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Aquest més d’abril ha sigut ornitològicament molt interessant, s’han pogut observar un 
bon grapat d’espècies, sobretot espècies migrans.  
 
A principi de més encara es va poder veure algun ocell hivernal com el corb marí 
Phalacrocorax carbo 1 exemplar observat el dia 3 (HMPA). 
 
La gran quantitat d’aigua que hi ha hagut tot el més ha fet dispersar molt els ocells 
sobretot els ardeids que es podien observar per moltes zones inundades, el més 
abundant ha continuat essent el martinet blanc Egretta garzetta , s’han arribat a contar 
fins a 25 exemplar el dia 5 (HMPA) , el bernat pescaire  Ardea cinerea , s’ha mostrat 
més actiu a principi de més , fins a 18 exemplar el dia 3 (HMPA) igual que 
l’esplugabous Bubulcus ibis un màxim de 12 exemplar el dia 5 (HMPA) , també s’han 
pogut observar els ardeids migrants i  estivals com  l’agrò roig Ardea purpurea, el 
primer exemplar es va observar el dia 7 (AF 1201) i s’ha anat veient molt dies fins a 2 
exemplars el dia 22 (HMPA), el martinet ros Ardeola ralloides un migrant regular es 
va  observar el dia 26 (ADGA) el mateix dia es va observat un  martinet menut 
Ixobrychus minutus , una espècia que havia criat a la zona però que ara feia molt anys 
que no es veia, el bitó Botaurus stellaris es va poder veure el dia 12 (ADGA) i el dia 18 
que va passar volant en direcció sud-est (ADGA, JVLA, MGMA, SRLA et alt) i 
finalment el martinet de nit Nycticorax nycticorax els dos primers exemplars observats 
el dia 15 (JVLA) amb un màxim de 6 exemplars el dia 24 (XMBA) en un canyís el 
costat de la sèquia. 
 
La cigonya Ciconia ciconia se’n va poder observar un exemplar el dia 7 (JVLA, 
AF1201) ,  un altre el dia  22 (HMPA) i 11 més el dia 9 que van passar volant (JRRA, 
JFCA ). Un parent de la Cigonya la cigonya negre Ciconia nigra també s’ha pogut 
observar en vol el dia 13 (OFXA ) és molt probable que fos el mateix exemplar que es 
va observar el dia 12 a la Camparra a Riudarenes (ADGA)   
 
Els ànecs continuen força actius a principi de mes encara es podien veure exemplar 
migrans com el xerxet Anas crecca 2 exemplar el dia 3 (HMPA) , el xarrasclet Anas 
querquedula , últims dos exemplars observats el dia   5 (HMPA) , el cullerot Anas 
clypeata , força actiu tot el mes  un màxim de 6 exemplar el dia 9 (MPGA). 
 La fotja Fulica atra s’ha anat veient tot el mes amb un màxim de 3 exemplars el dia 11 
(JVCA), el igual que el cabusset Tachybaptus ruficollis tot i que de manera més escassa 
un  màxim de 2 exemplar el dia 30 (JVLA). També hem d’esmentar dos exemplars de 
polla pintada Porzana porzana observats el dia 12 (ADGA).    
 
De limícoles, s’han observat un bon grapat d’espècies interessants com un exemplar de 
territ becllarg Calidris ferruginea el dia 19 (JVLA) o el becadell sord Lymnocryptes 
minimus un exemplar observat el dia 12 (ADGA) la  gamba verda Tringa nebularia es 
va poder veure del  dia 10  (ADGA, JVLA),  fins el dia 12 (ADGA), 2 exemplars de 
gamba roja Tringa totanus del dia 19 (JVLA) fins el dia 21 (JVLA, MRFA), una 
xivitona Actitis hypoleucos el dia 19 (JVLA), el camesllargues Himantopus 
himantopus observat del dia 9 (MPGA) amb tres exemplar fins el dia  18 amb 13 
exemplar a la zona del polígon (JVLA), 4 exemplars de becadell Gallinago gallinago el 
dia 12 (ADGA), el batallaire Philomachus pugnax 8 exemplars el dia 12 (ADGA), la 
valona Tringa glareola observada del 9 amb 5 exemplar (DCFA) fins el dia 21 amb 6 



exemplars (MRFA, JVLA) i finalment la  xivita Tringa ochropus  que s’ha vist diversos 
dies de més amb un màxim de 10 el dia 21 (MRFA, JVLA).  
 
Hem de destacar algun rapinyaire important com una arpella Circus aeruginosus el dia 
4 (JVCA) i sobretot un àguila pescadora Pandion haliaetus observada el dia 18 
(ADGA, JVLA, MGMA, SRLA et alt ) i més tard el dia 23 (XMBA).  

 
L’àguila marcenca Circaetus gallicus s’ha vist algun dia 1 exemplar el dia 12 (ADGA) 
un altre el dia 18 (JVLA, MGMA, ADGA,  SRLA). 
Un fumarell carablanc Chlidonias hybridus es va poder observar el dia 12 (ADGA)  
 
  Pel que fa els passeriformes també tenim un bon grapat de cites interessants, tot seguit 
s’esmentem algunes: 
 
Oriol Oriolus oriolus primer exemplar observat el dia 3 (ADGA)  
Cruixidell Emberiza calandra , els camps de can Matamala es van observar 22 
exemplar (JVCA)  
Tallareta vulgar Sylvia comunis un exemplar el dia 9 (DCFA) i tres mes el dia 12 
(ADGA ) 
Bitxac rogenc Saxicola rubetra un exemplar observat el dia  12 (ADGA)  
Cuareta groga  Motacilla flava , tres exemplars el dia 18 a la zona del polígon (JVLA)  
Colid gris Oenanthe oenanthe 2 exemplar el dia 11 (JVCA)  
Cotxa cuaroja Phoenicurus phoenicurus un exemplar el dia 12 (ADGA)  
Balquer Acrocephalus arundinaceus un exemplar el dia 12 (ADGA) i un altre el dia 27 
(JVCA)  
Boscarla mostatxuda Acrocephalus melanopogon  un exemplar el dia 27 (JVCA) 
Boscarla de canyar    Acrocephalus scirpaceus observada diversos dies del mes 
Boscarla del joncs  Acrocephalus shoenobaenus un exemplar el dia 10 (JVLA, ADGA)  
Mosquiter de passa Phylloscopus Trochilus  un exemplar el dia 27 (JVCA) 
Mosquiter pàl·lid Phylloscopus bonelli ,  dos exemplar a la zona de l’observatori vell 
el dia 18 (ADGA) i un altre el dia 27 (JVCA)  
Mastegatatxes  Ficeluda hypoleuca un exemplar el dia 12 (ADGA )  i un altre el dia 28 
(JVLA)  
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