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 Amb l’arribada de la primavera, l’estany ha fet un canvi important, les pluges de final de mes van deixar 
la zona molt inundada i immersos ja en plena migració prenupcial, fan que passejant per la zona es puguin 
observar un bon grapat d’espècies. 
Com a més destacable hem d’esmentar un  Rasclet Porzana pusilla un exemplar observat el dia 6 
(ADGA) mentre es caminava en paral·lel a la sèquia, molt a prop del lloc on hi ha la passera de fusta 
sobre els prats de càrex i també a destacar una àguila pescadora Pandion haliaetus, un exemplar 
observat el dia 9 (ADGA), però que ja feia alguns dies 
que era a per la zona.  
El xarrasclet Anas querquedula, un ànec que 
normalment es veu algun que altre exemplar cada any 
en pas, aquest any han sigut força impressionant les 
observacions que hi ha hagut, durant tot el mes s’han 
anant veien grups, destacar un mínim de 20 ocells el dia 
27 (HMPA ).   
Una solitària cigonya Ciconia ciconia, es va observar el 
dia 1 (JCCA) i es va poder veure fins el dia 8 (ADGA).  
Els ardèids continuen destacant molt, el martinet blanc Egretta garzetta segurament ha sigut el que més 
ho ha fet ja que s’han anat observant grans grups tot els dies fins a un màxim de 48 exemplars el dia 17 
(JVLA), l’esplugabous Bubulcus ibis, més discret també s’ha deixat veure força, amb un màxim de 14 
exemplars el dia 28 (JVCB), i finalment el bernat pescaire Ardea cinerea, que a diferència de l’any 
passat no s’ha deixat veure tant amb un màxim de 9 exemplars el dia 13 (JVCB).    
Els ànecs han continuat molt actius i s’han observat gran diversitat d’espècies, a part del ja esmentat 
xarrasclet, s’han observat: ànec collverd Anas platyrhynchos, el més abundant i que ja s’han pogut veure 
parelles copulant i de ben segur a final de més ja hi havia alguna que altra femella al niu, l’ànec cullerot 
Anas clypeata que també s’ha anat observant tot el mes, amb un màxim de 9 exemplars el dia 31 (HMPA) 
concretament 7 exemplars mascle i dos de femelles. Altres ànecs no han sigut tant abundants, com el 
xarxet comú Anas crecca, només s’ha observat un exemplar el dia 8 (JVLA, JVCA), l’ànec piulaire 
Anas penelope es va veure un exemplar  el dia 6 (ADGA) i un altre el dia 31 (HMPA ) i l’ànec griset 
Anas strepera un exemplar el dia 19 (ADGA).  
El Cabusset Tachybaptus ruficollis s’ha vist diversos dies, amb un màxim de tres exemplars el dia 8 
(JVCB), a l’igual que el Corb marí gros Phalacrocorax carbo, que encara ha continuat present a la zona 
amb un màxim de 4 exemplars el dia 5 (ADGA). El dia 31 també es va poder observar una  Fotja Fulica 
atra , (HMPA).  
Una arpella vulgar Circus aeruginosus es va poder veure el dia 28 (JVCB) i que juntament amb els 
habituals aligots buteo buteo i l’Àguila pescadora son els únics rapinyaires que s’han vist.   
 De limícoles sí que hi ha un bon grapat d’observacions, algunes espècies s’han observat quasi tot el mes 
com el cames llargues Himantopus himantopus, el primer exemplar es va observar el dia 11 (JVLA) i 
amb un màxim de 6 exemplars el dia 31 (HMPA), el  becadell Gallinago gallinago, amb un màxim de 14 
exemplars el dia 18 (HMPA), el corriol petit Charadrius dubius, des del dia 5 que es van observar els 
dos primers (ADGA) s’ha anat observant quasi tot el mes amb un màxim de 14 exemplars el dia 11 
(JVLA), la xivita Tringa ochropus amb un màxim de tres individus el dia 17 (JVLA). D’altres en canvi 
s’han vist de forma més esporàdica com la gamba roja Tringa totanus observada el dia 10 (ADGA) i el 
dia 19 (ADGA ), la gamba roja pintada Tringa erythropus, amb un exemplar observat el dia 18 
(HMPA) i el dia 23 (JVLA), la  xivitona Actitis hypoleucos, amb un exemplar observat el dia 17 (JVLA, 
ADGA), el tètol cuanegre Limosa limosa, un exemplar observat el dia 8 (JVCB), el corriol gros 
charadrius hiaticula, 4 exemplars el dia 10 (ADGA) i la fredaluga Vanellus vanellus, un exemplar 
observat el dia 14 en vol (JVLA). 
 La gavina vulgar Larus ridibundus es va poder  observar el dia 8 (JVLA) i el dia 9 (ADGA).  
Les orenetes ja han arribat a la zona, els primers exemplars van ser observats el dia 5 (ADGA) i durant tot 
el mes s’han pogut veure grans volades sobretot d’oreneta vulgar Hirundo rustica i oreneta cuablanca 
Delichon urbica i alguna que altre oreneta de ribera Riparia riparia.  
Altres ocells que s’han anat observant quasi tot el mes són el  gavià argentat Larus michaellis, el grasset 
de muntanya Anthus spinoleta, titelles Anthus pratensis, cornella Corvus corone, i la cuareta groga 
Motacilla flava que va ser observada el dia 14 (JVLA) per primer cop. 



El sit negre Emberiza cia, un ocell que no és molt habitual a la zona es va poder observar el dia 5 
(ADGA). Els Repicatalons Emberiza schoeniclus encara continuen pressents a la zona però amb pocs 
individus, l’últim exemplar observat és del dia 17 (JVLA)  
 

 
Amb l’arribada de la primavera,  l’estany ha fet un canvi important , les pluges de final 
de mes van deixar la zona molt inundada i  submergits ja en plena  migració pre-
nupcial, fan que passejant per la zona es puguin observar un bon grapat d’espècies. 
 
Com a més destacable hem d’esmentar un  Rasclet Porzana pusilla un exemplar 
observat el dia 6 (ADGA ) mentre es caminava en paral·lel a la sèquia, molt a prop del 
lloc on hi ha la passera de fusta sobre els prats de càrex,   també una àguila 
pescadora Pandion haliaetus un exemplar observat el dia 9 (ADGA) però que 
segurament ja feia  alguns dies que era a per la zona. El xarrasclet Anas querquedula,  
un ànec que normalment es veu algun que altre exemplar cada any en pas,  aquest any  
han sigut força impressionant les observacions que hi ha hagut , durant tot el mes s’han 
anant veien grups,   destacar un mínim de 20 ocells el dia 27 (HMPA ).   
 

 
 

Una solitària cigonya Ciconia ciconia, es va  observat el dia 1 (JCCA)   i es va poder 
veure fins el dia 8 (ADGA).  
Els ardeids continuen destacant molt el  martinet blanc Egretta garzetta  segurament 
ha sigut el que més ho ha fet  ja que s’han anat observat grans grups tot els dies fins a un 
màxim de 48 exemplar el dia 17 (JVLA) , l’esplugabous Bubulcus ibis , més discret  
també s’ha deixat veure força  amb un màxim de 14 exemplar el dia 28 (JVCB) , i 
finalment el bernat pescaire Ardea cinerea, que a diferencia de l’any passat no s’ha 
deixat veure tant amb un màxim de 9 exemplar el dia 13 (JVCB).    
 
Els ànecs han continuat molt actiu i s’han observat gran diversitat d’espècies , a part del 
ja esmentat xarrasclets s’han observat: ànec collverd Anas platyrhynchos  el més 
abundant i que ja s’han  pogut veure  parelles copulant i de ben segur a final de més ja 
hi havia alguna que altre femella al niu , l’ànec cullerot Anas clypeata que també s’ha 
anat observant tot el mes, amb un màxim de 9 exemplar el dia 31 (HMPA ) 
concretament 7 exemplar mascle i dos de femelles. Altres ànecs no han sigut tant 
abundant com el xerxet comú Anas crecca només s’ha observat un exemplar el dia 8 
(JVLA , JVCA)  , l’ànec piulaire Anas penelope es va veure un exemplar  el dia 6 



(ADGA) i un altre el dia 31 (HMPA ) i l’ànec griset Anas strepera un exemplar el dia 
19 (ADGA).  
 
El Cabusset Tachybaptus ruficollis s’ha vist diversos dies amb un màxim de tres 
exemplar el dia 8 (JVCB), a l’igual que el Corb marí gros Phalacrocorax carbo  que 
encara ha continuat present a la zona amb un màxim de 4 exemplar el dia 5 (ADGA). El 
dia 31 també es va poder observar una  Fotja Fulica atra , (HMPA).  
 
 
Una arpella vulgar Circus aeruginosus es va poder veure el dia   28 (JVCB) i que 
juntament amb els habituals aligots buteo buteo i l’Àguila pescadora son els únics 
rapinyaires que s’han vist.   
 
De limícoles si que hi ha un bon grapat d’observacions , algunes espècies s’han observat 
quasi tot el mes com el cames llargues Himantopus himantopus el primer exemplar es 
va observar el dia 11 (JVLA) i amb un màxim de 6 exemplar el dia 31 (HMPA) el  
becadell Gallinago gallinago,  amb un màxim de  14 exemplar el dia 18 (HMPA ) , el 
corriol petit Charadrius dubius, des del dia 5 que es van observar els dos primer 
(ADGA) s’ha anat observat quasi tot el mes amb un màxim de 14 exemplar el dia 11 
(JVLA) , la xivita Tringa ochropus amb un màxim de tres individus el dia 17 (JVLA). 
D’altres en canvi s’han vist de forma més esporàdica com  la gamba roja Tringa 
totanus observada el dia 10  (ADGA ) i el dia  19 (ADGA ), la  gamba roja pintada 
Tringa erythropus amb un exemplar observat el dia 18 (HMPA) i el dia 23 (JVLA), la  
xivitona Actitis hypoleucos amb un exemplar observat el dia 17 (JVLA, ADGA) el tètol 
cuanegre  Limosa limosa un exemplar observat el dia 8 (JVCB) , el corriol gros 
charadrius hiaticula 4 exemplar el dia 10 (ADGA)  i la fredaluga Vanellus vanellus un 
exemplar observat el dia 14 en vol (JVLA). 
 
 La gavina vulgar Larus ridibundus es va poder  observar el dia 8 (JVLA) i el dia 9 
(ADGA)  
 
Les orenetes ja han arribat a la zona els primers exemplar van ser observats el dia 5 
(ADGA) i durant tot el mes s’han pogut veure grans volades sobretot d’oreneta vulgar 
Hirundo rustica i oreneta cuablanca Delichon urbica i alguna que altre oreneta de 
ribera Riparia riparia.  
 
Altres ocells que s’han anat observant quasi tot el mes són el  gavià argentat Larus 
michaellis , el grasset de muntanya Anthus spinoleta , titelles Anthus pratensis, 
cornella corvus corone , cuareta groga Motacilla flava que va ser observada el dia 14 
(JVLA ) per primer cop. 
  
El sit negre Emberiza cia,  un ocell que no és molt habitual a la zona es va poder 
observar el dia  5 (ADGA). 
  
Els Repicatalons Emberiza schoeniclus encara continuen pressents a la zona però amb 
poc individus últim exemplar observat el dia 17 (JVLA)  
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ADGA Alfons Delgado Garcia 
JVCB Joaquim Vilagran Casanovas 
HMPA Hubert Mas Pueyo 
JVLA Joan Ventura Linares 
JCCA: Jordi Compte Ciurana  


