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Xarxet Anas crecca: Observat durant tot el mes, amb un màxim de 30 
exemplars el dia 2 (TMSZ). 
Ànec collverd Anas platyrhynchos : Observat tot el mes.  
Xarrasclet Anas querquedula : Els dos primers exemplars es varen veure el dia  
12 (DBBA), s’han anat veient fins a final de mes.  
Ànec cullerot Anas clypeata: 3 exemplars observats el dia 22 (RCXA) i que 
s’han anat observat en dies posteriors fins a final de mes.  
Morell cap roig Aythya ferina Dos exemplars , el dia 9 (TMSZ, CPMA). 
Morell xocolater Aythya nyroca: Un exemplar el dia 9 (CPMA), Primera 
observació d’aquesta espècie a la zona.  
Ànec blanc domèstic:  S’ha continuat observant durant tot el mes a la sèquia.  
 
Perdiu roja Alectoris rufa:  Un exemplar el dia 15 (MVCA) i dos més el dia 22 a 
la zona de Massabé (JVLA). 
 
Cabusset Tachybaptus ruficollis: Un màxim mensual de tres exemplars 
diferents dies.  S’ha pogut constata  la presencia de més d’un niu a la zona.  
Corb marí Phalacrocorax carbo: Amb un màxim mensual de 18 exemplars el 
dia 11 (ADGA, FRRA). 
 
Bito Botaurus stellaris : Un exemplar el dia 13 a l’estany (JVCB).  
Martinet de nit Nycticorax nycticorax :Un exemplar el dia 20 (XRCA, SRXA) i 
un altre el dia 22 (CPMA,ADGA) i 23 (ADGA). 
Martinet ros  Ardeola ralloides:  Un exemplar observat el dia 21 (XRCA, SRXA , 
Voluntaris Acció natura), fins el dia 23 (ADGA). 
Esplugabous Bubulcus ibis:  El dia 16 es varen contar fins a 107 exemplars a 
l’ajocador del centre de l’estany (JVLA, TMSZ, ADGA). 
Martinet blanc Egretta garzetta: fins a un màxim de 44 exemplars el dia 16 
(JVLA, ADGA, TMSZ). 
Bernat pescaire Ardea cinerea: Observat tot el mes, amb  un màxim de 20  
exemplars el dia 2  (TMSZ). 
Agró roig Ardea purpurea: Primer  exemplars observats el dia 22 (CPMA). 
 
Cigonya Ciconia ciconia: D’un a tres  exemplar s’han anat veient diferents dies 
del mes. (Dif ob ), es va poder observar un exemplar amb una anella a la pota 
dreta amb les lletres NXSC (MVCA). Aquesta cigonya va ser anellada als 
aiguamolls com a poll el dia 12-6-05 i s’havia 
observat per l’Empordà i Banyoles. 
 
Capó reial Plegalis Falcinellus: 6 exemplars 
observats el dia 11 (FRRA, JVLA, ADGA) Primer 
cop que s’observa aquesta espècia a l’estany, i 
es varen observar fins el dia 21 (TMSZ), a partir 
de llavors només s’han vist dos exemplars fins a 
final de mes. Un dels individus portava una anella 
amb les lletres A34. Falta confirmar l’anella, però 
segurament va ser anellat a Donyana.  
 

             Capó reial            Foto: Toni Saez 



 
Milà negre Milvus migrans: Diferents individus , fins a un màxim de tres el dia 
26 (TMSZ) s’han observat en migració per la zona.  
Àguila marcenca Circaetus gallicus: Els tres primers exemplars observats el 
dia 17 (XRCA).  
Arpella Circus aeruginosus: Primer exemplar observat el dia 5 (TMSZ), s’ha 
anat observat d’un a dos exemplars durant tot el mes.  
Esparver Accipiter nisus: Observat de forma intermitent un exemplar diversos 
dies amb un màxim de dos exemplars el dia 5 (TMSZ).  
Aligot Buteo buteo: Fins a un màxim de 8 exemplars  el dia 20 (DCFA). 
Xoriguer Falco tinnunculus: d’un a dos exemplars observats  diferents dies.  
 
Rascló Rallus aquaticus: Un màxim de 5 exemplars el dia 11 (ADGA). 
Polla pintada Porzana porzana: Un exemplar el dia 23 a la zona dels tres 
ponts (XRCA, ADGA) i un altre el dia 29 (MVCA).  
Rascetó Porzana parva: Un exemplar mascle el dia 29 (MVCA).  
Polla d’aigua Gallinula chloropus: Un màxim de 10 exemplars  el dia 11 
(ADGA) . 
Fotja vulgar Fulica atra,: S’han anat veient , fins a un màxim de 5 exemplars 
els  dies 14 (TMSZ) i 15 (MVCA, ADGA, JGXA). 
 
Cames llargues Himantopus himantopus:  Primer exemplar observat el dia 11 
(JVLA, ADGA), amb un màxim de 5 el dia 12 (TMSZ).  
Corriol petit Charadrius dubius: Primer exemplar observat el dia 7 (TMSZ), 
amb un màxim mensual de 24 exemplar el dia 13 (TMSZ). 
Fredeluga Vanellus vanellus:  Un exemplar el dia 9 (TMSZ), 3 el dia 11 (ADGA) 
i 4 el dia 30 (JVLA). 
 
Batallaire Philomachus pugnax Un exemplar el dia 29 (MVCA, TMSZ). 
Becadell Gallinago gallinago: Diferents exemplars observats tot el mes amb un 
màxim mensual de  18 exemplars els dies 15 (MVCA, JGXA, ADGA) i  28 
(MVCA) 
Becadell sord Lymnocryptes minimus Un exemplar el dia 21 (XRCA, SRXA , 
Voluntaris Acció natura), fins el dia 23 (ADGA). 
Gamba roja pintada Tringa erythropus: Un exemplar del dia 20 (DCFA, TMSZ) 
fins el dia 26 (TMSZ). 
Valona Tringa glareola: Primers 12 exemplars observats el dia 11 (ADGA), 
màxim mensual, s’han anat veient diferents exemplars durant tot el mes.  
Xivita Tringa ochropus: Observat tot el mes, amb un màxim de 6 exemplars el 
dia 11 (FRRA, ADGA).  
 
Gavià argentat Larus michahellis : Fins a dos exemplars observats de manera 
irregular diversos dies, amb un màxim de 4 el dia 15 (MVCA, JGXA).  
 
Oliba Tyto alba: Un exemplar el dia dia 20 (SRXA, XRCA) i un altre el dia 22 
(ADGA). 
Mussol comú Athene noctua : Un exemplar el dia 16 (ADGA) 
Gamarus Strix aluco: Un exemplar el dia 20 (SRXA, XRCA) i un altre el dia 22 
(ADGA). 
 



Ballester Apus Melba 5 exemplar el dia 20 (DCFA). 
Blauet Alcedo atthis: un exemplar observat diversos dies del mes.  
Puput Upupa epops: Un exemlar el dia 15 (JGXA), un altre el dia 21 (XRCA) i 
un altre el dia 23 (ADGA)  
 
Orenta de ribera Riparia riparia: Primer exemplar observat el dia 13 (JVCB, 
ADGA) 
Roquerol Ptyonoprogne rupestris: dos exemplars el dia 22 (RCXA) 
Oreneta cuablanca Delichon urbicum : Primer exemplar observat el dia 5 
(TMSZ). 
 
Piula dels arbres Anthus trivialis: Un exemplar el dia 26 i 27 (TMSZ). 
Grasset de muntanya Anthus spinoletta: Diversos exemplars tot el mes amb 
un màxim de 6 el dia 20  (DCFA). 
Titella Anthus pratensis: S’ha continuat observat de forma més intermitent tot el 
mes, últims exemplar el dia 29 de març (MVCA). 
Cuereta torrentera Motacilla cinerea : Un exemplars observat diversos dies del 
mes.  
Cuereta groga Motacilla flava : Primer exemplar observat el dia 9 (TMSZ), s’ha 
anat veient un sol individu diferents dies del mes.  
 
Cotxa blava Luscinia svecica: Un exemplar el dia 22 (CPMA) i 23 (ADGA). 
Tord ala roig Turdus iliacus: Un exemplar el dia 7 (TMSZ) i un altre el dia 11 
(CPMA). 
Griva Turdus viscivorus : 2 exemplars a la zona dels tres ponts el dia 23 
(XRCA, ADGA).  
 
Mosquiter de passa Phylloscopus trochilus Els dos primers exemplars es 
varen veure el dia 20 (DCFA). S’han anat veient diferents exemplars en 
posteriors dies.  
 

Pica-soques Blau Sitta europaea: Un exemplar el dia 11 (ADGA) en una petita 
roureda propera a la llacuna temporal i un altre exemplar el dia 22 (RCXA).  
 
Gralla Corvus monedula: 2 exemplars el dia 15 (JGXA). 
Cornella Corvus corone: un màxim de 6  individus el dia 22 (ADGA, RCXA). 
Corb Corvus corax : 1 exemplar el dia 7 (TMSZ) i dos més el dia 8 sobravolant 
l’estany (ADGA).  
 
Estornell negre Sturnus unicolor: Diversos  exemplars s’han vist diferents dies 
del mes (ADGA). 
  
Repicatalons Emberiza schoeniclus: S’han continuat obseravant tot el mes, 
fins a un màxim de 70 el dia 22 (RCXA, ADGA).  
 
 
 
 
 
 



 
 
Papallones observades a l’estany durant el març (TMSZ)  
  
PAPILIONIDAE 
Papallona reina (Papilio machaon) 
Papallona zebrada (Iphiclides podalirius) 
Papallona de les aristol·lòquies 
(Zerynthia rumina) 
 
 
PIERIDAE 
Anthocharis cardamines (Anthocharis 
cardamines) 
Papallona de l’alfals (Colias crocea) 
Llimonera (Gonepteryx rhamni) 
Cleopatra (Gonepterix cleopatra) 
Papallona de la col (Pieris brassicae) 
Papallona del rave (Pieris rapae) 
Pieris napi (Pieris napi) 
 
 
NYMPHALIDAE 
 Nymphalinae 
Paó de dia (Inachis io) 
Vanessa atalanta (Vanessa atalanta) 
Polygonia c-album (Polygonia c-album) 
 

Satyrinae 
Coenonympha pamphilus (Coenonympha 
pamphilus) 
Pararge aegeria (Pararge aegeria) 
 
HESPERIIDAE 
Pyrgus malvoides (Pyrgus malvoides) 
 
 
LYCAENIDAE 
Callophris rubi (Callophris rubi) 
Lycaena phlaeas (Lycaena phlaeas) 
Pseudophilotes panoptes 
(Pseudophilotes panoptes) 
 
ESPHINGIDAE 
Macroglossum stellatarum 
(Macroglossum stellatarum) 
 
NOCTUIDAE 
Pachycnemia hippocastanaria  
 
GEOMETRIDAE 
Ematurga atomaria 

 
Altres observacions de fauna fetes a l’estany durant el març:  
Amfibis 
        Granota pintada Discoglossus pictus 
        Gripau corredor Epidalea calamita 
        Reineta Hyla arborea 
        Granota verda Pelophylax perezi 
        Tritons palmats Lissotriton helveticus 
 
Reptils 
      Tortuga de Florida Trachemis scripta 
      Tortuga d’estany Emys orbicularis 
      Sargantana ibèrica Podarcis hispanica      
     Tortuga de rierol Mauremys leprosa 
       Sangantaner gros Psammodromus algirus 

 
Mamífers: 
     Visó americà Mustela vison 
      Teixó Melves melves ( Petjades)           
      Senglar Sus Scrofa ( Rastres) 
      Conill Oryctolagus cuniculus 
      Musaranya comuna Crocidura russula 
 
Peixos: 
      Espinos Gasterosteus aculeatus 
  

  
Observadors:  
 ADGA: Alfons Delgado, CPMA: Cristina Prieto,  DBBA: David Butterfield,  DCFA: 
David Caballé, FRRA: Freddy Rivas , JGXA: Joan C. Gimisó,  JVCB: Joaquim 
Vilagran, JVLA Joan Ventura, MVCA: Miquel Vall·llosera, TMSZ: Toni Mariné,  RCXA: 
Raül Calderon, SRXA: Santi Ramos, XRCA :Xavier Romea. 


