
desembre 
 

 
Oca vulgar anser anser: Igual 
que l’any passat han arribat 
oques a hibernar a l’Estany, el 
dia 9 se’n va veure una (JVLA) 
i a partir del dia 20 ja se’n 
varen veure 3, que de 
moment resten a la zona 
(JBPC, JOXC).  
 
Ànec collverd Anas 
platyrhynchos  :  Observat 
com sempre de manera 
abundant.                                
          
Xarxet Anas crecca : observat  durant tot el mes, amb un màxim de 53 
exemplars el dia 5 (DCFA, XRCA). 
Ànec piulaire Anas penelope: Els dos  exemplar observat el novembre s’han 
continuat veient tot el més, última observació el dia 22  (JVLA) , el dia 5 se’n 
varen observar 4 (DCFA). 
Morell cap-roig Aythya ferina: Un exemplar el dia 27 (JVLA). 
 
Faisà Phasianus colchicus : Un exemplar observat el dia 19 (JRBB) 
 
Cabusset Tachybaptus ruficollis: Un màxim de tres exemplars el dia 20 (JBPC, 
JOXC ) i 25 (DCFA). 
 
Corb marí gros Phalacrocorax carbo : Observat tot el mes , amb un màxim de 
18 el dia 5 (DCFA, XRCA). 
 
Esplugabous Bubulcus ibis:   El dia 9 es varen contar fins a 185 exemplars en 
el dormider de centre de l’estany (JVLA). 
Martinet blanc Egretta garzetta: Observat durant tot el mes de manera 
irregular, amb un nombre màxim de 3 exemplars els dies 5 (DCFA, XRCA) i 23 
(JVLA). 
Bernat pescaire Ardea cinerea: observat tot el mes,  amb  un màxim de  7 
exemplars el dia 25  (DCFA).  
 
Aligot Buteo buteo: Fins a un màxim de 4  exemplars els dies 5 (DCFA, XRCA) 
i el 30 (TMSZ). 
 Xoriguer Falco tinnunculus : Un  exemplar el dia 5  (DCFA, XRCA). 
Esparver Accipiter nisus: 1 exemplar diversos dies (d.obs.) 
 
Fotja Fulica atra : Fins a 7  exemplars s’han anat observat tot el mes. 
Polla d’aigua Gallinula chloropus: Fins a un màxim de 20 exemplars el dia 25 
(DCFA). 
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Fredeluga Vanellus 
vanellus: Fins a 50 
exemplars el dia 30 
(TMSZ). 
Xivita Tringa ochropus: Un 
exemplar el dia 25 (DCFA). 
Becadell Gallinago 
gallinago: Observat tot el 
mes de manera irregular, 
amb un màxim de 4 
exemplars els dies 11 
(JVCB). 
 

Gavià argentat Larus michahellis :Observat de manera intermitent , un màxim 
de 5 exemplars el dia 5(DCFA, XRCA). 
 
  
Blauet Alcedo atthis: Fins a un màxim de 3 exemplars el dia 30 (TMSZ). 
 
Roquerol ptyonoprogne rupestris: Un exemplar el dia 30 (TMSZ). 
 
Grasset de muntanya Anthus spinoletta: 
Un exemplar el dia 27 (JVLA). 
Cotxa fumada Phoenicurus ochruros: Un 
exemplar el dia 30 (TMSZ). 
Cuereta torrentera Motacilla cinerea : Un 
exemplar diferents dies de mes.  
 
Cornella Corvus corone:  Fins a 77 
exemplars el dia 9 al vespre (JVLA).  
 
Gratapalles Emberiza cirlus: Fins a 5 
exemplars el dia 22 (JVLA). 
Cruixidell Emberiza calandra: Un exemplar el dia 30 (TMSZ). 
 
Bec de corall estrilda astrild: Aquest mes s’han pogut observar un gran 
nombre d’individus sobretot a final de mes, fins a 125 el dia 5 (DCFA, XRCA) a 
final de mes has desaparegut, el dia 25 se’n va veure 1 (DCFA) i des de llavors 
no s’han vist més.  

Papallones : Llistat de les papallones observades a l’estany durant el desembre  per en 
Toni Mariné

Pieridae 
Colias crocea  

 
 

 

 
Observadors:  
DCFA: David Caballé , D.ob. Diferents observadors, JBPC: Josep Barbarà  , 
JOXC Jaume Oliveras , JRBB: Josep Rost , JVCB: Joaquim Vilagran, JVLA: Joan 
Ventura , TMSZ: Toni Mariné, XRCA: Xavier Romera. 
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