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Ja ha arribat l’època de les migracions , un dels períodes que mes espècies diferents es 
poden veure a l’estany i engany no ha esta una accepció . 
  
S’han pogut observar un bon grapat d’espècies d’ànecs, a part del comú collverd Anas 
platyrhynchos , durant tot el mes s’han observat els xarxets Anas crecca , amb un 
màxim de 38 exemplars el dia 12 (ADGA, MGSA) , l’ànec cullerot Anas clypeata es 
va observar del dia 11 amb 4 exemplars (AAXA) fins el dia 18, en que s’observaren dos 
exemplars (CPMA, JVLA) amb un màxim de 5 exemplars el dia 14 (RBVA) , durant 
diversos dies s’han observat ànecs cuallargs  Anas acuta ,dos exemplars foren vistos el 
dia 14 (RBXA) fins el dia 20 (CPMA, HMPA, JVLA) amb un màxim de 5 exemplars el 
dia 16 (JVLA) , el dia 10 es varen observar els primers xarrasclets Anas querquedula , 
amb tres exemplars (JVLA), a partir de llavors s’han observat tot el mes amb un màxim 
de 25 exemplars el dia 16 (JVLA) `, dos ànecs grissets Anas strepera es varen observar 
el dia 18 (CPMA) ,  i finalment dos morells cap-roig Aythya ferina foren vistos del dia 
10 (JVLA) fins el dia 14 (RBVA), el dia 12 n’hi havia tres (ADGA, MGSA) . 
 
La fotja fulica atra que ha estat tot l’hivern per l’estany també s’han anat veient , fins a 
5 exemplars  s’han deixat veure  alguns dies, l’últim  dia en que es varen veure va ser el  
25 amb dos exemplars (AAXA, RAXA).  
 
Fins a un màxim de 13 polles d’aigua Gallinula chloropus es varen veure el dia 10 
(JVLA) , el dia 19 es va observar una polla pintada Porzana porzana (MVCA) i 
un altre possiblement el dia 15 (DROA) , de una a dos cabusset Tachybaptus ruficollis 
s’han anat veient per l’estany algun que altre dia.  
 
Encara hi ha corbs marins Phalacrocorax carbo que ronden per la zona, fins a 7 
exemplars es varen observar el dia 7 (HMPA) , el dia 28 encara hi havia dos exemplars  
(JVLA).  
 
És força interessant la gran quantitat de martinets blancs Egretta garzetta que s’han 
vist tot el mes, fins a 40 exemplars es varen contar el dia 12 (HMPA ) i el dia 14 
(RBVA), hem de fer esment d’un exemplar hibrid de martit blanc i martinet dels 
esculls  Egretta garzetta x  gularis que es va veure per primer cop el dia 15 (DROA) i 
que encara resta per la zona , el bernat pescaire Ardea cinerea s’ha anat observant de 
forma més irregular entre 3 i 8 exemplars, destacar però els 28 que es varen observar el 
dia 4 (MVCA) , els esplugabous Bubulcus ibis continuen tenint el dormider a l’estany 
el dia 20 es varen contar 110 exemplars  en el Pre-dormider (ADGA, MGSA). Una 
cigonya Ciconia ciconia s’observar el dia 11 (AAXA) i un altre el dia 17 (JVLA). 
 
Pel que fa els limícoles, hi ha hagut algunes observacions interessants, un Torlit 
Burhinus oedicnemus fou observat el dia 10 a la zona de Can Cuca (JVLA) , els primers 
corriols Charadrius dubius s’observaren el dia 4 amb 5 exemplars (MVCA) i s’han 
anat veient de manera intermitent  tot el mes amb un màxim 11 exemplars el dia 18 
(CPMA), els becadells Gallinago gallinago continuen present per la zona , el dia 19 
se’n varen observar 20 exemplars (MVCA)  Els dos primers cames llargues 
Himantopus himantopus es varen observar el dia 20 (DROA, CPMA, HMPA, JVLA) i  
s’han anat observant fins el dia 28 en que es varen observar 5 exemplars, el màxim que 



s’han vist (JVLA) , el tètol cuanegre Limosa limosa s’ha vist diferents dies,  un 
exemplar el dia 12 (HMPA ) un altre el dia 18 (JVLA, CPMA) , tres el dia 19 (MVCA) 
i un altre el dia 20  (DROA) , el dia 14 es va veure un batallaire Philomachus pugnax 
(RBVA) i una gamba roja pintada Tringa erythropus (RBVA) el dia 18 es va veure 
una valona tringa glareola (CPMA, JVLA) i que es va observar fins el dia 20 (CPMA), 
la xivita Tringa ochropus també s’ha vist algun dia de manera irregular fins a tres 
exemplars el dia 14 (RBVA) , la gamba roja Tringa totanus observada del dia 18  
(CPMA, JVLA ) fins el dia 20 (JVLA, HMPA, CPMA) i finalment la fredeluga 
Vanellus vanellus observats dos exemplars  el dia 10 a la zona de can Cuca (JVLA) i un 
altre el dia 26 (ADGA) . 
 
De rapinyaires hem d’esmentar l’esparver Accipiter nisus que s’ha vist el dia 25 
(MVCA) i el dia 26 (ADGA) , l’arpella Circus aeruginosus es va veure per primer cop 
el dia 18 (CPMA, JVLA ) amb dos exemplars , el dia 20 se’n varen observar 4  (ADGA, 
MGSA). Un milà negre Milvus migrans es va veure el dia 20 (ADGA, MGSA, 
DROA).  
 
Els gavians Larus michaellis  cada cop  es veuen mes per la zona de 2 a 6 exemplars 
s’han anat veient tot el mes, el dia 25 van aparèixer un grup d’uns 100 exemplars que 
varen estar uns 10 minuts per la zona  (MVCA) , també hem d’esmentar la presencia de 
cinc gavines Larus ridibundus  el dia 20 (ADGA, MGSA) i una mes el dia 26 (ADGA).  
 
De una a dos blauets Alcedo atthis s’han anat veient de manera regular per la zona de 
l’estany, el dia 28 se’n varen veure 3 (JVLA),  les cornelles corvus corone  també es 
van observant, fins a 5 exemplars es varen veure el dia 14 (RBVA). 
 
Un puput upupa epops es va veure el dia 19 (MVCA)  i una griva Turdus viscivorus es 
va poder veure el dia 10 (JVLA) i el dia 28 (JVLA).  
 
La  mellerenga petita Parus atter   una espècie que no es veu gaire sovint per la zona 
es va veure a la zona de l’estació el dia 4 (MVCA) també hem de fer esment d’ una 
cotxa blava Luscinia svecica que es va observar el dia 18 (JVLA)  i dos roquerols 
Ptyonoprogne rupestis que es varen observar el dia  11 (AAXA).  
 
 
Algunes primeres arribades d’alguns  ocells han estat:  
 
Oreneta Hirundo rustica, observada per primer cop el dia 7 (HMPA)  
Oreneta cuablanca Delichon urbica,  el primers exemplars s’observaren el dia 11 
(AAXA) . 
El primer cucut Cuculus canoros , es va sentir el dia 31 (JVLA, RVNA) 
El Rossinyol Luscinia megarhynchos , va ser capturat el dia 31 pel matí a la zona de 
l’observatori vell (JVLA )  
El Mosquiter pàlid Phylloscopus bonelli , es va sentir per primer cop el dia 28 al 
bosquet que hi ha a la zona de l’observatori vell (ARVA)  
Tallarol de garriga Sylvia cantillans un exemplar el dia 31 (JVLA)  
Oreneta de ribera Riparia riparia , diversos exemplars observats del dia 18 (CMPA, 
JVLA) i el dia 20 (ADGA, MGSA, CPMA) . 
Mosquiter de passa, Phylloscopus trochilus un exemplar capturat en una secció 
d’anellament el dia 31 (JVLA, RVNA)  



Cuareta groga Motacilla flava , es va veure per primer cop el dia 20 (CPMA, HMPA, 
JVLA) i s’ha anat veient de un a dos exemplars fins el dia 28 ( JVLA).  
 
 
Una interessant concentració de 120 cruixidells Emberiza calandra es va veure el dia 
14 a la zona de can Cuca (JVLA).  
 
El dia 16 es va observar un Titella Anthus pratensis  (JVLA) , el grasset de muntanya 
Anthus spinoleta , encara s’observa per la zona , el dia 26 se’n va veure encara un. 
L’última observació que tenim de repicatalons  Emberiza schoeniclus és el dia 26 que 
es va observar una femella (CPMA) . 
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