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El mes de març a la zona dels estanys ha sigut molt interessant, tot i la falta de pluges 
que han fet que la zona no estigui gaire inundada, s’han pogut observar algunes espècies 
de força interès. 
A principis de mes, el dia 4, es va poder observar un milà negre, Milvus migrans, 
(ADGA) que va passar volant. La presencia de martinets blancs, Egretta garzetta, a la 
zona ha sigut molt abundant, amb un màxim de 25 exemplars el dia 9 que s’han anat 
mantenint a la zona fins a finals de més, 21 exemplars el dia 23 (ADGA) 
Els ànecs coll-verd, Anas platyrhynchos, s’han observat fàcilment, amb un màxim de 6 
parelles el dia 9 (ADGA) és molt possible que a finals d’aquest més ja estiguin criant.  
 
Un observació molt interessant va ser la d’una polla pintada, Porzana porzana, 
(ADGA) a la sèquia, a l’alçada del cartell d’informació sobre el bosc de ribera, el dia 
23. Que se sàpiga, feia molt que no hi havia observacions d’aquesta espècie a la zona. 
 
Altres observacions d’interès són: un grup de 8 aligots, Buteo buteo, (ADGA) segurament 
individus en migració, un blauet, Alcedo atthis, (ADGA) el dia 23, un estol de ballesters, 
Apus melba, (ADGA) el mateix dia i una perdiu, Alectoris rufa, (JVLA) el dia 25, a prop 
d’un camp de conreu al costat de la sèquia.   
 
Pel que fa als ocells passeriformes, l’arribada del final de l’hivern i l’inici de la 
primavera han fet minvar el nombre de molts ocells sobretot de pinsà, Fringilla 
coelebs, i repicatalons, Emberiza shoeniculus, tal i com es va constatar el dia 9 (ADGA). 
Tot i això, a finals de més, dia 25, es continuen observant exemplars de les dues 
espècies, (JVLA), seria interessant comprovar la seva nidificació a la zona. 
 
Molt dels ocells estivals ja han arribat, orenetes vulgars, Hirundo rustica, el dia 4, 
juntament amb orenetes de ribera, Riparia riparia (ADGA). 
  
Altres cites interessant  són: una gralla, Corvus monedula, (JVLA), el dia 15 a prop de 
l’estació, i alguns ocells migrants, com el bitxac rogenc, Saxicola rubetra, (JVLA) el dia 
25. 
 


