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Aquest mes ha sigut d’allò més interessant, a part dels ocells migrans que 
s’han vist o dels ocells que ja s’estan reproduint , s’han pogut observar 
espècies que fins ara no s’havien observat mai a l’Estany com la polla blava 
Porphyrio porphyrio  que es va poder veure el dia el  dia 26 (ADGA) a la zona 
del polígon , o el becadell gros Gallinago media, que també es va veure el dia  
26 (ADGA). 
 
Pel que fa els ànecs ja s’observen  Ànecs collverd Anas platyrhynchos amb 
polls, el dia 11 es va observar una femella amb 12 pollets (JVLA, MPMA) , i des 
de llavors s’han anat veient llocades a diferents indrets.  
Pel que fa els altres ànecs que s’han pogut observar han estat : dos xarxets 
Anas crecca  que s’han vist fins el dia 8 (HMPA) , el dia 1 es va observar una 
volada de 12 ànecs piulaires Anas penelope (MVCA, CPMA). Els xarrasclets 
Anas querquedula s’han  anat observant diferents exemplars  fins el dia 12 
(MPGA), a destacar els 4 exemplars que s’observaren el dia 8 (HMPA). 
 
Hem de fer esment del cabusset Tachybaptus ruficollis que només s’ha vist el 
dia 1 (MVCA), i del corb marí Phalacrocorax carbo, últim 4 exemplars 
observats també el dia 1 (HMPA) 
 
Pel que fa els ardeids tenim un bon recull d’observacions: encara continua a la 
zona l’híbrid de martinet del esculls i martinet blanc Egretta gularis X 
garzetta, l’últim dia que s’observa fou el dia 27 (FRRA). El dia 23 s’observa un 
martinet ros Ardeola ralloides (JVCB) que restà a la zona fins a final de mes.  
El dia 29 s’observa el primer agró roig Ardea purpurea (ADGA, MGSA), i el dia 
7 els tres primers martinets de nit Nycticorax nycticorax . Un agró blanc 
Egretta alba es va veure del dia 1 (CPMA, MVCA) fins el dia 8 (HMPA). 
Pel que fa els ardeids mes comuns dasctecar la concentració de 15 bernats 
pescaires Ardea cinerea el dia 5 (HMPA) i sobretot la gran quantitat de 
martinets blanc Egretta garzetta que s’han vist , especialment a la zona de la 
llacuna temporal,  els dies 7 i 8 es varen contar fins a un  màxim de 65 
exemplars (HMPA), i finalment els esplugabous Bubulcus ibis que s’han vist 
de forma més irregular, hem de fer esment dels 36 exemplars que es varen 
observar el dia 8 (HMPA).  
El dia 6 es va observar una cigonya Ciconia ciconia  (JVLA)  
 
 
El dia 1 es varen observar el dos últims becadells Gallinago gallinago (MVCA) i 
el dia 10 a la zona de l’observatori vell s’observa un becadell sord 
Lymnocryptes minimus (FRRA). 
El camallargues Himantopus himantopus s’ha anat veient de manera regular 
tot el mes a destacar els 4 exemplars   del dia 27 (FRRA), altres avistements 
han estat: un batallaire Philomachus pugnax el dia 23 (JVCB), una gamba 
verda Tringa nebularia, observada el dia 23 (JVCB) i el dia 26 (JVLA), la xivita 
Tringa ochropus s’ha observat tot el mes de manera regular , el màxim va ser el 
dia 8 en que s’observares 15 exemplars (HMPA), igual que les valones Tringa 
glareola, amb un màxim d’11 exemplars el dia 23 (JVCB) , una Fredeluga 



Vanellus vanellus el dia 27 (FRRA) i dos corriols petits Charadrius dubius el dia 
10 i 27 (FRRA).     
 
 
   Dos gavians argentats Larus michaellis han restat per la zona de l’Estany tot 
el mes, el dia 26 s’observa a la zona del Polígon un fumarell negre Chlidonias 
niger.  
 
De rapinyaires hem d’esmentar l’arpella Circus aeruginosus, que fou 
observada el dia 8 (HMPA) , el dia 10 s’observaren uns 30 milans negres 
Milvus migrans en vol (FRRA) i el dia 15 un altre exemplar (MVCA). 
 
Durant el mes s’han vist diferents ocells migradors com el bitxac rogenc 
Saxicola rubetra, observat el dia 26 (JVLA) , diversos exemplars d’orenetes de 
ribera Riparia riparia el dia 10 (FRRA) i el dia 23 (JVCB) , mosquiter de passa 
Phylloscopus trochilus un exemplar el dia 15 (MVCA), cuereta groga Motacilla 
flava, observat el dia 23 (JVCB). 
4 mastegatatxes Ficedula hypoleuca el dia 15 (MVCA) i diferents  exemplars 
de balquer Acrocephalus arundinaceus observats diversos dies.   
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