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  La presència d’aigua a l’estany artificial i de zones encara parcialment inundades 
durant el més d’abril, època migratòria, ha permès un bon recull de cites d’espècies en 
pas, algunes de les quals corresponen a ocells rarament citats a la comarca, malgrat que 
encara es registren observacions d’algunes espècies hivernants, com ara el corb marí 
gros Phalacrocorax carbo, observat el dia 12, (ADGA, MGMA), i la gavina vulgar 
Larus ridibundus dels dia 17, (ADGA). 
 
 En aquest grup d’espècies poc freqüents cal destacar la primera cita a l’estany i una de 
les poques de la comarca de xibec Netta rufina, dues parelles observades el dia 9, 
(ADGA, PGBA).  
La cigonya negra Ciconia nigra roman des del dia 25 a la zona, (AGDA, PHJA, 
JVCB), es tracta d’un exemplar juvenil, segona cita d’aquest ocell als estanys que a la 
comarca és força regular en migració.  
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També segona cita és la de la perdiu de mar Glareola pratincola observada el dia 21 
(JVCB) i la d’una boscarla dels joncs Acrocephalus schoenobaenus el dia 12 
(JVCB) i un altre el dia 15 (JVLA). 
  
Altres cites interessants han estat la d’una polla pintada Porzana porzana el dia 1, 
(ADGA), aquest cop a la zona del polígon industrial (l’any passat es va poder observar a 
la sèquia), i la de les fotges Fulica atra, que amb un màxim de 3 exemplars el dia 21, 
(XM?A), s’han estat veient al llarg del mes. 
 
Una altra primera cita a la zona, encara per confirmar, podria ser la presència el dia 19 
d’una àguila pescadora Pandion haliaetus, (JRRC et alt.), fustigada per gavians de 
potes grogues Larus cachinnans, cada cop més freqüents a la zona. 
 
 Mentre les àrees més someres han estat inundades, la presència de limícoles ha estat 
notable. Destaca la permanència a la zona de màxim de 3 exemplar de xivites Tringa 
totanus, màxim de 6 exemplar de valona Tringa glareola, 1 ex de xivitona Actitis 
hypoleucos, 5 exemplar tètol cuanegre Limosa limosa el dia 4 (ADGA), un màxim de 8   
becadell Gallinago gallinago, gamba verda Tringa nebularia, cames-llargues 
Himantopus himantopus, un màxim de 2 exemplar de corriol petit Charadrius dubius, 



1ex. de gamba roja Tringa ochropus, màxim de 2 ex.gamba roja pintada Tringa 
erythropus i un exemplar de batallaire Phylomachus pugnax. 
 
 Contràriament, la presència de zones amb més fondària permet la presència d’anàtides. 
Aquest mes s’han observat 1 ex. d’ ànec cullerot Anas clypeata , 1 ex. de  xarrasclet 
Anas querquedula i l’ànec grisset Anas strepera. Una parella d’aquesta espècie encara 
roman a la zona i es sospita que hi estigui criant. L’ànec collverd Anas platyrrhynchos 
ha esdevingut molt abundant a la zona de l’estany, on hi poden romandre entre 18 i 20 
parelles, i les llocades s’observen ja a mitjans de mes.  
 
 Pel que fa a les ardèides, cal remarcar la presència continuada dels agrons blancs 
Egretta alba, la continuïtat dels bernats pescaires Ardea cinerea, fins a 13 exemplars 
el dia 12, (JVCB), i dels martinets blancs Egretta garzetta, i la paulatina disminució 
dels esplugabous Bubulcus ibis. Contràriament, fan acte de presència espècies estivals 
d’aquest grup d’ocells. El dia 9 ja s’observen 6 agrons rojos Ardea purpurea, (PGBA), 
el primer martinet de nit Nycticorax nycticorax s’observa el dia 12, (JVCB), i el 25 es 
citen dos martinets rossos Ardeola ralloides, (ADGA, PHJA). 
 
 A més de l’àguila pescadora, altres rapinyaires han sovintejat la zona durant aquest 
mes. Els més habituals han estat el milà negre Milvus migrans, l’arpella Circus 
aeruginosus i l’esparver cendrós Circus cyaneus, un mascle del dia 15, (JVLA). El 
falcó pelegrí Falco peregrinus també augmenta la seva presència a la zona, 
probablement atret per l’abundància d’ocells: un mascle el dia 12, (ADGA, MGMA).  
 
 Es constata com la zona també és de vital importància per als petits passeriformes 
migradors. Així ho demostren les cites de cuereta groga Motacilla flava, 
mastegatatxes Ficedula hypoleuca, bitxac rogenc Saxicola rubetra i diversos 
hirundínids, entre ells l’oreneta de ribera Riparia riparia. 
 
 També s’han recollit dades de reproduccions segures i probables durant aquest mes. 
Només remarcarem la nova reproducció de picot garser petit Dendrocopos major, i les 
cites d’aligot Buteo buteo,  blauet Alcedo atthis, polla d’aigua Gallinula chlorpus, 
rascló Rallus aquaticus, cabusset Tachybaptus ruficollis i boscarla de canyar 
Acrocephalis scirpaceus. 
 


