada Pedania Amposta / Sant Jaume d’Enveja 

Baladres Desguàs Amposta 

Bascos Finca agrícola Deltebre 

Bassa de l’Arena Paratge Deltebre 

Bombita Finca agrícola Deltebre 

Bonos Finca Agrícola Deltebre 

Bordissets Finca agrícola Sant Jaume d’Enveja 

Cabussó Finca agrícola Amposta 

Camí de l’Anglès Paratge Amposta 

Camí de Carlet Paratge Amposta 

Camí del Pas Paratge Amposta / Sant Carles de la Ràpita 

Camí del Puntal Paratge Sant Jaume d’Enveja 

Camí de la Rabosa Paratge Sant Carles de la Ràpita 

Canal Vell Llacuna Deltebre 

Capità Finca agrícola Deltebre 

Casota Paratge Amposta 

Catxa Finca agrícola Deltebre 

Cigarro Finca agrícola Sant Jaume d’Enveja 

Clot Llacuna Amposta 

Comandanta Finca agrícola Sant Jaume d’Enveja 

Dacsa Finca agrícola Sant Jaume d’Enveja 

Embut Llacuna Amposta 

Encanyissada Llacuna Amposta / Sant Carles de la Ràpita 

Enclusa Paratge Amposta 

Erms Salats Finca agrícola Amposta 

Erms de la Tancada Paratge Amposta 

Esquerra Paratge Amposta 
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Box 2. Llista de topònims i tipologia emprats en l’Anuari 2015 (continuació de la pàgina anterior) 

Topònim Tipus Municipi 

Estisora Paratge Amposta 

Eucaliptus Urbanització Amposta 

Florensa  Desguàs Deltebre 

Fortalesa Desguàs Amposta (Poblenou del Delta) 

Gaita Desguàs Amposta 

Garxal Llacuna Deltebre 

Gola Nord Riu Deltebre / Sant Jaume d’Enveja 

Gola de Pal Desguàs Deltebre 

Gola de Sorrapa Riu Deltebre 

Gola Vella Desguàs Amposta 

Goleró Paratge i desguàs Deltebre / l’Ampolla 

Habana Desguàs Els Muntells 

Illa de Buda Llacuna i paratge Sant Jaume d’Enveja 

Illa de Gràcia Paratge Deltebre 

Illa de Mar Finca agrícola Deltebre 

Illa de Sant Antoni Paratge Deltebre 

Llanada Finca agrícola Amposta 

Madalenes Desguàs Amposta 

Masia Blanca Finca agrícola Deltebre 

Matà Finca agrícola Sant Jaume d’Enveja 

Migjorn Riu i paratge Sant Jaume d’Enveja 

Musclets Finca agrícola Amposta 

Nòria Llacuna Amposta 

Olles Llacuna L’Ampolla 

Pallarassa Paratge Sant Jaume d’Enveja 

Panissos Finca agrícola Amposta 

Pla Llacuna Sant Jaume d’Enveja 

Platjola Llacuna Sant Jaume d’Enveja 

Poblenou del Delta Pedania Amposta 

Ranxo Grande Finca agrícola Amposta 

Riet Vell Finca agrícola Amposta 
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Box 2. Llista de topònims i tipologia emprats en l’Anuari 2015 (continuació de la pàgina anterior) 

Topònim Tipus Municipi 

Riet Desguàs Els Muntells 

Riumar Urbanització Deltebre 

Salines de San Antoni Paratge Amposta 

Salines de la Trinitat Paratge Sant Carles de la Ràpita 

Secanella Finca agrícola Deltebre 

Serrallo Finca agrícola Sant Jaume d’Enveja 

Sillero Finca agrícola Deltebre 

Tancada Llacuna Amposta 

Tora de la Figuera Paratge Sant Carles de la Ràpita 

Tora Cremada Paratge Sant Carles de la Ràpita 
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Arpella pàl·lida russa Circus macrourus a la finca Migjorn el setembre 
de 2014. Primer registre al delta de l’Ebre  

Gorka Gorospe & Yeray Seminario 
Alaitz Mendia 1, 3 D. 31006 Iruña (Nafarroa) 

info@gorkagorospe.com  

Summary 
 
On 28th September 2014 a 1st adult (3th / 4th calendar year) male Pallid Harrier was seen in dry rice fields near L’Alfa-
cada lagoon, Sant Jaume d’Enveja. This is the first confirmed record for the Ebro Delta, and the species is included 
now in the Llista Patró dels ocells del delta de l’Ebre 3.0. A full description, occurrence and distribution in Spain and 
Catalonia are given.  

Arpella pàl·lida russa Circus macrourus mascle de 3r / 4rt any calendari, arrossars de la finca Migjorn, 28.09.2014 (Gorka Gorospe). Fixeu-vos en el color 
plom de to més fosc d’algunes cobertores alars i escapulars. 

El dia 28.09.2014, durant una visita a la finca Migjorn, 
Sant Jaume d’Enveja, al voltant de las 12:20 hores, ob-
servem a una certa distància, mirant en direcció cap a la 
llacuna de l’Alfacada, un rapinyaire volant prop del terra. 
Immediatament vam identificar l’ocell com un mascle 
d’arpella pàl·lida russa Circus macrourus. Aquest va 
sobrevolar la zona per uns instants i tot seguit el vam 
perdre de vista. Al apropar-nos al lloc on vam deixar de 
veure’l, el vam trobar aturat al terra, reposant i arreglant-
se el plomatge, moment en què el vam poder observar 
amb calma al llarg d’uns 20 minuts i prendre imatges 
amb el mòbil a través del telescopi. Després va tornar a 

aixecar de nou el vol i en un breu període de temps el 
vam tornar a perdre de vista. Un cop vam donar avís a 
diferents portals d’ornitologia, l’exemplar va poder ser 
vist posteriorment també per altres observadors, però ja 
no es va tornar a localitzar en dates posteriors.  
 
Identificació 
 
Rapinyaire de mida mitjana que, en vol, presenta les 
ales i la cua proporcionalment llargues i estretes. Color 
general gris blavós a les parts superiors i blanc a les 
inferiors, excepte a la part superior del pit i la gola, que 
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Arpella pàl·lida russa Circus macrourus mascle de 3r / 4rt any calendari, 
arrossars de la finca Migjorn, 28.09.2014 (Gorka Gorospe). Noteu la lleuge-
ra banda fosca, d’aspecte brut, a les infracobertores alars i a les puntes de 
les secundàries 

són lleugerament grises. A les puntes de les ales desta-
ca una taca negra estreta que abasta les primàries 6 - 9 
(comptades ascendentment); la primària 10, la més ex-
terna, és completament grisa. En vol era visible la formu-
la alar típica de l’espècie, amb només quatre “dits” visi-
bles, i la primera primària situada aproximadament a 
l’alçada de la punta de la primària 6. Això permet separar
-la de l’arpella pàl·lida Circus cyaneus, que presenta cinc 
“dits” visibles, i la primària més externa completament 
negra i situada a l’alçada de la punta de la primària 5, i 

de l’esparver cendrós Circus pygargus, que també pre-
senta la primària més externa completament negra, situ-
ada entre les puntes de les primàries 5 i 6, i una taca 
negra molt més extensa a la part externa de l’ala. 
 
Distribució 
 
Cria a Ucraïna i Rússia, des del mar Negre per l’oest fins 
al riu Ienisei i el llac Baikal cap a l’est, al nord-oest de 
Xina i potser també a Mongòlia. Hiverna a l’Àfrica al sud 
del Sàhara, i des de Pakistan, India i Sri Lanka fins al 
sud-est de Xina (Orta in del Hoyo et al. 1994). Els dar-
rers anys ha dut a terme una expansió de la seva àrea 
de nidificació cap al nord-est d’Europa i, actualment, ja 
és un reproductor regular a Finlàndia i possiblement tam-
bé al nord de Suècia i Noruega (Forsman 2016). Aquest 
fet ha propiciat que les citacions d’aquesta espècie a 
l’Europa occidental s’hagin fet més freqüents i regulars 
aquests darrers anys, incloent-hi la península Ibérica, on 
se la considerava una migradora rara fins la darrera dè-
cada i on ja no forma part de la llista d’espècies sotme-
ses a homologació pel Comité de Rarezas de la SEO 

des de l’1 de gener de 2016 (Copete et al. 2015). Darre-
rament també s’han constatat alguns casos d’hivernada 
a Andalusia, Aragó, el País Valencià, Navarra i les illes 
Canàries (de Juana & García 2015, Ollé et al. 2013). 

Tot i que la major part de citacions ibèriques es do-
nen al llarg del pas prenupcial, també se n’han docu-
mentat unes poques durant la migració postnupcial, amb 
una major freqüència d’aparició durant el mes de setem-
bre. A Catalunya la major part d’observacions es donen 

Arpella pàl·lida russa Circus macrourus mascle de 3r / 4rt any calendari, arrossars de la finca Migjorn, 28.09.2014 (Gorka Gorospe). La primària més 
externa és color gris en tota la seva extensió i les rectrius, especialment el parell central, presenten un disseny clarament barrat 
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a la província de Girona, per on deuen entrar els ocells 
procedents de més al nord en trànsit cap els quarters 
d’hivernada africans (Ollé et al. 2015). 

Aquest seria el primer registre ben documentat al 
delta de l’Ebre i ha estat inclòs a la Llista Patró dels 
ocells del delta de l’Ebre 3.0, d’acord amb els criteris que 
segueix (Bigas & Curcó 2015). 
 
Edat i sexe 
 
La coloració general grisenca del plomatge, així com el 
disseny alar, indiquen que és clarament un mascle. Pel 
que fa a l’edat, es tracta d’un ocell pràcticament adult, el 
que alguns autors anomenen un younger o first adult, ja 
que tot i no mostrar plomes brunes al cos i a les ales, sí 
que són visibles dues bandes alars difuses i fines més 
fosques i d’aspecte brut a la part inferior de l’ala i a les 
puntes de les secundàries. Per altra banda, té tons fos-
cos de color plom en algunes cobertores, tant alars com 
del cos. Les rectrius i les supracobertores caudals estan 
clarament barrades i la part superior del pit, la gola i les 
galtes són grises, no blanques, i lleugerament brutes i 
tacades, igual que la part superior del cap. Totes aques-
tes característiques apuntarien a un ocell de 3r / 4rt any 
calendari, ja que els mascles definitivament adults són 
de tons blancs purs, sense taques, i no presenten barrat 
al parell central de rectrius (Forsman 1999).  
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Cotxa diademada Phoenicurus moussieri a l’Alfacada l’abril / maig de 
2015. Primer registre al delta de l’Ebre 
 

Alberto Bueno Mir  
Perena, 30, 2º Dcha. 22001 Huesca 

abueno@monegros.net  

Summary 
 
On 30 April to 3 May 2015 an adult male of Moussier’s Redstart was seen in a small Tamarisk wood near the observa-
tory tower of L’Alfacada lagoon, Sant Jaume d’Enveja. This is the first confirmed record for the Ebro Delta, and the spe-
cies is included now in the Llista Patró dels ocells del delta de l’Ebre 3.0. A full description, occurrence and distribution 
in Spain and Catalonia are given. An old record is also discussed.  

En el decurs d’una visita realitzada el dia 30.04.2015 al 
mirador de Migjorn i la llacuna de l’Alfacada, Sant Jaume 
d’Enveja, acompanyat per David Erterius i José Juan Saiz, 
al voltant de les 16:15 hores i a la zona de tamarius Ta-

marix spp. situada a escassos metres a l’oest de l’ob-
servatori, detectem la presència d’un petit passeriforme de 
coloració molt cridanera, amb les parts inferiors de color 
taronja rovellat i les superiors negres tacades de blanc al 
cap i a les ales. 

Aquell mateix dia l’ocell va poder ser vist i fotografiat 
per una bona colla d’observadors i va romandre a la zona 
fins almenys el dia 3 de maig, amb repetides observacions 

Cotxa diademada Phoenicurus moussieri mascle adult, l´Alfacada, Sant Jaume d’Enveja, 30.04.2015 (David Erterius / Rockjumper Birding Tours)  

comunicades per diversos autors a diferents webs d’ornit-
nitologia. 

 
Identificació 
 
Després d’un primer apropament que va permetre obser-
var l’ocell posat amb més detall a una distància raonable i 
diversos vols efectuats a escassa alçada, entre la vegeta-
ció de ribera predominant a la zona, va ésser identificat 
inequívocament com un mascle adult de cotxa diademada 
Phoenicurus moussieri, espècie amb la que els tres ob-
servadors tenien experiència prèvia al nord d‘Àfrica. 
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Cotxa diademada Phoenicurus moussieri mascle adult, l’Alfacada, Sant Jaume d’Enveja, 01.05.2015 (Romina Pietx) 

Posteriorment i durant almenys 20 minuts, l’ocell es 
va mostrar extremadament confiat mentre s’alimentava 
d’insectes (capturats tant en vol com al terra), utilitzant 
repetides vegades la cleda metàl·lica perimetral de l’o-
ervatori com a posader improvisat, oferint excel·lents 
vistes a curta distància. 

Destacava molt una llista supraciliar ampla i llarga de 
color blanc sobre el fons negre del cap, que començant 
al front s’estenia per sobre l’ull fins arribar a la zona late-
ral del coll. El bec curt, prim i molt punxegut, s’apreciava 
totalment negre, de la mateixa manera que les potes. 

Cotxa diademada Phoenicurus moussieri mascle adult, l’Alfacada, Sant 
Jaume d’Enveja, 30.04.2015 (Mariano Cebolla) 

Totes les parts inferiors, inclosa la zona ventral, presen-
taven una tonalitat taronja rovellada bastant uniforme i 
certament llustrosa. El dors i les ales eren de la mateixa 
tonalitat que el cap, amb una extensa taca blanca molt 
evident a la base de les secundàries i primàries exter-
nes, clarament visible en vol. Les primàries i secundà-
ries, especialment les primeres, semblaven d’una tonali-
tat més bruna, en funció de com incidia la llum sobre 
aquestes, però segurament això estava relacionat amb 
una muda prenupcial parcial que incloïa únicament les 
plomes del cos. 

Cotxa diademada Phoenicurus moussieri mascle adult, l’Alfacada, Sant 
Jaume d’Enveja, 01.05.2015 (Ricard Gutiérrez) 
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Distribució 
 
Aquesta espècie es distribueix exclusivament pel nord 
del continent africà, ocupant la totalitat del Marroc, el 
nord d’Argèlia i Tunísia, i la zona més occidental de Lí-
bia, mostrant una tendència poblacional aparentment 
estable (BirdLife International 2017). 

Relativament comuna en aquests països, tot i que 
més escàs com a reproductor a Tunísia, habita principal-
ment àrees muntanyoses i forests oberts en planures 
rocalloses, fins als 3.000 metres d’altitud a la serralada 
de l’Atles. Malgrat tot, al llarg de l’hivern també es troba 
a cotes més baixes en terrenys planers i, fins i tot, en 
semideserts (Collar & Christie in del Hoyo et al. 2005). 
 
Veu 
 
No es va escoltar cap tipus de veu.  
 
Edat i sexe 
 
L’edat de l’ocell, adult, es va determinar per no existir 
cap tipus de contrast entre les cobertores grans, i tam-
poc respecte aquestes i les cobertores primàries, així 
com amb la resta de plomes de vol. El disseny i la colo-
ració general del plomatge indicaven que es tractava 
d’un mascle amb tota seguretat (Svensson 1992, Svens-
son et al. 2009). 
 
Cites conegudes a Espanya i al delta de l’Ebre 
 
En la totalitat d’informes editats pel Comité Ibérico de 

Rarezas i el Comité de Rarezas de la SEO, des de l’any 
1985 fins el 2015, que ja inclou l’acceptació de l’obs-
ervació objecte d’aquesta nota, figuren homologats un 
total de vuit registres a la península Ibèrica i les illes Ba-
leares (Tello & Cortes in de Juana & Comité Ibérico de 
Rarezas de la SEO 1994, Paterson in de Juana & Comi-
té de Rarezas de la SEO 2002, Amengual in de Juana & 
Comité de Rarezas de la SEO 2010, Torres & Arnal 
2011 in Gutiérrez & Comité de Rarezas de la SEO 2011, 
Herrera 2012, Rebassa et al. 2012, Latorre 2013). 

La majoria de registres són primaverals, dels mesos 
d’abril (5) i març (2), amb una dada hivernal de les Bale-
ars de mitjan gener a mitjan febrer. Tots fan referència 
exclusivament a mascles, molt més fàcils de detectar i 
identificar. Per comunitats autònomes es reparteixen 
entre Andalusia (3), Catalunya (3) i Illes Balears (2), en 
comarques litorals, tot i que algunes citacions són una 
mica interiors. 

 A més, hi ha pendents d’homologació dades que 
semblen prou fiables, dues de l’arxipèlag canari, agost 
de 2012 (Bassi 2012) i setembre de 2015 (de Groot 
2015), i una altra d’una femella anellada a Menorca 
l’octubre de 2016 (Escandell 2016), que curiosament són 
les úniques conegudes a la tardor. 

Aquest tàxon serà inclòs a la propera Llista Patró 
dels ocells del delta de l’Ebre 3.0, d’acord amb els crite-

ris que segueix (Bigas & Curcó 2015).  
 
Nota dels editors 
 
Al delta hi ha un registre anterior homologat pel Comité 

de Rarezas Ibérico de la SEO (Tello & Cortes in de Jua-
na & Comité Ibérico de Rarezas de la SEO 1994). Un 
mascle observat el 07.04.1985 a la urbanització Eucalip-
tus que, de ben segur, ha de ser correcte, però que en el 
seu moment no va ser inclòs a la Llista Patró dels ocells 
del delta de l’Ebre 1.0, ja que no complia amb els criteris 
força estrictes que segueix (Bigas 2012). 
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Repicatalons petit Emberiza pusilla als afores dels Muntells el novem-
bre de 2015. Primer registre al delta de l’Ebre 

 
David Bigas 
Parc Natural del Delta de l’Ebre. Av. Catalunya 46. 43580 Deltebre 

Summary 
 
On 27-28th November 2015 a 1stW male of Little Bunting stayed in a vegetable garden near Els Muntells. This is the 
first record for the Ebro Delta, and this species is included now in the Llista Patró dels ocells del delta de l’Ebre 3.0. A 
full description, occurrence and distribution in Catalonia are given. 

El dia 27.11.2015, al voltant de les 11:30 hores, mentre 
em dirigia a realitzar els censos quinzenals a la llacuna 
de la Tancada, Amposta, i quan em trobava a mig camí 
entre els Muntells i la urbanització Eucaliptus, vaig aixe-
car de la vora de la carretera un passeriforme de mida 
petita que em va cridar l’atenció. Després de reduir la 
velocitat vaig girar i vaig apropar-me lentament cap a 
uns horts que envolten unes casetes, que és on em va 
semblar que s’aturava l’ocell. No vaig tardar a localitzar-
lo aturat dalt d’una de les vinyes Vitis vinifera que envol-

ten la finca de “Chano de Pan”. La identificació va resul-
tar senzilla, ja que els trets distintius de l’espècie eren 
evidents i hi estava força familiaritzat després de dos 
viatges a Xina, on vaig poder veure centenars d’exe-
mplars i estudiar-ne uns quants en mà. Un cop segur de 
la seva identificació vaig poder fer unes quantes fotogra-
fies, de no massa qualitat, abans no volés cap a un ros-
toll proper, moment en què va reclamar. Posteriorment 
vaig avisar a uns quants ornitòlegs i l’observació i les 
fotos ja es van penjar en alguns portals d’ornitologia.  

Repicatalons petit Emberiza pusilla mascle de 1r hivern, els Muntells, 27.11.2015 (David Bigas) 
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L’ocell va fer una estada relativament breu; a la tarda es 
va cercar de nou, també per d’altres observadors, i no fou 
possible observar-lo, però l’endemà a primera hora del 
matí encara es va veure breument en un camp d’ordi Hor-

deum vulgare proper. 
 
Identificació 
 
De mida lleugerament més petita i d’estructura molt sem-
blant a l’abundant repicatalons Emberiza schoeniclus, 
però amb el plomatge de coloració clarament més viva i 
contrastada.  

Les parts superiors eren bigarrades, de tons marró 
grisencs dominants, amb els centres de les cobertores 
negres. El carpó i les supracobertores caudals presenta-
ven un llistat de to negrós dens, però molt fi, mentre que 
al dors hi destacaven unes llistes negres molt sòlides. Les 
cobertores mitjanes, amb amples puntes blanques, crea-
ven una conspícua barra alar. Les terciàries tenien amples 
i sòlids centres negres, amb un fi serrell de to rogenc que 
envoltava tota la ploma, destacant força de la resta de 
parts superiors.  

Les infracobertores caudals i el ventre eren d’un color 
blanc brut, la gola presentava una tonalitat rovellada no 
especialment intensa, mentre que els flancs i el pit tenien 
unes fines llistes negres sobre un fons crema. 

Destacava sobretot el disseny facial, molt contrastat 
amb la brida ocular, una llista occipital central i tota la gal-
ta d’un to rovell intens, amb una fina llista rere l’ocular 
negra i en forma de lluna minvant, que envoltava les auri-
culars, però que no arribava a la base del bec. Tenia dues 
llistes occipitals laterals de color negre, també molt con-
spícues, la gola i una subbigotera de tons ataronjats que 
acabava en una taca blanca, una llista malar negra que no 
atenyia per ben poc la base del bec, un anell ocular blanc 
incomplet que vorejava un ull fosc, una llista supraciliar de 
to rovell més apagat que la resta i una taca auricular de 
coloració similar a aquesta.  

També era destacable la forma del bec, que donava la 
sensació d’estar com a comprimit, ja que era relativament 
llarg i de forma cònica, però amb l’aresta de la mandíbula 

Repicatalons petit Emberiza pusilla mascle de 1r hivern, els Muntells, 
27.11.2015 (David Bigas) 

superior destacadament còncava, a diferència del que 
passa amb la forma nominal del repicatalons Emberiza 

schoeniclus que l’acostuma a tenir lleugerament convexa 
o plana. Aquest era d’una tonalitat fosca a la punta i l’are-
resta superior, amb la base i bona part de la mandíbula 
inferior d’un to grisós més clar. Les potes i els peus eren 
de color carn i tonalitat pàl·lida.  
 
Distribució 
 
A l’època de nidificació ocupa la taigà oberta i els boscos 
de bedoll nan Betula nana parcialment enaiguats, en una 
àmplia franja que s’estén des del nord d’Escandinàvia fins 
a la regió russa de Xukotka.  

Migrador de llarga distància, la seva àrea d’hivernada 
abasta un territori que va des del nord-est del subconti-
nent Indi fins al sud-est de Xina cap a l’est i al nord d’Indo-
xina cap al sud (Copete in del Hoyo et al. 2011).  

En el període que va des del 1990 (any del primer 
registre conegut) al 2016 a Catalunya es coneixen un total 
de 12 registres fiables, dels quals només n’hi ha quatre 
que hagin estat homologats pels respectius Comitès (tots 
anellats). La resta fa referència a ocells també anellats (4) 
o que disposen d’un bon registre gràfic (4). Aquestes cita-
cions corresponen als mesos d’octubre (4), novembre (2), 
desembre (2), gener (1) i abril (3), entre el 07.10.2007 i el 
30.04.2005 com a dates extremes, amb sis observacions 
a comarques interiors i quatre a les litorals. 

Aquest tàxon ha estat inclòs a la Llista Patró dels 
ocells del delta de l’Ebre 3.0, d’acord amb els criteris que 
segueix (Bigas & Curcó 2015). 
 
Veu 
 
En envolar-se vaig poder escoltar un únic “zick” aspre, 
curt i de volum baix. 
 

Edat i sexe  
 

La forma estreta i punxeguda de les rectrius, així com el 
contrast que existia entre les terciàries i cobertores grans, 
renovades a la muda post-juvenil, respecte de les coberto-

Repicatalons petit Emberiza pusilla mascle de 1r hivern, els Muntells, 
27.11.2015 (David Bigas) 
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res primàries i la resta de plomes de vol, retingudes del 
plomatge juvenil, indiquen que es tractava d’un ocell de 
1r hivern. El to rovellat intens de la coloració facial, espe-
cialment de la subbigotera i en menor mesura a la gola, 
així com la coloració negra intensa de les llistes occipi-
tals i auriculars indiquen que es tractava d’un mascle 
amb tota seguretat (Svensson 1992, Shirihai  & Svens-
son 2018).  
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L’anellament d’ocells al delta de l’Ebre durant 2015 
 

Raül Aymí & Oriol Baltà 

Oficina Catalana d’Anellament, Institut Català d’Ornitologia 

Nat-Museu de Ciències Naturals de Barcelona. Pl. Leonardo da Vinci, 4-5. 08019 Barcelona 

ico@ornitologia.org 

En aquest article es fa un breu resum de les activitats 
dutes a termes durant l’any 2015 al delta de l’Ebre i s’-
aporten també algunes de les dades més interessants 
aconseguides quant a recuperacions i que es llisten al 
final. Les dades que segueixen a continuació fan refe-
rència exclusivament als anellaments amb remitent 
Aranzadi, San Sebastián. Durant l’any 2015 es van ane-
llar un total de 9.876 ocells de 86 tàxons diferents i, a la 
vegada (Box 3), es van fer 1.987 recaptures d’ocells 
anellats prèviament. Respecte l’any 2014 hi ha una da-
vallada motivada perquè el 2015 no es va fer el segui-
ment de la migració a l’Alfacada, ja que corresponia a un 
projecte Life ja finalitzat. 
 
Relació dels projectes d’anellament realitzats 
durant 2015 
 
Anellament de polls de gavina corsa Larus audouinii 
 
L’anellament dels polls de la colònia de gavina corsa 
forma part d’una de les activitats tradicionals al Parc. Els 
polls d’aquesta colònia s’anellen des dels primers anys, 
quan aquesta espècie s’hi va establir l’any 1981 i des de 
1988, de banda de les anelles metàl·liques, s’utilitzen 
també anelles de lectura a distància de color blanc. Du-
rant 2015 es van anellar 1.163 polls a les colònies de les 
salines de Sant Antoni / la Tancada (622), la punta de la 
Banya (490) i al port de Sant Carles de la Ràpita (51). 
Els anellaments des dels seus inicis sumen més de 
35.000 exemplars, que han proporcionat moltes dades 
sobre la biologia d’aquesta espècie com la migració i 
paràmetres poblacionals que fan que sigui una de les 
espècies més estudiades i conegudes a casa nostra. 
 
Anellament de polls de gavià argentat Larus 

michahellis 

 
Aquest projecte es va iniciar l’any 2005 a iniciativa del 
Parc Natural del Delta de l’Ebre per a conèixer el patrons 
demogràfics i la dispersió dels gavians que crien al Parc. 
Durant 2015 es van anellar 169 polls amb anelles de 
lectura a distància (verdes i codi blanc de quatre lletres 
que comença per la lletra P) a la colònia de la punta de 
la Banya el 9 i l’11 de juny de 2015. 
 
Marcatge de polls de bernat pescaire Ardea cinerea 
 
L’objectiu d’aquest estudi és obtenir informació sobre 
filopatria, dispersió dels polls, sex-ratio al niu i supervi-
vència, moviments al llarg de l’any, dinàmica poblacional 

i presència de paràsits als polls, i inclou altres colònies 
de cria catalanes situades a la plana de Lleida, el delta 
del Llobregat i el Zoo de Barcelona. Al delta de l’Ebre, 
durant el 2015 només es va fer una visita a la colònia de 
la punta de la Banya el 16/06/15, amb un total de 13 
polls anellats. 
 
Anellament d’altres ocells colonials 
 
L’anellament d'ardeids, larolimícoles i altres ocells aquà-
tics colonials està molt condicionat per l’accessibilitat a 
les colònies i per la seguretat dels polls. En indrets d’ac-
cés complicat normalment no s’anellen els polls. Durant 
l’any 2015 només es van poder anellar 13 polls de capó 
reial Plegadis falcinellus a la llacuna de Canal Vell durant 
el 17/06/2015. 
 
Campanya de seguiment de la migració postnupcial 
a Canal Vell 
 
Aquesta va ser la 24ª campanya d’anellament de tardor 
realitzada a Canal Vell des que es va iniciar l’any 1992. 
L’objectiu de la campanya és fer un seguiment de la mi-
gració de passeriformes de canyissar utilitzant un mateix 
esforç de trampeig al llarg dels anys amb xarxes ubica-

Anellament de polls de capó reial Plegadis falcinellus, l’Illot, Canal Vell, 
17.06.2015 (Toni Curcó) 
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des al mateix lloc. Durant 2015 es van fer un total de 
5.323 captures, que suposen un increment sobre els 
darrers dos anys, però encara per sota de la mitjana i en 
el 16è lloc de la sèrie de 24 anys de seguiment. El total 
acumulat durant aquests 24 anys ininterromputs de cam-
panyes és de 133.751 ocells. 

La campanya va transcórrer amb una mitjana d’uns 
45 ocells / dia i només en tres ocasions es van superar 
les 100 primeres captures (4 agost, 21 d’octubre i 4 de 
novembre). Un cop més, el protagonista indiscutible de 
la campanya de 2015 va ser el blauet Alcedo atthis, amb 
una nova xifra top record de 252 anellaments i que supe-
ra els 229 de l’any anterior! Sembla, doncs, que estem 
vivint la millor època d’aquesta espècie pel que fa a 
abundància durant la migració postnupcial per l’arribada 
d’ocells del centre i nord-est d’Europa, tal com ens ho 
indiquen les recuperacions d’ocells anellats. Precisament 
durant 2015 es va recuperar un exemplar anellat a Polò-
nia. 

Una altra espècie també abundant i la més anellada 
a la campanya, com és habitual, va ser la boscarla de 
canyar Acrocephalus scirpaceus, amb 1.483 exemplars. 
En segon lloc, també força abundant, va ser el mosquiter 
comú Phylloscopus collybita, amb 1.145 anellaments. 
Tot i que no va ser un any excepcional en el nombre de 
captures de pit-roig Erithacus rubecula, cal destacar un 
lleuger augment d’aquesta espècie, amb un total de 217 
exemplars, anellats gràcies a una entrada forta el dia 21 
d’octubre, després d’una forta llevantada que va perme-
tre la captura d’uns 80 exemplars en un sol dia. 

Durant l’any 2015 va continuar la mateixa tendència 
negativa observada en els darrers anys en el nombre 
d’orenetes comunes Hirundo rustica capturades, amb 
només 140 exemplars. Com ja esmentàvem l’any pas-
sat, aquesta variabilitat sembla més aviat relacionada 
amb els canvis en l´ús dels dormidors que no pas en 
davallades poblacionals. Contràriament, algunes espèci-
es van augmentar en el nombre de captures a Canal Vell 
pel fet d’usar la zona d’anellament com a dormidor, cas 
de la cuereta blanca Motacilla alba, amb 100 exemplars 
anellats, i que suposa un rècord de captures per a 
aquesta espècie. 

Durant 2015 s’observa que continua la davallada 
poblacional d’espècies com els pardals Passer spp. i el 
repicatalons Emberiza schoeniclus. Tot i això, els par-
dals s’han recuperat lleugerament el 2015, amb 296 ane-
llaments del comú P. domesticus (108 el 2014) i 170 del 
xarrec P. montanus (54 el 2014). El repicatalons conti-
nua amb xifres molt baixes i per sota dels 100 anella-
ments. 

Es va fer un total de 12 recuperacions estrangeres, 
de les quals 4 van ser de cotxa blava Luscinia svecica 

de Bèlgica (2), Holanda (1) i Alemanya (1). De la boscar-
la de canyar es van capturar tres exemplars amb anella 
estrangera de Croàcia (2) i França (1). Finalment, es-
mentar dues boscarles dels joncs Acrocephalus schoe-

nobaenus de Bèlgica i Holanda, un blauet de Polònia, 
una boscarla mostatxuda Acrocephalus melanopogon de 
França i un repicatalons d’Alemanya. 

Durant la campanya es van capturar algunes espèci-
es rares o poc habituals. Així, cal destacar un mosquiter 
fosc Phylloscopus fuscatus el dia 28 de novembre. 
Aquest any no hi va haver sort en la captura de mosqui-
ter de doble ratlla Phylloscopus inornatus, tot i que es va 
observar un exemplar el dia 7 d’octubre. En canvi, es 
van capturar cinc mosquiters comuns amb característi-
ques de la subespècie siberiana Phylloscopus collybita 

tristis els dies 27 i 28 d’octubre, i els dies 15, 23 i 27 de 
novembre. Pel que fa a d’altres espècies considerades 
escasses al Delta, es van anellar 9 reietons Regulus 

regulus (rècord de tots els anys), una polla blava 
Porphyrio porphyrio i un durbec Coccothraustes coccoth-

raustes (3ª captura del projecte). Així mateix, com a pri-
meres captures per a l’estació, cal esmentar 4 abellerols 
Merops apiaster i una mallerenga carbonera Parus ma-

jor. 
 
Campanya de seguiment d’ambdós períodes migra-
toris a l’illa de Buda 
 
Com és habitual, donada la situació geogràfica estratègi-
ca de l’illa de Buda per als ocells migrants, es va anellar 
durant els passos migratoris de tardor i primavera. En 
total es van anellar 1.963 exemplars, dels quals 684 són 

Mosquiter fosc Phylloscopus fuscatus anellat a Canal Vell, 28.11.2015 
(Helen Williams & Roger Short) 

Cucut Cuculus canorus anellat a Canal Vell, 13.08.2015 (Ferran Broto) 
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de la primavera i 1.279 de la tardor. De la primavera 
destaca el tallarol de casquet Sylvia atricapilla (200), el 
pit-roig (199) i el mosquiter xiulaire Phylloscopus sibila-

trix (5). A la tardor, en canvi, l’espècie més anellada va 
ser el mosquiter comú (530), el pit-roig (434) i el tallarol 
de casquet (103). A més, cal esmentar la captura de 20 
reietons, una espècie normalment poc abundant a la 
zona. 
 
El projecte SYLVIA a Canal Vell i a l’Alfacada 
 
Durant 2015 al delta hi van haver dues estacions actives 
inscrites al programa Sylvia, una a Canal Vell i l’altra a 
l’Alfacada. Es van fer sis sessions de captura d’un matí 
entre la 2ª quinzena de maig i principi d’agost, amb un 
total de 109 captures a l’Alfacada i 263 a Canal Vell. 
L’espècie més anellada va ser la boscarla de canyar, 
amb 65 i 128 exemplars respectivament. El balquer 
Acrocephalus arundinaceus també va ser una de les 
espècies més capturades, amb 13 i 26 exemplars. 
  
Seguiment d’ocells passeriformes de canyissar en 
altres localitats 
 
De banda de les estacions d’anellament habituals i regu-
lars com són Canal Vell i l’illa de Buda, al delta també es 

fan sessions d’anellament per al seguiment de passeri-
formes de canyar en altres localitats. Durant l’any 2015 
es van anellar ocells uns pocs dies a l’Encanyissada 
(413 anellaments), Riet Vell (336) i a l’Alfacada (261). A 
l’Encanyissada s’hi van anellar especialment cueretes 
grogues Motacilla flava (203) en migració i, en menor 
nombre, orenetes comunes, boscarles de canyar i blau-
ets. A Riet Vell bona part dels anellaments han estat de 
repicatalons (67) i de pardals xarrecs (65), amb dades 
interessants de recaptures de boscarla mostatxuda. A 
l’Alfacada només s’hi va anellar uns pocs dies durant la 
migració i les espècies més abundants van ser la bos-
carla de canyar (85), el mastegatatxes Ficedula hypoleu-

ca (32), el rossinyol bord Cettia cetti (29), el mosquiter 
de passa Phylloscopus trochilus (25) i la cotxa blava 
(20). 
 
Anellament de xots Otus scops 
 
L’any 2015 es van anellar 22 exemplars i es van fer 10 
controls. Els individus anellats corresponen a 2 femelles 
reproductores capturades a caixes niu, 18 polls també 
dins al niu i 2 exemplars de 1r hivern capturats amb xar-
xes. Els controls són de 5 femelles reproductores captu-
rades dins de caixes niu i 5 individus adults de sexe in-
determinat capturats amb xarxes. 

Durbec  Coccothraustes coccothraustes capturat a Canal Vell, 02.11.2015 (Helen Williams & Roger Short) 
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Com a dada interessant, es va controlar una femella 
(anella 4060162) que havia estat anellada a finals de 
maig de 2006 en una caixa niu de l’Illa de Buda en plena 
activitat reproductiva, i recapturada a principis de juny de 
2015, també dins una caixa niu amb posta a la mateixa 
localitat. Aquesta dada ens confirma una capacitat repro-
ductiva d’almenys 9 anys.  
 
Marcatge dels ocells del Centre de Recuperació de 
Fauna Salvatge de Canal Vell  
 
Durant 2015 al Centre de Recuperació de Fauna Salvat-
ge de Canal Vell es va anellar un total de 35 ocells, dels 
quals 15 es van alliberar al Delta i 20 fora del Parc, amb 
un total de 15 espècies. L’espècie més anellada va ser el 
xoriguer comú Falco tinnunculus, amb 15 exemplars, i 
també altres espècies de rapinyaires, tant diürns com 
nocturns, que havien ingressat amb algun tipus de trau-
matisme, o bé ocells joves caiguts del niu o desnodrits. 
Pel que fa als ocells aquàtics, destacar l’anellament de 
dos bernats pescaires, un capó reial i un flamenc Phoe-

nicopterus roseus.  

 
Recuperacions més interessants rebudes durant 
2015  
 
Al Box 4 es llista un resum de les recuperacions més 
interessants rebudes durant 2015. Per a cada recupera-
ció es faciliten les dades d’anellament i recuperació, les 
causes de recuperació codificades, la distància i els dies 
transcorreguts entre la data d’anellament i la de recupe-
ració. 
 
Agraïments 
 
A tots els anelladors que han fet possible la feina que es 
resumeix en aquest article i al suport continuat del Parc 
Natural del Delta de l’Ebre. Les campanyes d’anellament 
del delta de l’Ebre compten, a més, amb un nombre im-
portant de voluntaris difícils d’enumerar de forma ex-
haustiva. A continuació es mencionen els anelladors 
experts que coordinen les campanyes ressenyades ante-
riorment: Raül Aymí, Oriol Baltà, Albert Bertolero, David 
Bigas, Yago Brugnoli, Raül Calderón, Antoni Curcó, Mi-
quel Àngel Franch, Laura Fortuño, Josep Garcia, Miquel 
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Espècie Nom científic N 

Martinet menut Ixobrychus minutus 10 

Bernat pescaire Ardea cinerea 15 

Cigonya blanca Ciconia ciconia 2 

Capó reial Plegadis falcinellus 14 

Flamenc Phoenicopterus roseus 1 

Xoriguer comú Falco tinnunculus 17 

Falcó pelegrí Falco peregrinus 1 

Guatlla Coturnix coturnix 1 

Rascló Rallus aquaticus 4 

Polla d'aigua Gallinula chloropus 18 

Polla blava Porphyrio porphyrio 35 

Becadell comú Gallinago gallinago 6 

Xivitona Actitis hypoleucos 11 

Gavina vulgar Larus ridibundus 1 

Gavina corsa Larus audouinii 1.164 

Gavià fosc Larus fuscus 6 

Gavià argentat Larus michahellis 169 

Tórtora turca Streptopelia decaocto 11 

Tórtora Streptopelia turtur 1 

Cucut Cuculus canorus 3 

Òliba Tyto alba 6 

Xot Otus scops 28 

Mussol comú Athene noctua 2 

Enganyapastors Caprimulgus europaeus 1 

Siboc Caprimulgus ruficollis 2 

Blauet Alcedo atthis 292 

Abellerol Merops apiaster 5 

Puput Upupa epops 9 

Colltort Jynx torquilla 2 

Oreneta de ribera Riparia riparia 18 

Oreneta vulgar Hirundo rustica 241 

Piula dels arbres Anthus trivialis 4 

Cuereta groga Motacilla flava 207 

Cuereta blanca Motacilla alba 100 

Cargolet Troglodytes troglodytes 9 

Pardal de bardissa Prunella modularis 2 

Pit-roig Erithacus rubecula 859 

Rossinyol Luscinia megarhynchos 26 

Cotxa blava Luscinia svecica 185 

Cotxa fumada Phoenicurus ochruros 24 

Cotxa cua-roja Phoenicurus phoenicurus 70 

Bitxac rogenc Saxicola rubetra 2 

Bitxac comú Saxicola torquatus 11 

Còlit gris Oenanthe oenanthe 1 

Merla Turdus merula 27 

Espècie Nom científic N 

Tord comú Turdus philomelos 73 

Rossinyol bord Cettia cetti 574 

Trist Cisticola juncidis 44 

Boscaler comú Locustella luscinioides 38 

Boscarla mostatxuda Acrocephalus melanopogon 21 

Boscarla dels joncs Acrocephalus schoenobaenus 45 

Boscarla de canyar Acrocephalus scirpaceus 1.639 

Balquer Acrocephalus arundinaceus 153 

Bosqueta icterina Hippolais icterina 2 

Bosqueta vulgar Hippolais polyglotta 10 

Tallareta cuallarga Sylvia undata 1 

Tallarol de garriga Sylvia cantillans 48 

Tallarol capnegre Sylvia melanocephala 24 

Tallareta vulgar Sylvia communis 19 

Tallarol gros Sylvia borin 16 

Tallarol de casquet Sylvia atricapilla 421 

Mosquiter fosc Phylloscopus fuscatus 1 

Mosquiter pàl· lid Phylloscopus bonelli 3 

Mosquiter xiulaire Phylloscopus sibilatrix 6 

Mosquiter comú Phylloscopus collybita 1.743 

Mosquiter de passa Phylloscopus trochilus 170 

Reietó Regulus regulus 29 

Bruel Regulus ignicapilla 14 

Papamosques gris Muscicapa striata 7 

Mastegatatxes Ficedula hypoleuca 159 

Mallerenga carbonera Parus major 6 

Teixidor Remiz pendulinus 62 

Capsigrany Lanius senator 5 

Garsa Pica pica 3 

Estornell vulgar Sturnus vulgaris 36 

Estornell vulgar / negre Sturnus vulgaris / unicolor 15 

Estornell negre Sturnus unicolor 4 

Pardal comú Passer domesticus 386 

Pardal xarrec Passer montanus 252 

Pinsà comú Fringilla coelebs 8 

Gafarró Serinus serinus 12 

Verdum Carduelis chloris 33 

Cadernera Carduelis carduelis 19 

Lluer Carduelis spinus 1 

Durbec Coccothraustes coccothraustes 1 

Repicatalons Emberiza schoeniclus 150 

Total espècies /
anellaments 88 espècies / tàxons 9.876 

Box 3. Relació dels ocells anellats al delta de l’Ebre el 2015 
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Agró blanc Egretta alba 
BUDAPEST  P 1- 05.05.11 Szabadszallas, Bács-Kiskun, HONGRIA 46,52ºN 19,11ºE 
5473235  7 71 07.12.15 Arrossars, Sant Jaume d’Enveja (Tarragona) 40,40ºN 0,50ºE, 1.621 km 

SW, 1.677 dies 
 
De banda de la població nidificant d’agró blanc, a la tardor arriben ocells de fora com el cas d’aquest exemplar ane-
llat com a poll a Hongria el 2011 i observat al Delta quatre anys més tard. 
 
Corb marí gros Phalacrocorax carbo 
COPENHAGEN P 1- 30.05.14 Tyreholm, Mon, Sjaelland, DINAMARCA 55,01ºN 12,14ºE 
246090  2 40 01.02.15 Sant Jaume d’Enveja (Tarragona) 40,41ºN 0,42ºE, 1.808 km SSW, 247 

dies 
 
Aquest corb marí gros es va trobar atropellat prop del cementiri de Sant Jaume. Dinamarca és un dels llocs principals 
d’origen dels corbs marins que hivernen a Catalunya. 
 
Territ tresdits Calidris alba 
COPENHAGEN T 2- 11.07.07 Zackenberg, GROENLÀNDIA 74,28ºN 20,30ºW 
8223439  7 71 25.04.15 Punta de la Banya, Sant Carles de la Ràpita (Tarragona) 40,34ºN 

0,41ºE, 3.926 km, SSE, 2.845 dies 
 
Aquest territ marcat amb anelles de color també es va observar l’abril de 2010 a Avilés (Astúries) i a la Bretanya fran-
cesa. Aquesta recuperació és un exemple de les grans distàncies que cobreixen algunes espècies de limícoles. 
 
Gavià argentat de potes grogues Larus michahellis 
ARANZADI P 1 11.06.15 Punta de la Banya, Sant Carles de la Ràpita (Tarragona) 40,33ºN 

0,37ºE 
H 354354  7 71 14.08.15 Vertedero de Culebrete (Navarra) 42,03ºN 1,44ºW, 258 km SE, 64 dies 
H 354354  7 71 16.12.15 Vertedero de Ejea de los Caballeros (Zaragoza) 42,05ºN 1,08ºW, 225 

km SE, 188 dies 
 
Exemplar amb anella verda PKBN observat a Navarra i Aragó, i que suposen noves dades sobre la dispersió dels 
gavians del delta a través de la vall de l’Ebre i que s’afegeixen a les publicades al report anterior. 
 
Xatrac gros Sterna caspia 
STOCKHOLM P 1 26.06.14 Langa Hallet, Oxelösund, Södermanland, SUÈCIA 58,36ºN 16,59ºE 
7 207814  7 71 18.04.15 Salines Sant Antoni, Amposta (Tarragona) 40,38ºN 0,44ºE, 2.302 km 

SW, 296 dies 
 
Nova lectura d’un xatrac gros marcat amb anella de color vermella i codi KFS que, com és habitual, procedeix de 
Suècia. 
 
Xatrac becllarg Sterna sandvicensis 

PARIS   P 1 15.07.13 Sète, Hérault. FRANÇA 43,20ºN 3,33ºE 
M 74011  7 71 09.07.15 Punta de la Banya, Sant Carles de la Ràpita (Tarragona) 40,34ºN 

0,40ºE, 1.480 km SW, 1.286 dies 
 
Aquest xatrac es va observar en colònia de cria amb un poll al niu. 

Box 4. Recuperacions més interessants d’ocells anellats, rebudes el 2015 (continua a la pàgina següent) 
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Blauet Alcedo atthis 
GDANSK  T 1- 25.05.15 Zb.Zur, Osie 3,7 km W, Osie, Kujawsko-Pomorskie, POLÒNIA 53,36ºN 
YA 20001     18,17ºE 
   8 20 24.08.15 Canal Vell, Deltebre (Tarragona) 40,44ºN 0,47ºE, 1.936 km SW, 91 dies 
 
ARANZADI  T 2- 17.09.14 l’Alfacada, Sant Jaume d’Enveja (Tarragona) 40,41ºN 00,50ºE 
W 02904  2 44 16.06.15 Straubing Tiergarten Gartensatrasse, Niederbayern, ALEMANYA 

48,55ºN 12,34ºE, 1301 km SW, 272 dies 
 
Dues recuperacions d’interès: la primera recuperació a Catalunya d’un exemplar anellat a Polònia (com a poll) i un 
exemplar anellat durant la migració de tardor a l’Alfacada i trobat mort en època de cria a Alemanya per col·lisió amb 
vidres. 
 
Rossinyol bord Cettia cetti 
ARANZADI  T 3F 19.09.14 Reserva del Clot, Amposta (Tarragona) 40,39ºN 0,41ºE 
Y 96571  8 20 26.11.15 Camí del Mar, Viladecans (Barcelona) 41,28ºN 2,04ºE, 147 km SE, 433 

dies 
 
Moviment interessant entre els deltes de l’Ebre i del Llobregat d’aquesta espècie, que és migrant parcial i amb movi-
ments dispersius, generalment de curta distància. 
 
Boscarla de canyar Acrocephalus scirpaceus 
PARIS   T 3 06.09.15 RC Saint Marcel, Maugio, Hérault, FRANÇA 43,36ºN 4,00ºE 
7 312931  8 20 08.09.15 Canal Vell, Deltebre (Tarragona) 40,47ºN 0,44ºE, 415 km S, 2 dies 
 
Ràpid moviment d’una boscarla anellada a França i controlada per un anellador a Canal Vell només 2 dies després 
de l’anellament. 
 
Mosquiter comú Phylloscopus collybita 
STOCKHOLM T 3 12.07.14 Grönvik, Hasslarp, Skane, SUÈCIA 56,08ºN 12,49ºE 
SY 0850  8 20 04.04.15 Illa de Buda, Sant Jaume d’Enveja (Tarragona) 40,42ºN 0,51ºE, 1.924 

km SSW, 266 dies 
 
Aquest mosquiter comú anellat a Suècia es va controlar a l’illa de Buda durant el pas primaveral. 
 
Repicatalons Emberiza schoeniclus 
ITALY   T 3F 11.10.14 Falconiera Nuova-Gonzaga, Mantova, ITÀLIA 44,58ºN 10,52ºE 
LL 60499  8 20 10.01.15 Riet Vell, Amposta (Tarragona) 40,39ºN 0,46ºE, 953 km SW, 91 dies 
 
Exemplar anellat al nord d’Itàlia, a la regió de la Llombardia, segurament en migració, i controlat al gener següent en 
hivernada a Riet Vell. 

Box 4 (cont.). Recuperacions més interessants d’ocells anellats, rebudes el 2015 



 

 



 

  

Documents del Parc 02/2018 


