
FEBRER 
 

Oca Vulgar Anser anser: Els 7 exemplars que s’han pogut observar tot l’hiven 
es varen veure per últim cop el dia 13 ( TMSZ).  
Xarxets Anas crecca: Observat durant tot el mes, amb un màxim de 21 
exemplars el dia 20  (DCFA, XRCA).  
Ànec cullerot Anas clypeata: Fins el dia 20 s’ha pogut veure  un exemplar 
(TMSZ) , el dia 15  n’hi havia 2 (TMSZ).  
 
Ànec cuallarg  Anas 
acuta : Un exemplar 
observat el dia 20 
(TMSZ).  
 
Cabusset 
Tachybaptus ruficollis: 
Observat de manera 
irregular  , amb un 
màxim de 4  individus  
el dia 10  (DCBA, 
XRCA). 

 
 
 
 

Ànec cullerot    Foto: xavier Romera 
 

Corb marí Phalacrocorax carbo: Amb un màxim mensual de 16 exemplars el 
dia 20   (DCBA, XRCA). 

 
Bernat pescaire Ardea cinerea: observat tot el 
mes, a finals de febrer s’han pogut observar més 
exemplars, fins a un màxim de  14 exemplars el 
dia 24 (TMSZ)  
 
Martinet blanc Egretta garzetta: Observat també 
durant tot el mes, amb més exemplars a finals de 
febrer, amb un nombre màxim de 25 exemplars el 
dia 27 (JVLA).  

 Martinet blanc  Foto: xavier Romera 
 
Esplugabous Bubulcus ibis:  El dia 18 es varen observar 95 exemplars , en el 
dormider de l’estany (JVLA)  
Cigonya Ciconia ciconia: 4 exemplars a la zona dels prats el dia 29 (DCFA).   
 
Aligot Buteo buteo: Fins a un màxim de 4  exemplars  el dia 15 i el dia 22 
(TMSZ).  
Xoriguer Falco tinnunculus: un   exemplars el dia 1  (TMSZ).   
Esparver Accipiter nisus: Un exemplar el dia 24 ( TMSZ). 
 
 



Polla d’aigua Gallinula chloropus: Un màxim de 9 exemplars  el dia 20 (DCFA, 
XRCA). 
Fotja vulgar Fulica atra: 
S’han anat veient tot el 
mes , fins a un màxim de 8 
exemplars el dia 20 
(DCFA, XRCA). 

 
 

Corriol petit Charadrius 
dubius: Primer exemplar 
observat el dia 28 (JVLA)  
Fredeluga Vanellus 
vanellus: 5 exemplars el 
dia 1 (TMSZ).  

 
 

                                                                                                   Fotja  Foto: Xavier Romera 
Becadell Gallinago gallinago: fins a un màxim mensual de  9 exemplars el dia 5 
( JVCB). 
Becada Scolapax rusticola : Un exemplar el dia 29 (TMSZ).  
Xivita Tringa ochropus : Primer exemplar observat el dia 20 (DCFA) , que s’ha 
anat veient  fins a final de mes, el dia 29 es varen observar dos exemplars 
(DCFA).  
.  
Gavià argentat Larus michahellis : observats tot el mes d’un a dos exemplars, 
amb un màxim de 5 exemplars el dia 18 (JVLA).  
 
Cotoliu Lullua arborea: 5 exemplars observats el dia 5 a la  zona de 
l’observatori vell (JVLA). 
 
Oreneta vulgar Hirundo rustica: Primer exemplar observar el dia 20 (DCFA, 
XRCA).  
Titella Anthus Pratensis: fins a 11 exemplars observats el dia 19 (JVCB). 
Cuareta torrentera Motacilla cinerea: Un exemplar observat diferents dies.  
 
Cotxa fumada Phoenicurus ochruros:   un exemplar el dia 19 (JVLA).  

 
Griva Turdus viscivorus : Un exemplar el dia 22 (JVLA)  
 
Cornella Corvus corone: un màxim de 6  individus el dia 1 (TMSZ).  
 
Cruixidell Emberiza calandra : Fins a 11 exemplars el dia 18 (JVLA).  
 
 
 
 
 
 
 
 



Papallones (TMSZ)  
  
S’han vist, cap a finals de mes: - Vanessa atalanta, lassiomnata megera, 
pararge aegeria, celastrina argiolus (la blaveta més primerenca), i blanques 
com artogeia rapae. 
 
 
Observadors:  
DCFB: David Cavallé, JVCB: Joaquim Vilagran, JVLA Joan Ventura, XRCA: xavier 
Romera , TMSZ: Toni Mariné. 
 
 
 


