
GENER 2006 
 
Aquest mes  de gener  s’ha realitzat el cens d’ocells hivernants , que es va fer el dia 14, i 
que un any més es constata l’augment de determinades espècies. 
Com a dades mes rellevant destacar els 233 Ànecs collverd Anas platyrhynchos que es 
varen contar el dia del cens i que representa un augment força representatius respecta 
l’any passat (ADGA, JVCB, ICAA, MVCA, MC?A, MG?A,JG?A).  Aquest mateix dia 
també es varen contar  fins a 46  xarxet Anas crecca  .(ADGA, JVCB, ICAA, MVCA, 
MC?A, MG?A,JG?A). El dia 3 (MVCA, XLBA, LP?A)  i el dia 31 (JVLA) es va observar 
una femella de cullerot Anas clypeata,i destacar també  l’observació d’una femella 
d’Ànec cuallarg Anas acuta el dia 3 MVCA, XLBA, LP?A 
 
Dos cabusset Tachybaptus ruficollis es varen observar el dia 9 (JVLA) i un mes el dia 
23 (CPMA) 
 
Els corbs marins Phalacrocorax carbo continuen rondant per la zona, hi ha algun 
exemplar que utilitza la zona com a dormider ,ja que el dia 13 al vespre es varen contar 
3 exemplar (JVLA, JVCA), però la gran majoria s’observen durant el dia, fins a un 
màxim de 12 exemplars el dia 31 (JVLA) 
 
Els ardeis que s’han observat aquest mes han estat el    Bernat Ardea cinerea   fins a 15 
exemplars el dia del cens (ADGA, JVCB, ICAA, MVCA, MC?A, MG?A,JG?A). el 
Martinet blanc Egretta garzetta  , un màxim de 6 exemplars el dia 17 (HMPA) i 
l’Esplugabous Bubulcus ibis  que ha establert un dormider a la zona de l’estany 
temporal , fins a 116 exemplar el dia del cens (JVLA, JVCB). 
 
La fotja Fulica atra , continua rondant per la zona , el dia 3 se’n varen veure 8 
exemplars  (MVCA, XLBA, LP?A).  El dia 20 mentres es realitzava el SOCC es varen contar 
fins a 12 polles d’aigua Gallinula Chloropus (JVLA) i el dia del cens es varen veure 
fins a 4 rasclons Rallus aquaticus (ADGA, JVCB, ICAA, MVCA, MC?A, 
MG?A,JG?A). 
 
 
Pel que fa els limícoles , destacar el gran augment que hi ha hagut de Becadells 
Gallinago gallinago  respecta el cens de l’any passat, ja que se’n varen contar 69 
exemplars (ADGA, JVCB, ICAA, MVCA, MC?A, MG?A,JG?A) , el dia 3 també es 
varen veure 21 Fredelugues Vanellus vanellus (MVCA, XLBA, LP?A) 
 
Dos gavins argentats Larus michahellis resten per la zona i s’han anat veient diversos 
dies. ` 
 
Fins a 31 cornelles Corvus corone es varen veure el dia 9 (JVLA )  
 
Pel que fa els rapinyaires el dia del cens es varen contar 7 Aligots Buteo buteo,  un 
xoriguer Falco tinnunculus (ADGA, JVCB, ICAA, MVCA, MC?A, MG?A,JG?A),i 
una esmerla Falco columbarius. (ADGA, , ICAA, , MC?A, MG?A,). 
 
 
Durant tot el mes només s’ha pogut observar un Blauet Alcedo atthis que s’ha anat 
veient diversos dies.  



 
 
 
Durant varis  dies s’han vist alguns tord ala-roig Turdus iliacus com els 10 exemplars 
que es varen veure el dia 20 (JVLA)  
Dos exemplars de  Teixidor Remiz pendulinus es va veure el dia 3   (MVCA, XLBA, LP?A ). 
 
Dos pinsans mecs Fringilla montifringilla es varen veure el dia 3 ( MVCA, XLBA, LP?A ) 
 
Aquest mes s’han vist força  Cruixidells Emberiza calandra el dia 9 se’n varen veure 
uns 170 exemplars a una pollancreda el costat de l’Estany (JVLA) .  Una verderola 
Emberiza Citrinella, s’observar a la zona  el dia 20 (JVLA). 
 
El dia 13 a la tarda a la zona del polígon es varen contar fins 1008 Repicatalons 
Emberiza schoeniclus que  anaven a dormir a la zona de canyís que hi ha en aquella 
zona.  
 
 
 
Observadors:
JVLA: Joan Ventura 
ADGA: Alfons Delgado  
ICAA: Isidre Cos  
JVCB: Joaquim Vilagran 
MG?A: Maité Garrigos 
MVCA: Miquel Vall·llosera 
JG?A: Joaquim Gubau 
MC?A: Mod Chiradhan, 
HMPA: Hubert Mas 
XLBA: Xavier Larruy 
LP?A: Laura Pujol 
CPMA: Cristina Prieto 
 


