
MARÇ 
 

Xarxets Anas crecca: Observat durant tot el març, a principis de mes es podien 
observar força individus amb un màxim de 29  el dia 1  (DCFA, XRCA),  cap a 
finals , ja no hi havia 
tants exemplars.  
Xarrasclet Anas 
querquedula :  Els dos 
primers exemplars es 
varen observar el dia 16 
(DCFA, XRCA), observat 
tot el mes amb un màxim 
de 6 individus el dia 31 
(TMSZ, JVLA).  
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Ànec cullerot Anas clypeata: El dia  20 es varen poder veure tres exemplars 
(TMSZ) a partir de llavors s’han anat observant amb un màxim molt interessant 
de 49 exemplars el dia 23 (DCFA).  
 
Cabusset Tachybaptus ruficollis: Observat tot el mes , amb un màxim de 3 
exemplars diferents dies . 
 
Corb marí Phalacrocorax carbo: Amb un màxim mensual de 6  exemplars el 
dies 1 i 16 (DCFA, XRCA),. El dia 26 es va poder veure un grup de 10 
exemplars que arribaven al capvespre a Sils, segurament per passar-hi la nit 
(HMPA). 
 
Martinet de nit Nycticorax nycticorax: Primers dos exemplars observats el dia 
19 (TMSZ) el dia 20 també es varen observar (TMSZ).    
Bernat pescaire Ardea cinerea: observat tot el mes,  fins a un màxim de  15 
exemplars el dia 8 (DCFA, XRCA). 
Agró roig Ardea purpurea: Primers 5 exemplars observats el dia 22 (JVLA, 
GDBA, LBXA, ICXD) en posteriors dies s’ha anat observant un exemplar 
(TMSZ, FHVA) 
Martinet blanc Egretta garzetta: Observat també durant tot el mes, amb un 
nombre màxim de 29 exemplars el dia 26 (HMPA).  
Esplugabous Bubulcus ibis:  El dia 7 es varen contar fins a 27 exemplars , en 
el dormidor de l’estany (JVLA), cap a final de mes es podien observar diferents 
individus a la zona de pastura.  
Agró blanc Carmerodius albus : Un exemplars observat el dia 1 (ob.) i un altre 
dia 27 (TMSZ). El dia 8 es varen poder veure fins a 8 individus (DCFA).  
 
Cigonya Ciconia ciconia: 5 exemplars observats el dia 1 (TMSZ) i un exemplar 
els dies 11 (DCFA), el dia 27 (AGRA LMMA,JMOA,CSPA) ,  29 (MVCA) i 31 
(TMSZ) .   
 
Àguila pescadora Pandion haliaetus: Un exemplar el dia 29 (FHVA)  



Àguila marcenca Circaetus gallicus: Dos primers exemplars observats el dia 
26 (JVCB) i un altre el dia 29 (MVCA).  
Arpella Circus aeruginosus: Primer exemplar observat el dia 8 (DCFA, XRCA), 
observat en posteriori de manera força regular tot el mes amb un màxim de 6 
exemplars el dia 26 (TMSZ).  
Aligot Buteo buteo: Fins a un màxim de 6  exemplars  el dia 16 ((DCFA, 
XRCA). 
Xoriguer Falco tinnunculus: un   exemplars el dia 7  (TMSZ) i dos el dia 16 
(DCFA, XRCA).   
Esparver Accipiter nisus: Un exemplar observat diferents dies.  
Astor Accipiter gentilis: Un exemplar el dia 24 (DCFA). 
 
 
Polla d’aigua Gallinula chloropus: Un màxim de 10  exemplars  el dia 28 
(MPGB) i el dia 31 (JVLA). 
Fotja vulgar Fulica atra: S’han anat veient tot el mes , fins a un màxim de 8 
exemplars el dia 16 (DCFA, XRCA). 
 
Cames llargues Himantopus 
Himantopus: Primers 8 exemplars 
observats el dia 16 (DCFA, XRCA), 
amb un màxim mensual de 27 
exemplars el dia 26 (JVCB). 
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Torlit Burhinus oedicnemus : Dos exemplars en vol el dia 24 a la zona de 
l’observatori vell (DCFA).  
Corriol petit Charadrius dubius: Un màxim de 14 exemplars el dia 22 (DCFA, 
XRCA).  
Fredeluga Vanellus vanellus: 1 exemplars el dia 16 (DCFA, XRCA) el dia 28 
(TMSZ) i el dia 29 (TMSZ). 
Territ menut Calidris minuta: Un exemplar observat el dia 19 (DCFA). 
Batallaire Philomachus pugnax: 4 exemplars observats el dia 9 (DCFA, MVCA, 
JVLA) , dos el dia  11 (DCFA) i un el dia 29 (MVCA). 
Becadell Gallinago gallinago: fins a un màxim mensual de  12 exemplars el dia 
1 ( TMSZ). 
Tètol cuanegre Limosa limosa : Un 
exemplar observat el dia 9 (ALAA, JVLA) 
que portava una anella i un cop fetes les 
comprovacions era d’un exemplar anellat el 
dia  29/01/08 a la Població de  Hernán 
Cortés  de  Extremadura. El dia 22 (DCFA, 
XRCA) i el dia 24 es va observar un altre 
exemplar. 
 
Gamba roja pintada: Tringa erythropus: Un exemplar el dia 29 (MVCA), dos el 
dia 27 (AGRA LMMA,JMOA,CSPA)  i un més  el dia 30 (TMSZ). 



Gamba roja Tringa totanus: Primers dos exemplars observat el dia 16 (DCFA, 
XRCA), amb un màxim de 5 el dia 31 (TMSZ).  
Gamba verda Tringa nebularia: Un exemplar el dia 31 (JVLA).  
Xivita Tringa ochropus : Un màxim de 25 exemplars el dia 22 (DCFA, XRCA). 
Valona Tringa glareola: Primers 5 exemplars observats el dia 26 (JVCB). 
 
Gavina vulgar Larus ridibundus , dos exemplars el dia 21 (TMSZ) i un el dia 29 
(MVCA). 
Gavià argentat Larus michahellis : Diferents exemplars, el dia 9 es va veure un 
grup de 37 individus que varen arribar a l’estany i marxar de seguida (MVCA). 
 
Tudo Columba palumbus , un grup de 75 exemplars el dia 9 (DCFA). 
 
Falciot Apus apus : Primer exemplar observat el dia 23 cap a la zona del 
polígon.   
Ballester Apus melba: Primers grup de 7 el dia 23 (DCFA).  
 
Oreneta de ribera Riparia riparia: Primers 5  exemplars el dia 16 (DCFA, 
XRCA). 
Oreneta Cuablanca Delichon urbicum : Primer exemplar el dia 9 (DCFA). 
 
Cuereta groga Motacilla flava: Primers 3 exemplars el dia 19 (TMSZ), fins a un 
màxim de 5 exemplars el dia 26 (JVCB).   
 
Cotxa blava Luscinia svecica : Des del dia 6 (AGRA LMMA,JMOA,CSPA) fins 
el dia 22 (DCFA, XRCA), s’ha anat observant un exemplars. El dia 3 se’n  varen 
veure tres; dos mascles i una femella.  
 
Cotxa cua-roja Phoenicurus phoenicurus: Primer exemplar observat el dia 19 
(DCFA) S’ha anat veient exemplars durant la resta de mes.  
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Tallarol de garriga Sylvia cantillans: Primer exemplar observat el dia 21 
(TMSZ). 



 
Mosquiter de passa Phylloscopus trochilus: Primer exemplar observat el dia 
27 (AGRA LMMA,JMOA,CSPA) 
Mallerenga emplomallada Parus cristatus : Un exemplar el dia 1 (TMSZ).  
 
Encara s’han pogut observar ocells hivernants com els Grassets de muntanya 
Anthus spinoletta, el Titella Anthus Pratensis, Pardal de bardissa Prunella 
modularis  un  exemplar el dia 22 (DCFA, XRCA), Mosquiter Phylloscopus 
collybita , cotxa fumada Phoenicurus ochruros un exemplar el dia 22 (DCFA, 
XRCA), repicatalons Emberiza schoeniclus. 
 
Bec de corall estrilda astrild, que des del novembre no s’observaven a la zona , 
es varen tornar a veure el dia 19 (TMSZ) (JVLA) des de llavors s’han anat 
veient amb un màxim de 10 exemplars el dia 29 (MVCA). 
 
Teixidor Remiz pendulinus : Un exemplar el dia 8 i dos el dia 16 (DCFA, 
XRCA). 
  
Cornella Corvus corone: un màxim de 7  individus el dia 11 (DCFA).  
 
Cruixidell Emberiza calandra : un exemplar el dia 11 (DCFA) i un el dia 28 
(MPGB) 
 
Papallones  (AMSZ  MPGB)  
 

- pararge aegeria 
- Inachis io 
- Macroglossum estellatarum 
- Vanessa atalanta 
- Pieris napi  

 
Observadors:  
AGRA: Andrés Garcia , ALAA: Albert Lozano, CSPA: Cèlia Sitja Poch DCFB: David 
Cavallé, FHVA: Fernando Hernandez Verdejo , GDBA: Gerard Dalmau, HMPA: 
Hubert Mas , ICXD: Irene Carbó, JMOA: Javi Mendoza Osorio,  JVCB: Joaquim 
Vilagran, JVLA: Joan Ventura, LBXA: Lucia Bence, LMMA: Laura Martinez  MPGB: 
Miquel Angel Perez , MVCA: Miquel Vall·llosera , TMSZ: Toni Mariné, , XRCA: 
Xavier Romera. 
 


