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   L’hivern ja l’hem deixat enrera i a poc a poc la primavera es va fent notar a la zona. 
Amb ella el pas d’ocells migradors ha començat ben aviat, com ho indica, per exemple, 
el pas de cigonya blanca Ciconia ciconia, 4 exemplars el dia 4  (PHJA) i 4 mes el dia 
11 (PHJA, JVCB) i la presència constant d’hirundínids. 
 
La llacuna artificial que gràcies a la pluja està ben plena, és el lloc de parada de molt 
ocells, sobretot ardeides.  
  Aquest mes destaca per l’observació d’espècies de les quals feia temps que no se’n 
tenia notícies, com ara el becadell sord Lymnocryptes minimus, dia 19 (ADGA),  una 
espècie que des del juliol del 87 no se’n tenia notícies, o el bitó Botaurus stellaris 
observat el dia 20 (JT?A), i més tard el dia 26 (ADGA).  
Com dèiem, els ardeids s’han deixat veure molt per la zona. Hem de destacar l’agró 
blanc Egretta alba cada cop més abundant: 1 exemplar es va veure varis dies a la zona, 
des de  l’1 (JVCB) fins el  9 (JVCB) i 2 exemplars el dia 26 (HMPA ,ADGA, PFLA).  
 

 
Agrò Blanc Egeretta alba  

 
Els martinets blancs Egretta garzetta han estat molt freqüents, amb un màxim de 45 el 
dia 7 (ADGA), i els esplugabous Bubulcus ibis amb un màxim de 40 exemplars el dia 4 
(PHJA). De bernats Ardea cinerea se n’han observat fins a un màxim de 22 exemplars 
el dia 07 (ADGA), aquest ocell no s’ha deixat de veure a la llacuna durant tot el mes. 
 De corb marí gros Phalacrocorax carbo se n’observa 1 exemplar en diverses ocasions 
des del dia 1 de març ( JVCB) fins al 18 (ATVA, AM?A, SM?A, JVCB). 
   
Les anàtides, tot i que en baix nombre, també han sovintejat aquest mes. La més 
freqüent ha estat el collverd Anas platyrhynchos amb màxims de fins a una dotzena 
d’exemplars a la llacuna artificial, la gran majoria mascles, fet que fa pensar que les 
femelles es troben covant. També a finals de mes es comença a observar una parella de 
cullerots Anas clypeata i una de grisets Anas strepera, des del dia 21 i que romanen a 
la zona com a mínim fins al dia 29 (ADGA, HMPA).  
 
 
 
 
 
El cabusset Tachybaptus ruficollis es comença a veure el dia 15, amb un màxim de 3 
exemplars (ATVA, AM?A, SM?A). Aquesta espècie, que probablement es va reproduir 



la temporada passada a la zona, podria establir-se definitivament si es manté un nivell 
d’aigua suficient. També ha aparegut una solitària fotja, fulica attra observada el dia 27 
(LMCA), una de les poques cites recents d’aquest ocell a la zona. 
 
  El pas de limícoles ha estat destacable i constant durant tot el mes. En destaquem per 
sobre de totes la de 2 territs de Temminck Calidris temminckii observats el dia 27 
(LMCA), espècie de la qual hi ha comptadíssimes cites a la zona.  
Altres observacions de limícoles han estat: 
fredeluga Vanellus vanellus màxim de 5 exemplar el dia 17 (PHJA ) 
becadell comú Gallinago gallinago màxim d’11 exemplars el dia 07 (ADGA) 
corriol petit Charadrius dubius màxim de 8 exemplars el dia 15 (ADGA) 
gamba roja Tringa totanus, diferents observacions d’un màxim de 2 exemplars (Div. 
Obs.) 
gamba roja pintada Tringa erythropus, 1 exemplar el dia 27 (LMCA). 
gamba verda Tringa nebularia, observacions d’un exemplar varis dies (Div. Obs.) 
valona Tringa glareola, 8 exemplars el dia 27, (LMCA) 
xivitona Actitis hypoleucos, un màxim de 2 exemplars el dia 18 (HMPA) 
cames-llargues Himantopus himantopus, un màxim de 3 exemplars el dia 15, (ATVA, 
AM?A, SM?A) 
batallaire Philomachus pugnax , un màxim de 12 exemplars el dia 18 (HMPA, JVCB) 
xivites Tringa ochropus un màxim de 9 exemplars el dia 12 (JVCA, PHJA) 
 
 Els rapinyaires també han tingut una presència més que notable a partir de la segona 
meitat del mes. El dia 15 es va poder observar un milà negre Milvus migrans en vol, 
dels quals se n’observen 3 exemplars més el dia 29 (ADGA). També aquest dia hi ha un 
mínim de dues arpelles vulgars Circus aeruginosus: un exemplar immatur a la llacuna i 
una femella caçant als camps de conreu propers (ADGA). Els aligots comuns Buteo 
buteo formen grups de fins a 12 exemplars, i s’observa una àguila marcenca Circaetus 
gallicus, un migrant o un exemplar procedent dels territoris de cria propers. Tant 
l’esparver Accipiter nisus com el xoriguer Falco tinnnunculus romanen a la zona. El 
primer és reproductor, però caldrà estar atents a la presència de la falcònida per 
comprovar si també es reprodueix a la zona. 
 
 Un altre possible reproductor podria ser la cornella Corvus corone, la qual és present 
amb màxims d’entre 8 i 12 exemplars (ADGA, PHJA), i s’ha de controlar la presència 
de gralles Corvus monedula, 2 exemplars el dia 9 (JVCB), que també podrien establir-
se, procedents del petit nucli reproductor de Maçanet de la Selva. 
 


