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En el decurs d'aquests dies podem anellar 6 individus repartits en les següents dates: 

el 15-2-86,2 exemplars ( d i Q ); 12-3-86,2 exemplars ( d i Q  ); 13-3-86, 1 exemplar ( Q  ); 

31-3-86, 1 exemplar (d). 
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ABSTRACT 

Probable depredation of Chiffchaff by Great Tit. 

This note records a case of a Great Tit killing and eating a Chiffchaff in Blanes 

(Catalonia). Both birds had been rnist-netted and the Chiffchaff had been partially eaten 

and lacked both eyes, part of the brain and most of the feathering. 

El dia 1 de Novembre de 1986, hom va capturar dins d'un bosc de verns (Alnus 
plutinosa) situat a la desembocadura del riu Tordera (Blanes), una rnallerenga carbonera 

(Parus major) mascle adult d'edat 10 (codi EURING); el qual abans d'enredar-se a la 

xarxa japonesa sembla ser que va matar i devorar parcialment un mosquiter groc petit 

(Phylloscopus col&&). Aquest últim, es trobava agafat a la part baixa de la xarxa tocant 

el terra i tenia el cap separat uns 10 cm de la resta del cos, sense cervell ni ulls. La part 

dorsal estava completament desplomada, i les zones pectoral i ventral, comencaven a 

estar també sense plomes. 
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Suposem que va ser aquesta espkcie i no un altre depredador (com els descrits per 

TOMAS, (1985)) el que va matar el mosquiter, ja que malgrat estar enredada, la 

mallernga continuava arrencant les últimes plomes existents. També cal esmentar, que 

no hi havia senyals externs de cap tipus (forats a la xarxa, petjades, etc.) que donessin a 

entendre la intervenció d'un altre depredador. 

Cal assenyalar que, si be la dieta d'aquesta espkcie esta composta principalment 

d'insectes, llavors, fruits secs i brots d'arbres, també sembla ser que depreda sobre altres 

espkcies d'ocells, si bé sobre aquest fet únicament tenim referkncies depredant sobre 

polls (NOVAL, 1975), encara que en captivitat s'ha comprovat que també depreda sobre 

ocells adults (ROSS, 1978). 
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