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  L’hivern ja l’hem deixat enrera , i a poc a poc van arribant moltes espècies d’ocells que han passat els 
mesos freds a  terres més càlides, aquest més tenim un bon grapat de primeres arribades, entre les més 
destacables i sorprenents i que està pendent d’homologació per part del CAC (Comitè avifaunístic de 
Catalunya ) per la seva acceptació, és un Mastegatatxes Ficedula hypoleuca, observat el dia 2 (DVSA). 
Començant pels ànecs, aquest més s’han pogut observar cinc espècies diferents, els ja comuns collverds 
Anas platyrhynchos, observats tot el més, el xarxet Anas crecca observats de manera intermitent, amb un 
màxim de 15 exemplars els dia 3 (HMPA), el cullerot Anas clypeata, amb 
un màxim de 15 exemplars el dia 2 (JVLA, JFRA), el xarrasclet Anas 
querquedula, el primer exemplar observat el dia 9 (DVSA), un altre 
observat el dia 11 (JVCA) i finalment un grup de 6 exemplars observats el 
dia 18 (JRBA, MFRA, HMPA, DVSA, foto de Josep Rost), i per últim fer 
esment de l’Ànec mandarí Aix galericulata que encara ronda per la zona, 
el dia 3 es va veure per últim cop  el mascle que s’havia observat el mes 
passat (JVLA, TS?A ) a partir de llavors només s’ha vist la femella (Div. 
Ob. ).   
La parella de cabussets Tachybaptus ruficollis es continua veient per 
l’estany de manera intermitent, i també hem d’esmentar el cabussó collnegre Podiceps nigricollis un 
exemplar observat el dia 25 (MVCA) .  
El corb marí Phalacrocorax carbo, es continuen veient, fins a un màxim de 10 exemplars el dia 13 
(MCVA).  
Pel que fa els ardeids aquest mes s’han pogut observar molts esplugabous Bubulcus ibis sobretot el 
capvespre que es concentraven a l’illa del mig de l’estany i s’ha pogut constar més d’un dia la presencia 
d’un dormider a la zona del Pi. El dia que es varen poder comptar més exemplars va ser el dia 21 fins a 53 
individus (JCRA, ECGA, JVLA ), el  Martinets blancs Egretta garzetta també ha estat força actiu fins a 
18 exemplars el dia 3 (HMPA) i el dia el dia 13 (MCVA), el bernat pescaire Ardea cinerea no s’ha 
observat tant com altres mesos, destacar els 12 exemplars observats el dia 6 (JVLA) , el martinet de nit 
Nycticorax nycticorax es va veure per primer cop el dia 11 (JVLA) i el dia 18 es varen observar un 
màxim de 3 exemplars (JRBA, MFRA, JVCB, JVLA, HMPA), també hem de fer esment d’una Cigonya 
Ciconia ciconia el dia 10 (MPGA, CGGA) i finalment l’Agró blanc Egretta alba , observat el dia 2 
(ABRA, JVLA, JFRA) i que es va veure fins el dia 13 (MCVA).  
De rapinyaires d’estacar l’Aguila pescadora Pandion haliaetus observada el dia 3 (JVLA, TS?A ) i el dia 
9 (DVSA) i una arpella Circus aeruginosus el dia 25 (MVCA). 
Una  polla pintada Porzana porzana es va observar el dia 11 (LMCA, ACCA, JVLA) i el dia 13 
(MCVA) a la sèquia , el començament de l’itinerari. El dia 7 es va observar una Grua Grus grus en vol 
sobre l’estany (JVLA), i el dia 25 es va poder observar un Fotja Fulica atra  (MVCA).  
 De limícoles s’han vist força espècies, el dia 20 es varen veure els tres primers cames llargues 
Himantopus himantopus (XMBA), el corriol petit Charadrius dubius, es va veure el dia 6 per primer 
cop, i amb un màxim de 5 exemplars el dia 18 (HMPA, JRBA, MFRA, DVSA), el dia 6 es varen observar 
un grup de 29 fredelugues Vanellus vanellus a la zona de can Cuca (JVLA), el Batallaire Philomachus 
pugnax, un exemplar observat el dia 11 (JVCA) i el dia 25 (MVCA),  s’han continuen veient becadells 
Gallinago gallinago amb un màxim 11 exemplars el dia 11 (JVCA), 11 exemplars de Tètol cuanegre 
Limosa limosa es varen observar el dia 6 a la zona de Can cuca (JVLA), la gamba roja , Tringa totanus , 
el dia 9 se’n varen observar 10 exemplars (LMCA) i finalment un exemplar de Xivita Tringa ochropus  
que s’ha anat veient de manera intermitent tot el mes (dif. Ob.). 
El dia 11 es varen observar un grup d’11 exemplars de Gavina vulgar Larus ridibundus (JVCB).  
Pel que fa les primeres arribades d’ocells més petits:  El dia 11 es varen observar les primeres 5 orenetes 
Hirundo rustica  (JVLA, LMCA, JVCA) el dia 18 la primera oreneta cuablanca Delichon urbica (JRBA, 
MFRA, HMPA, DVSA) , el dia 14 sobra les Mallorquines es varen observar un grup  de 5 ballesters  
Apus melba en vol (LPSA) el mosquiter de passa Phylloscopus trochilus es va veure  per primer cop a 
una sessió d’anellament el dia 20, la cuereta groga Motilla flaca es va observar per primer cop el dia 11 
(JVCB, LMCA, ACCA, JVLA).  
Molts dels ocells hivernats ja han marxat i algunes de les últimes observacions que hem pogut recollir 
són: Tord ala-roig Turdus iliacus els últims exemplars observats el dia 2 (DVSA), Repicatalons 
Emberiza schoeniclus, últim exemplar observat el dia 23 (JVLA, JCBA) , Grasset de muntanya Anthus 
spinoletta, última observació el dia 23 (JCBA) i el titella Anthus pratensis  el dia 13 (MCVA)  
 



Observadors/es:  MCVA: Manuel Enrique (Quique) Carballal, JVLA: Joan Ventura, MVCA: Miquel 
Vall·llosera, DVSA: Daniel Valverde, Div. Ob : Diversos observadors, HMPA: Hubert Mas , JFRA: Jordi 
Fontboté, JRBA: Josep Rost, MFRA: Miquel Angel Fuentes, JCRA: Jordi Cerdeira, ECGA  Eva Casals, 
CGGA: Carles Ginés, TS?A: Toni Saez, ACCA: Ariadna Claret, LMCA: Lluís Motjé, XMBA: Xavier 
Munill, ABRA: Albert Burgas, MPGA: Miquel Angel Perez de Gregorio, LPSA: Llorenç Pujol, JCBA: 
Joaquim Carol  



 
 


