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Després d'alguns debats sobre la identitat subespecífica de l'oca pradenca adulta que va 
aparèixer a l'estany del Cortalet el dia 7 de desembre, i que a dia d'avui encara està 
present, la majoria de caràcters semblen indicar que es tracta de la subespècie rossicus. 
No obstant, la decissió no ha sigut consensuada per la majoria des de l'inici, i no 
s'aclareix fins l'arribada de diferents opinions expertes amb el taxó. De fet, és el primer 
cop a Catalunya que s'atribueix la ssp. rossicus a una oca pradenca. 
L'estructura general de l'ocell, de mida lleugerament més petita a una Oca vulgar Anser 
anser, amb el coll "curt" i homogèniament ample, són aspectes propis de rossicus. Anser 
fabalis fabalis té el coll més llarg i amb un punt més prim vora el coll, el cual li donen un 
aspecte "tipus cigne". L'estructura del cap clarament rodona també és pròpia del taxó 



islandès, a l'igual que la coloració del bec, tot i que alguns pocs fabalis també poden 
mostrar la coloració taronja restringida a la part final del bec. L'estructura i llargada del 
bec és el punt més conflictiu, i que ha portat més debat. Al camp, segons com sigui 
l'angle de visió, és llarg o curt. Essent fidels a una observació de perfil, el bec s'observa 
"teòricament" llarg per rossicus, però amb una base del bec alta. S'observa una 
convexitat poc clara (però present), aspecte que podria ajudar a veure un bec més llarg, 
però que en qualsevol cas també entra dins el patró de rossicus. La veritat però, i com 
comenta algún autor, la llargada del bec de rossicus pot semblar tant gran com fabalis, 
especialment en els mascles. En referència a aquest tema, es pot consultar [Brown, D. 
2010. Identification and taxonomy of bean geese. Birding World 23(3): 110-121] o 
[Heinicke, T., Mooij, J. and Steudtner, J. 2005. Zur Bestimmung von Saatgans (Anser f. 
fabalis, A. f. rossicus) und Kurzschnabelgans (Anser brachyrhynchus) und eren Auftreten in 
Ostdeutschland. Mitt. Ver. Sächs. Ornithol. 9: 533–553]. En conclusió, es deriva que tots 
els aspectes  són propis de rossicus, però amb una llargada del bec discutida. Aquest fet 
pot portar a pensar en un individu indeterminat a nivell subespecífic, cas que no seria del 
tot rar. Per no caure en un estancament dialèctic, s'ha demanat altres opinions molt més 
expertes amb el taxó. Els seus comentaris són extensos i concluents, i donen llum a la ID 
de l'ocell del Cortalet; unanimitat per rossicus. 

	


