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ABSTRACT 

Record of Hawfinch (Coccothraustes coccothraustes) in the Baix Maresme. 

A minimum of 15 Hawfinches were recorded in the Baix Maresme from February to April. 

Des del dia 15-2-86 (primera observació de 15 exemplars com a mínim), fins el 5-4-86 (1 

exemplar), veiem sense interrupció exemplars de durbec localitzats en un lloc molt concret 

del terme municipal de Teia (41,29N/02,19E, 125 m.s.n.m.). 

L'hibitat, molt localitzat, ve donat per la presbncia de quatre grans lladoners (W 
australis). D'aquests arbres veiem els durbecs com s'alimenten dels pinyols del seu fruit: els 

Iladons, que cerquen per terra sota els arbres. 

Durant tota la quinzena de febrer i la primera de mars, el grup és nombrós, oscil.lant 

entre 10-15 exemplars. Posteriorment, fins a finals de mars, els exemplars varien entre 3-5. 

Finalment a l'abril només en veiem 1 exemplar el dia 5-4-86. 
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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 (o). 
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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 mist-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 
glutinou) situat a la desembocadura del riu Tordera (Blanes), una mallerenga 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 collybita). 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, comenpven a 

estar també sense plomes. 


