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Ànecs collverd Anas platyrhynchos : Ja es poden observar molts exemplars 
amb cries  que ronden per la llacuna i les zones inundades. 
xarxets Anas crecca: A principi de mes encara es veient  alguns grups  , 
concretament  fins el dia 7 en que es varen  observats els dos últims exemplars  
(JVCB)  amb un màxim de 16 exemplars el dia 4 (MVCA). 
xarrasclets Anas querquedula: Amb un màxim de 19 exemplars el dia 3 
(FRRA) i que s’han anat veient de manera irregular fins el dia 20 (JVLA) , quan 
es va observar l’últim exemplar. 
Ànecs cullerots Anas clypeata: Vuit exemplars es varen veure el dia 16 
(LMCA). 
Oques egípcies Alopochen aegyptiacus: Tres exemplars el dia 15 (XRCA). 
Morells cap-roig Aythya ferina: 6 exemplars el dia 3 (FRRA). 
 
Cabussets Tachybaptus ruficollis: Es continuen veient per la zona,  el dia 15 
s’observaren un màxim de 6 exemplars (XRCA). Hi ha  una parella que s’ha 
anat veient per la zona dels cavalls on podria ser que hi cries.  
 
Corbs marins Phalacrocorax carbo: s’han continuat veient amb un màxim de 7 
exemplars el dia 5 (ADOA, BSXA). 
 
 
Martinet del esculls i martinet blanc Egretta gularis X garzetta: El dia 5 es va 
observar per últim cop l’híbrid de martinet (AMSZ).   
Martinet blanc Egretta garzetta: S’han anat veient amb un màxim de 59 
exemplars el  dia 15 (XRCA). 
Esplugabou Bubulcus ibis: S’han vist  de manera irregular,  fins a un màxim de 
18 exemplars el dia 15 (XRCA).  
Bernat pescaire Ardea cinerea: Amb un màxim de 9 exemplars el dia 15 
(XRCA). 
Agró roig Ardea purpurea: Es va observar per primer cop el dia 3 amb 7 
exemplars (FRRA) i s’ha observat tot el més amb un màxim de 12 el dia 15 
(XRCA). 
Martinet ros Ardeola ralloides: El 
dia 28 es va observar un exemplar 
(SRLA, FRRA, ACPA, EFXA, JRXA, 
EDXA, JRXA ). 
Martinets de nit Nycticorax 
nycticorax: El dia 4 es varen 
observar els 5 primers exemplars 
(MVCA), el dia 30 se’n va veure i 
altre (AMSZ). 
Agró blanc Casmedorius albus : Un 
exemplar el dia 21 (XRCA, LLXA).                                     Agrò blanc  Foto: Lorenzo Llorenz 
 
 

 



Cigonya Ciconia ciconia : El dia 17 es varen veure tres en individus en vol  
(JVLA, HMPA) i un altre  el dia 19 parada a l’estany (JVLA, JCXA).  
 
Fotges Fulica atra : Encara continuen per la zona les dos fotjes que s’han anat 
observant tot el més.  
 
Becadell Gallinago gallinago: Fins a un màxim de 5 el dia  4 (MVCA) dia 20 es 
va veure l’últim exemplar (JVLA). 
Camallargues Himantopus himantopus : Destacar un màxim de 70 exemplars 
el dia 3 (FRRA) s’han anat veient durant tot el més fins el dia  21 en que es 
varen veure  dos exemplars (ADGA).  
Batallaire Philomachus pugnax : El  dia 4   es varen veure  4 individus  (MVCA) 
i tres exemplars mes el dia 27 i 28 ( AMSZ, SRLA, FRRA, ACPA, EFXA, JRXA, 
EDXA, ). 
Gamba verda Tringa nebularia : Un exemplar el dia 4 (MVCA), el dia 17 (JVLA, 
HMPA) i el dia 21 (ADGA). 
Xivita Tringa ochropus : s’observà d’un a dos exemplars fins el dia 17 en que 
es varen veure els dos últims individus (JVLA HMPA). 
Valones Tringa glareola :S’han continuat veient tot el més fins el dia 28 en que 
es varen observar 40 exemplars el màxim que s’ha observat durant tot el mes  
(SRLA, FRRA, ACPA, EFXA, JRXA, EDXA, ). 
Gamba roja Tringa totanus: Observada fins el dia 16 (LMCA) en que es va 
veure l’últim exemplar , amb un màxim de 30 exemplars el dia 3 (FRRA). 
Corriol Charadrius dubius: Un exemplar el dia 4 (MVCA) i un altre el dia 28 
(SRLA, FRRA, ACPA, EFXA, JRXA, EDXA, ). 
 
 
Gavià argentat Larus michahellis: Fins a un màxim de 4 individus es varen 
observar el dia 5 (ADOA, BSXA)  
Fumarell comú  Chlidonias hybridus : Tres exemplars el dia 6 (AMSZ) .  
 
 
 
 
De rapinyaires hem d’esmentar l’arpella Circus aeruginosus, que s’ha anat 
observat fins el dia 16 (LMCA) amb un màxim de 4 exemplars el dia 5 (AMSZ) , 
també s’ha observat el milà negra  Milvus migrans un exemplar el dia 3 
(FRRA) i el dia 15 (XRCA),  el dia 5 s’observaren fins a 22 exemplars aturat a 
una pollancreda (ADOA, BSXA, AMSZ) , un esparver Accipiter nisus el dia 21 
(XRCA, DCFA, FRRA) l’àguila marcenca Circaetus gallicus ,  2 exemplars  el 
dia 4 (MVCA) i una el dia 21 (ADGA) , l’aligot vesper Pernis apivorus el dia 7 
(RAXA, AAGA) i un Xoriguer Falco tinnunculus el dia 6 (AMSZ).  
 
El primer falciot Apus apus  que es va veure a Sils va ser el  dia 4 (MVCA) , i 
els primers 15  Abellerols Merops apiaster el dia 21 (ADGA)  
 
També esmentar l’observació d’un colltort el dia 15 (DCFA) i el dia 20 (JVLA) i 
de dos puputs pupa pops el dia 13 (XRCA ) i el dia 19 (JVLA).  
 



Continuen per la zona les cornelles Corvus corone amb un màxim 3 exemplars  
el dia 20 (JVLA)  
 
Un exemplar d’oreneta cua-rogenca Hirundo daurica va ser vista el dia 27 
(AMSZ) i el dia 16 es varen observar diversos roquerols Ptyonoprogne 
rupestris (LMCA) i diversos exemplars d’orenetes de ribera Riparia riparia 
durant tot el mes fins a un màxim de 15 el dia 3 (FRRA) 
 
 
 
 
  
Pel que fa els petis ocells migradors , algunes de les espècies que s’ha 
observat han estat:  el bitxac rogenc Saxicola rubetra, un exemplar els dies 15 
, 20 i 27 (JVLA, AMSZ) i dos el dia 16 (LMCA),  el mosquiter de passa 
Phylloscopus trochilus, un exemplar el dia 4 (MVCA) i el dia 17 (JVLA, HMPA) , 
el mosquiter xiulaire Phylloscopus sibilatrix un exemplar el dia 15 (DCFA) i un 
altre el dia 20 (JVLA) , un exemplar de cotxa blava el dia 4 (JVLA, ACPA, 
MVCA) i el dia 6 (AMSZ) i dos més el dia 5 (AMSZ) , un boscaler comú 
Locustella luscinioides el dia 15 (DCFA) , la tallareta vulgar Sylvia communis 
el dia 15 (DCFA) i el dia 20 (JVLA) i el mastegatatxes Ficedula hypoleuca, dos 
exemplar el dia 15 (AMSZ , XRCA)  i un el dia 16 (LMCA). 
  

 
Xavier Romera 

 
 
La cuereta groga Motacilla flava els últims exemplars es varen observats el dia 
6 (AMSZ)  
 
El balquer Acrocephalus arundinaceus s’ha sentit i observat quasi tot el mes 
amb un màxim de 3 exemplars el dia 20 (JVLA) i pel que fa a la boscarla de 
canyar Acrocephalus scirpaceus, un exemplar el dia 13 (XRCA)  



 
Els Últim exemplar de grasset de Muntanya Anthus spinoletta es varen veure 
el dia 6 (AMSZ) i els tres últims exemplar de titella Anthus pratensis  el dia  7 
(JVCB)  
 
 
 
 
 
 
En Toni Marine ens ha fet un recull d’algunes de les papallones que s’han 
observat a l’estany aquest abril: 
 
Aquest mes d’abril a Sils hem pogut observar força papallones, des de les conegudes i 
espectaculars reines: la reina de la ruda  Papilio machaon i la reina zebrada 
Iphiclides podalirius; la rara i bella Zerynthia rumina; els omnipresents satiris: 
Pararge aegeria i Lasiommata megera, la Vanessa Vanessa atalanta, present tot 
l’any; el pièrid Pieris brasicae, la papallona blanca; la retallada i criptica Polygonia C-
album; la doncella Melitaea cinxia ; Colias croceus, Gonepteryx cleopatra i 
Anthocharis cardamines, amb tons grocs i taronges; i el bufaforats Macroglossum 
stellatarum, una esfinx diürna que es comporta com un colibrí. 
 

 
  

En Freddy ens ha passat algunes observacions que s’han fet d’amfibis i 
reptils a l’estany durant l’ abril:  

 
Tortuga de rierol  Mauremys caspica 
Tortuga d’estany Emys orbicularis 
Tortuga de florida Trachemys scripta  
Vidriol Anguis fragilis 
Serp d’aigua Natreix maura 
 
 
 

Tritó verd Triturus marmoratus 
Reineta  Hyla meridionalis 
Gripau corredor Bufo Calamita  
Gripau comú Bufo bufo 
Granota verda Rana perezi 
Gripauet Pelodytes punctatus 
Gripau pintat Discoglossus pictus 

 
 
  Observadors: 
AAGA: Antoni Abad 
ACPA: Anna Cornellas 

ADGA: Alfons Delgado 
ADOA: Alex Domenc 
AMSZ: Antoni marine 



BSXA: Berta Santillana 
DCFA: David Caballé 
EDXA: Enric De Roa 
EFXA: Elaine Fradley 
FRRA: Freddy Rivas  
 
 
HMPA: Hubert Mas 
JCXA: Joan Cubet 

JRXA: Jordi Recordà 
JVCB: Joaquim Vilagran 
JVLA: Joan Ventura 
LLXA: Llorenço Llorenç 
LMCA: Lluís Motjé  
MVCA: Miquel Vall·llosera 
RAXA: Roser Armendades 
SRLA: Santi Ramos 
XRCA: Xavier Romera 

 
 


