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OBSERVACIO HIVERNAL DE FUMARELL NEGRE -) AL RIU 

SENIA (Montsih) 

Abel Julien i Vila 

Tamarit 128, ler 2a 

08015 Barcelona 

ABSTRACT 

Winter record of Black-Winged Tern (Chlidonias niper) in the river Senia, Montsii, 

Catalonia. 

A bird moulting to adult breeding plumage was obsemed on 5 January 1986 at the 
mouth of the river Senia. This is the third winter record of this species for the 

CataladLevantine coast. 

Conjuntament amb F. Latre i G. Gargallo, es va observar un fumarell negre 

(Chlidonias niper) el dia 5 de gener de 1986 a la desembocadura del riu Sknia (MontsiB). 

L'ocell va apareixer després d'una pluja intensa i volava en direcció nord. Presentava u n  

plomatge gairebé de cria en un estat de muda molt avanqat ja que el cos i el cap es veien 

practicament negres amb només alguna clapa de plomes blanques. 

El fumarell negre es troba regularment en migració a Catalunya i hi estiueja de tant en 

tant, havent-hi, pero, un únic any en que s'hagi comprovat la seva reproducci6 

(MUNTANER et al., 1984). Als Pai'sos Catalans existeixen dues cites hivernals anteriors 

a la present, una de 16 exemplars a Gavh i una altra de 150 a 1'Albufera de Valencia 

(FERRER, 1986). 
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ALBINISME PARCIAL DE MERLA (Turdus merula) 

Ferran Latre i Cortina 

Les Cases d'Alcanar 

Montsia 

ABSTRACT 

Partia1 albinism of Blackbird (Turdus merda) 

The capture and subsequent controls of a sernialbine male adult Blackbird are 

discussed. 

El dia 31 de desembre de 1982 a la finca d'el Pla, a les Cases dlAlcanar, (Montsii), es 

va capturar una merla mascle adult (codi EURING 4) amb el plomatge parcialment albí. 

Les zones blanques, que eren principalment als flancs i costats del cap, contrastaven molt 

amb el plomatge negre del cos de l'ocell. Aquest mateix individu fou controlat 1'1 de 

gener de 1984 i el 4 de gener de 1985, després d'haver fet dues mudes parcials i dues de 

completes entre primera i Última captura. 


