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INTRODUCCIÓ 

FORMACIÓ DEL DELTA DEL LLOBREGAT 

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 Pacino (figura 1).  

 

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 (Panareda, 2002)(Tobaruela, 2003). 

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) i l’estany de la Murtra (fins al S. 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 
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(figura 2) (GALÁN, 2003). Antigament era una planta molt comuna (d’aquí el nom científic 

communis). 

 

Figura 2. A l’esquerra, distribució de la murtra a la península ibèrica  (Galán 2003). 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). 

LES GRANS TRANSFORMACIONS 

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 S. 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 S. XIX, 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 en 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 
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recullen les aigües sobrants del regatge dels camps i de la pluja) 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 (Panareda, 2002). 

 

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). 
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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 S. XX 

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 S. XX, la construcció 

descontrolada d’infraestructures i un desmesurat desenvolupament urbanístic van provocar 

una destrucció sense precedents al territori (figura 4).  

UN REFUGI PER L’AVIFAUNA  

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).  

Ruta migratòria que recorre la costa  
peninsular mediterrània

Delta del Llobregat

 

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). 
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En els darrers anys, 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 ha esdevingut la única localitat de nidificació a tota Catalunya. 

DESCONEIXEMENT DE L’AVIFAUNA DELTAICA  

Durant moltes dècades, aquests valors ornitològics 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, 

1984). 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)(Gutiérrez, 1994)( 

Gutiérrez et al, 1995)(Santaeufemia et al, 1995)( Santaeufemia et al, 2005). 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, al mes 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)”( Santaeufemia et al, 1997). Després va arribar 

una obra de referència internacional, l’Atles dels ocells nidificants de Catalunya 1999-2002 

(Estrada 2004), 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 (Torre, 2004), 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 (CISEN, 1998-2000). Aquell mateix any, Xavier Santaeufemia (en aquells 

moment tècnic de fauna de les R.N. del Delta del Llobregat) va fer un estudi d’algunes 

espècies nidificants de la zona agrícola de la plana de Gavà i de l’estany de la Murtra 

(Santaeufemia et al, 1998). El hivern de 2009-2010 s’inicien els treballs per fer l’Atles de 

biodiversitat de Viladecans (Batriu, E., Petit, A. & Pino, J. 2010. Ajuntament de Viladecans), 

començant pels ocells hivernants. 

Malgrat aquesta tendència, fins al 2012, cap municipi deltaic (excepte El Prat) no havia fet 

cap estudi en profunditat per conèixer les poblacions d’ocells que nidifiquen al seu terme.  
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SITUACIÓ DELS OCELLS A LA PLANA DE GAVÀ 

El municipi de Gavà, amb una superfície de 30,9 km2, està ubicat a la comarca del Baix 

Llobregat, entre Viladecans i Castelldefels, i a pocs kilòmetres de Barcelona (figura 6).  

Barcelona

Gavà

BAIX 
LLOBREGAT

 

Figura 6.  Mapa d’ubicació geogràfica del municipi Gavà (Wikipedia).  

Aproximadament, un 60% del municipi forma part del massís del Garraf. El 40% restant és 

una zona plana que forma part del Delta del Llobregat (Montori et al, 2010). 

Aquest sector deltaic inclou una interessant varietat d’ecosistemes: una zona agrícola 

(l’hàbitat més extensa i molt fèrtil), i una estreta franja de pinedes de pi pinyer (amb 

presència d’una petita xarxa de zones humides, alberedes i pollancredes que les fan singulars) 

i sorrals costaners (a un petit tram de les platges s’han recuperat les dunes).  

Aquesta part de la plana deltaica ha patit un impacte molt menor que d’altres municipis com 

El Prat y Viladecans (que han acollit la majoria de les infraestructures com l’aeroport, port, 

càmpings, etc). Tenint en compte que el Delta ha perdut un 60% de la seva superfície, la 

plana de Gavà pren rellevància a nivell local.  

Un sector important de les seves pinedes es consideren entre les millors conservades de la 

plana deltaica. Aquestes pinedes, juntament amb la zona agrícola limítrof, acollen una 

important població d’eriçó clar (en forta regressió al Delta del Llobregat; durant el 2001 es va 

fer un estudi dels mamífers de tota la plana deltaica i només es va torbar a un 24% de les 

quadrícules mostrejades)(Ballesteros et al, 2001).  

A la zona agrícola trobem uns camps de conreu que són l’únic terreny sense urbanitzar que 

connecta el Garraf amb el Delta del Llobregat i que, per tant, impedeixen l’aïllament total de 

la seva fauna i flora (Comissió d’Ordenació Territorial Metropolitana de Barcelona, 2010).   

http://es.wikipedia.org/wiki/Gav%C3%A1
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L’Ajuntament de Gavà, tenint en compte l’ interès ecològic d’aquesta plana, va impulsar 

l’estudi dels ocells nidificants de la plana de Gavà (a partir d’ara EONPG)(Bastida, 2012). 

També va valorar que el coneixement de la fauna (especialment els ocells, que són 

bioindicadors) és una eina molt important per una gestió territorial sostenible. Aquest estudi 

és 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 (Seguí, 2006), i per l’Estudi de la 

comunitat herpetològica als punts d’aigua i zones humides de Gavà, estat de les seves 

poblacions i estratègies de recuperació i gestió, editat per l’Ajuntament al 2010 (Montori, 

2010). 

Aquest estudi és especialment necessari per que, encara 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 R.N. 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 personal (Bastida et al, 2004-12) (Gutiérrez 1994)(Gutiérrez et al, 

1995)(Santaeufemia et al, 1995) (Santaeufemia et al, 2005), però a totes llums insuficient. 

Les principals conclusions de l’estudi de 2012 són: 

- Es van trobar 53 espècies d’aus nidificants, que representen un 62% de les 69 espècies 

que es reprodueixen regularment a tot el Delta del Llobregat .  

- Una part de les pinedes sense cap figura de protecció alberguen més espècies 

nidificants segures o probables que les pinedes protegides. Per tant, acullen valors 

ornitològics suficients per estar protegides com a ZEPA. 

- Es va constatar la nidificació probable de tres espècies forestals que, actualment, a tot 

el Delta del Llobregat 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 platges de Gavà, en el seu conjunt, no semblen tindre un bon estat de conservació. 

És significativa l’absència total de cap espècie nidificant. 

- La població de corriol petit, amb 27 parelles, és, segurament, una de les més 

nombroses de tota la plana deltaica. També són destacades les d’oriol, merla, 

mallerenga emplomallada i mallerenga petita. 

- És rellevant el paper dels canals agrícoles i de la Murtra com a zones d’alimentació del 

martinet blanc, martinet de nit, martinet menut i martinet ros (espècies incloses a 

l’Annex I de la Directiva Aus)(Directiva 2009/147/CE). 
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L’Ajuntament de Gavà, tenint en compte que l’estudi de 2012 (Bastida, 2012) només pretenia 

obtenir una foto global de quins són els ocells que es reprodueixen a la plana gavanenca, va 

decidir impulsar al 2013 un estudi per aprofundir en el coneixement d’algunes espècies 

rellevants per diferents motius: els rapinyaires nocturns, la terrerola vulgar, el trobat, el 

tallarol de casquet, la tórtora, el bruel i les aquàtiques de la Murtra-Murtrassa. 

Tenint en compte que els rapinyaires nocturns ocupen la part alta de la piràmide tròfica, 

l’estudi d’aquest grup d’ocells pot ajudar a millorar el coneixement de l’estat de qualitat dels 

hàbitats on hi viuen. 

Algunes de les espècies objecte d’estudi com la terrerola, el trobat i la tórtora fan el niu o 

s’alimenten als camps de conreu (Ehrlich et al, 1997). Per a la UE, des de 2005, l’evolució 

d’aquestes aus lligades a medis agrícoles s’ha convertit en un dels indicadors utilitzats per 

analitzar l’estat del medi ambient a la regió (Escandell, 2005 i 2013). 

Recalcar que al conjunt del Delta del Llobregat el coneixement dels rapinyaires nocturns i de 

la comunitat d’ocells agrícoles nidificants és molt baix. Les zones humides són molt visitades i 

els ocells aquàtics tenen un seguiment per part del Consorci que gestiona els espais naturals 

protegits (un 10% dels 98km2 que té la plana deltaica). Però al conjunt de les 3.000 Ha sense 

protecció (incloent tota la plana de Gavà excepte l’estany de la Murtra) mai s’ha fet cap 

seguiment sistemàtic dels rapinyaires nocturns ni de l’avifauna agrícola. Només es va fer un 

cens dels ocells nidificants (incloent-hi els rapinyaires nocturns) al terme municipal del Prat 

al període 1995-97(Santaeufemia 1997).  
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OBJECTIUS 

Objectius generals: 

- Completar l’Estudi d’ocells nidificants de la plana de Gavà realitzat al 2012 (Bastida, 

2012), aprofundint en el coneixement d’algunes espècies d’especial interès per 

diferents motius. 

Objectius específics: 

- Tenint en compte que els rapinyaires nocturnes són bioindicadors de la qualitat dels 

ecosistemes on viuen, estudiar les seves poblacions a la plana de Gavà. 

- Tenint en compte la forta regressió del mussol i l’òliba al Delta del Llobregat a les 

darreres dècades, comprovar quina és la situació d’aquestes dues espècies a la zona 

agrícola de la plana de Gavà. 

- Comprovar si el mussol banyut nidifica al Delta del Llobregat, ja que, fins al moment, 

no es te constància de cap evidència de cria a tota la plana deltaica. 

- Comprovar si la terrerola vulgar i el trobar, detectades durant el EONPG del 2012 

(Bastida, 2012) només com a migradors, nidifiquen a la plana de Gavà. 

- Tenint en compte que el tallarol de casquet, la tórtora i el bruel són nidificants 

excepcionals al Delta del Llobregat (Gutiérrez et al, 1995), aprofundir en el 

coneixement d’aquestes espècies detectades només com a nidificants probables durant 

el EONPG de 2012. 

- Tenint en compte que la Murtra-Murtrassa és la única zona humida amb entitat a tota 

la plana de Gavà, aprofundir en el coneixement de les espècies aquàtiques d’aquest 

aiguamoll. 

- Completar els resultats de l’EONPG del 2012 amb l’anotació i recopilació de les 

observacions d’algunes espècies que, malgrat no ser objecte de l’EONPG 2013, és molt 

fàcil detectar-les en la època reproductora i la seva presència és rellevant per diferents 

motius (estatus de conservació, importància local, etc). 



Les aus nidificants de Gavà II 
 

12 
 

 

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 actuals 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. Les principals fonts consultades han sigut “Els rapinyaires nocturns de 

Catalunya (2010)” (4), l’Atles dels ocells nidificants de Catalunya 1999-2002 (Estrada, 

2004), l’Atles dels ocells nidificants al terme municipal del Prat de Llobregat 

(Barcelona). Resultats del anys 1995, 1996 i 1997 (Santaeufemia, 1997), i Els Ocells del 

Delta del Llobregat (1995)(Gutiérrez et al, 1995). 

 Pel que fa al treball de camp, s’han dissenyat metodologies de camp diferents per a cada grup 

d’ocells a estudiar. 

RAPINYAIRES NOCTURNS  

S’ha elaborat una xarxa de 23 estacions d’escolta (figura 7) que cobreixen una superfície total 

de 946 Ha (un 9,6% dels 98 km2 que té Delta del Llobregat) i abasten la pràctica totalitat dels 

boscos i zones agrícoles de la plana gavanenca. No s’ha mostrejat la franja de platja per que és 

un hàbitat que els rapinyaires nocturns no utilitzen a la plana deltaica ja que no troben llocs 

per fer el niu ni per alimentar-se. Aquestes estacions s’han mostrejat al llarg del període abril-

juny del 2013 i estan separades uns 500m entre sí per garantir la millor cobertura possible del 

territori objecte d’estudi, tenint en compte que l’equip de mostreig ha estat format per només 

un ornitòleg. 

A cada estació s’han reproduït (amb un radiocasset) durant 30 segons (amb una pausa de 2 

minuts després de cada espècie per escoltar la possible resposta) els cants i reclams de xot, 

mussol, òliba i mussol banyut. S’ha fet en aquest ordre per evitar que les espècies més petites 

deixessin de cantar per por a ser depredades per les més grans (Castillo et al, 2003).  

La metodologia ideal per l’òliba és una combinació de mètodes (punts d’escolta, itineraris 

d’escolta, anàlisis d’egagròpiles, anellament, entrevistes amb actors del territori per conèixer 

informació històrica sobre l’espècie a la zona d’estudi, etc), però, per equilibrar la relació 

recursos/objectius, únicament s’ha pogut aplicar el mètode de les estacions d’escolta amb 

reclams. Per la mateixa raó, la metodologia pel mussol banyut s’ha aplicat al període abril-
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juny. Però, malgrat que la fenologia de cant no és gaire coneguda, probablement la màxima 

activitat del període de zel es produeix des de finals de gener a finals de març. Tot i això, el 

cant territorial del mascle es pot escoltar durant tot l’any, i els polls es poden escoltar 

majoritàriament des de mitjans d’abril a finals de juliol (Baucells, 2010). 
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Punts d’escolta
 

            Figura 7.  Mapa de la xarxa d’estacions d’escolta per rapinyaires nocturns. 

De les altres 4 espècies restants (mussol emigrant, gamarús, duc i mussol pirinenc) no s’han 

reproduït els seus cants i reclams per que, a priori, no tenen hàbitat potencial a la plana de 

Gavà (Estrada, 2004). La primera estació de cada mostratge s’ha començat 15 minuts després 

de l’ocàs (com recomana el programa NOCTUA de la SEO BirdLife) i s’ha finalitzat entre 2h 

y 2,15h més tard, ja que es considera el període amb major activitat dels rapinyaires nocturns. 

Aquest mètode permet una alta detectabilitat en el conjunt dels estrigiformes. 

Les 23 estacions s’han cobert en cicles de tres jornades de mostratge, de manera que s’ha 

mostrejat tota la zona objecte de l’estudi tres vegades (una a l’abril, una al maig i una al juny). 

De cada cicle de mostratge, una jornada cobria les 8 estacions ubicades dins de les pinedes, i 

les altres dues jornades cobrien les 15 estacions ubicades dins de les zones agrícoles. S’han 

aprofitat els mostrejos d’altres espècies i les visites a la zona d’estudi (per exemple visites 

guiades o seguiments de SOS Delta del Llobregat) per anotar les observacions/escoltes de 

mussol o xot que, malgrat ser rapinyaires nocturns, poden tenir certa activitat diürna (sobre 

tot a l’època reproductora). Aquestes dades s’han reflectit en mapes que hem anomenat 

“Mostrejos complementaris” i hem inclòs als annexos. 
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Per intentar evitar dobles comptatges en estacions adjacents, s’han tingut en compte la 

posició dels individus i els seus moviments. En cas de dubte només s’ha comptabilitzat com 

una forquilla d’1-2 mascles canors. 

Per optimitzar l’esforç de mostratge (ja que l’equip que ha fet els mostreigs només l’ha format 

un ornitòleg), 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 (per sota de la C-31) 

i la estreta franja de camps entre la C-32 i la B-210.  

El mostrejos s’han efectuat només quan les condicions meteorològiques han estat favorables 

(sense vent fort ni pluja)(SEO BirdLife. Programa NOCTUA). 

Durant la fase d’anàlisi de les dades s’ha utilitzat el següent criteri per determinar les 

evidències reproductores. Tenint en compte que amb la metodologia utilitzada és molt difícil 

obtenir evidències reproductores segures pels seus costums nocturns (nius, polls no 

volanders, adults duent becada, etc), en comptes de utilitzar els termes parelles segures, 

probables o possibles, utilitzarem el terme mascles canors (ja que amb aquesta metodologia 

gairebé només es poden sentir els mascles cantant o, en el cas del mussol comú, es pot 

observar algun exemplar aturat a alguna atalaia). 

TERREROLA VULGAR I TROBAT  

S’ha elaborat una xarxa de 13 estacions d’escolta/observació (figures 8 i 9) que, per optimitzar 

els esforços de mostreig, cobreixen només el sector agrícola on aquestes especies van ser 

detectades durant l’EONPG del 2012 (Bastida, 2012). Aquestes estacions s’han mostrejat 

només al llarg del mes de juny del 2013 ja que els exemplars observats durant l’abril i el maig 

poden ser migradors (Bastida et al, 2012-13)(CISEN, 1998-2000)(López, 2001-2010). Estan 

separades uns 200m entre sí per garantir una bona cobertura del territori objecte d’estudi ja 

que, de confirmar-se la seva nidificació, la densitat es preveu molt baixa. En cas contrari, 

s’hagués detectat durant l’EONPG del 2012 (Bastida, 2012).  

A cada estació s’han reproduït (amb un radiocasset) durant 30 segons (amb una pausa de 2 

minuts després de cada espècie per escoltar la possible resposta) els cants i reclams de les dues 

espècies. La primera estació de cada mostreig s’han començant amb la sortida del sol (període 

de màxima activitat i detectabilitat de la majoria d’espècies -Herrando et al. 2006-)(SEO 

BirdLife. Programa NOCTUA) i s’ha finalitzat entre 2h y 2,30h més tard. El mostrejos s’han 

efectuat només quan les condicions meteorològiques han estat favorables (sense vent fort ni 

pluja)( SEO BirdLife. Programa NOCTUA). 
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                        Figura 8.  Mapa de la xarxa d’estacions d’escolta/observació per terrerola vulgar i trobat. 
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Figura 9.  Mapa de la xarxa d’estacions d’escolta/observació per terrerola vulgar i 

trobat. 

Les 13 estacions s’han cobert en una sola jornada de mostreig, de manera que s’ha mostrejat 

tota la zona objecte de l’estudi tres vegades al llarg del juny. S’han aprofitat les visites a la 

zona d’estudi (per exemple visites guiades o seguiments de SOS Delta del Llobregat) per 

anotar les observacions/escoltes de mussol o xot que, malgrat ser rapinyaires nocturns, poden 
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tenir certa activitat diürna (sobre tot a l’època reproductora). Aquestes dades s’han reflectit 

en mapes que hem anomenat “Mostrejos complementaris” i que hem inclòs als annexos. 

Per possibilitar la observació dels individus llunyans o identificar amb seguretat ambdues 

especies (de lluny la terrerola es pot confondre amb una cogullada i el trobat amb un jove de 

cuereta groga)(Svensson, 2010), s’ha utilitzat, a banda de binocles, un telescopi de gama alta 

(Kowa 80-20x60).  

TALLAROL DE CASQUET, TÓRTORA I BRUEL   

S’ha elaborat una xarxa de 20 estacions d’escolta/observació (figures 10 i 11) que, per 

optimitzar els esforços de mostreig, cobreixen els sectors de la pineda amb major potencial 

per aquestes espècies. Aquestes estacions s’han mostrejat només al llarg del mes de juny i 

principis de juliol del 2013 ja que els exemplars observats durant l’abril i el maig poden ser 

migradors (Bastida et al, 2012-13)(CISEN, 1998-2000)(López, 2001-2010). 
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Figura 10.  Mapa de la xarxa d’estacions d’escolta/observació per tallarol de 

casquet, tórtora i bruel. 

A cada estació s’han reproduït (amb un radiocasset) durant 30 segons (amb una pausa de 2 

minuts després de cada espècie per escoltar la possible resposta) els cants i reclams de les tres 

espècies. La primera estació de cada mostreig s’han començant amb la sortida del sol (període 

de màxima activitat i detectabilitat de la majoria d’espècies -Herrando et al. 2006-)( SEO 

BirdLife. Programa NOCTUA) i s’ha finalitzat entre 2h y 2,30h més tard. El mostrejos s’han 
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efectuat només quan les condicions meteorològiques han estat favorables (sense vent fort ni 

pluja)( SEO BirdLife. Programa NOCTUA). 
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Figura 11.  Mapa de la xarxa d’estacions d’escolta/observació per tallarol de 

casquet, tórtora i bruel. 

Les 20 estacions s’han cobert en dos jornades de mostratge, de manera que s’ha mostrejat tota 

la zona objecte de l’estudi  quatre vegades al llarg del juny i una a principis de juliol. S’han 

aprofitat els mostrejos d’altres espècies i les visites a la zona d’estudi (per exemple visites 

guiades o seguiments de SOS Delta del Llobregat) per anotar les observacions/escoltes de 

mussol o xot que, malgrat ser rapinyaires nocturns, poden tenir certa activitat diürna (sobre 

tot a l’època reproductora). Aquestes dades s’han reflectit en mapes que hem anomenat 

“Mostrejos complementaris” i que hem inclòs als annexos. 

Per possibilitar la observació dels individus llunyans o identificar amb seguretat les tres 

especies (de lluny el tallarol de casquet es pot confondre amb d’altres tallarols, la tórtora amb 

la tórtora turca i el bruel amb algun mosquiter)( Svensson, 2010), s’ha utilitzat, a banda de 

binocles, un telescopi de gama alta (Kowa 80-20x60).  

ZONA HUMIDA DE LA MURTRA-MURTRASSA  

S’han elaborat 3 transectes que recorren els seus marges (figures 12, 13 i 14). Aquestes 

transectes s’han mostrejat només al llarg dels mesos de juny i juliol del 2013 ja que les 

observacions d’algunes espècies com les boscarles de canyar i el martinet menut durant l’abril 

i el maig poden ser migradors (Bastida et al, 2012-13)(CISEN, 1998-2000)(López, 2001-2010). 

Els tres transectes es cobreixen en una jornada de mostreig, de manera que s’ha mostrejat tota 

la zona objecte de l’estudi vuit vegades (quatre al juny i quatre al juliol). S’ha centrat el 

mostreig en aquest dos mesos per que coincideix amb un dels pics de naixements al Delta del 
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Llobregat d’espècies com el cabusset . Aquest major esforç es deu a que algunes espècies com 

el cabusset tenen un comportament reproductor bastant esquiu (Gutiérrez et al, 

1997)(Anònim).  

Malgrat que la matinada és el moment més òptim pels mostrejos, no s’han pogut obtenir els 

permisos dels propietaris per transitar pels seus camps i poder realitzar aquests transectes. 

Així que s’ha decidit fer-los a la vesprada (unes 2-2,30h abans de l’ocàs), quan hi ha menys 

activitat agrícola i es minimitzen les possibles incidències amb els pagesos.  El mostrejos s’han 

efectuat només quan les condicions meteorològiques han estat favorables (sense vent fort ni 

pluja)( SEO BirdLife. Programa NOCTUA). 

Per possibilitar la observació dels individus llunyans i la distinció entre adults i joves 

d’algunes espècies com el cabusset (Svensson, 2010), s’ha utilitzat, a banda de binocles, un 

telescopi de gama alta (Kowa 80-20x60).  

 

                                                   Figura 12.  Mapa del transecte 1 pels ocells aquàtics de la Murtrassa. 

Transecte 2
 

                                                   Figura 13.  Mapa del transecte 2 pels ocells aquàtics de la Murtrassa. 
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Transecte 3
 

        Figura 14.  Mapa del transecte 3 pels ocells aquàtics de la Murtra. 
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RESULTATS I DISCUSSIÓ 

RAPINYAIRES NOCTURNS 

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

de les quatre espècies que potencialment poden utilitzar aquest territori: xot, mussol i òliba. 

En aquest apartat es tracten els següents punts per cada espècie: 

- El nom comú, el nom vernacle deltaic (si existeix) i el nom científic. 

- La seva distribució mundial i a Catalunya. 

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

comú o molt comú), i, en algunes ocasions, 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. 

Xot (Otus scops) 

Es distribueix com a nidificant a bona part del Paleàrtic, des de la Mediterrània fins a l’Àsia, 

aproximadament entre els 30 i els 50º de latitud nord. La major part de la població és 

migrador, amb els seus quarters d’hivernada als ambients de sabana de l’Àfrica subsahariana 

(Estrada, 2004). A Catalunya és present a la major part del territori excepte a les zones 

muntanyoses per sobre dels 1600m d’altitud i als boscos densos. Presenta una distribució més 

àmplia que el mussol comú ja que té preferència per espais tan oberts com semioberts, mentre 

que el mussol selecciona principalment espais oberts (Estrada, 2004). Al Delta del Llobregat 

és un nidificant comú, sobre tot a les pinedes però també a alguns parcs urbans i bosquets de 

ribera (Gutiérrez et al, 1995).  

Durant el període d’estudi s’han trobat 10-15 mascles canors (figura 15), tots a les zones 

perifèriques de les pinedes (per sobra de la C-31) i als seus bosquets d’àlbers i pollancres. 

Aquest càlcul de mascles canors es pot considerar bastant ajustat a la realitat ja que es tracta 

d’una espècie molt fàcil de detectar (Baucells, 2010). Recordar que, per evitar dobles 

comptatges en estacions d’escolta adjacents, en cas de dubte només s’ha comptabilitzat com 

una forquilla d’1-2 mascles canors. 
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Mascle canor de xot
   

Figura 15.  Mapa amb la localització dels mascles canors de xot. 

A les pinedes mostrejades entre la C-31 i el mar no s’ha trobat cap mascle canor, segurament 

per que li manquen espais oberts on trobar aliment malgrat que limita amb una estreta franja 

de platja, que al marge d’un petit sector amb dunes i vegetació, es tracta d’una platja 

totalment antropitzada, netejada amb maquinària i, per tant, amb una pobra comunitat 

d’invertebrats i pràcticament absència de micromamífers. A l’Atles d’ocells nidificants de 

Catalunya (Estrada, 2004) no s’ha trobat cap xot als sorrals costaners.  

Malgrat que els ambients oberts i en mosaic és el millor hàbitat per aquesta espècie a 

Catalunya (Estrada 2004), no s’ha trobat cap territori a les escasses i petites arbredes de la 

zona agrícola (figura 16). A la zona agrícola de la Ribera (al nord del municipi del Prat, a 

tocar del riu) havia nidificat als anys vuitanta, però no es té constància de que ho hagi tornat 

a fer, i al juny de 2012 es va trobar un mascle canor al canal de laminació de la Ribera, a la 

zona agrícola de Sant Boi (Martínez et al, juny 2012). A l’interior de les pinedes de la Pava 

trobem petites clarianes que proporcionen indrets on caçar insectes. 

La densitat de mascles canors trobada a la zona d’estudi és d'1 cada 91,7 ha (13 mascles canors 

en 917 Ha), una mica més baixa que les densitats trobades al cens de nidificants al terme 

municipal del Prat de Llobregat del 1995-97, d’1 mascle canor cada 82,4 Ha (amb un total de 

19 parelles en 1.565,12 Ha) (Santaeufemia, 1997). Per tant, sembla que la població de xots a la 

plana de Gavà mostra una àmplia distribució. Tot i així, les metodologies i l’esforç de 

mostreig d’aquests estudis han estat diferents; per tant, la comparació dels resultats entre els 

diferents estudis té les seves limitacions. 
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          Figura 16.  Petita albereda al mig de la zona agrícola, al Camí del Soberano de Dalt (Raúl Bastida). 

Dels 10-15 mascles canors trobats en aquest estudi, 3-6 s’han trobat al sector entre la Murtra i 

l’Avinguda del Mar (pineda catalogada com a ZEPA) i 7-9 al sector entre l’Avinguda del Mar 

i el canal olímpic (sense cap figura de protecció). Aquesta diferència reforça una de les 

conclusions extretes a l’EONPG 2012 (Bastida, 2012): aquesta pineda sense protecció té, com 

a mínim, tants valors ornitològics com la protegida i hauria d’estar catalogada com a ZEPA. 

Mussol comú (Athene noctua) 

Espècie resident amb àmplia distribució per la meitat sud de la regió paleàrtica, des de la 

conca mediterrània fins a l’extrem més oriental de la Xina, i també per la península Aràbiga i 

per les costes africanes del mar Roig (Estrada, 2001). A Catalunya és present a la major part 

del territori excepte a bona part del Pirineu, on és totalment absent (Estrada, 2004). Al Delta 

del Llobregat és un ocell comú (present únicament als espais oberts, principalment 

agrícoles)(Gutiérrez et al, 1995). 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. 

Durant el període d’estudi s’han trobat 13-17 mascles canors (figura 17), a tots a les zones 

agrícoles excepte un ex. observat al forat d’una casa deshabitada de la zona perifèrica de la 

pineda de la Pava. Aquest càlcul de mascles canors és pot considerar molt ajustat a la realitat 

ja que es tracta d’una espècie molt fàcil de detectar. Recordar que, per evitar dobles 

comptatges en estacions d’escolta adjacents, en cas de dubte només s’ha comptabilitzat com 

una forquilla d’1-2 mascles canors. 

La densitat trobada a la zona d’estudi és de 1 mascle canor cada 70,5 ha (13 mascles canors en 

917 Ha), molt més baixa que les densitats trobades al cens de nidificants al terme municipal 

del Prat de Llobregat del 1995-97, de 1 parella cada 41,2 Ha (amb un total de 38 parelles en 
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1.565,12 Ha) (Santaeufemai, 1997), o les trobades a Torre Marimon (a Caldes de Montbui), 

d’1 parella cada 16,7 Ha (Baucells, 2010). Aquesta diferència substancial pot estar provocada 

en gran part per un conjunt de factors antròpics. Tot i així, les metodologies i l’esforç de 

mostreig d’aquests estudis han estat diferents; per tant, la comparació dels resultats entre els 

diferents estudis té les seves limitacions. 

Mascle canor de mussol comú
 

Figura 17.  Mapa amb la localització dels mascles canors de mussol comú. 

A la zona agrícola de la plana de Gavà només hi trobem 2 masies. La resta d’edificacions són 

construccions més petites i “modernes”, pràcticament sense cavitats (moltes tenen sostres 

d’uralita)(figura 18). Tot i que, històricament, al Delta del Llobregat la majoria de masies es 

van concentrar al Prat, Sant Boi i part de Viladecans (veure figura 41). Així que és possible 

que la densitat de mussols comuns al sector de Gavà mai hagi sigut tant elevada com a les 

zones esmentades. Tot i així, el mussol comú selecciona llocs molts diversos per fer el niu: 

forats d’arbrers, marges pedregosos, piles de pedres, caixes niu, forats al terra, nius 

abandonats d’altres ocells com l’abellerol o la garsa, etc (Baucells, 2010). Malauradament, no 

es coneix cap estudi sobre la disponibilitat de cavitats a la plana de Gavà dècades enrere. 

Actualment, tampoc hi ha moltes construccions abandonades (una d’elles és una caserna 

militar abandonada fa molts anys i en la que s’ha trobat un mascle canor) ni arbres vells que 

ofereixin cavitats. Només s’ha trobat un arbre mort al Camí de la Sendera (figura 19) i un 

grupet d’àlbers morts a tocar de la riera de Canyars ocupats per una parella cadascun.  
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La presència d’un mussol a una casa deshabitada dintre de la pineda de la Pava podria ser 

simptomàtic d’aquesta carència de cavitats per niar ja que es tracta d’una espècie que defuig la 

frondositat dels boscos (malgrat que selecciona clarament els ambients agrícoles que disposin 

d’un cert estrat arbustiu o arbori on fer el niu o cercar atalaies)(Estrada, 2004).  

 

          Figura 18.  Edificació agrícola del Camí del Camí de la Maiola de Dalt (Raúl Bastida). 

Un territori agrícola flanquejat i travessat per cinc vies de comunicació, algunes molt 

transitades (l’autovia C-31, l’autopista C-32, la C-245 de Sant Boi a Castelldefels, la B-210 de 

Viladecans a Castelldefels i l’Avinguda del Mar, aquesta última molt concorreguda a l’estiu ja 

que comunica el nucli urbà de Gavà amb la platja)(figura 20) pot derivar en una elevada 

mortalitat per atropellaments, especialment sobre els joves en dispersió a l’estiu. Aquestes 

baixes fan minvar significativament la capacitat de les poblacions afectades per mantenir-se 

o, fins i tot, per colonitzar nous territoris (Baucells, 2010). Les poblacions de la zona agrícola 

del Prat reben una menor pressió viaria (la C-31 no és adjacent amb els camps de conreu ja 

que el nucli urbà i el centre comercial Carrefour fan de “coixins”).  

També s’hauria de fer un estudi en profunditat del impacte de la creixent intensificació 

agrícola (que comporta l’abús de fitosanitaris, fertilitzants i plaguicides, i l’eliminació dels 

marges vegetats) sobre les poblacions de les seves preses potencials com micromamífers i 

macroinvertebrats. 

Com a curiositat destacar que es va observar una curiosa tècnica de caça en un individu de la 

caserna militar abandonada. Des d’una atalaia feia curts vols cap amunt, tornant a la mateixa 

atalaia per caçar algun invertebrat (que no es va poder determinar). Aquesta tècnica de caça 

(semblant a la dels papamosques i d’altres passeriformes) no s’ha trobat descrita pel mussol 

comú en cap altre de les nombroses fonts consultades.  
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                                        Figura 19.  Arbre mort del Camí de la Sendera (Raúl Bastida). 

 

Figura 20.  Xarxa viaria amb les principals carreteres que flanqueja i travessa 

la plana de Gavà, fragmentant i aïllant molts camps de conreu. De color 

vermell la C-245, de color blau la C-32, de color lila la B-210, de color groc la 

C-31 i de color taronja l’Avinguda del Mar.  
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Òliba (Tyto alba) 

Espècie sedentària i cosmopolita que es considera l’ocell terrestre més àmpliament distribuït 

pel món. A Catalunya és present a la major part del territori (encara que una mica menys que 

el mussol comú) excepte a bona part del Pirineu, on és gairebé absent. Té preferència per les 

àrees agrícoles de les planes, en indrets molt humanitzats (Estrada, 2004). Al Delta del 

Llobregat, com el mussol comú, era una espècie comuna, però únicament als espais oberts 

(principalment agrícoles tot i que també s’ha comprovat que pot aprofitar algunes 

construccions del nucli urbà del Prat)(Santaeufemia, 1997). Dues obres de referència com Els 

rapinyaires nocturns de Catalunya (Baucells, 2010) i l’Atles dels ocells nidificants de 

Catalunya 1999-2002  (Estrada, 2004), consideren el Delta del Llobregat com un dels indrets 

on l’òliba resulta més abundant a Catalunya.  

Després del desviament del riu i l’ampliació del port i l’aeroport, al Delta del Llobregat han 

desaparegut moltes hectàrees de camps de conreu i moltes masies.  Al municipi del Prat s’ha 

detectat una forta regressió en el número de parelles. Malgrat l’absència de seguiment de la 

seva població nidificant al conjunt de la plana deltaica (només s’ha fet un cert seguiment al 

municipi del Prat), les minses cites recollides pels nombrosos ornitòlegs que han començat a 

visitar el Delta en els darrers 10-15 anys (només 17 observacions d’òliba registrades al portal 

Ornitho.cat  al Delta per unes 70 de xot) (Delaloye, 2012), fan pensar en una davallada 

notable.  

Durant el període d’estudi només s’ha observat un individu, el 11 de juny, fent reclams 

territorials en vol sobre la caserna militar abandonada. Tenint en compte que es considera 

una espècie de fàcil detecció (malgrat ser estrictament nocturn, sovint fa notar la seva 

presència amb un variat registre de reclams com xiscles, roncs, gemecs.. tant a prop del niu 

com en vol) (Baucells, 2010) i que s’han utilitzat reclams, és probable que, com a molt, hi hagi 

només una parella probable a les 917 Ha mostrejades. El 1998 Xavier Santaeufemia va trobar 

unes tres parelles nidificants al mateix territori objecte d’aquest estudi (Santauefemia, 1998). 

Malgrat que es tracta d’una dada aïllada, podríem parlar d’una probable davallada en els 

darrers 15 anys. Per altra banda, es tracta d’una densitat molt més baixa que les densitats 

trobades al cens de nidificants al terme municipal del Prat de Llobregat del 1995-97, d’1 

parella cada 173,9-97,8 Ha (amb un total de 9-16 parelles en 1.565,12 Ha) (Santauefemia, 

1997), o les trobades a zones de regadiu de la comarca del Pla d’Urgell, d’1 parella cada 260 

Ha (Baucells, 2010). Tot i així, les metodologies i l’esforç de mostreig d’aquests estudis han 

estat diferents; per tant, la comparació dels resultats entre els diferents estudis té les seves 

limitacions. 

Segurament, algunes causes que provoquen una densitat tan baixa són comunes a les 

exposades a l’apartat del mussol. Però, segons l’Atles dels ocells nidificants de Catalunya 

1999-2002 (Estrada, 2004), l’amenaça directa més important que actualment afecta a l’òliba 



Les aus nidificants de Gavà II 
 

27 
 

són els atropellaments, especialment d’individus joves a les vies ràpides (figura 21). En aquest 

sentit, com s’apunta a l’apartat del mussol comú, la zona agrícola de Gavà rep una pressió 

viaria major que la del Prat (veure figura 20).  

 

Figura 21.  Òliba atropellada a la N-II al seu pas per Figueres (Marcel Nadal, 

www.biodiversidadvirtual.org). 

Mussol banyut (Asio otus) 

Espècie amb una àmplia distribució holàrtica, ocupant tota l’Europa occidental excepte la 

seva regió polar. A Catalunya, com a nidificant, presenta una distribució irregular (explicada 

en bona part per la dificultat en la seva detecció, ja que es considera, juntament amb el 

mussol pirinenc, el rapinyaire nocturn més silenciós al nostre país)(Baucells, 2010). Al Delta 

del Llobregat es considera un hivernant i migrador regular però molt escàs (Gutiérrez et al, 

1995). Com a nidificant no es coneix cap dada, i com a estiuejant només es té constància d’un 

individu entre maig i juliol de 1959 a un jardí urbà del Prat (Santauefemia, 1997). Malgrat la 

munió d’ornitòlegs i aficionats que acullen les reserves del Delta en els darrers anys (l’espai 

natural clarament més prospectat de Catalunya degut al seu veïnatge amb la metròpoli 

barcelonesa), aquesta fenologia pot estar clarament esbiaixada per la dificultosa detectabilitat 

de l’espècie (Baucells, 2010). De fet, es tracta d’una espècie molt poc coneguda si no se’n fan 

estudis específics ja que les campanyes genèriques (com l’anellament, censos d’ocells 

hivernants, etc) no aporten, normalment, dades significatives (Baucells, 2010)(Estrada, 2004). 

Durant el període d’estudi no s’ha observat ni escoltat cap exemplar d’aquesta espècie. Però 

insistim, en el cas d’aquest rapinyaire s’han d’interpretar amb molta precaució els resultats. 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=b02-GlDoIkCi_M&tbnid=kJ8q0jU87KNi0M:&ved=0CAQQjB0&url=http%3A%2F%2Fwww.biodiversidadvirtual.org%2Fhabitats%2FTyto-alba.-img3491.html&ei=7W5VUqr1JqKm0wWYqoHwDg&bvm=bv.53760139,d.d2k&psig=AFQjCNHrfJnXYSM78R2hRCF7O6PmGV1yIg&ust=1381416927046364
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A continuació exposem un llistat dels factors que afavoreixen i perjudiquen el potencial de la 

plana deltaica per a la nidificació del mussol banyut: 

Avantatges Inconvenients 

-  Presència molt lligada als terrenys planers, sent molt 

més escàs als terrenys amb molt relleu, molt abruptes 

(Baucells 2010). Evidentment, el Delta del Llobregat és 

una plana al·luvial. 

- Selecciona el mosaic de formacions arbòries (on fer el 

niu) prop de sectors oberts (on caçar)(Baucells, 2010). 

Això encaixa bé amb les pinedes limítrofes a la zona 

agrícola de la plana de Gavà. 

- Considerable plasticitat tròfica (capacitat d’adaptar-se 

als recursos), fins al punt de que en algunes poblacions 

de zones humides més del 50% de la seva dieta són 

passeriformes migratoris del pas pre-nupcial (encara 

que la majoria de les poblacions estan especialitzades 

en micromamífers)(Baucells, 2010). A la plana de 

Gavà, com a tot el Delta del Llobregat, hi ha un 

important pas migratori pre i post-nupcial de 

passeriformes (CISEN, 1998-2000)(López, 2001-10). 

- Respecte al suport pel niu, mostra clara preferència 

per les coníferes (en especial pi pinyer) davant de 

caducifolis i esclerofil·les (Baucells, 2010). A la plana 

de Gavà trobem una de les pinedes de pi pinyoner en 

millor estat de tot el Delta Llobregat (Bastida , 2012). 

- Nidifica en nius abandonats d’altres espècies, a 

Catalunya, especialment els de garsa (Baucells, 2010). 

Durant l’EONPG del 2012 es va constatar que la garsa 

és la tercera espècie amb una distribució més àmplia 

(detectada a un 94% dels transectes 

mostrejats)(Bastida, 2012). 

- La presència de depredadors terrestres i els 

competidors per l’aliment poden tenir un pes 

important en l’establiment de parelles o en l’elecció de 

la ubicació dels nius (Baucells, 2010). Al Delta del 

Llobregat els potencials depredadors terrestres del 

mussol banyut són molt escassos: alguna guineu, 

mostela (Ballesteros, 2001) i astor, i absència de 

gamarús; tant sols l’aligot comú i els gats domèstics són 

els únics comuns a la zona, i els potencials competidors 

també són molt escassos (l’òliba sembla estar sota 

mínims i el gamarús és absent)(Gutiérrez et al, 1995). 

- A Catalunya, els conreus de secà, principalment 

el de cereal, els hi són més adients que els de 

regadiu (un 56% dels territoris de mussol banyut 

catalans presenten conreus de cereals, davant del 

4% dels de fruiters de regadiu)(Baucells, 2010). 

En l’actualitat, al Delta del Llobregat predomina 

el regadiu, sent el conreu de secà testimonial. 

- Mostra una marcada preferència pels medis 

oberts o semioberts que incloguin bosquines o 

fileres d’arbres (que utilitza com atalaia per 

caçar)(Baucells, 2010). Malgrat que als espais 

oberts de la zona agrícola de la plana de Gavà 

troben petites agrupacions d’arbres, segurament 

hi ha una carència d’aquestes provocada per la 

intensificació de l’agricultura (que tendeix a 

homogeneïtzar el paisatge eliminant els marges 

arboris, arbustius i herbacis). 

- Rapinyaire nocturn especialitzat en 

micromamífers, especialment talpó comú 
(Microtus duodecimostatus) a Catalunya 

(Baucells, 2010). Malgrat que un estudi de finals 

dels 90 parla del talpó comú com a una espècie 

freqüent i àmpliament distribuïda per la plana 

deltaica (Ballesteros, 2001), però tenint en compte 

que la comunitat de micromamífers ha sigut molt 

poc estudiada des de llavors, és molt probable que 

la intensificació de l’agricultura al Delta del 

Llobregat, amb un ús abusiu de fitosanitaris i 

fertilitzants, no sigui favorable per les poblacions 

des petits rosegadors. 

- El canvi de conreu de secà a regadiu pot 

provocar una disminució dràstica dels erms i 

guarets (Baucells, 2010), habitats ideals per la 

caça. Al Delta del Llobregat, la intensificació 

agrícola, la urbanització massiva i les obres de 

infraestructures dels darrers 60-70 anys han 

destruït la majoria dels seus erms i guarets 

(abundants fins aleshores). A la plana de Gavà són 

molt escassos (Seguí, 2006). 

- Malgrat el desconeixement sobre el procés de 

dispersió juvenil d’aquesta espècie a Catalunya 

(Baucells, 2010), els atropellaments deuen ser, 

molt probablement, un dels factors principals de 

mortalitat (tant de adults com, sobre tot, juvenils). 
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La plana de Gavà està ocupada per cinc vies de 

comunicació, algunes molt transitades, que la 

creuen de nord a sud i d’est a oest (figura 20). 

Taula 1.  Factors que afavoreixen i perjudiquen el potencial de la plana deltaica per a la nidificació del mussol 

banyut. 

Valorant aquesta taula i tenint en compte que les dificultats de detectabilitat de l’espècie 

(curta durada del període de zel, baixa potència i freqüència del cant, i els canvis recurrents 

de territori cercant les zones amb majors recursos tròfics)(Baucells, 2010), podem concloure 

que, malgrat els resultats negatius del mostreig, no podem descartar al 100% que el mussol 

banyut no nidifiqui a la plana de Gavà. Evidentment, si ho fa, deu tenir una densitat 

baixíssima, o potser ho fa de manera irregular. 

TERREROLA VULGAR I TROBAT 

Durant el període d’estudi (abril-juny de 2012) no s’han detectat cap individu de terrerola 

vulgar ni trobat a la plana deltaica de Gavà. 

En aquest apartat es tracten els següents punts per cada espècie: 

- El nom comú, el nom vernacle deltaic (si existeix) i el nom científic. 

- La seva distribució mundial i a Catalunya. 

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

comú o molt comú), i, en algunes ocasions, 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. 

Terrerola vulgar (Calandrella brachydactyla) 

Aquest alàudid nidifica al migjorn del paleàrtic, des de la península Ibèrica i el Magreb fins a 

les estepes i els semideserts de l’Àsia Central. A Catalunya, on és una de les espècies que ha 

patit una regressió més marcada als darrers 20 anys, presenta una distribució discontínua, 

amb els nuclis més importants a la Plana de Lleida, al Delta de l’Ebre i els Aiguamolls de 

l’Empordà (Estrada, 2004). Al Delta del Llobregat, on havia sigut un nidificant localitzat però 

comú fins als 90 (Gutiérrez et al, 1995), ha experimentat un retrocés encara més pronunciat 

que l’ha deixat en una situació crítica. L’ampliació de l’aeroport i del port han provocat la 

destrucció de la majoria d’erms i salobrars on criava aquesta espècie (Gutiérrez et al, 1995). 
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Durant el període d’estudi (juny de 2013), malgrat la utilització de reclams per millorar la 

seva detectabilitat, no s’ha observat ni escoltat cap exemplar.  

Es va decidir fer aquest seguiment específic de la terrerola vulgar per les següents raons: 

- Havia diversos indicis de la potencialitat de la zona agrícola de Gavà i de la resta de 

les zones agrícoles de la plana deltaica per a la reproducció d’aquesta espècie: 

a) El 2011, a uns camps a tocar de la Murtrassa, es va detectar un mascle cantant 

en 2-3 ocasions en època reproductora (García, 2011); el juny de 2013 s’ha 

detectat la seva presència a la zona agrícola de la Ribera, al Prat de Llobregat 

(Bastida et al, 2012-13). 

b) El 2012, durant l’EONPG (Bastida, 2012), es va detectar la seva presència com a 

migrador (al mes d’abril) a un hàbitat potencial per la seva nidificació (alguns 

camps sense conrear entre la Murtrassa i l’Avinguda del Mar). Al mes de maig i 

juny no es va tornar a trobar l’espècie però els censos es feien sense reclams, 

així que cabia la possibilitat que si nidificaven molt poques parelles passessin 

desapercebudes (amb densitats baixes els mascles no necessiten gastar energia 

en cantar insistentment per marcar territori). 

c) Al 30 de juliol de 2009, a la zona agrícola de Reguerons, es va citar un adult 

amb 2 polls (Marcel Gil Velasco; anuari 2009)(27) 

d) La manca absoluta d’estudis ornitològics sistemàtics a la zona agrícola de Gavà 

(fins i tot, la gairebé manca d’ornitòlegs que visiten regularment aquesta part 

de la plana deltaica) pot explicar en part l’absència de cap cita de reproducció 

coneguda a la zona d’estudi. 

e) El 2011, a uns camps a tocar de la Murtrassa, es va detectar un mascle cantant 

en 2-3 ocasions en època reproductora (García, 2011). 

- Malgrat l’escassetat i petita grandària dels erms a la zona d’estudi, temporalment 

s’hi troben camps sense conrear (“equivalents” a un erm)(figura 22). A Catalunya, 

la terrerola vulgar pot aprofitar, de manera secundària, aquest hàbitat per nidificar. 

A la zona de regadiu de la Plana de Lleida ha arribat a criar en camps de ceba i en 

els primers estadis dels camps de panís (Estrada, 2004). 

- Es tracta d’una espècie inclosa a l’Annex I de la Directiva 79/409 (relativa a la 

conservació de les aus)(Directiva 2009/147/CE) i lligada al medi agrícola, sent la 

comunitat d’aus que ha patit una regressió més forta a Espanya i a Europa els 

darrers 25 anys (Escandell, 2005-13). Recordar que segons l’article 4 d’aquesta 

directiva “les espècies mencionades en l’annex I seran objecte de mesures de 
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conservació especial en quant al seu hàbitat, amb la finalitat d’assegurar la seva 

supervivència i la seva reproducció en la seva àrea de distribució” 

 

Figura 22.  Un dels pocs camp sense conrear de la plana de Gavà. Es pot 

comprovar com les plantes ruderals han colonitzat el terreny (Raúl Bastida). 

Totes aquestes raons justifiquen la decisió de fer aquest esforç de mostreig per aquesta 

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

l’ha format un ornitòleg) es va centrar l’estudi només al sector agrícola amb més potencial 

(entre la Murtrassa i l’Avinguda del Mar). 

Els resultats negatius d’aquest estudi fan pensar que la potencialitat d’aquesta zona agrícola 

per la reproducció de la terrerola és molt petita. Tot i així, no es pot descartar que nidifiqui de 

manera irregular ja que l’èxit reproductor podria dependre de la extensió i de la disponibilitat 

temporal d’aquests camps sense conrear (molt variable cada any).  

Recalcar que per a la UE, 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 (Escandell, 2005-13).  

Trobat (Anthus campestris) 

Aquesta espècie nidifica a bona part de la regió paleàrtica, en latituds mitjanes d’Europa, nord 

d’Àfrica i Àsia. A Catalunya, on ha patit una expansió notable als darrers 20 anys gracies a la 

colonització de les zones cremades, presenta una distribució discontínua, amb absència a gran 

part del Pirineu i de les comarques gironines (excepte l’Alt Empordà, amb el nucli de major 

densitat catalana al Cap de Creus)(Estrada, 2004). Al Delta del Llobregat és un migrador 

regular però escàs (Gutiérrez et al, 1995) i, a dia d’avui, un nidificant rar (només es coneix un 

petit nucli reproductor de 4-5 parelles a l’interior del recinte aeroportuari)(Bastida et al, 
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2012-13). Al 1998 es va descobrir per primera vegada la seva cria regular als erms del Pas de 

les vaques, on avui s’aixeca la terminal 1 de l’aeroport. (CISEN, 1998-2000)  

Durant el període d’estudi (juny de 2013), malgrat la utilització de reclams per millorar la 

seva detectabilitat, no s’ha observat ni escoltat cap exemplar.  

Es va decidir fer aquest seguiment específic del trobat per les següents raons: 

- Havia indicis de la potencialitat de la zona agrícola de Gavà per a la reproducció 

d’aquesta espècie: 

a) El 2012, durant l’EONPG (Bastida, 2012), es va detectar la seva presència com a 

migrador (al mes d’abril) a un hàbitat potencial per la seva nidificació (uns 

camps sense conrear entre la Murtrassa i la B-210). Al mes de maig i juny no es 

va tornar a trobar l’espècie però els censos es feien sense reclams, així que cabia 

la possibilitat que si nidificaven molt poques parelles passessin desapercebudes 

(amb densitats baixes els mascles no necessiten gastar energia en cantar 

insistentment per marcar territori). 

- La manca absoluta d’estudis ornitològics sistemàtics a la zona agrícola de Gavà (fins 

i tot, la gairebé manca d’ornitòlegs que visiten regularment aquesta part de la 

plana deltaica) pot explicar en part l’absència de cap cita de reproducció coneguda 

a la zona d’estudi. 

- Malgrat l’escassetat d’erms a la zona d’estudi, temporalment s’hi troben camps 

sense conrear que equivaldrien a les importants clapes de sòl nu dels indrets amb 

vegetació baixa i poc densa on viu a Catalunya (Estrada, 2004).  

- A diferència de la terrerola, hi ha nuclis de cria propers al massís del Garraf i al 

sector de la depressió prelitoral que circumda la plana deltaica (al nord del Baix 

Llobregat i a les comarques del Penedès i Alt Camp)(Estrada, 2004) que podrien 

subministrar efectius a la plana deltaica (figura 23). També és un migrador escàs 

però regular a les zones agrícoles de la plana deltaica (Bastida et al, 2012-

13)(CISEN, 1998-2000)(López, 2001-2010). 

- Es tracta d’una espècie inclosa a l’Annex I de la Directiva 79/409 (relativa a la 

conservació de les aus)(Directiva 209/147/CE). A mitjà termini els escenaris més 

probables per aquesta espècie a Catalunya són d’una regressió marcada si es manté 

la evolució descendent dels incendis i l’abandonament de la ramaderia extensiva 

que regula l’augment de la cobertura forestal del territori català (Estrada, 2004). 

Totes aquestes raons justifiquen la decisió de fer aquest esforç de mostreig per aquesta 

espècie. Per optimitzar l’esforç de mostratge (ja que l’equip que ha fet els mostreigs només 
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l’ha format un ornitòleg) es va centrar l’estudi només al sector agrícola amb més potencial 

(entre la Murtrassa, l’Avinguda del Mar i la B-210).  

 

Garraf

Sectors de la 
depressió
prelitoral

Delta del Llobregat

 

Figura 23.  Mapa d’índex d’abundància del trobat com a nidificant a Catalunya 

(Estrada, 2004). L’escala de colors de major a menor abundància és: vermell, 

groc, blau i blanc. 

Els resultats negatius d’aquest estudi fan pensar que la potencialitat de la zona agrícola de la 

plana de Gavà per la reproducció del trobat és molt petita. Tot i així, no es pot descartar que 

nidifiqui de manera irregular ja que l’èxit reproductor podria dependre de la extensió i de la 

disponibilitat temporal d’aquets camps sense conrear (molt variable cada any). 

TALLAROL DE CASQUET, TÓRTORA I BRUEL 

En aquest apartat es tracten els següents punts per cada espècie: 

- El nom comú, el nom vernacle deltaic (si existeix) i el nom científic. 

- La seva distribució mundial i a Catalunya. 

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

comú o molt comú), i, en algunes ocasions, 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. 

Tallarol de casquet (Sylvia atricapilla) 

Com a nidificant ocupa bona part del continent europeu i les illes del Mediterrani, el sud-oest 

de Sibèria, el nord del Marroc, parts de l’Orient Pròxim i el nord de l’orient Mitjà, i la 

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



Les aus nidificants de Gavà II 
 

34 
 

subsahariana (Estrada, 2004). A Catalunya nidifica de forma gairebé homogènia per la 

majoria del territori, sent només absent al Delta de l’Ebre i a les zones més àrides 

desarborades del sud-oest i de la Plana de Lleida (Estrada, 2004). Al Delta del Llobregat, 

malgrat ser un migrador e hivernant comú, és un nidificant excepcional (tot i que podria 

haver criat escassament fins a finals dels anys 70)(Gutiérrez et al, 1995). 

Durant el període d’estudi (juny de 2013), malgrat la utilització de reclams per millorar la 

seva detectabilitat, no s’ha observat ni escoltat cap exemplar.  

Es va decidir fer aquest seguiment específic del tallarol de casquet per les següents raons: 

- Havia indicis de la potencialitat de la zona agrícola de Gavà per a la reproducció 

d’aquesta espècie: 

a) El 2012, durant l’EONPG (Bastida, 2012), es van trobar quatre parelles 

probables a la pineda de la Pava. 

b) Dos parelles van nidificar el 1998 a la parcel·la entre la capçalera de la Vidala i 

la riera de Sant Climent (CISEN, 1998-2000). 

c) Una parella va nidificar el 1994 a la zona del desaparegut estany de l’Illa, entre 

la Ricarda i la pineda de Can Camins (Gutiérrez et al, 1995). 

- Encara que aquesta espècie, per nidificar, mostra preferència pels ambients 

forestals de caràcter euro-siberià (especialment aquells dominats per planifolis) i, a 

les zones més mediterrànies, pels ambients més tancats i humits (Estrada, 2004), 

les pinedes de Gavà acullen hàbitats potencials per l’espècie ja que per sobre de la 

C-31 s’hi troben moltes taques arbrades d’àlbers i pollancres (planifolis) i sectors 

tancats amb abundant sotabosc (llentiscles esbarzers, estepes, etc)(figura 24) que li 

confereix un caràcter amb certa humitat (Seguí, 2006).  

- Recalcar que es tracta d’una espècie amb capacitat per penetrar en llocs, a priori, 

poc favorables aprofitant els microclimes més humits (per exemple jardins urbans i 

periurbans, bosquets de zones agrícoles, bosquets de ribera a zones àrides com la 

Plana de Lleida, etc)(Estrada, 2004). 

- Malgrat l’aïllament, fragmentació i reduïdes dimensions del conjunt de pinedes 

deltaiques (molts sectors s’han destruït per construir infraestructures de 

comunicació com l’aeroport i la C-31, i turístiques com els nombrosos càmpings 

dels anys 70-80), el tallarol de casquet mostra una limitada sensibilitat a la 

fragmentació de l’hàbitat a pesar del seu accentuat caràcter forestal (les altes 

densitats a les zones de mosaic en muntanya mitjana i la seva nidificació en parcs i 

jardins són un clar exemple)(Estrada, 2004).  
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Figura  24..  Sector de la pineda amb sotaboscben, principalment de 
llentiscle,  desenvolupat . A la dreta s’observa que les mates de 
llentiscle poden arribar a fer 2-3 metres (el telescopi s’alça
aproximadament 1,70 metres.  

- La manca absoluta d’estudis ornitològics sistemàtics a la pineda de Gavà (fins i tot, 

la gairebé manca d’ornitòlegs que visiten regularment aquesta part de la plana 

deltaica) pot explicar en part les poquíssimes cites de reproducció conegudes a la 

zona d’estudi.  

- Hi han nuclis de reproducció molt propers amb densitats molt elevades (massissos 

del Garraf i Collserola)(Estrada, 2004) que podrien subministrar efectius a la plana 

deltaica (figura 25). També és un hivernant i migrador comú a les pinedes de la 

plana de Gavà. 
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Figura 25.  Mapa d’índex d’abundància del tallarol de casquet com a 

nidificant a Catalunya (Estrada, 2004). L’escala de colors de major a menor 

abundància és: vermell, groc, blau i blanc. 
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- Malgrat ser un ocell amb tendència expansiva a Catalunya i bona part d’Europa 

(Estrada, 2004)(SEO BirdLife, 2003), els indicis de la seva nidificació al Delta del 

Llobregat, abans esmentats, són localment rellevants ja que contribueix a enriquir 

la diversitat d’ocells nidificants d’aquesta plana deltaica en el seu conjunt.  

Tot això justifica aquest seguiment específic per conèixer en profunditat les poblacions 

reproductores d’aquest sílvid a la plana de Gavà. 

- Per optimitzar l’esforç de mostratge (ja que l’equip que ha fet els mostreigs només 

l’ha format un ornitòleg) es va centrar l’estudi només al sector amb més potencial 

(les taques d’alberedes i pollancredes de les pinedes per sobre de la C-31) i al mes 

de juny (ja que al Delta del Llobregat es poden trobar migradors fins a mitjans de 

maig)(Bastida et al, 2012-13)(CISEN, 1998-2000)(López, 2001-2010). 

 Tot i així, crida l’atenció que al 2013, amb un major esforç de mostreig (fins i tot amb 

reclams) que el 2012, no s’hagi trobat cap evidència reproductora. Al 2012, sense utilitzar 

reclams, es van trobar 4 parelles probables. 

Els resultats negatius d’aquest estudi i les dades conegudes fan pensar, malgrat tots els 

condicionants favorables abans esmentats, que el tallarol de casquet seria només un nidificant 

irregular i molt escàs a la plana gavanenca. 

A les pinedes del Delta del Llobregat, l’elevada freqüentació humana (són pinedes molt 

utilitzades pels habitants de Gavà i altres poblacions del Baix Llobregat com a zones de 

picnic, per passejar el gos, per fer esport, etc) podrien explicar molt parcialment l’absència o 

escassetat d’espècies nidificants típiques de les pinedes del litoral mediterrani com el tallarol 

de casquet o el pit-roig.  

Tórtora (Streptopelia turtur) 

És una espècie àmpliament distribuïda per tot el Paleàrtic, des de la península ibèrica i nord 

d’Àfrica fins al nord i centre de Xina (Estrada, 2004). A Catalunya es distribueix de manera 

desigual per tot el país, sent absent a gran part dels Pirineus i la major part del Delta de l’Ebre 

(Estrada, 2004). Al Delta del Llobregat, fins al 1984, era un nidificant regular però molt escàs 

(gutiérrez et al, 1995), i des de llavors ho ha fet de manera molt irregular (per exemple 2 

parelles a la Quadra el 1998)(CISEN, 1998-2000). Aquesta clara tendència regressiva 

coincideix amb l’evolució d’aquesta espècie detectada tant a nivell espanyol com europeu 

(Estrada, 2004)(SEO BirdLife, 2003). Fa el niu a les arbredes però bona part de la seva 

alimentació la troba als camps de conreu (Anònim)(Ehrlich 1997). 
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Durant el període d’estudi (juny de 2013), s’han trobat dos parelles probables al mateix sector 

de la pineda de la Pava on el 2012 es va detectar una parella probable (Estrada, 2004). També 

s’ha observat en tres ocasions 1-2 ex. en zones diferents: el 8 de juny un exemplar aturat a un 

cable de la llum del camí de la Pava, el 10 de juny dos exemplars sedimentats a un camp 

llaurat durant els censos de terrerola i trobat, i el 21 de juny un exemplar aturat a un cable de 

la llum  durant els censos de terrerola i trobat. Les dues últimes observacions es poden 

considerar part d’una possible parella nidificant. 

Es va decidir fer aquest seguiment específic de la tórtora per les següents raons: 

- Malgrat que va deixar de criar a partir de mitjans dels 80 (Gutiérrez et al, 1995), hi 

ha indicis recents de que la plana deltaica conserva una part de la seva 

potencialitat per a la reproducció d’aquesta espècie: 

d) El 2012, durant l’EONPG (Bastida, 2012), es va trobar una parella probable a la 

pineda de la Pava. 

e) Dos parelles van nidificar el 1998 a la Quadra (parcel·la agrícola de només 23 

Ha entre la riera de Sant Climent, la C-31 i la pineda de Cal Francès)(CISEN, 

1998-2000). 

- Malgrat el caràcter generalista d’aquesta espècie, respecte als seus hàbitats de 

nidificació (fins i tot es pot trobar a parcs urbans), la tórtora mostra una clara 

preferència per mosaics de conreus i boscos, seleccionant positivament, entre 

d’altres, les pinedes mediterrànies (Estrada, 2004). Per tant, la plana de Gavà acull 

hàbitats potencials per l’espècie ja que en aquest territori domina el mosaic de 

conreus limítrofs amb pinedes. 

- La manca absoluta d’estudis ornitològics sistemàtics a la pineda de Gavà (fins i tot, 

la gairebé manca d’ornitòlegs que visiten regularment aquesta part de la plana 

deltaica) pot explicar en part l’absència de cites de reproducció conegudes a la 

zona d’estudi.  

- Hi han nuclis de reproducció molt propers amb densitats molt elevades (massissos 

del Garraf i Collserola)(Estrada, 2004) que podrien subministrar efectius a la plana 

deltaica (figura 26). Durant les migracions, es tracta d’un ocell comú a la plana de 

Gavà. 

- Tenint en compte la clara tendència regressiva (tant de distribució com d’efectius 

poblacionals) detectada a nivell català, espanyol i europeu (Estrada, 2004)(SEO 

BirdLife, 2003), la potencialitat de la plana deltaica per a la tórtora adquireix 

rellevància per a la conservació d’aquesta espècie, a banda de contribuir a enriquir 

la diversitat d’ocells nidificants d’aquesta plana deltaica en el seu conjunt.  
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Figura 26.  Mapa d’índex d’abundància de la tórtora com a nidificant a 

Catalunya (Estrada, 2004). L’escala de colors de major a menor abundància és: 

vermell, groc, blau i blanc. 

Tot això justifica aquest seguiment específic per conèixer en profunditat les poblacions 

reproductores d’aquesta espècie a la plana de Gavà. 

Per optimitzar l’esforç de mostratge (ja que l’equip que ha fet els mostreigs només l’ha format 

un ornitòleg) es va centrar l’estudi només al sector amb més potencial (les pinedes per sobre 

de la C-31) i al mes de juny (ja que al Delta del Llobregat es poden trobar migradors fins a 

mitjans de maig)(Bastida et al, 2012-13)(CISEN, 1998-2000)(López, 2001-2010). S’han 

aprofitat els mostrejos de terrerola i trobat al sector agrícola per posar el reclam de la tórtora. 

Tenint en compte que la tórtora té un índex de selecció d’hàbitat reproductor major pels 

conreus de secà que pels de regadiu (Estrada, 2004), podem concloure que, molt 

probablement, la gran transformació que va patir el Delta del Llobregat als S. XIX i S. XX (es 

va passar del predomini dels conreus de secà a la homogeneïtat del regadiu)(Panareda, 

2002)(Tobaruela, 2003) va provocar una disminució important de les poblacions 

reproductores. Segons l’Atles dels ocells nidificants de Catalunya 1999-2002  (Estrada, 2004), 

aquesta davallada seria la responsable de la desaparició de l’espècie en zones on la qualitat de 

l’hàbitat és més baixa.  

La caça també ha estat un factor descrit com a causa important de la reducció poblacional a la 

península ibèrica (SEO birdLife, 2003). Al Delta del Llobregat, on l’abundància de fauna i la 

proximitat a la metròpoli barcelonina van convertir aquesta plana en un dels indrets catalans 

amb major activitat cinegètica, no es va prohibir la caça fins al 1984 (DOGC 12/09/1984)( 

DOGC 07/12/1984)( DOGC 12/12/1984)( DOGC 17/01/1990). Actualment sembla que el 

problema de la caça no està totalment resolt. Les condicions dels permisos de caça que s’estan 

donant en els darrers temps (uns 300 a tot el Delta i més de 30 a Gavà) són molt laxos: en 

funció de les queixes per danys a les collites i de les corresponents actes dels agents rurals, els 
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pagesos poden caçar qualsevol dia de l’any, a qualsevol hora, i sense la presència dels agents 

rurals. És molt probable que aquestes circumstàncies perjudiquin l’establiment de poblacions 

de tórtores a la plana de Gavà. 

La intensificació agrícola, que comporta un abús dels herbicides i l’eliminació dels marges, 

provoca la desaparició de moltes plantes ruderals que formen part fonamental de la dieta de 

la tórtora (Ehrlich, 1997). Aquesta intensificació es considera la principal amenaça per a la 

conservació d’aquesta espècie (Estrada, 2004). A la plana deltaica, els canvis de les pràctiques 

agrícoles de les darreres dècades han comportat una notable intensificació de l’agricultura.  

Un símptoma dels canvis agrícoles i de la pressió cinegètica és la extinció de la llebre europea 

a les zones agrícoles del Delta del Llobregat fa uns 40-50 (Ballesteros, 2001). Als 70 encara es 

caçaven alguns exemplars pels camps de Gavà (Ballesteros, 2001).  

Tots aquests factors podrien explicar, en part, l’actual situació de la tórtora a la plana de Gavà. 

Bruel (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 (Estrada, 2004). A Catalunya, com a reproductor, es troba ben distribuït per 

bona part del territori. Només és absent a la Plana de Lleida i a les planes del Montsià i del 

baix Ebre (Estrada, 2004). Al Delta del Llobregat és un nidificant possible a les pinedes 

(Gutiérrez et al, 1995), amb pocs indicis de nidificació i sense que a dia d’avui s’hagi pogut 

confirmar la seva reproducció. 

Durant el període d’estudi (juny de 2013), s’ha trobat una parella probable al sector de la 

pineda de la Pava entre la riera de Canyars i el canal olímpic.  

Es va decidir fer aquest seguiment específic del bruel per les següents raons: 

- Malgrat que no es coneix cap evidència de nidificació al Delta del Llobregat, hi ha 

indicis de la potencialitat de les pinedes de la plana deltaica per a la reproducció 

d’aquesta espècie: 

a) El maig de 2012, durant l’EONPG (Bastida, 2012), es va trobar un mascle 

cantant a la pineda de les Maioles, a prop del l’estany de la Murtra. 

b) Una parella probable es va detectar a la pineda de la Ricarda a l’Atles dels ocells 

nidificants al terme municipal del Prat de Llobregat (Barcelona). Resultats del 

anys 1995, 1996 i 1997 (Santaeufemia, 1997). 
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c) A les darreres dècades, es coneixen dades aïllades al maig i al juny a les pinedes 

del Delta del Llobregat.( Gutiérrez et al, 1995). 

- Respecte als seus hàbitats de nidificació, el bruel és un ocell netament forestal que 

selecciona positivament, entre d’altres, les pinedes mediterrànies (Estrada, 2004). 

Per tant, la plana de Gavà acull hàbitat potencial per l’espècie ja que en aquest 

territori trobem una pineda de pinyoner que s’estén per la estreta franja entre les 

zones agrícoles i la platja. 

- La manca absoluta d’estudis ornitològics sistemàtics a la pineda de Gavà (fins i tot, 

la gairebé manca d’ornitòlegs que visiten regularment aquesta part de la plana 

deltaica) pot explicar en part l’absència de cites de reproducció conegudes a la 

zona d’estudi.  

- Hi han nuclis de reproducció molt propers amb densitats molt elevades (als 

massissos del Garraf i Collserola)(Estrada, 2004) que podrien subministrar efectius 

a la plana deltaica (figura 27). També hi ha una notable població hivernal que 

utilitza aquestes pinedes de la plana de Gavà (Bastida, 2012-13)(López, 2001-2010). 

- Malgrat ser un ocell amb clara tendència expansiva a Catalunya i bona part 

d’Europa (Estrada, 2004), els indicis de la seva nidificació al Delta del Llobregat, 

abans esmentats, són localment rellevants ja que contribueix a enriquir la 

diversitat d’ocells nidificants d’aquesta plana deltaica en el seu conjunt.  

Delta del Llobregat
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Figura 27.  Mapa d’índex d’abundància del bruel com a nidificant a Catalunya 

(Estrada, 2004). L’escala de colors de major a menor abundància és: vermell, groc, 

blau i blanc. 

Tot això justifica aquest seguiment específic per conèixer en profunditat les poblacions 

reproductores d’aquesta espècie a la plana de Gavà. 
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Per optimitzar l’esforç de mostratge (ja que l’equip que ha fet els mostreigs només l’ha format 

un ornitòleg) es va centrar l’estudi només al sector amb més potencial (les pinedes per sobre 

de la C-31) i al mes de juny (ja que al Delta del Llobregat es poden trobar migradors fins 

l’abril)(Bastida et al, 2012-13)(CISEN, 1998-2000)(López, 2001-2010). 

Encara que la forquilla altitudinal dels 800-1.400 m és la mes favorable pel bruel, i malgrat la 

seva preferència per la muntanya mitjana humida (Estrada, 2004), les pinedes de la plana de 

Gavà, molt probablement, també tenen potencial per la reproducció de l’espècie. Les pinedes 

de pi pinyer de la Costa Brava, de característiques semblants a les de la plana de Gavà, acullen 

densitats notables de bruel (Estrada, 2004)(veure figura 27). 

Però la distribució d’aquesta espècie és directament proporcional a l’extensió de la massa 

forestal (Estrada, 2004) i la pineda de la plana de Gavà només té unes 220 Ha. Al conjunt de 

la plana deltaica les pinedes tenen extensions bastant reduïdes degut a la seva destrucció (en 

poc més de 50 anys) per part de les infraestructures de comunicació (aeroport i C-31) i 

turístiques (principalment els nombrosos càmpings dels 60-80, les urbanitzacions i els 

passejos marítims)(Panareda, 2002)(Tobaruela, 2003). 

Aquestes infraestructures també han provocat la fragmentació i aïllament d’aquestes pinedes 

deltaiques, sent aquest factor la principal amenaça per la conservació del bruel a Catalunya 

(Estrada, 2004). La pineda de Gavà està fragmentada (la C-31 la creua 

longitudinalment)(figura 28) i una gran part està degradada per la construcció de nombroses 

urbanitzacions. 

Per tant, com que el bruel és una espècie netament forestal (Estrada, 2004) i la plana de Gavà 

acull una pineda poc extensa però amb alguns sectors en bon estat de conservació (Seguí, 

2006), els resultats obtinguts al 2012-13 tenen una certa lògica. Per descomptat, aquestes 

pinedes no tenen potencial per acollir densitats mitjanes-altes d’aquesta espècie. 
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Figura 28 . La pineda de la plana de Gavà des de satèl·lit (@2013 Google) i des d’un pont de la C-31 (R. Bastida). 

A dalt, de vermell, la autovia C-31 al seu pas per Gavà, fragmentant tota la pineda. 

ESPÈCIES AQUÀTIQUES DE LA MURTRA-MURTRASSA 

Durant els mesos de juny i juliol de 2013 s’ha fet un seguiment específic d’algunes espècies de 

la Murtra-Murtrassa per que és la única zona humida amb entitat a tota la plana de Gavà i 

l’EONPG de 2012 (Bastida, 2012) no va permetre un mostreig exhaustiu de la seva avifauna 

aquàtica.  

En especial del cabusset, que té una certa exigència amb la qualitat del medi aquàtic 

(Anònim) i, per tant, adquireix rellevància el coneixement de les seves poblacions com a 

indicadors de qualitat mediambiental. 

En aquest apartat es tracten els següents punts per cada espècie: 

- El nom comú, el nom vernacle deltaic (si existeix) i el nom científic. 

- La seva distribució mundial i a Catalunya. 

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

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

poblacionals. 

- Els hàbitats que utilitzen al Delta del Llobregat per reproduir-se. 
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- L’anàlisi i la interpretació de les dades recollides durant l’estudi. En algunes 

espècies es fa una comparativa amb d’altres estudis. 

Cabusset / cabussaire (Tachybaptus ruficollis) 

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

central i meridional (absent a Escandinàvia)(Estrada, 2004). A Catalunya és present a quasi 

totes les zones humides, principalment del litoral, llevat les dels Pirineus (Estrada, 2004). 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 (Estrada, 2004). Aquest 

increment és molt probable que estigui relacionat amb la colonització dels 220km de canals 

de reg i desguàs (Gutiérrez et al, 1997) (al 1999-2002, el 45% de la població deltaica criava als 

canals de reg)(Estrada, 2004), però també amb un increment en l’esforç de mostreig.  

Durant el període d’estudi (juny-juliol de 2013), s’han trobat 2 parelles segures (a la Murtra) i 

3 probables (2 a la Murtra i 1 a la Murtrassa). 

Aquest resultats són molt semblants als obtinguts durant l’EONPG de 2012 (4 parelles 

probables)(Bastida, 2012) però de major qualitat ja que s’ha pogut trobar dos nius amb pollets 

(figura 29). Per tant, a priori, sembla que el mostreig de 2012 no va infravalorar 

substancialment la seva grandària poblacional. En canvi són molt inferiors a les 9 parelles 

probables detectades durant el cens d’ocells aquàtics de la Murtra-Murtrassa de 2011 (García, 

2011) i a les, aproximadament, 13 parelles detectades per Xavier Santaeufemia el 1998 

(Santaeufemia, 1998). Però superiors a les 2 parelles detectades a la Murtra-Murtrassa durant 

el cens d’ocells aquàtics al Delta del Llobregat del 1988-89 (Gutiérrez at al, 1995). Els 

diferents esforços de mostreig de cada estudi podrien explicar parcialment aquestes dades tan 

divergents. 

El seu comportament reproductor és bastant esquiu, com ho demostra l’estudi que al 1994 va 

censar la població deltaica de cabussets mitjançant dos mètodes: a) cens d’ocells canors i 

mapatge dels seus territoris y b) recerca dels seus nius (Gutiérrez at al, 1995). El primer va 

donar una subestimació del 19% respecte al segon. 

Durant aquest estudi del 2013, malgrat que no s’ha fet una recerca dels nius introduint-se 

amb peto als canyissars, el mostreig realitzat a través dels camins que voregen els marges 

d’aquesta zona humida i amb constants prospeccions del canyissar amb el telescopi ha permès 

una visualització quasi completa dels canyissars (on fan els nius), incrementant notablement 

la detectabilitat de les parelles reproductores. Recordar que el cabusset comença el seus cant 

territorials al març fins al juny, tot i que amb menor intensitat se’ls port escoltar tot l’any 

(Anònim). Així que durant els mostrejos se l’ha escoltat en varies ocasions, afavorint la seva 

detecció. 
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Figura 29.  El cercle vermell indica el punt del canyissar de la Murtra on es va 

trobar un dels dos nius detectats de cabusset (Raúl Bastida). 

Cal tenir en compte que el sistema de canals de reg i desguàs de la plana de Gavà drenen les 

seves aigües carregades d’herbicides i organoclorats a la Murtra-Murtrasas (Montori, 2010), 

provocant eutrofització i contaminació (molt problemàtics per la supervivència d’invertebrats 

i peixos, imprescindibles a la dieta del cabusset (Anònim). Evidentment, això provoca una 

minva de la qualitat hidrològica d’aquesta zona humida, sent els cabussets sensibles a aquesta 

pertorbació. Les poblacions que colonitzen aquestes petites zones humides són molt fràgils ja 

que poden patir canvis dràstics del medi aquàtic per episodis puntuals de contaminació 

(Estrada, 2004). Paradoxalment, el control anual de la qualitat de les aigües de la Murtra 

(però no de la Murtrassa) que fa el Consorci que gestiona els espais naturals del Delta del 

Llobregat indica que, des de l’execució del projecte de restauració ecològica de la Murtra, 

aquest estany ha millorat una mica (dades estretes de les memòries del mateix Consorci). 

Durant els mostrejos s’ha detectat, sobre tot a la Murtrassa, la presència de peixos de mida 

gran (que podrien ser carpes, per descomptat introduïdes) que incrementen la terbolesa de 

l’aigua, provocant una disminució de la visibilitat per capturar les seves preses (Estrada, 2004) 

i impossibilita la presència de praderies de macròfits submergits (requeriment quasi 

imprescindible per l’espècie)(Estrada, 2004). L’absència de cabusset al tram final del riu Ebre 

es podria explicar, en part, per la abundància de grans peixos introduïts per la pesca esportiva 

(Estrada, 2004)(amb especial incidència del silur, introduït el 1974 al pantà de Mequinensa).  

També s’ha presenciat, en dues ocasions, un gos nedant a la Murtra en busca d’una pilota que 

li havia llençat el seu propietari. La restauració d’aquest estany (acabada al novembre de 

2011) ha comportat la creació de nous accessos als seus marges (pantalles visuals a peu 

d’estany) que, si no s’implementa un servei de informació i vigilància ambiental, i tenint en 

compte les seves reduïdes dimensions, pot generar greus molèsties a la fauna. Cal Recordar 

que la Murtra va ser designada el 1994 com a ZEPA (la major figura de protecció de la UE per 

les aus) ja que es utilitzada per ocells inclosos a l’Annex I de la Directiva Aus de la UE 
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(Directiva 209/147/CE) com el martinet menut, matinet de nit, martinet blanc, martinet ros, 

cames llargues, valona, blauet, etc. 

El cabusset també necessita vegetació helofítica (canyís i/o boga) on amagar el seu niu flotant 

(Anònim). La Murtra-Murtrassa presenta, aproximadament, un 60-65% dels seu perímetre 

colonitzat per canyissars, així que un 35-40% del perímetre no acull vegetació potencial per 

la ubicació del seu niu (figura 30). 

La problemàtica de la convivència entre pagesia i ocells, com s’ha comentat a l’apartat de la 

tórtora, encara no està resolt. La caça de collverds als camps que envolten la Murtra-

Murtrassa podria alterar la tranquil·litat que precisa el cabusset per nidificar en aquesta zona 

humida. 

 

Figura 30.  A dalt una secció de la Murtrassa i a baix de la Murtra. S’observa com un 

dels marges té canyissar i l’altre no. 

Tenint en compte tots aquests condicionants, els resultats obtinguts i les dades històriques 

conegudes, és molt probable que les poblacions de la Murtra-Murtrassa hagin patit una forta 

davallada als darrers 10-15 anys. 

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 (Estrada, 

2004). A Catalunya mostra una distribució bastant fragmentada, amb els principals nuclis 

reproductors a les grans zones humides del litoral i a gran part de la Plana de Lleida (Estrada, 
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2004). Al Delta del Llobregat és un nidificant comú (Gutiérrez et al, 1995) però estrictament 

lligat a masses d’helòfits (canyissars). 

Durant el període d’estudi (juny-juliol de 2013), s’han trobat 4 parelles probables, totes a la 

Murtrassa i només al primer cens de juny. Als censos posteriors de juny només es van 

detectar 1-2 mascles cantat, i al juliol cap. 

Aquest resultats són lleugerament inferiors als obtinguts durant l’EONPG de 2012 (6 parelles 

probables)(Bastida, 2012). Per tant, a priori, sembla que el mostreig de 2012 no va 

infravalorar la seva grandària poblacional. En canvi són molt inferiors a les 15 parelles 

probables detectades durant el cens d’ocells aquàtics de la Murtra-Murtrassa de 2011 (García, 

2011). 

Durant aquest estudi, el mostreig realitzat a través dels camins que voregen els marges 

d’aquesta zona humida (on creixen els canyissars) ha permès incrementar notablement la 

detectabilitat de les parelles reproductores respecte a l’EONPG del 2012(Bastida, 2012)(els 

transectes transitaven lluny dels canyissars). Recordar que aquesta espècie comença els seus 

cants territorials de l’abril fins al juliol, tot i que amb major intensitat de maig a juny 

(Anònim). També pot arribar a fer una segona posta al juliol (Anònim).  

Tenint en compte aquests factors i que durant els mostrejos no s’ha percebut cap canvi en les 

característiques dels canyissars respecte al 2012, és probable que d’altres condicionants hagin 

provocat aquesta davallada malgrat incrementar (quantitativa i qualitativament) els 

mostrejos: 

- Gracies a que es tracta d’una espècie bastant estudiada, se sap que guarda gran 

fidelitat als indrets on ha nascut o s’ha reproduït (Anònim). Tenint en compte 

això, les oscil·lacions demogràfiques poden estar originades per les baixes que 

provoquen les alteracions de l’hàbitat a les àrees d’hivernada o de migració 

(Estrada, 2004). 

- La primavera de 2013 ha sigut sensiblement més fresca i plujosa que la mitjana dels 

darrers anys (Observatori Fabra). Aquesta anomalia meteorològica podria haver 

afectat el cicle del invertebrats dels quals s’alimenten les espècies insectívores com 

la boscarla de canyar. Per exemple, des del 1999 Jordi Camprodon fa seguiment de 

l'ocupació de caixes niu en fagedes de Catalunya per pàrids i pica-soques. Aquesta 

primavera l'ocupació ha estat de mitjana força o molt baixa, en especial al 

Montseny amb un 8% de caixes ocupades amb èxit (n=50 caixes a uns 1300 m 

d'altitud), quan l'habitual era el 40-50% (dades recollides d’un correu enviat pel 

seu autor a l’AUSCAT,  fòrum per a la comunicació de notícies, dades, 

observacions, opinions, etc... referents als ocells i a la natura en general, en l'àmbit 

de les terres catalanes).  



Les aus nidificants de Gavà II 
 

47 
 

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 (Estrada, 2004). A Catalunya presenta una distribució fortament 

vinculada amb les valls dels principals rius, i amb les zones humides del litoral i de la 

depressió central (Estrada, 2004). Al Delta del Llobregat és un nidificant comú (Gutiérrez et 

al, 1995) però localitzat principalment als canyissars (en general, de gran alçada)(Estrada, 

2004) del Remolar-Filipines i Cal Tet-ca l’Arana, sent molt escàs i localitzat lluny d’aquestes 

zones protegides (Bastida et al, 2012-13)(CISEN, 1998-2000)(López, 2001-2010).  

Durant el període d’estudi (juny-juliol de 2013), s’ha trobat una possible parella ja que només 

s’ha trobat un ex. cantant molt tímidament el 24 de juny a la Murtrassa (per considerar-se 

territori probable no és suficient sentir un cant tímid, si no que ho ha de fer amb 

persistència). La utilització del territori com a unitat de referència reproductora pel balquer 

enlloc de la parella respon a la condició polígama dels mascles (Anònim). 

Crida l’atenció que a la Murtra, acollint formacions  compactes de canyís més altes que les de 

la Murtrassa, no s’hagi trobat cap territori al 2012-13. Però el seu potent e inconfusible cant 

(entre abril i juliol) no passa desapercebut, així com el seu costum de enfilar-se a les parts 

altes del canyís per cantar. Per tant, és molt fàcil detectar la seva presència en època 

reproductora (Anònim). 

Encara que durant l’EONPG de 2012 (Bastida, 2012) no es va trobar cap territori a la Murtra-

Murtrassa, sí que es va trobar un territori a un canal paral·lel a l’Avinguda Bertran i Güell 

(amb canyissar força alt) i un altre a la capçalera de la riera de Canyars. 

Gracies a que també es tracta d’una espècie bastant estudiada, se sap que guarda gran fidelitat 

als indrets on ha nascut o s’ha reproduït (Anònim). Tenint en compte això, les oscil·lacions 

demogràfiques de la plana de Gavà podrien estar originades per les baixes que provoquen les 

alteracions de l’hàbitat a les àrees d’hivernada o de migració (Estrada, 2004). 

Fotja vulgar (Fulica atra) 

Aquest ràl·lid té una àmplia distribució mundial, tot i que una mica menys que la polla 

d’aigua (Estrada, 2004). A Catalunya, com a nidificant, mostra una distribució bastant 

fragmentada, amb els principals nuclis reproductors a les grans zones humides del litoral i, de 

forma molt més dispersa, a la part més central de la Plana de Lleida (Estrada, 2004). 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 2012-13 a l’alçada del pont de 
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Mercabarna, al Prat)(Bastida, 2012-13). Com el collverd, va experimentar un fort increment 

de la seva població amb la prohibició de la caça a finals dels 80 (Gutiérrez et al, 1995). 

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 (López, 2001-10). Els canals agrícoles rarament els utilitza, només es 

coneix alguna parella als canals de La Quadra, al costat de la riera de Sant Climent (CISEN, 

1998-200), segurament per que precisa una mínima superfície d’aigües obertes (Anònim). 

Durant el període d’estudi (juny-juliol de 2013), no s’ha trobat cap parella reproductora. 

Només es va observar un adult a una illeta de la Murtra en el primer mostreig, que no es va 

tornar a veure en cap dels 7 mostrejos restants. Es podria tractar d’un exemplar divagant en 

busca de parella. A la Murtrassa no es té constància de la seva presència ja que aquest canal és 

massa estret i no té prou superfície d’aigües obertes pels requeriments de la fotja (a l’interior 

de Catalunya prefereix les masses d’aigua superiors a 1 Ha)(Estrada, 2004). 

 

Per tant, tenint en compte que la detectabilitat d’aquesta espècie és molt gran (té un com 

portament reproductor bastant confiat, fins i tot els pollets es deixen veure freqüentment en 

aigües obertes), podem assegurar que el 2013 no ha nidificat a la Murtra-Murtrassa. 

Aquest resultats negatius contrasten amb els obtinguts durant l’EONPG de 2012 (1 parella 

segura i 1 probable, totes dues a la Murtra)(Estrada, 2004) i durant el cens d’ocells aquàtics de 

la Murtra-Murtrassa de 2011 (2 parelles a la Murtra)(García, 2011). Però al cens d’ocells 

aquàtics al Delta del Llobregat del 1988-89 (Gutiérrez et al, 1995) trobem una similitud amb 

l’EONPG 2012-13. El 1998 no va criar cap parella a la Murtra però el 1989 es van trobar dos 

parelles segures a la Murtra (Gutiérrez et al, 1995). Algunes fonts bibliogràfiques afirmen que 

la fotja no cria tots els anys, observant-se adults no emparellats divagant per les zones 

humides on els adults amb polls els foragiten (Anònim). Comparant els dos atles de 

nidificants de Catalunya s’observa que la fotja ha aparegut o desaparegut en punts molt 

dispersos sense cap patró evident (Estrada, 2004). 

Per tant, a priori, sembla que la població de fotges a la Murtra estaria estabilitzada en la 

forquilla de 1-2 parelles.  

ESPÈCIES NO REPRODUCTORES 

Malgrat que l’objectiu d’aquest estudi es centra només en algunes espècies nidificants, durant 

els mostrejos s’han trobat espècies no reproductores a la zona d’estudi la presència de les 

quals és rellevant per diferents motius (estatus de conservació, importància local, etc). Així 

que, encara que no s’ha fet un seguiment específic de les mateixes, però aprofitant la seva 

fàcil detecció en època reproductora, s’han anotat i recopilat les seves dades per analitzar-les i 
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reforçar el principal objectiu d’aquest estudi: completar els resultats de l’EONPG del 2012 

(Estrada, 2004).  

Recordar que per donar sentit i utilitat a aquests estudis, seria necessari que es repetissin 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).   

En aquest apartat es tracten els següents punts per cada espècie: 

- El nom comú, el nom vernacle deltaic (si existeix)  i el nom científic. 

- La seva distribució mundial i a Catalunya. 

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

comú o molt comú), i, en algunes ocasions, 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. 

Perdiu roja (Alectoris rufa) 

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

(Estrada, 2004). A Catalunya es nidificant a quasi tot el territori, excepte a algunes àrees del 

Pirineu i de les zones més humides d’algunes comarques gironines. L’àrea més extensa amb 

major densitat coincideix amb les planes cerealistes de la depressió de l’Ebre (Estrada, 2004). 

Al Delta del Llobregat, on era comuna a principis de S. XX (Gutiérrez et al, 1995), 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 que s’han assilvestrat (Gutiérrez 

et al, 1995). 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. 

El 8 de juliol, durant els mostrejos de tallarol de casquet, tórtora i bruel, es va trobar una 

adult amb tres pollets de pocs dies (aproximadament un 15% de la grandària d’un adult) a un 

camp a tocar del marge esquerra de la riera de Canyars i de la pineda de la Pava (el mateix 

sector agrícola on es van trobar 1 parella probable el 2012)(Estrada, 2004)(figura 31). Per tant, 

aquesta cita ens permet confirmar la seva nidificació a la plana de Gavà ja que durant 

l’EONPG del 2012 (Estrada, 2004) només es van trobar parelles probables (mascles cantant), 

contribuint a la conservació de la minsa població nidificant del Delta del Llobregat.  
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Figura 31.  Camp de conreu a tocar de la riera de Canyars on es van trobar els 

pollets de perdiu roja (Raúl Bastida). 

 

El 2 de juny, durant els mostrejos de terrerola i trobat, es van trobar 2 parelles possibles i 1 

probable (un mascle cantant) a la zona agrícola entre la Murtrassa i l’Avinguda del Mar. Al 

mateix sector, el 21 de juny, es van sentir cantar 2 mascles diferents. Durant l’EONPG del 

2012 (Bastida, 2012) es van trobar una parella probable en aquest mateix sector. 

 

La intensificació agrícola (que comporta un abús dels herbicides i l’eliminació dels marges) 

provoca la desaparició de moltes plantes ruderals que formen part fonamental de la dieta 

d’aquest ocell (i també la desaparició d’insectes de la dieta dels polls) (Ehrlich, 1997). 

Actualment, com comentaven a l’apartat de la tórtora, sembla que el problema de la caça no 

està totalment resolt. Les condicions dels permisos de caça que s’estan donant en els darrers 

temps (uns 300 a tot el Delta i més de 30 a Gavà) són molt laxos: en funció de les queixes per 

danys a les collites i de les corresponents actes dels agents rurals, els pagesos poden caçar 

qualsevol dia de l’any, a qualsevol hora, i sense la presència dels agents rurals.  

És molt probable que aquestes circumstàncies perjudiquin l’establiment de poblacions més 

abundants de perdius roges a la plana de Gavà. 

Martinet menut (Ixobrichus minutus) 

Aquest ardeid és distribueix per gran part d’Europa fins a l’Àsia central i nord de l’Índia, 

Àfrica i Austràlia (Estrada, 2004). A Catalunya, com a nidificant,  té una distribució molt 

localitzada als ambients palustres de les terres baixes (Estrada, 2004). Al Delta del Llobregat 

és un nidificant escàs (tot i oscil·lar anualment al voltant de les 25 parelles)(Gutiérrez et al, 

1995), molt localitzat als ambients palustres millor conservats. La majoria d’aquestes parelles 

les trobem als grans canyissars d’estanys, basses i maresmes del Remolar-Filipines, Cal Tet ca-
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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.  

El 30 de juny i el 12 de juliol, durant els mostrejos de la Murtra-Murtrassa, es va trobar un 

exemplar al canyissar de la Murtrassa (semblava un jove). El 28 de juliol, durant els mostrejos 

de la Murtra-Murtrassa, es va trobar un mascle adult al canyissar de la Murtra. Totes aquestes 

observacions, molt probablement, corresponen a a exemplars en dispersió de zones properes 

de cria com el Remolar-Filipines o Els Reguerons. Malgrat que es tracta d’una espècie de 

costums molt discretes, molt esquiva (Anònim) i bastant críptica amb els canyissars (sobre tot 

les femelles i joves)(figura 32), durant l’època reproductora se’l pot observar fent viatges 

d’entrada i sortida a la massa de canyissar on té el niu per alimentar els polls. El gran esforç 

de mostreig realitzat durant el juny és prou elevat per pensar que el 2013 no ha nidificat a la 

Murtra. 

Però els censos d’aus aquàtiques nidificants al Delta del Llobregat del 1988-89 (Gutiérrez et 

al, 1995) van trobar una parella probable a la Murtra el 1988. 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 . En els darrers anys s’ha pogut constatar la seva presència 

durant la migració post-nupcial en aquest estany. Per exemple, 1 exemplar el 30 de juliol de 

2011 i 2 exemplars el 4 de setembre de 2011. 

Tenint en compte que el martinet menut està inclòs a l’Annex I de la Directiva 

Aus)(Directiva 2009/147/CE), que la població reproductora de la plana deltaica va ser una de 

les responsables de la creació de les R.N. del Remolar-Filipines i Ricarda-ca l’Arana al 1987 

(Consorci per a la protecció i gestió dels espais naturals del Delta del Llobregat ), que la seva 

presència a l’estany de la Murtra va contribuir a que aquest fos declarat ZEPA el 1994, seria 

important que s’apliqués les mesures corresponents (recuperació de la qualitat de l’aigua i, per 

tant, de la comunitat de preses potencials, regulació i control de l’ús públic, apantallament de 

la C-31, etc) per que l’estany de la Murtra tingui potencial per acollir alguna parella de 

martinet menut i així contribuir a consolidar les poblacions dels espais naturals protegits (que 

li donen importància internacional al Delta del Llobregat).  
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Figura 32.  Jove de martinet menut amagat dins d’un canyissar 

(Ferran Pestaña, http://search.creativecommons.org/). Es pot 

observar com la seva posició amb el coll estirat i els colors 

marrons el camuflen amb les fulles de boga i canyís. 

Martinet de nit (Nycticorax nycticorax) 

Aquest ardeid es distribueix per ecosistemes humits temperats i tropicals de tots els 

continents excepte l’australià 821). A Catalunya, com a nidificant, és escàs i molt localitzat a 

les zones humides de zones planes (principalment Delta de l’Ebre, Empordà i Utxesa) i 

d’alguns rius (bàsicament l’Ebre, el Segre i el Ter)(Estrada, 2004). Al Delta del Llobregat és un 

nidificant rar (Gutiérrez et al, 1995). Es coneixen unes poques dades de nidificació probable i 

segura als darrers 25 anys; per exemple 10 parelles segures el 2000 a la maresma de les 

Filipines (Gutiérrez, tardor 2000) i 1-2 parelles segures el 2013 a Cal Tet)(Consorci per a la 

protecció i gestió dels espais naturals del Delta del Llobregat). Tot i això, els darrers 15 anys 

s’ha tornat un estival molt escàs però regular .  

 

El 21 de juliol, durant els mostrejos de la Murtra-Murtrassa, es van trobar 3 exemplars junts 

al canyissar de la Murtrassa. El 11 de juny, i el 4 i 21 de juliol, es va trobar 1 adult a la Murtra. 

El 28 de juliol es va trobar 1 adult i 1 immadur a la Murtra. El 31 de maig i el 8 i 30 de juny, 
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durant els mostrejos de rapinyaires nocturns i tallarol de casquet/tórtora/bruel, es va trobar 1 

ex. a la zona agrícola entre la riera de Canyars i la Pava. Totes aquestes observacions, 

corresponen a exemplars estiuejants no reproductors de la plana deltaica, o a exemplars en 

dispersió de les 1-2 parelles que han nidificat el 2013 a Cal Tet (Consorci per a la protecció i 

gestió dels espais naturals del Delta del Llobregat).  

 

Actualment, al Delta del Llobregat només pot trobar hàbitat per nidificar a les zones humides 

més extenses i protegides (Remolar-Filipines, Cal Tet-ca l’Arana i la Ricarda) ja que 

l’aïllament i tranquil·litat semblen crucials per la ubicació de les colònies (Anònim). En 

canvi, a Catalunya, gran part de les colònies les trobem a boscos de ribera bastant 

inaccessibles (Estrada, 2004). A la plana deltaica aquest habitat va desaparèixer completament 

fa moltes dècades ja que els esponerosos boscos de ribera que flanquejaven el riu Llobregat al 

seu pas per el Delta i la Vall Baixa (plana al·luvial entre Martorell i Sant Boi-Cornellà)(figura 

33), i que també s’estenien per alguns sectors de la plana deltaica, van ser totalment destruïts 

al llarg del S. XX amb la seva canalització i la profunda transformació dels seus marges (per 

part de la indústria i la agricultura)(Panareda, 2002)(Tobaruela, 2003).  

 

És molt probable que aquestes forests acollissin alguna colònia de martinets de nit. Les petites 

taques d’alberedes que trobem actualment a la plana de Gavà  són totalment insuficients pels 

requeriments reproductors d’aquesta espècie. 

 

Tenint en compte que aquest ardeid està inclòs a l’Annex I de la Directiva Aus (Directiva 

2009/147/CE), i que l’estany de la Murtra i els canals de la zona agrícola ofereixen zones 

d’alimentació a la població estiuejant i nidificant del Delta del Llobregat, podem concloure 

que la plana de Gavà juga un paper important en la conservació del martinet de nit al conjunt 

de la plana deltaica. 
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Figura 33.  Albereda del riu Llobregat al seu pas pel Prat retratada per Albert Oliveres el 13 d’abril de 1924 

(Estrada, 2004). Foto de l’Arxiu Fotogràfic del Centre Excursionista de Catalunya. 

Martinet blanc (Egretta garzetta) 

Aquest ardeid es distribueix  irregularment per tots els continents excepte l’americà. A 

Europa nidifica als països de la riba nord de les conques del mar Mediterrani i del Mar Negre 

(Estrada, 2004). A Catalunya només nidifica al Delta de l’Ebre, les illes Medes, al pantà 

d’Utexa i a l’aiguabarreig Segre-Cinca, però com a estiuejant és comú als principals cursos 

fluvials de la terra baixa (Estrada, 2004). Al Delta del Llobregat és un nidificant rar (Gutiérrez 

et al, 1995). Es coneixen unes poques dades de nidificació probable i segura als darrers 30 

anys; per exemple 1 parella probable el 1984 al Remolar-Filipines (Gutiérrez et al, 1995), 2 

parelles segures el 2000 a la maresma de les Filipines (Gutiérrez, tardor 2000), i 1-2 parelles 

segures el 2013 a Cal Tet)( Consorci per a la protecció i gestió dels espais naturals del Delta 

del Llobregat). Tot i això, és un estival escàs però regular. 

 

El 21 de juliol, durant els mostrejos de la Murtra-Murtrassa, es van trobar 9 ex. a la Murtra. 

El 28 de juliol, es van trobar 35 ex. a la Murtra (concentració destacada). El 8 de juny, durant 

els mostrejos de tallarol de casquet/tórtora/bruel, es van trobar 2 ex. a la zona agrícola entre 

la riera de Canyars i el Camí de la Pava. El 10 de juny, durant els mostrejos de 

terrerola/trobat, es van trobar 2 ex. a la zona agrícola entre la Murtrassa i l’Avinguda del Mar. 
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Totes aquestes observacions, corresponen a exemplars estiuejants no reproductors de la plana 

deltaica, o als exemplars en dispersió de les 1-2 parelles que han nidificat el 2013 a Cal Tet 

(Consorci per a la protecció i gestió dels espais naturals del Delta del Llobregat).  

 

Actualment, al Delta del Llobregat només pot trobar hàbitat per nidificar a les zones humides 

més extenses i protegides (Remolar-Filipines, Cal Tet-ca l’Arana i la Ricarda) ja que a la plana 

deltaica han desaparegut els boscos de ribera amb entitat per acollir una colònia de matinet 

blanc.  

 

Tenint en compte que aquest ardeid està inclòs a l’Annex I de la Directiva Aus (Directiva 

2009/147/CE), i que l’estany de la Murtra i els canals de la zona agrícola ofereixen zones 

d’alimentació a la població estiuejant i nidificant del Delta del Llobregat, podem concloure 

que la plana de Gavà juga un paper important en la conservació del martinet de nit al conjunt 

de la plana deltaica. 

Cames llargues / gossets, cames roges (Himantopus himantopus) 

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

Taiwan (Estrada, 2004). A Catalunya és un nidificant molt localitzat, bàsicament, a les 

principals zones humides del litoral i als arrossars del Segrià (Estrada, 2004). Al Delta del 

Llobregat és un nidificant escàs, amb una població  molt oscil·lant però al voltant de les 20-30 

parelles (Gutiérrez et al, 1995), tot i que al 2005 ho van fer 173 parelles (CISEN, 1998-2000).  

El 21 de juliol, durant els mostrejos de la Murtra-Murtrassa, es van trobar dos adults amb 3 

joves volanders al marge fangós de l’estany de la Murtra. El 28 de juliol encara es va observar 

1 adult al mateix indret. Aquestes observacions corresponen clarament a exemplars en 

dispersió de zones properes de cria com el Remolar-Filipines i Reguerons. Es pot descartar la 

seva reproducció a la Murtra ja que es tracta d’una espècie que en època de cria és molt 

sorollosa i activa davant les amenaces o molèsties (humanes o de depredadors 

naturals)(Anònim). Durant el mes de juny no es va observar cap indici de la seva presència. 

Durant l’EONPG del 2012 (Bastida, 2012) 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 d’una espècie oportunista adaptada a 

aprofitar ambients aquàtics, precisa que siguin de poca profunditat (Estrada, 2004). Aquest 

hàbitat no existeix al municipi de Gavà, així que segurament es tractava d’una parella buscant 

una zona adient on reproduir-se. 

De totes formes, totes aquestes cites són d’interès local per que demostren que els espais 

naturals protegits del Delta del Llobregat (de baixa extensió, fragmentats i aïllats)(veure 
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figura 45) són insuficients per garantir les necessitats de moltes especies que crien al seu 

interior. El fet que aquesta espècie estigui inclosa a l’Annex I de la Directiva Aus (Directiva 

2009/147/CE), encara confereix més rellevància a aquestes dades. 

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 (Estrada, 2004). A Catalunya és un nidificant comú però molt 

localitzat a les comarques on trobem els principals cursos fluvials i zones humides, tant 

litorals com interiors, i arribant fins al peu dels Pirineus. Tot i així, és més abundant als 

principals cursos fluvials que a les zones humides (Estrada, 2004). 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 (Gutiérrez et al, 1995). Al 

2003, només al riu entre el Prat i Sant Boi, van criar 20 parelles (Estrada, 2004). 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’havia prospectat a consciència fins al 2012, quan 

l’EONPG va estimar una població de 3 parelles segures i 24 probables a les zones agrícoles 

(Bastida, 2012). 

El 10 i 21 de juny, durant els mostrejos de terrerola i trobat, es van trobar unes 9-10 parelles 

probables de corriol petit a la zona agrícola entre la Murtrassa i l’Avinguda del Mar. Aquesta 

dada coincideix, aproximadament, amb la densitat trobada en aquest sector agrícola el 2012 

durant l’EONPG (Bastida, 2012). Per tant, es constata la importància de la plana de Gavà per 

aquesta espècie al Delta del Llobregat ja que dos dels seus hàbitats preferits a la plana deltaica 

han patit una forta regressió (les platges de còdols del riu es van perdent per la colonització 

de vegetació oportunista, i els erms són víctima de la destrucció per part de les 

infraestructures o la intensificació agrícola) i els camps de conreu sorrencs es concentren a 

Gavà (figura 34).   

El 21 de juliol, durant els mostrejos de la Murtra-Murtrassa, es van trobar 13 ex. al marge 

fangós de l’estany de la Murtra. Aquesta dada correspon a una concentració post-nupcial 

típica d’aquestes dates. En aquest grup de corriols podrien estar barrejats exemplars 

migradors (procedents d’altres nuclis reproductors de fora del Delta del Llobregat) amb 

exemplars nidificants locals.  

Tenint en compte que les característiques de les zones humides de la plana de Gavà (molt 

reduïdes i baixa diversitat d’hàbitats) i el seu estat de conservació (extremadament 

fragmentats en el seu conjunt i, la majoria, bastant degradats), és molt important el paper que 

juga l’estany de la Murtra per que (en certs moments de l’any, quan l’estiatge fa que les seves 
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          Figura 34.  Camp de conreu sorrenc a tocar de l’estany de la Murtra (Raúl Bastida) 

ribes tinguin poca profunditat) és la millor zona humida de la plana de Gavà per alguns 

limícoles. La gola de la riera de Canyars podria complir una funció semblant però està 

totalment desproveïda de vegetació helofítica (canyís i/o boga) i la seva ubicació al bell mig 

d’una platja molt turística implica una freqüentació humana molt alta que impedeix que els 

limícoles (i d’altres espècies com les gavines, xatracs, fumarells, etc) es sedimentin en aquest 

indret. En canvi, la Murtra està envoltada per un cinyell de canyís que fa de pantalla i, de 

moment, té una afluència relativament baixa. 

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 (Estrada, 2004). El seu 

caràcter expansiu el va portar a colonitzar Catalunya a partir dels anys 50. Aquest procés han 

continuat en les darreres dècades, arribant a ocupar la major part del territori excepte les 

zones pirinenques per sobre dels 1400m, els Ports de Beseit, el Montseny i el Delta de l’Ebre 

(Estrada, 2004). Al Delta del Llobregat és un nidificant molt escàs i localitzat, amb 

fluctuacions interanuals importants (Gutiérrez et al, 1995). 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 (Estrada, 2004). Al riu, quasi totalment canalitzat i amb una 

freqüentació humana molt alta, hi han molt pocs talussos. Malgrat això, el 2012 va criar a un 

talús davant de Cal Monjo (Bastida et al, 2012-13).  

El 2 de juny, durant els mostrejos de terrerola i trobat, es va trobar una parella festejant (el 

mascle oferia una presa a la femella i després es ficava a un dels forats i començava a extreure 

sorra amb les potes) a un petit talús artificial de Jardineria Bordas (a la cruïlla de l’Avinguda 
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del Mar amb el Camí de les Parets de la Murtra). Arrel d’aquesta observació, es va 

inspeccionar el talús que tenia 6 forats però només un d’ells amb prou profunditat per acollir 

un niu. Durant varies setmanes es va fer seguiment d’aquest talús sense resultats positius. 

Només en una ocasió es va observar la parella aturats a un cable de la llum proper. Per tant, 

podem assegurar que aquesta parella no s’ha reproduït en aquest talús. 

Al mes de juny, durant els mostrejos de tallarol de casquet, tórtora i bruel, s’han observat en 

quatre ocasions un estol d’uns 40-50 ex. a la pollancreda a tocar de la riera de Canyars (entre 

el Camí de la Pineda i el Camí del Mig). Aquest estol arribava a aquesta pollancreda de 

matinada, procedents de l’oest, i, després d’una breu parada en aquest bosquet, marxaven cap 

a l’est (segurament en busca de zones d’alimentació). El comportament i les dates no poden 

correspondre a un estol migratori. Però durant l’EONPG 2012-13 només s’ha trobat un marge 

(molt petit) amb potencial per acollir una colònia d’abellerols (el mencionat anteriorment).  

L’abellerol, malgrat la seva preferència pels marges de materials tous (talussos de cursos 

fluvials, embassaments, carreteres, graveres, etc), té capacitat per colonitzar indrets menys 

favorables com petites depressions o plegaments del terreny (que siguin fàcils 

d’excavar)(Estrada, 2004)(Anònim). Així que no es pot descarta que a la plana de Gavà (o a 

àrees limítrofes) hi hagi algun indret amb aquestes característiques que ens hagi passat 

desapercebut. Caldria una prospecció exhaustiva de tota la plana gavanenca i voltants per 

localitzar aquesta probable colònia. A nivell del conjunt de la plana deltaica, seria interessant 

fer un inventariat dels marges i d’altres indrets potencial per la reproducció d’aquesta espècie 

i la implementació de mesures para garantir la seva potencialitat. La canalització total de la 

riera de Canyars (figura 35) va comporta la destrucció d’uns marges amb gran potencial per 

aquesta espècie. 

Els capvespres del 30 de juny i el 21 i 28 de juliol, durant els mostrejos de la Murtra-

Murtrassa, es va trobar un estol d’uns 10-15 ex. que s’agrupaven a l’albereda a tocar de la 

Murtra per acabar marxant cap a l’oest. Aquest estol, molt probablement, podria formar part 

del grup de 40-50 ex. abans mencionat.    

 

Figura 35.  Riera de Canyars des del pont de la B-210. En aquest sector de la   

capçalera no només estan canalitzats els marges sinó també la llera (Raúl Bastida). 
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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 (Estrada, 2004). La major part de les poblacions 

d’Europa occidental han patit recessions durant les tres darreres dècades (Estrada, 

2004)(figura 36). A Catalunya mostra una distribució àmplia als espais oberts mediterranis 

(amb vegetació herbàcia baixa i esparsa) per sota dels 800m. 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)(Estrada, 2004). Al 

Delta del Llobregat és un nidificant comú a les zones agrícoles, erms, salobrars i algunes 

platges (Gutiérrez et al, 1995). 

 

 Figura 36.  Evolució clarament regressiva de la població espanyola de cogullada vulgar (3).  

El 10 i 21 de juny, durant els mostrejos de terrerola i trobat, es van trobar unes 9-10 parelles 

probables de cogullada a la zona agrícola entre la Murtrassa i l’Avinguda del Mar. Aquesta 

dada, aproximadament, coincideix amb la densitat trobada el 2012 durant l’EONPG.  

Al Delta del Llobregat, malgrat l’absència d’un seguiment sistemàtic d’aquesta espècie al 

conjunt de la plana deltaica, és molt probables que en els darrers 60 anys hagi patit una forta 

regressió a causa de la destrucció o alteració que han patit gran part dels salobrars, camps de 

conreu i platges per part de la construcció d’infraestructures de comunicació (aeroport, port, 

autopistes i autovies, xarxa ferroviària, etc), de la urbanització (conurbacions de Sant Boi-

Castelldefels i de Barcelona-L’Hospitalet-Cornellà, El Prat), de la industrialització (Zona 

Franca i nombrosos polígons industrials) i de la construcció de nombrosos centres comercials 

(més de 250.000 metres quadrats de grans superfícies al Baix Llobregat). Per tant, en aquest 
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context, la densitat poblacional del nucli reproductor de la plana de Gavà adquireix una certa 

rellevància a nivell local. 

Pit-roig / pap-roig (Erithacus rubecula) 

Aquest túrdid es distribueix de forma àmplia 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 (Estrada, 2004). A 

Catalunya, on és una espècie totalment depenent dels espais forestals amb sotaboscos ben 

constituït, mostra una distribució molt àmplia, sent molt escassa (o fins i tot absent) només 

als deltes de l’Ebre i del Llobregat, a les planes de Lleida i de l’Empordà, i al Cap de Creus 

(Estrada, 2004). La seva tendència expansiva (ha colonitzat part de la plana empordanesa i 

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

qualitat dels seus hàbitats forestal (Estrada, 2004). Al Delta del Llobregat, malgrat la seva 

abundància en migració i al hivern (Gutiérrez et al, 1995), és un nidificant probable rar i 

molt localitzat en alguns parcs de les poblacions deltaiques (hi ha cites en època reproductora 

a Bellvitge, El Prat i Cornellà)(Bastida et al, 2012-13). Alguna parella podria fer-ho en alguna 

de les pinedes millor conservades. 

El 29 de juny, durant els mostrejos de tallarol de casquet, tórtora i bruel, es van trobar 1 

parella possible (2 adults junts) a una minúscula albereda a la pineda de la Pava (al Camí de la 

Pineda)(figura 37). El 27 de maig, també durant els mostrejos de tallarol de casquet, tórtora i 

bruel, es va escoltar reclamar un exemplar exactament a la mateixa albereda.  El 17 de juny, 

Ferran López (tècnic de fauna del Consorci que gestiona els espais naturals protegits del Delta 

del Llobregat) va escoltar reclamar un exemplar a la Pineda de la Pava (molt a prop de la riera 

de Canyars i de la C-31, a uns 800-900m en línia recta de la parella trobada el 29 de juny).  

Malgrat que durant els EONPG 2012-13 només s’ha trobat una parella possible a les seves 

pinedes, és probable que aquestes siguin potencialment colonitzables pel pit-roig degut a 

l’adaptabilitat de l’espècie (presenten elevades densitats a alguns parcs barcelonins que no 

representen el habitat més òptim)(Estrada, 2004) i al sotabosc ben constituït amb llentiscles, 

esbarzers, estepes borreres, etc. (requeriment ecològic important per la seva 

nidificació)(Estrada, 2004) de les pinedes de la Pava i les Maioles.  

La proximitats a les muntanyes del Montbaig-Montpedròs (entre el Garraf-Ordal i el riu 

Llobregat) i a Collserola, on el pit-roig és un nidificant molt comú (Estrada, 2004)(figura 38), 

també podria afavorir aquesta colonització. 
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           Figura 37.  Petita albereda del Camí de la Pineda (Raúl Bastida). 

Delta del Llobregat

Collserola

Garraf
 

Figura 38.  Mapa d’índex d’abundància del pit-roig com a nidificant a Catalunya 

(Estrada, 2004). L’escala de colors de major a menor abundància és: vermell, groc, 

blau i blanc. 

Però el pit-roig mostra preferència per zones bastant humides (per sota de la isohieta de los 

500 mm es fa molt rara)(Estrada, 2004). L’absència o escassetat de sotabosc a una part de les 

pinedes de la plana de Gavà (sobre tot entre la C-31 i el mar)(figura39) i el caràcter més aviat 

eixut del seu clima (amb una pluviometria mitjana anual de 583 mm al nucli urbà del Prat 

entre el 1998-2008, fregant la franja abans esmentada) podrien explicar parcialment que 

durant l’EONPG 2012-13 només s’hagi trobat una parella probable. Per tant, valorant els 
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resultats del període 2012-13 i les escasses evidències reproductores conegudes al Delta del 

Llobregat, podem dir que el pit-roig seria només un nidificant irregular i molt escàs a la plana 

gavanenca. 

 

 
Figura 39.  Sector de la pineda sense sotabosc. La diferencia amb les pinedes per 

sobre de la C-31    és abismal (veure figura 24)(Raúl Bastida). 

Mosquiter ibèric (Phylloscopus ibericus) 

Aquest mosquiter, que fins fa pocs anys es considerava una raça del mosquiter comú 

(Phylloscopus collybita), ha accedit recentment al rang d’espècie en base a diferents 

vocalitzacions, genètica, morfologia i costums migratoris (sembla que hiverna principalment 

a l’oest de l’Àfrica tropical mentre que el Ph.collybita ho fa a la conca 

mediterrània)(Svensson, 2010). Només nidifica al nord i a l’oest de la península ibèrica, al 

nord-oest d’Àfrica i al sud-oest de França (Svensson, 2010). A Catalunya i al Delta del 

Llobregat és un migrador escàs però regular (ICO, 1996-2009). La impossibilitat de 

identificar-lo visualment i la dificultat per diferenciar-lo auditivament del Ph.collybita fan 

que no es conegui a fons la seva distribució i fenologia. 

El 15 de juny, durant els mostrejos de tallarol de casquet, tórtora i bruel, es va trobar un 

exemplar cantant tímidament a una albereda de la pineda de la Pava. Es tracta d’un migrador 

pre-nupcial molt tardà (la majoria d’observacions a Catalunya es concentren als mesos de 

març i abril, sent molt poques les cites al mes de maig)( ICO, 1996-2009). La primavera de 

2013 ha sigut sensiblement més fresca i plujosa que la mitjana dels darrers anys (Observatori 

Fabra). Aquesta anomalia meteorològica podria haver retardat la migració d’algunes espècies 

migratòries. 
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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 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)(Estrada, 2004). A Catalunya és un 

nidificant comú a gran part del territori, sent només absent a bona part del Pirineu i molt 

escàs al Delta de l’Ebre, bona part de la Plana de Lleida i a les denses forests del nord-est 

(Montseny, Guilleries, etc)(Estrada, 2004). Al Delta del Llobregat és un nidificant escàs 

(Gutiérrez et al, 1995) i molt localitzat a les alberedes, pollancredes i pinedes. 

Durant tots els mostrejos de tallarol de casquet, tórtora i bruel, s’ha detectat la seva presència 

a gairebé totes les alberedes i pollancredes de les pinedes per sobre de la C-31 (figura 40), 

estimant unes 9-11 parelles probables. Aquest resultat és lleugerament superior al de 

l’EONPG del 2012 (amb 10 parelles probables)(Bastida, 2012). El major esforç de mostratge 

efectuat al 2013 podria explicar aquesta petita diferència. 

 

Figura 40.  Pollancreda a tocar de la pineda de la Pava on es va trobar un territori 

d’oriol. Aquesta pollancreda és una antiga plantació que a l’actualitat ja no està 

explotada. 

Per tant, malgrat que no es fa un seguiment sistemàtic de l’espècie al conjunt del Delta del 

Llobregat, és molt probable que el nucli reproductor de la plana de Gavà sigui el més 

important de tota la plana deltaica.  
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VALORACIÓ GLOBAL 

L’avaluació de les poblacions de les espècies objecte de l’EONPG 2013 té moltes limitacions 

per que, com s’ha explicat a la introducció, hi ha una manca quasi absoluta d’estudis sobre 

aquets ocells al conjunt de la plana deltaica. 

A continuació, assumint aquesta deficiència i aprofitant l’anàlisi dels resultats d’aquest estudi, 

es fa una valoració per hàbitats (amb un apartat especial pels rapinyaires nocturns) i es 

proposen mesures de gestió per millorar la situació d’aquestes espècies a la plana de Gavà. 

RAPINYAIRES NOCTURNS 

Sembla que la situació dels rapinyaires nocturns (excepte el xot) a la plana gavanenca és 

bastant precària respecte al potencial dels seus hàbitats. Tenint en compte que aquestes 

espècies estan estretament lligades al medi rural, és molt probable que les principals causes 

d’aquesta situació siguin les següents: 

 

- A la plana de Gavà (juntament amb la zona agrícola de Viladecans) trobem 

conreus més intensius (espàrrecs, pastanagues, porros, cebes, etc) que al sector del 

Prat i Sant Boi (amb una horticultura menys intensiva basada en la carxofa, 

enciams, apis, cols, etc)(<http://parcs.diba.cat/web/BaixLlobregat>). La 

intensificació agrícola comporta l’eliminació dels marges (i per tant de moltes 

comunitats d’invertebrats associades i d’atalaies potencials), la desaparició d’erms i 

guarets (i, per tant, de la seva rica fauna invertebrada) i l’abús de fitosanitaris i 

fertilitzants (que redueixen les poblacions de les preses potencials com 

micromamífers i invertebrats). Aquests productes contenen algunes substàncies 

bioacumulables que entren a la xarxa tròfica i provoquen l’enverinament dels 

depredadors per la ingesta de preses intoxicades.  

- La zona agrícola de la plana de Gavà està flanquejada i travessada per cinc vies de 

comunicació, algunes molt transitades: l’autovia C-31, l’autopista C-32, la C-245 de 

Sant Boi a Castelldefels, la B-210 de Viladecans a Castelldefels i l’Avinguda del 

Mar (aquesta última molt concorreguda a l’estiu ja que comunica el nucli urbà de 

Gavà amb la platja)(veure figura 20). Aquesta densa xarxa pot derivar en una 

elevada mortalitat per atropellaments, especialment sobre els joves en dispersió a 

l’estiu. Aquestes baixes fan minvar significativament la capacitat de les poblacions 

afectades per mantenir-se o, fins i tot, per colonitzar nous territoris (Baucells, 

2010). Les poblacions de la zona agrícola del Prat reben una menor pressió viaria 
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(la C-31 no és adjacent als camps de conreu ja que el nucli urbà i el centre 

comercial Carrefour fan de “coixins”).   

- Notable manca de cavitats on niar. A la plana de Gavà només hi ha dos masies (per 

unes 40-50 al sector Prat-Sant Boi)(figura 41) i són molt escasses les construccions 

abandonades, arbre vells amb forats, etc. La resta d’edificacions són construccions 

més petites i “modernes”, pràcticament sense cavitats (moltes tenen sostres 

d’uralita). Malgrat tot, cal esmentar que, històricament, al Delta del Llobregat la 

majoria de masies es van concentrar al sector del Prat, Sant Boi i part de 

Viladecans. Així que és possible que la densitat de mussols comuns i òlibes al 

sector de Gavà mai hagi sigut tant elevada com a les zones esmentades. També cal 

tenir en compte que el mussol comú no depèn només de les masies ja que 

selecciona llocs molts diversos per fer el niu (forats d’arbrers, marges pedregosos, 

piles de pedres, caixes niu, forats al terra, nius abandonats d’altres ocells com 

l’abellerol o la garsa, etc). En canvi, l’òliba és més depenent (a la Plana de Lleida es 

van trobar 93,5% dels nius en construccions humanes)(Baucells, 2010). 

 

 
Figura 41. Mapa del Parc Agrari del Baix Llobregat (ombrejat en verd)(http://parcs.diba.cat/). Els 

dos cercles de la dreta indiquen les zones del Prat, Sant Boi i Viladecans on es concentren la 

majoria de masies (quadrats de color blau) que queden actualment al Delta del Llobregat. El 

polígon de l’esquerra indica la zona agrícola de la plana de Gavà on només queda una masia. 

 

http://parcs.diba.cat/
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Malgrat tot, aquest situació es parcialment reversible ja que la plana de Gavà té potencial per 

acollir millors poblacions d’òliba i mussol comú. La implantació de l’agricultura ecològica o la 

millora d’algunes pràctiques agràries neutralitzaria moltes de les nefastes conseqüències de la 

intensificació agrícola. També seria molt interessant fer un seguiment de les vies ràpides de la 

zona agrícola per valorar si els atropellaments tenen una incidència real sobre les poblacions 

d’aquests rapinyaires nocturns. En cas afirmatiu, s’haurien d’implementar mesures 

correctores com la plantació de pantalles arbrades per alçar el vol, la col·locació de reflectors 

per evitar els enlluernaments, la senyalització dels punts crítics per alertar als conductors, 

campanyes de sensibilització dels conductors per moderar la velocitat en aquets trams, etc.  

 

A curt termini, mentre es van millorant les pràctiques agrícoles, seria molt recomanable 

comprovar que els pagesos no estan utilitzant verins per controlar les plagues de polles 

d’aigua i rosegadors. Aquests verins són bioacumulables i no selectius, i una petita dosi pot 

causar la mort d’un rapinyaire nocturn o qualsevol altre ocell. 

 

La instal·lació de caixes niu (ven acollides pel mussol comú i l’òliba) ajudarien a incrementar 

la disponibilitat de cavitats per niar. En aquesta línia, a mig-llarg termini s’hauria de garantir 

el manteniment de les poques arbredes disperses per la zona agrícola e impulsar la plantació 

d’espècies propícies (àlbers, pollancres, etc). En el cas concret del mussol banyut, a priori, no 

caldria instal·lar plataformes simulant nius de còrvids ja que a les pinedes de la plana de Gavà 

la garsa està àmpliament distribuïda. Aquesta mesura podria tenir els seus beneficis però per 

si sola no serviria per millorar sensiblement la precària situació dels rapinyaires a la plana de 

Gavà. 

 

L’àmplia distribució del xot per les pinedes de la Pava i de les Maioles (veure figura 15) és un 

factor més per afirmar que la pineda és l’hàbitat amb major interès ecològic de la plana de 

Gavà. Recordar que l’EONPG de 2012 (Bastida, 2012) i  l’Atles dels hàbitats i catàleg florístic 

de la plana de Gavà (Seguí, 2006) així ho avalen. 

ZONES AGRÍCOLES 

La situació de les espècies objecte d’aquest estudi lligades a aquets espais oberts de la plana de 

Gavà és, en general, bastant delicada. Els estudis de les darreres dècades mostren una clara 

tendència negativa de les aus lligades a ambients agrícoles tant a nivell europeu com a 

Espanya (figures 42 i 43). 
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Figura 42.  Evolució de les poblacions d’aus de medis agrícoles, 

forestals i d’altres a escala europea (Escandell, 2005-13). 

 

 
Figura 43.  Evolució de les poblacions d’aus a Espanya segons les 

dades obtingudes en el programa SACRE (Seguimiento de aves 

reproductoras de España) de SEO/BiirdLife (Escandell, 2005-13).  

 

La terrerola vulgar, el trobat, la tórtora i la perdiu roja, a Catalunya, tenen preferència per 

hàbitats diferents als que troben a la plana de Gavà: els erms i guarets de secà, i els salobrars 

per la terrerola vulgar, els indrets amb vegetació baixa i poc densa (amb importants clapes de 

sòl nu) pel trobat, els mosaics amb conreus de secà per la tórtora, i àrees de secà cerealista 

alternades amb carrascars i brolles per la perdiu roja (Estrada, 2004).  

  

Tot i així, les zones agrícoles de regadiu poden albergar ambients que, de manera secundària, 

poden seleccionar aquestes espècies. Per exemple, a la zona de regadiu de la Plana de Lleida 

la terrerola vulgar ha arribat a criar en camps de ceba i en els primers estadis dels camps de 

panís (Estrada, 2004). Per tant, està clar que en conreus de regadiu no es poden trobar 

densitats mitjanes o altes d’aquestes espècies.  

 

Segurament, la principal causa per la qual no s’ha trobat cap evidència reproductora de 

terrerola vulgar i trobat, només 2 parelles probables i 1 possible de tórtora, i 1 segura de 

perdiu roja, radica en que la zona agrícola de la plana de Gavà no acull ambients de prou 

qualitat per que aquestes espècies estableixin poblacions viables. Molt probablement, una de 
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les principals raons d’aquesta manca de qualitat seria les conseqüències (abans esmentades) de 

la intensificació agrícola. 

 

La manca de cavitats no és un problema per que no depenen d’elles (la terrerola, el trobat i la 

perdiu roja crien al terra i la tórtora construeix el seu propi niu amb materials vegetals als 

arbrers o arbustos). La mortalitat en vies ràpides tampoc ja que aquestes espècies son diürnes i 

no freqüenten els marges d’aquestes vies per caçar. 

 

En el cas de la tórtora i de la perdiu roja hi ha un factor històric que pot haver condicionat la 

seva situació actual. És molt probable que la transformació, quasi total, dels conreus de secà a 

regadiu durant els S. XIX i S. XX (la tórtora i la perdiu roja prefereixen els de secà)(Estrada, 

2004), i la intensa activitat cinegètica al Delta del Llobregat fins al 1984, afectessin greument 

a les poblacions d’aquesta espècie a la plana deltaica, deixant-les en una situació molt precària 

per poder afrontar les grans transformacions que ha patit la plana deltaica els darrers 50-60 

anys.  

 

Per millorar la situació d’aquestes espècies seria molt recomanable la implantació de 

l’agricultura ecològica o la millora d’algunes pràctiques agràries que neutralitzaria moltes de 

les nefastes conseqüències de la intensificació agrícola. De manera que es possibilitaria la 

recuperació d’erms i guarets on la terrerola i el trobat poden alimentar-se de la fauna 

invertebrada associada, i es conservarien moltes plantes ruderals que formen part fonamental 

de la dieta de la tórtora i la perdiu roja (Ehrlich, 1997). També seria molt recomanable 

l’activitat ramadera extensiva als erms i guarets per controlar la cobertura vegetal i garantir 

l’existència de clapes nues de sòl que permetin fer el niu a la terrerola vulgar i al trobat. De 

retruc, es potenciarien les poblacions nidificants ja existents de cogullades, xoriguers, xots, 

fringíl·lids, cruixidells, etc, i la de moltes espècies migradores e hivernants prioritàries per la 

UE (daurada grossa, corriol pit-roig, gaig blau, etc). 

 

Per afavorir la implantació de l’agricultura ecològica i/o la integrada, caldrien polítiques 

actives de les administracions competents com potenciar els mercats locals i els circuits curts 

de distribució, i condicionar la cessió de terres públiques per la producció agrícola a que es 

faci agricultura ecològica o integrada. En el cas de que no es disposin de terres publiques 

s’haurien d’aplicar mecanismes legals per “convidar” als propietaris de terres agrícoles en 

desús durant molt anys a que els donin una productivitat econòmica respectuosa amb 

l’entorn. També les campanyes publicitàries per promoure entre la ciutadania el consum de 

productes ecològics i de proximitat. 

 

El conflicte entre pagesia i ocells, com s’ha comentat al llarg d’aquesta memòria, no està 

resolt. La quantitat de permisos de caça (uns 300 a tot el Delta i més de 30 a Gavà) i les 
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condicions dels mateixos (massa flexibilitat en els horaris, sense acompanyament dels agents 

rurals, etc.) no semblen el millor escenari per la compatibilització de la caça amb la 

conservació de la fauna. En la memòria de 2012 del Consorci dels espais naturals del Delta del 

Llobregat queda recollida la carta que van adreçar als regidors dels quatre ajuntaments 

membres del consorci per transmetre la seva preocupació pel nombre tan elevat de permisos 

de caça a particulars que s’han donat i la dificultat de control que això genera. 

PINEDES 

Durant l’EONPG 2012 es van trobar molt poques evidències reproductores sobre el tallarol de 

casquet, el bruel i el pit-roig. Tenint en compte que la metodologia emprada al 2012 només 

pretenia obtenir una foto global de les espècies nidificants i que aquestes espècies tenen 

interès a nivell local (al Delta del Llobregat, el tallarol de casquet es considera un nidificant 

excepcional, el bruel només un nidificant possible i el pit-roig un nidificant rar i molt 

localitzat), al 2013 es va decidir fer un seguiment específic per conèixer amb més detall el seu 

estatus a la plana de Gavà. 

 

Malgrat que al 2013 s’ha realitzat un major esforç de mostreig (fins i tot amb reclams pel 

tallarol de casquet i el bruel) els resultats són, a priori, concloents: cap evidència 

reproductora de tallarol de casquet (per 4 parelles probables al 2012)(Bastida, 2012), una 

parella probable de bruel (cap al 2012) i una possible de pit-roig (cap al 2012). 

 

Per tant, encara que l’EONPG 2012 (Bastida, 2012) ens permet afirmar que la situació de les 

espècies lligades a aquets espais forestals de la plana de Gavà és, en general, bastant bona 

(degut en gran part al bon estat de conservació de les pinedes per sobre de la C-31), 

actualment aquestes pinedes tenen les seves limitacions i no presenten les condicions 

ambientals adients per acollir poblacions viables de tallarol de casquet, de bruel i de pit-roig. 

La menor quantitat de mascles canors de xot trobats a la pineda entre la Murtra i l’Avinguda 

del Mar (catalogada com a ZEPA) respecte al sector entre l’Avinguda del Mar i el canal 

olímpic (sense cap figura de protecció)(figura 44), i el fet que les evidències reproductores de 

bruel i pit-roig s’han trobat a les segones, reforcen una de les conclusions extretes a l’EONPG 

2012 (Bastida, 2012): aquesta pineda sense protecció té, com a mínim, tants valors 

ornitològics com la protegida i hauria d’estar catalogada com a ZEPA. 
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Mascle canor de xot

 

Figura 44. Distribució dels mascles canors de xot a la pineda. El polígon vermell 

indica el sector de la pineda protegida com a ZEPA, i el de color lila el sector sense 

cap figura de protecció. 

Per consolidar i millorar l’estat de conservació de l’avifauna de les pinedes de la plana de 

Gavà, seria recomanable implementar algunes accions: 

- Descartar qualsevol projecte que impliqui pèrdua d’aquest habitat forestal. 

- Garantir la pervivència de les taques forestals d’alberedes i pollancredes que 

acullen espècies d’interès local com l’oriol i el tallarol de casquet. 

- Respectar l’estrat arbustiu durant les estassades d’alguns sectors amb una densitat 

arbòria massa elevada per garantir la presència d’espècies que fan el niu als 

arbustos o depenen de les condicions ambientals que propicien aquests arbustos. 

- Regular l’ús públic per reduir les molèsties que provoquen certes activitats 

humanes durant l’època reproductora. 

- Proposar a la UE la catalogació de la pineda de la Pava (entre l’Avinguda del Mar i 

el canal olímpic) com a ZEPA. 

ZONA HUMIDA DE LA MURTRA-MURTRASSA 

La comunitat d’ocells aquàtics nidificants de La Murtra és bastant pobra si la comparem amb 

d’altres espais naturals del Delta del Llobregat amb característiques semblants com Can 

Dimoni i Els Reguerons (zones humides de petita extensió al mig de la zona agrícola i també 

protegides)(taula 2).  
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 Murtra-Murtrassa Can Dimoni Els Reguerons 

Ànec blanc  X  

Collverd X X X 

Morell cap-roig   X 

Cabusset X X X 

Martinet menut  X X 

Polla d’aigua X X X 

Fotja vulgar X X X 

Rascló   X 

Cames llargues  X X 

Bitxac comú   X 

Rossinyol bord X X X 

Trist   X 

Boscarla de canyar X X X 

Balquer ? X X 

Teixidor X X  

TOTALS 7 11 13 

Taula 2 . Llistat qualitatiu d’espècies aquàtiques nidificants a tres zones humides semblants.  

 

Aquesta notable diferència és molt probable que estigui relacionada bàsicament amb la 

qualitat de les seves aigües i amb la manca o precarietat d’algunes comunitats vegetals amb 

joncs i bogues. Per exemple, el bitxac comú, al Delta del Llobregat, nidifica bàsicament en 

jonqueres (bastant extenses a Reguerons i molt escasses a la Murtra i Can Dimoni) i el cames 

llargues precisa aigües poc fondes, sovint estacionals, i illes amb clapes nues on ubicar el niu 

(Estrada, 2004) (a l’estany de la Murtra no es donen aquestes condicions).  

 

Malgrat que al 2013 s’ha realitzat un esforç de mostreig sensiblement més gran que al 2012, 

els mostrejos no han aportat cap espècie nidificant nova per la Murtra (tan sols una possible 

parella de balquer). Tampoc han aportat un increment poblacional per cap espècie malgrat 

que el caràcter reproductor esquiu d’algunes espècies (per exemple el cabusset o el martinet 

menut) i les condicions dels mostrejos del 2012 (els transectes quedaven una mica lluny de la 

Murtra-Murtrassa) feien pensar que es podria haver infravalorat alguna espècie. Però al 2013 

s’han trobat menys parelles de boscarla de canyar (4 al 2013 per 6 al 2012) i de fotja (cap al 

2013 per 1-2 al 2012). 

 

Per algunes espècies com el cabusset (sensible a certes pertorbacions de la qualitat del medi 

aquàtic) sembla que les poblacions haurien disminuït en els darrers 10-15 anys. 

Paradoxalment, les mesures compensatòries per l’ampliació de la depuradora de Gavà i 

Viladecans portades a terme el 2011, i segons els controls de qualitat de l’aigua realitzats pel 
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Consorci dels espais naturals del Delta del Llobregat, ha millorat una mica la qualitat de les 

aigües de la Murtra. De la Murtrassa no es fan aquests controls.  

 

Tenint en compte les petites dimensions de la Murtra-Murtrassa, l’activitat cinegètica al 

voltant d’aquesta zona humida no contribueix a la tranquil·litat que precisen les espècies que 

hi nidifiquen (ni a les que potencialment podrien fer-ho). 

Els mostrejos de 2013 han confirmat el paper important que juga la Murtra-Murtrassa (i fins 

el tot els canals del sector agrícola entre la riera de Canyars i el camí de la Pava) com a zona 

d’alimentació (durant la època reproductora i la dispersió/migració post-nupcial) per la 

majoria d’ardeids que es reprodueixen o estiuegen al Remolar-Filipines i a Cal Tet-ca l’Arana 

(martinet de nit, martinet blanc, bernat pescaire i martinet menut). Totes aquestes dades són 

d’interès local per que demostren que els espais naturals protegits del Delta del Llobregat (de 

baixa extensió, fragmentats i aïllats)(figura 45) són insuficients per garantir les necessitats de 

moltes especies que crien al seu interior. Dels 98km2 de plana deltaica menys d’un 10% (9,2 

km2) tenen alguna figura de protecció. 

 

Figura 45.  Àmbit geogràfic del Delta del Llobregat. S’observa com les zones protegides (ratllades amb vermell) 

són molt petites i fragmentades, i ocupen una part molt petita de tota la plana deltaica (línia perimetral 

vermella). 
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El fet que aquestes espècies (excepte el bernat pescaire) estiguin incloses a l’Annex I de la 

Directiva Aus (Directiva 2009/147/CE) encara confereix més rellevància a aquestes dades. 

Recordar que, des de 1994, la Murtra és ZEPA (Zona d’especial protecció per les aus), la 

figura de protecció de la UE més elevada per la conservació de l’avifauna.  

Per millorar la situació de les espècies aquàtiques de la Murtra-Murtrassa seria molt 

recomanable la implantació de l’agricultura ecològica o la millora d’algunes pràctiques 

agràries que neutralitzaria moltes de les nefastes conseqüències de la intensificació agrícola a 

la seva xarxa hidrogràfica: 

- Eutrofització de les aigües per l’abocament massiu de fertilitzants. També les de la 

xarxa de canals de reg que són tributàries a la Murtra-Murtrassa. 

- Contaminació de les aigües per l’abocament d’alguns de fitosanitaris i/o residus 

sòlids (que provoca la desaparició de gran part de la fauna invertebrada i 

impossibilita el creixement de macròfits submergits) 

- Acumulació de fangs contaminants al llit de les masses d’aigua. 

- Desestructuració i eliminació de la vegetació de ribera i predominança de la 

vegetació nitròfila. 

Paral·lelament s’haurien d’aplicar algunes mesures de restauració:  

- Retirada dels llots contaminats dels canals agrícoles. 

- Restauració dels marges dels canals agrícoles amb canyissars, bogues, alberedes, 

etc., que actualment, la majoria, estan colonitzats per plantes ruderals i exòtiques 

(veure figura 31). 

- Extracció del peixos de mides grans que remouen el fons i provoquen terbolesa a 

l’aigua.  

 

També seria molt útil una regulació i control de l’ús públic mitjançant educadors ambientals, 

panels informatiu i vigilància rutinària per part dels agents rurals. 
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CONCLUSIONS   

 

 Amb aquest estudi s’ha incrementat en 5 espècies el catàleg d’aus nidificants (segures o 

probables) de la plana de Gavà: xot, mussol, òliba, bruel i perdiu roja. 

 

 Tenint en compte les limitacions d’aquest estudi, podem concloure que la situació dels 

rapinyaires nocturns a la plana de Gavà és precària respecte al potencial dels seus 

hàbitats. No s’ha detectat la presència de mussol banyut, només s’ha trobat un mascle 

canor d’òliba (observat només un dia) i la densitat de mascles canors de mussol comú 

és sensiblement més baixa que la d’altres àrees equivalents. Només el xot sembla 

mostrar una àmplia distribució a les pinedes de Gavà. 

 

 La situació dolenta de l’òliba i precària del mussol comú, i l’absència de mussol banyut 

a la plana de Gavà, estarien en consonància amb la situació d’aquestes tres espècies a la 

resta de la plana deltaica. 

 

 La manca d’evidències reproductores per la terrerola vulgar i el trobat durant els 

EONPG 2012-13 indica que, actualment, la plana de Gavà té poc potencial per acollir 

poblacions estables (encara que siguin  petites) d’aquestes espècies. Malgrat tot, no es 

pot descartar que nidifiquin de manera irregular a la zona d’estudi  ja que l’èxit 

reproductor podria dependre de la extensió i de la disponibilitat temporal d’aquets 

camps sense conrear (molt variable cada any). 

 

 La manca d’evidències reproductores pel tallarol de casquet durant l’EONPG 2013 fa 

pensar que la plana de Gavà té poc potencial per acollir poblacions estables (encara 

que siguin  petites) d’aquesta espècie. Crida l’atenció que al 2013, amb un major esforç 

de mostreig (fins i tot amb reclams) que al 2012, no s’hagi trobat cap evidència 

reproductora (al 2012, sense utilitzar reclams es van trobar 4 parelles probables). 

 

 Les dues parelles probables i una possible de tórtora trobades durant l’EONPG 2013 

(dos més que al 2012) fa pensar que, actualment, la plana de Gavà té poc potencial per 

acollir una població viable d’aquesta espècie.  

 

 El fet de trobar només una d’evidència reproductora pel bruel durant els EONPG 

2012-13 fa pensar que la plana de Gavà té poc potencial per acollir poblacions estables 

(encara que siguin  petites) d’aquesta espècie. Les causes podrien estar vinculades a la 
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seva sensibilitat davant la fragmentació de l’hàbitat i a que la seva distribució és 

directament proporcional a l’extensió de la massa forestal. La pineda de la plana 

gavanenca té una extensió molt reduïda (unes 220 Ha), està fragmentada (la C-31 la 

creua longitudinalment), i una gran part està degradada per la construcció de 

nombroses urbanitzacions. 

 

 La comunitat d’ocells aquàtics nidificants de La Murtra (7 espècies) és bastant pobra si 

la comparem amb d’altres espais naturals del Delta del Llobregat amb característiques 

semblants com Can Dimoni i Els Reguerons (15 espècies). Aquesta notable diferència 

està relacionada, segurament, amb la qualitat de les seves aigües i amb la manca o 

precarietat d’algunes comunitats vegetals amb joncs i bogues. 

 

 Malgrat el notable increment en l’esforç de mostreig durant el 2013, les poblacions de 

cabusset, fotja i boscarla de canyar han sortit lleugerament menys nombroses que al 

2012. 

 

 Els resultats obtinguts i les conclusions extretes ens permeten afirmar que l’EONPG 

2013 ha premés completar l’EONPG 2012 i així millorar sensiblement el coneixement 

de les poblacions d’aus que nidifiquen a la plana de Gavà. 
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ANNEXOS 

ANNEX I 

En aquest annex es presenta la taula que recull el catàleg d’espècies nidificants de la plana de 

Gavà objecte d’aquest estudi. També s’inclouen algunes espècies que malgrat no ser objecte 

d’estudi són d’interès local i també s’han censat. 

 RS RPR RPO ER H GA 

Alectoris rufa 1 2 1 P,MC,V AG LC 

Tachybaptus ruficollis 2 3 - P,MC,PR AQ NT 

Fulica atra - - - - AQ LC 

Charadrius dubius - 9-10 - MC,PR AA LC 

Streptopelia turtur - 2 1 MC,V AF LC 

Otus scops - 10-15 - MC AF VU 

Athene noctua - 13-17 - MC,PR AG LC 

Tyto alba - 1 - MC AF VU 

Asio otus - - - - AF NT 

Merops apiaster - - 20-25 V AG LC 

Galerida cristata - 9-10 - MC,PR AG LC 

Calandrella brachydactyla - - - - AG CR 

Anthus campestris - - - - AG LC 

Erithacus rubecula - - 1 V FO LC 

Sylvia atricapilla - - - - FO LC 

Acrocephalus scirpaceus - 4 - MC AQ LC 

Acrocephalus arundinaceus - - 1 V AQ LC 

Regulus ignicapilla - 1 - MC FO LC 

Oriolus oriolus - 9-11 - MC AF LC 

*Les dades s’ofereixen en nombre de parelles, tot i que en algunes espècies els mascles canors mantenen 

territoris sense que es pugui afirmar si estan aparellats o no. 
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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. 

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. 

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). 
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GA = CLASSIFICACIÓ DE L’ESPÈCIE EN BASE A LES CATEGORIES DEL GRAU 

D’AMENAÇA DE LA UICN (Unió Internacional per a la Conservació de la Natura)  A 

CATALUNYA : ANTON, M., ESTRADA, J. & HERRANDO, S. Estatus d’amenaça dels ocells 
nidificants de Catalunya 2012. ICO. Barcelona).  

- Espècies amenaçades: incloses en les categories NT (propera a l’amenaça), VU 

(vulnerable), EN (en perill) i CR (en perill crític). 

- 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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ANNEX II 

En aquest annex es recullen els mapes de tots els mostrejos on s’ubiquen les localitzacions de 

les espècies detectades (tant de rapinyaires nocturns com dels passeriformes forestals i 

agrícoles, i de les aquàtiques de la Murtra-Murtrassa).  

Els cercles més petits indiquen el lloc exacte on s’ha localitzat visualment l’ocell, mentre que 

els cercles més grans indiquen la zona on s’ha localitzat auditivament l’ocell. 

1) Mapes dels mostrejos de rapinyaires nocturns 
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Mapa 1.  Mostreig del 9/4/2013 
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Mapa 2.  Mostreig del 9/4/2013 
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Mapa 3.  Mostreig del 16/4/2013 
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Mapa 4.  Mostreig del 6/5/2013 
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Mapa 5.  Mostreig del 6/5/2013 
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13

9-15 = 
punts d’escolta

Mascle canor
de mussol comú

Mapa 6.  Mostreig del 13/5/2013 
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23

Mascle canor
de mussol comú

16-17-19-23= 
punts d’escolta

Mascle canor
de xot

Mapa 7.  Mostreig del 27/5/2013 
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18
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22

18-20-21-22 = 
punts d’escolta

Mascle canor
de mussol comú

Mapa 8.  Mostreig del 27/5/2013 

Mascle canor
de xot

Mascle canor
de mussol comú

Mapa 9.  Mostreig complementari del 31/5/2013 
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Mapa 10.  Mostreig del 6/6/2013 
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4-5-6 = 
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Mapa 11.  Mostreig del 6/6/2013 
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Mascle canor
de mussol comú

Mapa 12.  Mostreig complementari del 10 i 21/6/2013 
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9-15 = 
punts d’escolta

Mascle canor
de mussol comú

Mascle canor
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Mapa 13.  Mostreig del 11/6/2013 
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Mascle canor
de mussol comú

Mapa 14.  Mostreig complementari del 17/6/2013 

16

17

19

23

16-17-19-23= punts 
d’escolta

Mascle canor
de xot

Mascle canor
de mussol comú

Mapa 15.  Mostreig del 20/6/2013 
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18

20

21

22

18-20-21-22 = 
punts d’escolta

Mascle canor 
de xot

Mascle canor
de mussol comú

Mapa 16.  Mostreig del 20/6/2013 
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Mascle canor
de mussol comú

Mapa 17.  Mostreig complementari del 20/6/2013 

 

Mascle canor
de mussol comú

Mapa 18.  Mostreig complementari del 22/6/2013 

 



Les aus nidificants de Gavà II 
 

95 
 

Mascle canor
de mussol comú

Mapa 19.  Mostreig complementari del 24/6/2013 
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Mascle canor
de mussol comú

Mapa 20.  Mostreig complementari del 30/6/2013 
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Mascle canor
de mussol comú

Mapa 21.  Mostreig complementari del 4/7/2013 

 

Mascle canor
de mussol comú

Mapa 22.  Mostreig complementari del 8/7/2013 
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2) Mapes dels mostrejos de tallalrol de casquet, tórtora i bruel 

1

2
3

5

6

8 9

10

1-10 = punt
s d’escolta

7

Territori de 
tórtora vulgar

Mapa 23.  Mostreig del 8/6/2013 
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15

11-20 = 
punts d’escolta
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20
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13
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14

Territori de
tórtora vulgar

Mapa 24.  Mostreig del 8/6/2013 
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Territori de 
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Mapa 25.  Mostreig del 15/6/2013 
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Mapa 26.  Mostreig del 16/6/2013 
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1-10 = 
punts d’escolta

Territori de 
tórtora vulgar

7

Mapa 27.  Mostreig del 22/6/2013 
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11-20 = 
punts d’escolta
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Territori de 
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Mapa 28.  Mostreig del 23/6/2013 
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17
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11-20 = 
punts d’escolta
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Territori de 
tórtora vulgar

Mapa 29.  Mostreig del 30/6/2013 
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punts d’escolta
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Territori de 
tórtora vulgar

Mapa 30.  Mostreig del 4/7/2013 
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3) Mapes dels mostrejos de terrerola vulgar i trobat. El 3 de juny es va fer un mostreig 

però no s’ha inclòs cap mapa per que no es va detectar cap de les espècies objecte 

d’estudi. Pel punt de mostreig 13 es va fer un mapa a part per que queda molt apartat 

dels restants 12 punts. Tampoc s’ha inclòs cap mapa d’aquest punt per la mateixa raó. 

1
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6

7

8

9

10

11
12

1-12 = 
punts d’escolta

Territori de 
tórtora vulgar

Mapa 31.  Mostreig del 10/6/2013 
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Territori de 
tórtora vulgar

1-12 = 
punts d’escolta

Mapa 32.  Mostreig del 21/6/2013 
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4) Mapes dels mostrejos d’ocells aquàtics de la Murtra-Murtrassa. D’alguns mostrejos de 

la Murtrassa no s’ha inclòs cap mapa per que no es va detectar cap de les espècies 

objecte d’estudi. 

 

1

2

3

1

A.Scirpaceus cantant

Tachybaptus ruficollis

Transecte 1

Mapa 33.  Mostreig del 11/6/2013 
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4

A.Scirpaceus cantant

Transecte 2
 

Mapa 34.  Mostreig del 11/6/2013 
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2

1

Tachybaptus ruficollis

Transecte 3

Fulica atra

Mapa 35.  Mostreig del 11/6/2013 
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1

1

A.Scirpaceus cantant

Tachybaptus ruficollis

Transecte 1

Mapa 36.  Mostreig del 20/6/2013 
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2

3

Transecte 3

Tachybaptus ruficollis

Mapa 37.  Mostreig del 20/6/2013 
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1

2

1

1

A.Scirpaceus cantant

Tachybaptus ruficollis

Transecte 1

A.arundinaceus cantant

Mapa 38.  Mostreig del 24/6/2013 
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2

Transecte 3

Tachybaptus ruficollis

Mapa 39.  Mostreig del 24/6/2013 
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1

2

1

A.Scirpaceus cantant

Transecte 1

Mapa 40.  Mostreig del 30/6/2013 
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3

A.Scirpaceus cantant

Transecte 2
 

Mapa 41.  Mostreig del 30/6/2013 
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1

2

Transecte 3

Tachybaptus ruficollis

Mapa 42.  Mostreig del 30/6/2013 
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1

2

3

Transecte 3

Tachybaptus ruficollis

Mapa 43.  Mostreig del 4/7/2013 
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1

Transecte 1

Tachybaptus ruficollis

Mapa 44.  Mostreig del 12/7/2013 
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2

3

Transecte 3

Tachybaptus ruficollis

Mapa 45.  Mostreig del 12/7/2013 
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1

Transecte 1

Tachybaptus ruficollis

Mapa 46.  Mostreig del 21/7/2013 
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2

3

Transecte 3

Tachybaptus ruficollis

Mapa 47.  Mostreig del 21/7/2013 
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1

2

Transecte 3

Tachybaptus ruficollis

Mapa 48.  Mostreig del 28/7/2013 
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ANNEX III 

En aquest annex es presenten les taules de tots els mostrejos (tant de rapinyaires nocturns 

com dels passeriformes forestals i agrícoles) on es detallen el número d’individus detectats en 

cada punt d’escolta/observació (P) i el recull d’observacions d’altres espècies que no són 

objecte d’aquest estudi però que són interessants per diferents motius. Per les aquàtiques de la 

Murtra-Murtrassa s’han fet transectes en lloc de punts d’escolta/observació, així que cada 

taula és un transecte i a la primera columna s’indica amb un número la ubicació de 

l’observació de l’ocell al mapa, a la segona l’espècie, a la tercera les observacions (sexe, edat, 

comportament, etc) i a la quarta  el recull d’observacions d’altres espècies que no són objecte 

d’aquest estudi però que són interessants per diferents motius. 

1) Taules dels mostrejos de rapinyaires nocturns. 

Taula 1.  Mostreig del 9/4/2013 

 Otus 
scops 

Athene 
noctua 

Tyto 
alba 

Asio 
otus 

Altres espècies d'nterès 

P1 - - - -  

P2 1 - - - 1 N.nycticorax sobrevolant la zona cap al NE 

P3 4 1 - -  

P4 2 - - -  

P5 3 - - -  

P6 - - - -  

P7 - - - -  

P8 - - - -  

 

Taula 2.  Mostreig del 16/4/2013 

 Otus 
scops 

Athene 
noctua 

Tyto 
alba 

Asio 
otus 

Altres espècies d'nterès 

P9 - 1 - - 2 A.cinerea i 1 A.purpurea cap a l’O 

P10 - 1 - -  

P11 - 1 - -  

P12 - 2 - -  

P13 - 1 - -  

P14 - - - -  

P15 - 1 - -  
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Taula 3.  Mostreig del 24/4/2013 

 Otus 
scops 

Athene 
noctua 

Tyto 
alba 

Asio 
otus 

Altres espècies d'nterès 

P16 - - - -  

P17 - - - -  

P18 - - - -  

P19 - - - -  

P20 - - - -  

P21 - - - -  

P22 - - - -  

P23 - - - -  

 

Taula 4.  Mostreig del 6/5/2013 

 Otus 
scops 

Athene 
noctua 

Tyto 
alba 

Asio 
otus 

Altres espècies d'nterès 

P1 2 - - - 1 M.striata 

P2 1 - - -  

P3 1 - - -  

P4 3 - - -  

P5 3 - - -  

P6 - - - -  

P7 - - - -  

P8 - - - -  

 

Taula 5.  Mostreig del 13/5/2013 

 Otus 
scops 

Athene 
noctua 

Tyto 
alba 

Asio 
otus 

Altres espècies d'nterès 

P9 - 1 - -  

P10 - 2 - - 3 N.nycticorax en vol baix cap a la Murtra  

P11 - - - -  

P12 - - - -  

P13 - 1 - -  

P14 - 1 - -  

P15 - 1 - -  
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Taula 6.  Mostreig del 27/5/2013 

 Otus 
scops 

Athene 
noctua 

Tyto 
alba 

Asio 
otus 

Altres espècies d'nterès 

P16 2 1 - - 1 E.rubecula reclamant i 1 O.oriolus a una albereda 

P17 - - - -  

P18 - - - -  

P19 - 3 - -  

P20 - 1 - -  

P21 - 1 - -  

P22 - - - -  

 

Taula 7.  Mostreig del 6/6/2013 

 Otus 
scops 

Athene 
noctua 

Tyto 
alba 

Asio 
otus 

Altres espècies d'nterès 

P1 2 - - -  

P2 1 - - -  

P3 2 1 - -  

P4 2 - - -  

P5 3 - - -  

P6 - - - -  

P7 - - - -  

P8 - - - -  

 

Taula 8.  Mostreig del 11/6/2013 

 Otus 
scops 

Athene 
noctua 

Tyto 
alba 

Asio 
otus 

Altres espècies d'nterès 

P9 - 2 - -  

P10 - 1 - -  

P11 - 3 - -  

P12 - 1 - - 1 A.cinerea sobrevolant la Murtrassa 

P13 - 3 - -  

P14 - - 1 -  

P15 - - - - 1 A.cinerea sedimentada sobre una palmera 
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Taula 9.  Mostreig del 20/6/2013 

 Otus 
scops 

Athene 
noctua 

Tyto 
alba 

Asio 
otus 

Altres espècies d'nterès 

P16 1 1 - -  

P17 - - - - 1 A.cinerea sobrevolant la zona 

P18 - - - - 1 F.tinnunculus caçant insectes quasi de nit 

P19 - 1 - - 1 N.nycticorax sobrevolant la zona cap a l'E, i 1 

A.cinerea aterra a la zona 

P20 - - - -  

P21 - - - -  

P22 - - - -  

P23 1 2* - -  

*Un dels dos ex. es va observar fora de cens, a un forat d'un arbre gran sense fulles del Camí de la Sendera, el 

mateix del punt d'escolta 23 
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2) Taules dels mostrejos de Sylvia atricapilla, Streptopelia turtur i Regulus ignicapilla. 

Taula 10.  Mostreig del 8/6/2013 

 Sylvia 
atricapilla 

Streptopel
ia turtur 

Regulus 
ignicapilla 

Altres espècies d'nterès 

P1 - - - 1 territori d'O.oriolus i 1 A.noctua escoltat 

P2 - - - 1 territori d'O.oriolus i 40 M.apiaster aturats a una 

albereda 

P3 - - -  1 N.nycticorax i 2 E.garzetta a la zona agrícola, i 1 

territori d'O.oriolus 

P4 - 1* -  

P5 - - -  

P6 - - - 1 M.striata 

P7 - - -  

P8 - - 1** 1 territori d’O.oriolus 

P9 - - -  

P10 - - -  

P11 - - -  

P12 - 2*** -  

P13 - - -  

P14 - - - 1 O.scops escoltat 

P15 - - - 1 R.pendulinus escoltat 

P16 - - -  

P17 - - -  

P18 - - - 1 territori d'O.oriolus 

P19 - - -  

P20 - - -  

* Aturat a un cable del Camí de la Pava. 

** Cantant insistentment. 

*** Un d'ells cantant. 
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Taula 11.  Mostreig del 15/6/2013 

 Syivia 
atricapilla 

Streptopel
ia turtur 

Regulus 
ignicapilla 

Altres espècies d'nterès 

P1 - - - 1 territori d'O.oriolus 

P2 - - - 1 territori d'O.oriolus i uns 50 M.apiaster aturats a una 

albereda 

P3 - - - 1 territori dO'.oriolus 

P4 - - -  

P5 - - -  

P6 - - - 1 territori d'O.oriolus 

P7 - - -  

P8 - - 1* 1 territori d'O.oriolus i 1Ph.ibericus cantant 

P9 - - -  

P10 - - - 1 territori d'O.oriolus 

*Cantant insistentment 

 

Taula 12.  Mostreig del 16/6/2013 

 Syivia 
atricapilla 

Streptopelia 
turtur 

Regulus 
ignicapilla 

Altres espècies d'nterès 

P11 - - -  

P12 - 1* -  

P13 - - -  

P14 - 1** - 1 territori d'O.oriolus 

P15 - - - 1 territori d'O.oriolus 

P16 - - -  

P17 - - -  

P18 - - - 1 territori d'O.oriolus 

P19 - - -  

P20 - - -  

* Cantant 

** Cantant 
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Taula 13.  Mostreig del 22/6/2013 

 Syivia 
atricapilla 

Streptopelia 
turtur 

Regulus 
ignicapilla 

Altres espècies d'nterès 

P1 - - - 1 territori d'O.oriolus i 1 A.noctua 

P2 - 1*  - 1 territori d'O.oriolus i uns 40 M.apiaster aturats a 

una albereda 

P3 - - - 1 territori d'O.oriolus 

P4 - - -  

P5 - - -  

P6 - - - 1 territori d'O.oriolus 

P7 - - -  

P8 - - - 1 territori d'O.oriolus 

P9 - - -  

P10 - - - 1 territori d'O.oriolus 

* Cantant 

 

Taula 14.  Mostreig del 23/6/2013 

 Syivia 
atricapilla 

Streptopelia  
turtur 

Regulus 
ignicapilla 

Altres espècies d'nterès 

P11 - - -  

P12 - - -  

P13 - 2* - 1 R.pendulinus a una albereda 

P14 - - - 1 territori d'O.oriolus 

P15 - - -  

P16 - - -  

P17 - - -  

P18 - - - 1 territori d'O.oriolus 

P19 - - -  

P20 - - -  

* Cantant insistentment 



Les aus nidificants de Gavà II 
 

127 
 

Taula 15.  Mostreig del 29/6/2013 

 Syivia 
atricapilla 

Streptopelia 
turtur 

Regulus 
ignicapilla 

Altres espècies d'nterès 

P1 - - - 1 territori d'O.oriolus i 1 A.noctua 

P2 - - - 1 territori d'O.oriolus i uns 20 M.apiaster aturats a una 

albereda 

P3 - - - 1 territori d'O.oriolus 

P4 - - -  

P5 - - - 1 territori d'O.oriolus i 2 adults junts d’E.rubecula 

P6 - - -  

P7 - - -  

P8 - - -  

P9 - - -  

P10 - - - 1 territori d'O.oriolus 

 

Taula 16.  Mostreig del 30/6/2013 

 Syivia 
atricapilla 

Streptopelia 
turtur 

Regulus 
ignicapilla 

Altres espècies d'nterès 

P11 - - -  

P12 - - -  

P13 - - -  

P14 - 1 - 1 territori d'O.oriolus 

P15 - - -  

P16 - - -  

P17 - - -  

P18 - - - 1 territori d'O.oriolus 

P19 - - -  

P20 - - -  

* Cantant 
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Taula 17.  Mostreig del 8/7/2013 

 Syivia 
atricapilla 

Streptopelia 
turtur 

Regulus 
ignicapilla 

Altres espècies d'nterès 

P1 - - -  

P2 - - -  

P3 - - - 1 territori d'O.oriolus 

P4 - - -  

P5 - - -  

P6 - - -  

P7 - - -  

P8 - - -  

P9 - - -  

P10 - - - 1 territori d'O.oriolus 

P11 - - -  

P12 - 1 - 1 adult d’A.rufa amb 3 pollets de pocs dies a un 

camp a tocar de la riera de Canyars, i 1 A.noctua a 

una casa sense habitar de la pineda 

P13 - - -  

P14 - - -  

P15 - - -  

P16 - - - 1 territori d'O.oriolus 

P17 - - -  

P18 - - - 1 territori d'O.oriolus 

P19 - - -  

P20 - - -  

*Cantant 
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3) Taules dels mostrejos de Calandrella brachydactyla y Anthus campestris. 

Taula 18.  Mostreig del 3/6/2013 

 Calandrella 
brachydactyla 

Anthus 
campestris 

Altres espècies d'nterès 

P1 - -  

P2 - - 1 E.garzetta sobrevolant la zona cap a l’O 

P3 - - 3-4 A.cinerea sobrevolant la zona cap a l’O 

P4 - -  

P5 - -  

P6 - - 2 parelles de A.rufa 

P7 - -  

P8 - - 1 A.rufa cantant 

P9 - -  

P10 - -  

P11 - -  

P12 - - 1 possible A.noctua volant 

P13 - -  

 

Taula 19.  Mostreig del 10/6/2013 

 Calandrella 
Brachydactyla 

Anthus 
campestris 

Altres espècies d'nterès 

P1 - - 1 E.garzetta sobrevolant la zona cap a l’O 

P2 - - 1 A.cinerea sedimentat a la zona 

P3 - - 1 E.garzetta sobrevolant la zona cap a l’O 

P4 - -  

P5 - - 2 S.turtur a un camp llaurat, 1 A.noctua a l'edifici abandonat i 1 

E.garzetta a un canal 

P6 - -  

P7 - -  

P8 - -  

P9 - -  

P10 - -  

P11 - - 1 E.garzetta aturat a un cable de la llum 

P12 - -  

P13 - - 1 E.garzetta a un canal agrícola 
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Taula 20.  Mostreig del 21/6/2013 

 Calandrella 
brachydactyla 

Anthus 
campestris 

Altres espècies d'nterès 

P1 - - 1 A.noctua a un Acer negundo del mateix camí 

P2 - -  

P3 - - 2 L.audouinii sobrevolant la zona cap a l'E 

P4 - -  

P5 - -  

P6 - -  

P7 - - 1 A.rufa cantant a un camp proper i 2 E.garzetta sobrevolant la 

zona cap a l’O 

P8 - - 1 S.turtur a un cable de la llum 

P9 - - 1 A.rufa cantant 

P10 - - 1 A.noctua a un edifici abandonat i 4 A.purpurea sobrevolant 

zona cap l'O 

P11 - -  

P12 - -  

P13 - -  
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4) Taules dels mostrejos dels ocells aquàtics de la Murtra-Murtrassa. 

Taula 21.  Mostreig del 11/6/2013 

 

 Espècie Observacions Altres espècies d'nterès 

1 A. scirpaceus 1 ex. cantant -Un immadur de N.nycticorax a una illeta 

de l'estany de la Murtra 

-Estol de 8 A.purpurea sobrevolant la 

zona cap a l’O 

-1 A.cinerea sedimentada a la Murtrassa 

-1 R.pendulinus a l’albereda de la masia 

-Un mascle d'O.oriolus cantant a 

l'abereda-pineda a tocar de la Murtra 

2 A. scirpaceus 1 ex. cantant 

3 A. scirpaceus 1 ex. cantant 

4 A. scirpaceus 1 ex. cantant 

1 T.ruficollis 1 adult cabussant-se 

2 T.ruficollis 2 adults, un d'ells incubant al 

niu de la comporta 

1 F.atra 1 adult a una illeta 

 

Taula 22.  Mostreig del 20/6/2013 

 Espècie Observacions Altres espècies d'nterès 

1 A.scirpaceus 1 ex. movent-se entre el 

canyissar 

 

1 T.ruficollis 1 adult 

2 T.ruficollis 1 parella, un d'ells incubant 

al niu de la comporta i l'altre 

aportant material al niu 

3 T.ruficollis 1 adult fent curts vols per 

"marcar territori" 

 

Taula 23.  Mostreig del 24/6/2013 

 Espècie Observacions Altres espècies d'nterès 

1 A.scirpaceus 1 ex. cantant -2 E.astrild sobrevolant la Murtrassa cap a 

l’E 2 A.scirpaceus 1 ex. cantant 

1 T.ruficollis 1 adult portant material pel 

niu  

2 T.ruficollis 2 adults, un d'ells incubant al 

niu de la comporta 

1 A.arundinaceus 1 cantant timidament 
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Taula 24.  Mostreig del 30/6/2013 

 Espècie Observacions Altres espècies d'nterès 

1 A.scirpaceus 1 ex. movent-se pel canyissar -1 jove/femella d’I.minutus a la Murtrassa 

- 1 A.noctua a un edifici abandonat 

- 10-15 M.apiaster a l'abereda-pineda a 

tocar de la Murtra 

-2 E.satrild sobrevolant la Murtrassa cap a 

l’E 

2 A.scirpaceus 1 ex. cantant 

3 A.scirpaceus 1 ex. cantant 

1 T.ruficollis 2 adults al niu de la comporta 

amb dos polls de pocs dies 

2 T.ruficollis 2 adults junts, un d'ells 

cantant 

 

Taula 25.  Mostreig del 4/7/2013 

 Espècie Observacions Altres espècies d'nterès 

1 T.ruficollis 2 adults al niu de la comporta 

amb dos polls de pocs dies 

-1 adult de N.nycticorax aterrant a 

l’estany de la Murtra 

- 3 A.cinerea sobrevolant la zona cap a 

l’O 

- 1-2 A.hypoleucos (primers migradors 

post-nupcials) 

2 T.ruficollis 2 parelles marcant territori 

3 T.ruficollis 1 ex. a un niu a tocar de la 

presa 

 

Taula 26.  Mostreig del 12/7/2013 

 Espècie Observacions Altres espècies d'nterès 

1 T.ruficollis 1 adult -2 N.nycticorax sobrevolant la Murtrassa 

cap a l’O 

-1 jove/femella d’I.minutus, 1 

R.pendulinus i 1 E.satrild a la Murtrassa 

-1 A.cinerea, 1 E.garzetta, 2 Ch.dubius, 3 

A.hypoleucos i 4 T.ochropus sedimentats 

a la Murtra  

- 1 A.noctua a un edifici abandonat 

2 T.ruficollis 1 parella i 2 adults 

3 T.ruficollis 1 parella amb 3 polls de pocs 

dies a un niu a tocar de la 

presa 

 

Taula 27.  Mostreig del 21/7/2013 

 Espècie Observacions Altres espècies d'nterès 

1 T.ruficollis 2 adults junts -3 N.nycticorax, 1 jove/femella 

d’I.minutus, 1 A.cinerea i 2-3 E.satrild al 

canyissar de la Murtrassa 

- 1 adult de N.nycticorax, 10 E.garzetta, 2 

A.cinerea, 5 H.himantopus, 13 Ch.dubius, 
6 A.hypoleucos i un míinim de 15 

M.apiaster sedimentats a la Murtra 

2 T.ruficollis 4 adults separats, no semblen 

aparellats 

3 T.ruficollis 1 adult amb 1 polls de pocs 

dies a un niu a tocar de la 

presa 
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Taula 28.  Mostreig del 28/7/2013 

 Espècie Observacions Altres espècies d'nterès 

1 T.ruficollis 2 adults junts, que semblen 

aparellats, un jove i un adult 

-1 N.nycticorax sobrevolant la Murtrassa 

cap a l’E 

-1 R.pendulinus i 4-5 E.satrild al 

canyissar de la Murtrassa 

- 1 adult i 1 immadur de N.nycticorax, 35 

E.garzetta, 1 A.cinerea, 1 H.himantopus, 
4 Ch.dubius, 4 A.hypoleucos, 1 T.totanus, 
2 T.ochropus, un mínim de 10 M.apiaster 

i 1 M.flava sedimentats a la Murtra 

2 T.ruficollis 1 adult amb 3 polls de poques 

setmanes a tocar de la presa 

 


