
EL PUNT AVUI, 04/04/2018 

 

Uns 6.000 ocells 
aquàtics han hivernat 
aquest any al riu Ter 

  Entre els animals més vistos hi ha l’ànec collverd, el corb marí 
o el bernat pescaire 

 

Dues voluntàries fent el cens al riu Ter Foto: ACN. 

 

ACN - VIC 
Al voltant de 6.000 ocells aquàtics han hivernat enguany al riu Ter, 
segons les dades del cens que elabora anualment el Centre d’Estudis 
dels Rius Mediterranis i el Consorci del Ter. En concret, aquests ocells 
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han hivernat al curs del riu, al seu pas per les comarques del Ripollès, 
Osona, la Selva, el Gironès i el Baix Empordà. Del total d’ocells 
aquàtics censats, al voltant de 2.000 exemplars són de la família dels 
anàtids, la gran majoria dels quals ànecs collverds. Més de 700 
exemplars són corbs marins grossos; 600 exemplars de la família dels 
ardeids, sobretot bernat pescaires; 524 esplugabous; més de 1.700 
exemplars de gavines; i alguns centenars de limícoles i ràl·lids. 
L’elaboració del cens ha comptat amb un centenars de voluntaris de les 
comarques del Ripollès, Osona, la Selva, el Gironès i el Baix Empordà. 

Un any més, diferents entitats i organismes vinculats al riu Ter han dut 
a terme un cens dels ocells que hivernen al curs del riu, al seu pas per 
les comarques del Ripollès, Osona, La Selva, el Gironès i el Baix 
Empordà. Enguany, des del Centre d’Estudis dels Rius Mediterranis 
(associat al Museu del Ter i a la Universitat de Vic-Universitat Central 
de Catalunya) i des del Consorci del Ter s’han sumat les dades dels 
diferents censos territorials. 

Finalment, també s’han comptabilitzat altres ocells de mida petita, 
vinculats al medi aquàtic, com són el blauet (15 exemplars, 
majoritàriament al curs baix) i la merla d’aigua (50 exemplars, 
majoritàriament al curs alt), entre d’altres com el teixidor o la cuereta 
torrentera. 

 

ENLLAÇ WEB: http://www.elpuntavui.cat/societat/article/5-societat/1368578-
uns-6-000-ocells-aquatics-han-hivernat-aquest-any-al-riu-ter.html 
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