
FEBRER 2006 
 

Les observacions mes rellevant d’aquest mes han estat:  
 
Els  Ànecs collverd Anas platyrhynchos continuen presents a la zona fins a 77 
exemplars contats el dia 26 (JVLA) , també s’ha observat el xarxet Anas crecca  de 
forma regular tot el mes, fins a 16 exemplars el dia 10 (HMPA, JVLA) , algun cullerot 
Anas clypeata   també s’ha deixat veure, el dia 5 es va observar un exemplar femella 
(ADGA, MGXA,SGXA, JMXA, RMXB ) i el dia 17 un mascle i tres femelles (HMPA) 
i finalment una  femella de grisset Anas strepera el dia 4 i el dia 5 (MVCA, XLBA, 
SEO Catalunya ) (ADGA, MGXA,SGXA, JMXA, RMXB) 
  
Una parella de cabusset Tachybaptus ruficollis s’han anat veient de manera irregular tot 
el mes. (D.obs) 
 
Els corbs marins Phalacrocorax carbo   continuent presents a la zona, alguns dies es 
poden veure força exemplars, el dia 6 es varen contar 9 individus (JVLA)  
 
 
Pel que fa els  ardeis  el  dia 10 es varen contar fins a 15  Bernats Ardea cinerea  
(HMPA) de  Martinet blanc Egretta garzetta  , el dia 26 fins a 8 exemplars (JVLA)  i 
l’Esplugabous Bubulcus ibis  que continua mentenint el dormider a l’estany, el dia 6 es 
varen contar 104 exemplars al pre-dormider (JVLA). 
 
 
De rapinyaires a part de l’Aligot Buteo buteo , destacar l’observació d’un esparver 
Accipiter nisus el dia 10 (JVLA, HMPA) , també s’ha observat algun que altre dia un 
Xoriguer Falco tinnunculus (d. Ob.)  
 
Les fotja Fulica atra , encara estan presents , el dia 13 se’n varen veure 4 exemplars  
(CPMA) i el dia 17 es varen veure 14 polles d’aigua Gallinula Chloropus (HMPA) 4 
rasclons Rallus aquaticus  (HMPA)  
   
Pel que fa els limícoles , encara s’ha vist algun  Becadell Gallinago gallinago  , el dia 
10 es varen observar 20  Fredelugues Vanellus vanellus i el dia 26 un exemplar 
(JVLA), aquest mateix dia també es va observar una xivita Tringa ochropus , (JVLA) 
 
Fins a tres gavians argentats Larus michahellis es varen observar a la zona el dia 10 
(HMPA, JVLA).  
 
El dia 17 es va veure un grup de 8  cornelles Corvus corone  (HMPA) )  
 
 El dia 4 es varen observar 5   tord ala-roig Turdus iliacus   i una verderola Emberiza 
citrinella (MVCA, XLBA, SEO Catalunya) 
 
Un pinsans mecs Fringilla montifringilla  fou vist el dia 11 (MVCA)  
  
Fins a 12   Cruixidells Emberiza calandra el dia 26 (JVLA)  
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