
GENER 2003 
 
Aquest mes de gener ha sigut un mes molt interessant ornitologicament parlant , com a 
gran novetat cal destacar l’observació de dos ÀNECS BLANCS Tadorna tadorna , 
una espècia que mai s’havia vist , aquest dos Ànecs es van observa juntament amb un 
jove d’ànec piulaire Anas penelope, espècia que tampoc és habitual a la zona , 
l’observació es va fer el dia 15 (PHJA), i es van poder observar durant varis dies fins el 
dia 18 el migdia (JVLA). 
També com a observació interessant hem d’esmentar la presencia de tres grues grus 
grus  el dia 29 (PHJA), que es van poder observar sobrevolant la zona de la llacuna 
artificial, és una espècia que només s’havia citat un cop. 
 
  Pel que fa a altres observacions podem destacar els  martinets blancs Egertta garzetta 
entre 6 i 8 exemplars, que no s’han deixat d’observar a la zona (Div. obs. ), els bernats 
pescaires Ardea cinerea , amb un màxim de 6 exemplars el dia 11 (JVLA,  ADGA, 
NFFA, ATVA) i el dia 27 (JGSA), i  l’esplugabous Bubulcus ibis, 1 exemplar el dia 2 
(JVCA). 
Una espècia que no era habitual a la zona, però que últimament s’observa molt sovint és 
el corb marí gran Phalacrocorax carbo , s’ha observat 1 exemplar el dia 2, 27, 29 i 31 
( JVCA, JGSA, PHJA)  
Altres ànecs que s’han observat , és el coll-verd Anas platychyncos, amb un màxim de 3 
exemplars el dia 11 i el xarxet comú Anas crecca amb 10 exemplar el dia 11 (JVLA,  
ADGA, NFFA,AT?A), totes dos espècies segurament el seu nombre seria mes elevat si 
no hi hagués tanta pressió cinegètica.  
Pel que fa els limícoles, hem d’esmentar  la xivita Tringa ochropus, amb dos exemplars el dia 2 
i el 31  (JVCB) , i 4 exemplars  el dia 30 (JVCB). El becadell Gallinago gallinago , també ha 
estat destacable el dia 11 es varen censar 6 exemplars, (JVLA,  ADGA, NFFA, ATVA)  la 
fredaluga Vanellus vanellus s’han observat varis exemplars durant tot el mes amb un màxim de 
50 exemplars el dia 27 (JGSA, PHJA)i la  xivitona Actitis hypoleucos, amb dos exemplars el 
dia 27 (HMPA,) 
 
Dels rapinyaires hem de dir que el dia 16 es van observar,  9 exemplars d’aligot comú Buteo 
buteo (ADGA), el Xoriguer comú Falco tinnunculus també es va observar el dia 2 i el dis 11 
(JVLA,  ADGA, NFFA, ATVA, JVCB)  i cal destacar l’observació d’un astor Accipiter gentilis 
el dia 17 (ADGA)  
 
Una espècia molt abundant a tot arreu però que a Sils no és molt habitual és el  gavià 
argentat Larus cachinans, que s’ha observat en varies ocasions, un exemplar el dia 18 i 
el dia 26 que sobrevolava la llacuna i un exemplar el dia 31 banyant-se a la llacuna  
(JVLA, JVCB)  
Pel que fa els ocells mes petits es va poder observar una grup de 6 griva cerdana Turdus pilaris 
(ADGA) el dia 17, una espècia que tampoc es tenim dades de la seva presencia  a la zona, s’ha 
d’acabar de mirar , també es van observar 2 grives  Turdus viscivorus el dia 17 (ADGA) i un  
tord ala roig Turdus iliacus  (HMPA) una espècia que s’observa cada hivern.  
 
Finalment esmentar que la presència de repicatalons Emberiza schoeniculus i pinsà comú 
Fringilla coelebs continua essent molt i molt abundant i destacar l’observació d’una parella de  
pinsà borroner Pyrrhula pyrrhula el dia 17 (ADGA) 
 


