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Consorcide
del’Estany
l’Estanyd’Ivars
d’Ivars i iVila-sana
Vila-sana  · www.estanyivarsvilasana.cat
www.estanyivarsvilasana.cat
· Tel.
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estany@plaurgell.cat
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cames llargues
ànec collverd
agró roig
cigonya blanca
fotja
balquer
esplugabous
arpella
gavina vulgar
gavià argentat
polla d’aigua
cabussó emplomallat

Punts on es pot observar:

Els ocells a
l’estany d’Ivars i Vila-sana

Primavera
Estiu

SABIES QUE...

Els ocells més comuns d’observar a l’estany – Primavera/Estiu
CAMES LLARGUES
(H i ma nt o p us hi ma nt o p us )

FOTJA

Blanc, amb ales i dors negres i potes
vermelles, extremadament primes i
llargues, que li donen un aspecte
desmanegat. En vol, les potes li
sobresurten clarament per darrere el cos.
Hiverna bàsicament a l’Àfrica.
Quantitat: 3-10 parelles

Grisa negrosa amb bec i escudet frontal arrodonit blancs.
Ull vermell i potes verdoses amb els dits lobulats. Per
arrencar en vol ha de córrer per sobre l’aigua aletejant.
S’alimenta sobretot de vegetació submergida. Migrant i
hivernant comuna a totes les zones humides del territori,
amb el principal contingent al Delta de l'Ebre.
Quantitat: 8-10 parelles

(F ul i ca atr a )

ESPLUGABOUS Resident, tot i que
(B ub ul c us i b is )

més abundant a
l’hivern. En expansió.
Segueix els tractors i
els ramats en busca
d'aliment. A l’estany,
tot l’any, forma un
dormidor
espectacular.
Quant.:300-1000 ex.

GAVIÀ ARGENTAT
(La r us mi c ha he lli s )

GAVINA VULGAR
(La r us ri d ib und us )

L’ànec més abundant i gran, predecessor dels ànecs
domèstics. Mascle amb cap verd, estret collaret
blanc, pit castany i cos grisenc. Femella bruna amb
un pigallat clar, pili fosc i llarga llista negra que li
travessa l’ull. Es pot observar durant tot l’any i és
reproductor a l’estany.
Quantitat: 20-30 parelles

Fosca, amb un to gris blavós al cap i a les
parts inferiors i castany a les superiors.
Bec vermell amb la punta groga i distintiu
escudet frontal vermell. Poc amant de les
aigües obertes. És més fàcil veure-la
caminar prop de la riba.
Quantitat: 20-30 parelles

Rapinyaire característic ARPELLA VULGAR
de les zones humides.
(C ir c us ae r ugi no s us )
Cria en els canyissars
de l’estany i caça en
espais oberts del
voltant. A l’hivern
forma dormidors
collectius dins el
canyissar.
Quantitat: 2-4 parelles

Robust. Blanc, amb el dors gris i la punta
de l’ala negra. Potes i bec grocs, amb
taca vermella a la mandíbula inferior.
S’alimenta sobretot als abocadors i en
conreus. El seu caràcter antropòfil li ha
permès sortir dels seus dominis marins i
colonitzar llocs interiors com l’estany.
Quantitat: 10-15 parelles

Blanca, amb el dors grisenc a
l'estiu; mascles i femelles amb el
cap de color xocolata. S’alimenta
en conreus, rius i abocadors. A
Catalunya només cria al Delta de
l'Ebre i a l'estany d'Ivars i
Vila-sana.
Quantitat: 250-300 parelles

AGRÓ ROIG
(A r de a
p ur p ure a )

ÀNEC COLLVERD
(A na s pl at yr hy nc ho s )

POLLA D’AIGUA
(G a ll i nul a c hl o r o p us )

En període reproductor hi destaca la
presència dels habituals ànecs de
superfície,
però
també
d’algunes
espècies capbussadores com el cabussó
emplomallat i la fotja. Després del Delta
de l’Ebre, la segona colònia més
important, pel que fa a la presència i al
nombre de gavines rialleres i gavines
capnegres, es troba a l’estany.
Pel que fa als ocells migratoris, destaca
la presència de diversos limícoles i
espècies poc habituals que utilitzen
l’estany com a lloc de “parada i fonda”.

Més fosc que el bernat
pescaire, amb el dors i el
sobre de les ales grisens
i la cara i el coll
vermellosos, amb franges
longitudinals fosques. Més
esvelt i amb el coll més
prim que el bernat. Potes
groguenques.
Quantitat: 10-15 par.

Inconfusible: blanca amb
CIGONYA
rèmiges negres, amb les
BLANCA
(C i c o nia ci c o ni a )
potes i el bec vermells.
Present en cursos fluvials i
en menor mesura en
aiguamolls. Nidifica en
edificis alts i diferents
tipus de torres com les
que hi ha a l’estany.
Quantitat: 2 parelles

BALQUER (A cr o c e p ha l us a r undi na c e us )
Un dels ocells més comuns del canyissar. Tot i ser relativament petit
(menys de 20 cm), és fàcil de detectar pel seu distintiu cant, un potent
"carrac, carrac, cric-cric-cric, car" que sovint emet des de l'extrem
d'una xisca. To general bru olivaci amb parts inferiors més clares. Gola
blanquinosa i cella clara. Espècie reproductora a l’estany que hiverna al
centre i el sud d’Àfrica. Quantitat: 30-50 parelles

De la mida d’un ànec, amb bec i coll prims i llargs. Dors gris
brunenc amb flancs més clars. Galtes, frontal del coll i regió
ventral blancs. En el període reproductor mascle i femella
s'engalanen el cap amb unes gorgeres vermelloses.
S'alimenta de peixos i crancs que pesca capbussant-se.
Com el seu nom indica, pot restar capbussat força estona.
Quantitat: 10-15 parelles

A l’estany es fa un seguiment
ornitològic a través de censos mensuals
i l’anellament científic d’ocells. S’hi han
detectat més de 235 espècies d’ocells
diferents al llarg de l’any i s’hi han
anellat més de 30.000 ocells.

Ho Edita:

Hi collaboren:

CABUSSÓ EMPLOMALLAT
(P o di c e ps cr i st at us )
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