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Ànec cullerot Anas clypeata: 3 exemplars observats el dia 8 (DCFA, XRCA).  
Xarxet Anas crecca: Observat durant tot el mes, amb un màxim de 9 exemplars 
el dia 8 (DCFA, XRCA). 
Ànec collverd Anas platyrhynchos : Observat tot el mes.  
Ànec blanc domèstic:  Es va veure a partir del dia 23 a la sèquia,  a l’inici de 
l’itinerari (TMSZ).  
 
Cabusset Tachybaptus ruficollis: Un màxim mensual de dos exemplars.  
 
Corb marí Phalacrocorax carbo: Amb un màxim mensual de 14 exemplars el 
dia 6 (TMSZ). 
 
Bernat pescaire Ardea cinerea: 
Observants diferents  individus fins a 
un màxim de 8  exemplars els dies 8 
(DCFA, XRCA) i  23  (TMSZ). 
Martinet blanc Egretta garzetta: A 
principi de mes , s’observaven pocs 
exemplars, cap al final el nombre va 
augmentar fins a un màxim de 20 el 
dia 27 (DCFA). 
Esplugabous Bubulcus ibis:  El dia 10 
es varen contar fins a 105 exemplars 
(DCFA).                Bernat Pescaire            Foto: Xavi Romea 
 
Cigonya Ciconia ciconia: Un exemplar el dia 16 (TMSZ). 

 
Aligot Buteo buteo: Fins a un màxim de 
11 exemplars  el dia 8 (DCFA, XRCA) 
volant per sobre de l’Estany, i 4 exemplars 
més a  camps inundats de les rodalies.  
 
Xoriguer Falco tinnunculus: Un exemplars 
observat  diferents dies.  
 
Falcó pelegrí Falco peregrinus: Un 
exemplar el dia 8 (DCFA, XRCA) . 

Xoriguer                 Foto: Xavie Romea  
 
Rascló Rallus aquaticus: Un màxim de 5 exemplars el dia 27 (DCFA). 
Polla d’aigua Gallinula chloropus: Un màxim de 10 exemplars  el dia 8 (DCFA, 
XRCA) . 
 Fotja vulgar Fulica atra,: S’han anat veient , fins a un màxim de 6 exemplars 
el dia 8 (DCFA, XRCA). 
 
 
 



Fredeluga Vanellus vanellus:  Fins a 260 exemplars el dia 8 (DCFA, XRCA). 
Becadell Gallinago gallinago: fins a un màxim mensual de  8 exemplars el dia 
27 (DCFA). 
Xivita Tringa ochropus: El dia 27 es varen observar 8 exemplars (DCFA) i un 
altre el dia 28 (JVCB). 
 
Gavià argentat Larus michahellis : Fins a dos exemplars observats de manera 
irregular diversos dies.  
 
Blauet Alcedo atthis: un exemplar observat diversos dies del mes.  
 
Cotoliu Lullua arborea:  2  exemplars el dia 28 (JVCB).  
 
Oreneta vulgar Hirundo rustica: Primer exemplar observat el dia 27 a la zona 
de l’observatori vell (DCFA). 
 
Tord ala roig Turdus iliacus: Observats tot el mes , amb un màxim de 14 
exemplars el dia 25 (TMSZ). 
Grasset de muntanya Anthus spinoletta: Diversos exemplars el dia 25 (DCFA). 
Titella Anthus pratensis, fins a un màxim de 19 exemplars el dia 10 (TMSZ, 
JVCB,JVLA, ACPA,JBXG,TSCA) 
Cuereta torrentera Motacilla cinerea : Un exemplars observat diversos dies del 
mes.  
 
Pinsà mec Fringilla montifringilla: Un exemplar el dia 15 (FHVA).  
 
Gralla Corvus monedula: 3 exemplars el dia 21 (PFLA, MSFA, PFSA, RFXA). 
Cornella Corvus corone: un màxim de 5   individus el dia 12 (TMSZ).  
 
Papallones (TMSZ)  
  
NYMPHALIDAE 
Paó de dia Inachis io 
Vanessa atalanta 
Pararge aegeria 
 
PIERIDAE 
Llimonera Gonepteryx rhamni 

Papallona del rave Pieris rapae 
 
ESPHINGIDAE 
Macroglossum stellatarum  
 
ESPHINGIDAE 
Macroglossum stellatarum  

 
Altres observacions de fauna fetes a l’estany durant el febrer:  
Visó americà Mustela vison 
Tortuga de Florida Trachemis scripta 
Tortuga d’estany Emys orbicularis 
Granota verda Pelophylax perezi 
Sargantana ibèrica Podarcis hispanica  
  
Observadors:  
ACPA: Anna cornellas , DBBA: David Butterfield,  DCFA: David Caballé, FHVA: 
Fernandez Hernandez, JBXG : Josep Bernatallada , JMXA: Josep Moreno, JVCB: 
Joaquim Vilagran, JVLA Joan Ventura, MVCA: Miquel Vall·llosera, MSFA: Mercé 
Sanchez, PFLA: Ponç Feliu,  PFSA: Ponç Feliu, TMSZ: Toni Mariné,  TSCA: Toni 
Saez , RSXA: Raül Sanchez , XRCA :Xavier Romea. 


