
GENER  
 

 
Oca Vulgar Anser anser: Igual que el mes passat s’han  continuat observant  
els  7 exemplars d’oca.  
Xarxets Anas crecca: Observat durant tot el mes, amb un màxim de 14 
exemplars el dia 5 (TMSZ).  
Ànec collverd Anas platyrhynchos : Durant el cens d’ocells hivernants,  
realitzat el dia 12 , es varen contar fins a 100 exemplars ( ADGA, MGSA, JVCB, 
MBCA, ICAA).  
Ànec cullerot Anas clypeata: D’un a dos exemplars s’han pogut observat de 
manera irregular duran tot el mes.  
 
Cabusset Tachybaptus ruficollis: Observat de manera irregular  , amb un 
màxim de 5  individus  el dia 18 (JVLA). 
 
Corb marí Phalacrocorax carbo: Amb un màxim mensual de 9 exemplars el dia 
12  ( ADGA, MGSA, JVCB, MBCA, ICAA). 
 
 
Bernat pescaire Ardea cinerea: Observants diferents  individus fins a un 
màxim de 11  exemplars el dia 12 ( ADGA, MGSA, JVCB, MBCA, ICAA). 
Martinet blanc Egretta garzetta: Durant tot el mes només s’ha pogut observat 
un únic exemplar de marera irregular.  
Esplugabous Bubulcus ibis:  El dormider que hi havia el centre de l’estany, 
s’ha mantingut però amb menys exemplars el dia 13 només es varen contar 56 
exemplars  (JVCB).   
 
Aligot Buteo buteo: Fins a un màxim de 5  exemplars  el dia 11 (TMSZ) i el dia 
12 ( ADGA, MGSA, JVCB, MBCA, ICAA). 
Xoriguer Falco tinnunculus: un   exemplars el dia 11  (TMSZ).   
Esparver Accipiter nisus: Un exemplar a la zona de la Granota ( ADGA, MGSA, 
JVCB, MBCA, ICAA), el dia 12.  
Arpella Circus aeruginosus: Un exemplar el dia 30  ( ADXA, JRXL).  
 
 
Rascló Rallus aquaticus: Un màxim de 14 exemplars el dia 12 ( ADGA, MGSA, 
JVCB, MBCA, ICAA). 
Polla d’aigua Gallinula chloropus: Un màxim de 11 exemplars  el dia 12 
( ADGA, MGSA, JVCB, MBCA, ICAA). 
Fotja vulgar Fulica atra,: S’han anat veient , fins a un màxim de 7 exemplars el 
dia 27 ( EFFA ). 
  
Fredeluga Vanellus vanellus: Fins a 118 exemplars el dia 20 a la zona del 
polígon  (SEO Catalunya). 
Daurada Pluvialis apricaria: Un exemplar el dia 20 a la zona del polígon ( SEO 
Catalunya).  
Becadell Gallinago gallinago: fins a un màxim mensual de  12 exemplars el dia 
12  ( ADGA, MGSA, JVCB, MBCA, ICAA). 
 



 
Gavià argentat Larus michahellis : D’un a dos exemplars observats tot el mes, 
el dia 19 es varen observar 14 exemplars en vol a la zona de l’observatori vell 
( JVCB).  
 
Blauet Alcedo atthis: un màxim de 3 exemplars el dia  12 ( ADGA, MGSA, 
JVCB, MBCA, ICAA). 
 
Cotoliu Lullua arborea: S’han observat diferents exemplars a la zona de 
l’observatori vell, fins a un màxim de 8 exemplars el dia 19 (JVCB).  
Alosa Alauda arvensis: Fins a 21 exemplars el dia 12 ( ADGA, MGSA, JVCB, 
MBCA, ICAA) a la zona de Massabé.  

 
Griva Turdus viscivorus : Un exemplar el dia 17 i el dia 5 (JVLA)  
 
Cornella Corvus corone: un màxim de 5  individus el dia 17 (JVLA).  
 
Verderola Emberiza citrinella: Un exemplar capturat el dia 19 durant una 
jornada d’anellament. ( JVCB, MVCA)   
 
Algunes dades curioses d’anellament:   
El dia 5 durant una jornada d’anellament es va fer una captura d’una  merla  
Turdus merula anellada a Sils el setembre del 2004, aquest mateix dia es va 
capturar un Rossinyol bord Cettia cetti i un mosquiter comú Phylloscopus 
collybita  anellats el mateix lloc i agafats  a la mateixa xarxa el dia 5 de gener  
de 2007.      
 
Papallones (TMSZ)  
  
Una única observació la de Vanessa atalanta. 
 
  
Observadors:  
ADGA: Alfons Delgado, EDBB: Enric Deroa, EFFA: Elaine Fradley, ICAA: Isidre Cos, 
JVCB: Joaquim Vilagran, JVLA Joan Ventura, JRXL: Jordi Recordà, MGSA: Maité 
Garrigós, MVCA: Miquel Vall·llosera, TMSZ: Toni Mariné. 
 
 
 


