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FONAMENT 

Des del Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà s’ha contractat el seguiment 

ornitològic periòdic, per a conèixer les poblacions d’aus nidificants, hivernants, 

la seva fenologia, i altres aspectes d’interès, amb la finalitat d’optimitzar la 

gestió duta a termes des del parc natural.  

A continuació es presenten els resultats obtinguts a través dels censos 

quinzenals duts a terme durant el mes de gener de 2011, als àmbits censats 

del parc natural, a través de taules amb espècies, així com altres observacions 

que poden ser d’interès per a la gestió del parc natural.  

 
Estol d’ànecs piulaires a La Rogera. 07/01/2011 (Dani Valverde) 

 

METODOLOGIA 

Els censos duts a terme durant aquest mes han estat realitzats sobretot a 

primera hora del matí, moment de màxima activitat de l’avifauna, tot i que, en 

no ser l’estiu, alguns s’han fet durant altres moments del dia. S’utilitzen 

prismàtics, telescopi terrestre i s’anoten totes les observacions en llibretes de 

camp. Posteriorment, totes les dades s’incorporen a la base de dades 

d’Ornitho.cat, que serveix per a centralitzar i poder analitzar totes les 

observacions de forma sistemàtica.  
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En el moment de fer els censos, l’ornitòleg roman durant un mínim de 20 

minuts en cada zona, tot i que el temps de mitjana és superior a una hora de 

temps per cada àmbit, ja que cal recomptar tots els exemplars de totes les 

espècies presents en aquell àmbit. S’han dut a terme dues rèpliques (els 

primers dies de mes, i els dies immediatament posteriors al dia 15). 

Durant els censos, també s’han pres notes de les observacions d’interès, no 

només d’ocells, sinó també d’altres espècies de fauna detectades, o d’aspectes 

aplicables a la gestió, com es veurà en apartats posteriors. 

 

ÀMBITS CENSATS 

Els espais censats durant la realització de les tasques de seguiment ornitològic 

són els que es determinen en el plec de condicions, els quals es poden veure  

a l’annex cartogràfic del present document. 

S’ha pres imatges de cadascun d’aquests àmbits, durant les visites realitzades, 

amb la finalitat de veure l’evolució d’aquests indrets al llarg de tot l’any, i la seva 

situació pel que fa a la vegetació, nivell d’aigua, etc. A continuació es poden 

veure les imatges d’aquestes zones:  

 

  

05/01/2011 27/01/2011 

ESTANY DE VILAÜT 
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04/01/2011 25/01/2011 

LES MOLLEROSES 
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10/01/2011 25/01/2011 

EL MATÀ 

 

  

04/01/2011 27/01/2011 

ESTANY D’EN PERICUS 
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10/01/2011. Aguait del Gall Marí 25/01/2011. Aguait del Gall Marí 

  
10/01/2011. Aguait del Bruel 25/01/2011. Aguait del Bruel 

LA MASSONA 

 

  

12/01/2011 25/01/2011 

LA ROGERA 
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10/01/2011 25/01/2011 

PLATJA DE CAN COMES 

  

04/01/2011 23/01/2011 

FLUVIÀ - CARAMANY 
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04/01/2011. Aguait Quim Franch 25/01/2011. Aguait Quim Franch 

  

04/01/2011. Aguait de les Gantes 25/01/2011. Aguait de les Gantes 

  

05/01/2011. Aguait dels Roncaires 25/01/2011. Aguait dels Roncaires 

ESTANY DEL CORTALET 

 



��������	�
������	������������������������������

�����������

�

� 9

  

04/01/2011 25/01/2011 

DEPURADORA DEL MATÀ 

 

  

10/01/2011 27/01/2011 

DEPURADORA D’EMPURIABRAVA 

 

  

04/01/2011 27/01/2011 

ESTANY DEL TEC 
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05/01/2011 27/01/2011 

ESTANY DE PALAU 
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10/01/2011 27/01/2011 

  

10/01/2011. Aguait dels Capons 27/01/2011. Aguait dels Capons 

  

10/01/2011. Aguait de les Miloques 27/01/2011. Aguait de les Miloques 

ESTANY EUROPA 
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RESULTATS 

A la pàgina següent es poden observar els resultats amb les espècies i l’àmbit 

censat, i el nombre total d’exemplars detectat durant el cens.  
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ESPÈCIE 04/01/11 25/01/11 04/01/11 25/01/11 10/01/11 25/01/11 04/01/11 25/01/11 10/01/11 25/01/11 10/01/11 25/01/11 10/01/11 25/01/11

Cigne mut Cygnus olor

Oca riallera grossa Anser albifrons 1

Oca vulgar Anser anser 27 157 217

Oca egípcia Alopochen aegyptiaca 1

Ànec blanc Tadorna tadorna 12 13 7

Ànec xiulador Anas penelope 78 2 26 115

Xarxet comú Anas crecca 160 565 48 6 475 738 48 85

Ànec collverd Anas platyrhynchos 102 45 2 154 219 12 4

Ànec cullerot Anas clypeata 148 32 26 167 19 35

Ànec griset Anas strepera 140 4 10 19 14 123 9 15

Morell de cap roig Aythya ferina 4 16 12

Morell de plomall Aythya fuligula 18 18 4

Bec de serra gros Mergus merganser 1

Perdiu roja Alectoris rufa

Calàbria agulla Gavia arctica 15 1

Calàbria grossa Gavia immer 1

Cabusset Tachybaptus ruficollis 1 6 14 4 5

Cabussó emplomallat Podiceps cristatus 1 2 7 1

Cabussó collnegre Podiceps nigricollis 1

Corb marí gros Phalacrocorax carbo 1 2 1 16 1 4 3 15 30

Esplugabous Bubulcus ibis 1

Martinet blanc Egretta garzetta 1 1

Agró blanc Egretta alba 1 1

Bernat pescaire Ardea cinerea 1 1 2 6

Cigonya blanca Ciconia ciconia 130 105 2 9 1 186

Flamenc Phoenicopterus roseus 35 13

Arpella vulgar Circus aeruginosus 1 1 1 3 1 1 1

Arpella pàl·lida Circus cyaneus 1

Esparver vulgar Accipiter nisus

Aligot comú Buteo buteo 2 1 1 1 1 1 1

Àguila pescadora Pandion haliaetus

Xoriguer comú Falco tinnunculus 1

Esmerla Falco columbarius

Falcó pelegrí Falco peregrinus 1 1

Rascló Rallus aquaticus 2 1 1 1 1 1 2

Polla d'aigua Gallinula chloropus 2 2 1 2 2

Polla blava Porphyrio porphyrio 1

Fotja vulgar Fulica atra 8 15 6 10 16 24

Grua Grus grus 7

Corriol gros Charadrius hiaticula 1

Corriol camanegre Charadrius alexandrinus 2 2

Daurada grossa Pluvialis apricaria 145

Pigre gris Pluvialis squatarola 9 14

Fredeluga Vanellus vanellus 810 266 1 120 147 19

Territ tresdits Calidris alba 1 5

Territ menut Calidris minuta 2 1 1 2 1

Territ variant Calidris alpina 2 64 65

Becadell comú Gallinago gallinago 4 16 6 2

Gamba roja pintada Tringa erythropus 1 2

Xivita Tringa ochropus

Valona Tringa glareola

Xivitona Actitis hypoleucos

Massona Platja C.Comes RogeraCortalet Mollerosses Matà Dep.Matà
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ESPÈCIE 04/01/11 25/01/11 04/01/11 25/01/11 10/01/11 25/01/11 04/01/11 25/01/11 10/01/11 25/01/11 10/01/11 25/01/11 10/01/11 25/01/11

Gavina vulgar Larus ridibundus 3 3 85 2 1

Gavina cendrosa Larus canus

Gavià argentat Larus michahellis 8 380 62 2 44

Colom roquer Columba livia

Tudó Columba palumbus 14 2 1 2

Tórtora turca Streptopelia decaocto 2 2 1 7 4 1 3

Cotorreta de pit gris Myiopsitta monachus

Puput Upupa epops

Picot verd Picus viridis 1

Picot garser gros Dendrocopos major

Cogullada vulgar Galerida cristata 2 3

Alosa vulgar Alauda arvensis

Titella Anthus pratensis 1 2 3 2 1 1 1

Grasset de muntanya Anthus spinoletta 1 2 6 16 1

Cuereta torrentera Motacilla cinerea 1

Cuereta blanca vulgar Motacilla alba 1 3

Cargolet Troglodytes troglodytes

Pardal de bardissa Prunella modularis

Pit-roig Erithacus rubecula 3 2 2 1 1 4 1 1

Cotxa blava Luscinia svecica

Cotxa fumada Phoenicurus ochruros 1

Bitxac comú Saxicola torquatus 1 1 2

Merla Turdus merula 1 1

Tord comú Turdus philomelos

Rossinyol bord Cettia cetti 3 4 2 6 2 6 1 14 6 2 1

Trist Cisticola juncidis 2 1 2

Boscarla mostatxuda Acrocephalus melanopogon 4 1 1

Tallarol de casquet Sylvia atricapilla

Tallareta cuallarga Sylvia undata 1

Tallarol capnegre Sylvia melanocephala 1 1 1 1 1 1

Mosquiter comú Phylloscopus collybita 4 3 3 1 1 3 2 2 4

Reietó Regulus regulus

Mallerenga cuallarga Aegithalos caudatus 3

Mallerenga blava Parus caeruleus 1 1 7 1

Mallerenga carbonera Parus major 1

Teixidor Remiz pendulinus 2 3 1

Botxí meridional Lanius meridionalis

Garsa Pica pica 2 1 2 2 1 2 1 2

Gralla Corvus monedula 2 42 1 2

Cornella negra Corvus corone corone

Corb Corvus corax

Estornell vulgar Sturnus vulgaris 300 20 30 40 200 8 20

Pardal comú Passer domesticus 8 4 20 2 4

Pardal xarrec Passer montanus

Pinsà comú Fringilla coelebs 1

Gafarró Serinus serinus 2 1

Verdum Carduelis chloris 3 3 2 2 1

Cadernera Carduelis carduelis 2 8 3 2 2 2 4

Passerell comú Carduelis cannabina 1 1

Durbec Coccothraustes coccothraustes 1

Gratapalles Emberiza cirlus

Repicatalons Emberiza schoeniclus 1 4 5 2 3 1 1

Cruixidell Emberiza calandra 3

Cortalet Mollerosses Matà Dep.Matà Massona Platja C.Comes Rogera

 

�

�

�

�

�
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ESPÈCIE 10/01/11 27/01/11 10/01/11 27/01/11 05/01/11 27/01/11 05/01/11 27/01/11 04/01/11 27/01/11 04/01/11 27/01/11 04/01/11 23/01/11

Cigne mut Cygnus olor 3

Oca riallera grossa Anser albifrons

Oca vulgar Anser anser

Oca egípcia Alopochen aegyptiaca

Ànec blanc Tadorna tadorna 14 14

Ànec xiulador Anas penelope 11 2

Xarxet comú Anas crecca 4 470 468

Ànec collverd Anas platyrhynchos 164 165 3 2 27 255 172

Ànec cullerot Anas clypeata 2 86 35

Ànec griset Anas strepera 4 4 2 4 10

Morell de cap roig Aythya ferina

Morell de plomall Aythya fuligula

Bec de serra gros Mergus merganser

Perdiu roja Alectoris rufa 7

Calàbria agulla Gavia arctica

Calàbria grossa Gavia immer

Cabusset Tachybaptus ruficollis 11 8 5 3

Cabussó emplomallat Podiceps cristatus 3 1

Cabussó collnegre Podiceps nigricollis

Corb marí gros Phalacrocorax carbo 1 2 1 22 1 1 138 34

Esplugabous Bubulcus ibis 2 8

Martinet blanc Egretta garzetta 33 11 7

Agró blanc Egretta alba 1 1 1

Bernat pescaire Ardea cinerea 2 1 1 4 1 2 1 4 3

Cigonya blanca Ciconia ciconia 5 240 8

Flamenc Phoenicopterus roseus

Arpella vulgar Circus aeruginosus 1 5 2 1 3 1

Arpella pàl·lida Circus cyaneus 1

Esparver vulgar Accipiter nisus 1

Aligot comú Buteo buteo 1 1 1 2 1 1 2 2 1

Àguila pescadora Pandion haliaetus 1 1

Xoriguer comú Falco tinnunculus 1 1 3 1 2 1

Esmerla Falco columbarius 1

Falcó pelegrí Falco peregrinus

Rascló Rallus aquaticus 3 1 1 1 1

Polla d'aigua Gallinula chloropus 2 14 3 2

Polla blava Porphyrio porphyrio

Fotja vulgar Fulica atra 16 6 8

Grua Grus grus

Corriol gros Charadrius hiaticula

Corriol camanegre Charadrius alexandrinus

Daurada grossa Pluvialis apricaria

Pigre gris Pluvialis squatarola

Fredeluga Vanellus vanellus 4 68 6 44 162 16 194

Territ tresdits Calidris alba

Territ menut Calidris minuta

Territ variant Calidris alpina 4

Becadell comú Gallinago gallinago 7 1 1 1 1

Gamba roja pintada Tringa erythropus

Xivita Tringa ochropus 1 1 3 1

Valona Tringa glareola 3

Xivitona Actitis hypoleucos 1 1

Pericos CaramanyDep.Empuriabrava Vilaüt Est.Palau Estany del TecEstany Europa

�

�

�

�

�

�
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ESPÈCIE 10/01/11 27/01/11 10/01/11 27/01/11 05/01/11 27/01/11 05/01/11 27/01/11 04/01/11 27/01/11 04/01/11 27/01/11 04/01/11 23/01/11

Gavina vulgar Larus ridibundus 1 46 22 120 13 4

Gavina cendrosa Larus canus 1

Gavià argentat Larus michahellis 6 2 12 65 63 14 6 134 85 60

Colom roquer Columba livia 1

Tudó Columba palumbus 10 1 8 12 1 19 4 2

Tórtora turca Streptopelia decaocto 1 2

Cotorreta de pit gris Myiopsitta monachus 6 1

Puput Upupa epops 1

Picot verd Picus viridis 1 1 1 2

Picot garser gros Dendrocopos major 1

Cogullada vulgar Galerida cristata 1 4 3 2 3 3

Alosa vulgar Alauda arvensis 2 1 1

Titella Anthus pratensis 1 1 2 17 9 6 4 5 3

Grasset de muntanya Anthus spinoletta 3 1 1 1 3 1 1 1

Cuereta torrentera Motacilla cinerea 1 1 1

Cuereta blanca vulgar Motacilla alba 2 2 3 3

Cargolet Troglodytes troglodytes 1

Pardal de bardissa Prunella modularis 1

Pit-roig Erithacus rubecula 1 3 2 5 3 4 1 2 1 1

Cotxa blava Luscinia svecica 1 1

Cotxa fumada Phoenicurus ochruros 5 1

Bitxac comú Saxicola torquatus 1 1 3 1

Merla Turdus merula 2 1 1 4

Tord comú Turdus philomelos 3 1

Rossinyol bord Cettia cetti 3 3 1 1 19 9 3 6 2 3 2 1

Trist Cisticola juncidis 1

Boscarla mostatxuda Acrocephalus melanopogon 1

Tallarol de casquet Sylvia atricapilla 1

Tallareta cuallarga Sylvia undata

Tallarol capnegre Sylvia melanocephala 3 2 1 2 1

Mosquiter comú Phylloscopus collybita 3 2 4 6 1 2 1 1 3 2

Reietó Regulus regulus 1

Mallerenga cuallarga Aegithalos caudatus

Mallerenga blava Parus caeruleus 1 1 6 2 1 2 2 1 2 2

Mallerenga carbonera Parus major 2 1 1 1 1

Teixidor Remiz pendulinus 6 4

Botxí meridional Lanius meridionalis 1 1

Garsa Pica pica 6 3 1 1 1 3 3 1 1

Gralla Corvus monedula 4 1 26

Cornella negra Corvus corone corone 2 2

Corb Corvus corax 9

Estornell vulgar Sturnus vulgaris 4 15 4 1 200 800 585 80 2 9 200 3.000 8 6

Pardal comú Passer domesticus 27 8 6 35 74 1

Pardal xarrec Passer montanus 6 6

Pinsà comú Fringilla coelebs 8 1 2 6 3 24 2 3 3 8

Gafarró Serinus serinus 3

Verdum Carduelis chloris 1 6 50 11 4 4 4 6

Cadernera Carduelis carduelis 3 2 130 7 3 1 1

Passerell comú Carduelis cannabina 2 2

Durbec Coccothraustes coccothraustes

Gratapalles Emberiza cirlus 4

Repicatalons Emberiza schoeniclus 9 1

Cruixidell Emberiza calandra 3 2 7 1 1 4

Pericos CaramanyDep.Empuriabrava Vilaüt Est.Palau Estany del TecEstany Europa

�

�
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Durant el mes de gener i gràcies als nivells d’aigua adequats i la gestió, el parc 

es trobava en un bon estat de condicions ambientals, tot i que amb nivells 

d’aigua un xic inferiors als hivernals (no pas a les zones de gestió com el 

Cortalet, sinó a les Llaunes per les poques pluges i llevantades durant l’hivern, 

o al Matà per la reparació encara no completada del tot, del bisanfí). L’entrada 

d’ocells hivernants s’ha anat produint al llarg del mes amb moltes oques (Anser 

anser), de les quals cal destacar més de 300 exemplars durant el cens 

d’hivernants, juntament a anàtides diferents. També cal destacar que al cigne 

mut (Cygnus olor) habitual, cal sumar-hi dos exemplars més a la zona de 

l’Estany Europa. 

 

Cal destacar espècies escasses com l’oca riallera grossa (Anser albidrons) o el 

bec de serra gros (Mergus merganser), que des de desembre continua present 

a la zona, amb dos exemplars, un a la Rubina i l’altre entre la Massona i la 

Rogera. També s’ha deixat veure una oca egípcia (Alopochen aegyptiacus) al 

Cortalet. 

 

Cigne mut 

Cygnus olor. 

Estany 

Europa. 

27/01/2011. 
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Oca riallera 

grossa Anser 

albifrons. 

Estany del 

Cortalet. 

12/01/2011. 

 

Bec de serra 

gros Mergus 

merganser. 

Empuriabrava. 

04/01/2011. 

També s’hi recompten ja les altres anàtides típiques dels mesos freds, com 

ànecs habituals de superfície, entre el que destaquen bons nombres d’ànecs 

piulaire (Anas penelope), juntament a una trentena d’ànecs blancs (Tadorna 

tadorna). Indrets habituals per les anàtides són l’Estany del Cortalet, la 

Massona i l’Estany d’en Pericos. També es veuen bones xifres de de morells 

(A.ferina, A.fuligula) a la Massona. Altres grups menys nombrosos d’ànecs es 

troben al Fluvià i la Rogera. Val a dir que pel que fa a l’RNI, a part de l’Estany 

d’en Pericos, l’Estany de Palau compta amb bones xifres d’anàtides, mentre 

que l’Estany de Vilaüt (especialment) i la Depuradora d’Empuriabrava no han 

comptat amb pràcticament ànecs durant els censos de desembre 

(possiblement en el primer cas per la presència de irregular de caçadors). 
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Estol d’oques vulgars en vol a La Rogera. 07/01/2011 (Dani Valverde) 

 

�

 

��

Grup d’ànecs, sobretot piulaires o xiuladors al Cortalet. 07/01/2011 (Dani Valverde) 

 

Ànecs cullerots (Anas clypeata) al Cortalet. Gener 2011 (Miquel Ángel Pérez de Gregorio) 
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Com a dada interessant, a causa de la forta glaçada i l’onada de fred de finals 

de gener, bona part de les basses, llacunes i fins i tot alguns recs interiors, 

estaven glaçats, per la qual cosa, els indrets amb aigua encara no glaçada 

acollien molts ocells de superfície, com ànecs. Aquest fet s’observava sobretot 

a La Rogera, pel fet que és salada, o llacunes més fondes com La Massona, on 

només una part es va glaçar. 

 

Els cabussets (Tachybaptus ruficollis) han estat presents especialment a la 

Massona, Cortalet, la Rogera i Depuradora d’Empuriabrava (amb màxims de 

fins a 14 exemplars a La Massona, en moments de molta glaçada a diferents 

punts). Pel que fa als cabussons (Podiceps cristatus i Podiceps nigricollis), 

s’han detectat al mar i a La Massona, en xifres variables. També al mar 

s’observen diversos hivernants de superfície, com diversos exemplars de 

calàbria agulla (Gavia arctica), amb un màxim de 14 i cal destacar la presència 

d’una calàbria grossa (Gavia immer). 

 

 

Ànecs a la 

Massona 

congelada. 

27/01/2011. 
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Pel que fa a ardeids i grans camallargs, s’observa algun agró blanc (Egretta 

alba), a la Massona o a Vilaüt, a més dels ardeids habituals, com també els 

flamencs (Phoenicopterus roseus) de forma regular, amb algunes desenes 

d’exemplars a l’Estany del Cortalet o a la Rogera. Pel que fa a les cigonyes 

(Ciconia ciconia), s’observa en grups grossos a l’Estany de Palau, a l’Estany 

del Cortalet o al Matà. Cal destacar un grup molt gros, de 44 exemplars, de 

martinet blanc (Egretta garzetta) entre l’Estany del Tec i l’Estany de Pericos-

Aiguaclara, xifres prou abundants si tenim en compte mesos anteriors. També 

cal dir que es formen els ajocadors de corbs marins (Phalacrocorax carbo) a la 

Massona, la Muga, la Rogera i a Caramany, on se’n recompten prop més de 

300 exemplars, alguns dels quals compten amb ardeids, aspectes ja explicats a 

l’informe d’hivernants del mes de gener. 

 
Estol de flamencs en vol a La Rogera. 07/01/2011 (Dani Valverde) 

 

Agró blanc i 

bernat 

pescaire a la 

Massona. 

10/01/2011. 
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Cigonyes a 

l’estany del 

Matà 

congelat. 

27/01/2011. 

 

Pel que fa als rapinyaires, a més dels habituals residents s’observen alguns 

dels hivernants presents durant els mesos freds de l’any, com l’arpella pàl·lida 

(Circus cyaneus) o l’àguila pescadora (Pandion haliaetus), hivernant com sol 

ocórrer cada any a l’Illa de Caramany. Cal destacar l’observació d’un exemplar 

subadult amb anella vermella a la pota dreta d’àguila cuabarrada (Aquila 

fasciata) a l’Estany del Cortalet i al Matà (fora dels censos quinzenals) i altres 

indrets del parc durant el mes de gener. Finalment, ocells com l’esparver 

(Accipiter nisus) i el falcó pelegrí (Falco peregrinus) es van deixant veure per 

diferents indrets del parc natural, com és habitual a l’hivern, a més d’una 

esmerla (Falco columbarius) a l’Estany de Palau. 

 

Els ràl·lids continuen presents en bona part dels indrets amb aigua del parc, on 

cal destacar de nou alguna observació durant el mes de gener de polla blava 

(Porphyrio porphyrio), en concret a la Depuradora del Matà a finals de mes. 

També es detecten faisans (Phasianus colchicus), perdius (Alectoris rufa) o les 

polles d’aigua (Gallinula chloropus), mentre que les xifres de fotges (Fulica atra) 

segueixen baixes però més abundants que en mesos anteriors, amb presència 

sobretot a llocs com La Massona, al Fluvià, Estany Europa i al Cortalet. També 
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cal destacar l’hivernada de 7 grues (Grus grus) a l’Estany del Cortalet, amb una 

observació d’un màxim de 9 exemplars, durant el gener. 

 

 

Polla blava 

Porphyrio 

porphyrio. 

Depuradora 

del Matà. 

27/01/2011. 

 

Pel que fa als limícols, encara s’observen els darrers estivals com el corriol 

gros (Charadrius hiaticula) a la platja i la valona (Tringa glareola) a Vilaüt 

encara que alguns d’elles poden ser hivernants irregulars i en baix nombre al 

parc natural, com ja ha passat altres anys. Si bé algun d’ells està present a 

l’Estany del Cortalet, pel fet de comptar amb l’aigua amb nivell alts fa que aculli 

sobretot fredelugues (Vanellus vanellus) amb estols de centenars d’exemplars 

durant la major part dels dies, a més d’altres espècies com la gamba-roja 

pintada (Tringa erythropus). Per contra, el Matà, acull pocs limícols durant el 

mes de gener, amb només alguns becadells (Gallinago gallinago).  

 

A la platja i la Rogera, a més, hi són presents pigres grisos (Pluvialis 

squatarola), corriols camanegres (Charadrius alexandrinus), territs tres-dits 

(Calidris alba) i altres territs (Calidris minuta, Calidris alpina) amb xifres ben 

elevades. A l’Estany d’en Pericos hi ha alguns exemplars com, entremig de les 

fredelugues, d’altres gambes (Tringa sp.), com també ocorre, però sempre en 

baix nombre, a Vilaüt o a la Depuradora d’Empuriabrava. 
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Fredelugues 

Vanellus 

vanellus. 

Estany del 

Cortalet. 

10/01/2011. 

 

Pel que fa a làrids, les xifres de gavina vulgar (Larus ridibundus) són ja les 

pròpies de període d’hivernada, mentre que a la platja de Can Comas hi ha 

alguns xatracs bec-llargs (Sterna sandvicensis). També cal destacar una 

gavina capnegra (Larus melanocephalus) a l’Estany d’en Pericos. 

 

Per la seva part, els hivernants més habituals passen els mesos freds al parc, 

com de fet ja succeïa als mesos anteriors, com el grasset (Anthus spinoletta), la 

cotxa fumada (Phoenicurus ochruros), el pinsà (Fringilla coelebs) i altres 

fringíl·líds, el pardal de bardissa (Prunella modularis), la titella (Anthus 

pratensis), el repicatalons (Emberiza schoeniclus), la cuereta torrentera 

(Motacilla cinerea) i altres menys freqüents com la xixella (Columba oenas). 

També cal destacar altres observacions com el durbec (Coccotharustes 

coccotharustes) al Cortalet, la cotxa blava (Luscinia svecica) a l’Estany de 

Vilaüt i a l’Estany de Palau, la boscarla mostatxuda (Acrocephalus 

melanopogon) a la Depuradora del Matà, a La Massona i a l’Estany de Plau,  el 

lluer (Carduelis spinus) en diferents punts, el botxí a Vilaüt durant els dos 

censos, un reietó a l’Estany Europa o un grup de 9 corbs (Corvus corax) junts a 

l’Estany de Vilaüt, entre d’altres. 
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ALTRES OBSERVACIONS I ASPECTES DE GESTIÓ 

Al llarg dels censos a través de les visites realitzades, s’han pogut detectar 

altres observacions, problemàtiques i aspectes que poden ser d’interès pel que 

fa a la gestió duta a terme al parc natural. Aquestes són: 

• Les vaques que pasturen les Llaunes, s’escapen sovint del tancat i es 

troben al camí de l’itinerari del Cortalet al Matà i també a les dunes de la 

platja de can Comes, fet que ocasiona un problema a nivell de gestió. Un 

dels punts on s’escapen és el tancat del pastor elèctric a La Rogera, que 

està trencat. 

 

 

Pastor elèctric 

trencat a La Rogera 

el 7/0/10 i vaques a 

la reraduna de la 

platja de Can 

Comes. 10/01/2011. 
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• A principis de mes s’observa gent a cavall creuant l’estany de Palau, fet 

que és un problema per la molèstia a espècies sensibles, especialment 

si se segueix donant aquest problema durant l’època de cria.  

• Els dies 25 i 26 de gener es va col·laborar en l’organització i el 

desenvolupament del projecte Migratory Birds for People, que va acollir 

el parc natural. Aquest projecte pretén posar de comú acord els 

interessos en conservació i sobretot en divulgació, de diferents espais 

naturals inclosos dins del conveni de RAMSAR, de països europeus, a 

través de la possible subvenció d’un projecte LIFE. 

�T 
robada al Cortalet del projecte Migratory Birds for People. 26/01/2011. 

 

• A la zona on hi havia l’antic aguait de la Rogera hi són presents encara 

vestigis de l’antiga estructura. Si finalment pot tirar endavant la 

possibilitat d’ubicar-hi un mirador, seria un element de gran importància, 

donada la bona presència d’ocells aquàtics a la llacuna durant bona part 

de l’any; a més, amb l’aguait, les molèsties serien menors que en 

l’actualitat. 
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�

Restes de l’estructura de l’antic aguait de La Rogera. 12/01/2011. 

 

• Malgrat la insistència des del parc natural, encara és habitual la pràctica 

de la pesca (sigui de ròssec com altres arts), a ben poca distància del 

litoral del parc, fet que ocasiona una problemàtica important per la 

biodiversitat del fons marí, o dels ocells del litoral.�

��  
Pescadors treballant al davant del moll de Santa Margarida i a la platja de Can Comas. 

07/01/2011. 
 

• Davant del càmping Almata, encara existeix un pont que creua el rec, i 

que connecta el càmping amb el camí de la platja. Atesa la seva manca 

de funcionalitat, seria interessant de desmuntar-lo, perquè ara facilita 

l’accés irregular a l’itinerari des del càmping, saltant la tanca.�
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��

Pont sense utilitat entre el camí de la platja i el càmping el Matà. 07/01/2011. 

�

• Lligat amb el punt anterior, hi ha molt de vandalisme al sector. 

Especialment en rep les conseqüències l’aguait de les arpelles, que 

pateix pintades, grafitis, trencament d’estructura, etc.�

��

Estat de l’aguait de les arpelles, davant el càmping el Matà. 07/01/2011. 

 

• Les parets de l’estructura del càmping Almata que serveixen per a la 

pista de paddle, fetes de vidre, suposen una amenaça per a la 

conservació de les aus. En aquest sentit, seria bo de senyalitzar els 

vidres per evitar col·lisions de les aus.�
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��

Vidres perillosos per les aus al paddle del càmping Almata. 07/01/2011. 

 

• Durant el cens d’hivernants es varen visitar zones de gran interès pels 

ocells, però buides d’aus aquàtiques, molt probablement a causa de la 

presència de caçadors, com és el cas de Mornau, Vilaüt, etc. Seria bo 

potenciar la vigilància d’aquests indrets a través dels Agents Rurals.�

��

Closes de Mornau, un indret amb ocells aquàtics i presència de caçadors. 07/01/2011. 

 



��������	�
������	������������������������������

�����������

�

� 30

• En alguns sectors dels afluents de la riera de Pedret (o la mateixa riera 

en alguns punts), s’hi ha observat aigües negres, fecals i que són 

abocades directament a les lleres, fet encara molt greu i problemàtic i 

que caldria treballar amb les administracions per evitar o sanejar el 

problema.�

�

Presència d’aigües fecals, molt pudents i brutes, arran de la carretera de Pedret a Pau. 

07/01/2011. 

 

ALTRES ESPÈCIES DE FAUNA DETECTADES 

Al llarg dels censos duts a terme durant el mes de setembre, s’han detectat 

també altres espècies de fauna d’interès, les quals s’inclouen a continuació: 

• S’observa una llúdriga al rec Madral el 5/01/2011 menjant peixos. A més, 

es troben restes abundants d’excrements a diferents llocs, com a la 

comporta del rec del Molí, a la platja, al Cortalet, a La Massona, o també 

acumulacions molt grosses a la Bassa Rodona de Vilaüt. 

• Diverses observacions de senglars (Sus scrofa) a l’estany de Palau i a la 

Massona. 
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• A la platja es troben petjades de teixó (Meles meles), a més d’altres de 

vaca, daina i llúdriga durant el mes 

��

Petjades de teixó (Meles meles) a la platja de Can Comas. 07/01/2011 
 



��������	�
������	������������������������������

�����������

�

� 32

ANNEX CARTOGRÀFIC
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