
FEBRER 2005 
 
Aquest mes de  febrer ha estat  molt 
fred, tant que fins i tot ens ha deixat 
imatges com aquestes del dia 28 de 
febrer en que la neu va cobrir tot 
l’estany.  
Pel que fa els ocells hem de destacar 
l’augment que hi ha hagut d’ànecs, a 
part del collverd Anas platyrhynchos 
s’han vist força xarxets Anas crecca 
que s’ha anat veient algun que altre 
dia, el dia 21 se’n varen observar 18 
(JVLA), o els  cullerots Anas 
clypeata que a partir del dia 21 s’ha 
pogut observar cada dia amb un màxim d’11 exemplars comptabilitzats el dia 24 
(JVLA). A part d’aquestes espècies també hem d’esmentar un mascle d’ànec mandarí 
Aix galericula que es va veure per primer cop el dia 12 pel matí (PAOA , MV?A) i que 
encara ronda per l’estany. 

Tornant als collverds, hem de dir que durant el més ja 
s’ha pogut veure moltes parelles copulant . 
D’un a dos exemplars de cabusset Tachybaptus ruficollis 
s’han anat veient quasi cada dia, a l’igual que el corb 
marí Phalacrocorax carbo , que a mida que anava 
passant el més ha anat augmentant de nombre fins a 10 
exemplar el dia 28 (JVLA)  
Els ardeids s’han mantingut estables com sempre, un 
màxim de 14 Martinets blancs Egretta garzetta el dia 13 
(MCVA) , el bernat pescaire Ardea cinerea amb un 

màxim de 7 exemplar el dia 13 (MCVA) i el dia 28 (JVLA) i l’esplugabous Bubulcus 
ibis de manera més oscil·lant , fins a 14 exemplars el dia 21 (JVLA) . 
De rapinyaires d’estacar l’Astor Accipiter gentilis que es va poder veure el dia 4 
(MVCA), també s’ha anat observant el Xoriguer Falco tinnunculus i l’Aligot Buteo 
buteo.  
Una observació molt destacable és la polla pintada Porzana porzana observada el dia 
13 (MCVA) i un altre possiblement la mateixa el dia  22 ( DV?A). 
De limícoles dir que es continuen veient becadells Gallinago gallinago i 
de les altres espècies només ens ha arribat l’observació el dia 13 d’una 
Xivita Tringa ochropus i una Xivitona Actitis hypoleucos (MCVA) . 
Pel que fa els ocells més petits, durant tot el més s’ha observat diversos 
Teixidors Remiz pendulinus  (div. Ob.) Una griva Turdus viscivorus fou 
capturada el dia 24 (JVLA)durant una sessió d’anellament a la zona de 
l’observatori vell, a més també hem de destacar que s’han pogut 
observar forces exemplars de Tord ala-roig Turdus iliacus.  
A la zona encara continuen molts dels petits ocells hivernats, com 
repicatalons, mosquiters, pinsans,....  
Observadors/es: MCVA : Quique Carballal, JVLA: Joan Ventura, PAOA: Pere Anton, 
MV?A: Miquel Vallicrosa, MVCA: Miquel Vall·llosera, DVSA: Daniel Valverde, Div. 
Ob : Diversos observadors, HMPA: Hubert Mas  

 



 
 


