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L’abril és època de migració i una de les millors èpoques per observar ocells a l’estany 
tal i com demostra la quantitat d’observacions que s’han recollit aquest mes : 
 Les femelles de collverds Anas platyrhynchos, ja estan el niu, ja que ben poques 
s’observen per l’estany i en canvi es poden veure molts mascles que deuen esperar ser 
pares ven aviat.  Altres espècies d’ànecs que s’han observat han estat el xarxet Anas 
crecca  8 i 7 exemplars el dia 4 (JVLA) i el dia 5 (RBVA), el cullerot Anas clypeata,  4 
exemplars el dia 4 (JVLA) i un més el dia 11 (ADGA) i finalment la femella d’Ànec 
mandarí Aix galericulata que es va observar el més passat es va poder veure fins el dia 
8 (MVCA). 
El cabussets Tachybaptus ruficollis es continua veient, es varen observar un màxim de 
tres exemplars el dia 8 (MVCA) i el dia 26 (JGSA). 
El dia 10  pel matí durant una forta ventada es varen poder observar una gran 
concentració de  corb marí Phalacrocorax carbo, fins a 45 exemplars (ADGA), a partir 
del dia 14 sols s’ha pogut observar un exemplar que ha estat a la zona fins el dia 29 
(ADGA,  JVLA).   
El Martinets blancs Egretta garzetta  continua essent  l’ardeid més abundant màxim de 
38 exemplars el dia  7 (MVCA)  igual que l esplugabous Bubulcus ibis amb un màxim 
de 49 exemplars el dia 7 (JVLA) a mida que anava passant el més han anat disminuint, 
el dia 29 encara se’n varen observar 9 (ADGA), aquest més també s’ha pogut observar 
el Martinet ros Ardeola ralloides, observat el dia 14 per primer cop (JVLA; JVCB ) i 
fins el dia 29 (ADGA, JVLA), l’Agró roig Ardea purpurea observat per primer cop el 
dia 4  amb 4 exemplar (JVLA) i que s’ha anat veient tot el més de manera intermitent 
amb un màxim de 7 exemplars el dia 5 (RBVA), i finalment el Bernat pescaire Ardea 
cinerea observat també de manera intermitent tot el més amb un màxim de 5 exemplars 
el dia 5 (RBVS) i el dia 14 (JVLA, JVCB).  
 Un Cigonya Ciconia ciconia es va poder veure el dia 6 (JVLA) i dos més el dia 18 
(EEPA).  
De rapinyaires em de fer esment de les observacions d’ocells migrans com el Milà 
negre Milvus migrans observat el dia 9 amb dos exemplar i un més el dia 10 (ADGA), 
el Milà reial Milvus milvus observat el dia 9 (ADGA), 4 exemplars d’Àguila  
marcenca Circaetus gallicus el dia 9 (ADGA) l’ arpella Circus aeruginosus dos 
exemplars el dia 4 (JVLA) tres més el dia 5 (RBVA) i un més el dia 14 (JVLA, JVCB).  
Una observació molt destecable és un Rasclató Porzana parva observat el dia 5 
(RBVA), el dia 10 també es va poder observar una fotja Fulica atra (DVSA). 
De limícoles s’han vist força espècies, el  cames llargues Himantopus himantopus s’ha 
observat tot el  més amb un màxim de 6 exemplar el dia 4 i el dia 7 (JVLA), el dia 29 
encara  es varen poder veure 3 exemplar (ADGA, JVLA), al igual que el  corriol petit 
Charadrius dubius, màxim de 8 exemplar el dia 8 (NRCA). 
El Batallaire Philomachus pugnax, es va observar del dia 4 (JVLA) fins el dia 6 
(JVLA), l’últim becadells Gallinago gallinago  es va poder veure el dia 14 (JVCA) el 
dia 4 se’n varen contar 13 exemplars (JVLA), la gamba roja Tringa totanus observada 
el dia 2 (MCVA) i el dia 4 (JVLA). La gamba verda Tringa nebularia observada un 
exemplar el dia 8 i 9 (MVCA, ADGA) i tres el dia 19 (FRRA) la  Xivita Tringa 
ochropus  , últims dos exemplars observats el dia 29 (ADGA) i amb un màxim de 5 
exemplars el dia 6 (JVLA), la Valona Tringa glareola, força freqüent durant tot el mes 
amb un màxim de 10 exemplars el dia 29 (ADGA, JVLA) i finalment la xivitona Actitis 
hypoleucos, amb un màxim de 4 exemplars el dia 29 (ADGA, JVLA). 



Un exemplar de Gavina vulgar Larus ridibundus es va observar el dia 5 (RBVA), el 
dia 10 es varen poder contar un grup de 250 gavians argentats Larus michaellis , fins 
ara el grup més nombrós que s’ha observat mai a l’estany (ADGA). 
El fumarell negre Chlidonias niger es va veure el dia 2 amb un exemplar (MVCA) i el 
fumarell carablanc Chlidonias hybridus el dia 8 amb 4 exemplars  (MVCA). 
Durant tot l’abril s’han pogut escoltar moltes Guatlla Coturnix coturnix a les zones de 
conreus pròximes a l’estany.  
El dia 14 es va sentir un colltort Jynx torquilla (JVCB, JVLA) i el  dia 21 un altre 
(JVLA) i el dia 10 una gralla Corvus monedula (ADGA).  
Pel que fa a altres  espècies d’ocells migrans algunes de les que s’han vist han estat la 
cotxa cua-roja Phoenicurus phoenicurus  un exemplar anellat el dia 21 (JVLA). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dos piules dels arbres Anthus trivialis el dia 9 (ADGA).  
L’oreneta de ribera Riparia riparia es va observar per primer cop el dia 6 (JVLA)  i 
els dos últims exemplars el dia 10 (ADGA).  
L’última observació que hem recollit de mosquiter de passa Phylloscopus trochilus i 
de mosquiter comú Phylloscopus collybita és del dia 14 (JVLA, JVCA).  
 
Alguna de les primeres arribades que tenim constància  han estat:  Els primers Falciots 
apus apus uns 125 exemplars el dia 9 (ADGA), el primer rossinyol Luscinia 
megarhynchos es va sentir el dia 14 (JVLA, JVCB), el primer balquer Acrocephalus 
arundinaceus el dia 9 (ADGA), la primera boscarla de canyar Acrocephalus 
scirpaceus el dia 7 (JVLA) i  el mosquiter pàl·lid Phylloscopus bonelli el dia 21  
(JVLA). 
 I finalment últimes observacions d’alguns dels ocells hivernats a la zona, el dia 5 es va 
observar l’últim Grasset de muntanya Anthus spinoletta (RBVA) i els últims 
repicatalons Emberiza schoeniclus també el mateix dia 5 (RBVA) amb un mascle i una 
femella.  
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