
GENER 2004 
 
Segurament feia molt de temps que durant un mes de gener no es podien observar tant 
ocells a la zona de l’estany , sobretot l’ànec collverd Anas platyrynchos que gràcies a la 
prohibició de caçar s’han mantingut ,amb més o menys exemplars,  tot el mes a l’estany 
, amb un màxim de 92 exemplar el dia 17 quant es va realitzat el cens d’hivernants 
(ADGA, JVCB, JVLA, ICAA, MGMA), aquest mateix dia també es va observar un 
exemplar de xarxet Anas crecca (ADGA, JVCB, JVLA, ICAA, MGMA).  
   
A banda de collverds també hem de fer esment d’altres ocells que aquest mes de gener 
s’han pogut observat sempre i fins i tot , alguns han sigut  força abundosos com el 
bernat pescaire Ardea cinerea, amb un màxim de 12 exemplar el dia 29 (JVLA) , El 
martinet blanc Egretta garzetta, amb un màxim de 8 exemplar del dia 15 (HMPA) fins 
el dia 17  (ADGA, JVCB, JVLA, ICAA, MGMA) o l’esplugabous Bubulcus ibis que 
de forma irregular alguns exemplars utilitzen els arbres del centre de l’estany com a 
dormider  per passar-hi la nit, màxim de 12 exemplar el dia 17 (ADGA, JVCB, JVLA, 
ICAA, MGMA)  però també es veuen durant el dia ,16 exemplars el dia 1 al migdia 
(JVLA).  
 
El corb marí Phalacrocorax carbo una espècia que fins fa pocs anys no s’observava 
gaire aquest més s’ha vist quasi cada dia parat en els pollancres mort que hi ha a 
l’estany, amb un màxim de 4 exemplars el dia 29 (JVLA)  
 

 
Corb marí Phalacrocorax carbo 

 
El becadell Gallinago gallinago s’ha anat veient tot el més , el dia 17 se’n varen contar 
25 exemplars (ADGA, JVCB, JVLA, ICAA, MGMA) , la xivita Tringa ochropus , 
només s’ha pogut observar el dia 17 amb un exemplar (ADGA, JVCB, JVLA, ICAA, 
MGMA) i el dia 29 es va poder observar un grup d’uns 50 exemplar de Fredeluga 
Vanellus vanellus que van passar volant per sobre l’estany però no es varen aturar.  
 
Altres ocells que podem destacar són, la polla d’aigua Gallinula chloropus i el rasclò 
Rallus aquaticus que s’observen habitualment  per la sèquia, màxim de 6 i 3 exemplar 
el dia 17 respectivament (ADGA, JVCB, JVLA, ICAA, MGMA).Les cornelles corvus 
corone corone s’han anat observant tot el mes amb un màxim de 12 exemplar el dia 20 
(JVLA) a l’igual que el gavià argentat Larus michahellis un exemplar s’ha anat veient 
varis dies del mes (Di. Ob.)     
 
 
Pel que fa els ocells mes petits , els passeriformes,  es continuen veien molt 
repicatalons Emberiza schoeniclus al capvespre a la zona de canyìs i molts pinsans 



fringilla coelebs a les pollancredes.  El tord ala roig Turdus iliacus un ocell que 
normalment es veu cada hivern s’ha observat força  amb un  màxim de 7 exemplar el 
dia 14 (JVLA) 
 
El dia 5 durant una jornada d’anellament a la zona del Polígon Industrial es van capturar 
dos teixidors Remiz pendulinus , una espècia que no s’observa gaire ,   també em 
d’esmentar la recuperació de dos repicatalons Emberiza schoeniclus anellats al mateix 
lloc un l’any passat i l’altre el 2000. 
 
  De titelles Anthus pratensis i grasets de muntanya Anthus spinoletta també s’han 
anat observat però no tant com l’any passat i també s’han deixat veure alguna que altre 
alosa alauda arvensis i cogullada Galerida cristata, sobretot a la zona de conreus.  
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