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   De mica en mica anem deixant l’hivern enrera i els primers ocells migradors ja treuen 
el cap per la zona de l’estany, mentre que els hivernants ja comencen a preparar-se pel 
seu llarg viatge cap el nord d’Europa. Les pluges de final de mes han deixat la zona 
totalment inundada, és fa difícil distingir on comença i acaba l’estany. Això, més el fet 
que s’ha acabat la caça, ha augmentat força el nombre d’ocells que normalment veiem a 
la zona.  
 
Aquest mes podem destacar  els màxims de 25 martinets blancs Egretta garzetta el dia 
28 (HMPA), 8 bernats Ardea cinerea el dia 21 (HMPA) i el dia 18 (JVCB), 10 ànecs 
coll-verd Anas platyrhynchos el dia 9 (ADGA), 3 ex. de xivita Tringa ochropus el dia 5 
(JVCB), 30 fredelugues Vanellus vanellus el dia 1 (ADGA), 9 ex. de cornella Corvus 
corone el dia 2 (JVLA, ICAA), 10 ex. aligot Buteo buteo el dia 14 (ADGA) i 1 
xoriguer Falco tinnunculus el mateix dia (ADGA). 
 
El gavià argentat Larus cachinnans,  també s’ha observat algun dia : un exemplar el 
dia 7 (JVCA) i un altre el dia 21 (HMAP), aquest mateix dia també es va observar una 
perdiu roja Alectoris rufa  (HMPA). Una altra espècie no molt habitual a la zona és la 
gavina vulgar Larus ridibundus, de la qual es va observar un estol en vol d’una 
cinquantena d’exemplars el dia 28, (MFQA, ADGA, XV?A). 
   
El corb marí Phalacrocorax carbo cada cop es deixa veure més a la zona i ja es força 
normal veure algun exemplar, podem destacar els 2 individus que es van veure el dia 5 
(JVCA). 
 
Altres ocells no tant abundants són els ànecs Cullerots Anas clypeata 4 exemplars el 
dia 28 (HMPA), el xarxet comú Anas crecca amb 4 exemplars el dia 21 (HMPA), el 
batallaire Philomachus pugnax dos exemplars el dia 8 (JVCB, ADGA , MGM), que 
segurament ja hi eren des del dia 6 però no es va poder indentificar amb certesa, i que es 
van observar fins el dia 18 amb un exemplar (JVCB). També la xivitona Actitis 
hipoleucos ha estat observada a la zona, 1 exemplar el dia 13 (HMPA).  
  
No ens podem oblidar de destacar algunes concentracions importants d’alguns 
passeriformes: tords Turdus philomelos, titella Anthus pratensis, grasset de muntanya 
Anthus spinoleta, verdums Carduelis chloris, cardines Carduelis carduelis, Mosquiter 
Philloscopus collybita, repicatalons Emberiza schoeniculus,  pinsà Fringilla coelebs, 
aquest últims molt abundant durant tot l’hivern. 
 
Ja com a curiositat podem esmentar l’observació d’un periquito domèstic groc 
Melopsittacus undulatus en un arbre del costat de la sèquia  el dia 21 (HMPA). 
 


