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Oca Vulgar Anser anser:  S’han   continuat observat durant tot el mes els tres 
exemplars, fins el dia 31 en que es varen veure per últim cop (MVCA). 
Ànec blanc Tadorna tadorna: Observat per primer cop el dia 19 (TMSZ, JMXA, 
DBBA) i va romandre a l’Estany fins el dia 31 (MVCA). 
Oca egípcia  Alopochen aegyptiaca : un exemplar observat el dia 31 (MVCA). 
Xarxets Anas crecca: Observat durant tot el mes, amb un màxim de 31 
exemplars el dia 10  (Cens ocells hivernal) (TMSZ, JVCB, JVLA, ACPA,JBXG, 
TSCA). 
Ànec collverd Anas platyrhynchos : Durant el cens d’ocells hivernants,  
realitzat el dia 10 , es varen contar fins a 186 exemplars (TMSZ, JVCB, JVLA, 
ACPA,JBXG, TSCA). 
Ànec griset  Anas strepera: Un parell d’exemplars el dia 1 de gener (DBBA) i 4 
més observats el dia 31 (MVCA).  
 
Faisà Phasianus colchicus : dos exemplar , un mascle i una femella observats 
el dia 28 (JVLA) a la zona de l’observatori vell.  
 
Calàbria grossa  Gavia immer:  Un exemplar observat el dia 29 pel matí , es 
molt probable que arribes a l’estany pels efectes de la ventada (ADGA). 
Primera observació d’aquesta espècie a l’estany.  
 
Cabusset Tachybaptus ruficollis: Un màxim mensual de dos exemplars.  
Corb marí Phalacrocorax carbo: Amb un màxim mensual de 18 exemplars el 
dia 25  (DCFA). 
 
Bernat pescaire Ardea cinerea: Observants diferents  individus fins a un 
màxim de 7  exemplars el dia 30 
(TMSZ). 
Martinet blanc Egretta garzetta: Fins a 
un màxim de tres exemplars diversos 
dies .  
Esplugabous Bubulcus ibis:  El dia 10 
es varen contar fins a 127 exemplars a 
l’ajocador del  centre de l’Estany (JVCB, 
ACPA, JVLA). 
Agró blanc Casmerodius albus : Un 
exemplar amb el bec negre observat el 
dia 25 (DCFA).                  
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Cigonya Ciconia ciconia: Un exemplar el dia 29 (DBBA) i 30 (TMSZ). 
 
Aligot Buteo buteo: Fins a un màxim de 6  exemplars  el dia 10 (TMSZ, 
JVCB,JVLA, ACPA,JBXG,TSCA). 
Xoriguer Falco tinnunculus: Fins a un màxim de tres exemplars el dia 10 
(TMSZ, JVCB,JVLA, ACPA,JBXG,TSCA). 
Falcó pelegrí Falco peregrinus: Un exemplar el dia 29 (TMSZ). 
Esparver Accipiter nisus: Un exemplar observat diversos dies.  
 



Rascló Rallus aquaticus: Un màxim de 7 exemplars el dia 10 (TMSZ, 
JVCB,JVLA, ACPA,JBXG,TSCA) i el dia 28 (JVLA). 
Polla d’aigua Gallinula chloropus: Un màxim de 11 exemplars  el dia 10 (TMSZ, 
JVCB,JVLA, ACPA,JBXG,TSCA). 
 Fotja vulgar Fulica atra,: S’han anat veient , fins a un màxim de 7 exemplars 
el dia 19 (JVLA) i  30 (TMSZ). 
 
Fredeluga Vanellus vanellus:  El dia 21 es varen contar un màxim de  378 
exemplars en un camp entre Sils i Maçanet (JVLA) . 
Becadell Gallinago gallinago: fins a un màxim mensual de  34 exemplars el dia 
10 (TMSZ, JVCB,JVLA, ACPA,JBXG,TSCA). 
Xivitona Actitis hypoleucos: Dos possibles exemplars el dia 8 (TMSZ). 
 
Gavià argentat Larus michahellis : Fins a dos exemplars observat de manera 
irregular,el dia 10 va passar un grup de 42 exemplars en vol (TMSZ, 
JVCB,JVLA, ACPA,JBXG,TSCA) i el dia 25 es va poder veure un grup de 35 
exemplars (DCFA). 
Gavina de tres dits Rissa tridactyla : Tres exemplars observats el dia 29 pel 
matí, arribades a l’estany pels afectes de la ventada (ADGA). Primera 
observació d’aquesta espècie a l’estany. 
  
Mussol Athene noctua: Un exemplar el dia 7 (JVLA). 
Blauet Alcedo atthis: un exemplar observat diversos dies del mes.  
 
Cotoliu Lullula arborea:  Un exemplar el dia 2 i un altre el dia 23 .  
Griva Turdus viscivorus : Un exemplars diversos dies del mes.  
Tord ala roig Turdus iliacus: Observats tot el mes , amb un màxim de 5 
exemplars el dia 28 (JVLA). 
 
Grasset de muntanya Anthus spinoletta: Diversos exemplars el dia 25 (DCFA). 
Titella Anthus pratensis, fins a un màxim de 19 exemplars el dia 10 (TMSZ, 
JVCB,JVLA, ACPA,JBXG,TSCA) 
Cuereta torrentera Motacilla cinerea : Un exemplars observat diversos dies del 
mes.  
 
Reietó Regulus regulus: Un grup d’exemplars observat el dia 18 (DBBA).  
Cornella Corvus corone: un màxim de 14   individus el dia 7 (JVLA).  
Corb Corvus corax: Dos exemplars observats el dia 18 (DBBA). 
Lluers Carduelis spinus: cinc exemplars el dia 2 (JVLA) i 1 el dia 25 (DCFA). 
Durbec Coccotharustes coccothraustes: Dos exemplars observats el dia 28 
(JVLA). 
Verderola Emberiza citrinella: Un exemplar el dia 25 (DCFA). 
Cruixidell Emberiza calandra: Fins a un màxim de 127 exemplars el dia 21 
(JVLA). 
 
Papallones (TMSZ)  
 No hi ha hagut observacions de papallones.  
 
 Observadors:  
ACPA: Anna cornellas , ADGA: Alfons Delgado, DBB: David Butterfield , JBXG : Josep 
Bernatallada, JVCB: Joaquim Vilagran, JVLA Joan Ventura, MVCA: Miquel Vall·llosera, 
TMSZ: Toni Mariné.,  TSCA: Toni Saez   , JMXA Josep Moreno . 


