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Marató cooperativa Delta del Llobregat 12/10/13

Científic Català
Espècies només 

observades a 
Ornitho.cat

Observacions destacades

Anser anser anser Oca vulgar 2 al riu (pont en construcció)

Anas strepera strepera Ànec griset 
22 ex. a la bassa de laminació sota la C-32,  5 ex. a la 
bassa de Can Dimoni i 6 al riu (pont en construcció)

Anas crecca crecca Xarxet comú 
Anas platyrhynchos platyrhynchos Ànec collverd 
Anas acuta acuta Ànec cuallarg 4 ex. a la bassa de Can Dimoni

Anas clypeata  Ànec cullerot 
2 ex. a la bassa de laminació sota la C-32, localitat poc 
habitual per aquesta espècie

Aythya ferina  Morell de cap roig 
5 ex. a la bassa de laminació sota la C-32,  16 ex. al riu 
(pont en construcció)

Aythya fuligula  Morell de plomall 1 mascle a la bassa de laminació sota la C-32

Alectoris rufa ssp. Perdiu roja 
10 ex. a la zona agrícola de la Pava -Gavà- i 6 ex. a la 
zona agricola de la Bomba -Sant Boi-

Phasianus colchicus ssp. Faisà 
Tachybaptus ruficollis ruficollis Cabusset 

14 ex. a la bassa de laminació de la UPC de 
Castelldefels

Podiceps nigricollis nigricollis Cabussó collnegre 3-4 ex. a la bassa de laminació sota la C-32

Phalacrocorax carbo sinensis Corb marí gros 
19 ex. sedimentats al riu, entre St.Boi i la C-31, i estol 
d'uns 30 ex. sobre la zona de Can Dimoni

Nycticorax nycticorax nycticorax Martinet de nit 
6 ex. al riu, entre St.Boi i la C-31 i 2 ex. al riu al seu pas 
per Sant joan Despí

Bubulcus ibis ibis Esplugabous 

Egretta garzetta garzetta Martinet blanc 
Estol de 9 ex. sobrevolant la zona agrícola de la Pava 
-Gavà- cap a l'est

Ardea cinerea cinerea Bernat pescaire 
Phoenicopterus roseus  Flamenc 6 ex. al riu (pont en construcció)

Circus aeruginosus aeruginosus Arpella vulgar 
1 ex. intentant caçar al riu (pont en construcció) i 1 ex. 
al riu al seu pas per Sant joan Despí

Accipiter nisus nisus Esparver vulgar 
Buteo buteo buteo Aligot comú 4 ex. sedimentats a la pineda de la Pava -Gavà-

Hieraaetus pennatus  Àguila calçada 
1 ex. de fase blanca sobrevolant la zona agrícola de la 
Pava -Gavà-

Falco tinnunculus tinnunculus Xoriguer comú 
Falco subbuteo subbuteo Falcó mostatxut 

1 ex. caçant espiadimonis a la zona agrícola de Can 
Dimoni

Gallinula chloropus chloropus Polla d’aigua 
Porphyrio porphyrio porphyrio Polla blava 1 ex. al riu (pont en construcció)
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Fulica atra atra Fotja vulgar 
100 ex. al riu (entre el pont de Mercabarna i el pont en 
construcció)

Burhinus oedicnemus oedicnemus Torlit 
23 ex. a la zona agrícola de Can Dimoni i 9 ex. a la zona 
agrícola del camí de Ferran Puig

Gallinago gallinago gallinago Becadell comú 
Tringa ochropus  Xivita 10 ex. a la riera Roja al seu pas per Can Dimoni
Actitis hypoleucos  Xivitona 6 ex. al riu, entre St.Boi i la C-31

Larus melanocephalus  Gavina capnegra 
15 ex. al riu (entre el pont de Mercabarna i el pont en 
construcció)

Larus ridibundus  Gavina vulgar 
Larus fuscus graellsii Gavià fosc 

1 ex. al riu (entre el pont de Mercabarna i el pont en 
construcció)

Larus michahellis michahellis Gavià argentat 
Columba livia livia Colom roquer 
Columba palumbus palumbus Tudó 
Streptopelia decaocto decaocto Tórtora turca 

Psittacula krameri ssp. Cotorra de Kramer
3 ex. al riu, entre St.Boi i la C-31, i 1 ex. al riu al seu pas 
per Sant joan Despí

Myiopsitta monachus monachus Cotorreta de pit gris 

Athene noctua vidalii Mussol comú 
1 ex. a la zona agrícola del camí de Ferran Puig i 2 ex. a 
la zona agrícola de la Bomba -Sant Boi-

Apus melba melba Ballester 
Pas important sobre la zona de Can Dimoni i pel riu, 
entre St.Boi i la C-31

Alcedo atthis atthis Blauet 
Upupa epops epops Puput 
Picus viridis sharpei Picot verd 
Galerida cristata pallida Cogullada vulgar 

Lullula arborea arborea Cotoliu 
1 ex. a la zona agrícola de Can Dimoni, espècie 
comuna a Catalunya però rara al Delta del Llobregat

Alauda arvensis arvensis Alosa vulgar 
Ptyonoprogne rupestris  Roquerol Uns 20 ex. al riu al seu pas per Molins de Rei
Hirundo rustica rustica Oreneta vulgar 
Delichon urbicum urbicum Oreneta cuablanca 

Anthus trivialis trivialis Piula dels arbres 
1 ex. en vol sobre Can Dimoni i 1 ex. al riu al seu pas 
per Sant joan Despí

Anthus pratensis  Titella 
Motacilla flava iberiae Cuereta groga ibèrica 
Motacilla cinerea cinerea Cuereta torrentera 
Motacilla alba alba Cuereta blanca vulgar 
Erithacus rubecula rubecula Pit-roig 
Phoenicurus ochruros gibraltariensis Cotxa fumada 
Phoenicurus phoenicurus phoenicurus Cotxa cua-roja 1 ex. al riu, entre St.Boi i la C-31
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TOTAL: 89

Saxicola rubetra  Bitxac rogenc 
2 ex.a la zona agrícola de la Bomba -Sant Boi- i 1 ex. al 
riu al seu pas per Sant Joan Despí

Saxicola torquatus rubicola Bitxac comú 
Oenanthe oenanthe oenanthe Còlit gris 1 ex. a la zona agrícola del camí de Ferran Puig
Turdus merula merula Merla 
Turdus philomelos philomelos Tord comú 
Cettia cetti cetti Rossinyol bord 
Cisticola juncidis cisticola Trist 
Acrocephalus scirpaceus Boscarla de canyar 1 ex. a la zona agrícola de la Pava -Gavà-
Sylvia atricapilla atricapilla Tallarol de casquet 
Sylvia melanocephala Tallarol capnegre 
Phylloscopus collybita collybita Mosquiter comú 
Regulus ignicapilla ignicapilla Bruel 1 a la pineda de la Pava -Gavà-
Muscicapa striata striata Papamosques gris 1 a Can Dimoni
Aegithalos caudatus taiti Mallerenga cuallarga 
Parus cristatus mitratus Mallerenga emplomallada 
Parus ater abietum Mallerenga petita 
Parus major major Mallerenga carbonera 
Certhia brachydactyla Raspinell comú 
Remiz pendulinus pendulinus Teixidor 
Pica pica melanotos Garsa 
Sturnus vulgaris vulgaris Estornell vulgar 
Passer domesticus Pardal comú 
Passer montanus montanus Pardal xarrec 
Estrilda astrild ssp. Bec de corall senegalès 
Fringilla coelebs coelebs Pinsà comú 
Serinus serinus  Gafarró 
Carduelis chloris chloris Verdum 
Carduelis carduelis parva Cadernera 
Carduelis cannabina cannabina Passerell comú Uns 10-15 ex. a la zona agrícola de la Bomba -Sant Boi-
Emberiza schoeniclus witherbyi Repicatalons 

3 ex. al riu, entre St.Boi i la C-31, primers ex. post-
nupcials

Equip A: zona agrícola de Can Dimoni i 
bassa sota la C-32

Jordi Cedbrian, Salva Solé, Albert 
Molero, Susana Esteller, Guila Fidel

Equip B: zona agrícola del camí de ca 
l'Inglada i de Ferran Puig

Eva Yus, Roberto Negro, Pedro 
Dávila, Abraham Mas García



Equip C: pineda i zona agrícola de la Pava 
(Gavà)

Gabri Mochales, Víctor Díaz, Ana 
Paricio, Albert Vàzquez, Raúl Bastida

Equip D (per la tarda): riu entre Sant Boi 
i la C-31

Ferran Arenas

Equip E (per la tarda): bassa de laminació 
de la UPC de Castelldefels i zona agrícola 
de Gavà

Rafa González

Equip F (per la tarda): riu -entre els ponts 
en construcció i el de Mercabarna, zona 
agrícola la Ribera-la Bomba 

Salva Solé, Roberto Negro, Eva Yus, 
Albert Vàzquez, Raúl Bastida

Jornada meteorològicament favorable (sense pluja ni vent), de 9,30 a 14,30h i de 16 a 19h
(1) significa presència, només es van contar els individus de les espècies més destacades
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