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ANUARI ORNITOLÒGIC DEL PLA DE L'ESTANY DE 2002
Llistat d'espècies
Cabusset
Tachybaptus ruficollis
Estany:
2 exs. a la zona de Lió, a l'arribada de regates, a l'Estany de Banyoles, el 18/1/02 (CFQ). Inclosos en el cens d'ocells
aquàtics hivernants de l'Estany de Banyoles del 2002 (PCS, CFQ, GGT, MMJ, APR, JRG, JMG, XSD).
1 ex. a l'Estany de Banyoles el 20/1/2002, el dia del cens d'ocells aquàtics hivernants (PCS, CFQ, GGT, MMJ, APR,
JRG, JMG, XSD).
1 ex. a la zona de Lió, a l'Estany, el 28/2/02; i 2 exs. el 7/3/02 (CFQ).
1 ex. a la zona dels Amaradors el 23/12/02 (XVP).
Platja d'Espolla:
1 ex. a l'estanyol d'Espolla el 30/5/02 (CFQ).
2 ex. a l'estanyol d'Espolla, a la bassa fonda, el 22/6/02 (CFQ).
Illa del Fluvià:
3 exs. en el cens d'ocells aquàtics hivernants de l'Illa del Fluvià, el 19/1/02 (CFQ, XVP).
2 exs. observats i sentit el cant a l'Illa del Fluvià el 16/3/02 (JRR)
2 exs. a l'illa del Fluvià el 30/3/02 (CFQ). 2 exs. a l'illa del Fluvià el 7/4/02 (XVP).
4 exs. a l'Illa del Fluvià el 21/4/02 (CFQ, JRR).
1 ex. a sobre el pont del riu Ser, Illa del Fluvià el 11/5/02 i 1 ex. al balcar de l'Illa del Fluvià el 2/6/02 (XVP).
8 exs., la majoria joves, a l'Illa del Fluvià, a la desembocadura del Ser, el 15/7/02 (CFQ).
11 exs. a l'Illa del Fluvià, a la desembocadura del Ser el 29/8/02 (CFQ).
3 exs. a la de l'Illa del Fluvià, Serinyà, el 21/9/02 (CFQ i AJO).
5 ex. a la R.N.F.S. de l'Illa del Fluvià, el 29/9/02 (JRR).
1 ex. a davant la desembocadura del Ser, al riu Fluvià, el 26/12/02 (XVP).

Cabussó emplomallat
Podiceps cristatus
1 ex. (?) a l'Estany el 13/1/02 (ISU).
1 ex. a l'Estany mudant a plomatge estival a l'Estany de Banyoles del 8/2/02 al 9/3/02 (CFQ, BGE, JRG, GGT, PCS, XVP).
1 ex. a l'Estany amb plomatge hivernal entre el 23/2/02 i el 27/2/02, que coincideix amb l'altre en plomatge estival. Durant uns
dies hi ha 2 exs. a l'Estany (CFQ).
1 ex. amb plomatge hivernal a Lió, Estany de Banyoles, el 18/3/02 (CFQ).
1 ex. a davant de Lió, i a la zona nord el 1/4/02 (XVP).
1 ex. a Lió el 4/4/02, per l'Estany de Banyoles fins el 8/4/02 (JRG, CFQ).
1 ex. amb plomatge estival a l'Estany el 12 i 13/4/02 (AJO, CFQ, MMJ, PCS, JPS, JLB, PFR, XVP).
1 ex. amb plomatge estival a l'Estany el 15/4/02 (CFQ i AES). Va junt amb els xibecs, pel que probablement no és el mateix dels
dies 12 i 13.

Cabussó coll-negre
Podiceps nigricollis
2 exs. a la zona de la caseta de fusta volant el 29/1/02 (JLB).
1 ex. a davant Can Morgat, a l'Estany de Banyoles, el 12/2/02 (CFQ).
1 ex. a la zona sud de l'Estany el 7/3/02 (CFQ).
3 exs. a la part nord de l'Estany el 2/9/02 (CFQ).

Corb marí gros
Phalacrocorax carbo
Estany:
6 exs. a l'Estany el 3/1/02 (CFQ).
5 exs. en el cens d'ocells aquàtics hivernants de l'Estany de Banyoles, el 20/1/2002 (PCS, CFQ, GGT, MMJ, APR, JRG,
JMG, XSD).
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3 exs. a l'Estany de Banyoles el 5/4/02 (CFQ). Última observació a l'Estany.
2 exs. a l'Estany de Banyoles el 21/10/02 (CFQ). Els primers de l'hivern a l'Estany.
5 exs. a l'Estany, és el màxim nombre d'exemplars que s'ha registrat aquest hivern el 28/12/02 (CFQ).
Riu Fluvià:
98 exs. en el cens d'ocells aquàtics hivernants de l'Illa del Fluvià, el 19/1/02 (CFQ, XVP).
50 exs. en el dormidor a la R.N.F.S. de l'Illa del Fluvià el 9/3/02 (JRR).
20 exs. obs. a la R.N.F.S. i l'Illa del Fluvià el 16/3/02 (CFQ).
12 exs. a l'Illa del Fluvià el 29/3/02 (XVP).
2 exs. a l'Illa del Fluvià el 21/4/02 (CFQ) i el 27/4/02 (XVP).
1 ex. a l'Illa del Fluvià el 16/8/02 (CFQ), rar estival no nidificant.
10 ex. a la R.N.F.S. de l'Illa del Fluvià, el 29/9/02 (JRR).
2 exs. a l'Illa del Fluvià el 6/10/02 (XVP).
17 exs. volant sobre l'Illa del Fluvià el 6/10/02 (CFQ, ENR, GGT, JGB, EEG). Primera observació postnupcial.
40 exs. al dormidor de l'Illa del Fluvià, el 12/10/02 (XVP).
20 ex. obs. al riu Fluvià entre Bàscara i Parets, el 20/10/02 (JRR).
60 exs. al dormidor de l'Illa del Fluvià el 1/12/02 (CFQ).

Martinet menut
Ixobrychus minutus
1 ex. jove a l'estanyol Nou de Can Cisó, al matí del 6/5/02 (PCS i JPS).
2 exs. volant a la zona de Can Morgat, davant la desembocadura de la riera d'en Morgat, el 22/6/02 (CFQ).
1 ex. mascle a la zona dels desmais el 14/7/02 (AJO i CFQ).
1 ex. mascle entre el Vilar i els desmais el 18/7/02 (CFQ).

Martinet de nit
Nyctiocorax nyctiocorax
6 exs. als arbres del dormidor de la riera d'en Morgat a l'Estany el 22/3/02 (CFQ, PCS, JPS).
1 ex. a l'estanyol de la Cendra, a la Puda, el 31/3/02 (CFQ).
1 ex. a l'estanyol de la Cendra el 16/5/02 (CFQ, OCV, XVP).
1 ex. al riu Ser, a Serinyà, al costat de la carretera a Olot, sota el pont a la carretera vella, el 7/6/02 (CFQ).

Martinet ros
Ardeola ralloides
1 ex. sobre uns arbres caiguts a la zona dels desmais de l'Estany de Banyoles el 9/5/02 (CFQ).

Esplugabous
Bubulcus ibis
Estany de Banyoles:
200 exs. al dormidor de Can Morgat el 1/1/02 (CFQ).
Entre 50 i 100 exs. al dormidor el 3/1/02 (XVP). 208 exs. el 5/1/02 (CFQ).
130-150 exs. al dormidor de l'Estany el 12/1/02 (PCS).
189 exs. al dormidor de l'Estany de Banyoles el 18/1/02 (CFQ). Inclosos en el cens d'ocells aquàtics hivernants de
l'Estany de Banyoles del 2002 (PCS, CFQ, GGT, MMJ, APR, JRG, JMG, XSD).
166 exs. a l'Estany el 20/1/02, dia del cens d'ocells aquàtics hivernants (PCS, CFQ, GGT, MMJ, APR, JRG, JMG,
XSD).
150-200 exs. al dormidor de l'Estany el 26/1/02 (XVP).
Dormidor fins el 14/2/02.
2 exs. volant sobre la Cuaranya el 29/10/02 (CFQ). Volant en direcció sud. Primera observació postnupcial.
7 exs. volant a davant de Can Morgat, Estany de Banyoles, el 13/11/02 (JLB).
1 ex. sobre un dels arbres del dormidor de Can Morgat el 25/11/02 (CFQ).
5 exs. volant cap a Girona, sobre La Puda el 30/11/02 (XVP i CFQ).
70 exs. al dormidor de Can Morgat, Estany de Banyoles, el 4/12/02 (XVP).
Marxen uns 40 esplugabous del dormidor en dos grups, cap a Girona i dos més al darrera, el 6/12/02 (XVP).
40 exs. al dormidor que sembla que es queden a dormir el 8/12/02 (XVP).
50 exs. al dormidor de l'estany el 10/12/02 (CFQ).
6 exs. al dormidor de l'Estany al migdia del 12/12/02 (CFQ).
20 exs. al dormidor a les 8:55 del matí del 13/12/02 (CFQ).
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140 exs. al dormidor el 21/12/02 (XVP).
102 exs. al dormidor el 24/12/02 (CFQ).
Banyoles:
50 exs. en uns camps a Puigpalter, Banyoles, el 6/2/02 (XVP).
1 ex. a la zona de sota Monestir, als horts el 27/11/02 (AJO).
7 exs. anant cap a Girona, sobre Canaletes i Can Puig, el 30/11/02 (CFQ i AJO).
15 exs. volant a 1/4 de 9 del matí cap a Girona, sobre Banyoles, el 9/12/02 (GGT).
Platja d'Espolla:
1 ex. a l'estanyol d'Espolla, mig ple, el 11/4/02 (CFQ).
1 ex. d'esplugabous o martinet blanc (?) a l'estanyol d'Espolla el 26/4/02 (DBM).
Comarca:
40 exs. en uns camps a Borgonyà el 24/1/02 (XVP).
1 ex. a la R.N.F.S. de l'Illa del Fluvià, el 29/9/02 (JRR).

Martinet blanc
Egretta garzetta
Fluvià:
1 ex. a l'Illa del Fluvià el 13/1/02 (XVP).
4 exs. en el cens d'ocells aquàtics hivernants de l'Illa del Fluvià, el 19/1/02 (CFQ, XVP).
5 exs. a Vilert, al riu Fluvià, i 3 exs.a l'Illa del Fluvià el 30/3/02 (CFQ).
1 ex. al peu de la resclosa de Serinyà el 7/4/02 (XVP).
5 exs. entre Vilert i Espinavessa al riu Fluvià el 21/4/02 (CFQ)
1 ex. a l'Illa del Fluvià, a la resclosa de Serinyà, el 10/8/02 (CFQ).
2 exs. a l'Illa del Fluvià, movent-se al llarg del riu i més avall de la resclosa el 16/8/02. Encara hi eren el 19/8/02
(CFQ).
1 ex. al riu Fluvià en uns arbres al costat de la carretera més avall de Vilert, al límit de la comarca, el 25/8/02 (CFQ).
3 exs. a la resclosa i als arbres de dalt i baix de la resclosa de l'Illa del Fluvià, Serinyà, el 21/9/02 (CFQ i AJO).
1 exs. a l'Illa del Fluvià el 6/10/02 (CFQ, ENR, GGT, JGB, EEG).
1 ex. a l'Illa del Fluvià el 2/11/02 (XVP).
Estany de Banyoles:
1 ex. al dormidor de Can Morgat el 16/1/02 (CFQ).
1 ex. volant sobre la Vila Olímpica de Banyoles, des de l'Estany, el 17/1/02 (JLB). Inclòs en el cens d'ocells aquàtics
hivernants de l'Estany de Banyoles del 2002 (PCS, CFQ, GGT, MMJ, APR, JRG, JMG, XSD).
1 ex. als aiguamolls dels camps inundats a la fina de Casa Nostra, entre l'estanyol d'en Montalt i l'Estany, el 10/4/02
(CFQ).
2 exs. als arbres del dormidor de la riera d'en Morgat a l'estany el 21/4/02 (CFQ).
1 ex. d'esplugabous o martinet blanc (?) a l'estanyol d'Espolla el 26/4/02 (DBM).
4 exs. als aiguamolls de la Finca de Casa Nostra el 5/5/02 (OCV, XVP, CFQ). Encara el 6 i 8/5/02 (CFQ). Encara 1 ex.
als aiguamolls de la Finca de Casa Nostra el 9/5/02 (CFQ).
5 exs. a la finca de Casa Nostra el 9/5/02 (JPS i PCS).
1 ex.a l'estanyol de la Cendra el 12/5/02 (XVP).
1 ex. en un camp inundat al costat la carretera del Pla de Martís, cap a Fontcoberta, el 18/5/02 (CFQ).
1 ex. parat sobre un arbre a la punta Freixenet, sud de l'Estany, el 10/10/02 (CFQ).

Agró blanc
Egretta alba
1 ex. a l'Illa del Fluvià el 27/1/02 (CFQ).

Bernat pescaire
Ardea cinerea
Fluvià:
2 exs. a l'Illa del Fluvià el 5/1/02 (CFQ).
3 exs. a l'Illa del Fluvià a primers de 1/02 (XVP). 3 exs. a l'Illa del Fluvià el 13/1/02 i el 2/2/02 (XVP).
5 exs. en el cens d'ocells aquàtics hivernants de l'Illa del Fluvià, el 19/1/02 (CFQ, XVP).
3 exs. a l'Illa del Fluvià el 27/1/02 (CFQ).
2 exs. a l'Illa del Fluvià el 29/3/02 (CFQ).
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1 ex. a Vilert al riu Fluvià, i 2 exs. entre Vilert i Espinavessa el 29/3/02 (CFQ).
5 exs. a la resclosa de l'Illa del Fluvià el 29/3/02 (XVP). 4 exs. a l'Illa del Fluvià el 30/3/02 (CFQ).
2 exs. entre Vilert i Espinavessa al riu Fluvià el 21/4/02 (CFQ)
4 exs. a l'Illa del Fluvià, a la riba de Maià, el 25/4/02 (CFQ).
2 exs. a l'Illa del Fluvià el 27/4/02 (XVP).
1 ex. a l'Illa del Fluvià el 23/5/02 (CFQ).
2 exs. a l'Illa del Fluvià, a la desembocadura del Ser, el 15/7/02 (CFQ).
1 ex. al riu Fluvià, a l'alçada d'Espinavessa, el 4/8/02 (CFQ).
1 ex. al pont de Vilert i 2 exs. sobre uns arbres al riu Fluvià passat Vilert el 25/8/02 (CFQ).
1 ex. a l'Illa del Fluvià, a la resclosa, el 29/8/02 (CFQ).
1 ex. a la resclosa de Serinyà el 11/9/02 (XVP).
1 ex. a l'Illa del Fluvià el 21/9/02 (CFQ).
10 ex. a la R.N.F.S. de l'Illa del Fluvià, el 29/9/02 (JRR).
2 exs. a l'Illa del Fluvià el 6/10/02 (CFQ, ENR, GGT, JGB, EEG).
10 ex. obs. al riu Fluvià entre Bàscara i Parets, el 20/10/02 (JRR).
Estany:
1 ex. als camps de conreu entre l'església de Porqueres i Can Cisó, el 6, 13,16/1/02. Com tot el més de desembre del
2002. (CFQ). Altre cop el 24/1/02 (OCV, CFQ, XVP) i el 8, 9, 12, 26/2/02 (CFQ). Tb el 9/2/02 (XVP).
1 ex. a la punta de Lió a l'Estany de Banyoles el 7/1/02 (CFQ). 1 ex. va a dormir a la zona de Can Morgat el 10/1/02
(CFQ). 1 ex. surt del dormidor de Can Morgat al matí el 13/1/02 (CFQ).
1 ex. dormint a terra entre els Amaradors i Lió el 18/1/02 (CFQ).
3 exs. en el cens d'ocells aquàtics hivernants de l'Estany de Banyoles, el 20/1/2002 (PCS, CFQ, GGT, MMJ, APR, JRG,
JMG, XSD).
11 exs. volant sobre l'Estany una bona estona, i parant sobre els arbres de la riba nord-oest el 4/3/02 (CFQ). En
migració.
1 ex. a l'Estanyol Nou de Can Cisó el 13/3/02 (CFQ).
1 ex. als camps entre l'església de Porqueres i Can Cisó el 17/3/02 (CFQ).
1 ex. perseguit pels gavians a sobre l'Estany el 24/03/02 (CFQ).
1 ex. volant sobre l'estany, a Lió, cap al nord el 24/3/02 (XVP).
2 exs. sobrevolant Can Morgat el 25/3/02 (XVP).
1 ex. darrera el turó de Can Morgat el 27/3/02 (XVP).
1 ex. a la zona sud de l'Estany el 8/4/02 (CFQ).
2 exs. a la zona nord de l'Estany el 12/4/02 (MMJ).
4 exs. volant sobre l'Estany de Banyoles, al vespre, el 15/4/02 (AES, CFQ).
1 ex. volant al nord de l'Estany el 25/4/02 (CFQ).
1 ex. entre el Frigolet i Can Cisó el 27/4/02 (XVP). 1 ex. en els camps de la recta de Porqueres el 29 i 30/4/02 (CFQ).
1 ex. volant dels Amaradors a La Draga, marxant de l'Estany, el 11/8/02 (CFQ, AJO, JLB).
1 ex. es para als arbres per dormir prop de la riera d'en Morgat el 12/8/02 (CFQ).
5 exs. als arbres de sobre la riera d'en Morgat el 13/8/02 (CFQ).
1 ex. a dins l'aigua, a la punta de Lió, el 24/8/02 (CFQ).
1 ex. a la recta de Porqueres, al costat de l'Estany el 6/9/02 (CFQ).
3 exs. en els camps de la recta de Porqueres, al costat de l'Estany, el 25/9/02 (CFQ).
1 ex. volant sobre el puig de la Fontpudosa, cap a l'Estany, el 20/10/02 (XVP).
1 ex. a la recta de Porqueres, al costat de l'Estany el 5 i 7/10/02, també el 17/10/02 (CFQ). El 29/10/02 (CFQ). 10/11/02
(CFQ).
1 ex. a la punta de Lió, a l'Estany, el 9/12/02 (CFQ).
Comarca:
1 ex. a l'estanyol d'Espolla el 3/5/02 (CFQ)
1 ex. al riu Terri a Borgonyà, Cornellà del Terri el 25/1/02 (CFQ).
1 ex. en uns camps prop d’Usall, al costat de la variant, el 21/10/02 (XVP).

Agró roig
Ardea purpurea
Estany de Banyoles:
1 ex. a la riba dels Amaradors, volant fins la zona de la caseta de fusta, a l'Estany, el 15/4/02 (CFQ). 1 ex. a l'estanyol
Nou de Can Cisó el 15/4/02 (QPR).
1 ex. a la punta de la zona dels desmais, a l'Estany el 18/4/02 (CFQ).
1 ex. volant des de la zona de Can Morgat fins un arbre del queixal de Lió el 22/6/02 (CFQ).
Riu Fluvià:
1 ex. a l'Illa del Fluvià el 30/3/02 (CFQ).
1 ex. a l'Illa del Fluvià el 14/4/02 (CFQ, XVP).
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2 exs. al riu Fluvià en uns arbres al costat de la carretera més avall de Vilert, al límit de la comarca i 1 ex. al riu Fluvià
a Espinavessa el 25/8/02 (CFQ).

Cigonya negra
Ciconia nigra
1 ex. a l'Illa del Fluvià, volant seguint el riu Fluvià, direcció a la costa, el 28/4/02 (CFQ, PCS, GGT, ABC, FVM, ERR, JSS,
ENR, RCA, EEG). Segona observació per la comarca.

Cigonya blanca
Ciconia ciconia
Platja d'Espolla:
2 exs. es paren a l'estanyol d'Espolla a menjar Triops i capgrossos i per passar la nit el 3/5/02 (CFQ, MJU).
1 ex. volant sobre l'estanyol d'Espolla el 12/5/02 (CRI).
Banyoles:
1 ex. volant sobre Banyoles i es para a l'edifici de davant de Correus el 21/8/02 a passar la nit (CFQ i PCS).
5-7 exs. repartides entre els arbres dels jardins del carrer Pere Alsius i les antenes de telefonia mòbil del passeig de la
Industria de Banyoles el 31/8/02 (JLB).
12-14 exs. volant en cercle a la part oest de Banyoles el 1/9/02 (JMR).
16 exs. a Banyoles el 31/8/02 (JMG).

Ànec blanc
Tadorna tadorna
1 ex. mascle en el cens d'ocells aquàtics hivernants de l'Illa del Fluvià, el 19/1/02 (CFQ, XVP). Fins el dia 27/1/02 (CFQ).
1 ex. a la part nord de l'Estany de Banyoles el 3/2/02 (CFQ).
1 ex. a l'estanyol de la Cendra el 12/5/02 (XVP).

Ànec xiulador
Anas penelope
Estany de Banyoles:
1 ex. a la zona nord de l'Estany, del 22/3/02 al 25/3/02 (CFQ, PCS, JPS).
4 exs. a la riba de Can Morgat, Estany de Banyoles, el 9/12/02 (CFQ).
Riu Fluvià:
2 exs. en el cens d'ocells aquàtics hivernants de l'Illa del Fluvià, el 19/1/02 (CFQ, XVP). Al mateix espai fins el 27/1/02
(CFQ).

Ànec griset
Anas strepera
2 exs. a la part nord de l'Estany de Banyoles amb molta tramuntana el 21/2/02 (CFQ). Una parella.

Xarxet comú
Anas crecca
Estany de Banyoles:
2 exs. femella en el cens d'ocells aquàtics hivernants de l'Estany de Banyoles, el 20/1/2002 (PCS, CFQ, GGT, MMJ,
APR, JRG, JMG, XSD).
11 exs. a la zona nord de l'Estany, un dia de fort pas de migració, el 22/3/02 (CFQ, PCS, JPS). En parelles.
1 ex. femella a la zona sud de l'Estany, a davant Els Desmais, del 21/9/02 al 5/10/02 (CFQ).
9 exs. femella gairebé tots, a la zona nord de l'Estany el 8/11/02 (CFQ).
Riu Fluvià:
3 exs. a l'Illa del Fluvià el 5/1/02 (CFQ).
8 exs. a l'Illa del Fluvià el 9/2/02 (CFQ).
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Ànec collverd
Anas platyrhynchos
Estany de Banyoles:
189 exs. en el cens d'ocells aquàtics hivernants de l'Estany de Banyoles, el 20/1/2002 (PCS, CFQ, GGT, MMJ, APR,
JRG, JMG, XSD).
1 femella amb 6 pollets a l'estanyol del Vilar el 17/5/02 (CFQ). Primera de l'any vista.
1 femella amb 5 pollets, molt petits, a Can Lero el 23/5/02 (CFQ).
1 femella amb 4 pollets grans i 1 femella amb 2 pollets petits entre el Mirallac i el camp de futbol nou el 11/6/02 (CFQ).
1 ex. femella amb 6 pollets molt petits a la punta Freixenet el 19/6/02 i 1 ex femella amb 4 joves ja grandets al CNB.
1 ex. femella amb 5 pollets a la zona nord el 3/7/02 (CFQ).
Riu Fluvià:
170 exs. en el cens d'ocells aquàtics hivernants de l'Illa del Fluvià, el 19/1/02 (CFQ, XVP).
25 exs. a l'Illa del Fluvià el 9/3/02 (JRR)
30 exs. obs. a l'Illa del Fluvià el 16/3/02 (JRR)
20 exs. a la R.N.F.S. de l'Illa del Fluvià el 21/4/02 (JRR, CFQ)
24 exs. al riu Fluvià, a l'alçada d'Espinavessa, el 4/8/02 (CFQ).
20 ex. a la R.N.F.S. de l'Illa del Fluvià, el 29/9/02 (JRR).
Platja d'Espolla:
2 exs. al rec d'Espolla, a l'omeda, el 27/4/02 (XVP).
Dos parelles de collverds i un petit de l'any a l'Estany d'Espolla el 22/6/02, cria segura a l'estanyol (CFQ).

Ànec cuallarg
Anas acuta
18 exs. a la part nord de l'Estany de Banyoles amb molta tramuntana el 21/2/02 (CFQ). probablement eren un grup que es va
veure volant sobre la carretera de Banyoles a Girona a La Banyeta el vespre del 20/2/02 (GGT).
1 ex. femella a la part nord de l'Estany amb uns ànecs cullerots el 26/2/02 (CFQ).

Xarrasclet
Anas querquedula
Estany de Banyoles:
3 exs. a la zona nord de l'Estany el 12/3/02 (CFQ). Primera observació prenupcial.
43 exs. a la zona nord de l'Estany, un dia de fort pas de migració, el 22/3/02 (CFQ, PCS, JPS). La majoria són mascles.
4 exs. a la zona nord de l'Estany el 24/3/02 (CFQ, XVP).
29 exs. a la zona nord de l'Estany el 25/3/02 (CFQ, XVP). Probablement diferents dels del 24/3/02. 20 mascles i 9
femelles.
2 exs. mascle a la zona nord de l'Estany el 5/4/02 (JLB, CFQ).
11 exs. a la zona nord de l'Estany el 8/4/02 (CFQ).
Riu Fluvià:
1 ex. a l'Illa del Fluvià el 29/3/02 (XVP).

Ànec cullerot
Anas clypeata
Estany de Banyoles:
1 ex. femella enmig dels collverds al lòbul nord de l'Estany de Banyoles del 3/1/02 al 9/2/02. Inclòs en el cens d'ocells
aquàtics hivernants de l'Estany de Banyoles del 2002 (PCS, CFQ, GGT, MMJ, APR, JRG, JMG, XSD).
8 exs. a la part nord de l'Estany de Banyoles amb molta tramuntana el 21/2/02 (CFQ). 3 mascles i 5 femelles.
3 exs. a la part nord de l'Estany el 23/2/02 (CFQ). 1 mascle i dos femelles.
6 exs. a la part nord de l'Estany el 24/2/02 (CFQ, XVP et al.). 3 mascles i 3 femelles.
5 exs. a la part nord de l'Estany el 26/2/02 (CFQ). 3 mascles i 2 femelles. Podrien ser els mateixos que el dia 24/2, però
mal identificats, ja que amb els cullerots hi ha una femella d'ànec cuallarg.
6 exs. a la zona nord de Can Morgat el 7/3/02 (CFQ). 3 mascles i 3 femelles. Són diferents dels del dia 26/2/02, ja que
en diversos dies no s'havien tornat a veure.
4 exs., dues parelles, a Lió el 12/3/02 (CFQ).
2 exs. a la zona nord de l'Estany el 20/3/02 (XVP).
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30 exs. a la zona nord de l'Estany, un dia de fort pas de migració, el 22/3/02 (CFQ, PCS, JPS). Gairebé en parelles.
12 exs. a la zona nord de l'Estany el 23/3/02 (CFQ, XVP).
24 exs. a la zona nord de l'estany el 24/3/02 (CFQ, XVP).
6 exs, tres parelles, a la zona nord de l'estany el 1/4/02 (XVP, JRG i MZN).
6 exs., 4 mascles i dues femelles, a la zona nord de l'Estany el 5/4/02 (CFQ, JLB).
10 exs. a la zona nord de l'Estany el 8/4/02 (CFQ).
2 exs. a la zona nord de l'Estany el 10/4/02 (CFQ).
2 exs. a la zona sud de l'Estany de Banyoles el 17/4/02 (CFQ). Última observació prenupcial.
5 exs. a la part nord de l'Estany el 24/8/02 (CFQ). Primera observació postnupcial.
4 exs. amb plomatge de muda a la part nord, el 4/9/02 (CFQ).
2 exs. a la zona nord de l'Estany, el 7/10/02 (CFQ).
3 exs. a la zona nord de l'Estany el 17/10/02 (CFQ).
8 exs. a la zona nord de l'Estany el 4/11/02 (CFQ).
9 exs. a la zona de can Morgat, Estany de Banyoles, el 8/11/02 (CFQ).
1 ex. femella a la zona de Can Morgat, Estany de Banyoles, el 13/11/02 (CFQ).
Riu Fluvià:
3 exs. a l'Illa del Fluvià el 14/4/02 (CFQ, XVP). 2 mascles i una femella.

Ànec mandarí
Aix galericulata
1 ex. mascle en el cens d'ocells aquàtics hivernants de l'Illa del Fluvià, el 19/1/02 (CFQ, XVP). Cita no homologada.

Xibec
Netta rufina
6 exs. a la zona nord de l'Estany el 10/4/02 (CFQ). 5 mascles i una femella.
16 exs. a la zona nord de l'Estany el 15/4/02 (CFQ i AES).
13 exs. en migració a la zona nord de l'Estany durant tot el dia el 7/7/02 (GGT, PCS, CFQ, XVP).
1 ex. femella enmig dels collverds al nord de l'Estany de Banyoles el 23/11/02 (CFQ, XVP).

Morell caproig
Aythya ferina
6 exs. a la zona nord de l'Estany, 4 mascles i 2 femelles, del 1/1/02 al 10/1/02 (CFQ, XVP). Inclosos en el cens d'ocells aquàtics
hivernants de l'Estany de Banyoles del 2002 (PCS, CFQ, GGT, MMJ, APR, JRG, JMG, XSD).
4 exs. al nord de l'Estany el 13 i 14/1/02 (CFQ).
2 exs. al nord de l'Estany el 15/1/02 (CFQ).
1 ex. femella a la zona nord de l'Estany el 18/1/02 (CFQ). 1 ex. femella al nord de l'Estany el 19/1/02 (CFQ).
5 exs. a la part nord de l'Estany de Banyoles amb molta tramuntana el 21/2/02 (CFQ). 4 mascles i 1 femella.
1 ex. femella a la part nord de l'Estany el 23/2/02 (CFQ):
2 exs. a la zona sud de l'Estany, a la tarda estaven al nord, el 9/3/02 (CFQ). 2 exs. el 9/3/02 (PCS i JPS).
2 exs. a la zona nord de l'Estany el 24/3/02 (CFQ, XVP).
6 exs a la zona nord de l'Estany el 8/4/02 (CFQ).
3 exs. mascle a la zona nord de l'Estany el 11/4/02 (CFQ). Última observació prenupcial.
2 exs. a la zona nord de l'Estany, a La Ravanera, el 6/10/02 (CFQ). Primera observació postnupcial.
1 ex. femella a la zona dels Amaradors, a l'Estany, el 28/10/02 (CFQ).
2 exs. mascles a l'Estany de Banyoles el 1/11/02 (XVP).
7 exs. a la riba de Can Morgat, Estany de Banyoles, el 20/11/02 (CFQ).
1 ex. a l'Estany el 21/11/02 (CFQ).
1 ex. mascle a l'Estany el 1/12/02 (CFQ).
2 exs. a l'Estany el 8/12/02 (XVP).
2 exs. a la riba de Can Morgat, a l'Estany, el 12/12/02 (CFQ).
1 ex. a la zona de Lió molt amagat el 13/12/02 (CFQ).
2 exs. mascle a Lió el 17 i 19/12/02 (CFQ).
3 exs. a la zona nord el 20/12/02 (CFQ).
4 exs. a la zona nord de l'Estany el 21/12/02 (XVP) i el 24/12/02 (CFQ), fins el 21/2/2003.
1 ex. a la zona de Lió el 29/12/02 (CFQ).
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Morell de plomall
Aythya fuligula
2 exs. a la zona nord de l'Estany el 12 i 13/4/02 (JPS, PCS, JLB, PFR, XVP, CFQ). 1 ex. femella encara el 14/4/02 (CFQ, XVP).
1 ex. femella a l'Estany de Banyoles el 20/10/02 (CFQ)
2 exs., una parella, a l'Estany de Banyoles el 13/11/02 (CFQ).

Milà negre
Milvus migrans
Estany de Banyoles:
1 ex. sobre els pollancres del dormidor de la riera de Can Morgat el 5/4/02 (CFQ).
Riu Fluvià:
1 ex. volant sobre el riu Fluvià a la resclosa de Serinyà el 3/3/02 (CFQ). Primera observació prenupcial.
4 exs. volant sobre la zona entre la resclosa del mig d'Esponellà i la de Serinyà, al riu Fluvià, el 16/3/02 (JRR, BGE,
RSL, CFQ).
1 ex. a l'illa del Fluvià el 24/3/02 (CFQ). 2 exs. a l'illa del Fluvià el 29/3/02 (CFQ, XVP).
2 exs. a l'Illa del Fluvià el 7/4/02 (XVP).
8 exs. sobre uns arbres de l'Illa del Fluvià el 14/4/02 (CFQ, XVP).
1 ex. a l'Illa del Fluvià el 21/4/02 (CFQ, JRR).
19 exs en migració sobre el riu Fluvià a l'alçada de la resclosa de Serinyà el 21/4/02 (CFQ).
1 ex. a La Salida, prop la resclosa del mig, Crespià, el 3/5/02 (CFQ).
1 ex., volant en vigilància del niu, a l'Illa del Fluvià el 23/5/02 (CFQ).
1 ex. a l'Illa de Fares el 15/6/02 (CFQ).
1 ex. a l'Illa de Fares el 30/6/02 (PCS i JPS).
1 ex. a l'Illa de Fares el 7/7/02 (XVP).
2 exs a l'Illa del Fluvià, a la desembocadura del Ser, el 15/7/02 (CFQ).
11 exs., la majoria joves, en uns arbres de l'Illa del Fluvià, a la desembocadura del Ser, el 25/7/02 (CFQ).
Comarca:
1 ex. al Pla de Martís el 27/4/02 (XVP).
2 exs. sobre Incarcal, Crespià, el 1/6/02 (CFQ).

Àguila marcenca
Circaetus gallicus
3 exs. volant sobre la zona entre la resclosa del mig d'Esponellà i la de Serinyà, al riu Fluvià, el 16/3/02 (JRR, BGE, RSL).
1 ex. a l'Illa del Fluvià, als camps del voltant el 30/3/02 (CFQ)
2 exs. a sobre el jaciment d'Incarcal, a Crespià, el 3/5/02 (CFQ). Un adult i un juvenil tot blanc.
1 ex. als boscos del Puig Clarà, a Porqueres, prop l'Estany de Banyoles, el 28/8/02 (CFQ i AJO).

Arpella vulgar
Circus aeruginosus
1 ex. femella el 16/3/02 a l'Illa del Fluvià el 16/3/02 (JRR, BGE, RSL, CFQ).
1 ex. mascle i una femella o un jove al Pla de Martís, i una altra femella a l'Illa del Fluvià el 29/3/02 (XVP).
1 ex. mascle al Pla de Martís el 6 i 7/4/02 (JRG, MZN).
1 ex. femella a l'estany d'Espolla el 12/4/02 (CFQ).
1 ex. femella al Pla de Martís el 13/4/02 (XVP).
1 ex. mascle al Pla de Martís, a la zona del mig el 14/4/02 (CFQ, XVP).
1 ex. femella al Pla de Martís el 17 i 18/4/02 (JRG).
2 exs. femella al Pla de Martís el 27/4/02 (XVP).
2 exs. femella a La Salida, camí d'Incarcal, al costat del riu Fluvià a Crespià, el 3/5/02 (CFQ).
2 exs. en pas cap al sud pel collet de Portelles el 15/9/02 (XVP).

Arpella pàl·lida
Circus cyaneus
1 ex. mascle al Pla de Martís el 9/2/02 (BGE).
Anuari ornitològic del Pla de l'Estany, 2002.
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Esparver cendrós
Circus pygargus
1 ex. mascle al Pla de Martís, al nord, a Esponellà, el 7/4/02 (CFQ).
2 exs. en pas cap al nord a Dosquers, prop del riu Fluvià, el 14/4/02 (PGA, ACO, HPE, PFL).

Astor
Accipiter gentilis
2 exs. volant sobre la zona entre la resclosa del mig d'Esponellà i la de Serinyà, al riu Fluvià, el 16/3/02 (JRR, BGE, RSL, CFQ).
2 exs. a la zona dels voltants de la RNFS de l'Illa del Fluvià vist en vol de parades nupcials el 16/3/02 (JRR, CFQ, BGE)
1 ex. a La Salida, al costat del riu Fluvià, Crespià, el 14/12/02 (CFQ).

Esparver vulgar
Accipiter nisus
2 exs. a la zona de l'Illa del Fluvià vist en vol de caça el 9/3/02 (JRR)
3 exs volant sobre la zona entre la resclosa del mig d'Esponellà i la de Serinyà, al riu Fluvià, el 16/3/02 (JRR, BGE, RSL, CFQ).
1 ex. (dubtós?) volant arran de terra a l'Illa del Fluvià el 21/4/02 (CFQ, JRR).
2 ex. a la R.N.F.S. de l'Illa del Fluvià, el 29/9/02 (JRR).

Aligot comú
Buteo buteo
3 exs. en el cens d'ocells aquàtics hivernants de l'Illa del Fluvià, el 19/1/02 (CFQ, XVP).
1 ex. en el cens d'ocells aquàtics hivernants de l'Estany de Banyoles, el 20/1/2002 (PCS, CFQ, GGT, MMJ, APR, JRG, JMG,
XSD).
1 ex. sobre la Puda el 24/1/02 (XVP).
4 exs. fent cabrioles sobre l'Illa del Fluvià el 3/3/02 (CFQ).
4 exs. Observats a la conca fluvial del riu Fluvià 9/3/02 (JRR)
4 exs. a la R.N.F.S. de l'Illa del Fluvià el 21/4/02 (JRR, CFQ, BGE)
7 exs. volant sobre la zona entre la resclosa del mig d'Esponellà i la de Serinyà, al riu Fluvià, el 16/3/02 (JRR, BGE, RSL, CFQ).
6 ex. a la R.N.F.S. de l'Illa del Fluvià, el 29/9/02 (JRR).

Àguila calçada
Hieraaetus pennatus
1 ex. per la zona de Rocacorba, entre Montfalgó i Montner, el 19/5/02 (XVP). Possiblement fase fosca.
1 ex. de fase clara sobre la vall de Sant Miquel de Campmajor el 15/9/02 (XVP).
1 ex. a la capçalera de la riera Canaleta, Banyoles, el 2/11/02 (XVP).

Àguila pescadora
Pandion haliaetus
1 ex. a l'Illa del Fluvià, pescant a la resclosa, el 29/3/02 (XVP).
1 ex. al nord del Pla de Martís provinent del Fluvià el 7/4/02 (CFQ).
1 ex. a l'estanyol d'Espolla el 13/4/02 (XVP).
1 ex. al Pla de Martís, es para en un pal, prop de la carretera Martís-Serinyà, el 14/4/02 (CFQ, XVP).
1 ex. surt volant dels arbres de prop la resclosa del mig d'Esponellà, sobre el riu Fluvià, el 15/4/02 (CFQ).
1 ex. a Dosquers, prop del riu Fluvià, el 14/4/02 (PGA, ACO, HPE, PFL).
1 ex. al riu Fluvià a Vilert el 24/4/02 (JMA).
1 ex. jove observat al riu Fluvià entre Bàscara i Parets, aturat i menjant-se un peix el 20/10/02 (JRR).

Xoriguer comú
Falco tinnunculus
2 exs. al Pla de Martís el 19/1/02 (BGE).
3 exs. en el cens d'ocells aquàtics hivernants de l'Estany de Banyoles, el 20/1/2002 (PCS, CFQ, GGT, MMJ, APR, JRG, JMG,
XSD). Entre l'entorn de l'Estany i el Pla de Martís.
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2 exs. a Incarcal, Crespià, el 3/5/02 (CFQ).
2 exs. al Pla de Martís el 29/8/02 (CFQ).
1 ex. mascle molt dèbil portat a la Policia Local de Banyoles el 20/6/02 (JMG)
1 ex. a la Torre de Vilafresser, Vilademuls el 2/7/02 (XVP).

Falcó camaroig
Falco vespertinus
2 exs. en uns fils elèctrics al costat de l'estanyol d'Espolla al matí del 12/5/02 (CFQ). A la tarda es veu 1 ex. mascle pel Pla de
Martís, prop de Martís (XVP).
2 exs., una parella, al veïnat de les Olives (Vilademuls) el 19/5/02 (CGN, JJB).

Falcó mostatxut
Falco subbuteo
2 exs. a l'Illa del Fluvià, a la zona de Sant Ferriol el 23/5/02 (CFQ).
1 ex. a l'Illa de Fares el 30/6/02 (PCS i JPS).
5 exs. a l'Illa de Fares, a la desembocadura del Ser, el 15/7/02 (CFQ). Una parella i tres joves.
1 ex. cridant a Rocacorba, des del cim de Golany, el 11/8/02 (CFQ i AJO).
7 exs. en un arbre sec al costat del riu Fluvià a l'arbreda d'en Xiquet, Esponellà, el 16/8/02 (CFQ). 2 exs. més a l'Illa del Fluvià el
mateix dia.
5 exs. a l'Illa del Fluvià el 19/8/02 (CFQ).
2 exs. a l'Illa del Fluvià el 29/8/02 (CFQ).
2 exs sobrevolant la vall de Sant Miquel de Campmajor el 15/9/02 (XVP).
2 exs. baixant de Sant Patllari, Porqueres, el 16/9/02 (CFQ).
4 ex. a la R.N.F.S. de l'Illa del Fluvià, en grup familiar amb crits i portant una presa, el 29/9/02 (JRR).

Falcó peregrí
Falco peregrinus
1 ex. a sobre el turó d'Espinasors a Rocacorba, el 2/2/02 (XVP, TMA, XTR).
1 ex. possible (?) a l'Illa del Fluvià el 2/2/02 (XVP, TMA, XTR).
1 ex. possible (?) a Rocacorba el 17/3/02 (CFQ, XVP).
1 ex. a sota el Puig Sestorres, al vessant de Granollers, Rocacorba, el 10/6/02 (JPS).
Es torna a veure un parell d'exs. mascles evolucionant pel sector entre el cementiri, Mas Palau, barri vell, fins al carrer de Mata i
fins a Mossèn Constans durant l'època primaveral fins al juny (JMG).
1 ex. al bosc de la Cànova, al nord del municipi de Banyoles, el 19/9/02 (CFQ).
1 ex. als camps d'en Matella, Porqueres, el 18/11/02 (XVP).

Perdiu roja
Alectoris rufa
6 exs., 2 adults i 4 joves, al costat la carretera de Martís a Serinyà el 29/8/02 (CFQ).

Faisà
Phasianus colchicus
1 ex. femella a Can Cisó, Estany de Banyoles, el 24/3/02 (CFQ).
1 ex. mascle en uns camps del costat de l'Hort del Castell, Porqueres, el 28/12/02 (CFQ).

Rascló
Rallus aquaticus
2 exs. sentits a l'arribada de regates a Lió, a l'Estany de Banyoles, el 18/1/02 (CFQ).
2 exs. en el cens d'ocells aquàtics hivernants de l'Illa del Fluvià, el 19/1/02 (CFQ, XVP).
2 exs. en el cens d'ocells aquàtics hivernants de l'Estany de Banyoles, el 20/1/2002 (PCS, CFQ, GGT, MMJ, APR, JRG, JMG,
XSD).
2 exs. al brollador de la riera castellana, contestant al reclam, el 9/3/02 (CFQ).
4 exs. a la R.N.F.S. de l'Illa del Fluvià el 16/3/02 (JRR, CFQ, BGE)
1 ex. vist a la zona de Lió, a l'arribada de regates, el 31/3/02 a la tarda (PCS).
1 ex. a la font del Rector, Porqueres, el 25/4/02 /CFQ).
2 ex. a la R.N.F.S. de l'Illa del Fluvià, el 29/9/02 (JRR).
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Polla d'aigua
Gallinula chloropus
13 exs. en el cens d'ocells aquàtics hivernants de l'Illa del Fluvià, el 19/1/02 (CFQ, XVP).
11 exs. en el cens d'ocells aquàtics hivernants de l'Estany de Banyoles, el 20/1/2002 (PCS, CFQ, GGT, MMJ, APR, JRG, JMG,
XSD).
2 exs. al riu Terri al Molí de Borgonyà, Cornellà de Terri, el 25/1/02 (CFQ).
2 exs. a la R.N.F.S. de l'Illa del Fluvià el 9/3/02 (JRR)
1 ou trencat de polla d'aigua al rec de Ca n'Hort a Cal Laqué, on s'hi veuen sovint adults, el 7/5/02 (GGT).
1 ex. amb 5 pollets a la zona dels desmais, Estany de Banyoles, el 20/5/02 (CFQ).
1 ex. a Espolla el 15/6/02 i el 22/6/02 (CFQ).
3 ex. a la R.N.F.S. de l'Illa del Fluvià, el 29/9/02 (JRR).

Fotja
Fulica atra
Estany de Banyoles:
66 exs. a l'Estany de Banyoles el 13/1/02 (CFQ).
63 exs. en el cens d'ocells aquàtics hivernants de l'Estany de Banyoles, el 20/1/2002 (PCS, CFQ, GGT, MMJ, APR,
JRG, JMG, XSD).
10 exs, 1 ex. a Can Morgat i 9 exs. a La Cuaranya, Estany de Banyoles, el 24/3/02 (XVP).
Han marxat la majoria de les fotges a l'Estany de Banyoles, en queden molt poques, el 2/4/02 (CFQ). 4 exs. encara el
18/4/02, en un cens a l'Estany (CFQ).
1 ex. a l'Estany el 2/5/02 (CFQ). Última observació a l'Estany.
3 exs. a l'Estany de Banyoles, zona sud, el 13/8/02 (CFQ).
3 exs. als desmais de l'Estany de Banyoles el 28/8/02 (CFQ).
7 exs. a l'Estany de Banyoles el 6/9/02 (CFQ).
Les fotges es reparteixen per l'Estany, però es mantenen un parell de grups junts, un d'uns 30 exs. que es mou molt, i un
altre d'uns 20 exs. a davant la Cuaranya, a partir del mes de novembre.
Riu Fluvià:
13 exs. a l'Illa del Fluvià a primers de 12/1/02 (XVP). 13 exs. en el cens d'ocells aquàtics hivernants de l'Illa del Fluvià
de 2002 (CFQ, XVP).
12 exs. a l'Illa del Fluvià el 19/1/02 (CFQ).
6 exs. a la R.N.F.S. de l'Illa del Fluvià el 16/3/02 (JRR, CFQ, BGE)
Espolla:
1 ex. a Espolla el 15/6/02 (CFQ).

Cames llargues
Himantopus himantopus
8 exs. al nord de l'Estany el 27/3/02 (XVP).
4 exs. volant per l'estany esverats el 6/4/02 (JLB).
1 ex., en uns camps inundats a la Finca de Casa Nostra, entre l'estanyol del Montalt i l'Estany el 8/4/02 (CFQ).
5 exs. volant pel nord de l'Estany el 8/4/02 (CFQ).
3 exs. volant davant la caseta de fusta el 9/4/02 (CFQ).
3 exs. a l'estanyol d'Espolla el 14/4/02 (CFQ, XVP).
5 exs. volant al sud de l'Estany el 18/4/02 (CFQ).
12 exs. volant per l'Estany el 24/4/02 (CFQ).
1 ex. a l'estanyol d'Espolla el 26/4/02 (DBM)
6 exs. a l'estanyol d'Espolla el 27/4/02 (XVP, CFQ i AJO).
1 ex. a l'estanyol d'Espolla el 30/6/02 (PCS i JPS).

Corriol petit
Charadrius dubius
1 ex. en uns camps en el veïnat de Fares, Sant Ferriol, a prop de l'Illa del Fluvià el 28/4/02 (CFQ, PCS, GGT, ABC, FVM, ERR,
JSS, ENR, RCA, EEG).
1 ex. a l'Illa del Fluvià el 27/4/02 (XVP).
1 ex. a Les Llacunes el 28/5/02 (XVP).
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Corriol Gros
Charadius hiaticula
1 exs. (Dubtós?) a l'estanyol d'Espolla el 12/4/02 (CFQ).

Fredeluga
Vanellus vanellus
60 exs. al Pla de Martís el 5/1/02 (CFQ).
116 exs. al Pla de Martís el 13/1/02, a la zona de Sant Galderic (XVP). Inclosos en el cens d'ocells aquàtics hivernants de
l'Estany de Banyoles del 2002 (PCS, CFQ, GGT, MMJ, APR, JRG, JMG, XSD).

Batallaire
Philomachus pugnax
6 exs. als aiguamolls dels camps inundats a la fina de Casa Nostra, entre l'estanyol d'en Montalt i l'Estany, el 11/4/02 (CFQ).
2 exs. a l'estanyol d'Espolla, el 30/4/02 (CFQ).

Becada
Scolopax rusticola
1 ex. volant per la variant de Banyoles el 5/1/02 al captard, quan fosquejava (MSF i PFL).
2 exs. a l'Illa del Fluvià, a la riba de Serinyà, el 9/3/02 (JRR).
1 ex. al Prat de Sant Nicolau, a Rocacorba, el 17/3/02 (XVP i CFQ).

Gamba roja vulgar
Tringa totanus
1 ex. en els camps inundats de la finca de Casa Nostra, darrera els xiprers de davant la sortida de regates de l'Estany, el 7
i 8/4/02 (CFQ).

Gamba verda
Tringa nebularia
1 ex. a l'estanyol d'Espolla, mig ple, el 11/4/02 (CFQ).

Xivita
Tringa ochropus
Estany de Banyoles:
1 ex., juntament amb dos collverds, en un camp llaurat inundat al costat de la carretera a Mieres, abans de les Estunes,
prop de l'estanyol d'en Montalt el 7 i 8/4/02 (CFQ).
4 ex. en un camp llaurat inundat al costat de la carretera a Mieres, abans de les Estunes, prop de l'estanyol d'en Montalt
del 12/4/02 al 14/4/02 (CFQ).
2 exs. als camps inundats de la Finca de Casa Nostra, entre l'estanyol d'en Montalt i l'Estany, el 12/4/02 (CFQ).
4 exs. a l'estanyol d'Espolla el 12/4/02 (CFQ).
Riu Fluvià:
1 ex. en el cens d'ocells aquàtics hivernants de l'Illa del Fluvià, el 19/1/02 (CFQ, XVP).
3 exs. al riu Fluvià a Vilert, i 1 ex. cap a Espinavessa, el 30/3/02 (CFQ).
2 exs. al riu Fluvià, a l'alçada d'Espinavessa, el 4/8/02 (CFQ i AJO).
3 exs a la resclosa de Serinyà el 11/9/02 (XVP).
3 ex. obs. al riu Fluvià entre Bàscara i Parets el 20/10/02 (JRR).

Valona
Tringa glareola
1 ex. possible (?) al peu de la Resclosa de Serinyà el 2/2/02 (XVP, TMA, XTR).
1 ex. a l'Illa de Fluvià el 9/2/02 (XVP). Segurament la mateixa del 2/2/02.
2 exs. a Les Llacunes, Pla de Martís, Serinyà, el 12/5/02 (CFQ).
6 exs. a Les Llacunes, Pla de Martís, Serinyà, el 14/5/02 (CFQ). 3 exs. a Les Llacunes, Pla de Martís, Serinyà, el 15/5/02 (CFQ).
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Xivitona
Actitis hypoleucos
Estany de Banyoles:
1 ex. als camps inundats de la finca de Casa Nostra el 13/4/02 (CFQ). Primera observació prenupcial.
1 ex. a l'estanyol de la Cendra el 5/5/02 (OCV).
2 exs. a la sortida de regates al sud de l'Estany el 6/5/02 (PCS i JPS).
1 ex. al costat de l'Estany de Banyoles, abans dels estanyols de Can Cisó venint de l'església de Porqueres el 9/5/02
(CFQ).
9 exs. a l'Estany de Banyoles, a la zona de la Draga el 9/5/02 (CFQ).
7 exs. a un camp de la fina de Casa Nostra el 12/5/02 (XVP). Última observació prenupcial.
4 exs. volant de la caseta de fusta a Lió el 15/7/02 (CFQ). Primera observació postnupcial.
2 exs. a la part sud de l'Estany el 18/7/02 (CFQ).
12 exs. volant per l'Estany de Banyoles el 25/7/02 (CFQ).
5 exs. a la part nord de l'Estany de Banyoles, es paren a la caseta de fusta, el 6/8/02 (CFQ).
12 exs. volant a la zona de Can Morgat a l'Estany el 12/8/02 (CFQ).
13 exs. volant pels arbres caiguts de Can Morgat, Estany de Banyoles, el 22/8/02 (CFQ).
6 exs. a l'arbre caigut de Can Morgat el 25/8/02 (CFQ).
8 exs. en un arbre caigut a la recta de Porqueres, abans de la platja dels estudiants, el 27/8/02 (CFQ).
2 exs. a la part nord de l'Estany, caseta de fusta i a Can Morgat, el 2/9/02 (CFQ)
Espolla:
1 ex. a l'estanyol d'Espolla el 15/4/02 (CFQ).
3 exs. a l'estanyol d'Espolla el 3/5/02 (CFQ).
1 ex. a l'estanyol d'Espolla el 8/5/02 (CFQ).
Riu Fluvià:
1 ex. a la resclosa de Serinyà, a l'Illa del Fluvià, el 12/1/02 (XVP).
1 ex. en el cens d'ocells aquàtics hivernants de l'Illa del Fluvià, el 19/1/02 (CFQ, XVP).
1 ex. a la resclosa del mig del riu Fluvià, a Esponellà, el 21/4/02 (CFQ).
2 exs. a l'Illa del Fluvià el 27/4/02 (XVP).
2 exs. a l'Illa del Fluvià, al costat del pont sobre el Ser el 9/5/02 (CFQ).
5 exs. a sobre el pont del riu Ser, Illa del Fluvià el 11/5/02 (XVP).
1 ex. al riu Fluvià, a l'alçada d'Espinavessa, el 4/8/02 (CFQ i AJO).
2 exs. sota la resclosa de Serinyà, el 16/8/02 (CFQ). També 2 exs. el 19/8/02 (CFQ).
3 exs. a l'Illa del Fluvià, a la resclosa, el 29/8/02 (CFQ).
1 ex. a la resclosa de Serinyà el 11/9/02 (XVP).
2 exs. a la resclosa de Serinyà, Illa del Fluvià, el 12/10/02 (XVP).
1 ex. a la resclosa de Serinyà el 2/11/02 (XVP).
1 ex. davant la desembocadura del Ser, al riu Fluvià, el 26/12/02 (XVP).

Gavina menuda
Larus minutus
1 ex. juvenil a l'Estany de Banyoles del 6/9/02 al 19/9/02 (CFQ, XVP). Primera citació per la comarca. 1 ex. a l'Estany el
17/9/02 (CFQ). Vista també el 14/9/02 (XVP). 1 ex. al nord de l'Estany, el 19/9/02 (CFQ).
1 ex.amb plomatge juvenil a l'Estany de Banyoles del 7/11/02 al 26/11/02 (CFQ, JPS, GGT, XVP, JLB,....). Podria ser la mateixa
del setembre (?).

Gavina vulgar
Larus ridibundus
283 exs. en el cens d'ocells aquàtics hivernants de l'Estany de Banyoles, el 20/1/2002 (PCS, CFQ, GGT, MMJ, APR, JRG, JMG,
XSD).
3 exs. amb plomatge estival a l'Estany el 13/4/02 (XVP).
8 exs. a l'Illa del Fluvià, a la desembocadura del Ser, el 15/7/02 (CFQ).
1 ex. en uns camps de Porqueres, al costat de l'Estany el 9/8/02 (CFQ). 1 ex. a l'Estany el 22/8/02 (CFQ).
2 exs. a l'Estany de Banyoles el 6/9/02 (CFQ).

Gavià argentat
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Larus cachinnans
1872 exs. en el cens d'ocells aquàtics hivernants de l'Estany de Banyoles, el 20/1/2002 (PCS, CFQ, GGT, MMJ, APR, JRG,
JMG, XSD).
500 exs. a l'Illa del Fluvià el 6/10/02 (CFQ, ENR, GGT, JGB, EEG).

Fumarell
Chlidonias sp.
3 exs. volant a la zona nord de l'Estany, cap a Espolla, el 1/5/02 (CFQ). Semblaven Fumarells negres.
3 exs. volant a la zona nord de l'Estany, el 30/5/02 (CFQ, JLB).

Fumarell carablanc
Chlidonias hybridus
1 ex. volant a la zona nord de l'Estany el 15/4/02 (CFQ). 1 ex. a l'estanyol d'Espolla el 15/4/02 (QPR).
30 exs. sobre l'estanyol d'Espolla el 4/5/02 (DBM).

Fumarell negre
Chlidonias niger
2 exs. a la zona sud de l'Estany de Banyoles el 12/4/02 (CFQ).
16 exs. a l'Estany de Banyoles, davant Can Morgat el 31/5/02 (CFQ).
5 exs. a l'Estany de Banyoles el 7/7/02 (CFQ, XVP).
2 exs. amb plomatge de muda a l'Estany de Banyoles el 10/8/02 (CFQ, JLB).
1 ex. juvenil a l'Estany de Banyoles el 11/9/02 (CFQ, PCS i GGT).
4 exs. joves a l'Estany el 17/9/02 (CFQ).

Tórtora
Streptopelia turtur
1 ex. a La Salida, al costat del riu Fluvià, Crespià, el 3/5/02 (CFQ). Primera observació de l'any.

Cucut
Cuculus canorus
4 exs. a la R.N.F.S. de l'Illa del Fluvià el 21/4/02 (JRR)
1 ex. cantant a l'Illa del Fluvià el 28/4/02 (CFQ).

Xot
Otus scops
1 ex. cantant al Puig de Sant Martirià el 25/3/02 (CFQ, AJO). El primer de l'any.
1 ex. a la zona de Lió sentit des del bosc de Can Morgat el 15/5/02 (CFQ).
2 exs. joves alliberats amb anella a la zona de la Puda provinents del centre de recuperació de Fauna del Cortalet (PNAE) el
30/7/02 (CFQ, OCV).
1 ex. cantant als arbres dels garatges de Canaleta, Banyoles el 18/8/02 (CFQ).

Mussol comú
Athene noctua
2 exs. cridant al Parc de la Draga el 3/2/02 (CFQ, AJO).
1 ex. al Pla de Martís sobre una teulada al veïnat de Martís el 11/5/02 (XVP). També el 12/5/02.
2 exs. cridant a la zona de sota Monestir, Banyoles, el 5/10/02 i durant diversos dies més en el mateix mes (GGT).

Gamarús
Strix aluco
Restes de plomes d'un exemplar, caçat per algun carnívor als aiguamolls de la Puda el 24/1/02 (CFQ, OCV, XVP).
3 exs. cantant a La Puda, prop d'on es monten les xarxes, al 4/5/02 (CFQ, OCL).
1 ex. sentit cap a darrera de Can Morgat el 17/5/02 (CFQ, CRI, LIMNOS...)
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1 ex. cantant a la zona de La Puda el 30/7/02 (CFQ, OCV)
2 exs. cantant a la Puda el 2/8/02 (CFQ, XVP).
1 ex. cantant darrera el bosc de Can Morgat, Porqueres, el 26/9/02 (CFQ).
1 ex. cantant a la Puda el 8/11/02 (CFQ i XVP).
2 exs. cantant a Vilert, Esponellà, el 21/9/02 (ACO, DSB, PFL, JCG)

Mussol banyut
Asio otus
1 ex. cantant a Vilert, Esponellà, el 21/9/02 (ACO, DSB, PFL, JCG)

Enganyapastors
Caprimulgus europaeus
1 ex. cantant a Vilert, Esponellà, el 21/9/02 (ACO, DSB, PFL, JCG). Cita tardana.

Falciot negre
Apus apus
Varis exs. volant sobre Banyoles el 11/4/02 (CFQ).
1 ex. caigut del niu al Puig d'en Colomer el 13/6/02 (CFQ). Cuidat a casa fins el 22/6/02 alliberat, però volant molt malament.

Ballester
Tachymarptis melba
2 exs. volant al nord de l'Estany el 25/4/02 (CFQ).
2 exs. al cim de Golany, Rocacorba, el 9/6/02 (CFQ, XVP).
6 exs. a Rocacorba, des del cim de Golany, el 11/8/02 (CFQ i AJO).
2 exs. entre el Coll del Faig i Turó d'Espinasors, Sant Miquel de Campmajor el 4/8/02 (XVP).

Blauet
Alcedo atthis
2 exs. capturats per anellament durant la Campanya Sylvia de l'hivern 2001/02 als Aiguamolls de La Puda, entre el 20/12/01 i el
30/2/02 (OCV, XVP, CFQ, ACO,...).
5 exs. a l'Illa del Fluvià el 12/1/02 (XVP). 5 exs. en el cens d'ocells aquàtics hivernants de l'Illa del Fluvià del 2002 (CFQ,
XVP).
3 exs. a l'Illa del Fluvià el 19/1/02 (CFQ)
1 ex. en el cens d'ocells aquàtics hivernants de l'Estany de Banyoles, el 20/1/2002 (PCS, CFQ, GGT, MMJ, APR, JRG, JMG,
XSD).
1 ex. al riu Terri al Molí de Borgonyà, Cornellà del Terri, el 25/1/02 (CFQ).
1 ex. a l'Illa del Fluvià el 9/3/02 (JRR)
1 ex. amb becada remuntant del riu Ser, a l'Illa del Fluvià, el 21/4/02 (CFQ).
1 ex. a l'Illa del Fluvià el 28/4/02 (CFQ).
1 ex. volant pels arbres caiguts de Can Morgat, Estany de Banyoles, el 22/8/02 (CFQ).
6 ex. a la R.N.F.S. de l'Illa del Fluvià, el 29/9/02 (JRR).
6 ex. obs. al riu Fluvià entre Bàscara i Parets, el 20/10/02 (JRR).

Abellerol
Merops apiaster
10 exs. a l'extrem nord del Pla de Martís, prop de Martís el 16/5/02 (XVP).
1 ex. a Vilavenut el 25/5/02 (JLB).
2 exs. al veïnat de Ruïtlles a Mieres el 1/6/02 (XVP).
Colònia d'abellerols de Vilert, a l'extracció d'àrids amb molts forats i entre 20 i 30 exemplars el 4/8/02 (CFQ i AJO).
80 exs. en vol a La Salida, Crespià, el 16/8/02 (CFQ).
20 exs. a la riera d'en Morgat el 25/8/02 (CFQ).
20 exs. sobre l'estanyol Nou de Can Cisó el 6/9/02 (CFQ).

Puput
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Upupa epops
1 ex. a la zona de La Puda el 24/1/02 (XVP).
1 ex. a la zona entre el Castell de Porqueres i el càmping el Llac el 26/1/02 (MMJ).
1 ex. al Pla de Martís, a Serinyà, el 18/1/02 (CFQ). Inclòs en el cens d'ocells aquàtics hivernants de l'Estany de Banyoles del
2002 (PCS, CFQ, GGT, MMJ, APR, JRG, JMG, XSD).
1 ex. a l'estanyol de la Cendra el 24/1/02 (CFQ, OCV, XVP).
1 ex. a Martís, Esponellà, el 3/3/02 (CFQ).
1 ex. cantant a la zona de l'escola de Casa Nostra, a prop dels aiguamolls de la Puda, el 9/3/02 (CFQ). Primers cants de l'any.

Picot verd
Picus viridis
2 exs. capturats per anellament durant la Campanya Sylvia de l'hivern 2001/02 als Aiguamolls de La Puda, entre el 20/12/01 i el
30/2/02 (OCV, XVP, CFQ, ACO,...).

Picot Garser gros
Dendrocopos major
Una parella fent un niu, engrandint un forat començat pel D. minor, a l'estanyol Nou de Can Cisó el 5/4/02 (CFQ).

Picot Garser petit
Dendrocopos minor
1 ex. mascle a la pollancreda de la riba de Serinyà del riu Fluvià, a l'Illa del Fluvià, el 9/2/02 (CFQ).
2 exs. mascle a l'Illa del Fluvià el 9/3/02 (JRR). 2 exs. mascle a l'Illa del Fluvià el 9/3/02 (JRR).
Nou territori a la desembocadura del torrent Junyell, a prop de Besalú el 9/3/02 (JRR).
2 exs., una parella, a l'estanyol del Vilar, provinents de la zona de l'Església de Porqueres, el 16/3/02 (JRR, BGE, RSL, CFQ).
Fent vols de festeig. 4 exs. observats al bosc de ribera del l’Estany de Banyoles, formant dues parelles i trobat el niu de cria
d’una, el 16/3/02 (JRR, CFQ, BGE)
2 exs., una parella, a l'estanyol Nou de Can Cisó el 16/3/02 (JRR, BGE, RSL, CFQ). En una zona on probablement tenen el niu.
Més tard el niu és robat per un D. major.
1 ex. mascle a l'Illa del Fluvià i un altre a la desembocadura del Junyell el 21/4/02 (JRR, CFQ).
1 ex. femella als arbres de passat la caseta de fusta, cap a les palanques de fusta de Mas Herbeig, el 24/4/02 (CFQ).
1 ex. mascle a un pollancre al riu Revardit, prop de Palol de Revardit, al costat del pont sobre el riu, el 22/5/02 (CFQ).
5 ex. obs., 1 femella a la R.N.F.S. de l'Illa del Fluvià, 1 mascle al bosc de ribera per sota de la resclosa de Serinyà, 2 mascle i
femella a Fares, 1 mascle a l’Illa del Fluvià i un territori amb nius de cria a Besalú, el 29/9/02 (JRR).
6 ex. obs. al riu Fluvià entre Bàscara i Parets, 1 femella a Bàscara, 2 mascle i femella a Mas Vicenç, 1 femella a la finca de
Parets de Baix, 1 mascle més un altre a St. Mer i St.Celdoni el 20/10/02 (JRR).
1 ex. cantant als estanyols de Can Cisó el 30/11/02 (CFQ i QPR).
1 ex. a la desembocadura del Ser, al riu Fluvià, el 26/12/02 (XVP).

Cogullada vulgar
Galerida cristata
1 ex. capturats per anellament a la Campanya Sylvia de la primavera de 2002 als Aiguamolls de La Puda, entre el 1/5/02 i el
31/7/02 (OCV, XVP, CFQ, ACO,...).

Oreneta de ribera
Riparia riparia
1 ex. enmig d'orenetes vulgars a l'estany de Banyoles el 29/3/02 (CFQ).

Roquerol
Ptyonoprogne rupestris
2 exs. sobre el Puig de Sant Martirià en migració el 7/3/02 (CFQ).
Alguns exs. a l'Illa del Fluvià el 29/3/02 (XVP).
5 exs. a Dosquers, prop del riu Fluvià, el 14/4/02 (PGA, ACO, HPE, PFL).

Oreneta vulgar
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Hirundo rustica
1 ex. volant a l'estanyol del Vilar el 12/3/02. La primera observació de l'any.
Un grup de 5 exemplars en migració vistos des de Golany (Rocacorba) el 5/10/02 (XVP i CFQ).

Oreneta cuablanca
Delichon urbica
Primers exs. a l'Estany de Banyoles el 29/3/02 (CFQ).
Primers exs. a l'Illa del Fluvià el 29/3/02 (XVP).
Un grup de 55 exemplars en migració vistos des de Golany (Rocacorba) el 5/10/02 (XVP i CFQ).

Cuetera groga
Motacilla flava
15 exs. al Pla de Martís, cap a Martís, el 7/4/02 (CFQ).
2 exs. als aiguamolls de la Finca de Casa Nostra el 11/4/02 (CFQ).
20 exs. a l'estanyol d'Espolla, mig ple, el 11/4/02 (CFQ).
4 exs. a Espolla el 13/4/02 (XVP).

Merla d'aigua
Cinclus cinclus
1 ex. vist diverses vegades al riu Terri, al Molí de Borgonyà, durant els mesos de desembre i gener d'aquest hivern; 24/1/02
(AES).

Cargolet
Troglodytes troglodytes
1 ex. capturats per anellament durant la Campanya Sylvia de l'hivern 2001/02 als Aiguamolls de La Puda, entre el 20/12/01 i el
30/2/02 (OCV, XVP, CFQ, ACO,...).
8 exs. capturats per anellament a la Campanya Sylvia de la primavera de 2002 als Aiguamolls de La Puda, entre el 1/5/02 i el
31/7/02 (OCV, XVP, CFQ, ACO,...).

Pardal de bardissa
Prunella modularis
8 exs. capturats per anellament durant la Campanya Sylvia de l'hivern 2001/02 als Aiguamolls de La Puda, entre el 20/12/01 i el
30/2/02 (OCV, XVP, CFQ, ACO,...).

Pit Roig
Erithacus rubecula
26 exs. capturats per anellament durant la Campanya Sylvia de l'hivern 2001/02 als Aiguamolls de La Puda, entre el 20/12/01 i
el 30/2/02 (OCV, XVP, CFQ, ACO,...).
1 ex. jove, 3J de l'any a l'estanyol de la Cendra el 22/5/02 (CFQ).
42 exs. capturats per anellament a la Campanya Sylvia de la primavera de 2002 als Aiguamolls de La Puda, entre el 1/5/02 i el
31/7/02 (OCV, XVP, CFQ, ACO,...).

Rossinyol
Luscinia megarhynchos
43 exs. capturats per anellament a la Campanya Sylvia de la primavera de 2002 als Aiguamolls de La Puda, entre el 1/5/02 i el
31/7/02 (OCV, XVP, CFQ, ACO,...).

Cotxa blava
Luscinia svecica
1 ex. entre l'església de Porqueres i Can Cisó el 13/1/02 (JMG). Primera observació per la comarca. Inclòs en el cens d'ocells
aquàtics hivernants de l'Estany de Banyoles, del 2002 (PCS, CFQ, GGT, MMJ, APR, JRG, JMG, XSD).
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Cotxa cuaroja
Phoenicurus phoenicurus
1 ex. a l'estanyol d'Espolla el 12/4/02 (CFQ).
2 exs. a Dosquers, prop del riu Fluvià, el 14/4/02 (PGA, ACO, HPE, PFL).

Cotxa fumada
Phoenicurus ochruros
Fins a 4 exs. al centre de Banyoles, per sobre les cases a l'època reproductora amb comportament de cria (JMG).

Bitxac rogenc
Saxicola rubetra
4 exs. a Dosquers, prop del riu Fluvià, el 14/4/02 (PGA, ACO, HPE, PFL).
2 exs. femella a La salida, camí d'Incarcal, al costat del riu Fluvià a Crespià, el 3/5/02 (CFQ).
4 exs. al Pla de Martís, a Esponellà, el 9/5/02 (CFQ).
7 exs. en uns camps de Can Matella, Porqueres, el 9/5/02 (CFQ):

Bitxac comú
Saxicola torquata
3 exs. capturats per anellament a la Campanya Sylvia de la primavera de 2002 als Aiguamolls de La Puda, entre el 1/5/02 i el
31/7/02 (OCV, XVP, CFQ, ACO,...).

Merla
Turdus merula
10 exs. capturats per anellament durant la Campanya Sylvia de l'hivern 2001/02 als Aiguamolls de La Puda, entre el 20/12/01 i
el 30/2/02 (OCV, XVP, CFQ, ACO,...).
53 exs. capturats per anellament a la Campanya Sylvia de la primavera de 2002 als Aiguamolls de La Puda, entre el 1/5/02 i el
31/7/02 (OCV, XVP, CFQ, ACO,...).

Tord
Turdus philomelos
4 exs. capturats per anellament durant la Campanya Sylvia de l'hivern 2001/02 als Aiguamolls de La Puda, entre el 20/12/01 i el
30/2/02 (OCV, XVP, CFQ, ACO,...).

Griva
Turdus viscivorus
1 ex. en uns camps abans d'arribar al molí del Castell de Roca, Sant Miquel de Campmajor, el 6/1/02 (XVP).
1 ex. a les pollancredes prop de Can Cisó el 23/12/02 (XVP).

Rossinyol bord
Cettia cetti
9 exs. capturats per anellament durant la Campanya Sylvia de l'hivern 2001/02 als Aiguamolls de La Puda, entre el 20/12/01 i el
30/2/02 (OCV, XVP, CFQ, ACO,...).
33 exs. capturats per anellament a la Campanya Sylvia de la primavera de 2002 als Aiguamolls de La Puda, entre el 1/5/02 i el
31/7/02 (OCV, XVP, CFQ, ACO,...).

Boscarler pintat gros
Locustella naevia
1 ex. a l'Illa del Fluvià el 21/4/02 (CFQ, JRR). Encara allà mateix un altre el 25/4/02 (CFQ).
1 ex. cantant al canyissar de La Puda, allà on s'anellen ocells, el 5/5/02 (OCL, CFQ, XVP).
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Boscarla dels joncs
Acrocephalus schoenobaenus
1 ex. cantant en unes bardisses al costat de l'estany d'Espolla, a la banda de Porqueres, el 24/4/02 (CFQ). Segona citació a la
comarca.

Boscarla de canyar
Acrocephalus scirpaeus
1 ex. cantant a Lió el 18/4/02 (CFQ). Primera observació prenupcial.
20 exs. capturats per anellament a la Campanya Sylvia de la primavera de 2002 als Aiguamolls de La Puda, entre el 1/5/02 i el
31/7/02 (OCV, XVP, CFQ, ACO,...).

Balquer
Acrocephalus arundinaceus
1 ex. a la zona d'arribada de Lió, a l'Estany de Banyoles, el 1/6/02 (PCS i JPS). Feia uns anys que no es veia a l'Estany, i no se
sabia si hi criava.
1 ex. a la zona d'arribada de Lió, a l'Estany de Banyoles, el 14/6/02 i 2 exs. el 21/6/02 (PCS i JPS).
1 ex. amb becada, probablement criant, a la passera de Lió el 3/7/02 (CFQ). També 1 ex. el 7/7/02 (GGT i PCS).
1 ex. a l'estanyol nou de Can Cisó el 9/8/02 (CFQ).

Bosqueta vulgar
Hippolais polyglotta
10 exs. capturats per anellament a la Campanya Sylvia de la primavera de 2002 als Aiguamolls de La Puda, entre el 1/5/02 i el
31/7/02 (OCV, XVP, CFQ, ACO,...).

Tallarol de garriga
Sylvia cantillans
2 exs. a Dosquers, prop del riu Fluvià, el 14/4/02 (PGA, ACO, HPE, PFL).
2 exs. a Crespià, al camí de St Bartomeu i Sant Miquel de la Roca el 3/5/02 (CFQ).
3 exs. anellats als prats de Can Mitjà, Rocacorba, el 29/6/02, on probablement nidifica (XVP , CFQ).

Tallareta vulgar
Sylvia communis
3 exs a Dosquers, prop del riu Fluvià, el 14/4/02 (PGA, ACO, HPE, PFL).

Tallarol gros
Sylvia borin
1 ex. amb branquetes al bec a l'estanyol Nou de Can Cisó el 2/6/02 (XVP).
1 ex. cantant al camí entre Collsaposa i Golany el 9/6/02 (XVP).
1 ex. amb placa incubatriu capturat a la Puda fent anellament el 25/6/02.
10 exs. capturats per anellament a la Campanya Sylvia de la primavera de 2002 als Aiguamolls de La Puda, entre el 1/5/02 i el
31/7/02 (OCV, XVP, CFQ, ACO,...).

Tallarol de casquet
Sylvia atricapilla
15 exs. capturats per anellament durant la Campanya Sylvia de l'hivern 2001/02 als Aiguamolls de La Puda, entre el 20/12/01 i
el 30/2/02 (OCV, XVP, CFQ, ACO,...).
76 exs. capturats per anellament a la Campanya Sylvia de la primavera de 2002 als Aiguamolls de La Puda, entre el 1/5/02 i el
31/7/02 (OCV, XVP, CFQ, ACO,...).

Mosquiter pàl.lid
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Phylloscopus bonelli
2 exs. cantant en un alzinar al poble de Dosquers el 14/4/02 (PGA, ACO, HPE, PFL).

Mosquiter comú
Phylloscopus collybita
3 exs. capturats per anellament durant la Campanya Sylvia de l'hivern 2001/02 als Aiguamolls de La Puda, entre el 20/12/01 i el
30/2/02 (OCV, XVP, CFQ, ACO,...).
4 exs. capturats per anellament a la Campanya Sylvia de la primavera de 2002 als Aiguamolls de La Puda, entre el 1/5/02 i el
31/7/02 (OCV, XVP, CFQ, ACO,...).

Mosquiter de passa
Phylloscopus trochilus
Més de 10 exs. a Dosquers, prop del riu Fluvià, el 14/4/02 (PGA, ACO, HPE, PFL).
2 exs. anellats a La Puda el 5/5/02 (OCL, XVP, CFQ). 2 exs. capturats per anellament a la Campanya Sylvia de la primavera de
2002 als Aiguamolls de La Puda, entre el 1/5/02 i el 31/7/02 (OCV, XVP, CFQ, ACO,...).
8 exs. anellats a La Puda el 8/9/02 (XVP, CFQ).

Bruel
Regulus ignicapillus
5 exs. capturats per anellament durant la Campanya Sylvia de l'hivern 2001/02 als Aiguamolls de La Puda, entre el 20/12/01 i el
30/2/02 (OCV, XVP, CFQ, ACO,...).

Papamosques gris
Muscicapa striata
1 ex. a La Draga, Estany de Banyoles, el 9/5/02 (CFQ).
1 ex. a sobre el pont del riu Ser, Illa del Fluvià el 11/5/02 (XVP).
1 ex. femella adulta amb placa incubatriu atropellat a la carretera de circumval·lació de l'Estany, al bosc de Can Morgat el 3/8/02
(CFQ).

Mastegatatxes
Fycedula hypoleuca
3 exs a Dosquers, prop del riu Fluvià, el 14/4/02 (PGA, ACO, HPE, PFL).
1 ex. a l'Illa del Fluvià a la riba de Maià del Montcal el 25/4/02 (CFQ).
7 exs. en un recorregut de Crespià a Incarcal el 3/5/02 (CFQ). 3 Pujant a St Bartomeu i a St. Miquel de la Roca, un baixant a La
Salida, 2 a La Salida i un anant cap a Incarcal.
2 exs. anellats a La Puda el 5/5/02 (OCL, XVP, CFQ). 2 exs. capturats per anellament a la Campanya Sylvia de la primavera de
2002 als Aiguamolls de La Puda, entre el 1/5/02 i el 31/7/02 (OCV, XVP, CFQ, ACO,...).
1 ex. al Pla de Martís, Esponellà, i un altre a l'Illa del Fluvià el 9/5/02 (CFQ).
2 exs. a La Draga, Estany de Banyoles, el 9/5/02 (CFQ).
1 ex. a sobre el pont del riu Ser, Illa del Fluvià el 11/5/02 (XVP).
5 exs. a Sant Patllari, Porqueres, el 16/9/02 (CFQ).

Mallerenga cuallarga
Aegithalus caudatus
9 exs. capturats per anellament durant la Campanya Sylvia de l'hivern 2001/02 als Aiguamolls de La Puda, entre el 20/12/01 i el
30/2/02 (OCV, XVP, CFQ, ACO,...).
6 exs. capturats per anellament a la Campanya Sylvia de la primavera de 2002 als Aiguamolls de La Puda, entre el 1/5/02 i el
31/7/02 (OCV, XVP, CFQ, ACO,...).

Mallerenga emplomallada
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Parus cristatus
1 ex. a prop del Coll Saposa a Rocacorba el 2/2/02 (XVP, XTR, TMA).
2 exs. a la pollancreda dels Tanyers, Porqueres, el 7/4/02 (XVP).
1 ex. defensant un niu a l'Illa del Fluvià el 21/4/02 (CFQ, JRR). Estava en un niu fet per un Dendrocopos minor.
1 ex. a Crespià, al camí de St Bartomeu i Sant Miquel de la Roca el 3/5/02 (CFQ).

Mallerenga petita
Parus ater
1 ex. a l'Estanyol Nou el 26/1/02 (MMJ).

Mallerenga blava
Parus caeruleus
15 exs. capturats per anellament durant la Campanya Sylvia de l'hivern 2001/02 als Aiguamolls de La Puda, entre el 20/12/01 i
el 30/2/02 (OCV, XVP, CFQ, ACO,...).
Els primers 5 polls anellats a la caixa-niu nº 4 de Can Morgat, també polls a la caixa-niu 1 i 7, el 12/5/02 (XVP, CFQ, AJO)
1 ex. jove anellat com a poll el maig en una caixa niu de la caseta de fusta és recuperat a la zona de La Puda a l'estació
d'anellament el 3/8/02 (XVP, CFQ, OCV).
Durant la baixada de caixes niu algunes caixes tenien ous el 16/12/02 (CFQ).
5 exs. capturats per anellament a la Campanya Sylvia de la primavera de 2002 als Aiguamolls de La Puda, entre el 1/5/02 i el
31/7/02 (OCV, XVP, CFQ, ACO,...).

Mallerenga carbonera
Parus major
19 exs. capturats per anellament durant la Campanya Sylvia de l'hivern 2001/02 als Aiguamolls de La Puda, entre el 20/12/01 i
el 30/2/02 (OCV, XVP, CFQ, ACO,...).
1 ex. fent el niu en una olivera del puig de Sant Martirià el 2/4/02 (CFQ).
15 exs. capturats per anellament a la Campanya Sylvia de la primavera de 2002 als Aiguamolls de La Puda, entre el 1/5/02 i el
31/7/02 (OCV, XVP, CFQ, ACO,...).

Picasoques blau
Sitta europaea
2 exs. al Prat de Sant Nicolau, a Rocacorba, el 17/3/02 (XVP i CFQ).

Raspinell comú
Certhia brachydactyla
3 exs. capturats per anellament durant la Campanya Sylvia de l'hivern 2001/02 als Aiguamolls de La Puda, entre el 20/12/01 i el
30/2/02 (OCV, XVP, CFQ, ACO,...).
1 ex. fent el niu en un arbre sec al costat de la carretera a la resclosa de Serinyà el 16/3/02 (JRR, BGE, RSL, CFQ).
1 ex. amb material per fer el niu a l'inici del bosc de Can Morgat pel nord el 7/4/02 (CFQ).
1 exs. capturats per anellament a la Campanya Sylvia de la primavera de 2002 als Aiguamolls de La Puda, entre el 1/5/02 i el
31/7/02 (OCV, XVP, CFQ, ACO,...).

Oriol
Oriolus oriolus
1 ex. a l'Illa del Fluvià, a la part de Fares, el 21/4/02 (JRR). Primera observació de l'any.
1 ex. a l'Illa del Fluvià, a la part de Fares, el 25/4/02 (CFQ).
6 exs. volant a Lió, Estany de Banyoles, el 22/6/02 (CFQ).

Botxí
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Lanius meridionalis
1 ex. al camí de Martís cap a Serinyà, al Pla de Martís el 5/1/02 (CFQ).
1 ex. al rec d'Espolla al Pla de Martís, Fontcoberta, el 18/1/02 i el 9/2/02 (CFQ).
1 ex. al Pla de Martís el 19/1/02 (BGE).
1 ex. al Pla de Martís, als oms del rec d'Espolla, el 16/8/02 (CFQ).

Capsigrany
Lanius senator
1 ex. al Pla de Martís al costat del rec d'Espolla, a Fontcoberta, el 17/4/02 (CFQ).
1 ex. en uns camps de Casa Nostra el 12/5/02 (XVP).

Gaig
Garrulus glandarius
1 ex. capturat per anellament durant la Campanya Sylvia de l'hivern 2001/02 als Aiguamolls de La Puda, entre el 20/12/01 i el
30/2/02 (OCV, XVP, CFQ, ACO,...).
1 ex. capturat per anellament a la Campanya Sylvia de la primavera de 2002 als Aiguamolls de La Puda, entre el 1/5/02 i el
31/7/02 (OCV, XVP, CFQ, ACO,...).

Gralla
Corvus monedula
8 exs. a l'església de Santa Maria de Banyoles el 26/2/02 (CFQ).
2 exs prop de l'Asil el 23/3/02 (XVP).
1 ex. observat a l’Estany de Banyoles el 21/4/02 (JRR).

Cornella negra
Corvus corone
7 exs. a l'Illa del Fluvià a primers de 1/02 (XVP).
2 exs. fent un niu a la pollancreda de la riba de Serinyà a l'Illa del Fluvià, el 24/3/02 (CFQ).
35 exs. riu amunt al riu Fluvià a Espinavessa el 25/8/02 (CFQ).
15 exs. a l'Illa del Fluvià el 29/8/02 (CFQ).

Pardal comú
Passer domesticus
2 exs. capturats per anellament durant la Campanya Sylvia de l'hivern 2001/02 als Aiguamolls de La Puda, entre el 20/12/01 i el
30/2/02 (OCV, XVP, CFQ, ACO,...).
2 exs. capturats per anellament a la Campanya Sylvia de la primavera de 2002 als Aiguamolls de La Puda, entre el 1/5/02 i el
31/7/02 (OCV, XVP, CFQ, ACO,...).
1 ex. donant menjar als polls en un niu d'oreneta cuablanca en els pisos de Canaleta, Banyoles, el 16/7/02 (CFQ).

Pardal xarrec
Passer montanus
4 exs. anellats en una caixa niu a la zona de la Font del Rector el 1/6/02 (XVP i CFQ).
1 ex. capturat per anellament a la Campanya Sylvia de la primavera de 2002 als Aiguamolls de La Puda, entre el 1/5/02 i el
31/7/02 (OCV, XVP, CFQ, ACO,...).

Pardal roquer
Petronia petronia
3 exs. enmig d'un estol de pinsans i verdums al Pla de Martís el 18/1/02 (CFQ).
1 ex. al pont sobre el Ser de l'Illa del Fluvià el 9/3/02 (JRR).
1 ex. abans d'entrar al poble de Dosquers el 14/4/02 (PGA, ACO, HPE, PFL).
10 exs. observats al riu Fluvià a Bàscara el 20/10/02 (JRR).
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Pinsà comú
Fringilla coelebs
72 exs. capturats per anellament durant la Campanya Sylvia de l'hivern 2001/02 als Aiguamolls de La Puda, entre el 20/12/01 i
el 30/2/02 (OCV, XVP, CFQ, ACO,...).
Varis exs. encara a l'Estany de Banyoles el 25/3/02 (XVP).
1 ex. a la pista del Fluvià, camí de les rescloses el 6/10/02 (XVP).
1 ex. anellat a La Puda el 19/10/02 (XVP i CFQ). El primer de l'hivern a l'Estany.

Pinsà mec
Fringilla montifringilla
1 ex. sentit i observat en vol a l'Illa de Fares el 9/3/02 (JRR)
1 ex. mascle als camps del Turó d'en Matella, Estany de Banyoles, el 25/3/02 (XVP).
2 ex. observats al riu Fluvià entre Bàscara i Parets, el 20/10/02 (JRR).
2 ex. al prat de Sant Nicolau, Rocacorba, el 24/12/02 (XVP).

Gafarró
Serinus serinus
9 exs. capturats per anellament durant la Campanya Sylvia de l'hivern 2001/02 als Aiguamolls de La Puda, entre el 20/12/01 i el
30/2/02 (OCV, XVP, CFQ, ACO,...).
4 exs. nascuts en un niu d'una casa del Puig de la Fontpudosa surten volant el 9/5/02 (XVP).
6 exs. capturats per anellament a la Campanya Sylvia de la primavera de 2002 als Aiguamolls de La Puda, entre el 1/5/02 i el
31/7/02 (OCV, XVP, CFQ, ACO,...).

Verdum
Carduelis chloris
3 exs. capturats per anellament durant la Campanya Sylvia de l'hivern 2001/02 als Aiguamolls de La Puda, entre el 20/12/01 i el
30/2/02 (OCV, XVP, CFQ, ACO,...).
19 exs. capturats per anellament a la Campanya Sylvia de la primavera de 2002 als Aiguamolls de La Puda, entre el 1/5/02 i el
31/7/02 (OCV, XVP, CFQ, ACO,...).

Cadernera
Carduelis carduelis
18 exs. capturats per anellament durant la Campanya Sylvia de l'hivern 2001/02 als Aiguamolls de La Puda, entre el 20/12/01 i
el 30/2/02 (OCV, XVP, CFQ, ACO,...).
9 exs. capturats per anellament a la Campanya Sylvia de la primavera de 2002 als Aiguamolls de La Puda, entre el 1/5/02 i el
31/7/02 (OCV, XVP, CFQ, ACO,...).

Lluer
Carduelis spinus
1 ex. mort a la zona de Can Lero, Estany de Banyoles, recollit el 29/12/02 (CFQ, AJO).

Passerell comú
Carduelis cannabina
Eixams al Pla de Martís el 9/2/02 (BGE).
1 ex. capturat per anellament a la Campanya Sylvia de la primavera de 2002 als Aiguamolls de La Puda, entre el 1/5/02 i el
31/7/02 (OCV, XVP, CFQ, ACO,...).

Pinsà borroner
Pyrrhula pyrrhula
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6 exs. capturats per anellament durant la Campanya Sylvia de l'hivern 2001/02 als Aiguamolls de La Puda, entre el 20/12/01 i el
30/2/02 (OCV, XVP, CFQ, ACO,...).
1 ex. cantant a la desembocadura de la riera Castellana el 20/3/02 (XVP).
6 exs. a la zona de Can Cisó, Estany de Banyoles, el 18/11/02 (XVP). Primera citació de l'hivern.

Gratapalles
Emberiza cirlus
2 exs. capturats per anellament durant la Campanya Sylvia de l'hivern 2001/02 als Aiguamolls de La Puda, entre el 20/12/01 i el
30/2/02 (OCV, XVP, CFQ, ACO,...).

Repicatalons
Emberiza schoeniclus
22 exs. capturats per anellament durant la Campanya Sylvia de l'hivern 2001/02 als Aiguamolls de La Puda, entre el 20/12/01 i
el 30/2/02 (OCV, XVP, CFQ, ACO,...). Ja hi ha molts repicatalons al canyissar de la Cuaranya el 29/10/02 (CFQ).

Cotorra argentina
Myiopsitta monachus
1 ex. en els camps de darrera el Castell de Porqueres el 28/8/02 (CFQ i AJO).

Observadors:
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ABC=Anna Buixeda Company
ACO= Aleix Comes i Herrera
AJO= Anna Julià i Olivé

(ABCA)
(ACXA)

ALC o ACO= Albert Cortada
AES = Albert Escriu
APR= Albert Planas Roura
BGE= Bienvenido Gómez i Esteban
CFQ= Carles Feo i Quer
CGN= Carme Gassiot Noguer
CRI= Concepció Riera
DBM= Dani Boix i Masafret
DSB= Deli Saavedra i Bendito
ENR= Elisenda Navarro Ripoll
EEG= Elisabet Ejarque Gonzàlez
ERR=Eva de Rocafiguera Ramis
FVM=Ferran Veciana Membrada
GGT= Georgina Gratacós i Teixidor
HPE= Helena Perxacs i Motgè
ISU= Issac Sunyer
JCG= Juan Carles Gimisió
JGB= Josep Gòmez i Barri
JJB= Jordi Juanola Bohigas
JLB= Jaume Llorens i Bach

(ACXA)
(AEXA)
(APRA)
(BGEA)
(CFQA)
(CGNA)
(CRXA)
(DBMA)
(DSBA)
(ENRA)
(EEGA)
(ERRA)
(FVMA)
(GGTA)
(HPXA)
(ISXA)
(JGXA)
(JGBA)
(JJBA)
(JLBA)

JMG= Josep Mª Massip i Gibert
JMA= Jaume Martí
JRG= Josep Mª Rodríguez García
JRR o JLR = Jose Luís Romero Romero
JPS= Joan Pontacq i Seguranyes
JSS=Joan Sansalvador Sendra
MDN= Mª Dolors Zaragoza Navarro
MJU= Mariona Juncà
MMJ= Martí Masó Juanmiquel
MSF= Mercè Sánchez-Frou
OCV= Oriol Clarabuch Vicent
PCS= Pilar Castel i Soler
PFL= Ponç Feliu i Latorre
PFR= Pilar Font Roura
PGA= Pablo Garcia
QPR= Quim Pou i Rovira
(QPRA)
RCA=Ramón Casadevall.
(RCXA)
RSL= Ramón Sanz Lanao
TMA= Teresa Mach
XVP= Xavi Vila i Portella
(XVPA)
XSD= Xavi Serra i Dalmau

(JMGA)
(JMXA)
(JRGA)
(JRRA)
(JPSA)
(JSSA)
(MDZA)
(MJXA)
(MMJA)
(MSFA)
(OCVA)
(PCSA)
(PFLA)
(PFRA)
(PGXA)

(RSLA)
(TMXA)

(XSDA)

Observadors inclosos a l'Anuari del Pla de l'Estany del 2002. Entre parèntesi hi ha el codi utilitzat per l'ICO, Institut Català
d'Ornitologia, per l'eleboració de l'Anuari de Catalunya, que constà de les inicials del nom i dels dos cognoms, més una quarta
lletra per evitar repeticions que comença per la A i segueix l'abecedari.Quan no es coneix el segon cognom es posa una X.
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