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INTRODUCCIÓ 

Fa uns 2.300 anys, quan els romans arriben a la península Ibèrica, no es troben cap 

Delta a la desembocadura del Llobregat: el mar formava una badia poc profunda 

entre Montjuïc, Collserola i Garraf, que actuava com a port natural per les 

embarcacions romanes. En aquella època el nivell del mar s’estabilitza i els sediments 

que porta el Llobregat comencen a reblir aquella badia.  

Aquest avenç no va ser uniforme, de manera que, durant uns quants segles, una bona 

part dels terrenys que avui pertanyen a Gavà i Castelldefels formaven encara una 

gran badia (coneguda com el golf occidental) que protegia la platja portuària de les 

Sorres, al Camí Reial. A tocar de Montjuïc també hi havia una badia coneguda amb 

el nom golf oriental, on s’ubicava el port iber de Barcino.  

 

Figura 1. Història geològica de la formació del Delta del Llobregat. El cercle verd correspon a 

l’antic golf occidental i el taronja a l’oriental, mentre que el cercle lila a l’Estany de la Murtra i el 

blau a l’Estany del Port (Jaume Sans)(21). 

Poc a poc, aquestes dues badies es van anant omplint fins a constituir els 98 km2 de 

plana deltaica actuals. Testimonis d’aquest procés són la formació de la llacuna del 

Port (sepultada avui sota la Zona Franca de Barcelona; figura 1) i l’estany de la 

Murtra (fins al segle XV anomenat estany de la Creu; figura 1). Aquest estany pren el 

nom d’una planta homònima que antigament poblava la zona: la murta o murtra 

(Myrtus communis, mirto o arrayán en castellà; figura 2), un arbust perennifoli 

aromàtic (prové del grec Myrtos, que significa perfum) que a la península Ibèrica es 

distribueix per tota la costa mediterrània i les zones interiors del sud-est (figura 

2)(18). Antigament era una planta molt comuna (d’aquí el nom científic communis). 
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Figura 2. A l’esquerra, distribució de la murtra a la península ibèrica (18). A la dreta, il·lustració 

de la murtra (Kurt Stueber, Wikipèdia) 

Per les dades que es coneixen, sembla ser que de les diferents desembocadures 

històriques que ha tingut el Llobregat al Delta, cap va transcorre pel municipi de 

Gavà. Així que els sediments que van reblir el golf occidental van provenir de les 

rieres que baixaven del Garraf, de les inundacions que provocaven els desbordaments 

del Llobregat i, sobre tot, de les sorres del cordó dunar que va tancar la badia i que el 

transport eòlic s’encarregà de portar cap l’interior. 

Aquestes circumstàncies han marcat la idiosincràsia de la plana al·luvial gavanenca: 

escàs nivell sobre el mar (inferior al d’altres municipis deltaics com el del Prat) i un 

substrat principalment sorrenc (a diferencia de l’argilós-llimós de Sant Boi i el Prat). 

Així que, durant molts segles, el Delta del Llobregat va ser un territori inhòspit 

dominat pels aiguamolls i sotmès a les recurrents riuades del riu (típiques del seu 

règim mediterrani) i al flagel de malalties com la malària transmeses pels mosquits 

(que trobaven en aquestes extenses zones humides un hàbitat perfecte). A partir del 

segle XV comencen les primeres rompudes d’algunes marines per conrear. Es tracta 

d’una agricultura de secà i de subsistència. 

L’ocupació humana va ser testimonial fins al SXIX, quan la construcció dels canals de 

la Infanta (1819) i de la Dreta (1856), i el descobriment de l’aqüífer profund el 1893, 

van transformar gran part de la plana deltaica una immensa horta (figura 3). Aquesta 

aigua mai ha arribat a Gavà ni Castelldefels, on els camps es reguen amb pous i amb 

les aigües de les corredores (topònim utilitzat a Gavà i Viladecans per anomenar els 

canals de desguàs que recullen les aigües sobrants del regatge dels camps i de la pluja) 
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que estan en contacte amb l’aqüífer superficial i que neixen a la banda de 

Castelldefels (una mica més elevada) per acabar desguassant per gravetat a la Murtra. 

Aquestes corredores són molt importants també per canalitzar l’escorrentia 

superficial producte de la pluja o de les riuades del Llobregat. 

 

Figura 3.  El Delta del Llobregat als anys 20. S’observa clarament el predomini dels conreus a gran 

part de la plana deltaica (Jaume Sans)(21). 

La extensa pineda de pi pinyer que s’estenia paral·lela a la costa des de Montjuïc fins 

al Garraf (figura 3), va complir una funció crucial: impedir l’avenç de les dunes cap a 

l’interior, on es trobaven els camps de conreu. Aquesta pineda és l’altra gran element 

que defineix la plana de Gavà.  

Aquesta aigua també va atreure una incipient industria. Malgrat tot, fins a mitjans 

del SXX es van conservar bons testimonis de natura que albergaven encara una 

important fauna (veure l’extensió i continuïtat dels aiguamolls, pinedes i platges a la 

figura 3). Els caçadors de Barcelona l’anomenaven el Doñana català. A la segona 

meitat del SXX, la construcció descontrolada d’infraestructures i un desmesurat 

desenvolupament urbanístic van provocar una destrucció sense precedents al 

territori (figura 4).  
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Figura 4.  El Delta del Llobregat al 2011. El paisatge deltaic és un mosaic profundament humanitzat 

on la reducció i fragmentació dels espais naturals és crítica (Jaume Sans). 

Miraculosament, s’han conservat alguns espais naturals de gran valor ornitològic i 

ecològic. La seva ubicació geogràfica el converteix en un lloc estratègic e 

importantíssim pels ocells migratoris (figura 5) e hivernants (fins i tot com a espai de 

rellevància internacional per a espècies com la baldriga balear, la gavina capnegre o 

el martinet menut).  

En els darrers anys, també per algunes espècies nidificants com la gavina corsa, 

l’ànec blanc, la garsa de mar, la perdiu de mar o el xatrac menut que, a banda del 

Delta de l’Ebre, el Delta del Llobregat és la única localitats de nidificació a tota 

Catalunya). 
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Figura 5.  Les rutes migratòries entre Àfrica i Europa. Una bona part dels ocells que nidifiquen al 

centre i nord del continent europeu utilitzen la ruta que recorre la costa peninsular mediterrània 

buscant l’Estret de Gibraltar per passar al continent africà on cercaran els seus quarters d’hivernada.  

(Salva Solé). 

Durant moltes dècades, aquests valors ornitològics, malauradament, no van ser 

estudiats en profunditat i continuïtat. Fins a la creació de les reserves naturals al 

1987, els pocs estudis existents es centraven principalment en els ocells aquàtics. 

L’únic referent consistent per conèixer l’avifauna deltaica va ser l’”Atles dels ocells 

nidificants de Catalunya i Andorra” (Muntaner, J., Ferrer, X. & Martínez-Vilalta, 

A.1984. Ketres Editora). Des de les hores, la administració autonòmica va començar a 

gestionar aquest espais naturals i es va fer un seguiment anual de les poblacions 

d’ocells nidificants dels espais protegits i terrenys perifèrics (al 1986, 1988-89, 1992, 

1994 i 2003)(13)(16)(23)(24). Però aquests reserves només cobreixen un 10% de tota 

la plana deltaica, quedant una gran part del territori sense estudiar (tot i que, des del 

1987 fins al 2005, als mesos de gener els gestors de les reserves organitzaven un cens 

dels ocells hivernants de gran part de la plana deltaica). 

El primer estudi profund de totes les espècies nidificants (no només aquàtiques) al 

Delta del Llobregat es va realitzar al període 1995-97 amb l’“Atles dels ocells 

nidificants al terme municipal del Prat de Llobregat (Barcelona)”(22). Després va 
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arribar una obra de referència internacional, l“’Atles dels ocells nidificants de 

Catalunya 1999-2002” (10), que evidentment va incloure el Delta del Llobregat. 

Paral·lelament, durant el període 1998-2003, la Universitat fa un seguiment 

ornitològic de l’estany de laminació de la UPC de Castelldefels, creat al 1997 (29), i el 

1998 el CISEN (Centre per a la Investigació i Salvaguarda dels Espais Naturals) va 

estudiar i cartografiar l’avifauna nidificant i hivernant d’uns terrenys de Viladecans 

entre el braç de la Vidala i el Camí de les Filipines, al sud de la C-31 (figura 16)(6). El 

hivern de 2009-2010 s’inicien els treballs per fer l“’Atles de biodiversitat de 

Viladecans”, començant pels ocells hivernants (4). 

Malgrat aquesta tendència, a l’actualitat cap municipi deltaic (excepte El Prat) no ha 

fet cap estudi en profunditat per coneixen les poblacions d’ocells que nidifiquen al 

seu terme.  

Tenint en compte que el coneixement de la fauna i flora és una eina molt important 

per implementar una planificació territorial sostenible, l’Ajuntament de Gavà ha 

impulsat aquest estudi que permetrà obtenir una foto global de quins són els ocells 

que es reprodueixen a la plana gavanenca. Un complement perfecte per l’“Atles dels 

hàbitats i catàleg florístic de la plana deltaica de Gavà”editat per l’Ajuntament el 

novembre de 2006 (30). 

Malauradament, aquest estudi és especialment necessari per que, malgrat que el 

Delta del Llobregat ha experimentat en els darrers 10-15 anys un creixement 

exponencial dels ornitòlegs que el visiten, la majoria només ho fan a les RN del 

Remolar-Filipines i Cal Tet ca-l’Arana. A dia d’avui, l’avifauna de la plana  de Gavà 

(en especial la nidificant) encara és molt desconeguda. Tan sols l’estany de la Murtra, 

algunes pinedes i la franja marina davant les platges de Gavà han tingut un cert 

seguiment per part dels gestors dels espais naturals protegits i per alguns ornitòlegs a 

nivell persón al (1), però a totes llums insuficient. 
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OBJECTIUS 

Objectius generals: 

- Conèixer quines són les principals espècies d’aus nidifiquen a la plana de 

Gavà. 

- Conèixer la distribució d’aquestes aus per poder valorar quins sectors 

d’aquesta plana són més rellevants per l’avifauna.  

Objectius específics: 

- Mostrejar els hàbitats més representatius d’aquesta plana per assolir un 

catàleg el més complert possible d’espècies nidificants. 

- Quantificar les poblacions d’algunes espècies i comparar-les amb les del Prat 

de Llobregat (únic municipi deltaic amb estudi dels seus ocells reproductors, i 

únic municipi amb tota la seva superfície 100% deltaica)(22). 

- Tenint en conte el gran desconeixement de les aus nidificants del conjunt de 

la plana de Gavà, comprovar si aquesta aporta alguna espècie reproductora 

nova al conjunt del Delta del Llobregat. 

- Obtenir un coneixement aproximat de l’estat de conservació dels hàbitats 

tenint en conte que els ocells són bioindicadors de qualitat d’aquets. 

- Esbrinar si les poblacions nidificants d’aquesta plana contribueixen a la 

conservació d’algunes espècies amenaçades a Catalunya. 

- Comprovar si les pinedes protegides com a ZEPA (acrònim que significa Zona 

d’especial Protecció per les Aus, i que és una figura de protecció establerta per 

la UE mitjançant la Directiva 79/409/CEE sobre la Conservació d’Aus 

Silvestres) i Xarxa Natura 2000 (eina de la UE per desenvolupar una xarxa 

ecològica d’àrees de conservació de la biodiversitat) alberguen més espècies 

nidificants que les pinedes sense cap figura de protecció. 

- Obtenir un coneixement global de les poblacions reproductores d’aquesta 

plana com a eina de gestió territorial. 
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METODOLOGIA 

En el present treball s’han realitzat bàsicament dos tipus de tasques: 

- El treball de camp i anàlisi de resultats, orientat a obtenir dades inèdites sobre 

l’avifauna nidificant a la plana de Gavà amb una metodologia estandarditzada. 

- La recerca i recopilació de totes les dades bibliogràfiques anteriors al present 

treball referents als ocells reproductors de la zona d’estudi per poder millorar 

la interpretació dels resultats. 

 Pel que fa al treball de camp, s’ha plantejat dividint la plana del municipi de Gavà 

en 13 sectors que ocupen una superfície total de 946 Ha (un 9,6% dels 98 km2 que té 

Delta del Llobregat), i que s’han prospectat al llarg del període reproductor del 2012 

(entre 17 d’abril i el 27 de juny): 

- Sector 1: zona agrícola compresa entre la C-32, la C-245 i els carrers de 

l’Àtom i d’Isaac Peral. Aquesta zona, encaixonada entre polígons industrials, 

és l’últim reducte del municipi sense urbanitzar que permet la connexió 

natural entre la plana deltaica i el Garraf (77 Ha). 

- Sector 2: zona agrícola compresa entre la B-210, la riera de Canyars, la pineda 

de la Pava i el canal olímpic (113 Ha). 

- Sector 3: zona agrícola compresa entre la B-210, la Av. de Bertran i Güell, la 

pineda de la Pava, la riera de Canyars (244 Ha). 

- Sector 4: zona agrícola compresa entre la B-210, el Camí dels Llanassos, la 

capçalera de la Murtrassa i la Av. de Bertran i Güell (108 Ha). 

- Sector 5: zona agrícola entre la Murtrassa, la corredora entre el Camí del Poll 

i el Camí del Soberano de Baix, i la Av. de Bertran i Güell (79 Ha). 

- Sector 6: zona agrícola entre la corredora entre el Camí del Poll i el Camí del 

Soberano de Baix, la Murtrassa, la pineda de les Maioles i la Av. de Bertran i 

Güell (100 Ha). 

- Sector 7: pineda de la Pava, entre la riera de Canyars, la C-31, el Camí de la 

Pava i el Camí del Mig (56 Ha). 

- Sector 8: pineda de la Pava, entre la Av. de Bertran i Güell, la C-31, la riera de 

Canyars i el Camí de la Pineda (33 Ha). 

- Sector 9: pineda de les Maioles, entre el Camí de Parets de la Murtra, la C-31, 

la Av. de Bertran i Güell i la corredora per sota del Camí de la Maiola de Baix 

(41 Ha). 
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- Sector 10: pineda de les Maioles, entre Camí de la Murtra, la C-31. el Camí de 

Parets de la Murtra i el la corredora per sota del Camí de la Maiola de Baix, 

que inclou l’estany de la Murtra fins a la seva desembocadura (16 Ha). 

- Sector 11: Franja de platja entre el carrer Blanes, el mar i el carrer 22, que 

inclou una estreta franja de la pineda adjacent (33 Ha). 

- Sector 12: Franja de platja i pineda entre el carrer de l’Escala, el mar, el carrer 

Blanes i la C-31  (41 Ha). 

- Sector 13: riera de Canyars, des de la seva gola fins a la B-210 (5 Ha). 

 

Figura 6. Sectors agrícoles que en el seu conjunt limiten al nord amb la zona industrial i el 

nucli urbà de Gavà, a l’oest amb el canal olímpic, al sud amb les pinedes i a l’est amb la zona 

agrícola de Reguerons. 
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Figura 7. Sectors forestals i de platja que en el seu conjunt limiten al nord amb la zona 

agrícola de Gavà, a l’oest amb les pinedes urbanitzades de Castelldefels, al sud amb el Mar 

Mediterrani i a l’est amb la pineda de Cal Francès. 

 

Figura 8.  Superfície (en Ha) de cadascun dels 13 sectors. 

El criteri per delimitar aquests sectors s’ha basat en els hàbitats que conformen l’àrea 

d’estudi (zones agrícoles, pinedes i platges), intentant que només abracessin un 

hàbitat. Per optimitzar l’esforç de mostratge (ja que l’equip que ha fet els mostreigs 

només l’ha format una persón a), s’ha deixat fora dos petits sectors marginals, a 

priori, sense gran potencial pels ocells nidificants: una part de les pinedes amb un alt 

grau d’urbanització i la estreta franja de camps entre la C-32 i la B-210.  
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Figura 9.  Superfície (en Ha) dels 13 sectors agrupats per hàbitats.  

Per cadascun d’aquests sectors s’han dissenyat un número variable de transectes 

distribuïts proporcionalment pel territori per cobrir el màxim de l’àrea d’estudi 

(veure Annex I). S’ha intentat que la seva longitud fos equivalent, però ha estat 

condicionada per les característiques de la xarxa de camins agrícoles i d’altres 

condicionants. En el cas de les pinedes s’han combinant corriols i trajectes camp a 

través, de forma que permetessin prospectar les zones més frondoses sense camins 

definits. Les corredores i d’altres canals (que sumen uns 8km de distància) s’han 

mostrejat molt deficientment ja que no existeix cap camí que permeti resseguir el seu 

curs. Només s’han pogut censar alguns trams des de les cruïlles amb camins agrícoles 

i carreteres (aproximadament menys d’un 10% de la seva longitud total). Això ha 

provocat que algunes poblacions d’algunes espècies aquàtiques com els cabusset. La 

polla d’aigua i el collverd hagin quedat infravalorades. Fins i tot es possible que 

alguna espècie hagi passat desapercebuda (com podria ser el cas del martinet menut). 

En aquest primer treball no s’ha pogut abordar l’estudi dels ocells nocturns, marins 

ni urbans (una part del nucli urbà també es troba sobre terreny deltaic) per que 

requeria un esforç de mostratge massa gran per l’equip que realitza els mostreigs, en 

aquest primer estudi d’una sola persón a. Els falciots negres, ballesters i orenetes 

cuablanques observats durant els mostrejos no s’han comptabilitzat per que aquestes 

espècies sempre nien a nuclis urbans, i a les zones agrícoles no troben construccions 

òptimes per la seva reproducció. La biologia i el comportament d’algunes espècies 

molt abundants (tudons, tórtores turques, garses, estornells, pardals comuns i 

gafarrons) requereixen un esforç de mostreig molt gran per avaluar el número de 

parelles, i no ha pogut ser abordat per la persón a que ha fet els mostreigs. De manera 

que per aquestes espècies només s’ha anotat la seva presència o absència en cada 

transecte, obtenint un idea aproximada de la seva distribució a la plana de Gavà. 
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Els censos s’han basat en la metodologia del transecte, semblant a la utilitzada per 

l’ICO (Institut Català d’Ornitologia) al programa SOCC (Seguiment d’Ocells Comuns 

a Catalunya). Durant el cens, l'observador anota tots els ocells que va detectant, ja 

sigui visualment o auditivament, al llarg d'un itinerari, a banda i banda del mateix.  

El censos s’han efectuat només quan les condicions meteorològiques han estat 

favorables (sense vent fort ni pluja intensa), i s’han començant amb la sortida del sol 

(període de màxima activitat i detectabilitat de la majoria d’espècies -Herrando et al. 

2006-), amb una durada de 4h. Durant el mes de juny, aquesta durada s’ha escurçat 

una mica per que la calor condiciona molt la activitat dels ocells. Sempre s’ha censat 

en dies laborables.  

Per possibilitar la observació d’alguns ocell llunyans o identificar algunes espècies 

molt semblants entre elles (tallarols, boscarles, etc), s’ha utilitzat, a banda de 

binocles, un telescopi de gama alta (Kowa  80-20x60). Hem dut a terme la 

identificació fins a la categoria d’espècie, seguint el criteri taxonòmic del CAC 

(Comitè Avifaunístic de Catalunya). No s’ha fet servir cap sistema de reproducció de 

cants. 

Cada transecte s’ha censat un mínim de dos cops. Per manca de recursos humans a 

l’equip de mostreig, només uns quants s’han pogut censar tres cops (el S4, S5, S6, S7, 

S8, i S9). Per les escasses zones humides del municipi (estany de la Murtra, gola de la 

riera de Canyars i depressió inundada del transecte 1) s’ha fet un esforç de cens 

complementari. El sector 13 només s’ha pogut censar un cop per les precàries 

condicions d’accessibilitat. 

Durant la fase d’anàlisi de les dades, per determinar si una espècie era nidificant o 

no,  s’han utilitzat els criteris d’evidències reproductores de l“’Atles dels ocells 

nidificants de Catalunya 1999-2002” (10), que segueixen les recomanacions de 

prospecció de L’European Ornithological Atlas Commitee (EOAC). Per determinar 

el seu grau d’amenaça s’ha utilitzat la classificació basada en les categories d’amenaça 

de la UICN proposades per Estrada et al. (2004) a Catalunya. 
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RESULTATS  

Durant el període d’estudi (abril-juny de 2012) s’han identificat a la plana deltaica de 

Gavà 82 espècies d’ocells: 14 de reproducció segura, 29 de reproducció probable, 10 

de reproducció possible i 29 no reproductors (estiuejants o migratòries)(figura 10 i 

taula I de l’Annex II). 

 

Figura 10.  Espècies detectades durant aquest estudi i agrupades en funció de les evidències 

reproductores (basades en les de l“’Atles dels ocells nidificants de Catalunya 1999-2002”) (10). 

Les espècies s’han catalogat segons  els hàbitats que utilitzen per completar el seu 

cicle reproductor en (figura 11): 

-  AQ: aquàtiques (estanys, rieres, canals i jonqueres) 

- FO: forestals (pinedes, alberedes i pollancredes) 

- AG: agrícoles (camps de conreus, “guarets” i erms) 

- AF: agroforestals (s’alimenten a les zones agrícoles però fan el niu a les 

zones arbrades) 

- AA: agroaquàtiques (dos tipus, les que crien a la vegetació aquàtica però 

també busquen aliment als camps de conreu, i les que crien als camps de 

conreu però també busquen aliment i/o refugi als canals, rieres i estanys) 

Una gran part d’elles, 21 espècies, són agroforestals i només cinc són aquàtiques. 
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Figura 11.  Espècies nidificants (segures, probables i possibles) agrupades segons els hàbitats que 

utilitzen per completar el seu cicle reproductor. 

La contribució de les aus nidificants (segures o probables) de la plana gavanenca a la 

conservació de les poblacions amenaçades de Catalunya ha estat quasi nul·la ja que el 

83,7% (36 espècies) no presenta cap grau d’amenaça, i només 7 espècies (un 16, 3%) 

tenen algun grau de amenaça (encara que menor).  

 

Figura 12.  Percentatge de les espècies nidificants (només segures i probables) agrupades en funció del 

seu grau d’amenaça a Catalunya (aquesta classificació es basa en les categories d’amenaça de la UICN 

proposades per Estrada et al. -2004- a Catalunya). Les categories “vulnerable” i “propera” a l’amenaça 

pertanyen al grup d’espècies amenaçades, i les categories “preocupació menor” i “no avaluada” 

pertanyen al grup d’espècies no amenaçades.  

La majoria d’espècies, 23, es troben en menys del 25% dels transectes. Algunes 

d’elles són especialistes com el teixidor, que només utilitza alberedes i pollancredes 

per fer el niu.  
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Mentre que 10 espècies hi eren a més del 75% dels transectes. Algunes d’elles són 

espècies generalistes que s’adapten a molts ambients, com per exemple la garsa, que 

la poden trobar a qualsevol espai obert amb algun arbre on fer el niu. 

 

COMENTARI PER ESPÈCIES 

En aquest apartat es tracta individualment de cada espècie: 

- El nom comú, el científic i, en color verd, el nom vernacle que tenen 

algunes espècies al Delta del Llobregat. 

- La seva distribució mundial (i en algunes espècies a nivell de Catalunya). 

- El seu estatus com a nidificant al Delta del Llobregat (excepcional, escàs, 

freqüent, comú o molt comú), i en algunes ocasions de les causes de les 

seves variacions poblacionals. 

- Els hàbitats que utilitzen al Delta del Llobregat per reproduir-se. 

- L’anàlisi i la interpretació de les dades recollides durant l’estudi. En 

algunes espècies es fa una comparativa amb d’altres estudis de l’avifauna 

deltaica. 

FAMÍLIA ANATIDAE 

1. Collverd / coll-blau (Anas platyrhynchos) 

Aquest anàtid, que és el més comú i abundant a Catalunya i a tota Europa, es 

distribueix per gairebé tot l’hemisferi nord per sobre del paral·lel 35 nord. Al 

Delta del Llobregat, on habita a tota mena de masses d’aigua naturals i artificials, 

després del fort augment que va experimentar amb la prohibició de la caça als 80 

(14), als darrers 10 anys, ha disminuït la seva població reproductora e hivernal 

degut a la destrucció i pèrdua de habitat desprès de l’execució de les obres del Pla 

Delta (ampliació del port i aeroport, desviament del riu, etc). 
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Figura 13. Femella de collverd amb quatre pollets (Eio Ramon). 

Durant el període d’estudi s’ha trobat al 54% dels transectes (d’aquests, a 13 dels 

24 agrícoles). De les 10 parelles segures censades durant l’estudi, 3 s’han trobat a 

la gola de la riera de Canyars i les altres 7 a les corredores de la zona agrícola. 

Sorprenentment no s’ha detectat cap parella reproductora a la zona humida més 

important del municipi, l’estany de la Murtra (malgrat tenir bona visibilitat per a 

la prospecció i dedicar un esforç de mostreig bastant superior a la resta de 

sectors). Recalcar que el 1994 només es va censar una parella en aquest estany 

(malgrat haver-se recuperat de les pertorbacions que van provocar el buidatge de 

llims al 1992)(13). A l’estany s’ha constatat la seva presència regular, observant-se 

fins a 40 ex. que venen a alimentar-se, molt probablement, procedents del nucli 

reproductor del Remolar-Filipines (a menys de dos km en línea recta).  

Aquesta xifra, segurament, es inferior a la quantitat real de parelles nidificants ja 

que, com es comenta a l’apartat de metodologia, no existeix cap camí que permeti 

resseguir el curs de les corredores.  

Aquesta espècie és omnívora i part de la seva dieta vegetal la troba als camps de 

conreu, que també utilitza com a zona de repòs (com hem pogut constatar en 
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aquest estudi). Bàsicament  fa el niu a la vegetació aquàtica però durant aquest 

estudi s’ha observat aterrar una femella a una pollancreda al costat de la riera de 

Canyars, on podria tenir el niu. 

FAMÍLIA PHASIANIDAE 

2. Perdiu roja (Alectoris rufa) 

Aquesta perdiu és endèmica del sud-oest d’Europa i comuna a tota la península 

ibèrica. Al Delta del Llobregat, on era comuna a principis de SXX, les seves 

poblacions salvatges van desaparèixer fa moltes dècades, principalment, per la 

pressió cinegètica. Les poquíssimes parelles que crien a tota la plana deltaica, 

sempre lligades a zones agrícoles, provenen molt segurament d’exemplars 

alliberats. Podria ser que arribessin exemplars del Garraf, però l’alliberament 

continu d’exemplars provinents de granja per la caça fa dubtar que quedin en 

aquest massís moltes poblacions salvatges. 

Durant el període d’estudi s’ha trobat al 11% dels transectes. De les tres possibles 

parelles censades, dos s’han trobat als camps que envolten el tram mig de la riera 

de Canyars i una altre al sector est de la zona agrícola. 

3. Faisà (Phasianus colchicus) 

Espècie originaria de l’Àsia central (des de l’extrem orient fins al Caucas), i que 

des de l’antiguitat fou introduïda amb finalitats cinegètiques a Europa. Al Delta 

del Llobregat ha sigut molt rara fins a principis del SXXI, quan s’han començat a 

reproduir a diferents punts (amb la major densitat als camps de cereal de la 

Ricarda). Aquests exemplars reproductors poden venir d’exemplars alliberats per 

la caça o de poblacions assilvestrades de Collserola o el Garraf. Ocupa bàsicament 

l’ecotò agroforestal. 

 

Figura 14 . Exemplar mascle a un camp amb elevada cobertura vegetal (Eio Ramon). 
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Durant el període d’estudi només es va observar un mascle en una ocasió (l’11 de 

juny) al transecte 3, on predominen els camps de cereal, precisament uns dels 

hàbitats preferits per l’espècie a Catalunya. 

FAMÍLIA PODICIPEDIDAE 

4. Cabusset / cabussaire (Tachybaptus ruficollis) 

Espècie de distribució paleàrtica, afrotropical i oriental, i ben distribuïda per tota 

l’Europa central i meridional (absent a Escandinàvia). Al Delta del Llobregat, on 

és comú a basses i estanys, ha experimentat un fort augment, passant de les 14-15 

parelles al 1986 a les 84-95 parelles al 1999-2002 (10). Aquest increment és molt 

probable que estigui relacionat amb la colonització dels 220km de canals de reg i 

desguàs (al 1999-2002, el 45% de la població deltaica criava als canals de reg)(10), 

però també amb un increment en l’esforç de mostreig.  

 

Figura 15. Exemplar adult capturant un petit invertebrat aquàtic (Eio Ramon). 

Durant el període d’estudi s’ha trobat al 19% dels transectes. Dels 7-8 probables 

territoris, 4 s’han trobat a la unitat Murtra- Murtrassa, 2-3 a les dos corredores 

entre la pineda de les Maioles i el Camí de Can Soberano de Baix, i 1 a la gola de 

la riera de Canyars. Aquesta estimació, com s’ha comentat amb el collverds, 

podria estar infravalorada per la manca de camins per mostrejar en condicions els 

canals, sobre tot a la Murtrassa i part de la Murtra. També condiciona els 

resultats el comportament reproductor bastant esquiu d’aquest ocell, com ho 

demostra que al 1994 la població deltaica de cabussets es va determinar 

mitjançant dos mètodes: a) cens d’ocells cantors i mapatge dels seus territoris y b) 

recerca dels seus nius (15). El primer (l’utilitzat en aquest estudi) va donar una 

subestimació del 19% respecte al segon. Al 2011, durant un cens d’ocells aquàtics 

de la Murtra-Murtrassa (12), es van detectar 9 territoris. Un altre exemple que 
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constata aquesta possible infravaloració la trobem als 8 territoris que es van 

censar el 1998 a la Quadra (una parcel·la agrícola de només 23 Ha entre la riera 

de Sant Climent, la C-31 i la pineda de Cal Francès)(6). 

 

Figura 16. Ubicació de la Quadra. 

FAMÍLIA FALCONIDAE 

5. Xoriguer comú (Falco tinnunculus) 

Aquest falcònid està extensament distribuït per Àfrica, Àsia i Europa. Malgrat la 

seva preferència per espais naturals, a partir dels anys 30 s’observa un increment 

de la seva població a l’interior de les grans ciutats d’Europa (10). Al Delta del 

Llobregat es va extingir com a nidificant al 1983 (14), probablement a causa de la 

caça. La població actual es coneix amb molt poca exactitud per que requereix una 

seguiment específic, però segons estimacions de Xavi Larruy podria superar les 10 

parelles (degut segurament a la escassetat de llocs segurs on criar). Per niar ocupa 

principalment construccions humanes (ponts de carreteres, edificis urbans i 

industrials, el recinte aeroportuari). Una bona part dels exemplars presents a la 

plana deltaica durant l’època reproductora venen a caçar des dels nuclis propers 
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(Garraf, Collserola, Barcelona i la important colònia del penya-segat marítim de 

Montjuïc).  

 

Figura 17. Mascle de xoriguer “fent l’àngel” amb la cua penjant com un vano. Aquests falcònids 

dominen aquesta faceta del vol que els permet mantenir-se suspesos al l’aire quan detecten una 

presa i llançar-se en picat quan aquesta abandona el seu amagatall (Eio Ramon). 

Durant el període d’estudi s’ha trobat al 16% dels transectes. La parella censada 

es va trobar a una torre elèctrica ubicada a sobre de la riera de Canyars, a l’alçada 

de la C-32. Segurament, aquest niu (per la seva estructura, materials i ubicació) 

pertanyia a una garsa. Van tirar endavant dos polls. D’altres exemplars observats 

per la zona agrícola durant l’abril i el maig podrien correspondre a individus 

encara migratoris.  

FAMÍLIA RALLIDAE 

6. Polla d’aigua (Gallinula chloropus) 

Aquest ràl·lid està àmpliament distribuït per tot el mon i ocupa gairebé totes les 

grans regions biogeogràfiques. Al Delta del Llobregat es molt comuna a gairebé 

tota mena de masses d’aigua, amb densitats, segons Santaeufemia (1994)(10), de 3 

parelles/km en canals no vegetats, 8,2 parelles/km en canals vegetats i fins a 25 

parelles/km en basses vegetades. 
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Figura 18. Exemplar adult a un camp sense conrear. Malgrat fer el niu a la vegetació aquàtica, 

també s’alimenta dels brots d’alguns conreus (Eio Ramon).  

Durant el període d’estudi s’ha trobat al 35% dels transectes. Les 15 parelles 

censades estan clarament infravalorades degut al deficient mostreig dels canals 

(pràcticament inaccessibles).  

Al igual que el collverd, és una espècie omnívora i bona part de la seva dieta 

vegetal la troba als camps de conreu, com hem pogut constatar en aquest estudi.  

7. Fotja vulgar (Fulica atra) 

Aquest ràl·lid també té una amplia distribució mundial, tot i que una mica menys 

que la polla d’aigua. Al Delta del Llobregat és comuna però està restringida als 

estanys, basses de laminació (com les de la UPC de Castelldefels), els canals de la 

Vidala i la Bunyola, i també a la riera de Sant Climent. En els darrers anys està 

colonitzant el riu (mínim 2 parelles al 2012 a l’alçada del pont de Mercabarna, al 

Prat)(2). Com el collverd, va experimentar un fort increment de la seva població 

amb la prohibició de la caça. Després de la creació de la llacuna de Cal Tet la seva 

població encara ha augmentat molt més . El 2010, de les 155 parelles que 

nidificaven a tot el Delta, 128 ho van fer a Cal Tet i els calaixos de depuració (19). 

Els canals agrícoles rarament els utilitza (només es coneix alguna parella als 

canals de La Quadra, al costat de la riera de Sant Climent)(6), segurament per la 

escassetat de vegetació subaquàtica (principal font d’alimentació). 

Durant el període d’estudi s’ha trobat només al transecte 31. La parella censada a 

la Murtra va tirar endavant dos polls. La presència de dos adults més podria 

implicar un altra parella. Històricament aquest estany ha acollit entre 2-3 

parelles nidificants (amb un màxim de 5 parelles el 1995) (21). 
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Figura 19. Adult amb tres polls de pocs dies. En algunes espècies com la fotja els polls són 

nidífugs, es a dir, que només sortir de l’ou són capaços de seguir als pares i d’aprendre a 

alimentar-se tot sols (Eio Ramon).   

Per les seves característiques semblants al canal de la Bunyola, la gola de la riera 

de Canyars podria acollir alguna parella nidificant. Alguns hiverns s’ha detectat 

la seva presència en la gola d’aquesta riera. 

FAMÍLIA RECURVIROSTRIDAE 

8. Camellargues / gossets, cames roges (Himantopus himantopus) 

Aquest limícol es distribueix pel Mediterrani i Àfrica subsahariana fins al sud-est 

asiàtic i Taiwan. Al Delta del Llobregat és un nidificant escàs, amb una població  

molt oscil·lant. Generalment al voltant de les 20-30 parelles (14), però al 2005 ho 

van fer 173 (19).  

 

Figura 20. Dos adults en parada nupcial (Eio Ramon). 

Durant el període d’estudi es va observar en dues ocasions una parella (el 28 de 

maig a un canal de reg a tocar de la pineda de les Maioles i el 5 juny a l’estany de 

la Murtra), que podria ser la mateixa. Malgrat tractar-se de una espècie 

oportunista adaptada a aprofitar ambients aquàtics, precisa que siguin de poca 
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profunditat (10). Aquest hàbitat no existeix al municipi de Gavà, així que 

segurament es tractava d’una parella buscant una zona adient on reproduir-se.  

És la única espècie no migratòria trobada durant l’estudi que està inclosa a 

l’Annex I de la Directiva 79/409 (relativa a la conservació de les aus). 

FAMÍLIA CHARADRIIDAE 

9. Corriol petit (Charadrius dubius) 

Aquest limícol es distribueix des de la península ibèrica, nord d’Àfrica i les illes 

Britàniques fins a la costa del Pacífic. Al Delta del Llobregat és un nidificant escàs 

i localitzat al riu, als camps sorrencs i als erms. La població coneguda oscil·la 

entre les 15-20 parelles, tot i de vegades ha  arribat a les 30 (14) (al 2003, només 

al riu entre el Prat i Sant Boi van criar 20 parelles)(10). Aquestes oscil·lacions 

segurament estan relacionades amb la manca d’un seguiment detallat de tot el 

territori deltaic potencial per aquesta espècie. Així que aquesta estimació està 

infravalorada per que la zona agrícola de Gavà mai s’ha prospectat a consciència, 

i per aquesta espècies es molt important. 

 

Figura 21. Parella de corriols en posició de copular (Eio Ramon). 

Durant el període d’estudi s’ha trobat al 57% dels transectes, ben distribuïts  per 

tota la zona agrícola (a un 72% dels transectes agrícoles). Malgrat que només 

s’han trobat tres parelles segures, la població podria ser bastant més nombrosa 

tenint en conte les 24 parelles probables. Probablement, el fet que els terrenys 

agrícoles de Gavà siguin sorrencs (a diferencia dels de gran part del Prat, Sant Boi 

i Viladecans, que són  argilosos) fa que sigui una dels millors sectors de la plana 

deltaica per aquest limícola. Durant el 2012 es va fer un estudi dels ocells 

nidificants de la zona agrícola on volien construir Eurovegas (entre el riu i Can 

Dimoni) i només van sortir 1-2 parelles (20). Al cens d’ocells nidificants al 

municipi del Prat realitzat el 1995-97 (abans de les obres d’ampliació de 
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l’aeroport i del port) només es van detectar 10 parelles (22), tot i que en els 

darrers anys el corriol petit ha experimentat un significatiu augment a Catalunya 

(10). La llera del riu entre el Prat i Sant Boi havia arribat a acollir una població 

reproductora de 20 parelles al 2000 (10) però en els darrers anys la vegetació 

fluvial ha cobert gran part dels codolars i bancs de sorra on feien els nius, i la 

població nidificant d’aquest tram del riu ha experimentat un fort descens. 

FAMÍLIA COLUMBIDAE 

10. Tudó (Columba palumbus) 

Aquest colom salvatge es distribueix per gairebé tot el continent europeu fins a 

l’Àsia central i part del nord d’Àfrica). A Catalunya es detecta una tendència 

expansiva relacionada amb la creixent colonització de les urbanitzacions i les 

grans ciutats (al 1996 es coneix la primera cita publicada de cria a Barcelona)(10). 

Al Delta del Llobregat, fins als 90 era un ocell migratori escàs i un hivernant rar 

(14). Al 2000 es constata la primera dada de nidificació a la plana deltaica (17) i 

en la actualitat és un ocell comú i molt abundant tot l’any. Fa el niu a les pinedes 

però bona part de la seva alimentació la troba als camps de conreu. 

Durant el període d’estudi s’ha trobat al 78% dels transectes, tant forestals com 

agrícoles. S’ha constatat aquest increment tant fort amb la presència de grans 

estols alimentant-se als camps de conreu (fins a 230 exemplars el 17 d’abril a un 

camp al costat de la riera de Canyars o 170 exemplars l’11 de juny al Camí dels 

Joncs). En el cas de la primera cita, una part dels exemplars podrien correspondre 

a exemplars migratoris. 

11. Tòrtora turca (Streptopelia decaocto) 

Fa poc més d’un segle aquesta tórtora només s’estenia pels tròpics i subtròpics de 

l’Àsia meridional. A finals del SXIX va colonitzar Turquia i Grècia, i durant el 

SXX ha experimentat una espectacular expansió que l’ha dut a ser present a 

gairebé tota Europa, bona part del nord d’Àfrica i Amèrica del Nord. A Catalunya 

va començar a nidificar a finals dels 70, principis dels 80 (10). Al Delta del 

Llobregat, les primeres cites daten del 1988, i durant els 90 va colonitzant tota la 

plana deltaica (14).  
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Figura 22. El collar negre i la manca de dibuix a les rèmiges la diferencien de la tórtora (Eio 

Ramon). 

Durant el període d’estudi s’ha trobat al 73% dels transectes, tant forestals com 

agrícoles, tot i que quantitativament inferior al tudó i molt més lligada a 

ambients humanitzats. S’han trobat concentracions de més de 50 exemplars en 

urbanitzacions dins de la pineda de les Maioles i del Passeig Marítim, i més de 20 

exemplars a una albereda de la zona agrícola del transecte 21. 

12. Tórtora (Streptopelia turtur) 

Aquesta tórtora es distribueix àmpliament per tot el Paleàrtic, des de la península 

ibèrica i nord d’Àfrica fins al nord i centre de Xina. Al Delta del Llobregat, fins al 

1984, era un nidificant regular però molt escàs (14), i des de llavors ho fa de 

manera molt irregular (per exemple 2 parelles a la Quadra el 1998)(figura 16)(6). 

Aquesta clara tendència regressiva coincideix amb l’evolució detectada tant a 

nivell espanyol com europeu. Fa el niu a les arbredes però bona part de la seva 

alimentació la troba als camps de conreu. 

 

Figura 23. La manca de collar i de marges bruns a les plomes de les ales ens indica que es tracta 

d’un jove (Eio Ramon). 
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Durant el període d’estudi s’ha trobat al 46% dels transectes però la majoria 

d’observacions durant l’abril-maig correspondrien a exemplars migratoris. 

L’única parella probable s’ha trobat a la pineda del transecte 28, al límit amb la 

zona agrícola i a prop de la riera de Canyars. La intensificació agrícola que 

comporta un abús d’herbicides és la principal causa de la seva regressió, 

juntament amb la caça (10). 

FAMÍLIA PSITTACIDAE 

13. Cotorreta de pit gris (Myiopsitta monachus) 

Aquesta cotorra és originaria d’Amèrica del Sud (Bolívia, Paraguay, Uruguay, 

Brasil i Argentina). A Catalunya, producte dels alliberaments, les primeres 

observacions es produeixen el 1975 a Barcelona, i des de aleshores la seva 

població ha crescut exponencialment (ha colonitzat 23 comarques)(10). Al Delta 

del Llobregat es va constatar la seva nidificació, al menys, des del 1982 (per part 

d’exemplars provinents de Barcelona)(14). En l’actualitat cria a totes les 

poblacions deltaiques, i fins tot s’ha reproduït a les palmeres i eucaliptus del 

Remolar-Filipines, la Ricarda i Cal Tet-ca l’Arana .  

Durant el període d’estudi s’ha trobat al 19% dels transectes, però la majoria 

d’observacions corresponien a ocells en vol (amb un màxim de 14 exemplars). 

Segurament, els exemplars observats provenen de les seves colònies als nuclis 

urbans de Gavà o Viladecans, tot i que s’ha trobat una colònia abandonada a un 

eucaliptus del transecte 28. 

14. Cotorreta de kramer (Psittacula kramer) 

Aquesta cotorra té un àrea de distribució mundial amplia i disjunta, amb 

poblacions clarament separades a l’Àfrica i l’Àsia. En les darreres dècades ha estat 

introduïda amb èxit en almenys 35 països. A Catalunya, producte dels 

alliberaments, les primeres observacions es produeixen el 1985 a Barcelona (10). 

Però no ha tingut l’èxit de la cotorreta de pit gris. Al Delta del Llobregat es 

detecta la seva presència als 90 (10), i en la actualitat crien als plataners de la 

Ricarda. També s’han detectat la seva presència entre Cornellà i la zona agrícola 

de La Ribera (El Prat de Llobregat), així com en sectors de la Vall Baixa 

(aiguamolls de Molins de Rei i Sant Feliu de Llobregat)(2). 

Durant el període d’estudi només s’ha trobat en una ocasió, el 7 de maig un 

exemplar a una albereda al costat de la riera de Canyars, i el mateix dia tres 

exemplars perseguint-se entre ells a un camp molt proper. Es coneixen diverses 
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observacions de 1-4 exemplars a la zona agrícola gavanenca durant el 2009-2011, 

fins i tot dues del mateix sector (7). 

FAMÍLIA CUCULIDAE 

15. Cucut reial (Clamator glandarius) 

Aquest cucut es distribueix per bona part d’Àfrica i el sud d’Europa. A Catalunya 

s’ha constatat una forta disminució en la seva àrea de distribució entre el 1984 i 

el 2002, però cal remarcar que aquesta espècie pateix importants variacions 

espacials relacionades amb la capacitat de les poblacions hostes per reconèixer els 

ous parasitats (10). Al Delta del Llobregat és un nidificant molt escàs i localitzat a 

les pinedes litorals (on parasita a les garses, malgrat que aquests còrvids són 

nombrosos i ben distribuïts per tota la plana deltaica). A la darrera dècada s’ha 

produït una davallada de la població reproductora degut a la destrucció parcial de 

la pineda de Can Camins (una de les millor conservades de tot el Delta) i una part 

de la Ricarda per la construcció de la tercera pista, i a la degradació d’altres 

pinedes com la de Gavà Mar.  

 

Figura 24. El cap negre i les primàries ferruginoses ens indiquen que es tracta d’un jove (Eio 

Ramon). 

Durant el període d’estudi només s’ha trobat en una ocasió, el 28 de maig un 

exemplar cantant al Camí de la Maiola de Baix (a prop de la pineda) i, el mateix 

dia, un exemplar a una petita albereda a tocar de la Murtrassa (a menys d’un km 

del primer albirament, podria ser el mateix exemplar). Malgrat no poder 

assegurar la seva reproducció durant aquest estudi, els registres consultats a les 

pinedes de les Maioles i de la Pava constaten la seva nidificació a la pineda de les 

Maioles el 2003 (Xavi Larruy) i el 2008 (amb un jove reclamant menjar a dos 

garses; Raúl Bastida). També es pot assegurar la seva presència primaveral-estival 

el 2001 i des de 2007 fins el 2012 (2)(7)(17)(19). 
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FAMÍLIA STRIGIDAE 

16. Xot (Otus scops) 

Aquest rapinyaire nocturn es distribueix com a nidificant des de la mediterrània 

fins a l’Àsia central, i com a hivernat a l’Àfrica subsahariana. Al Delta del 

Llobregat és un nidificant comú a les pinedes però també pot aprofitar d’altres 

arbredes com les dels parcs urbans, zones agrícoles o fins i tot als eucaliptus de la 

antiga desembocadura del Llobregat (14)(22).  

Durant el període d’estudi només s’ha escoltat en dues ocasions a la pineda a 

tocar de l’estany de la Murtra. Això no es representatiu de la seva població real ja 

que durant aquest estudi no s’han fet censos nocturns. 

17. Mussol comú (Athene noctua) 

Aquest rapinyaire nocturn es distribueix per de la conca mediterrània fins a 

l’extrem més oriental de la Xina, per la península Aràbiga i per les costes 

africanes del mar Roig. Al Delta del Llobregat és comú a les zones agrícoles. 

Després del desviament del riu i l’ampliació del port i l’aeroport han desaparegut 

moltes hectàrees de camps de conreu i moltes masies que han provocat una forta 

regressió al municipi del Prat. 

 

Figura 25. Un adult i un jove de mussol a la teulada d’un edifici (Eio Ramon). 

Durant el període d’estudi només s’ha trobat dos territoris, un a una edifici 

abandonat (sembla una antiga granja) del Camí de les Parets de la Murtra, i l’altre 

a una caseta de la llum (al costat de la hípica La Pava) del Camí del Mig. Com 

passa amb el xot, això no es representatiu de la seva població real ja que durant 

aquest estudi no s’han fet censos nocturns. 
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FAMÍLIA MEROPIDAE 

18. Abellerol / abellerola (Merops apiaster) 

Aquesta espècie es distribueix com a nidificant per de la conca mediterrània fins 

al sud-oest d’Àsia, i també per Namíbia i Sud-àfrica. Hiverna a l’Àfrica tropical. 

El seu caràcter expansiu el va portar a colonitzar Catalunya a partir dels anys 50 

(10). Aquest procés han continuat en les darreres dècades, arribant a comarques 

septentrionals com l’Alt Urgell, la Cerdanya i el Berguedà (10). Al Delta del 

Llobregat és un nidificant molt escàs i localitzat, amb fluctuacions interanuals 

importants (14). Això es degut bàsicament a l’escassetat de marges sorrencs on 

puguin excavar el seus nius. A vegades aprofiten terraplens o antigues 

extraccions d’àrids. Al riu, quasi totalment canalitzat i amb una freqüentació 

humana molt alta, hi han molt pocs talussos. Malgrat això, aquest 2012 ha criat a 

un talús davant de Cal Monjo (3).  

 

Figura 26. Abellerol a dintre d’un forat excavat a un marge de sorres i/o graves per fer el niu (Eio 

Ramon). 

Durant el període d’estudi s’ha trobat al 46% dels transectes (sempre lligats a 

espais oberts), però la majoria d’observacions correspondrien a exemplars 

migratoris o exemplars que es reprodueixen a zones adjacents. La quasi absència 

de terraplens o marges sorrencs en tota la plana gavanenca explicarien que no es 

reprodueixi a la zona. 

FAMÍLIA PODICIPEDIDAE 

19. Puput (Upupa epops) 

Aquesta espècie es distribueix per Àfrica i Euràsia, i des de la península i les illes 

Canàries cap a l’oest fins a la costa del Pacífic de Sibèria i la Xina. Al Delta del 

Llobregat és un nidificant comú que tria construccions humanes per fer el niu 

però que també aprofita forats en arbres o caixes niu (14). 
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Durant el període d’estudi s’ha trobat al 49% dels transectes, ben distribuïda per 

gairebé tota la zona agrícola. Tenint en conte que a Catalunya la seva abundància 

minva considerablement en zones agrícoles de regadiu (10), les tres parelles 

segures i les 12 possibles representen una densitat destacable. 

 

Figura 27. Amb aquest bec llarg i estret prospectat el terra cercant cucs i d’altres petits 

invertebrats (Eio Ramon). 

FAMÍLIA PICIDAE 

20. Picot verd (Picus viridis) 

Aquest pícid es distribueix per la major part d’Europa, i cap a l’est arriba fins a la 

part oriental de Rússia. També es present a Turquia, el Caucas i el nord d’Iran. 

Malgrat que aquesta espècie s’associa a ambients forestals, a Catalunya assoleix les 

màximes densitats als regadius de la plana de Lleida, sent una espècie 

especialment flexible en la seva selecció de hàbitat (10). Al Delta del Llobregat es 

un nidificant comú a les pinedes i localitzat a alguns sectors agrícoles, on 

s’alimenta als camps de conreu de formigues i d’altres insectes. 

 

Figura 28. Femella de picot verd cercant formigues i d’altres insectes a un camp sense conrear 

(Eio Ramon). 
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Durant el període d’estudi s’ha trobat al 54% dels transectes. A banda de les 4 

parelles probables a les pinedes de les Maioles i de la Pava, algunes parelles 

podrien criar a les petites alberedes i pollancredes repartides per les zones 

agrícoles (sobre tot al sector 3, 5 i 6). 

FAMÍLIA ALAUDIDAE 

21. Cogullada vulgar (Galerida cristata) 

Aquest alàudid s’estén des d’Europa fins a l’Extrem Orient, al subcontinent indi, 

al sud de la península aràbiga i a l’Àfrica tropical. La major part de les poblacions 

d’Europa occidental han patit recessions durant les tres darreres dècades (10). A 

Catalunya, entre el 1984 i el 2002, ha perdut un 10% de la seva àrea de 

distribució i una important recessió en la grandària de les seves poblacions 

(associats a la intensificació agrícola i l’expansió urbanística)(10). Al Delta del 

Llobregat és un nidificant abundant a les zones agrícoles, erms, salobrars i 

platges. 

Durant el període d’estudi s’ha trobat al 70% dels transectes, sense faltar a cap 

dels agrícoles (això explica el seu caràcter marcadament agrícola i que defuig les 

masses arbredes). Al sector 6 ha sigut especialment abundant, amb 9 de les 19 

parelles probables. Aquestes densitats tenen equivalència a les zones agrícoles del 

Prat, Sant Boi i Viladecans (2)(22). 

Sorprèn l’absència total de cap parella reproductora a les platges de Gavà, mentre 

que a les platges del Prat i Viladecans és un reproductor freqüent. Només s’ha 

observat un exemplar a la platja del Passeig Marítim el 23 d’abril. L’elevada 

freqüentació humana pel Passeig Marítim i la manca de zones acordonades (com 

a les platges del Prat i del Remolar) podria explicar parcialment aquest fet. 

Remarcar que malgrat fer els censos de matinada i en dies laborables, en les 

prospeccions a les platges gavanenques s’han trobat sempre persón es corren, 

passejant gossos, etc. Recalcar també que en els censos d’hivernants realitzats per 

SOS Delta del Llobregat el 2011 i 2012 tampoc va sortir cap cogullada en els 

trams de la platja que es van mostrejar (malgrat que al hivern la freqüentació 

humana és una mica menor). 
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FAMÍLIA HIRUNDINIDAE 

22. Oreneta vulgar (Hirundo rustica) 

Aquesta oreneta té una distribució mundial molt extensa. Cria arreu d’Europa, 

d’Amèrica del Nord, d’Àsia i nord d’Àfrica. Al Delta del Llobregat és un 

nidificant molt comú a la zona agrícola. A diferencia de la oreneta cuablanca, que 

fa el niu a les façanes d’edificis urbans, la oreneta vulgar o fa gairebé només a 

masies. 

 

Figura 29. Adult amb 3 polls que reclamen la becada. El niu sempre és una tassa oberta enganxat a 

la paret de l’interior d’un edifici que tingui alguna obertura permanent per la que puguin entrar i 

sortir (Salva Solé). 

Durant el període d’estudi s’ha trobat al 76% dels transectes, però una gran part 

de les observacions d’abril i maig correspondrien a exemplars migratoris. Només 

s’han trobat dos possibles parelles establertes a casetes agrícoles. La absència de 

masies a tota la zona agrícola podria explicar parcialment aquesta població tan 

minsa. Tampoc s’ha detectat cap parella als ponts del canals de reg, també 

utilitzats per criar en d’altres zones. 

FAMÍLIA MOTACILLIDAE 

23. Cuereta groga (Motacilla flava) 

Cuereta amb una àmplia àrea de distribució, que abasta bona part d’Euràsia, l’est 

d’Alaska, el nord-oest d’Àfrica i Egipte. A Catalunya, com a reproductora, està 

molt localitzada a les tres grans zones humides (Delta de l’Ebre, Aiguamolls de 

l’Empordà i Delta del Llobregat), i amb una petita població a l’Alt Urgell i la 

Cerdanya (10). Al Delta del Llobregat és un nidificant comú als conreus d’horta, 

salicornars i jonqueres. Bona part de la població depèn dels conreus, sobre tot de 

carxofes (al 1995-97, de les 138 parelles censades al municipi del Prat, 87 es 

trobaven a camps de carxofa)(22). Les obres d’ampliació del port i aeroport van 
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destruir grans extensions de salicornars, jonqueres i camps de conreu que han 

delmat la població deltaica. 

 

Figura 30. Mascle de cuereta groga en un terreny enfangat. Aquesta espècie està molt lligada als 

ambients aigualosos i humits de la terra baixa (Salva Solé). 

Durant el període d’estudi s’ha trobat al 43% dels transectes (quasi tots agrícoles), 

però una part de les observacions a l’abril i la primera quinzena de maig 

correspondrien a exemplars migratoris. El sector 5 i 6 apleguen 12 de les 17 

parelles probables. Malgrat que els terrenys agrícoles de Gavà són sorrencs i no 

permeten el conreu de carxofa (que precisa terrenys argilosos com els del Prat i 

Sant Boi), es destacable la població estimada en 17 parelles probables i 7 

possibles. 

24. Cuereta blanca (Motacilla alba) 

Cuereta àmpliament distribuïda pel Paleàrtic, a excepció de les àrees desèrtiques, 

que arriba fins al nord de l’Índia, l’oest d’Alaska i Groenlàndia. Al Delta del 

Llobregat és un nidificant escàs, però ben repartit per tota plana, i sempre lligat a 

construccions humanes i a prop d’indrets amb aigua. 

Durant el període d’estudi s’ha trobat al 89% dels transectes, sent absent a les 

masses forestals. Les 9 parelles segures-probables censades s’han torbat totes a la 

zona agrícola (ben repartides per tots els sectors agrícoles). El fet de no haver 

censat el nucli urbà en aquest estudi podria infravalorar sensiblement la població 

(al 1995-97, de les 20 parelles censades al municipi del Prat, 17 es trobaven a 

instal·lacions industrials)(22). 
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Figura 31. Malgrat fer el niu a construccions humanes sempre cerca indrets amb aigua on cercar 

aliment (Eio Ramon).  

FAMÍLIA TURDIDAE 

25. Pit-roig / pap-roig (Erithacus rubecula) 

Aquest túrdid es distribueix de forma amplia per tota Europa, i també es troba a 

alguns indrets de l’Atles africà i a les muntanyes del nord de Turquia i del Iran. A 

Catalunya mostra una tendència expansiva (ha colonitzat la plana empordanesa i 

alguns punts de la plana de Lleida) relacionada amb el increment de la superfície 

i qualitat dels seus hàbitats forestal (10). Al Delta del Llobregat, malgrat la seva 

abundància en migració i a el hivern, no s’ha constatat la seva nidificació, tot i 

que alguna parella podria fer-ho en alguna de les pinedes millor conservades o en 

alguns parcs de les poblacions deltaiques.  

 

Figura 32. Malgrat ser molt forestal durant l’època reproductora, la resta de l’any ocupa ambients 

molt variats, com aquest exemplar a un canyissar (Eio Ramon). 

Durant el període d’estudi s’ha trobat a l’11% dels transectes (tots forestals), però 

totes les observacions podrien correspondre a exemplars migratoris ja que s’han 

observat a l’abril-maig (dates encara de migració per aquesta espècie, tot i que la 

del 16 de maig és bastant extrema) i en cap cas cantaven insistentment. Malgrat 
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això, la proximitat d’aquestes pinedes a les muntanyes del Montbaig-Montpedròs 

(entre el Garraf-Ordal i el riu Llobregat, on el pit-roig és un nidificant molt 

comú) i l’adaptabilitat de l’espècie (presenten elevades densitats a alguns parcs 

barcelonins que no representen el habitat més òptim)(10) fan que aquestes 

pinedes siguin potencialment colonitzables per aquesta espècie. Sobre tot la 

pineda de la Pava, que té un sotabosc ben constituït (requeriment ecològic 

important per la seva nidificació) i en línea recta es troba molt a prop de la Sentiu 

(amb pinedes on el pit-roig és un reproductor freqüent). 

26. Rossinyol comú (Luscinia megarhynchos) 

Aquest túrdid es reprodueix des de la península ibèrica i el Marroc fins a l’est del 

Kazakhstan, e hiverna a l’Àfrica tropical. Al Delta del Llobregat és un nidificant 

comú a les masses arbrades i bardisses, però l’eliminació a la segona meitat del 

SXX dels boscos de ribera del Llobregat afectà substancialment la població 

deltaica (14). 

Durant el període d’estudi s’ha trobat al 59% dels transectes, però una part de les 

observacions fetes al mes d’abril correspondrien a exemplars migratoris. Les 

preferències d’aquesta espècie per bardisses o qualsevol altre massa arbustiva 

densa (10), afavoreix la seva presència, no només a les pinedes, si no també als 

canals agrícoles. En total s’han detectat 33 parelles probables. 

27. Merla (Turdus merula) 

Aquest túrdid té una distribució molt amplia pel paleàrtic occidental, i també es 

present al sud-est de la Xina, l’Himàlaia i les muntanyes del Iran i l’Afganistan. 

Al Delta del Llobregat és un nidificant escàs i localitzat a les pinedes i alguns 

parcs i jardins urbans. 

 

Figura 33. Exemplar de primer hivern (les femelles i joves tenen el bec més pàl·lid)(Eio Ramon). 
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Durant el període d’estudi s’ha trobat al 46% dels transectes. La gran varietat 

d’ambients forestals i arbustius que ocupa a Catalunya (fins i tot vorades de 

conreus i fruiterars, i parcs urbans)(10) concorda amb la cria en ambients 

agrícoles de la plana gavanenca. Les 13 parelles probables representen una 

població molt destacada (al 1995-97, al municipi del Prat es van censar només 4 

parelles)(22), que podria augmentar si s’hagués pogut censar els parcs i jardins del 

nucli urbà. Remarcar que fins a finals dels 80, principis dels 90 la merla no va 

començar a colonitzar els parcs i jardins de les poblacions deltaiques (segurament 

provinents de espais naturals perifèrics com Collserola on l’expansió dels boscos i 

l’abandonament de molts conreus va afavorir el increment de les seves 

poblacions). 

FAMÍLIA SYLVIDAE 

28. Rossinyol bord (Cettia cetti) 

Aquest sílvid es distribueix per bona part de la conca mediterrània, el sud 

d’Anglaterra, els Països Baixos, la costa atlàntica francesa, i l’est de l’Àsia central. 

Al Delta del Llobregat és un dels nidificants més abundants i àmpliament 

distribuïts , lligats a vegetació arbustiva densa a vora de l’aigua. 

Durant el període d’estudi s’ha trobat al 91% dels transectes. Amb 96 parelles 

probables és l’espècie amb més efectius reproductors de la plana gavanenca 

(exceptuant les 7 espècies que no s’han comptabilizat quantitativament). 

29. Trist / trit (Cisticola juncidis) 

Aquest sílvid es distribueix per l’Àfrica subsahariana, el subcontinent indi, el 

sud-est asiàtic continental i insular, i de forma discontínua a Austràlia, el sud-

oest d’Europa, la conca mediterrània i l’Orient Mitjà. Al Delta del Llobregat és un 

nidificant molt comú a jonqueres (fins i tot a les de les clarianes de les pinedes), 

salobrars, marges de canyissars, erms i zones agrícoles. 
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Figura 34. Petita jonquera a una clariana de la pineda de la Pava (Jaume Grau). 

Durant el període d’estudi s’ha trobat al 76% dels transectes, no només a les 

zones agrícoles si no també a petites clarianes de les pinedes. Amb 65 parelles 

probables és la tercera espècie més abundant a plana gavanenca (exceptuant les 7 

espècies que no s’han comptabilizat quantitativament). Tenint en conte que 

aquest ocell és dels pocs que colonitza les illes de vegetació herbàcia que resten 

entre carreteres i als espais marginals (com polígons industrials i parcs 

urbans)(10), i la impossibilitat de mostrejar aquest ambient durant aquest primer 

estudi, és molt probable que la població estimada estigui una mica infravalorada. 

Tot i això, sorprèn la seva absència total a les taques de vegetació dels sorrals 

costaners. 

30. Boscarla de canyar (Acrocephalus scirpaceus) 

Aquesta boscarla es reprodueix per quasi tota Europa, Marroc i Turquia, i 

extenses regions de l’Àsia occidental. Els quarters d’hivernada els té a la franja 

intertropical de l’Àfrica. Al Delta del Llobregat és un nidificant comú però 

estrictament lligat a masses d’helòfits (canyissars). 
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Durant el període d’estudi s’ha trobat al 22% dels transectes. Malgrat que pugui 

aprofitar estretes franges o taques discretes de canyís (10), al municipi de Gavà 

aquestes masses vegetals són molt escasses i poc extenses (només les troben a la 

Murtra-Murtrassa, a la gola de la riera de Canyars, a una petita depressió 

inundada del transecte 1, i a una petita part dels canals agrícoles). Tot i això, 

sorprèn bastant la absència en algunes d’aquestes zones potencialment adients 

(gola de la riera de Canyars i la petita depressió inundada del transecte 1). Tenint 

en conte que aquesta espècie pot assolir densitats molt elevades, també sobte la 

baixa densitat del nucli Murtra-Murtrassa (amb només 6 parelles). La manca de 

camins per mostrejar en condicions la Murtrassa i part de la Murtra pot explicar 

parcialment aquest fet. Al 2011, durant un cens d’ocells aquàtics de la Murtra-

Murtrassa (12), es van detectar 15 parelles, i el 1998 es van censar 11 parelles a la 

Quadra (una parcel·la agrícola de només 23 Ha entre la riera de Sant Climent, la 

C-31 i la pineda de Cal Francès que acull una xarxa de canals amb canyís en 

alguns d’ells)(figura 16)(6). 

31. Balquer / Tord dels canyissos, garric-garroc (Acrocephalus arundinaceus) 

Aquest sílvid es reprodueix per gairebé tota la zona temperada de la meitat 

occidental d’Euràsia, amb una petita incursió a l’extrem nord de l’Àfrica, e 

hiverna a bona part de l’Àfrica subsahariana. Al Delta del Llobregat és un 

nidificant comú però localitzat principalment als canyissars, en general, de gran 

alçada.  

 

Figura 35. Estampa típica d’un balquer cantant enfilat a la tija d’un canyís (Eio Ramon). 

Durant el període d’estudi només s’ha trobat al transecte 13 (a un canal paral·lel a 

l’Avinguda Bertran i Güell, amb canyissar força alt) i a la capçalera de la riera de 

canyars (entre el transecte 1 i 3). Són dades localment interessants ja que al Delta 

del Llobregat criar a molts pocs indrets lluny de les grans masses de canyís dels 

espais naturals protegits (per exemple, el 1998 es van censar 1 parella a la 
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Quadra, una parcel·la agrícola de només 23 Ha entre la riera de Sant Climent, la 

C-31 i la pineda de Cal Francès que acull una xarxa de canals amb canyís en 

alguns d’ells)(figura 16)(6). 

32. Tallarol de casquet (Sylvia atricapilla) 

Aquest tallarol es reprodueix per bona part d’Europa i les illes mediterrànies, pel 

sud-oest de Sibèria, per parts de l’Orient Pròxim i pel nord de l’Orient Mitjà. Els 

seus quarters d’hivernada els té al sud d’Europa, nord d’Àfrica i Àfrica 

subsahariana. Al Delta del Llobregat és nidificant excepcional i podria haver criat 

escassament fins a finals dels anys 70 (14). Una parella ho va fer puntualment el 

1994 a la zona del desaparegut estany de l’Illa, entre la Ricarda i la pineda de Can 

Camins (14), i dos parelles el 1998 a la parcel·la entre la capçalera de la Vidala i la 

riera de Sant Climent (figura 16)(6). 

 

Figura 36. Femella en una branca d’un pollancre. El pili de color marró ens indica que és una 

femella, els mascles el tenen de color negre (Eio Ramon). 

Durant el període d’estudi s’ha trobat al 16% dels transectes (sempre a pinedes o 

alberedes i pollancredes), però les contades observacions del mes d’abril 

correspondrien a exemplars migratoris. De les quatre parelles probables censades, 

dos s’han trobat a alberedes (dins del sector millor conservat de la pineda de la 

Pava, entre la riera de Canyars i el canal olímpic) i dos a pollancredes (dins del 

sector mitjanament conservat de la pineda de la Pava, entre la riera de Canyars i 

l’Avinguda Bertran i Güell).  

Malgrat ser un ocell amb tendència expansiva positiva a Catalunya i part 

d’Europa (10), és una dada localment rellevant que contribueix a enriquir la 

biodiversitat de la plana deltaica en el seu conjunt, i també significativa de la 

qualitat ecològica i potencialitat d’algunes pinedes de Gavà.  
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33. Tallarol capnegre (Sylvia melanocephala) 

Aquest tallarol es distribueix per la regió de clima mediterrani, des de la costa 

atlàntica nord-africana i Canàries fins a la Mediterrània oriental. Una part de la 

població hiberna fins al sud del Sàhara. Al Delta del Llobregat és un nidificant 

molt comú a les pinedes i tota mena de masses arbustives, fins i tot de parcs i 

jardins urbans. 

Durant el període d’estudi s’ha trobat al 78% dels transectes (tant forestals com 

agrícoles). Amb 20 parelles probables i 59 possibles és la segona espècie més 

abundant a plana gavanenca (exceptuant les 7 espècies que no s’han 

comptabilizat quantitativament). Això s’explica per que és un ocell generalista en 

la selecció de hàbitat, amb l’únic requeriment de trobar vegetació espessa i 

assolellada (10).  

34. Bruel / Reietó (Regulus ignicapilla) 

Aquest sílvid, el més petit de l’avifauna europea juntament amb el reietó, té una 

distribució mundial força restringida, ocupant principalment el centre i sud 

d’Europa, i una estreta franja del nord d’Àfrica. Al Delta del Llobregat és un 

nidificant probable i molt localitzat a les pinedes (10), sense que a dia d’avui 

s’hagi pogut confirmar la seva reproducció. 

Durant el període d’estudi només s’ha trobat un exemplar cantant insistentment 

el 14 de maig al transecte 29 (a la pineda de les Maioles). La mateixa zona es va 

tornar a censar el 27 de juny però sense detectar de nou la seva presència.  

Malgrat ser un ocell amb tendència expansiva clarament positiva a Catalunya 

(10), és una dada localment rellevant que contribueix a enriquir la biodiversitat 

de la plana deltaica en el seu conjunt, i també significativa de la qualitat ecològica 

i potencialitat d’algunes pinedes de Gavà. 

FAMÍLIA MUSCICAPIDAE 

35. Papamosques gris (Muscicapa striata) 

Aquesta espècie presenta una àmplia distribució estival que inclou pràcticament 

tota Europa, la costa mediterrània africana, les muntanyes del Caucas i bona part 

de l’Àsia central. Hiverna a l’Àfrica equatorial i austral. Al Delta del Llobregat, en 

la actualitat, és un nidificant rar e irregular (antigament, és possible que fos més 

freqüent)(10). En les darreres dècades es té constància de la seva cria al 1990 a la 

bassa del Prat (14), el 1991 a la pineda de Gavà (14), el 1994 en parcs urbans del 
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Prat i a la pineda litoral (14), el 1998 a la capçalera de la Vidala i la Quadra 

(figura 16)(6), i el 2009 a la pineda de Can Camins (19). 

Durant el període d’estudi s’ha trobat al 22% dels transectes (sempre a pinedes, 

alberedes i pollancredes), però les observacions corresponen només als mesos 

d’abril i maig, i per tant, segurament, es tractarien d’exemplars migratoris. 

Malgrat això, que alguns dels requeriments ecològics d’aquest ocell siguin 

ambients arbrats amb clarianes i posadors en mig de zones obertes(10), i que la 

major densitat a Catalunya la trobem a la costa central i meridional (10), fa que 

les pinedes gavanenques tinguin un bon potencial per acollir alguna parella 

reproductora d’aquesta espècie. 

FAMÍLIA AEGITHALIDAE 

36. Mallerenga cuallarga (Aegithalos caudatus) 

Aquesta espècie es distribueix des de tota Europa (excepte el nord 

d’Escandinàvia) fins l’orient asiàtic (incloent al Japó). Al Delta del Llobregat és 

un reproductor escàs i localitzat a les pinedes, alberedes i pollancredes. 

 

Figura 37. La longitud de la seva cua li dona nom i la diferencia de la resta de mallerengues, tot i 

que són d’un altra família (Eio Ramon). 

Durant el període d’estudi s’ha trobat al 27% dels transectes (sempre a masses 

forestals). Només s’ha trobat 1 parella probable i 7 possibles, en gran mesura per 

que el cant d’aquesta espècie rarament s’escolta (8)(25). Tenint en conte això, i 

que una part de les pinedes de Gavà ofereixen un sotabosc ben desenvolupat 

(requeriment indispensable per que aquest ocell pugui fer el niu, a diferencia de 

les altres mallerengues que depenen de cavitats per niar)(10), és molt probable 

que la estima poblacional estigui infravalorada.  
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Tot i així, a Catalunya les densitats a coníferes són bastant inferiors a d’altres 

boscos (alzines, suredes i roures)(10). 

FAMÍLIA PARIDAE 

37. Mallerenga emplomallada (Parus cristatus) 

Aquesta mallerenga només es distribueix exclusivament per Europa, des de la 

península ibèrica fins als Urals. Al Delta del Llobregat, fins a finals del SXX, era 

un nidificant excepcional localitzat a les pinedes (es tenen dades de cria del 1989, 

1990, 1998, 1999, 2000)(14)(17). En l’actualitat ha colonitzat moltes pinedes 

deltaiques, segurament relacionat amb la clara tendència expansiva a Catalunya 

(fins i tot en alguns trams costaners sense orografia) i amb l’augment de la 

maduresa de molts boscos com els de Collserola, i els propis de la plana deltaica. 

El hàbit d’aquest pàrid de fer el niu als forats dels arbres el fa més depenent dels 

boscos madurs (10). 

Durant el període d’estudi s’ha trobat al 24% dels transectes (sempre a masses 

forestals). Les 10 parelles probables (6 a la pineda de la Pava) i 5 possibles 

censades suposen un canvi radical respecte al passat recent. La proximitat de les 

pinedes gavanenques a les poblacions del Montbaig-Montpedròs i del Garraf, 

afavoreixen que, molt probablement, la densitat sigui major que a les pinedes de 

Viladecans i del Prat. 

38. Mallerenga petita (Parus ater) 

Aquesta mallerenga es distribueix àmpliament pel Paleàrtic, des de les illes 

britàniques fins al Japó. Al Delta del Llobregat, fins a finals del SXX, era un 

nidificant excepcional (només dos dades de cria del 1998 i 1999)(17), però sembla 

que la darrera dècada està colonitzant tímidament les pinedes deltaiques. 

Remarcar que a Catalunya mostra una clara predilecció per zones situades a 

partir dels 600-800m, i amb l’òptim ecològic entre els 1400-2000 (10). Als sectors 

costaners catalans sense orografia és pràcticament absent.  

Durant el període d’estudi s’ha trobat al 13% dels transectes (sempre a masses 

forestals). Les 9 parelles probables (totes a la pineda de la Pava i de les Maioles) i 

les 2 possibles censades suposen un canvi radical respecte al passat recent. La 

proximitat de les pinedes gavanenques a les poblacions del Montbaig-

Montpedròs i del Garraf, afavoreixen que, molt probablement, la densitat sigui 

major que a les pinedes de Viladecans i del Prat. La seva població una mica 
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inferior a la de la mallerenga emplomallada podria respondre a la diferent 

distribució altitudinal d’ambdues espècies a Catalunya. 

39. Mallerenga carbonera (Parus major) 

Aquesta mallerenga té una àmplia distribució eurasiàtica (ocupant tota Europa 

excepte Islàndia), a més de Israel, Turquia i una petita franja del nord d’Àfrica. Al 

Delta del Llobregat és un nidificant comú a les pinedes. 

 

Figura 38. Exemplar adult a un canyissar. Malgrat ser un ocells forestal s’adapta molt bé a d’altres 

hàbitats on cerca aliment i refugi (Eio Ramon). 

Durant el període d’estudi s’ha trobat al 51% dels transectes (la meitat d’ells en 

petites arbredes dins de la zona agrícola). Les 6 parelles segures i les 15 parelles 

probables censades fan que aquesta mallerenga sigui la més comuna i amb major 

distribució de les quatre mallerengues detectades a la plana gavanenca, lo qual és 

un reflex de la seva situació a la resta del Delta del Llobregat i de Catalunya. Això 

s’explica per la seva gran flexibilitat a l’hora d’ocupar cavitats (caixes niu o forats 

de construccions humanes), que li permet colonitzar àrees desfavorables per 

manca d’arbres amb cavitats naturals (com zones urbanes i conreus)(10). Fins i 

tot, la estima poblacional podria estar una mica infravalorada ja que no s’ha pogut 

prospectar el nucli urbà en aquest primer estudi. 

FAMÍLIA CERTHIIDAE 

40. Raspinell comú (Certhia brachydactyla) 

Aquesta espècie es distribueix per la major part d’Europa excepte les illes 

Britàniques i Escandinàvia. Al Delta del Llobregat és un nidificant freqüent a les 

pinedes, però també ocupa alguns parcs urbans i marges de camins amb arbres 

vells. 
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Durant el període d’estudi s’ha trobat al 16% dels transectes. Les 12 parelles 

probables censades s’han detectat a les pinedes de les Maioles i de la Pava. 

Malgrat la seva adaptabilitat a tota mena de boscos, prefereix els madurs amb 

arbres grans que li ofereixen recursos tròfics associats a les escorces velles i forats 

o escletxes on niar (10). Per tant, la notable densitat d’aquesta espècie a algunes 

pinedes de Gavà és un indicador de la seva qualitat ecològica. 

FAMÍLIA REMIZIDAE 

41. Teixidor (Remiz pendulinus) 

Aquesta espècie es distribueix a Europa per la conca mediterrània i pel centre i 

est del continent. També ocupa gran part del centre i sud del Paleàrtic des de la 

península ibèrica fins al nord de Xina. Al Delta del Llobregat era un nidificant 

escàs i localitzat (en boscos de ribera o zones arbrades a prop d’ambients humits) 

fins a finals del SXX (14), però en la actualitat està en expansió (com en algunes 

comarques de Catalunya), segurament a causa de la lenta recuperació de petites 

taques d’alberedes i pollancredes on fer el niu. 

 

Figura 39. Niu de teixidor trobat a un pollancre de la pineda de les Maioles l’abril de 2010 (Eio 

Ramon). 

Durant el període d’estudi s’ha trobat al 24% dels transectes. Totes les parelles 

censades (3 segures i 6 probables) s’han detectat a petites taques d’alberedes i 

pollancredes localitzades dintre de les pinedes de les Maioles i de la Pava, o al 

mig de la zona agrícola (a prop de canals). 

FAMÍLIA ORIOLIDAE 

42. Oriol (Oriolus oriolus) 

Aquesta espècie es reprodueix a gran part d’Europa (excepte Escandinàvia i les 

illes Britàniques), a una estreta franja del nord d’Àfrica i Turquia, estenent-se per 
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part del Paleàrtic fins al Turkinstan, Sibèria central i nord del Índia. Hiverna a 

tot el subcontinent indi i a l’Àfrica (fonamentalment al sud de l’equador). Al 

Delta del Llobregat és un nidificant escàs a les alberedes/pollancredes i pinedes. 

Durant el període d’estudi s’ha trobat al 24% dels transectes. Bona part de les 

observacions fetes durant l’abril i el maig correspondrien a exemplars migratoris. 

De les 10 parelles probables censades, 7 s’han detectat a la pineda de la Pava. 

Això s’explica per que aquest sector acull, amb diferencia, la millor representació 

d’alberedes i pollancredes del municipi. Aquests resultats contrasten amb els dels 

municipis del Prat i Viladecans, on sembla que la població es més minsa e 

irregular: al 1995-97, només es van censar 2 parelles a tot el municipi del Prat 

(22), i a la RN del Remolar-Filipines crien 1-3 parelles els últims 15 

anys)(17)(19). 

FAMÍLIA LANIDAE 

43. Capsigrany (Lanius senator) 

Aquesta lànid es reprodueix al sud-oest del Paleàrtic, ocupant les àrees de clima 

mediterrani del sud i centre d’Europa, el nord d’Àfrica i el Pròxim Orient. Els 

seus quarters d’hivernada els té a l’Àfrica, entre el sud del Sàhara i l’equador. Al 

Delta del Llobregat va ser un nidificant escàs però regular fins al 1984 (14). 

Actualment és un nidificant molt rar (només em trobat una dada de nidificació el 

1997 a la  parcel·la entre la Vidala, la C-31 i la pineda de Cal Francès)(6). 

 

Figura 40. Aquest ocells depredador sempre cerca talaies des d’on captura les seves preses (Eio 

Ramon). 

Durant el període d’estudi s’ha trobat al 13% dels transectes (4 agrícoles i 1 

forestal, a una pollancreda), però les observacions corresponen només als mesos 

d’abril i maig, i per tant, segurament, es tractarien d’exemplars migratoris. Tot i 

això, la presència d’un exemplar cantant el 19 d’abril en un hàbitat òptim i el fet 
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que es tracti d’una espècie característica dels mosaics agroforestals, atorga un 

potencial reproductor per aquest ocell a la plana gavanenca.   

FAMÍLIA CORVIDAE 

44. Garsa (Pica pica) 

Aquest còrvid es distribueix per àmplies extensions de la zona temperada de 

l’hemisferi nord, i pràcticament habita a tota Europa. Al Delta del Llobregat és 

un nidificant molt comú i repartit per tota la plana deltaica, amb preferència pels 

hàbitats agroforestals i humanitzats. En els darrers temps està colonitzant els 

parcs i jardins de totes les poblacions deltaiques.  

 

Figura 41.  L’ecotò és el límit natural entre dos ecosistemes o hàbitats, en aquest cas entre una 

pineda i un camp de conreu al costat de l’Estany de la Murtra. Són ambients característics dels 

sistemes agroforestals i especialment rics per la fauna ja que proporcionen arbres on refugiar-se i 

fer el niu, i camps de conreu on alimentar-se (Jaume Grau). 

Durant el període d’estudi s’ha trobat al 94% dels transectes. Juntament amb el 

pardal (97%), el gafarró (97%), el rossinyol bord (91), la cuereta blanca (89%) i 

l’estornell vulgar (89%), són els ocells amb una distribució més àmplia de la plana 

gavanenca.  

FAMÍLIA STURNIDAE 

45. Estornell vulgar (Sturnus vulgaris) 

Aquesta espècie es distribuïa originàriament pel centre i nord d’Europa, i gran 

part d’Àsia. Durant la segona meitat del SXIX va començar una expansió cap al 

sud del continent, entrant per la península ibèrica a mitjans de SXX (10). Al 

Delta del Llobregat, la primera dada coneguda de nidificació és de l’any 1976 
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(14). Actualment és, quantitativament, un dels reproductors més abundants de 

tota la plana deltaica (segurament, només superat pel pardal comú). Ocupa les 

masies, granges i d’altres construccions humanes agrícoles i urbanes. 

 

Figura 42. L’estornell vulgar és un espècie molt gregària que forma densos estols fora de l’època 

reproductora (Eio Ramon). 

Durant el període d’estudi s’ha trobat al 89% dels transectes. La seva població no 

s’ha quantificat, però, si es prospectés el nucli urbà, segurament també es trobaria 

entre les espècies més abundants de la plana gavanenca. Remarcar que els 

conreus herbacis de regadiu que troben a les zones agrícoles del municipi de 

Gavà són un dels hàbitats preferits per l’estornell vulgar a Catalunya. 

FAMÍLIA PASSERIDAE 

46. Pardal comú (Passer domesticus) 

Aquest pardal és originàri d’Europa, la conca mediterrània, Aràbia, Índia i Àsia 

central, tot i que s’ha introduït a diferents països de tot el món. Al Delta del 

Llobregat és un nidificant molt comú i abundant (segurament el que més) en 

ambients agroforestals i nuclis urbans, ocupant gairebé qualsevol construcció 

humana per fer el niu. Tot i això, la transformació que ha patit el Delta del 

Llobregat durant els darrers 60-70 anys (que ha comportat la desaparició de 

desenes de masies i moltes hectàrees agrícoles) i els canvis en les pràctiques 

agrícoles, juntament amb l’augment en l’ús de pesticides, segurament han reduït 

la seva població. Recordar que, per aquesta espècie, la presència de cavitats on fer 

el niu és un factor important que incideix sobre la seva abundància (10). A 

d’altres països europeus és tracta d’una espècie en franca regressió (en algunes 

zones rurals del Regne Unit ha disminuït un 80% en 30 anys)(10). 

Durant el període d’estudi s’ha trobat al 97% dels transectes. És bastant probable 

que la població gavanenca sigui inferior a la del Prat, Sant Boi i Viladecans ja que 
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a la zona agrícola de Gavà no trobem gairebé masies, que ofereixen moltes 

cavitats on fer els nius.  

47. Pardal xarrec (Passer montanus) 

Aquesta pardal es distribueix pel Paleàrtic, des d’Irlanda i la península ibèrica fins 

al Japó, per bé que també es present al sud-est asiàtic. A Catalunya ha patit una 

disminució en les últimes dècades simultània a d’altres ocells agrícoles per, entre 

d’altres, les mateixes causes que han afectat al pardal comú (10). Al Delta del 

Llobregat és un nidificant comú als hàbitats agroforestals i humanitzats. No és, ni 

de lluny, tan abundant com el pardal comú (al 1995-97 es van censar 611 parelles 

de pardal comú per 176 de pardal xarrec al municipi del Prat)(22). Falta a moltes 

masies ocupades per pardals comuns i estornells, segurament per competència 

amb aquests (22).  

 

Figura 43. Malgrat que la seva dieta es principalment granívora, durant l’època reproductora 

cacen petits insectes i invertebrats per proporcionar proteïnes als polls (Eio Ramon).  

Durant el període d’estudi s’ha trobat al 57% dels transectes. Aquesta dada és una 

mica inferior a la distribució d’aquest ocell al municipi del Prat durant el 1995-

97, on va ser detectat al 63% de les quadrícules censades (22). L’absència de 

masies a la plana gavanenca podria explicar parcialment aquest fet. Mostra una 

àmplia distribució per les zones conreades (només ha faltat a 9 dels 25 transectes 

agrícoles), amb una presència una mica més destacada als sectors 5 i 6. 

FAMÍLIA ESTRILDIDAE 

48. Bec de coral senegalés (Estrilda astrild) 

Aquesta espècie es distribueix originàriament per gran part de l’Àfrica 

subsahariana. Ha estat introduït amb èxit a molt països del món, i a Europa les 

poblacions més importants les troben a Portugal i Espanya. A Catalunya es té 



Les aus nidificants de Gavà 
 

54 
 

constància de la seva presència des de finals dels 80, principis dels 90, procedent 

de captivitat (10). Prefereix zones amb vegetació atapeïda i baixa (com canyars, 

canyissars i herbassars), sovint a prop de cursos fluvials (amb o sense presència 

d’aigua)(10). Al Delta del Llobregat, en els darrers anys, manté petites poblacions 

residents que comencen a estar bastant repartides per gran part del territori (tant 

a les zones humides i el riu, com a les zones agroforestals)(1)(2)(3). 

Durant el període d’estudi s’ha trobat al 38% dels transectes, detectant-se a tots 

els sectors agrícoles (sobre tot a la part central dels sectors 5 i 6). El 30 d’abril es 

va trobar al transecte 22 un possible ajocador amb 30 exemplars (a un canyissar 

d’un canal agrícola), i l’11 de juny un altre al transecte 1 amb 15 exemplars (a una 

petita depressió inundada amb canyissar). 

FAMÍLIA FRINGILLIDAE 

49. Gafarró (Serinus serinus) 

Aquesta fringíl·lid té un àrea de distribució típicament circummediterrània, tot i 

que en els darrers cent anys s’ha expandit cap a Europa central i el sud 

d’Escandinàvia. Al Delta del Llobregat és un nidificant molt comú a qualsevol 

hàbitat, amb l’únic limitant de la presència de qualsevol tipus d’arbre on niar 

(fins i tot a parcs i jardins urbans)(22).  

Durant el període d’estudi s’ha trobat al 97% dels transectes. Aquesta dada 

quadra amb la distribució d’aquest ocell al municipi del Prat durant el 1995-97, 

on va ser detectat al 96% de les quadrícules censades (22). 

50. Verdum (Carduelis chloris) 

Aquest fringíl·lid es distribueix pel Paleàrtic Occidental, des del Magreb i l’oest 

d’Europa fins als Urals. També es present a les muntanyes del Iran i del 

Turkestan. Al Delta del Llobregat és un nidificant freqüent a gairebé qualsevol 

hàbitat que contingui alhora arbres i arbustos on niar, i àrees obertes (fins i tot a 

parcs i jardins urbans), però ni molt menys tant comú com el gafarró (al 1995-97 

es van censar 184 parelles de gafarró per 69 de verdum al municipi del Prat)(22). 
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Figura 44. Exemplar femella a sobre d’un llentiscle. Malgrat que aquesta espècie cerca aliment als 

espais oberts, utilitza els habitats forestals com les pinedes de Gavà per fer el niu (Eio Ramon). 

Durant el període d’estudi s’ha trobat al 81% dels transectes, sent present als 13 

sectors i faltant només a 7 dels 25 transectes agrícoles. Per tant, mostra una 

àmplia i quasi uniforme distribució per tota la plana gavanenca. En cap zona s’ha 

detectat densitats altes, amb un màxim de cinc territoris al sector 7 (la zona oest 

de la pineda de la Pava). 

51. Cadernera (Carcuelis carduelis) 

Aquest fringíl·lid es distribueix pel Paleàrtic occidental, ocupant des dels 

ambients mediterranis fins als boreals, i, de forma més minoritària, pel paleàrtic 

oriental. Al Delta del Llobregat és un nidificant freqüent a ambients semioberts, 

però una mica més exigent en la selecció de hàbitat que el gafarró i el verdum 

(tot i que també ocupa alguns parcs i jardins urbans). Al 1995-97, la majoria de 

caderneres censades al municipi del Prat ocupaven les mateixes arbredes que el 

gafarró i el verdum, però sembla que preferien per niar els arbres amb camps no 

conreats a les proximitats (22). 
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Figura 45. Exemplar a sobre d’un card. Per aquest fringíl·lid, com indica el seu nom científic, les 

plantes de la família dels cards són molt important en la seva dieta (Eio Ramon). 

Durant el període d’estudi s’ha trobat al 38% dels transectes. Aquesta dada és 

molt inferior a la distribució d’aquest ocell al municipi del Prat durant el 1995-

97, on va ser detectat al 78% de les quadrícules censades (22). Aparentment no 

trobem cap explicació a aquest fet. La seva distribució al llarg de la zona agrícola 

és clarament asimètrica, sent present a la meitat occidental (observada a 6 dels 14 

transectes dels sectors 1, 2 i 3) i quasi absent a la meitat oriental (observada 

només a 1 dels 11 transectes dels sectors 4, 5 i 6).  

52. Passerell comú (Carduelis cannabina) 

Aquest fringíl·lid es distribueix per la major part d’Europa, exceptuant el nord 

d’Escandinàvia, per una estreta franja del nord d’Àfrica i s’estén per Àsia fins a la 

Sibèria occidental, el Caucas, el Turquestà xinès, i el nord del Iran i el Iraq. Al 

Delta del Llobregat és un nidificant excepcional, produint-se algunes cites 

estivals (per exemple, durant el juny de 2012 a la zona agrícola de La Ribera, al 

Prat)(20) que no garanteixen la seva cria. Només s’ha pogut confirmar la seva 

reproducció el 1983 (14). 

 

Figura 46. Mascle de passerell amb el típic plomatge vermellós al pit (Salva Solé). 
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Durant el període d’estudi només s’ha pogut observar dos exemplars  el 30 d’abril 

i el 18 de juny al Camí de Cal Aimar (transecte 18), sense observar cap evidència 

reproductora. Aquesta segona cita en plena època reproductora i quan feia 2-3 

setmanes que havia acabat la seva migració, podria apuntar a una possible 

reproducció. Malgrat això, cal remarcar que els conreus herbacis de regadiu no 

són un hàbitat massa òptim per aquesta espècie, ja que prefereix conreus de secà, 

cereal i vinya, així com les bosquines (matollars, màquies i comunitats 

subarbustives mediterrànies)(10). De fet, a Europa, els cultius intensius l’han 

influenciat molt negativament. Per tant, sense descarta la possibilitat de que hagi 

pogut reproduir-se a la zona, és més probable que es tracti només d’exemplars 

estiuejants.  

FAMÍLIA EMBERIZIDAE 

53. Cruixidell (Emberiza calandra)  

Aquest emberízid es reprodueix a bona part de les zones temperades del Paleàrtic 

occidental, faltant a Europa només a Islàndia, Escandinàvia, països Bàltics i la 

major part de Rússia. Al Delta del Llobregat era un nidificant freqüent a conreus 

herbacis de regadiu, camps de cereal i alfals, erms, conreus abandonats 

temporalment, herbassars i jonqueres amb canyes aïllades. Una gran part d’aquest 

ambients han sofert una dràstica reducció en les darreres dècades i, per tant, a 

l’actualitat és un nidificant escàs. 

Durant el període d’estudi s’ha trobat al 30% dels transectes. La distribució dels 

15 territoris probables mostrejats és totalment asimètrica, concentrant-se 14 al 

sector occidental de la zona agrícola (la majoria als camps de conreu al voltant de 

la riera de Canyars, excepte un al transecte 9) i només 1 a l’extrem oposat del 

sector oriental (al transecte 15). La major densitat amb 4 territoris s’ha donat al 

transecte 3, a la capçalera de la riera de canyars, on predominava el conreu de 

cereal. En aquesta ocasió parlem de territoris i no de parelles per que els mascles 

poden ser monògams o aparellar-se amb les diverses femelles que entrin al seu 

territori (22). 

Crida l’atenció que després de detectar els territoris al llarg de l’abril i el maig, al 

juny no es va observar cap individu. Malgrat que en aquesta època puguin deixar 

de cantar i passar més desapercebuts, sospitem que dels 15 territoris finalment 

s’hagin acabat de reproduir un nombre inferior de mascles. 
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A continuació tractaren varies espècies que no s’han detectat durant l’estudi però 

que potencialment podrien nidificar a la plana de Gavà en un futur. 

1. Martinet menut (Ixobrichus minutus) 

La població nidificant d’aquest espècie al Delta del Llobregat, tot i oscil·lar 

anualment, es situa entorn a les 25 parelles (fet que li atorga importància 

internacional)(14). La majoria d’aquestes parelles les trobem als grans canyissars 

d’estanys, basses i maresmes del Remolar-Filipines, Cal Tet ca-l’Arana i la 

Ricarda. Tot i això, el martinet menut selecciona petites basses com els 

Reguerons i Can Dimoni, i fins i tot arriba a criar en alguns canals agrícoles.  

 

Figura 47. Mascle adult de martinet menut a un canyissar, hàbitat on far el niu (Eio Ramon). 

Durant aquest estudi no s’ha fet cap observació d’aquesta espècie, però en una 

visita guiada amb DEPANA el 20 d’abril es va detectar un mascle adult a un canal 

sense canyissar a la capçalera del Camí de les Parets de la Murtra, que 

segurament correspondria a un exemplar migratori. Però els censos d’aus 

aquàtiques nidificants al Delta del Llobregat del 1988-89 (16) van constatar la 

nidificació probable d’una parella a la Murtra-Murtrassa. El potencial d’aquest 

estany pel martinet menut també ho demostra que d’altres zones similars com la 

riera de Sant Climent alberguen 1-2 parelles des de 1992 (13)(23). En els darrers 

anys s’ha pogut constatar la seva presència durant la migració post-nupcial en 



Les aus nidificants de Gavà 
 

59 
 

aquest estany. Per exemple, 1 exemplar el 30 de juliol 2011 i 2 exemplars el 4 de 

setembre de 2011 (1). 

2. Rascló (Rallus aquaticus) 

La població reproductora d’aquest espècie al Delta del Llobregat és escassa i 

localitzada als canyissars i jonqueres del Remolar-Filipines, Cal Tet ca-l’Arana, la 

Ricarda i Reguerons. Però el seus costums nocturns/crepusculars  i d’amagar-se 

als canyissars provoquen que passi molt desapercebut. Per tant, l’estany de 

Murtra té potencial per acollir alguna parella d’aquesta espècie. 

 

Figura 48. Exemplar al mig d’un estany. Instantània molt difícil de captar degut als seus hàbits tan 

discrets (Eio Ramon). 

3. Corriol camanegre (Cahradrius alexandrinus) 

La població nidificant d’aquesta espècie ha patit al Delta del Llobregat una 

davallada tan important que podria arribar a desaparèixer com a reproductor. De 

les 105 parelles censades el 1989 (16) (la segona més important a Catalunya  

darrera de la del Delta de l’Ebre i d’importància internacional) s’ha passat, segons 

els mostreigs del Consorci dels Espais Naturals Protegits del Delta del Llobregat, a 

menys de 5 en els dos darrers anys. Cria a les platges, salobrars i erms del Prat i 

Viladecans, i als 80-90 va arribar a fer-ho a la zona agrícola de Les Sorres, a tocar 

de la Murtra (13)(16)(23).  
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Figura 49. Tres exemplars al seu hàbitat de nidificació: els sorrals costaners (Eio Ramon). 

Abans de l’expansió turística dels 60-80, el corriol camanegre també nidificava a 

les platges de Gavà. Es possible que també ho fes als camps de conreu ja que a la 

zona agrícola de Les Sorres (entre Reguerons i la Murtra) van nidificar entre 10-

20 parelles fins a finals dels 90 (13)(16)(23). Els conreus de la plana de Gavà 

tenen característiques similars als de Les Sorres (terrenys sorrencs). 

Dels 4km de costa gavanenca, només el tram on es van recuperar les dunes 

podria arribar a reunir les condicions necessàries per la seva recolonització. La 

resta són  platges mancants de vegetació i, per tant, inhàbils per aquesta espècie. 

A la zona de dunes s’haurien de millorar els següents aspectes: 

- Minimitzar sensiblement el trepig la vegetació dunar i l’accés de gossos a 

aquesta zona, acordonant les dunes. 

- Reduir la cobertura vegetal per possibilitar la ubicació dels nius; es 

podrien fer esclarissades parcials i mantenir-les al llarg dels anys. 

- Recuperar l’acumulació de les restes de posidònia a les ribes de les platges 

ja que aquestes alberguen una diversa comunitat d’invertebrats 

indispensables per la seva alimentació. 

- Controlar el risc de predació per part d’espècies oportunistes afavorides 

per la presència humana (garses, gavians, gats, etc). 

 

4. Cucut (Cuculus canorus) 

Malgrat que el cucut manifesta a Catalunya una marcada preferència pels 

hàbitats forestals (tot i utilitzar molt espais oberts com els canyissars)(10) i que al 

Delta del Llobregat és un migratori i nidificant comú (al 1995-97 es va estimar 

una població de 10 parelles al municipi del Prat -22-, i el 1998 es van censar 3 
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parelles a uns terrenys de només 59 Ha al costat de la Vidala (figuar 16)(6), crida 

molt l’atenció l’absència total com a reproductor i migrador a la plana gavanenca 

durant aquest estudi. Tot i ser una espècie que no es deixa veure fàcilment , 

durant l’època reproductora el seu característic cant és fa evident. Degut a que 

aquest ocell practica parasitisme de reproducció, requereix una comunitat de 

preses potencials prou rica (10). De les més 100 espècies parasitades pel cucut a 

Europa (8), la boscarla de canyar i la cuereta blanca es troben entre les més 

escollides a la península ibèrica (27). Ambdues són nidificants a Gavà, sent la 

cuereta blanca comuna i ben distribuïda per tota la plana).  

5. Bitxac comú (Saxicola torquata) 

Tot i  que els conreus herbacis de regadiu no són ni de lluny l’hàbitat preferit pel 

bitxac comú, i que al Delta del Llobregat és un nidificant escàs però en expansió 

(22)  i bastant lligat a les jonqueres, sorprèn la seva absència total a la plana de 

Gavà. Fins al punt de que durant l’estudi només s’ha fet una observació el 25 

d’abril, sent un migratori comú durant tot l’abril i part de maig a tota la plana 

deltaica(14).  

Remarcar que al Delta del Llobregat també selecciona algun hàbitat diferent a les 

jonqueres, com els tres territoris censats al maig de 2012 a la llera d’inundació del 

riu Llobregat (entre la C-31 i Sant Boi) pel grup local de SEO BirdLife en 

Barcelona (3), o les tres parelles censades el 1998 a la capçalera de la Vidala (amb 

domini de pinedes, oms i estrat arbustiu) i a un sector de la Quadra (amb domini 

de l’ambient herbaci, canyissars secs i algun tamariu i esbarzer) pel CISEN 

(Centre per a la Investigació i Salvaguarda dels Espais Naturals)(figura 16)(6). 

6. Estornell negre (Sturnus unicolor) 

Aquesta espècie, originària del centre i sud de la península ibèrica, illes italianes i 

nord d’Àfrica,  va colonitzar Catalunya el 1975, i des de aleshores ha 

experimentat una progressiva expansió des del sud del territori cap al nord-nord-

est (10). Al Delta del Llobregat les primeres dades de nidificació que es coneixen 

són del 1996 (17). Malgrat aquest procés d’expansió i les dificultats per valorar la 

grandària de la seva població, en l’actualitat encara és molt menys abundant que 

l’estornell vulgar, amb el que comparteix hàbitat i costums. 

L’enorme dificultat per diferenciar les dues espècies amb plomatge reproductor 

(fins i tot s’arriben a hibridar) és, segurament, la raó de la seva absència en aquest 
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estudi. Segons dades del SACRE, el 18 de maig de 2012 es va observar un 

estornell negre al Camí de les Parets de la Murtra (Lisandro Nahuel Osorio). 

 

DISCUSSIÓ 

LES ZONES HUMIDES 

La diversitat d’espècies nidificants a la plana de Gavà mai podrà ser tan elevada com 

la dels municipis del Prat de Llobregat o Viladecans per que molts hàbitats aquàtics 

de les RN del Remolar- Filipines (Viladecans) i de Cal Tet-ca l’Arana i La Ricarda (El 

Prat de Llobregat) són absents al municipi gavanenc (com els prat de salicòrnies i 

herbassars). D’altres com les jonqueres, els prats higròfils i les llacunes costaneres 

amb vegetació hidròfila (canyissars, bogues, etc.) tenen una extensió molt reduïda 

(menys de 50 Ha, davant les més de 500 Ha dels espais naturals protegits) i un estat 

de conservació precari (extremadament fragmentats en el seu conjunt i alguns 

bastant degradats). 

 

Figura 50. Estany de la Murtra vist des de la C-31. S’observa el cinturó de canyís que el flanqueja. 

Mentre que en aquests hàbitats de les reserves naturals es reprodueixen 29 espècies 

com els ànecs blancs, els cabussons emplomallats, l’agró roig, les polles blaves, el 

cames llargues, la gavina corsa, el xatrac menut, la terrerola o el abellerol, als 
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ambients aquàtics no antròpics de Gavà (l’estany de la Murtra –figura 51-, la gola de 

la riera de Canyars, la depressió inundada del transecte 1 i les petites jonqueres i 

prats humits en sectors deprimits de les pinedes i dels conreus adjacents) només 

s’han detectat 9 espècies (un 21% de les 43 espècies de reproducció segura o 

probable). Remarcar però, que 10 d’aquestes 29 espècies han començat a reproduir-

se al Delta del Llobregat en els darrers 10-15 anys (5)(17)(19). 

 

Figura 51. De esquerra a dreta i de dalt a baix, algunes de les espècies que nidifiquen als ambients 

aquàtics de les reserves naturals: l’abellerol, la gavina corsa, l’ànec blanc, l’agró roig, el cabussó 

emplomallat i la polla blava (Eio Ramon i Salva Solé). 

L’estany de la Murtra i el canal de la Murtrassa conformen la zona humida més 

important de Gavà (figura 52). Crida l’atenció que després del projecte de 

recuperació de la Murtra al 2011, els resultats d’aquest estudi en aquest indret hagin 

sigut una mica pobres: cap parella de collverd, una de fotja, una de cabusset i només 

6 de boscarla de canyar (davant les 15 que ho van fer al 2011)(12). Tampoc ha sortit 

cap parella de martinet menut, ni tan sols cap cita de migració o d’estiuejant. 
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Figura 52.  Ubicació de l’estany de la Murtra i el canal de la Murtrassa.  

La riera de Canyars, després la Murtra-Murtrassa, és una de les zones humides més 

rellevants de la plana de Gavà. Canalitzada en tot la seva longitud, només presenta 

un tram semi natural a la seva desembocadura (entre la C-31 i el mar), on trobem les 

úniques taques de canyissar (discontinu). Aquí han nidificat els collverds i una 

probable parella de cabussets. El 26 de juny, durant el darrer mostreig, es va trobar 

aquest tram quasi sec i havien desaparegut els cabussets (que com indica el seu nom 

precisen aigües mínimament profundes pers cabussar-se cercant l’aliment). A la resta 

de la riera hi trobem un tram amb vegetació aquàtica oportunista molt densa que 

aprofitava algun collverd, polla d’aigua i rossinyol bord. L’altre meitat fins a la C-32 

el substrat està totalment cimentat i les aigües molt brutes, quedant inhabilitat per la 

nidificació de qualsevol ocell (figura 53). 



Les aus nidificants de Gavà 
 

65 
 

 

 Figura 53.  Caracterització de les 4 seccions de la riera de Canyars en funció de la naturalesa del 

substrat de la seva llera.  

Les jonqueres, amb una extensió molt petita i molt fragmentades, han donat uns 

resultats molt pobres. Només s’ha detectat alguna parella de trist. 

 

Figura 54.  Ubicació de les jonqueres a les pinedes i conreus adjacents (30).  
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La densa xarxa de corredores i d’altres canals (d’uns 8 km) completen el ventall de 

zones humides. La qualitat de les seves aigües (molt condicionada per l’ús de 

pesticides als camps de conreu) i la ruderalització de la vegetació que ocupa els seus 

marges (amb escassa presència de canyissar) condicionen la seva potencialitat per 

acollir certes espècies aquàtiques. La manca de camins que permetin recorre el seu 

curs han provocat un mostreig molt deficient que impedeix valorar els resultats 

obtinguts.   

 

Figura 55. Corredora entre la pineda de les Maioles i el Camí de la Maiola de Baix. Com passa en molts 

canals de la plana de Gavà, s’observa la manca total de canyissar (Eio Ramon).  

LES PINEDES 

Malgrat la situació de les zones humides, la plana gavanenca ha conservat prous 

hàbitats com per atresorar una interessant varietat d’ocells. Sobre tot destaca el bon 

estat de conservació d’algunes pinedes de pi pinyer, on nidifiquen i troben refugi el 

62% de totes les espècies (27 de les 43 espècies de reproducció segura o probable). 

Aquesta dada és molt destacable ja que les pinedes que alberguen aquesta diversitat 

ocupen menys d’un 15% de l’àrea estudiada, i a més es tracta d’un hàbitat tancat que, 

en general, solen tenir menys diversitat que d’altres d’espais oberts. Fins i tot, s’ha 

detectat la nidificació probable de tres espècies que en els darrers anys són 

nidificants excepcionals al Delta del Llobregat (el tallarol de casquet, la tórtora) o no 

s’ha constatat com a reproductor a la resta del Delta (el bruel). Remarcar que les 

pinedes de Gavà creixen sobre antigues dunes, i la UE considera les dunes amb 

boscos de pi pinyer com a hàbitats d’interès prioritari per a la seva conservació. A tot 

el Delta del Llobregat només hi han dos hàbitats més amb aquesta categoria, les 

llacunes costaneres amb vegetació hidròfila i les torberes calcàries amb mansega.   

Després de fer aquest estudi, crida molt l’atenció que la pineda de les Maioles (entre 

l’estany de la Murtra, l’Avinguda Bertran i Güell, la C-31 i el Camí de la Maiola de 

Baix) estigui protegida com a ZEPA (Zona d’Especial Protecció per les Aus) i Xarxa 
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Natura 2000, mentre que la pineda de la Pava (entre l’Avinguda Bertran i Güell, el 

Camí de la Pava, la C-31 i el Camí de la Pineda) no tingui cap figura de protecció. 

Recalcar que en la pineda de les Maioles s’han censat 25 espècies d’ocells 

reproductors segurs i probables, pels 26 en la pineda de la Pava. En aquesta última, el 

21 de maig es va trobar una parella d’esquirols, que es consideren extingits al Delta 

del Llobregat des de fa moltes dècades. Fins i tot, la SEO BirdLife ha reconegut els 

valors de la pineda de la Pava al incloure tota la seva superfície en l’ampliació de 

l’IBA nº 140 del Baix del Llobregat (acrònim anglès que significa Àrea Important per 

les Aus), aprovada l’estiu del 2011. Les IBA són uns inventaris d'àrees importants per 

a les aus que, sota criteris científics estandaritzats a nivell internacional, delimiten 

les zones que haurien de ser protegides pels diferents estats. La validesa d'aquest 

inventari ha estat ratificada per nombroses sentències contra diferents estats de la 

UE, inclòs l'Estat espanyol i Catalunya (Sentència Canal Segarra-Garrigues), per part 

dels Tribunals europeus. 

 

Figura 56.  Delimitació de l’IBA nº 140 del Baix Llobregat (en vermell) i ubicació de la pineda de la 

Pava (en groc).  

Les pinedes entre la C-31 i les platges pateixen un elevadíssim grau d’urbanització 

(amb una xarxa de carreteres molt densa) i d’ús públic (són el destí de centenars de 

visitants, principalment famílies, durant els caps de setmana d’estiu) que condiciona 

fortament el seu interès ornitològic. El desenvolupament de l’estrat arbustiu, excepte 

petits racons a tocar de les platges, és nul en gran part de la seva extensió. Aquest 

factor l’empobreix molt com a ecosistema i limita el seu potencial per l’avifauna 

nidificant. 



Les aus nidificants de Gavà 
 

68 
 

Per consolidar i potenciar la diversitat de les pinedes seria molt recomanable 

eliminar tots els elements de jardineria i, sobre tot, les plantes al·lòctones invasores 

que desplacen a les autòctones, perjudicant l’avifauna que utilitza aquestes plantes 

per fer el niu o alimentar-se dels seus fruits. 

LES ZONES AGRÍCOLES 

Les zones agrícoles, malgrat tractar-se d’ambients antropitzats i destinats a la 

producció d’aliments, també ofereixen recursos tròfics i racons per niar als ocells. La 

extensa xarxa de canals, la varietat de conreus i les taques de alberedes i pollancredes 

contribueixen a enriquir aquest hàbitat. Tot això ha permès que un 81% de totes les 

espècies (35 de les 43 espècies de reproducció segura o probable) es reprodueixin o 

s’alimentin en aquest hàbitat (un 80-85% de la superfície mostrejada). Moltes 

espècies que nien a les pinedes (picots verds, tudons, fringíl·lids, etc) o a les zones 

humides (collverds i polles d’aigua) visiten aquests camps de conreu cercant aliment 

per tirar endavant a les seves pollicades. Mereix una especial menció la població de 

corriol petit (amb 27 parelles segures o probables), una de les més nombroses de tot 

el Delta del Llobregat, afavorides pel caràcter sorrenc dels terrenys a Gavà. També 

destaca la població de cuereta groga que, com nidificant, a Catalunya és escassa i 

molt localitzada (10). Tenint en conte que els terrenys sorrencs impossibiliten el 

conreu de la carxofa, la població de 17 parelles probables i 7 possibles és destacable. 

La absència quasi total de masies a la zona agrícola de Gavà minva el seu potencial 

ornitològic. Als municipis del Prat i Sant Boi, on encara queden unes 40 masies, 

algunes espècies com els mussols, òlibes, pardals i estornells troben cavitats on niar. 

El mateixa passa amb la manca gairebé total d’erms. Aquests terrenys sense conrear i 

amb una cobertura vegetal molt baixa, malgrat el seu desprestigi social, són l’hàbitat 

reproductor al Delta del Llobregat d’espècies incloses a l’Annex I de la Directiva 

79/409/CEE (relativa a la conservació d’aus) com la terrerola vulgar, el trobat (figura 

57) i algunes parelles de corriol camanegre. Al municipi del Prat, on els erms 

ocupaven un 13% dels terrenys mostrejats al període 1995-97, totes tres espècies van 

nidificar en aquest hàbitat (22). En canvi, durant aquest estudi, el trobat i la terrerola 

només s’han trobat com a migradores en camps sense conrear. Probablement, 

l’extensió i la temporalitat d’aquests “guarets” no és suficient pels seus requeriments 

ecològics. La recuperació d’alguns erms incrementaria molt les seves possibilitats de 

nidificació. Remarcar que, segons Jose García, als camps que envolten la Murtrassa, 

algun any ha nidificat la terrerola. 
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Figura 57. Trobat (a la esquerra) i terrerola (a la dreta). S’observa l’escassa cobertura vegetal dels 

medis on han sigut fotografiats. 

Però la principal causa del deteriorament de aquets agrosistemes és l’agricultura 

intensiva que encara es practica a tot el Delta del Llobregat, que implica l’abús de 

pesticides i adobs. No només per l’acció directe sobre els ocells agrícoles, si no sobre 

tot per l’acció indirecte amb la desaparició de moltes comunitats d’invertebrats que 

representen la base tròfica de moltes aus, i amb la contaminació del medi aquàtic (els 

canals agrícoles i l’aqüífer). 

Recalcar que segons les dades recopilades en els últims 25 anys a Europa pel PECBM 

(acrònim anglès que vol dir Programa Europeu de seguiment d’Ocells Comuns), les 

poblacions d’aus lligades a medis agrícoles són les que més han descendit. A nivell 

estatal s’ha arribat a la mateixa conclusió amb les dades obtingudes entre el 1996 i el 

2004 pel SACRE (acrònim espanyol que vol dir Seguiment d’Ocells Comuns 

Reproductors a Espanya)(9).  

 

Figura 58. Evolució de les poblacions d’ocells a Espanya segons les dades obtingudes al programa 

SACRE des del 1996 fins al 2004 (9). 
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Davant d’aquesta situació, la UE va reaccionar i, des de 2005, l’evolució de les aus 

lligades a medis agrícoles s’ha convertit en un dels indicadors utilitzats per l’Eurostat 

(Oficina d’Estadística de la Comissió Europea) per analitzar l’estat del medi ambient 

a la regió (9). De les 53 espècies reproductores (incloent les possibles) d’aquest estudi, 

només 10 tenen estatus d’espècies amenaçades. Dons d’aquestes 10, quatre són 

agrícoles i cinc agroforestals. Només una aquàtica (però que s’alimenta als camps de 

conreu) i cap forestal. Per tant, de les poques d’espècies nidificants de la plana de 

Gavà amenaçades, a nivell de Catalunya, la majoria estan lligades al medi agrícola.  

 

Figura 59.  Espècies nidificants (segures, probables i possibles) amb algun grau d’amenaça (vulnerable 

o propera a l’amenaça) i agrupades segons els hàbitats que utilitzen per completar el seu cicle 

reproductor. 

Recordar que a banda dels destacables valors ornitològics, les zones agrícoles de Gavà 

i de tota la plana deltaica compleixen importants funcions ecològiques i econòmic-

socials: 

- Connector biològic entre els EENN protegits i els massissos del Garraf-

Ordal  i Collserola. En aquest sentit, el sector 1 (Annex I) és la única franja 

important sense urbanitzar (de tota la trama urbana des de Sant Boi fins a 

Castelldefels) que compleix aquesta funció amb el Garraf, prenent per tant 

una gran rellevància en el context de tota la plana deltaica (figura 60); en 

canvi, la trama urbana de Cornellà, L’Hospitalet i la Zona Franca 

conformen una barrera infranquejable des de fa bastants anys. 

- Tampó entre els espais altament antropitzats (habitatges, indústries, 

infraestructures...) i els hàbitats naturals arraconats a franja costanera, 

esmorteïnt les pertorbacions d’origen humà. 

- Per les característiques edafològiques dels terrenys agrícoles, afavoreix la 

infiltració de les aigües de pluja permetent la recàrrega de l’aqüífer 

superficial. 

5 
4 

1 

Agroforestals 

Agrícoles 
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- Proporcionar equilibri territorial i enriquir el paisatge en un context 

geogràfic on la densitat d’infraestructures i el grau d’urbanització 

assoleixen cotes gairebé sense parangó a la península ibèrica. 

- La fertilitat dels terrenys deltaics (entre les més altes de la conca 

mediterrània) i l’inevitable exhauriment de les reserves mundials de 

combustibles fòssils en un futur no molt llunyà, converteixen la zona 

agrícola del Delta del Llobregat en una reserva estratègica de valor 

incalculable per la sobirania alimentaria de la regió metropolitana (la més 

poblada de Catalunya). 

 

Figura 60. El sector 1 (S1) és l’únic corredor que permet la connexió entre els espais naturals protegits 

arraconats a la costa i el massís del Garraf. S’observa com aquest sector és la única discontinuïtat de la 

trama urbana e industrial que conformen Sant Boi, Viladecans, Gavà i Castelldefels (mapa base estret 

de la web del Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat).  

Malauradament, el Parc Agrari del Baix Llobregat, després de l’episodi  d’Eurovegas, 

s’ha revelat com una figura de protecció poc efectiva per conserva aquests 

agrosistemes. Recalcar que, aproximadament, un 40% de la zona agrícola gavanenca 

es va incloure en l’ampliació de l’IBA nº 140 del Baix del Llobregat, abans esmentada 

(figura 61). 
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Figura 61.  Límits de l’IBA nº 140 del Baix Llobregat (en vermell) i  límits de la zona agrícola de la 

plana gavanenca. S’observa com, aproximadament, un 40% dels camps de conreu estan inclosos en 

aquesta IBA. 

Per tant, seria molt recomanable que la conservació de la zona agrícola de Gavà fos 

una prioritat en les estratègies de gestió territorial del municipi i del Delta del 

Llobregat.  

Per incrementar la qualitat d’aquests agrosistemes gavanencs seria molt interessant 

potenciar la pràctica de l’agricultura ecològica, l’optimització de l’ús de l’aigua, evitar 

les concentracions parcel·làries excessives, afavorir pràctiques com la rotació de 

conreus i el manteniment o recuperació dels erms, i evitar l’estassada dels canyissars 

que flanquejant els canals agrícoles i dels matollars que ocupen els marges dels 

camps. 

LES PLATGES 

Els sorrals costaners són un hàbitat molt singular i valuós però, des del punt de vista 

ornitològic, es bastant auster. A això s’ha d’afegir que el litoral peninsular, 

segurament, sigui un dels hàbitats que hagi patit una transformació més radical a 

causa de l’expansió del turisme i el urbanisme. Als 23 km de costa al Delta del 

Llobregat només queden petits reductes testimonials al Prat de Llobregat i a 

Viladecans, on nidifiquen el corriol camanegre, la cogullada i el trist. D’altres 

espècies que crien a les pinedes o conreus adjacents (com la puput, la cuereta blanca, 

els pardals, i alguns fringíl·lids) el poden utilitzar com a zona d’alimentació. 
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Durant el període d’estudi no s’ha pogut constatar la nidificació de cap espècie en 

aquest hàbitat (menys d’un 10% de la superfície mostrejada). En alguns sectors de les 

dunes ocupats per estrat arbustiu i petits arbres (alguns exòtics) s’ha observat algun 

ocell com el tallarol capnegra, l’estornell, la garses, el gafarró i el verdum, que crien a 

les pinedes veïnes i cerquen aliment a la vegetació dunar. També es van observar 

grupets de gavines corses que sobrevolaven la costa però que no s’aturaven a 

descansar a la sorra com ho fan a la platja de ca l’Arana (tancada a l’accés dels 

visitants)(7). 

 

Figura 62. De dalt a baix i d’esquerra a dreta tres arbustos de les dunes restaurades a Gavà on 

s’alimenten alguns ocells que crien a les pines adjacents: tamariu, planta exòtica desconeguda i 

equinòfora (Jaume Grau). 

Malgrat els esforços per recuperar les dunes de Gavà als 90, aquestes platges pateixen 

una freqüentació humana tant gran que les fan molt susceptibles a l’empobriment de 

la seva biodiversitat. Tot i fer els censos de matinada, en dies laborables i en mesos 

no estivals, durant els dos mostreigs als transectes 33 i 34 es va trobar bastant gent 

utilitzant la zona. Les pertorbacions més grans pels ocells han vingut dels gossos. 
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Per intentar recuperar l’avifauna potencial d’aquestes platges, seria interessant 

acordonar les dunes i reduir el número de passadissos que les creuen (en el sector 

entre el carrer Palafrugell i el carrer Palamòs, hi han 6 passadissos perpendiculars al 

mar i tres paral·lels en tant sols 614m de longitud). També ajudaria molt una 

campanya de conscienciació ciutadana amb educadors ambientals in situ informant 

dels valors naturals d’aquestes dunes. Un altre problema és que la vegetació 

psammòfila de les dunes ha experimentat en 10 anys un fort augment de la cobertura 

fins a ocupar gairebé el 100% del terreny dunar. Això perjudica al corriol camanegre 

que requereix de taques nues per excavar el niu.  

 

Figura 63. Ubicació de les dunes restaurades al tram de la platja gavanenca entre els carrers 

Palafrugell i Palamós. S’observa la quantitat de passadissos que creuen les dunes. En vermell la 

referència dels carrers que delimiten el seu àmbit.  

VALORACIÓ GLOBAL 

A nivell estrictament ornitològic, la plana de Gavà no acull cap espècie reproductora 

(segura o probable) rara a Catalunya. Només una espècies té una distribució molt 

localitzada a Catalunya (la cuereta groga amb un 7% de dels quadrats UTM 

10x10)(10) i un altre bastant localitzada (el teixidor amb un 24% de dels quadrats 

UTM 10x10)(10)(figura 64). Respecte al grau d’amenaça a nivell català, tampoc 
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alberga cap nidificant (segur o probable) que estigui en perill crític. Només una 

espècie vulnerable (la tórtora vulgar) i sis properes a l’amenaça (la polla d’aigua, el 

xot, el mussol comú, la cogullada, el capsigrany i el pardal xarrec). D’entrada, podria 

semblar que aquestes dades indiquen que la comunitat avifaunística de la plana 

gavanenca no té gaire interès pel que fa a la seva conservació de les aus. 

 

Figura 64. Distribucions del teixidor (a l’esquerra) i de la cuereta groga (a la dreta) a Catalunya(10).  

Malgrat això, la comunitat avifaunística nidificant de la plana gavanenca té una 

diversitat relativament elevada. Si contextualitzem aquest anàlisis, observem que al 

territori estudiat (només un 9,6% de tota la plana deltaica) s’han censat 43 espècies 

nidificants (segures o probables), que representen “només” un 62% de les 69 que es 

reprodueixen regularment a tot el Delta del Llobregat. Però si tenim en conte que els 

hàbitats aquàtics de la plana gavanenca són molt menys diversos i extensos que els de 

la resta del Delta, i comparem només la avifauna nidificant de la resta dels hàbitats, 

comprovem que durant aquest estudi s’han censat 39 espècies nidificants (segures o 

probables), que representen un 79% de les 49 que es reprodueixen regularment a tot 

el Delta del Llobregat.  

Recalcar també que durant l’estudi s’han detectat 12 espècies no reproductores però 

que nidifiquen o estiuegen en zones de la plana deltaica  adjacents a l’àrea d’estudi. 

Això significa que, molt probablement, algunes espècies que es reprodueixen o 

estiuegen a Cal Tet-ca l’Arana, Can Dimoni i, sobre tot, al Remolar-Filipines i els 

Reguerons (molt propers a Gavà), troben zones d’alimentació a la plana de Gavà. 

Entre aquestes destaquem diverses observacions de bernats pescaires, martinets 

blancs i martinets de nit al canals agrícoles, una única observació d’un martinet 

menut a un altre canal sense canyís el 20 d’abril (3), i la inesperada cita d’un 

martinet ros a un canal sense canyís el 24 de maig (figura 65). Totes aquestes 

espècies, excepte el bernat pescaire, estan incloses a l’Annex I de la Directiva 
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79/409/CEE de conservació de les aus, que recull les espècies prioritàries de 

conservació a nivell europeu.   

 

Figura 65. Exemplar de martinet ros. Del seu plomatge grogós li ve el nom a aquest escàs ardeid. 

Durant l’època reproductora la base del bec es torna d’un color blavós molt cridaner (Eio Ramon). 

Si ampliem l’anàlisi al context històric, veiem que en els darrers 60-70 anys el Delta 

del Llobregat ha perdut un 60% dels seus 98 km2 en detriment dels espais naturals i 

agrícoles. Aquesta destrucció ha afectat bàsicament als municipis de L’Hospitalet de 

Llobregat, Cornellà, Barcelona (aquests tres han perdut gairebé el 100% dels seus 

terrenys deltaics), el Prat i Viladecans, deixant els ecosistemes deltaics al límit de la 

seva la viabilitat ecològica. Davant aquesta realitat, sembla evident el interès de les 

aus que nidifiquen a la plana de Gavà per preservar l’avifauna del Delta del Llobregat 

en el seu conjunt.  

Per tant, seria molt recomanable completar aquest estudi amb d’altres sobre els grups 

d’aus que no s’han pogut abordar (nocturnes, marines i urbanes) i/o sobre els ocells 

hivernants.  

També, per donar sentit i utilitat a aquest estudi, seria necessari que es repetís cada 

5-10 anys per conèixer l’evolució de les poblacions nidificants a la plana de Gavà (tan 

a nivell qualitatiu/quantitatiu com a nivell de distribució).   
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CONCLUSIONS   

 A la plana de Gavà s’han detectat 53 espècies d’aus nidificants, de les quals 43 

són reproductores segures o probables.   

 

 Tenint en conte que el territori estudiat només representa un 9,6% de tota la 

plana deltaica i que les zones humides de la plana de Gavà són molt més 

pobres en hàbitats i extensió que les de la resta del Delta del Llobregat, és 

bastant destacada la xifra de 43 espècies nidificants (segures o probables) ja 

que representen gairebé dos terços (un 62%) de les 69 espècies que es 

reprodueixen regularment a tot el Delta del Llobregat. Si no es té en conte les 

zones humides, el percentatge augmenta fins al 79%. 

 

 Una part de les pinedes sense cap figura de protecció (les dels sectors 7 i 8) 

alberguen més espècies nidificants segures o probables (26 espècies) que les 

pinedes protegides (les dels sectors 9 i 10, amb només 25 espècies). Així, 

tenint en conte que comparteixen totes les espècies menys 5, les pinedes dels 

sectors 7 y 8 acullen valors ornitològics suficients per estar protegides com a 

ZEPA. 

 

 Malgrat que aquest estudi no ha aportat cap espècie nidificant nova al conjunt 

de la plana deltaica, s’ha descobert la nidificació probable de tres espècies 

forestals que, a tot el Delta del Llobregat, actualment són nidificants 

excepcionals (la tórtora i el tallarol de casquet) o mai s’ha constatat la seva 

reproducció (el bruel). Així que, les pinedes de la plana gavanenca ajuden a 

enriquir el catàleg d’aus reproductores de tota la plana deltaica.  

 

 Les pinedes per sobre de l’autovia (sectors 7, 8, 9 i 10), en les que durant 

aquest estudi s’han detectat 28 espècies nidificants, tenen un bon estat de 

conservació. Proba d’això, tenint en conte que els ocells s’utilitzen com a 

indicadors de qualitat dels hàbitats, és que les pinedes de la Ricarda i de Can 

Camins (reconegudes per la seva d’elevada qualitat ecològica ja que estan 

incloses a la Xarxa Natura 2000) acollien 28 espècies d’aus reproductores al 

període 1995-97 (22). Malgrat que aquestes pinedes del Prat només ocupen 40 

Ha (davant les 146 dels sectors 7-10), la comparació es sosté si agafem el 

sector 9 (amb 41 ha), que acull 25 espècies.  
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 En canvi, les platges de Gavà en el seu conjunt, no semblen tindre un bon 

estat de conservació. Malgrat ser hàbitats molt pobres en ocells nidificants (a 

les platges deltaiques només s’hi reprodueixen el corriol camanegre, la 

cogullada i el trist), és significatiu l’absència total de cap espècie nidificant i, 

sobre tot, que ni tan sols s’hagi detectat la seva presència en cap dels 

mostreigs. 

 

 Només la població nidificant d’una espècie de la plana de Gavà es pot 

considerar més nombrosa que les del Prat de Llobregat (únic municipi deltaic 

amb estudi dels seus ocells reproductors)(22). És el cas del corriol petit, amb 

27 parelles (segures o probables) davant les 10 segures censades al 1995-97 

(22), encara que en els darrers anys el corriol petit ha experimentat un 

significatiu augment a Catalunya (10) i la comparació perd una mica de 

consistència. D’altres espècies forestals com l’oriol, la merla, la mallerenga 

emplomallada i la mallerenga petita són més nombroses que les del Prat (al 

període 1995-97) però, segurament, això s’explica en gran part per que 

aquestes espècies han experimentat un augment considerable en els darrers 

10 anys. Tot i això, i tenint en conte que les pinedes de Viladecans tenen un 

estat de conservació molt semblant a les del Prat, és molt probable que les 

pinedes de la plana de Gavà acullin poblacions, com a mínim, tan nodrides 

d’aquestes espècies (i de les forestals en general) com les de la resta del Delta 

del Llobregat. 

 

 Malgrat que la contribució de les espècies nidificant (segures o probables) de 

la plana gavanenca a les poblacions amenaçades a Catalunya és molt petita, als 

canals agrícoles de la plana de Gavà s’ha constatat la presència de martinet 

blanc, martinet de nit, martinet menut i martinet ros (espècies estiuejants i/o 

reproductores a les reserves naturals). Aquestes espècies estan incloses a 

l’Annex I de la Directiva 79/409/CEE (de conservació de les aus) i han de ser 

objecte de mesures de conservació especials en quant al seu hàbitat, amb la 

finalitat d’assegurar la seva supervivència i reproducció a la seva àrea de 

distribució.  
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ANNEXOS 

 

ANNEX I 

En aquest annex es recullen els mapes de cadascun dels 13 sectors en els que s’ha 

dividit l’àrea d’estudi. A cada mapa es mostra els transectes que el recorren: 

 

 

 Sector 1. Zona agrícola compresa entre la C-32, la C-245 i els carrers de l’Àtom i d’Isaac Peral.  
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 Sector 2. Zona agrícola compresa entre la B-210, la riera de Canyars, la pineda de la Pava i el canal 

olímpic. 
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 Sector 3. Zona agrícola compresa entre la B-210, la Av. de Bertran i Güell, la pineda de la Pava, la 

riera de Canyars. 
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 Sector 4. Zona agrícola compresa entre la B-210, el Camí dels Llanassos, la capçalera de la Murtrassa i 

la Av. de Bertran i Güell. 
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 Sector 5.  Zona agrícola entre la Murtrassa, la corredora entre el Camí del Poll i el Camí del Soberano 

de Baix, i la Av. de Bertran i Güell. 

 

 Sector 6.  Zona agrícola entre la corredora entre el Camí del Poll i el Camí del Soberano de Baix, la 

Murtrassa, la pineda de les Maioles i la Av. de Bertran i Güell. 
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Sector 7 (transectes 26 i 27; pineda de la Pava, entre la riera de Canyars i el Camí de la Pava).       

Sector 8 (transecte 28; pineda de la Pava, entre la Av. de Bertran i Güell i la riera de Canyars). 

 

 

 Sector 9. Pineda de les Maioles, entre el Camí de Parets de la Murtra i la Av. de Bertran i Güell. 
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 Sector 10. Pineda de les Maioles, entre el Camí de Parets de la Murtra i el Camí de la Murtra, que 

inclou l’estany de la Murtra fins a la seva desembocadura. 

 

 Sector 11. Passeig Marítim, que inclou una estreta franja de la pineda adjacent. 
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 Sector 12. Platja més pineda adjacent entre el Passeig Marítim i la gola de la Murtra. 
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Sector 13. riera de Canyars, des de la seva gola fins a la B-210. 
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ANNEX II 

En aquest annex es presenten les taules que recullen els catàlegs d’espècies 

nidificants i els d’espècies no nidificants de la plana de Gavà. 

 

Taula 1. Catàleg d’espècies nidificants. Per a cada espècie s’indica la seva categoria en funció de la 

certesa de la seva reproducció (segura, probable o possible), les evidències reproductores observades 

durant els mostreigs, el número de transectes en els que s’ha detectat, el percentatge respecte al total 

de transectes, la tipologia en funció dels hàbitats que utilitza per completar el seu cicle reproductor 

(aquàtica, forestal, agrícola, agroforestal i agroaquàtica) i el grau de amenaça a nivell de Catalunya. 

 RS RPR RPO ER T % H GA 

Anas platyrhynchos 10  NC P 20 54 AA LC 

Alectoris rufa   3  4 11 AG VU 

Phasianus colchicus   1  2 5 AA NE 

Tachybaptus ruficollis  7-8  MC 7 19 AQ LC 

Falco tinnunculus 1   N, P 6 16 AG LC 

Gallinula chloropus 4  11 P 13 35 AA NT 

Fulica atra 1  1 P 1 3 AQ LC 

Himantopus himantopus   1  3 8 AQ LC 

Charadrius dubius 3 24  CD, J, T, F 21 57 AA LC 

Columba palumbus  NC  J 29 78 AF LC 

Streptopelia decaocto  NC  MC 27 73 AF LC 

Streptopelia turtur  1 6 MC 17 46 AF VU 

Myiopsitta monachus   NC  7 19 AF NE 

Psittacula kramer   1  1 3 AF NE 

Clamator glandarius   1  2 5 AF VU 

Otus scops  1  MC 1 3 AF NT 

Athene noctua  1 1 PR 4 11 AG NT 

Merops apiaster     NC  17 46 AF LC 

Upupa epops 3  12 AC, MC 18 49 AF LC 

Picus viridis  4 4 MC 20 54 AF LC 

Galerida cristata 1 19 8 J, MC, CN 26 70 AG NT 

Hirundo rustica  2  CN 28 76 AA LC 

Motacilla flava  17 7 MC 16 43 AA LC 

Motacilla alba 5 4 11 J, AC, MC, F 33 89 AA LC 

Erithacus rubecula   1  4 11 FO LC 

Luscinia megarhynchos  33  MC 22 59 AF LC 

Turdus merula 1 13 3 AC, MC 17 46 FO LC 

Cettia cetti  96  MC 34 91 AA LC 

Cisticola juncidis  65  MC 28 76 AA LC 

Acrocephalus scirpaceus  11  MC 8 22 AQ LC 

Acrocephalus arundinaceus  2  MC 2 5 AQ LC 

Sylvia atricapilla  4  MC 5 13 FO LC 

Sylvia melanocephala  20 59 MC 29 78 AF LC 

Regulus ignicapilla  1  MC 1 3 FO LC 
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 RS RPR RPO ER T % H GA 
Muscicapa striata   3  8 22 AF NT 

Aegithalos caudatus  1 7 MC 10 27 FO LC 

Parus cristatus  10 5 MC 9 24 FO LC 

Parus ater  9 2 MC 5 13 FO LC 

Parus major 6 15  J, MC 19 51 FO LC 

Certhia brachydactyla  12  MC 6 16 AF LC 

Remiz pendulinus 3  6 NU, J 10 27 FO LC 

Oriolus oriolus  10  MC 8 22 AF LC 

Lanius senator  1  MC 5 13 AF NT 

Pica pica 1 NC  J 35 94 AF LC 

Sturnus vulgaris NC   J, MC 33 89 AF LC 

Passer domesticus  NC  MC 36 97 AG LC 

Passer montanus  NC  MC 21 57 AG NT 

Estrilda astrild  1 13 MC 14 38 AA NE 

Serinus serinus  NC  MC 36 97 AF LC 

Carduelis chloris 1 20 15 J, MC 30 81 AF LC 

Carduelis carduelis  4 11 MC 14 38 AF LC 

Carduelis cannabina   1  1 3 AG LC 

Emberiza calandra  15  MC 11 30 AG LC 

TOTAL 14 29 10      

 

*Les dades s’ofereixen en nombre de parelles, tot i que en algunes espècies els 

mascles cantors mantenen territoris sense que es pugui afirmar si estan aparellats o 

no. 

NC = nº de parelles no comptabilitzades, només presència i absència a cada transecte 

RS = NIDIFICACIÓ SEGURA (nº aproximatiu de parelles o territoris). Evidències       

reproductores (ER): 

CD: Comportament de distracció de predadors. 

NU: Niu amb signes d’haver estat utilitzat durant l’any en curs. 

J: Juvenils cuacurts i amb vol inexpert. 

AC: adults duent becada o sacs fecals. 

N: niu amb ous o ocell covant. 

P: niu amb polls o polls nidífugs. 

RPR = REPRODUCCIÓ PROBABLE (nº aproximatiu de parelles o territoris). 

Evidències reproductores (ER): 

MC: mascle cantant amb persistència. 

T: ocell amb territori establert. 
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F: festeig, còpules o vols nupcials. 

CN: construcció de niu o en algunes espècies reconeixement de 

cavitats/habitacles per fer niu. 

PI: femella o mascle amb placa incobatriu. 

PR: per espècies no migratòries, dos o mes observacions d’un individu en un 

mateix lloc 

RPO = REPRODUCCIÓ POSSIBLE (nº aproximatiu de parelles o territoris). 

Evidències reproductores (ER): 

V: espècie detectada en època i hàbitats adequats. 

T = Nº  DE TRANSECTES EN ELS QUE HA SIGUT DETECTADA UNA ESPECIE 

% = PERCENTATGE  DE TRANSECTES EN ELS QUE HA SIGUT DETECTADA 

UNA ESPECIE 

H =  TIPOLOGIA DE L’ESPÈCIE SEGONS ELS HABITATS QUE UTILITZA PER 

COMPLETAR EL SEU CICLE REPRODUCTOR 

AQ: aquàtiques (estanys, rieres i canals). 

FO: forestals (pinedes, alberedes i pollancredes). 

AG: agrícoles (camps de conreus, “guarets” i erms). 

AF: agroforestals (s’alimenten a les zones agrícoles però fan el niu als arbres). 

AA: agroaquàtiques (dos tipus, les que crien a la vegetació aquàtica però 

també busquen aliment als camps de conreu, i les que crien als camps de 

conreu però també busquen aliment i/o refugi als canals, rieres i estanys). 

GA = CLASSIFICACIÓ DE L’ESPECIE EN BASE A LES CATEGORIES 

D’AMENAÇA DE LA UICN PROPOSADES PER ESTRADA ET AL. (2004) A 

CATALUNYA 

- Espècies amenaçades: incloses en les categories NT (propera a l’amenaça), 

VU (vulnerable) i EN (en perill). 

- Espècies no amenaçades: considerades en la categoria LC (preocupació 

menor). També s’hi han afegit les de la categoria NE (no avaluada). 

- Espècies no considerades: incloses en les categories DD (dades 

insuficients). 
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Taula 2. Catàleg d’espècies nidificants. Per a cada espècie s’indica la seva presència en cadascun dels 

sectors en els que s’ha dividit l’àrea d’estudi. 

  S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 

Anas platyrhynchos x x x x x x x x   x   x 

Alectoris rufa   x   x x          

Phasianus colchicus x                 

Tachybaptus ruficollis    x x x       x   x 

Falco tinnunculus x  x   x x          

Gallinula chloropus x x x x x x     x     x 

Fulica atra             x    

Himantopus himantopus      x       x    

Charadrius dubius x x x x x x x   x x   x 

Columba palumbus x x x x x x x x x x x   

Streptopelia decaocto  x x x x x x x x x x  x 

Streptopelia turtur x x x x x x x x        

Myiopsitta monachus     x  x x        

Psittacula kramer  x                

Clamator glandarius      x            

Otus scops             x    

Athene noctua  x   x             

Merops apiaster    x x x x x x x x x    

Upupa epops  x x x x x x   x      

Picus viridis  x x x x x x x x      

Galerida cristata x x x x x x     x      

Hirundo rustica  x x x x x x x x x  x x 

Motacilla flava x x x x x x x         x 

Motacilla alba x x x x x x x x x x x x x 

Erithacus rubecula       x   x   x  x 

Luscinia megarhynchos x x x x x x x x x x x   

Turdus merula  x  x  x x x x x x x  

Cettia cetti x x x x x x x x x x   x 

Cisticola juncidis x x x x x x x x x     x 

Acrocephalus scirpaceus  x  x x x            

Acrocephalus arundinaceus   x               

Sylvia atricapilla       x x        

Sylvia melanocephala x x x x x x x x x x x x x 

Regulus ignicapilla           x      

Muscicapa striata  x         x   x x  

Aegithalos caudatus      x x x x x    

Parus cristatus     x  x x x x  x x 

Parus ater       x x x x    

Parus major  x x x x x x x x x x   

Certhia brachydactyla       x x x x    

Remiz pendulinus  x x x  x x   x x    

Oriolus oriolus  x x  x x x x        
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  S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 

Lanius senator  x   x  x  x     

Pica pica x x x x x x x x x x x x x 

Sturnus vulgaris x x x x x x x x x x x x x 

Passer domesticus x x x x x x x x x x x x x 

Passer montanus x x x x x x x x x      

Estrilda astrild x x x x x x   x x      

Serinus serinus x x x x x x x x x x x x x 

Carduelis chloris x x x x x x x x x x x x x 

Carduelis carduelis x x x x  x x x x x    

Carduelis cannabina    x              

Emberiza calandra x x x x  x            

TOTAL RPP 23 34 32 32 31 37 35 29 32 27 14 11 19 

TOTAL RP 22 31 31 30 29 33 31 27 29 25 12 10 18 

TOTAL RPP: Inclou les espècies nidificants segures, probables i possibles. 

TOTAL RP: Inclou només les espècies nidificants segures i probables (les possibles no). 
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Taula 3. Catàleg d’espècies no nidificants. Per a cada espècie s’indica la seva categoria 

en funció de si és estrictament migratòria o és reproductora/estiuejant en zones de la 

plana deltaica adjacents a l’àrea d’estudi. També s’indica la seva tipologia en funció 

dels hàbitats en els que es trobava en el moment de l’observació (aquàtica, forestal, 

agrícola, de platja o alimentant-se en vol). 

 

 NR H Observacions 

Anas strepera E AQ Nidificant (des de fa pocs anys) escàs al Remolar-Filipines i Cal Tet-ca 

l’Arana; hivernant i migrant comú; si la Murtra es recupera, aquest 

ànec podria arribar a nidificar en aquest estany. 

Aythya ferina E AQ Nidificant (des de fa pocs anys) escàs al Remolar-Filipines i Cal Tet-ca 

l’Arana; hivernat i migrant comú ; si la Murtra es recupera, aquest 

ànec podria arribar a nidificar en aquest estany. 

Nycticorax 
nycticorax 

E AQ 

CI 

Migrant, hivernant i estiuejant escàs a les zones humides del Delta del 

Llobregat. 

Ardeola 
ralloides 

E AQ Migrant freqüent i estiuejant escàs a les zones humides del Delta del 

Llobregat. 

Egretta garzetta E AA 

 

Migrant molt comú e hivernant comú a les zones humides del Delta 

del Llobregat; estiuejant escàs i nidificant excepcional. 

Ardea cinerea E AA 

CI 

Nidificant (des de fa 12 anys) escàs al Remolar-Filipines i Cal Tet-ca 

l’Arana; hivernat i migrant molt comú. 

Falco subbuteo M AG Migrant freqüent però escàs al Delta del Llobregat. 

Charadrius 
hiaticula 

M AQ Migrant comú a bona part les zones humides del Delta del Llobregat. 

Tringa totanus M AQ Migrant comú a les zones humides del Delta del Llobregat. 

Tringa ochropus   M AQ Migrant e hivernant comú a les zones humides del Delta del 

Llobregat, sobre tot als canals i al riu. 

Actitis 
hypoleucos   

M AQ Migrant e hivernant comú a les zones humides del Delta del 

Llobregat, sobre tot als canals i al riu. 

Apus melba E CI Nidificant freqüent però molt localitzat a algunes ciutats deltaiques 

que s’alimenta al llarg de tota la plana; migrant molt comú. 

Apus apus E CI Nidificant molt comú a les ciutats deltaiques que s’alimenta al llarg de 

tota la plana; migrant molt comú. 

Apus pallidus M CI Migrant regular però escàs al Delta del Llobregat;  segurament sigui 

més comú de lo que sembla degut a la dificultat en la seva 

identificació. 

Calandrella 
brachydactyla 

E AG Nidificant i migrant en forta regressió al Delta del Llobregat (fins als 

80 va ser un reproductor localitzat però freqüent); durant el període 

d’estudi només s’ha detectat en dues ocasions en plena migració (25 i 

30 d’abril), tot i que no es descarta que pugui arribar criar alguna 

parella per la zona agrícola. 

Hirundo daurica M PL 

CI 

Migrant escàs al Delta del Llobregat. 

Delichon 
urbicum 

E CI Nidificant comú a les ciutats deltaiques que s’alimenta al llarg de tota 

la plana; migrant molt comú. 

Anthus 
campestris   

E AG Nidificant molt escàs al Delta del Llobregat; durant el període d’estudi 

només s’ha detectat en una ocasió en plena migració (30 d’abril), tot i 

que no es descarta que pugui arribar a criar alguna parella per la zona 

agrícola. 
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Motacilla 
cinerea 

M AQ Hivernant i migrant freqüent als canals i zones humides del Delta del 

Llobregat 

Phoenicurus 
phoenicurus 

M AG Migrant freqüent als espais oberts amb arbres i arbustos del Delta del 

Llobregat. 

Saxicola rubetra   M AG Migrant freqüent als espais oberts amb arbres i arbustos del Delta del 

Llobregat. 

Saxicola 
torquata 

E AG Nidificant escàs i localitzat a les jonqueres del Delta del Llobregat 

(hàbitat quasi inexistent a Gavà). Hivernant i migrant freqüent. 

Oenanthe 
oenanthe 

M AG Migrant freqüent a les zones agrícoles i platges del Delta del 

Llobregat. 

Locustella 
naevia 

M AG Migrant molt escàs però regular al Delta del Llobregat, que 

segurament passa molt desapercebut degut als seus hàbits molt 

discrets. 

Sylvia borin M AG 

FO 

Migrant escàs però regular al Delta del Llobregat, que segurament 

passa molt desapercebut degut a la dificultat en la seva identificació. 

Sylvia 
communis 

M AG Migrant freqüent al Delta del Llobregat, que segurament passa molt 

desapercebut degut a la dificultat en la seva identificació i als seus 

hàbits discrets. 

Phylloscopus 
trochilus 

M FO Migrant molt comú al Delta del Llobregat. 

Phylloscopus 
bonelli 

M FO 

AG 

Migrant escàs al Delta del Llobregat. 

 

Ficedula 
hypoleuca 

M FO 

AG 

Migrant comú al Delta del Llobregat. 

    

TOTAL 

ESPÈCIES 

29   

 

  


