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Si mirem la climatologia de final de mes podem dir que l’hivern continua més viu que 
mai a la zona de l’estany, durant tot el mes s’ha observat un bon grapat d’espècies 
hivernants , tot i això algun que altre ocell migrador com la cigonya Ciconia ciconia ja 
han començat a treure el cap a la zona , 1 exemplar volant en direcció nord el dia 18 
(JVLA, LMCA) i de ben segur que mica en mica   aniran arribant.   
 
Alguns ardeids continuen tant comuns com sempre  ,  algunes espècies s’han anat veien 
quasi cada dia, com el  bernat pescaire Ardea cinerea amb un màxim de 8 exemplars el 
dia 20 (MBCA, JNFA, JRBA ) o el   martinet blanc Egretta garzetta  18 exemplars el 
dia 29 de febre (JVLA, MFQA,...) Altres   no s’han deixat veure tant com és el cas de 
l’esplugabous Bubulcus ibis, només 1 exemplar observat el dia 29 ( JVLA, MFQA...)  
 
 

 
    Martinet blanc Egretta garzetta  
      
L’hivernant  corb marí Phalacrocorax carbo es va observant cada cop més, s’ha pogut 
veure molt dies durant el mes fins a 5 exemplar el dia 20  (MBCA, JNFA, JRBA ) 
 
Els ànecs continuen rondant per la zona, on ja es veuen moltes parelles , l’única espècia 
observada aquest mes és l’ànec collverd Anas platyrhynchos  fins a un màxim de 30 
exemplar el dia 4 (HMPA) .  
També hem d’esmentar el cabusset Tachybaptus ruficollis 2 exemplar observats el dia 
9 (JVLA, JCCA) i el gavià Larus michaellis un exemplar observat el dia 5 (ADGA)  
 
Pocs limícoles s’han observat aquest mes destacar un grup de 140 fredalugues Vanellus 
vanellus el dia 5 (ADGA ) i un màxim de 5 becadells gallinago gallinago observats el 
dia 1 (JVCA) i 5 mes el dia 13 (HMPA) 
 
Els rapinyaires a part del comú aligot Buteo buteo, hem d’esmentar un l’avistament 
d’un falcó pelegrì, Falco peligrinus observat el dia 5 (ADGA)  que es tractava d’un 
exemplar femella que perseguia coloms al campanar; i un  esparver Accipiter nisus 
observat el dia 18 (JVLA, LMCA)  
 
Continuen essent molt abundant alguns ocells hivernats com els repicatalons Emberiza 
schoeniclus  al capvespre a la zona de canyis  o el mosquiter Philloscopus collybita   
però també se n’observant d’altre no tant freqüents com el  cruixidell  Emberiza 
calandra o el grasset de muntanya Anthus spinoleta . 
  



La polla d’aigua Gallinula chloropus  s’han pogut observar de forma molt abundant 
fins a  15 exemplar el dia 5 (ADGA).  També em d’esmentar l’observació d’espècies 
sedentaries que també s’han anat veient de forma regular com el picot gaser petit 
Dendrocopos minor  que s’ha mostrat força actiu  quasi tot el mes (d.ob ),  les cornelles 
corvus corone o el  rasclò rallus aquaticus  
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