
GENER 2005 
 
Aquest més de gener s’ha caracteritzat pel fred, l’onada d’aire siberià que ens ha arribat 
l’última setmana de més,  ha fet que l’estany estigues molts dies amb una gruixuda capa 
de gel. 
No sabem si ha estat degut  el fred  aquest més tenim algunes observacions d’ocells 
força interessants, especialment la Mallerenga de Bigotis Panurus 
biarmicus , un exemplar femella es va poder veure i  un altre es va sentir el dia 22 a 
la sèquia molt a prop del pont que ens porta a l’itinerari  (MECV) per les dades que hem 
pogut recopilar es tracte del quart cop que es veu aquesta espècia a Sils.   
 
Un altre observació molt interessant i que també és el quart cop que es pot observar per 
la zona de Sils i rodalies  és el Cabussó emplomallat Podiceps cristatus, 
que es va veure el dia 24 (OFRA, JVLA, XMBA)  
 

 
 

Aquest més de gener es va dur a terme ,  com cada any,  el cens d’ocells hivernal i hem 
de fer esment dels nombrosos ànecs que es varen observar, el més abundant va ser 
l’Ànec collverd Anas platyrhynchos amb un total de 155 exemplars,  el xarxet Anas 
crecca que també s’ha pogut observar  algun dia , se’n varen comptabilitzar 14 
exemplars i finalment fer esment de dos espècies que només s’han pogut observar el dia 
15 com són el cullerot Anas clypeata amb 19 exemplars i el Griset Anas strepera amb 
3 exemplars  (ADGA, JVCB, ICAA, PHJA, MGSA)   
 
El cabusset Tachybaptus ruficollis es va observar el dia 15  amb un exemplar (ADGA, 
JVCB, ICAA, PHJA, MGSA)  i dos més el dia 26 (JVLA) 
 
El corb marí Phalacrocorax carbo es continua veient de manera intermitent per 
l’estany amb un màxim de 3 exemplars el dia 2 i el 24 (JVLA) igual que els ardeids 
com el Martinet blanc Egretta garzetta màxim de 9 exemplars el dia 2 i el 24 (JVLA) , 
el Bernat Ardea cinerea màxim 8 exemplars el dia 22 (MECV) o l’Esplugabous 
Bubulcus ibis que també s’ha anat veient alguns dies.  
 
Les Cigonyes  Ciconia ciconia ja han començat  el seu viatge de tornada,  el dia 24 se’n 
varen observar 3 exemplars  (JVLA) i el dia 25 se’n veieren  6  (XMBA, OFRA ) les 
mateixes que s’observaren  el dia 27 a la zona del polígon (JVLA). 

  
 
 



 
Pel que fa els rapinyaire el dia 5 durant la realització del Cens a la zona de l’estany de 
Sils i rodalies es varen poder observar fins a 6 exemplars d’Aligot Buteo buteo , un 
Xorigue Falco tinnunculus i una arpella pàl·lida Circus cyaneus (ADGA, JVCB, 
ICAA, PHJA, MGRA). El dia 23 a la zona del polígon també es va observar un 
esparver Accipiter nisus (GJPA, JVLA ) 
 
Pocs limícoles s’han observat aquests més , el dia del cens es varen comptabilitzar fins a 
42 Fredelugues Vanellus vanellus a la zona de Sils i rodalies i 7 Becadells Gallinago 
gallinago , (ADGA, JVCB, ICAA, PHJA, MGRA)   una espècia que s’ha anat veient tot 
el més . 
 
Un exemplar de Gavià argentat Larus michahelis  s’ha deixat veure algun dia.  
 
Pel que fa els ocells més petits destacar els tres exemplars de Teixidors Remiz 
pendulinus que es varen observar el dia 15 (ADGA, JVCB, ICAA, PHJA, MGRA)  
aquest  mateix dia també es va veure un Botxí  Lanius meridionalis  (ADGA, JVCB, 
ICAA, PHJA, MGRA)   
 
El dia 24 es va poder observar un grup de més de 30 cornelles corvus corone (JVLA) , 
que varen passar volant.  
 
Un estornell negre Sturnus unicolor es va veure el dia 31 (XMBA, OFRA) , aquesta 
espècia de ben segur que passa molt sovint passa per alt  entre les grans volades 
d’estornells Sturnus vulgaris que hi ha per la zona . 
  
A la zona de camps i pollancredes es poden veure grans volades de Fringílids, 
especialment Pinsà Fringilla coelebs  però també altres ocells com Cardines,  
Carduelis carduelis , Verdums Carduelis Chloris ,  Gafarrons Serinus serinus ,  
Passerells Carduelis cannabina , i gratapalles  Emberiza cirlus  
 
Els repicatalons Emberiza schoeniclus  continuen molt abundants , els mascles ja es 
poden observar amb el distintiu cap negre.  
 
I finalment una Verderola Emberiza citrinella el dia 31 (XMBA)  
 
Altres animals no ocells: 
Aquest més he de fer esment de la probable observació d’una Llúdriga Lutra lutra el 
dia 27 (LPSA) de fet durant aquest més s’han trobar senyals de la presencia d’aquest 
animal a la zona. 
El dia 28 a la nit es va poder observar un Teixó Melves melves a la zona del Polígon 
(JVLA)     
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