
GENER 2007  
 
Durant el gener , s’ha realitzat el cens d’ocells hivernal, concretament es va fer el dia 13 
,amb la participació de diferents voluntaris: (ADGA, ACPA, CAXA, ICAA, JVLA, JFRA, 
LCRA, MGSA,MVCA, RVNA ).  
 
Ànecs collverd Anas platyrhynchos : Respecte el cens de l’any passat, hi ha hagut un 
augment aquest any es varen  contar fins a 290 exemplars 
xarxets Anas crecca :S’han anat veient durant tot el més,  el dia del cens se’n varen 
contar 26 ex. menys que l’any passat.  
Cabusset Tachybaptus ruficollis : un exemplar s’ha pogut veure diferents dies ,  
corbs marins Phalacrocorax carbo :continuen rondant per la zona,  durant el cens 
d’aquest any només es va poder veure un exemplar que utilitza l’estany com a dormider, 
però durant el dia hi ha una concentració més gran d’aquest ocell, fins a un màxim de 14 
exemplars el dia 26 (JVLA).  
 
Bernat Ardea cinerea  : Fins a 10  exemplars el dia 10 (JVLA) i el dia del cens.   
Martinet blanc Egretta garzetta: Un màxim de 3 exemplars el dia 24 i 26 (JVLA). 
Esplugabou Bubulcus ibis : Sembla que ja no té el dormider a l’estany tot i que es pot 
veure algun exemplar durant el dia i al capvespre n’arriben alguns , però solen marxar 
abans de fer-se fosc, pot ser que vagin cap al dormider de Vidreres.   
 
Fotja Fulica atra :S’ha anat observat de manera irregular , un exemplar s’ha vist  algun 
que altre dia  i el dia   5  (JRCA ) i 24 (JVLA) se’n varen veure dos. 
Polles d’aigua Gallinula Chloropus  Fins a un màxim de 6 exemplar es veren observar  
el dia del cens  
Rascló Rallus aquaticus  fins a un màxim de tres, també el dia del cens.   
 
Becadells Gallinago gallinago , el dia del cens es varen contar 63 exemplars,  
Becadell sord Lymnocryptes minimus : Un exemplar observat el dia del cens (ADGA, 
MGSA).  
 
Gavians argentats Larus michahellis : Fins a un màxim de 4 exemplars es varen poder 
veure el dia 10 (JVLA) ,  
 
Xoriguer Falco tinnunculus :  Es va observar el dia 5 (XRCA)  
Astor Accipiter gentilis : Un exemplar jove també el dia 5 (HMPA).   
 
Titelles Anthus pratensis fins a un màxim de 25 exemplars el dia del cens.  
Grassets de muntanya Anthus spinoletta : Fins a un màxim de 10 exemplars el dia dia 
dels .  
Tord ala-roig Turdus iliacus   s’han observat molt poc , només un exemplar el dia 24 
(JVLA) .  
Cornelles Corvus corone : El dia 7 es varen contar  fins a 30 individus (JVLA ).  
 
Trist Cisticola juncidis 10 exemplars el dia del cens 
Rossinyols bord Cettia cetti : Fins a 50 ex el dia dels cens. 
  
Observadors:
ADGA: Alfons Delgado , ACPA: Anna Cornellas, CAXA: Carles Arteaga,  HMPA: Hubert Mas, ICAA: 
Isidre Cos, JFRA: Jordi Fontboté,  XRCA :Javier Romera, JVLA: Joan Ventura, LCRA: Laura Carbó, 
MGSA: Maité Garrigos,  MVCA: Miquel Vall·llosera, RVNA: Rafael Vila. 
 


