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Xarxet Anas crecca: Durant la primera quinzena de mes es varen observar 
diferents dies un mascle i una femella, el dia 18 va ser l’últim dia que es va 
observar (XRCA).  
Ànec collverd Anas platyrhynchos : Observat tot el mes, s’han anat veient 
diferents femelles amb polls.  
Cabusset Tachybaptus ruficollis: S’ha anat observat tot el mes, els últims dies 
es varen poder observar exemplars adults amb polls.  
 
Corb marí Phalacrocorax carbo: El dia 21 es varen veure un grup d’uns 120 
exemplars sobravolant l’Estany (EFFA) L’últim exemplar es va poder observar 
el dia 14 (TMSZ).  
 
Martinet menut Ixobrychus minutus: Primer exemplar observat el dia 7  
(JVLA), s’ha anat observat un exemplar de forma intermitent algun exemplar 
diferents dies del mes.  
Martinet de nit Nycticorax nycticorax :  Diferents exemplars, observats 
diversos dies.  
Martinet ros  Ardeola ralloides:  D’un a dos exemplars observats durant el 
principi de mes, el dia 18 es varen observar per últim cop (XRCA, JVLA).   
Esplugabous Bubulcus ibis:  Observats de forma més irregular, amb un 
màxim de tres el dia 15 (DCFA) el dia 30 es va observar l’últim exemplars 
(TMSZ). 
Martinet blanc Egretta garzetta: fins a un màxim de 52  el dia 9 (JVLA,). 
Agró blanc Casmerodius albus : Del 5 fins el 25 s’han anat veient diferents 
exemplars amb un màxim de 3 el dia 12 (DCFA).  
Bernat pescaire Ardea cinerea: 
Observat tot el mes, amb  un 
màxim de 26 el dia 9 (JVLA). 
Agró roig Ardea purpurea: Un 
màxim de 2 el dia 2 (TMSZ), 
últim exemplar observat el dia 
12 (DCFA).   
Cigonya Ciconia ciconia:) 10 
exemplars el dia 1 (DBBA), i 
dos més el dia 28 i 30 (TMSZ).   
Becplaner Platalea leucorodia 
Un exemplar el dia 10 de maig 
(JVLA, IAEDEN). 
 
  
Aligot vesper Pernis apivorus:  Fins a 15 exemplars en vol dia 15 (JVLA, 
ACXA) i dos el dia 23 (JVLA).  
Milà negre Milvus migrans:  D’un a dos individus diferents dies.  
Àguila marcenca Circaetus gallicus:  Dos exemplars el dia 15 (DCFA).  
Arpella Circus aeruginosus: Un exemplar el dia 12 (JVLA) i el dia 15 (JVLA, 
ACXA). 

 Becplaner Platalea leucorodia 



Esparver Accipiter nisus: Observat de forma intermitent d’un a dos exemplars 
diversos dies. 
Aligot Buteo buteo: Fins a un màxim de 3   exemplars  el dia 15  (DCFA). 
Xoriguer Falco tinnunculus: un exemplar el dia 23 (XRCA). 
Falco mostatxut Falco subbuteo: Un exemplar el dia 15 (JVLA, DCFA, 
ACXA). 
 
Rascló Rallus aquaticus: Un màxim de tres exemplars el dia 12 (DCFA). 
Polla d’aigua Gallinula chloropus : Fins a un màxim de 3 exemplars el dia 18 
(JVLA). 
 
Cames llargues Himantopus himantopus:  Observats d’un a quatre exemplars 
de manera irregular durant tot el mes.  
Corriol petit Charadrius dubius: Observats d’un a quatre exemplars de 
manera irregular durant tot el mes.  
 
Becadell Gallinago gallinago: últim i única observació d’un exemplar el dia 2 
(TMSZ). 
Gamba roja vulgar  Tringa totanus: Dos exemplar el dia 1 (DBBA) i 3 el dia 2 
(TMSZ). 
Gamba verda Tringa nebularia: 2 exemplars el dia 2 (TMSZ). 
Xivita Tringa ochropus: Últim exemplar de la migració pre-nupcial el dia 2 
(TMSZ). 
Valona Tringa glareola: D’un a 4 exemplars observats tot el mes, últims 
exemplars observats el dia 15 (DCFA). 
Xivitona Actitis hypoleucos:  Un exemplar observat el dia 2 (TMSZ) i 15 
(DCFA) i dos el dia 12 (DCFA). 
 
Gavià argentat Larus michahellis : Fins a un màxim de 9 exemplars el dia 23 
(JVLA). 
 
Enganyapastors Caprimulgus europaeus: Primer exemplar el dia 6 de maig 
(JVLA). 
 
Falciot pàl·lid Apus palidus: Un exemplar el dia 12 (DCFA) 
Ballester Apus Melba 1  exemplar el dia 15 (ACXA, JVLA). 
Blauet Alcedo atthis: un exemplar observat de manera irregular. 
 
Gaig Blau: Coracias Garrulus: Un exemplar el dia 7 (JVLA).  
 Puput Upupa epops: Un exemplar el dia 3  (ADGA). 
 
Picot garser petit Dendrocopos minor: Només una observació el dia 22 
(JVLA)  
 
Orenta de ribera Riparia riparia: Últim exemplar observat el dia 15 (DCFA)  
 
Boscarla de canyar Acrocephalus scirpaceus: més de 6  exemplars el dia 12 
(DCFA).  
Barquer Acrocephalus arundinaceus: Un màxim de 5 exemplars el dia 12 
(DCFA). 



 
.Bosqueta icterina Hippolais 
icterina: Un exemplar capturat 
durant una sessió d’anellament a 
la zona de l’observatori vell 
(JVLA ,JBSA, ACCA). Primer 
exemplar d’aquesta espècia a la 
zona.  
 
Mosquiter pal·lit Phylloscopus 
bonelli 10 exemplars el dia 1 
(DBBA).  
 
 
Mallerenga emplomallada  Parus cristaus : Un exemplar el dia 3 (ADGA)  i el 
dia 15 (JVLA, ACXA).  
 
Picasoques blau Sitta europaea: Un exemplar el dia 12 (DCFA) 
Capsigrany Lanius senator: Un exemplar el dia 15 (DCFA). 
 

Cornella Corvus corone: un màxim de 5 individus el dia 23 (XRCA). 
Estornell negre Sturnus unicolor: Un exemplar el dia 3 (ADGA). 
 
Bec de corall senegalès Estrilda astrild Observats de manera irregular amb 
un màxim de 4 exemplar el dia12 (DCFA). 
 

Sit negre Emberiza cia: Dos exemplars el dia 16 (TMSZ). 
Cruixidell Emberiza calandra, un exemplar el dia 3 (ADGA). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bosqueta icterina Hippolais icterina 



Papallones observades a l’estany durant el maig (TMSZ)  
 
S’ha de dir que aquest mes ha continuat l’onada migratòria de Cynthia cardui, 
amb episodis especialment abundants com els dels dies 9, 11 
  

• 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) 
Blanqueta (Leptidea sinapis) 
Papallona de la col (Pieris brassicae) 
Aporia crataegi (Aporia crataegi) 
Papallona del rave (Pieris rapae) 
Pieris napi (Pieris napi) 
Papallona de la mostassa (Pontia 
daplidice) 
Euchloe crameri (Euchloe crameri) 
 
• NYMPHALIDAE 
Nymphalinae 
Apatura ilia (Apatura ilia) 
Limenitis reducta (Limenitis reducta) 
Nymphalis polychloros (Nymphalis 
polychloros) 
Paó de dia (Inachis io) 
Vanessa atalanta (Vanessa atalanta) 
Papallona dels cards (Cynthia cardui) 
Issoria lathonia (Issoria lathonia) 
Polygonia c-album (Polygonia c-album) 
Melitaea cinxia (Melitaea cinxia) 
Melitaea phoebe (Melitaea phoebe) 
Melitaea didyma (Melitaea didyma) 
Melitaea deione (Mellicta deione) 
Euphydryas aurinia (Euphydryas aurinia) 
Satyrinae 
Melanargia lachesis (Melanargia lachesis) 
Maniola jurtina (Maniola jurtina) 
Coenonympha pamphilus (Coenonympha 
pamphilus) 
Pararge aegeria (Pararge aegeria) 
Lasiommata megera (Lasiommata megera) 
 

 
• HESPERIIDAE 
Pyrgus malvoides (Pyrgus malvoides) 
Ochlodes venatus (Ochlodes venatus) 
 
 
• LYCAENIDAE 
Satyrium esculi (Satyrium esculi) 
Callophris rubi (Callophris rubi) 
Lycaena phlaeas (Lycaena phlaeas) 
Glaucopsyche alexis (Glaucopsyche 
alexis) 
Pseudophilotes panoptes 
(Pseudophilotes panoptes) 
Aricia cramera (Aricia cramera) 
Blaveta comuna (Polyommatus icarus) 
 
 
HETERÒCERS O PAPALLONES 
NOCTURNES 
 
 
• ESPHINGIDAE 
Macroglossum stellatarum 
(Macroglossum stellatarum) 
Hyles lineata livornica (Hyles lineata 
livornica) 
 
• GEOMETRIDAE 
Aspitates ochrearia (Aspitates ochrearia) 
Rhodometra sacraria (Rhodometra 
sacraria) 
Scopula ornata (Scopula ornata) 
 
• ARCTIIDAE 
Spiris striata (Spiris striata) 
Arctia villica (Arctia villica) (eruga) 
 
• NOCTUIDAE 
Tyta luctuosa (Tyta luctuosa) 
Celaena leucostigma (Celaena 
leucostigma) 
Acronicta rumicis (Acronicta rumicis) 
(eruga) 

Observadors:  
ACCA: Anna Cornella , ACXA: Alba Casals,  ADGA: Alfons Delgado, DBBA: David 
Butterfield,  DCFA: David Caballé, EFFA: Elaine Fradley, JBSA: Josep 
Bernatallada ,JVLA Joan Ventura, TMSZ: Toni Mariné , XRCA :Xavier Romea. 


