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INTRODUCCIÓ 
 
Aquest és el quinzè dels anuaris ornitològics de la vall del Ridaura i el setè 
naturalístic. Com els precedents, neix amb la voluntat de deixar constància de la 
realitat ornitològica i naturalística actual de la vall, tot recollint aquelles observacions 
més destacades que s’hi han produït. A més dels ocells, s’hi inclou les citacions 
interessants d'altres grups de vertebrats (mamífers, rèptils i amfibis) i d'alguns 
invertebrats (papallones diürnes, odonats i altres).  
 
 
ÀMBITS GEOGRÀFIC I TEMPORAL 
 
A aquest document, per vall del Ridaura, s’entén l’àrea de terreny (uns 130 km2) 
compresa pels termes municipals de Castell-Platja d'Aro, Sant Feliu de Guíxols i 
Santa Cristina d'Aro, amb la 
franja oriental del terme de 
Llagostera, delimitada al nord 
per la riera de la Resclosa, i al 
sud per la carretera de Sant 
Llorenç i Sant Grau, GIP-6821 
i la part de mar enfront de  la 
costa d’aquesta àrea (Fig. 1).  
   
Tal com figura al títol, l’espai 
temporal abraça l’any 2022.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 1. Límits, en vermell, de la vall del Ridaura 
(Adaptat de: Generalitat de Catalunya, 2017) 

 
 
 
 
ON I COM ENVIAR DADES PER A L’ANUARI 
 
Per a comunicar les dades es recomana l’ús del portal web Ornitho.cat 
(www.ornitho.cat) ja que, a més, s’integraran al conjunt de dades del territori català 
incrementant el seu valor particular i el del conjunt. En tot cas, també es poden enviar 
directament a l’editor, a l’adreça de correu electrònic: vallridaura@yahoo.es 
 
Els criteris emprats en la selecció i inclusió de citacions són els següents: 
 

- Geogràfic: espècies, subespècies o races rares o poc freqüents a la zona o de 
les que es té poca informació. 

 
- Fenològic: dates de presència a la zona, tant extremes, com poc habituals. 

http://www.ornitho.cat/
mailto:vallridaura@yahoo.es
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- Numèric: xifres més elevades del que és habitual a la zona. 

 
- Reproductiu: dades de nidificació a la zona. 

 
- Etològic: comportaments d’interès o poc habituals. 

 
- Morfològic: ocells amb formes o coloracions atípiques. 

 
 
 
AGRAÏMENTS 
 
Es vol agrair a tots els observadors que han contribuït amb l’aportació d’observacions 
i/o imatges, la seva tasca, sense la qual aquest document no hagués estat possible. 
 
 
 

METODOLOGIA D’OBTENCIÓ DE DADES 
 
La gran majoria de les dades prové de comunicacions personals, fruit d’una activitat 
d’observació regular i constant, encara que no professionalitzada.  
 
L’altra font d’obtenció de dades, correspon a les sessions de treball de diferents 
projectes que s’han portat a terme a la vall, i que es comenten a continuació. 
 
- Anellament científic d’ocells i control d’ocells marcats.  
 
Es continua sense, pràcticament, activitat anelladora. Fruit del seguiment de 
rapinyaires diürns i nocturns, aquest any es va marcar quatre polls de xoriguer comú 
(Falco tinnunculus), dos polls de falcó pelegrí (Falco pregrinus),  cinc òlibes (Tyto 
alba), nou ducs (Bubo bubo), un adult de gamarús (Strix aluco), setze xots (Otus 
scops), un mussol comú (Athene noctua) i quatre adults de mussol banyut (Asio otus).  
 
D’altra banda, es va continuar amb la labor sistemàtica de lectura d’anelles a 
distància amb telescopi, centrada en el gavià argentat (Larus michahellis). En tot cas, 
es va poder llegir anelles posades a altres especies, com el corb marí emplomallat 
(Phalacrocorax aristotelis) o el gavià fosc (Larus fuscus). 
 
Aquest any hem tornat a comptar, 
al Parc dels Estanys, amb la 
presència hivernal més o menys 
continuada del bernat pescaire 
(Ardea cinerea) marcat, ja 
detectat el juliol de 2016, que ha 
hivernat des de llavors a aquest 
indret. 
 
El següent constitueix un 
excel·lent exemple de la 
interessant informació que pot 
proporcionar l’anellament científic 
d’ocells. Una anella (R001152) 
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que havia estat posada a un mascle adult d’òliba (Tyto alba), el 23/03/21, que criava a 
una caixa niu instal·lada prop de can Batet, a Castell d’Aro, i que l’any passat va 
fracassar en la cria, va ser trobada a uns 2,3 Km de distància en línia recta, el 
07/01/22, prop de Roca Rodona, a Santa Cristina d’Aro, per en Xavier Viñas, dins una 
egagròpila de duc (Bubo bubo).  
 
 
 
- Projectes coordinats per l’Institut Català d’Ornitologia (ICO).  
 
Durant el 2022, s'ha continuat amb la participació al Seguiment dels Ocells Comuns 
de Catalunya (SOCC),  integrat al Pan-European Common Bird Monitoring Scheme 
(PECBMS), projecte impulsat per l’European Bird Census Council, que engloba els 
seguiments d’ocells comuns realitzats en 25 països europeus i genera tendències a 
escala europea per a 145 espècies d’ocells i bioindicadors multi-específics sobre 
l’estat dels hàbitats. 
 
- Censos.  
 
Com cada gener, s’ha participat en la realització del cens anual internacional d’aus 
aquàtiques i marines hivernants, coordinat pel Departament de Medi Ambient i 
Habitatge de la Generalitat de Catalunya. 
 
- Altres.  
 
Com altres anys, la recerca d’ocells marins des de la costa ha estat irregular i 
escassa. En tot cas s'ha comptat amb algunes interessants observacions fetes des 
d'embarcació.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANUARI ORNITOLÒGIC I NATURALÍSTIC DE LA VALL DEL RIDAURA (COSTA BRAVA), 2022 
 

8/104 

ESTRUCTURA 
 
El primer que trobem és un resum de l'any des del punt de vista ornitològic, que 
també inclou comentaris sobre fets que afecten la nostra ornitofauna. 
 
Les espècies d’aus detectades a la vall del Ridaura durant el 2022 es relacionen en 
dues llistes. La primera, o llistat general, inclou les espècies de presència natural a 
casa nostra. A la segona llista es relaciona les espècies exòtiques i/o escapades de 
captivitat. Cal aclarir que, al llistat general s’ha inclòs espècies que, malgrat ser 
exòtiques com el faisà (Phasianus colchicus) o la cotorreta de pit gris (Myiopsitta 
monachus), mantenen poblacions autosuficients i/o provenen d’algunes més o menys 
properes.  
 
Les citacions recollides al present anuari es presenten agrupades per espècies.  
L’ordre i la taxonomia emprats segueixen les recomanacions de l’AERC-TAC (Crochet 
i altres, 2015).  
 
A cada espècie trobem, en primer lloc, el nom català emprat a la Llista patró dels 
ocells de Catalunya (Gil-Velasco i altres, 2015). Immediatament sota seu, el nom 
científic. Els noms apareixen en color grana en el cas de tractar-se d’un tàxon de  
nova detecció a la vall. Per a cada espècie es descriu el seu estatus actual a l’àrea 
d’estudi i, en alguns casos, es fa un comentari sobre algun aspecte interessant. 
Segueixen les citacions en ordre cronològic. Per a cada citació es dóna la següent 
informació: nombre, edat i sexe dels individus, si se sap, lloc i/o municipi, data(es) de 
l’observació i qualsevol altra informació rellevant que varia d’una citació a una altra. 
Finalment, entre parèntesi, els codis dels autors de l’observació. Quan es tracta de 
citacions obtingudes de fonts bibliogràfiques, es detalla la(es) referència(es) d’on s’ha 
extret la informació. Les citacions d’espècies sotmeses a homologació per part del 
CAE (Comitè Avifaunístic Empordanès) (CAE, 2013), el CAC (Comitè Avifaunístic de 
Catalunya, 2021) o el CR-SEO (Comité de Rarezas de la Sociedad Española de 
Ornitología) (Rouco i altres, 2019), que encara no hagin estat homologades, figuren 
en lletra de color gris. Les homologades, figuren en lletra normal i inclouen una nota 
on, si se sap, es detalla el número de l’homologació.  
 
Com altres anys, aquest s’ha inclòs alguns gràfics obtinguts mitjançant les dades 
entrades al portal Ornitho.cat per tal d’il·lustrar la presència anual d’algunes espècies.  
 
De la majoria d’espècies comunes a la vall, sense canvis significatius d’estatus o 
observacions destacables, no s’inclou les citacions. 
 
Totes les imatges que il·lustren alguns dels textos s’han pres a la vall durant el 2022 i, 
quan corresponen a alguna de les observacions citades, es marquen al text amb un 
asterisc: *. 
 

Després de la part destinada als ocells, segueixen les dedicades als altres grups 
d'organismes (mamífers, rèptils, amfibis, ropalòcers -papallones diürnes- i odonats -
libèl·lules). Aquest any, a més, s'ha inclòs unes notes addicionals amb dades 
interessants sobre altres grups d'invertebrats. 
 
Per fi, s’inclou una taula de correspondència entre els codis dels observadors i els 
seus noms, seguida del llistat de referències bibliogràfiques citades. 
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RESUM DE L’ANY 
 
Pel que fa a les particularitats d’aquest any 2022, es passa a enumerar, més o menys 
cronològicament, les més significatives.  

 
Comencem amb un gràfic, amb les principals dades meteorològiques de l'estació 
meteorològica de Sant Feliu de Guíxols, gestionada per Andreu García Monge. 
https://www.meteoclimatic.net/perfil/ESCAT1700000017220B  
 
L'any s'encetà amb una sequera força persistent, fins que, a mitjans març, una 
llevantada duradora (acabada amb forta 
tramuntana) trencà la dinàmica. Aquestes 
condicions meteorològiques propiciaren la 
cinquena i la sisena observació de xoriguer 
petit (Falco naumanni), la quarta d’esparver 
d’espatlles negres (Elanus caeruleus) i la 
sisena de xibec (Netta rufina), espècies 
migradores, escasses a casa nostra.  
 
El mes de maig i l’estiu d’aquest any van ser 
excepcionalment calorosos i secs 
(https://mediambient.gencat.cat/ca/detalls/Art
icles/meteo-00001). Aquest fet assecà 
moltes basses i rieres i feu baixar de manera 
notabilíssima el nivell de l’aigua de moltes 
altres. Per exemple, al Parc dels Estanys, les 
arrels dels arbres de ribera quedaren a la 
vista, cosa que, des de la creació de l’indret, 
no s’havia vist. 
 
Al dormidor d’esplugabous (Bubulcus ibis), 
del Parc dels Estanys de Platja d’Aro, es 
comptà cent set individus durant el cens de gener d'aquàtiques i marines. D’altra 
banda, el dormidor de corb marí gros (Phalacrocorax carbo) ha continuat a l’illa, amb 
un total de setze individus durant el mateix cens.  
 

https://www.meteoclimatic.net/perfil/ESCAT1700000017220B
https://mediambient.gencat.cat/ca/detalls/Articles/meteo-00001
https://mediambient.gencat.cat/ca/detalls/Articles/meteo-00001


ANUARI ORNITOLÒGIC I NATURALÍSTIC DE LA VALL DEL RIDAURA (COSTA BRAVA), 2022 
 

10/104 

A mitjan gener, coincidint amb 
uns dies de baixes temperatures 
que gelaren moltes basses, es fa 
la quarta observació a la Vall de 
cercavores (Prunella collaris). 
 
Altres espècies escasses a la vall, 
presents a final de l’any 2021, 
continuaren la seva hivernada a 
primers del 2022. En són 
exemples el xarxet comú (Anas 
crecca), l'ànec cullerot (Anas 
clypeata), el bernat pescaire 
(Ardea cinerea),  el rascló (Rallus 
aquaticus), la fotja vulgar (Fulica 
atra) o el becadell comú (Gallinago gallinago). Pel que fa a la  fotja vulgar  (Fulica 
atra), aquest ha estat l'onzè hivern consecutiu en realitzar una vertadera hivernada,  
localitzada al Parc dels Estanys de Platja d’Aro i, de manera més irregular, amb 
alguns escassos individus, a la desembocadura del Ridaura. 
 
A mitjans d’abril es fa la cinquena 
citació a la Vall de terrerola vulgar 
Calandrella brachydcatyla. Al 
maig, es fa la tercera citació de 
pigre gris (Pluvialis squatarola). El 
darrer dia de maig i fins a finals 
d'agost es fa la primera citació a la 
vall de martinet dels esculls 
(Egretta gularis). Aquesta raresa 
de nivell estatal va atraure multitud 
de twichers d’arreu de Catalunya, 
d’altres zones de l’estat espanyol i, 
fins i tot, de l’estranger.  
 
A primers de juny, membres del 
Grup de Natura Sterna 
procedeixen a la punxada d’ous d’un niu d’oca egípcia. Aquest any, el cos d'Agents 
Rurals no ha portat a terme cap operació de descast al Parc dels Estanys de Platja 
d’Aro. 

 
A primers de juliol, es va declarar un 
incendi forestal a Gavarres, sobre 
Castell d’Aro. El foc cremà una 
setantena d’hectàrees. Un dels pocs 
efectes positius d’aquest fet fou el 
redescobriment de la font de la Palmera 
o de l’Acàcia.  
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Tal com mostren les imatges del Servei Meteorològic de Catalunya, 

(https://mediambient.gencat.cat/ca/detalls/Articles/meteo-00001#bloc7) la primavera i 
especialment l’estiu d’aquest any han estat molt secs a casa nostra, per la qual cosa, 
diverses basses s’han assecat. Són exemples significatius, la de les Reinetes de 
Platja d’Aro, la resclosa de can Salvador o la bassa de la Vinya de can Llaurador, a 
Santa Cristina d’Aro. Altres basses que no s'han arribat a assecar, han vist molt 
reduïts els seus nivells.  
 
Pel que fa a la cria, per onzè any consecutiu, l’oca egípcia (Alopochen aegyptiaca) va 
niar al Parc dels Estanys de Platja d’Aro tot i que es va frustrar el seu èxit. La fotja 
vulgar (Fulica atra) no crià aquest any al Parc dels Estanys. Com en anys precedents, 
una altra espècie que va niar a la vall (4 a 6 territoris), és la boscarla de canyar 
(Acrocephalus scirpaceus). 
 
Respecte als rapinyaires diürns, la parella d’àguila cuabarrada (Aquila fasciata),  
instal·lada al massís de l’Ardenya, aquest any va treure endavant dos polls.  
 
Pel que fa a cornella negra Corvus corone es tornà a observar indicis sòlids de cria a 
lloc i època adients.  
 
Almenys als mesos de juny, juliol i setembre, octubre i novembre, es tornà a constatar 
la cria de bec de corall senegalès (Estrilda astrild). Per tant, continua el procés 
d’establiment poblacional a casa nostra. 
 
Es va tornar a comptar amb la presència estival més o menys continuada d’uns pocs 
individus de martinet de nit (Nycticorax nycticorax), de martinet blanc (Egretta 
garzetta) i de bernat pescaire (Ardea cinerea). De l'agró roig Ardea purpurea no es 
comptà amb observacions al juny i al juliol i l’agosta agost van ser comptades.  

https://mediambient.gencat.cat/ca/detalls/Articles/meteo-00001#bloc7
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Per la revetlla de Sant Joan, i malgrat els cartells 
d’advertiment, un any més tampoc es va evitar la 
crema massiva de pirotècnia, posant en greu perill 
d’abandonament les postes de les espècies 
nidificants (en teoria protegides) a la zona del Parc 
dels Estanys de Platja d’Aro.  
 
A l'agost, es començà a formar el dormidor 
d’esplugabous Bubulcus ibis al Parc dels Estanys 
de Platja d’Aro.  Com els darrers anys, a l’illa est, la 
del roure.  
 
A final d’agost, es fa la sisena citació a la vall de 
becplaner (Platalea leucorodia). A mitjan setembre, 
es fa la cinquena citació a la Vall de cigonya negra 
(Ciconia nigra), la tercera de territ gros (Calidris 
canutus); i a primers d'octubre, la quarta de pigre 
gris (Pluvialis squatarola). A primers de novembre 
s'observa dos teixidors (Remiz pendulinus) i a 
mitjans de mes, un altre, espècie que no es citava des de 2017, i ànec mandarí (Aix 
galericulata) i boscarla mostatxuda (Acrocephalus melanopogon), quartes citacions 
d'aquestes espècies a la Vall. A mitjan desembre es fa la cinquena citació a la Vall de 
de gavineta de tres dits (Rissa tridactyla). Cap a final d’any es feu la setena citació a 
la vall de pinsà borroner (Pyrrhula pyrrhula), espècie que no es citava des del 2019. 
 
Durant la segona quinzena de novembre, es produí 
una forta entrada de gavots (Alca torda) al litoral 
català, inclòs el nostre. Alguns dels individus estaven 
en tan males condicions físiques que no van ser 
capaços de superar-les i acabaren morint 
(https://www.ornitho.cat/index.php?m_id=1164&a=N3
21#FN321). Aquest fenomen sembla directament 
relacionat amb l’arribada de successius fronts 
associats a borrasques que assotaren l’Atlàntic 
occidental i que feren que el nombre de gavots que 
entrà a la Mediterrània a través de l’estret de 
Gibraltar fos molt més alt del que és habitual.  
 
Com a clàssics de cada any, continuen les mostres 
de manca de civisme dels propietaris de gossos 
d’una banda i de manca de vigilància per part de 
l'autoritat municipal al  Parc dels Estanys de Platja 
d’Aro de l’altra, amb les consegüents molèsties a aus 
i observadors. També l’embrutiment dels aguaits 
d’observació, amb tota mena de deixalles. 
 
Sembla que els rètols dissuasius, instal·lats l’any passat al tram alt del Ridaura per 
l’Ajuntament de Llagostera i membres de Sterna, han funcionat, disminuint 
dràsticament el trànsit de motos i bicicletes per la llera. 
 
Aquest any, i fruit de les pressions i denúncies portades pel Grup de Natura Sterna 
durant molts anys, l'empresa distribuïdora ha tornat a arranjar algunes torres de línies 

https://www.ornitho.cat/index.php?m_id=1164&a=N321#FN321
https://www.ornitho.cat/index.php?m_id=1164&a=N321#FN321
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elèctriques de la Vall per tal d'evitar l'electrocució de grans ocells rapinyaires i/o 
planadors.  
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LLISTAT GENERAL D’OCELLS  
 
 
Cigne mut___________________________________________________________ 
Cygnus olor 
Estatus:  La immensa majoria d’observacions a la Vall són d’individus procedents de 
captivitat. 
El 9.I, s’allibera una femella jove 
al Parc dels Estanys de Platja 
d’Aro. Aquest ocell, d’origen 
desconegut, procedeix del Centre 
de Recuperació de Fauna del 
Parc dels Aiguamolls de 
l’Empordà, on es portà després de 
ser trobat a una platja baix-
empordanesa. Roman al Parc 
dels Estanys fins a ser depredada 
el 21.VII.  
El 18.III, s’allibera una segona 
femella jove, procedent del mateix 
Centre, el qual apareix morta a la 
desembocadura del Ridaura el 
10.VI (JRG, RMT)*. 
 
Ànec blanc __________________________________________________________ 
Tadorna tadorna 
Estatus:  migrant molt escàs, i divagant a l’hivern; irregular.   
El 3.XII, un individu aturat al mar, front la desembocadura del Ridaura (MAC). 
 

Ànec mandarí ________________________________________________________ 
Aix galericulata 
Estatus:  divagant hivernal 
accidental.   

 

 

L’11.I, continua el mascle al Parc 
dels Estanys de Platja d’Aro; els 
dies 5.I i 23.I és a la 
desembocadura del Ridaura 
(CAC, NFM, MGA, MVS, JRG). 
El 7.XI, un mascle al Parc dels 
Estanys de Platja d’Aro; quarta 
citació d’aquesta espècie a la vall 
del Ridaura (CAC, RMT)*. 
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Ànec xiulador________________________________________________________ 
Anas penelope 
Estatus: hivernant i  migrant molt 
escàs i irregular. 
L’11.XI, una femella al Parc dels 
Estanys de Platja d’Aro (CAC)*. 
Els dies 5.X i 7.XII, un mascle de 
1r any al Parc dels Estanys de 
Platja d’Aro; del 16.XII al 18.XII 
una femella (RMT, MAC, CAC, 
NFM). 
 
 
 
 
 
 

Ànec griset__________________________________________________________ 
Anas strepera 
Estatus: hivernant i  migrant molt escàs i irregular. 
L’1.I continua la parella al Parc dels Estanys de Platja d’Aro (NFM).  
 

Xarxet comú _________________________________________________________ 
Anas crecca 
Estatus: hivernant i migrant escàs però regular. Detectat des de la primera quinzena 
d’agost a mitjans de març. 
Des del començament d’any al 22.III, continua la presència a la bassa del Dofí i al  
Parc dels Estanys de Platja d’Aro, 
amb un màxim de set femelles i 
dos mascles els dies 2.I, 4.I, 7.I i 
sis femelles i tres mascles els dies 
9.I, 11.I, 12.I, 15.I, 17.I, 22.I, 15.II, 
16.II, 18.II, 19.II, 20.II, 22.II, 27.II, 
28.II, 2.III i 8.III (CAC, NFM, MVS, 
JRG, XTG, LTM, MAC, RMT, 
JMA)*. 
L’1.I, tres femelles i un mascle al 
Parc dels Estanys de Platja d’Aro; 
els dies 3.I, 28.I, 29.I, 5.II, 6.II, 7.II, 
10.II, 11.II, 12.II, 13.II i 14.II una 
parella, el 7.I un mascle, el 16.I 
una femella, el 23.I tres femelles i 
dos mascles, el 30.I dues femelles 
i un mascle (CAC, NFM, MAC). 
El 3.IV, dues femelles i dos mascles al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; darrera 
citació pre-nupcial (CAC, JMA). 
El 27.VIII, un individu al Parc dels Estanys de Platja d’Aro (primera citació post-
nupcial); els dies 13.IX, 14.IX, 19.IX i 15.XII un altre (MAC, NFM, RMT, CAC). 
Els dies 30.VIII, un individu a la bassa del Dofí de Castell d’Aro; des del 15.IX a final 
d’any, presència continuada, amb màxims de sis individus (quatre femelles i dos 
mascles) els dies 12.XI, 13.XI, 15.XI, 25.XI, 22.XII, 23.XII, 24.XII i 31.XII (CAC, RMT, 
NFM, FSL, MAC, ALM, XTG). 
El 19.XI, dos individus a la desembocadura del Ridaura (CAC). 
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Ànec collverd ________________________________________________________ 
Anas platyrhynchos 
Estatus: resident i nidificant relativament comú. 
El 8.I, durant la realització del cens d’aquàtiques hivernants, s’assoleix la xifra de dos-
cents tres individus (CAC, MVS). 
El 2.IV, primera llocada a la vall del Ridaura, a la bassa del Dofí (CAC). 
 

Xarrasclet ___________________________________________________________ 
Anas querquedula 
Estatus: migrant escàs i irregular, sobre tot durant el pas pre-nupcial, que s’estén de 
la primera quinzena de març a primers de maig. Les citacions post-nupcials 
corresponen al mes d’agost o 
primers de setembre. 
El 12.III, un mascle al Parc dels 
Estanys de Platja d’Aro; 
segurament el mateix, s’observa 
més tard  i del 13.III al 21.III a la 
bassa del Dofí (CAC, NFM, JMA, 
RMT)*.  

El 15.III, un mascle al Parc dels 
Estanys de Platja d’Aro (RMT).  

 

L’11.VIII, un individu al Parc dels 
Estanys de Platja d’Aro (CAC, 
ABX). 
 
 
 
Ànec cullerot ________________________________________________________ 
Anas clypeata 
Estatus:  hivernant i  migrant,  molt escàs. 
Des del començament d’any al 23.II, continua la presència al Parc dels Estanys de 
Platja d'Aro de tres femelles i un 
mascle; des del 4.I al 26.III dues 
femelles i un  mascle, a partir de 
llavors, i fins el 17.IV, només la 
parella, els dies 16.IV i 17.IV un 
mascle, el 18.IV una femella. 
(CAC, NFM, MGA, MVS, JRG, 
XTG, PVX, IGM, MAC, XTG, JSR, 
RMT, IEX, JMA, JBL, MGA)*. 
Del 20.II al 22.II i els dies 15.III, 
18.III i 29.III, un mascle de segon 
any a la desembocadura del 
Ridaura, del 23.II al 26.III és al 
Parc dels Estanys de Platja d'Aro  
(CAC, RMT, ALM). 
Del 12.III al 23.III, dos mascles 
més al Parc dels Estanys de Platja d'Aro (CAC, RMT). 
Els dies 13.III, 14.III, 19.III, 26.III i 27.III, un mascle a la desembocadura del Ridaura; 
el 18.III una femella i dos mascles, el 25.III dos mascles, els dies 29.III i 30.III dues 
femelles i tres (+1) mascles, de l’1.IV al 9.IV una parella, els dies 22.IV, 23.IV, 25.IV i 
26.IV una femella (NFM, CAC, RMT, JMA, NFM, MAC). 
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El 25.VIII, tres individus al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; primera citació post-
nupcial (CAC). 
Els dies 26.VIII, 27.VIII, 31.VIII, 2.IX, 3.IX, 4.IX i 6.IX, una femella a la bassa del Dofí 
de Castell d’Aro; el 29.VIII una femella i un mascle (CAC, MAC, RMT, JXA, NFM). 
El 5.IX, una femella i un mascle al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; el 15.XII una 
femella (CAC). 
L’11.X, un individu a la desembocadura del Ridaura (RMT). 
 
Xibec _______________________________________________________________ 
Netta rufinna 
Estatus: migrador esporàdic.  
L’1.IV, una parella al Parc dels 
Estanys de Platja d'Aro; sisena 
observació a la vall. Espècie que 
no es citava des de 2015 (JMA, 
ALM, CAC)*. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Morell de cap roig ____________________________________________________ 
Aythya ferina 
Estatus: migrant molt escàs i 
irregular.  
El 2.V, una parella a la 
desembocadura del Ridaura 
(CAC)*. 
El 6.V, un mascle al Parc dels 
Estanys de Platja d’Aro (CAC). 
El 10.VIII, tres individus al Parc 
dels Estanys de Platja d’Aro 
(CAC, MAC). 
 
 
 
 
 
 
Guatlla ______________________________________________________________ 
Coturnix coturnix 
Estatus: migrant molt escassa encara que regular.  
El 10.IV, un individu a Panedes; primera citació de l’any (JCO). 
El 19.V, un individu a Panedes (CAC). 
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Perdiu roja __________________________________________________________ 
Alectoris rufa 
Estatus: escassa però regular. Els seus efectius estan del tot determinats pels  
alliberaments que realitza el 
col·lectiu de caçadors i algun 
ajuntament. Es pot afirmar que no 
hi ha poblacions salvatges a 
l’àrea d’estudi. 
El 5.III, dos individus prop del 
Tennis d'Aro; els dies 9.V, 31.V i 
25.VIII almenys un (JRG, CAC). 
El 2.VI, un individu a Panedes, 
Llagostera (JSR)*. 
El 15.V, un individu a Can Torras, 

a Panedes, Llagostera (CAC). 
El 25.IX, un individu a Panedes, 
Llagostera (JSR). 
 
 
 

Faisà _______________________________________________________________ 
Phasianus colchicus 
Estatus: resident escàs, amb una certa població autosuficient a la part de llevant de la 
vall. 
 

Cabusset ____________________________________________________________ 
Tachybaptus ruficollis 
Estatus: resident  i nidificant comú. Regular com hivernant i en migració. 
El 8.I, durant la realització del cens d’aquàtiques, s’assoleix la xifra de catorze 
individus (CAC). 
 

Baldriga cendrosa ____________________________________________________ 
Calonectris diomedea  
Estatus: migrant  regular, escassa a l’estiu. 
L’11.IV, un d’individu front la desembocadura del Ridaura; primera citació de l’any 
(CAC). 
 
Baldriga mediterrània _________________________________________________ 
Puffinus yelkouan  
Estatus: abundant durant els passos migratoris i a l’hivern; escassa a l’estiu. 
 
Baldriga balear _______________________________________________________ 
Puffinus mauretanicus  
Estatus: relativament abundant durant els passos migratoris i a l’hivern. 
De vegades, sobre tot a l’hivern, se’n pot observar estols mixtes amb l’espècie 
següent, molt nombrosos.  
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Ocell de tempesta ____________________________________________________ 
Hydrobates pelagicus 
Estatus: poc estudiat, 
probablement es tracti d’un 
migrador regular, encara que 
escàs. 
El 22.V, dos individus a 1,5 milles 
front Platja d’Aro (JSR)*. 
L’11.VI, un individu front S’Agaró 
(JBL). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mascarell ____________________________________________________________ 
Morus bassanus  
Estatus: relativament abundant durant els passos migratoris i a l’hivern; molt escàs a 
l’estiu, estació durant la qual només s’observa individus immadurs. 
El 2.XI, un individu davant la desembocadura del Ridaura; primera citació post-nupcial 
(CAC). 
 
Corb marí gros _______________________________________________________ 
Phalacrocorax carbo  
Estatus: abundant durant l’hivern i els passos migratoris. És present a casa nostra 
des de finals de juliol a la segona quinzena de juny. 
El 8.I, durant el cens d’aquàtiques, quatre individus al dormidor de la punta d'en 
Bosch, deu al de cala Jonca  i setze  al dels  estanys de les Escoles de Platja d'Aro 
(CAC, JRG). 
El 13.III un estol d’un centenar d’individus, migrant costa amunt, a la desembocadura 
del Ridaura (CAC). 
El 22.VI, un individu, al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; darrera citació pre-nupcial 
(CAC). 
El 24.VII, un individu al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; primera citació post-nupcial 
(JSY). 
El 24.VIII, un individu al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; de llavors a final d’any 
presència continuada a la vall (CAC). 
 

Corb marí emplomallat________ 
Phalacrocorax aristotelis  
Estatus: resident, relativament 
abundant durant tot l’any. 
 
 
 
El 9.II, a les defenses del port de 
Sant Feliu de Guíxols, s’observa 
un individu anellat (K46) com a 
poll, a Palamós, el 31.III.2019 
(CAC)*. 
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El 8.X, front la desembocadura del 
Ridaura, s’observa un individu 
anellat (L47) com a poll a 
Menorca, el 12.III.2014 (NFM)*. 
 
 
Aquest any, almenys quatre nius 
han estat ocupats (dels que dos 
han fracassat), més dos més de 
probables que no han pogut estar 
confirmats (JBL).  
 
 

Martinet menut _______________________________________________________ 
Ixobrychus minutus  
Estatus: migrant molt escàs i 
irregular, present, sobre tot, durant 
el pas pre-nupcial, a partir de la 
primera quinzena d’abril  i també 
durant l’època de reproducció, ja 
que se n’ha confirmat la cria. 
El 8.V, un mascle a la 
desembocadura del Ridaura; 
primera citació pre-nupcial (RMT)*. 
Des de l'1.VI al 30.VIII, presència 
continuada al Parc dels Estanys 
de Platja d'Aro; l’11.VIII tres 
individus, almenys un d’ells un 
juvenil (RMT, MAC, CAC, XVG, 
NFM, POC, ALM, SBX, FLX, JSY, 

PFL, EFX, JRG, XTG, ABX, ADY, 
MJP, JFX, MPM, EBX, SCX, XEX, LMP). 
Els dies 3.VIII i 15.VIII, un individu juvenil a la desembocadura del Ridaura; el 12.VIII 
un individu, el 2.IX un mascle (JFM, IPT, CAC). 
 

Martinet de nit _______________ 
Nycticorax nycticorax  
Estatus: escàs però regular sobre 
tot durant els passos migratoris. 
Presència d’alguns ocells estivals 
no reproductors. 
 El 18.III, tres individus al Parc dels 
Estanys de Platja d'Aro; primera 
citació pre-nupcial (JMA). 
Del 19.III al 15.X, presència 
continuada al Parc dels Estanys 
de Platja d'Aro. Els màxims durant 
el pas de primavera es produiren 
els dies 19.III amb disset individus 
i el 22.IV amb setze. Durant el pas 
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de tardor, els màxims es donaren  
els dies 8.IX dinou i el 12.IX amb 
disset. (CAC, JBL, CGX, NFM, 
JMA, RMT, ALM, MAC, XTG, 
MGA, JSR, JTB, RCA, JDX, EFX, 
PPX, VPX, ABX, JRG, ADY, EBX, 
JCJ, XEX, SSX, MJG, IGM, 
JMX)*. 
El 6.V, un individu a Panedes 
(JSR). 
El 17.VII, un individu a la bassa 
del Dofí de Castell d’Aro (NFM). 
 
 
 

Nombre d’ocells observats per dècada, a Castell-

Platja d'Aro (ICO, 2009-2022). 
 

Martinet ros _________________________________________________________ 
Ardeola ralloides  
Estatus: escàs però regular sobre tot durant els passos migratoris. Presència irregular 
d’alguns ocells estivals no reproductors. 
El 22.IV (primera citació pre-nupcial) un individu al Parc dels Estanys de Platja d’Aro;  
els dies 23.IV, 26.IV, 28.IV, 28.V, 
29.V i 30.V tres, els dies 24.IV, 
29.IV, 1.V, 31.V, 1.VI i 24.VI dos, 
els dies 25.IV, 27.IV, 30.IV, 2.V, 
3.V, 6.V, 7.V, 8.V, 9.V, 4.VI, 5.VI i 
20.VI un, el 27.V quatre (CAC, 
JSR, JTB, RMT, NFM, RCA, 
MAC, JDX, IGM, EFX, JMA, 
IGM)*. 
El 24.IV, dos individus a la 
desembocadura del Ridaura 
(CAC). 
L’11.VIII, dos individus al Parc 
dels Estanys de Platja d’Aro; el 
12.VIII tres, els dies 20.VIII i 
30.VIII (darrera citació post-
nupcial) un (CAC, ABX, JRG, ADY, SCX). 
Els dies 12.VIII, 19.VIII, 20.VIII, 22.VIII, 30.VIII, 2.IX, 6.IX, 8.IX, 9.IX, 10.IX i 11.IX, un 
individu a la desembocadura del Ridaura; els dies 15.VIII, 17.VIII, 18.VIII, 21.VIII, 
23.VIII, 24.VIII, 25.VIII, 26.VIII, 27.VIII, 28.VIII, 29.VIII, 31.VIII, 3.IX, 4.IX, 5.IX i 13.IX 
dos (CAC, MAC, XEX, NFM, RMT). 
Els dies 10.IX i 27.IX, un individu a la bassa del Dofí de Castell d’Aro (MAC). 
 
Esplugabous ________________________________________________________ 
Bubulcus ibis  
Estatus: hivernant i migrador relativament abundant, fortament influenciat per les 
condicions de determinats indrets.  Hi ha alguna dada d’ocells no reproductors durant 
l’època de cria.  
Durant la realització del cens d’aquàtiques hivernants, el 8.I, es comptà un mínim de 
cent set individus al dormidor del Parc dels Estanys de Platja d’Aro (CAC). 
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El 26.V, almenys un individu al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; darrera citació pre-
nupcial (CAC).  
Els dies 14.VI i 15.VI, un individu al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; el 24.VI quatre 
(CAC, XPX, MJG).  
El 13.VII, sengles individus al Parc dels Estanys de Platja d'Aro i al costat de la bassa 
del Dofí; primeres citacions post-nupcials (CAC).  
A finals de juliol, primers d'agost, es començà a tornar a formar el dormidor al Parc 
dels Estanys de Platja d’Aro (CAC).  
 
Martinet dels esculls___________________________________________________ 
Egretta gularis 
Estatus: accidental. 
El 31.V, un individu al Parc dels 
Estanys de Platja d'Aro; primera 
citació d’aquesta espècie a la Vall 
(DBX, CAC)*. (El dia abans s'havia 
detectat a Palamós). De l’1.VI al 
24.VIII, es mou entre la bassa del 
Dofí, el Parc dels Estanys i la 
desembocadura del Ridaura. 
(CAC, MAC, RMT, JFM, ACX, 
GSP, GMX, RRJ, JCO, XVG, NFM, 
MGY, IGM, JRG, EFX, OCX, JCX, 
XPX, PPB, PPX, MLX, ACH, JMA, 
MJG, POC, AMM, OBX, APP, 
VPX, SGR, VVX, SBX, JDY, FRV, 
FLX, JSY, OCX, PFL, JMX, ASK, 
EPX, NMX, AGM, XTG, ADY, MJP, JAX, JFX, MPM, EBX, RCA, SCX, MCT, JCJ, 
IBX). 
 
Martinet blanc ________________________________________________________ 
Egretta garzetta 
Estatus: migrador i hivernant escàs i regular. Aquest any el nombre d’hivernants ha 
estat molt reduït.  
Presència durant tot l’any al Parc 
dels Estanys de Platja d'Aro i a la  
desembocadura del Ridaura amb 
màxims de disset individus el 
23.IV, durant el pas primaveral i 
vint-i-tres individus (vuit en vol) el 
12.IX, durant el de tardor. Aquest 
any, també s’ha comptat amb la 
presència d’alguns ocells estivals 
no reproductors (CAC, XIP, PRR, 
XTG, PVX, IGM, XTG, JSR, NFM, 
RMT, IEX, MGA, JBL, JMA, ALM, 
MAC, JSR, JTB, RCA, CMG, JDX, 
EFX, PPX, POC, AMM, OBX, VPX, 
SGR, SBX, JDY, JSY, PFL, ASK, 

JRG, ADY, MJP, JAX, JFX, MPM, 
SCX, MCT, JCJ, MJG, XEX, LMP, SSX, IGM, RGL, FSL, MGY, TFS, OCX, RGL, 
PFL)*. 
El 26.I, un individu al camí de ronda de S’Agaró (RMT). 
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El 20.II, dos individus a punta Prima, a Platja d’Aro (EPB). 
El 13.III, dos individus al Ridaura, a l’alçada de l’EDAR de Castell d’Aro; els dies 
14.III, 15.III, 9.IV, 11.IV, 28.IV, 27.X, 28.X i 1.XI un (CAC, JMA, RMT). 
Els dies 22.III, 2.IV, 4.IV, 5.IV, 14.IV, 1.VIII, 7.VIII, 9.VIII, 10.VIII, 11.VIII, 14.VIII, 
18.VIII, 20.VIII, 24.VIII, 27.VIII, 29.VIII, 30.VIII, 1.IX, 2.IX, 3.IX,  10.IX, 12.IX, 16.IX, 
17.IX, 18.IX, 19.IX, 22.IX, 23.IX, 24.IX, 25.IX, 27.IX, 30.IX, 1.X, 22.X, 27.X, 5.XI, 6.XI, 
11.XI i 29.XII, un individu a la bassa del Dofí; l’1.VIII quatre, els dies 15.VIII, 16.VIII, 
23.VIII, 15.IX i 26.IX dos, els dies 22.VIII i 12.XI tres (CAC, NFM, RMT, JMA, MAC, 
JMX, XTG, MJG, JFM, IPT, JXA, XTG, FSL). 
Els dies 9.IV, 20.IV i 28.VI, un individu al Ridaura, a l’alçada del pas de can Bada, a 
Castell d’Aro (MAC, CAC). 
El 27.IV, dos individus a la bassa del costat del restaurant Can Panedes (CAC). 
L’1.V, tres individus en vol, costa amunt, front la punta de Garbí, de Sant Feliu de 
Guíxols (NFM, GRG). 
El 23.V, dos individus a la punta dels Esculls de Platja d’Aro (JBL). 
El 26.VII, un individu a Sant Pol (AMM). 
L’11.VIII, un individu al Port d’Aro (CAC). 
El 15.VIII, un individu a la bassa de can Llaurador, a Santa Cristina d’Aro (CAC). 
Els dies 23.VIII i 16.IX, un individu a la bassa de can Torras de Panedes, Llagostera; 
el 30.VIII tres (CAC). 
El 8.IX, un individu a la punta de Garbí de Sant Feliu de Guíxols (RMT). 
Els dies 17.IX i 17.XI, un individu a la desembocadura de la riera del Portalet de Sant 
Feliu de Guíxols (CAC).  
L’1.X, un individu a Sant Pol, a Sant Feliu de Guíxols (RMT). 
Els dies 12.X i 15.X, un individu al camí de ronda de S’Agaró; el 24.X dos (RMT). 
El 7.XI, un individu prop de l’institut de Castell d’Aro (RMT). 
El 19.XI, quatre individus a la badia de Sant Feliu de Guíxols; el 20.XI dos, el 24.XI 
cinc, el 27.XI un (RMT, CAC, 
XTG). 
El 19.XI, un individu al port de 
Sant Feliu de Guíxols (NFM). 
El 3.XII, un individu prop de 
cala Jonca, a Sant Feliu de 
Guíxols (MAC). 
El 18.XII, tres individus front 
les costes de Sant Feliu de 
Guíxols (SBS). 
El 30.XII un individu prop de 
punta Prima, a Platja d’Aro 
(ASK). 

                                                    Nombre d’ocells observats per dècada, a Castell-Platja d'Aro (ICO, 2009-2022). 

 
Agró blanc __________________________________________________________ 
Egretta alba 
Estatus: espècie en expansió; es pot dir que es tracta d’un migrant regular, encara 
que molt escàs.  
Els dies 5.IV i 7.V, dos individus al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; els dies 8.IV i 
24.IV un (CAC, JMA, MAC, NFM). 
Del 8.VI al 24.VI, un individu al Parc dels Estanys de Platja d'Aro (CAC, MAC, NFM). 
El 8.X, un individu a la  desembocadura del Ridaura (CAC, NFM). 



ANUARI ORNITOLÒGIC I NATURALÍSTIC DE LA VALL DEL RIDAURA (COSTA BRAVA), 2022 
 

24/104 

L’1.XI, un individu en vol sobre el 
Tennis d’Aro (RMT)*. 
El 12.XI, un individu al Parc dels 
Estanys de Platja d'Aro (FSL). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bernat pescaire ______________________________________________________ 
Ardea cinerea 
Estatus: migrador i hivernant escàs i regular. Hi ha alguns ocells no reproductors 
durant l’època de cria. 
Presència d'uns pocs individus durant tots els mesos l’any, especialment al Parc dels 
Estanys de Platja d'Aro, amb xifres màximes durant els passos migratoris: divuit els 
dies 18.III i vuit el 23.IX, durant el pas de tardor. (CAC, NFM,  MGA, MVS, MLG, XTG, 
JSR, PVX, MAC, XTG, RMT, JMA, 
JSR, JBL, GMX, MJG, SBX, JSY, 

PFL, RFX, ASK, JRG, ABX, ADY, 
MJP, JAX, JFX, MPM, EBX, SCX, 
JCJ, XEX, IGM, LMP, ALM, SSX, 
ALP, JXA, RGL, FSL). 
Fins al 22.I es torna a observar 
ininterrompudament l'individu amb 
anella metàl·lica a la tíbia esquerra 
i una altra de plàstic groc amb la 
inscripció negra WC4 a la tíbia 
dreta, al Parc dels Estanys de 
Platja d'Aro. Aquest ocell havia 
estat marcat quan era un poll, el 
15.V.2016, al Marjal dels Moros 
(València), a 370 Km en línia 
recta. Es torna observar del 
26.X a final d’any; setè 
hivern consecutiu 
d’hivernada d’aquest ocell a 
casa nostra, des que va 
néixer, al 2016  (CAC, MVS, 
RMT, NFM, JMA, XTG)*.  
 
 Nombre d’ocells observats per dècada a 
Castell-Platja d'Aro (ICO, 2009-2022). 
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Agró roig ____________________________________________________________ 
Ardea purpurea 
Estatus: migrador escàs i regular, sobre tot durant el pas pre-nupcial entre finals de 
març i la primera quinzena de juny. El de tardor s’estén des de mitjans de juliol a 
mitjans d’agost. 
El 25.III, un individu al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; primera citació primaveral 
(RMT). 
Els dies 27.III, 28.III, 8.IV, 9.IV, 14.IV, 15.IV, 19.IV, 20.IV, 24.IV, 25.IV, 1.V, 5.V. 6.V, 
11.V, 14.V i 17.V, un individu al Parc dels Estanys de Platja d’Aro, el 27.III quatre 
sobrevolant-lo, els dies 1.IV, 4.IV, 5.IV, 11.IV, 17.IV, 22.IV, 23.IV, 26.IV, 30.IV i 2.V 
dos, el 16.IV quatre, el 18.IV tres (CAC, NFM, JMA, MAC, MGA, LTB, RMT). 
L’1.IV, un individu a la desembocadura del Ridaura (ALM). 

Els dies 9.V i 27.V, un individu a la bassa del Dofí (CAC). 
Els dies 13.VII, 23.VII, 12.VIII i 13.VIII, un individu al Parc dels Estanys de Platja 
d'Aro; el 26.VII quatre individus sobrevolen l’indret (CAC, ADY, JAX). 
El 12.IX, divuit individus (quinze en vol) al Parc dels Estanys de Platja d’Aro (RMT)*. 
El 17.IX, un individu a Panedes (JSR). 
 
Cigonya negra _______________________________________________________ 
Ciconia nigra 
Estatus: migrador esporàdic. 
El 13.IX, un exemplar sobre les 
Eroles, a Castell d'Aro; cinquena 
observació d'aquesta espècie a la 
vall (JRG, RMT)*. 
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Cigonya blanca ______________________________________________________ 
Ciconia ciconia 
Estatus: migrador escàs i regular. El 2009 dos individus procedents d’un projecte de 
reintroducció van hivernar a la vall. 
El 12.X, un individu anellat a Alemanya (DER ABL94), al Parc dels Estanys de Platja 
d’Aro (GRG, NFM, RMT). 
 

Capó reial____________________________________________________________ 
Plegadis falcinellus 
Estatus: migrador esporàdic que 
es va fent regular, encara que 
escàs. 
El 16.IV, un estol d’uns vit-i-vuit 
individus en vol, en direcció NE, 
front la punta d’en Pau, a S’Agaró 
(TSB). 
Els dies 2.VIII i 14.VIII, un individu 
al Parc dels Estanys de Platja 
d'Aro (CAC, NFM, EFX, JBL)*. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Becplaner____________________________________________________________ 
Platalea leucorodia 
Estatus: migrador esporàdic. 
Del 26.VIII al 28.VIII, un individu al 
Parc dels Estanys de Platja d’Aro; 
sisena citació d'aquesta espècie a 
la vall (IGM, ALM, NFM, CAC, 
MAC, RMT, SSX)*. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Flamenc____________________________________________________________ 
Phoenicopterus roseus 
Estatus: migrador irregular. 
De l’1.IX al 3.IX, un individu juvenil (recollit a Llagostera) al Parc dels Estanys de 
Platja d’Aro (JRG, CAC, MAC, RMT, NFM). 
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Esparver d'espatlles negres____________________________________________ 
Elanus caeruleus 
Estatus: migrador esporàdic. 
El 31.III, dos individus a Panedes, 
Llagostera; quarta citació 
d'aquesta espècie a la vall (JCO, 
JSR)*. L’1.IV, encara un (ALM, 
JSR, MAF, JCO, CAC i altres). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Milà negre ___________________________________________________________ 
MIlvus migrans 
Estatus: migrant abundant que, en 
determinats moments, pot 
presentar concentracions 
elevades.  
El 5.III, almenys cinc individus a 
l’abocador de Solius; primera 
citació de l'any (CAC)*. 
El 13.VIII, darrera observació post-
nupcial de tres individus a 
l’abocador de Solius (CAC). 
 
 
 
 
 

Milà reial ____________________________________________________________ 
Milvus milvus 
Estatus: migrant regular, encara 
que cada vegada més escàs. 
Detectat al pas de primavera de la 
segona quinzena de març a la 
primera de maig i al de tardor, a 
l’octubre i novembre. 
Puntualment, també s’observa 
algun divagant hivernal. 
Els dies 28.X i 6.XII, un individu a 
Panedes, Llagostera (JSR)*. 
El 29.X, un individu a l’abocador 
de Solius (CAC). 
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Àguila marcenca _____________________________________________________ 
Circaetus gallicus 
Estatus: espècie estival i migrant regular, encara que escassa. Present des de la 
primera quinzena de març a mitjans de setembre. Malgrat les sospites i les 
observacions en època reproductora, no s’ha arribat a confirmar la cria a la vall. 
El 22.III un individu sobre la Ruta de les Fonts de Castell d’Ato; primera citació de 
l’any (RMT). 
El 25.III s'observa dos individus sobre Santa Cristina d’Aro (TST). 
El 21.IX, un individu a Panedes, Llagostera; darrera citació de l’any (JSR) . 
 

Arpella vulgar ________________________________________________________ 
Circus aeruginosus 
Estatus: migrador regular. El pas de primavera s’estén des de la segona quinzena de 
febrer fins a final de maig; el de tardor, comença a mitjans d’agost i es perllonga fins a 
mitjans de novembre. Es pot arribar a observar algun divagant hivernal. 
Els dies 7.III, 19.III, 26.III, 27.III i 1.IV, una femella al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; 
el 20.III dues, el 23.III un mascle (CAC, JBL, NFM, RMT, ALM) . 
El 8.III, un mascle prop de can Perera, a Panedes, Llagostera; els dies 20.III, 1.IV i 
21.IV un mascle i una femella, els dies 24.III i 25.III un mascle, el 2.IV dos individus 
(JSR, ALM, RHM, GMX). 
El dia 30.III, un individu a la desembocadura del Ridaura (RMT). 
L’1.IV, un individu a Santa Cristina d’Aro (ALM). 
El 10.X, un individu a la bassa del Dofí de Castell d’Aro (BGC). 
 
Arpella pàl·lida_______________________________________________________ 
Circus cyaneus 
Estatus: migrant i hivernant esporàdic. 
El 22.X, un mascle a Panedes, Llagostera (XTG). 
 
Esparver cendrós_____________________________________________________ 
Circus pygargus 
Estatus: migrant molt escàs i irregular. 
El 7.V, un individu a Panedes, Llagostera (JSR). 
 

Astor _______________________________________________________________ 
Accipiter gentilis 
Estatus: Sedentari, s’ha constatat 
la cria a la vall. 
El 23.I, un individu juvenil a 
l’abocador de Solius (CAC). 
El 6.IV, un individu adult a la 
desembocadura del Ridaura 
(CAC). 
El 3.VIII, un individu juvenil 
sobrevolant el puig Pinell, a Platja 
d’Aro (RMT)*. 
El 18.IX, un individu a Canyet 
(EGX). 
El 3.XI, un individu al Parc dels 
Estanys de Platja d’Aro (JMA, 
CAC). 
L’11.XII, un individu juvenil al Parc dels Estanys de Platja d’Aro (CAC). 
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Esparver vulgar ______________________________________________________ 
Accipiter nisus 
Estatus: sedentari molt escàs i migrador regular. No s’ha comprovat la cria a la vall. 
El 5.I, un individu rere l’EDAR de Castell d’Aro (CAC). 
L’11.I, es troba un individu mort al pati de l’institut de Castell d’Aro (RMT). 
Els dies 16.I, 18.III i 30.IV, un individu a la desembocadura del Ridaura (RMT, CAC). 
Els dies 8.III i 12.III, un individu a Panedes, Llagostera (JSR). 
Els dies 2.IV i 9.IV, un individu al Parc dels Estanys de Platja d’Aro (NFM, XTG). 
Els dies 16.I, 7.III i 15.III, un 
individu al Parc dels Estanys de 
Platja d’Aro (CAC). 
El 26.II, dos individus al golf Costa 
Brava de Santa Cristina d’Aro 
(JSR). 
El 4.IX, un individu prop de la riera 
de Salenys, a Santa Cristina d’Aro 
(JSR). 
El 6 i 18.IX, un individu a Sant 
Llorenç, a Llagostera (CAC, ACH). 
Els dies 11.IX i 28.XII, un individu 
a Panedes, Llagostera; el 21.IX 
tres, el 25.IX dos (JSR)*. 
Els dies 16.IX, 19.IX i 1.X, un 
individu a la bassa del Dofí de 
Castell d'Aro (CAC, NFM). 
Els dies 7.X, 9.X, 27.XI i 8.XII, un individu al Ridaura, a l’alçada del Parc de Bombers 
de Castell d’Aro (CAC). 
Els dies 7.XI, 14.XI, 26.XI i 27.XI, un individu al Parc dels Estanys de Platja d’Aro 
(RMT, JFM, XTG, ALM). 
 
Aligot comú _________________________________________________________ 
Buteo buteo 
Estatus: sedentari i migrador regular i hivernant relativament abundant.  
 

Àguila calçada _______________________________________________________ 
Aquila pennata 
Estatus: migrant regular, encara que escàs. També es detecta algun divagant 
hivernal. 
El 30.V, un individu de fase clara sobre Castell d’Aro (RMT). 
El 21.X, dos individus de fase clara sobre el comal de la Coma de Castell d’Aro 
(RMT). 
El 28.X, un individu de fase clara sobre la font del Ferro de Castell d’Aro (JRG). 
 
Àguila cuabarrada ____________________________________________________ 
Aquila fasciata 
Estatus: fins fa deu anys, es tractava d’un divagant molt irregular i escàs. A partir de 
llavors, una parella s’ha instal·lat a l’Ardenya. Aquest any la parella resident ha tret 
endavant dos polls (JBL).  
Gràcies a l’anellament de polls, podem saber que un mascle, nascut a l’Ardenya al 
2018, està actualment establert a un territori de l’Albera, a l’Alt Empordà (JBL). 
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Xoriguer petit_________________________________________________________ 
Falco naumanni 
Estatus: fins fa tres anys era 
considerat accidental, però els 
darrers anys s’ha observat cada 
any i, per tant, podria ser un 
migrant molt escàs però regular. 
El 19.III, dos individus a Panedes, 
Llagostera; cinquena citació 
d'aquesta espècie a la vall (JSR)*. 
L’1.IV, tres individus a Panedes, 
Llagostera (JSR, MAF, JCO, CAC 
i altres). 
 
 
 
 
Xoriguer comú _______________________________________________________ 
Falco tinnunculus 
Estatus: sedentari escàs, migrador regular i hivernant relativament abundant.  
 

Falcó mostatxut ______________________________________________________ 
Falco subbuteo 
Estatus: migrador regular. No s’ha comprovat la cria a la vall. 
L’1.V dos individus a Castell d’Aro (JBL). 
El 30.VIII, un individu a Platja d’Aro (AMM). 
 

Falcó de la reina______________________________________________________ 
Falco eleonorae  
Estatus: migrador molt escàs i 
irregular.  
El 18.VIII, un individu de morfo 
clar a Panedes, Llagostera 
(JSR)*. 
El 22.X, un individu a can Duran 
del Gatellar, en una data força 
tardana per l’espècie (RMT). 
 
 
 
 
 
 
 
Falcó pelegrí _________________________________________________________ 
Falco peregrinus 
Estatus: sedentari i migrador regular i escàs. 
L’1.I, un individu a un prenya-segat de Sant Feliu de Guíxols (RMT). 
Els dies 17.IX i 25.IX, un individu juvenil a Panedes (JSR). 
A primers de maig s'anella sengles polls a dos nius de la Vall (GJP). 
El 18.XII, dos individus a un prenya-segat de Sant Feliu de Guíxols (SBS). 
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Rascló ______________________________________________________________ 
Rallus aquaticus 
Estatus: migrador i hivernant 
regular escàs i localitzat.  Les 
primeres citacions es produeixen 
ja a primers d’agost,  tot i que el 
gruix d’arribades es produeixin la 
primera quinzena de setembre i 
les darreres citacions hivernals, a 
final d’abril. 
Presència hivernal al tram final del 
Ridaura  i al Parc dels Estanys de 
Platja d’Aro fins el 6.IV, en 
nombre més aviat escàs, amb un 
màxim d’almenys tres individus el 
27.III (CAC, NFM). 

El 22.VI, un juvenil al Parc dels Estanys de 
Platja d’Aro, dada que suggereix una possible 
cria a la vall (JMA)*. 
Els dies 23.VI, 24.VI i 26.VI, un segon individu 
juvenil, amb el plomatge més avançat (tot i que 
amb les primàries encara en creixement), al 
Parc dels Estanys de Platja d’Aro. Aquesta 
dada reforçaria la hipòtesi de la cria a la Vall i 
probablement de més d’una parella (CAC, 
NFM)*. 
Els dies 6.XII i 15.XII, no menys de quatre 
individus entre el tram final del Ridaura  i el 
Parc dels Estanys de Platja d’Aro, el que 
constitueix la xifra màxima d’aquest any. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Polla pintada _________________________________________________________ 
Porzana porzana 
Estatus: migrador irregular i molt escàs. El pas de primavera es produeix durant el 
març i l’abril. Només detectada una vegada en el pas de tardor en una data molt 
tardana per l’espècie, a cavall entre l’octubre i el novembre. 
El 24.III, un individu al tram final del Ridaura; primera citació de l’any (RMT). 
 
Polla d’aigua _________________________________________________________ 
Gallinula chloropus 
Estatus: resident sedentari, relativament abundant. 
El 24.IV, s'observa la primera llocada de la Vall, a la bassa del Dofí de Castell d’Aro 
(CAC). 
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Fotja vulgar __________________________________________________________ 
Fulica atra 
Estatus: era un migrador i hivernant irregular i molt escàs a la vall. Des del 2010 i a 
excepció del 2016 i d’aquest any, ha estat un resident i reproductor escàs i localitzat, 
bàsicament, al Parc dels Estanys de Platja d’Aro i al tram final del Ridaura. Aquest 
any no s'ha reproduït a la Vall. 
El 8.I, durant el cens d’aquàtiques hivernants, deu individus, al Parc dels Estanys de 
Platja d’Aro i dos a la desembocadura del Ridaura (CAC, MVS). 
L’1.V, un individu al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; darrera citació pre-nupcial 
(NFM). 
El 8.VII, un individu al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; primera citació post-nupcial 
d’aquesta espècie, que enguany no ha criat a la Vall (CAC). 
 
Torlit _______________________________________________________________ 
Burhinus oedicnemus 

Estatus: migrador irregular i divagant hivernal i molt escàs. 
El 16.I, tres individus prop del Tennis d'Aro (JRG, RMT)*. 
El 9.IV, un individu prop del mas Candell (CAC). 
 
Cames llargues ______________________________________________________ 
Himantopus himantopus 
Estatus: migrador regular, amb presència esporàdica d’individus no reproductors 
durant l’estiu i una única dada de reproducció, l’any 2011 (Alvarez-Cros, 2012). 
Primeres citacions durant la primera quinzena de març i darreres durant la primera 
quinzena de setembre. 
El 18.III, vuit individus al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; primera citació de l’any 
(JMA). 
El 21.III, dinou individus al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; el 22.III un, l’1.IV setze, 
els dies 2.IV, 9.IV, 14.IV, 9.V, 16.V i 20.VI dos, el 8.IV quatre, el 12.IV sis, el 16.IV un, 
el 23.IV cinc (CAC, JMA, JXA, ALM, XTG, MAC, JSR, NFM, JTB, RMT). 
Els dies 29.III, 30.III, 5.IV, 19.V, 20.V, 21.V, 23.V, 24.V, 25.V i 26.V, un individu a la 
desembocadura del Ridaura; els dies 4.IV i 6.IV tres (CAC, JMA, RMT, MAC). 
 
Fredeluga ___________________________________________________________ 
Vanellus vanellus 
Estatus: migrador i hivernant regular i localitzat. 
Els dies 13.III i 30.III, un individu a Panedes, Llagostera (JSR). 
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Daurada grossa ______________________________________________________ 
Pluvialis apricaria 
Estatus: poc estudiat; es podria 
tractar d’un hivernant regular 
encara que molt localitzat i en baix 
nombre. 
El 17.XI, un individu a la 
desembocadura del Ridaura 
(CAC)*. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pigre gris ____________________________________________________________ 
Pluvialis squatarola 
Estatus: migrador esporàdic. 
El 10.V, un individu a la 
desembocadura del Ridaura; 
tercera citació d'aquesta espècie 
a la Vall, que no s’hi citava des de 
2016 (CAC)*. 
Del 3.X al 6.X i el 9.X, un individu 
a la desembocadura del Ridaura; 
quarta citació d'aquesta espècie a 
la Vall (RMT, CAC, NFM). 
 
 
 
 

 
 
Corriol petit __________________________________________________________ 
Charadrius dubius 
Estatus: migrador regular i nidificant molt escàs. Primeres citacions durant la primera 
quinzena de març i darreres durant la segona quinzena de setembre. 
L’11.III, un individu a la desembocadura del Ridaura; primera citació de l’any (CAC). 
El 14.III, un individu al Parc dels Estanys de Platja d’Aro (CAC). 
Els dies 14.III, 15.III, 4.IV, 27.IV, 3.V, 4.V, 6.V, 7.V, 8.V, 9.V, 10.V. 12.V, 14.V, 16.V, 
17.V, 20.V, 22.V, 24.V, 25.V, 26.V, 27.V, 1.VI, 2.VI, 4.VI, 5.VI, 7.VI, 8.VI, 9.VI, 12.VI i 
17.VI, un individu a la desembocadura del Ridaura; els dies 28.IV, 29.IV, 30.IV, 1.V, 
5.V, 23.V, 31.V, 6.VI i 10.VI dos (RMT, CAC, NFM, MAC, MGY). 
Els dies 21.III i 22.III, un individu prop de Llagostera Residencial (JSR). 
Els dies 10.VI i 11.VI, un individu al Parc dels Estanys de Platja d’Aro (CAC). 
El 26.VII un individu al Parc dels Estanys de Platja d’Aro (PFL). 
 
 



ANUARI ORNITOLÒGIC I NATURALÍSTIC DE LA VALL DEL RIDAURA (COSTA BRAVA), 2022 
 

34/104 

Corriol gros _________________________________________________________ 
Charadrius hiaticula 
Estatus: migrador regular, molt 
escàs especialment durant el pas 
post-nupcial. El pic del pas de 
primavera es concentra a la 
segona quinzena d’abril i, sobre 
tot, la primera de maig. 
El 5.V, un individu a la 
desembocadura del Ridaura; el 
6.V, un segon individu, els dies 
7.V i 8.V cinc, el 9.V tres, els dies 
10.V.16.V i 17.V dos, els dies 
19.V, 21.V i 22.V un (JFM, CAC, 
RMT, MAC)*. 
 
 
Territ gros____________________________________________________________ 
Calidris canutus 
Estatus: migrador esporàdic. 
El 17.IX, un individu juvenil a la 
desembocadura de la riera del 
Portalet de Sant Feliu de Guíxols; 
tercera citació d’aquesta espècie 
a la vall del Ridaura (CPC, CAC)*. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Territ variant _________________________________________________________ 
Calidris alpina 
 Estatus: migrador molt escàs i 
divagant hivernal esporàdic.  
L’1.VIII, un individu al Parc dels 
Estanys de Platja d’Aro (CAC). 
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Territ menut __________________________________________________________ 
Calidris minuta 
Estatus: migrador molt escàs. El 
pas de tardor és molt més evident 
que el pre-nupcial; comença amb 
força la primera quinzena d’agost i 
es perllonga fins la segona 
quinzena de setembre. 
Els dies 27.IV, 7.V i 31.V un 
individu a la desembocadura del 
Ridaura (CAC, RMT)*. 
 
 
 
 
 
 
Xivitona _____________________________________________________________ 
Actitis hypoleucos 
Estatus: malgrat que s’ha detectat tots els mesos de  l’any, excepte la segona 
quinzena de juny, es tracta d’un migrador regular.  
Els dies 2.II (primera citació de l’any), 5.II, 18,II i 22.II, un individu a l’EDAR de Castell 
d’Aro (JMA, CAC). 
Els dies 14.IV, 18.IV, 22.IV,24.IV, 
25.IV, 26.IV, 27.IV, 30.IV, 4.V i 
14.V, un individu al Parc dels 
Estanys de Platja d’Aro; el 23.IV 
set, els dies 29.IV, 3.V, 7.V i 12.V 
dos, l’1.V vuit, el 8.V quatre, 
l’11.V tres (MGA, CAC, MAC, 
JTB, RMT, NFM)*. 
El 23.IV, dos individus a la bassa 
del Dofí de Castell d’Aro; els dies 
24.IV i 3.V un (CAC, NFM, RMT). 
Els dies 24.IV, 28.IV, 30.IV, 2.V, 
5.V, 6.V, 12V i 17.V, un individu a 
la desembocadura del Ridaura; 
els dies 25.IV, 26.IV, 27.IV, 7.V i 
8.V dos (CAC, RMT). 
El 25.VI, dos individus al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; primera citació post-
nupcial (POC, AMM). 
Els dies 4.VII, 8.VII, 17.VII, 20.VII, 22.VII, 24.VII, 26.VII, 2.VIII, 3.VIII, 4.VIII, 8.VIII, 
10.VIII, 11.VIII, 18.VIII, 19.VIII, 21.VIII, 24.VIII, 28.VIII, 30.VIII, 2.IX, 3.IX, 6.IX i 10.IX, 
un individu al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; els dies 23.VII, 31.VII, 7.VIII, 12.VIII, 
13.VIII, 14.VIII, 15.VIII, 20.VIII, 22.VIII, 23.VIII, 27.VIII, 29.VIII i 31.VIII dos, els dies 
1.VIII, 6.VIII, 9.VIII, 16.VIII, 17.VIII i 25.VIII tres, el 26.VIII cinc (MJG, CAC, NFM, PFL, 
MAC, EFX, ASK, JRG, ABX, ADY, MJP, JAX, JBL, MPM, EBX, SCX, XEX, IGM, LMP, 
RMT, SSX, RMT, ALP). 
Els dies 15.VII i 2.IX, un individu a la bassa del Dofí de Castell d’Aro (CAC, MAC). 
El 19.IX, un individu a la desembocadura del Ridaura (MAC). 
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Xivita _______________________________________________________________ 
Tringa ochropus 
 Estatus: migrador regular. El pas de primavera va de la segona quinzena de febrer  
fins a finals d’abril. Durant el de 
tardor, es comença a veure algun 
individu a mitjans de juny i es 
perllonga fins la segona quinzena 
d’octubre. També es detecta algun  
individu divagant hivernal. L’hivern 
2012-2013 es va observar, per 
primera vegada, un o dos 
veritables hivernants. De llavors a 
l’hivern de 2018-2019 
probablement un dels individus 
repetí a la mateixa zona. 
El 26.II, un individu a la bassa del 
Dofí; primera citació de l’any 
(CAC)*. 
El 8.III, del 17.III al 15.IV, un 
individu a la bassa del Dofí; els dies 27.III i 1.IV dos (JFM, JMA, CAC, NFM, ALM). 
Els dies 25.III, 26.III, 5.IV, 14.IV, 17.IV, 18.IV i 19.IV, un individu al Parc dels Estanys 
de Platja d’Aro; l’1.IV sis, els dies 3.IV, 9.IV, 11.IV i 8.V dos (CAC, NFM, JMA, ALM, 
MAC, NFM, XTG, RMT, JRG). 
L’1.IV, dos individus a la desembocadura del Ridaura (CAC). 
El 9.IV, un individu al Ridaura, a l’alçada de l’EDAR de Castell d’Aro (CAC). 
El 23.VI, un individu a la desembocadura del Ridaura; primera citació post-nupcial 
(CAC). 
Els dies 4.VII, 8.VII, 28.VII, 2.VIII, 10.VIII, 11.VIII, 12.VIII, 12.IX, 6.X i 5.XI, un individu 
al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; el 7.VII quatre, l’1.VIII tres, el 4.IX dos (CAC, 
MAC, EFX, RMT). 
L’11.VII, un individu a la resclosa de can Salvador (CAC). 
El 22.X, un individu a la bassa del Dofí de Castell d'Aro (NFM). 
 
Gamba verda ________________________________________________________ 
Tringa nebularia 
 Estatus: migrador irregular. El 
pas de primavera  abraça l’abril i 
la primera quinzena de maig i el 
de tardor, de la segona quinzena 
de juliol a la primera d’octubre. 
Els dies 4.IV i 5.IV, un individu a 
la desembocadura del Ridaura 
(RMT, CAC)*. 
El 23.IV, un individu al Parc dels 
Estanys de Platja d’Aro (CAC). 
El 14.VIII, un individu al Parc dels 
Estanys de Platja d’Aro (CAC). 
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Valona ______________________________________________________________ 
Tringa glareola 
Estatus: migrador regular. El pas 
de primavera va de la segona 
quinzena de març fins  a la 
primera quinzena de maig. Al de 
tardor, es comença a veure algun 
individu la primera quinzena de 
juliol i es perllonga durant l’agost i 
el setembre. També s’ha arribat a 
observar algun ocell no 
reproductor la primera quinzena 
de juny. 
El 29.IV, dos individus al Parc 
dels Estanys de Platja d’Aro 
(NFM). 
Els dies 3.V, 6.V, 7.V, 8.V i 9.V, 
dos individus a la desembocadura 
del Ridaura; els dies 4.V i 5.V un (CAC, JFM, RMT). 
Els dies 19.VII, 6.VIII, 7.VIII, 9.VIII, 12.VIII, 13.VIII, 14.VIII, 15.VIII, 16.VIII, 18.VIII, 
19.VIII, 20.VIII, 21.VIII i 22.VIII un individu al Parc dels Estanys de Platja d’Aro (CAC, 
NFM).  
 
Gamba roja vulgar____________________________________________________ 
Tringa totanus 
Estatus: migrador molt escàs i 
irregular. Detectat de la primera 
quinzena de març a finals de 
maig, primers de juny i de la 
segona quinzena de juny fins la 
primera de setembre. 
Els dies 1.IV, 4.IV, 8.IV, 9.IV, 
13.IV i 23.IV, un individu a la 
desembocadura del Ridaura 
(CAC, RMT, MAC)*. 
 
 
 
 
 
 

Becada _____________________________________________________________ 
Scolopax rusticola 
Estatus: hivernant i migrador relativament abundant. 
 
Becadell comú _______________________________________________________ 
Gallinago gallinago 
Estatus: hivernant i migrador relativament abundant. Les primeres arribades es poden 
produir ja a finals d'agost o a la primera quinzena de setembre i les darreres citacions 
pre-nupcials, a la primera quinzena de maig. 
Fins al 16.IV (darrera citació pre-nupcial), presència al Parc dels Estanys de Platja 
d’Aro, amb un màxim de quatre individus els dies 2.I, 3.I i 8.I (CAC, MGA, MVS, JRG, 
NFM, PVX, MAC, XTG,  RMT, JMA, ALM)*. 
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Del 14.I al 6.IV, presència continuada d’almenys un individu a la bassa del Dofí de 
Castell d’Aro (CAC, LTM, NFM, RMT, JMA). 
El 7.II, un individu a la 
desembocadura del Ridaura 
(CAC). 
L’1.IV,  un individu al costat del 
càmping Riembau de Platja d’Aro 
(CAC). 
Els dies 5.XI, 6.XI i 15.XI, un 
individu a la bassa del Dofí (NFM, 
RMT). 
El 12.IX, un individu al Parc dels 
Estanys de Platja d’Aro; primera 
citació post-nupcial (RMT). 
Del 15.IX a final d’any, presència 
continuada al Parc dels Estanys 
de Platja d’Aro, amb màxims de 
quatre individus els dies 16.XII, 
17.XII i 27.XII (CAC, RMT, JRG, 
LHM, XTG, NFM, ALM, MAC)*. 
Els dies 5.XI, 6.XI i 30.XII, un individu a la bassa del Dofí de Castell d’Aro (NFM, 
XTG). 
Els dies 4.XII i 5.XII, un individu prop de Llagostera Residencial (JSR). 
 
Gavot _______________________________________________________________ 
Alca torda 
Estatus: hivernant  regular i 
escàs.  
El 18.XI, un individu front Sant 
Feliu de Guíxols. (JSR 
Els dies 19.XI i 20.XI, tres 
individus a la badia de Sant Feliu 
de Guíxols; els dies 22.XI, 23.XI,i 
25.XI i 7.XII un. (RMT, EBY, 
CRC, JLM, AFC). 
El 19.XI dos individus entre la 
punta de Garbí i la cala del Vigatà 
de Sant Feliu de Guíxols; els dies 
24.XI, 26.XI, 27.XI, 29.XI i 4.XII 
un (CAC, NFM, EAC, JXA, JVC, 
JFY, ATX)*. 
El 21.XI, un individu mort al port 
de Sant Feliu de Guíxols; el 25.XI dos (CRC). 
El 23.XI, un individu aparentment molt cansat a la badia de Sant Pol, a Sant Feliu de 
Guíxols; l’1.XII el mateix o un altre (CRC). 
Els dies 24.XI i 2.XII, tres individus front la desembocadura del Ridaura; el 25.XI 
quatre (1+3) en vol, costa amunt, els dies 27.XI, 5.XII i 10.XII un. (GSP, CAC, JVF, 
MGA) 
El 25.XI, dos individus vius i un de mort a punta Prima, a Platja d’Aro (ALM). 
El 27.XI, un individu al nord de Canyet (EAC). 
El 27.XI, un individu al port de Sant Feliu de Guíxols (ACH). 
El 27.XI, front el camí de ronda de S’Agaró, un individu és agafat accidentalment a un 
art de pesca i alliberat immediatament (SRX). 
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El 29.XI, un individu mort a Sant Pol (EBX). 
L’1.XII, un individu front Sant Feliu de Guíxols (JRY). 
El 3.XII, dos individus morts al camí de ronda de S’Agaró (LTM). 
El 10.XII, dos individus dins el Port d’Aro (JVF). 
El 18.XII, sis individus front les costes de Sant Feliu de Guíxols (SBS). 
 
Fraret _______________________________________________________________ 
Fratercula arctica 
Estatus: hivernant  irregular i escàs, mar endins. 
El 16.II, tres individus front Sant Feliu de Guíxols (RGB, ARB). 
El 18.XII, un individu front la costa de Sant Feliu de Guíxols (ALM). 
 

Fumarell carablanc____________________________________________________ 
Chlidonias hybrida 
Estatus: migrador irregular. 
L’1.IV, dos individus al Parc dels 
Estanys de Platja d'Aro (JRG, 
ALM)*. 
L’1.V, un individu al Parc dels 
Estanys de Platja d’Aro (EAC, 
RMT, NFM). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Xatrac becllarg _______________________________________________________ 
Sterna sandvicensis 
Estatus: migrador i hivernant regular. Detectat de finals de juliol a mitjans d’abril. 
El 2.IV dos individus front la desembocadura del Ridaura; darrera citació pre-nupcial 
(CAC). 
El 15.VI, dos individus a la platja Gran de Platja d'Aro; primera observació post-nupcial 
(CAC). 
 

Gavina vulgar ________________________________________________________ 
Chroicocephalus ridibundus 
Estatus: migradora abundant i hivernant regular. Detectada des de finals de juny a 
finals d’abril, amb dades d’immadurs de finals de maig. 
El 26.IV, un individu al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; darrera citació pre-nupcial 
(CAC). 
El 13.VI, un adult a la desembocadura del Ridaura; primera citació post-nupcial (CAC). 
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Gavina corsa ________________________________________________________ 
Larus audouinii 
Estatus: migrador regular i escàs i 
divagant estival. Les escasses 
observacions s’han fet entre 
primers de març i primers de 
setembre. 
El 13.III, un individu adult al Parc 
dels Estanys de Platja d’Aro 
(CAC)*. 
El 4.VI, dos individus front la punta 
de ses Mongetes de Sant Feliu de 
Guíxols (JBL). 
El 18.VI, un individu front cala 
Joana, a Sant Feliu de Guíxols 
(MFR). 
El 9.VII, dos individus a Sant Feliu 
de Guíxols (JSR). 
 
Gavina capnegra _____________________________________________________ 
Larus melanocephalus 
Estatus: migrador i hivernant regular i escàs. Detectada des de la segona quinzena de 
juliol a primers d’abril, amb una 
citació d’un segon any  a mitjans 
de maig. 
Els dies 20.II, 11.III i 18.III, un 
individu a la desembocadura del 
Ridaura; el 14.III dos adults i un 

segon any (CAC)*. 
L’01.IV, diversos estols en vol, 
costa amunt, front la 
desembocadura del Ridaura 
(CAC). 
L’1.IV, un individu al Parc dels 
Estanys de Platja d’Aro (ALM). 
El 22.X, un individu a la 
desembocadura del Ridaura 
(CAC). 
El 18.XII, quatre individus front les costes de Sant Feliu de Guíxols (SBS). 
 

Gavià fosc ___________________________________________________________ 
Larus fuscus 
 Estatus: hivernant  i migrador escàs i  regular i estival en petit nombre. 
Observable tot l’any en petit nombre a la costa i, sobre tot, a l’abocador de Solius.  
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Els dies 20.VIII i 21.VIII, a l’abocador de Solius, 
un individu anellat a Holanda quan era un poll, 
el 20.VI, a uns 1.063 km en línia recta (CAC)*.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
El 27.VIII, a l’abocador de Solius, 
un individu anellat a Holanda quan 
era un poll, el 28.VI, a uns 1.110 km 
en línia recta (CAC)*.  
 
 
 
 

 
Gavià argentat de potes roses __________________________________________ 
Larus argentatus 
Estatus: es tracta d’un migrador i 
divagant hivernal molt escàs, 
encara que regular; detectat durant 
el mes de novembre i de gener a 
primers de maig.  
El 24.XI, un individu de primer any 
al Parc dels Estanys de Platja 
d’Aro; 27.XI, es torna a observar a 
l'abocador de Solius (GSP, CAC)*. 
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Gavià caspi _________________________________________________________ 
Larus cachinnans 
Estatus: migrador escàs encara 
que regular, present de finals de 
desembre a finals de març. 
El 12.II, a l'abocador de Solius, 
s'observa dos exemplars de 
primer hivern i un de segon 
(CAC)*. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gavià argentat _______________________________________________________ 
Larus michahellis 
Estatus: present durant tot l’any; 
nidificant abundant.  
El 4.VI, primer poll volander, al 
Parc dels Estanys de Platja d’Aro 
(CAC). 
El 21.VIII, a l’abocador de Solius, 
s’observa un individu de primer 
any anellat a les Illes Medes, que 
portava un geo-localitzador a 
l’esquena (CAC)*. 
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Gavineta de tres dits___________________________________________________ 
Rissa tridactyla 
Estatus: es tracta d’un migrador 
molt escàs.  
El 18.XII, un individu front Sant 
Feliu de Guíxols; cinquena citació 
d’aquesta espècie a la Vall 
(SBS)*. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Colom roquer ________________________________________________________ 
Columba livia 
Estatus: resident, sedentari, 
abundant. 
Malgrat que alguna parella cria als 
roquissars litorals, la població de 
la vall és tota  originària d’aus 
escapades de captivitat.  
El 4.VIII, un individu de competició 
marcat, al Parc dels Estanys de 
Platja d’Aro (CAC)*. 
 
 
 
 
 
 
 
Tudó _______________________________________________________________ 
Columba palumbus 
Estatus: resident sedentari, migrador i hivernant abundant. 
El 10.IV ja s’observa un poll de l’any al Parc dels Estanys de Platja d’Aro (CAC). 
 
Tórtora turca _________________________________________________________ 
Streptopelia decaocto 
Estatus: resident sedentari, abundant. 
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Tórtora _____________________________________________________________ 
Streptopelia turtur 
Estatus: migrador i nidificant 
escàs, present de mitjans d’abril a 
mitjans de setembre. 
El 10.IV, un individu al Parc dels 
Estanys de Platja d’Aro; primera i 
primerenca citació pre-nupcial 
(CAC)*. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cotorreta de pit gris ___________________________________________________ 
Myiopsitta monachus 
Estatus: nidifica a diferents punts 
de zones enjardinades o 
urbanitzacions i la població creix 
lentament però de manera 
continua.  
Observada durant tot l’any a les 
palmeres dels jardins Juli Garreta 
de Sant Feliu de Guíxols i a 
l’interior de la vila; també a la zona 
de la desembocadura del Ridaura, 
al Parc dels Estanys de Platja 
d'Aro, a les proximitats de la bassa 
del Dofí i a S’Agaró (CAC, CFQ, 
NFM, MCX, ASX, JDX, RCA, 
MGA, ACX, FMS, ACS)*. 
 

Cucut _______________________________________________________________ 
Cuculus canorus 
Estatus: migrador i reproductor 
escàs. Les primeres observacions 
es produeixen a mitjans de març. 
La població d’aquesta espècie ha 
patit una espectacular davallada 
els darrers anys, passant de ser 
comuna a escassa. 
El 8.IV, un individu escoltat prop 
de la font del Ferro de Castell 
d’Aro; primera citació de l’any 
(RMT). 
El 4.VIII, un individu al Parc dels 
Estanys de Platja d’Aro; primera 
citació d’aquesta espècie al Parc 
(JFM, NFM)*. 
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Òliba _______________________________________________________________ 
Tyto alba 
Estatus: resident nidificant escàs. La població d’aquesta espècie ha patit una gradual 
davallada els darrers anys, 
passant de ser escassa a molt 
escassa. Aquesta espècie està en 
regressió evident. La intermitència 
en la reproducció de les parelles 
conegudes així ho indica. Aquest 
any s’han localitzat dues niades de 
les quals només s’ha pogut 
monitoritzar una d’elles, amb la 
minsa dada de dos polls. Dos 
territoris habituals no han niat i en 
un altre s’ha trobat la posta 
abandonada, possiblement per la 
manca d’algun dels reproductors. 
S’han fet 12 jornades d’anellament 
amb reclam i xarxes i només s’ha 
obtingut una captura a Panedes (JRG, RMT)*. 
 
Xot _________________________________________________________________ 
Otus scops 
Estatus: migrant i nidificant escàs, 
present de primers de març a 
primers d'octubre. 
Espècie ben distribuïda i estable. 
Ocupa amb regularitat les caixes 
niu i es confirma la hivernada, 
com a mínim a Palamós, i per 
proximitat i algunes escoltes 
tardorenques, és de suposar que 
també a la vall del Ridaura (JRG, 
RMT)*.  
El 4.III, dos individus cantant a 
Santa Cristina d’Aro; primera 
citació pre-nupcial (ECP). 
 
 
 
 

Duc ________________________________________________________________ 
Bubo bubo 
Estatus: resident nidificant. 
De les set possibles parelles a la vall del Ridaura, enguany n’han criat quatre. Amb la 
gran noticia que el territori de Roca Ponça ha estat ocupat novament, desprès de 15 
anys. Es dona la curiositat, que el 2021 es varen fer escoltes a Roca Rovira, però en 
el darrer moment va aparèixer una parella reproductora a Roca Ponça i es va deixar 
de sentir a Roca Rovira. Creiem evident que era la mateixa parella que va estar 
testant els dos punt de cria i va optar per Roca  Ponça. Malauradament, territoris 
habituals, com Can Barceló a Castell d’Aro, sembla que ha faltat una femella, vistes 
les continues observacions del mascle reclamant, però sense indicis de cria. Tampoc 
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sembla que hagi criat a Penya Seca, 
semblaria per la manca d’un mascle 
reproductor, doncs s’ha sentit la femella 
reclamant fins a Punta Brava i no ha estat 
possible la localització de la posta. S’han fet 
escoltes posteriors per detectar els polls amb 
els seus reclams d’aliment i tampoc han estat 
positius.  
De les quatre parelles reproductores hem 
pogut anellar només els polls de tres d’elles, 
doncs del territori de Sant Elm, no es va 
localitzar la posta a temps i s’han observat els 
polls ja volanders. De les tres restants, dues 
són de dos polls i una de tres. Amb una 
mitjana de posta de 2,25 polls, una mica per 
sota dels 2’5 de l’any passat (JRG, RMT)*. 
 
 
 

Mussol comú ________________________________________________________ 
Athene noctua 
Estatus: resident nidificant escàs. 
Espècie estable vers els darrers 
anys. Es constata la cria en tres 
territoris de Solius, i la presencia 
de les parelles habituals, fa pensar 
que la població segueix estable.  
Els primers naixements es 
detecten a finals de juny . Per tant 
la posta s’ha de situar de mitjana 
cap a la primera quinzena de juny 
(JRG).  
 
 
 
 
 

Gamarús _____________________________ 
Strix aluco 
Estatus: resident nidificant escàs.  
Espècie ben distribuïda a la vall, amb 
poblacions cada vegada més properes a les 
valls i zones periurbanes. S’observa enguany 
un solapament territorial dels dos morfos, tant 
el rogenc com el gris. S’han continuat les 
escoltes i bàsicament es repeteixen els 
patrons d’anys anteriors.  Enguany les caixes 
niu no han pogut ser visitades per diversos 
motius. En diferents jornades d’anellament 
només s’ha pogut capturar un mascle adult 
(JRG)*. 
El 5.II, un individu prop de Canyet, a Santa 
Cristina d’Aro (JSR). 
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Els dies 16.II i 25.II, un individu prop de l’abocador de Solius (RMT, ACS). 
El 8.III, un individu prop de Santa Maria de Fanals, a Castell – Platja d’Aro (EPB). 
 
Mussol banyut________________________________________________________ 
Asio otus 
Estatus: resident nidificant molt escàs. 
Espècie distribuïda en principi al Pla de Panedes, on enguany s’han detectat amb 
seguretat tres parelles reproductores. S’han ocupat dues de les tres cistelles que es 
varen instal·lar fa uns anys. Enguany no s’han anellat els polls, en motiu d’un estudi, 
conjunt amb els Naturalistes d’Osona, de modelatge de l’ocupació espacial dels 
adults reproductors. Malgrat que s’ha marcat un adult reproductor amb un emissor 
GPS, la seva re-captura per descarregar les dades ha estat impossible. La dada 
interessant de tot plegat, és que en els diversos intents de re-captura d’aquest mascle 
reproductor amb polls al niu, hem capturat al mateix punt, dues femelles i un altre 
mascle. Una de les hipòtesis (ja descrita a Osona), es que aquesta espècie tingui la 
costum de cria comunitària. La posta del mussol banyut s’ha produït cap al 10 de  
març en un cas i cap al 15 de març en un altra.  (JRG). 
 

Enganyapastors ______________________________________________________ 
Caprimulgus europaeus 
Estatus: migrador i nidificant  relativament abundant, present de la segona quinzena 
d’abril a la segona d'octubre.. 
El 6.V un individu a Panedes, 
Llagostera; primera citació de 
l'any (JSR). 
Els dies 9.V i 9.IX un individu prop 
de can Barella, a Panedes, 
Llagostera (JRG). 
Els dies 13.V i 15.VII, un individu 
a Sant Feliu de Guíxols (RMT, 
EPB). 
El 6.X, un individu prop del molí 
d’en Llambí,  a Panedes, 
Llagostera (JSR). 
El 18.X, un individu capturat per 
l'anellament científic, prop del 
Ridaura, aigües amunt del molí 
d'en Nadal, a Llagostera; darrera 
citació de l'any (JRG)*. 
 
Falciot negre _________________________________________________________ 
Apus apus 
Estatus: migrador i nidificant  relativament abundant, present de mitjans de març a 
primers d'octubre. 
El 13.III, tres individus a Sant Feliu de Guíxols; primera citació pre-nupcial (RMT). 
El 25.IX, diversos individus al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; darrera citació de 
l'any (PPX). 
 
Falciot pàl·lid ________________________________________________________ 
Apus pallidus 
Estatus: estival i migrador molt escàs, present de primers d’abril a finals d’octubre. 
L’11.IV, dos individus a Sant Feliu de Guíxols; primera citació pre-nupcial (MGA). 
El 8.X diversos individus A Platja d0Aro; darrera citació post-nupcial (RGL). 
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Ballester ____________________________________________________________ 
Apus melba 
Estatus: migrador i estival relativament abundant, present de primers de març a 
mitjans d’octubre. 
El 19.III uns quaranta individus entre Castell d’Aro i el Masnou; primera citació de 
l’any (JRG). 
El 23.X, diversos individus a Panedes, Llagostera; darrera citació post-nupcial (CAC). 
 
Blauet ______________________________________________________________ 
Alcedo atthis 
Estatus: migrador i hivernant escàs. Detectat des de la primera quinzena de juny fins 
la primera d’abril. 
Fins al 29.IV (darrera citació pre-nupcial),  presència al Parc dels Estanys de Platja 
d'Aro i a la desembocadura del Ridaura, amb un màxim de dos individus (CAC, NFM, 
MGA, MVS, MAC, RMT, IEX, JSR). 
Els dies 27.II, 1.III, 10.III, 13.III i 15.III, un individu a la bassa del Dofí de Castell d’Aro 
(NFM, CAC, RMT). 
Els dies 21.III i 22.III, un individu prop de Llagostera Residencial (JSR). 
El 25.VI, un individu al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; primera citació post-nupcial 
(CAC). 
Del 28.VI a final d'any, presència continuada al Parc dels Estanys de Platja d'Aro, 
amb màxim de cinc individus el 29.VIII i sis els dies 25.VIII i 26.VIII (CAC, MJG, NFM, 
MAC, JSY, PFL, EFX, ASK, JRG, XTG, ABX, ADY, MJP, JAX, JFX, MPM, EBX, RCA, 
SCX, JCJ, JMA, XEX, IGM, LMP, 
RMT, SSX, ALP, RGL, FSL). 
Del 9.VII a final d'any, presència 
més o menys continuada, a la 
desembocadura del Ridaura, amb 
màxims de dos individus els dies 
4.IX, 5.IX, 18.IX, 19.IX, 28.X, 5.XI, 
25.XI i 27.XI (CAC, MAC, NFM, 
RMT). 
Els dies 2.VII, 6.VII, 1.VIII, 2.VIII, 
11.VIII, 23.VIII, 24.VIII, 25.VIII, 
27.VIII, 29.VIII, 30.VIII, 2.IX, 3.IX, 
8.IX, 9.IX, 13.X, 16.IX, 23.IX, 
24.IX, 25.IX, 27.IX, 1.X, 6.X, 7.X, 
9.X, 10.X, 16.X, 17.X, 26.X, 27.X, 
30.X, 2.XI, 6.XI, 10.XI, 11.XI, 3.XII, 
5.XII, 6.XII i 30.XII un individu a la bassa del Dofí de Castell d’Aro; els dies 28.VIII, 
5.IX, 26.IX, 30.IX, 3.X i 22.X dos. (MAC, CAC, NFM, JMA, JXA, RMT, BGC, XTG, 
JFM)*. 
Els dies 19.VII, 1.VIII, 18.VIII, 21.VIII, 27.VIII, 28.VIII, 30.VIII, 31.VIII, 4.IX, 5.IX, 10.IX, 
17.IX, 22.IX, 5.X, 13.X, 14.X, 20.X, 2.XI, 3.XI, 12.XI i 16.XII, un individu al Ridaura, a 
l’alçada de l’EDAR (CAC). 
Els dies 31.VII i 13.VIII, un individu al tram mig-alt del Ridaura (RMT, CAC). 
Els dies 21.VIII i 29.VIII, un individu a Santa Cristina d’Aro (NFM, CAC). 
El 18.IX, un individu a Canyet (EGX). 
El 25.IX, un individu a Sant Feliu de Guíxols (JGP). 
El 9.X, un individu a la bassa de can Perera, a Panedes (CAC). 
Els dies 12.X, 15.X i 24.X, un individu al camí de ronda de S’Agaró (RMT). 
El 13.X, un individu a Sant Llorenç, a Llagostera (CAC). 
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El 17.XI, un individu a la 
desembocadura de la riera del 
Portalet de Sant Feliu de 
Guíxols (CAC).  
El 20.XI, un individu a la badia 
de Sant Feliu de Guíxols 
(RMT). 
El 18.XII, un individu al port de 
Sant Feliu de Guíxols (RMT). 
 
Nombre d’ocells observats per dècada a 
Castell-Platja d'Aro (ICO, 2009-2022). 

 
Abellerol ____________________________________________________________ 
Merops apiaster 
Estatus: migrador relativament abundant i nidificant  cada vegada més escàs, present 
de finals de març a la segona quinzena d’octubre. 
El 15.IV, un individu a les Costes de Panedes, Llagostera; primera citació pre-nupcial 
(RMT). 
El 8.IX, diversos individus a Panedes, Llagostera; darrera citació post-nupcial (CAC). 
 

Gaig blau ____________________________________________________________ 
Coracias garrulus 
Estatus: migrador molt escàs i irregular. Més de tres quartes parts de les 
observacions es concentren entre final d’abril i, principalment, el mes de maig; 
l’observació més tardana és de la 
segona quinzena de setembre. 
El 29.IV, dos individus a Panedes, 
Llagostera; primera citació pre-
nupcial (JSR). 
El 6.V, un individu a Santa 
Cristina d’Aro (JBL). 
Els dies 26.V, 13.VI i 14.VI, un 
individu a Panedes, Llagostera 
(JSR, HFX). 
El 18.VI, un individu a Santa 
Cristina d’Aro (JRG, RMT)*. 
Els dies 7.VIII i 8.IX, un individu a 
can Perera, a Panedes, 
Llagostera; els dies 24.VIII, 29.VIII 
i  de l’1.IX al 13.X dos, el 3.IX 
quatre (CAC, JSR). 
Els dies 21.IX i 25.IX, un individu a Panedes, Llagostera; darrera citació de l’any (JSR) 

. 
 
Puput _______________________________________________________________ 
Upupa epops 
Estatus: nidificant  cada vegada més escàs i hivernant regular (només es recull dades 
de desembre i gener). 
Els dies 1.I, 2.I, 11.I, 16.I i 30.I, un individu al Parc dels Estanys de Platja d’Aro (NFM, 
MGA, JRG, CAC). 
El 15.I, un individu a Panedes (CAC). 
Els dies 16.I i 23.I, un individu prop del Tennis d’Aro (RMT). 
El 19.I, un individu al càmping Sant Josep de Santa Cristina d’Aro (RSF). 
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Els dies 3.XII, 6.XII, 8.XII, 10.XII i 
12.XII, un individu al Parc dels 
Estanys de Platja d’Aro (CAC, 
NFM)*. 
El 4.XII, un individu prop del 
Tennis d’Aro (RMT). 
El 12.XII, un individu a la 
desembocadura del Ridaura 
(CAC). 
El 17.XII, un individu al càmping 
Valldaro (CAC). 
El 19.XII, un individu prop de 
l'institut de Castell d'Aro (RMT). 
 
 
Picot verd ibèric______________________________________________________ 
Picus sharpei 
Estatus: resident nidificant  relativament abundant. 
 
Picot garser gros _____________________________________________________ 
Dendrocopos major 
Estatus: resident nidificant  relativament abundant. 
 
Picot garser petit _____________________________________________________ 
Dendrocopos minor 
Estatus: resident escàs i localitzat, tot i que expansió. Malgrat els indicis, no s’ha  
constatat la cria a la vall. 
Els dies 2.I, 8.II, 12.II, 16.II, 1.III i 
5.III un individu al Parc dels 
Estanys de Platja d’Aro (MGA, 
JMA, MAC, CAC, JRG). 
Els dies 4.I, 18.I, 7.II i 8.II un 
mascle a la bassa del Dofí de 
Castell d’Aro (JFM, LTM, CAC)*. 
Els dies 23.I, 11.II, 5.III, 20.III, 
21.III, 27.III, 1.IV, 11.IV, 28.IV, 
27.VIII, 30.VIII, 31.X i 3.XI, un 
individu a la desembocadura del 
Ridaura; els dies 7.III i 14.III, 
mascle i femella, el 19.IX dos 
individus (CAC, RMT). 
El 9.II, un individu a la riera de la 
Coma, a l’alçada de la carretera del Remei (CAC, JRG). 
El 7.IV, tres individus (almenys dues femelles) prop de can Provençal, a Santa 
Cristina d’Aro (RMT). 
El 15.IV, un individu a S’Agaró (CMG). 
El 16.IV un individu a Panedes, Llagostera (ILG). 
El 22.IV, un individu a Santa Cristina d’Aro (JSR). 
El 29.IV un individu a les Costes de Panedes, Llagostera (CAC). 
El 22.V un individu a Sant Llorenç, Llagostera (CAC). 
Els dies 16.VI i 11.IX, un individu al Ridaura, a l’alçada de Santa Cristina d’Aro (CAC). 
El 26.VI, un individu a can Llaurador i un altre al costat del golf Costa Brava, a Santa 
Cristina d’Aro (CAC). 
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Els dies 28.VI, 5.VII, 13.VIII, 26.VIII, 28.VIII, 30.VIII, 5.IX, 6.IX, 8.IX, 25.IX, 9.X, 1.XI i 
5.XII, un individu al Parc dels Estanys de Platja d'Aro (CAC, NFM). 
El 18.VII, dos individus al Ridaura, a l’alçada de la costa de l’Alou (CAC). 
Els dies 23.VII i 13.VIII, dos individus al tram mig-alt del Ridaura (CAC). 
El 31.VII, un individu al comal de la Coma, a Castell d’Aro (RMT). 
El 9.X, un individu a can Llaurador, a Santa Cristina d’Aro (CAC). 
 

Terrerola vulgar ______________________________________________________ 
Calandrella brachydactyla 
Estatus: migrador esporàdic. 
Del 13.IV un individu a Panedes, 
Llagostera; cinquena citació 
d'aquesta espècie a la vall del 
Ridaura (JSR)*. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cogullada vulgar _____________________________________________________ 
Galerida cristata 
Estatus: present tot l’any. No massa abundant. 
 
Cotoliu ______________________________________________________________ 
Lullula arborea 
Estatus: present tot l’any, escassa i localitzada. 
Present a l’abocador de Solius, a Tallades, als voltants del puig Portugal i al pla de 
Panedes, a prop de la bassa del costat de la carretera de Sant Llorenç, a Llagostera 
(CAC). 
 
Alosa vulgar _________________________________________________________ 
Alauda arvensis 
Estatus: migrant i hivernant escàs, detectat de primers d'octubre a la segona 
quinzena de març. 
El 8.IV, un individu a Panedes, Llagostera; darrera citació pre-nupcial (JCO). 
El 30.X diversos individus a Panedes, Llagostera; primera citació post-nupcial (CAC). 
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Oreneta de ribera _____________________________________________________ 
Riparia riparia 
Estatus: migrant no massa 
abundant. Detectada de primers 
de març a finals de juny i de la 
segona quinzena d’agost a 
mitjans d’octubre, amb una dada 
de finals de juliol. 
L’1.IV diversos individus al Parc 
dels Estanys de Platja d’Aro; 
primera citació pre-nupcial (CAC, 
ALM). 
El 8.VI, diversos individus al Parc 
dels Estanys de Platja d’Aro; 
darrera citació pre-nupcial (CAC). 
El 26.VIII, un individu al Parc dels 
Estanys de Platja d’Aro; primera 
citació post-nupcial (IGM). 
El 15.IX, diversos individus al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; darrera citació post-
nupcial (CAC). 
 

Roquerol ____________________________________________________________ 
Ptyonoprogne rupestris 
Estatus: hivernant escàs i localitzat. Tot i que hi ha observacions la primera quinzena 
de setembre, és present de primers d’octubre a primers d’abril. 
Fins l’1.IV, presència continuada d'uns pocs individus instal·lats al tram baix del 
Ridaura. Dormen a l’edifici Sun Tower i s'alimenten al Parc dels Estanys i sobre el 
Ridaura (CAC, JBL, RMT, NFM, JMA). 
El 9.X, primers individus a la desembocadura del Ridaura (CAC). 
 
Oreneta vulgar _______________________________________________________ 
Hirundo rustica 
Estatus: migrant abundant i nidificant cada vegada més escàs, detectat de la primera 
quinzena de febrer a primers de novembre. 
El 12.II, un individu al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; primera citació pre-nupcial 
(MAC). 
El 21.X, un individu al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; darrera citació post-nupcial 
(XTG). 
 
Oreneta cuablanca ____________________________________________________ 
Delichon urbicum 
Estatus: migrant abundant i nidificant cada vegada més escàs, detectat de de mitjans 
de febrer a finals d’octubre. 
El 5.III, diversos individus a la desembocadura del Ridaura i al Parc dels Estanys de 
Platja d’Aro; primera citació de l’any (XIP). 
L'1.X, diversos individus al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; darrera citació post-
nupcial (NFM). 
 
Oreneta cua-rogenca __________________________________________________ 
Cecropis daurica 
Estatus: migrant i  nidificant escàs, detectat de la primera quinzena de febrer a la 
finals d’octubre.  
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El 14.III, no menys de tres individus al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; primera 
citació pre-nupcial (RMT). 
El 24.IX, tres individus al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; darrera citació post-
nupcial (NFM). 
 

Piula dels arbres _____________________________________________________ 
Anthus trivialis 
 Estatus: poc estudiat, pot tractar-
se d’un migrador regular, encara 
que escàs. 
El 3.IV, dos individus prop del 
Tennis d’Aro; primera citació de 
l’any (RMT)*. 
El 9.IV, un individu prop del mas 
Candell (CAC). 
Els dies 1.IX i 13.IX, un individu a 
Panedes, Llagostera; el 25.IX dos 
(JSR). 
 
 
 
 
 

Titella _______________________________________________________________ 
Anthus pratensis 
Estatus: migrador i hivernant abundant, present de mitjans d’octubre a primers d’abril. 
El 29.III, un individu al Ridaura, a l’alçada de l’EDAR; darrera citació hivernal (CAC). 
El 3.X, un individu a Panedes, Llagostera; primera citació post-nupcial (JSR). 
 
Cuereta groga ________________________________________________________ 
Motacilla flava 
Estatus: migrador relativament abundant, sobre tot durant el pas primaveral, que 
s’estén de primers de març a finals de maig; al de tardor, s’ha detectat de finals 
d’agost a finals d’octubre. 
El 24.III, un individu a Panedes, Llagostera; primera citació primaveral (JSR). 
El 25.V, dia de tramuntanada, un individu a la desembocadura del Ridaura; darrera 
citació pre-nupcial (CAC). 
El 25.VIII, una femella al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; primera citació post-
nupcial (XEX). 
 
Cuereta torrentera ____________________________________________________ 
Motacilla cinerea 
Estatus: present tot l’any en nombre no massa abundant. 
Aquest any, una parella ha criat prop de la bassa del Dofí de Castell d’Aro (CAC). 
 
Cuereta blanca _______________________________________________________ 
Motacilla alba 
Estatus: present tot l’any, abundant. 
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Cercavores __________________________________________________________ 
Prunella collaris 
Estatus: hivernant i migrador 
esporàdic.  
El 16.I, dos individus prop de 
Pedralta; quarta citació d’aquesta 
espècie a la vall del Ridaura 
(MLG)*. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pardal de bardissa ____________________________________________________ 
Prunella modularis 
Estatus: hivernant relativament abundant, detectat des de mitjans d’octubre a la 
segona quinzena d’abril. 
El 13.XII, un individu prop de Llagostera Residencial (JSR). 
El 18.XII, un individu al Ridaura, a l’alçada de l’EDAR (CAC). 
 
Cargolet_____________________________________________________________ 
Troglodytes troglodytes 
Estatus: present tot l’any, relativament abundant. 
 
Pit-roig _____________________________________________________________ 
Erithacus rubecula 
Estatus: nidificant regular i migrador i hivernant abundant. 
 
Rossinyol ___________________________________________________________ 
Luscinia megarhynchos 
Estatus: migrador i nidificant relativament abundant, detectat de primers d’abril a finals 
de setembre. 
El 6.IV, un individu al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; primera citació pre-nupcial 
(CAC). 
El 30.VIII, un individu al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; darrera citació post-nupcial 
(CAC). 
 
Cotxa fumada ________________________________________________________ 
Phoenicurus ochruros 
Estatus: nidificant i hivernant relativament abundant. 
 
Cotxa cua-roja _______________________________________________________ 
Phoenicurus phoenicurus 
Estatus: migrador regular i escàs, i, possiblement, un reproductor esporàdic. El pas de 
primavera va de primers de març al primer de maig i el de tardor, de mitjans d’agost a 
mitjans d’octubre. 
El 22.III, sengles mascles a la desembocadura del Ridaura i al Parc dels Estanys de 
Platja d’Aro; primera citació de l’any (NFM). 
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Els dies 26.III, 27.III, 28.III, 2.IV, 5.IV i 6.IV, un mascle al Parc dels Estanys de Platja 
d’Aro; l’1.IV tres individus, el 2.IV dues femelles i dos mascles, el 4.IV una femella i un 
mascle, el 9.IV dues femelles, els dies 22.IV, 30.IV, 1.V i 8.V una femella (NFM, ALM, 
CAC, RMT, XTG, NFM). 
El 30.III, una femella a Panedes, Llagostera; el 3.IV un mascle (RMT, JSR, XVG). 
Els dies 1.IV, 2.IV, 10.IV i 23.IV, 
un mascle a la desembocadura 
del Ridaura (CAC, RMT). 
El 3.IV, un mascle prop del Tennis 
d’Aro (RMT). 
El 9.IV, 11.IV i 27.IV, un mascle 
prop del mas Candell (CAC). 
El 14.IV, un mascle al Ridaura, a 
l’alçada de l’EDAR de Castell 
d’Aro (CAC). 
El 14.IV, un mascle a Sant Feliu 
de Guíxols (RMT). 
El 25.V, dia de tramuntanada, un 
mascle al Parc dels Estanys de 
Platja d’Aro; darrera citació pre-
nupcial (CAC). 
Els dies 1.X i 21.X, un mascle al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; el 4.X una femella 
(NFM, RMT, XTG)*. 
 
Bitxac rogenc ________________________________________________________ 
Saxicola rubetra 
Estatus: migrador regular i escàs. Durant el pas de primavera s’ha detectat de mitjans 
de març a mitjans de juny  i al de tardor, de primers de setembre a primers d’octubre. 
L’1.IV, almenys un individu a 
Panedes, Llagostera; primera 
citació pre-nupcial (RHM, ALM)*. 
Els dies 6.IV, 1.V, 3.V, 7.V 2.VI 
(darrera citació pre-nupcial), un 
individu al Parc dels Estanys de 
Platja d’Aro; el 6.V quatre (CAC, 
RMT, NFM, JXA). 
El 6.IV, un individu a Panedes, 
Llagostera; l’11.IV sis, el 12.IV 
dotze, el 16.IV quatre, el 6.V deu 
(JSR). 
Els dies 14.IV, 29.IV, 1.V i 10.V, 
un individu prop del mas Candell; 
els dies 19.IV, 22.IV, 24.IV, 25.IV, 
26.IV, 27.IV i 9.V dos, els dies 
23.IV i 8.V quatre (CAC, RMT). 
El 22.IV, dos individus prop del Tennis d’Aro (RMT). 
El 3.V, un individu al SOCC de la Baga del Montclar (NPR). 
L'11.IX, un individu a Panedes, Llagostera (primera citació post-nupcial); el 13.IX cinc 
(JSR). 
El 18.IX, un individu al Parc dels Estanys de Platja d’Aro, darrera citació post-nupcial 
(CAC). 
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Bitxac comú _________________________________________________________ 
Saxicola rubicola 
Estatus: present tot l’any.  
 
Còlit gris ____________________________________________________________ 
Oenanthe oenanthe 
Estatus: migrador regular i escàs. Durant el pas de primavera s’ha detectat de finals 
de març a mitjans de maig  i al de tardor, de finals d’agost a finals d’octubre. 
El 22.III, dos individus a Panedes, 
Llagostera; primera citació pre-
nupcial (JSR). 
Els dies 24.III i 12.IV, dos 
individus a Panedes, Llagostera; 
el 25.III tres, els dies 2.IV, 3.IV, 
6.IV i 8.IV un (JSR, XVG, JCO). 
L’11.IV, tres individus prop del 
mas Candell; els dies 19.IV, 22.IV, 
23.IV, 25.IV i 28.IV almenys un 
(MAC, CAC, JSR). 
El 26.IV, sis individus prop del 
Tennis d’Aro (RMT). 
El 3.V, un individu al Parc dels 
Estanys de Platja d’Aro (CAC). 
L’1.IX, vuit individus  a Panedes, 
Llagostera (primera citació post-
nupcial); l'11.IX tres (CAC, JSR)*. 
El 10.IX, un individu prop de l’abocador de Solius (CAC). 
Els dies 12.IX, 24.IX i 25.IX, un individu al Parc dels Estanys de Platja d’Aro (RMT, 
MAC, NFM, PPX). 
L’1.X, un individu al camí de Ronda de S'Agaró; darrera citació post-nupcial (RMT). 
 
Merla blava __________________________________________________________ 
Monticola solitarius 
Estatus: present tot l’any, relativament abundant, encara que localitzat. Detectat tant a 
penya-segats costaners, com interiors. 
 

Merla _______________________________________________________________ 
Turdus merula 
Estatus: present tot l’any, abundant. 
El 8.VI, un mascle leucístic a Sant Pol, a Sant Feliu de Guíxols (MFR). 
 
Tord comú __________________________________________________________ 
Turdus philomelos 
Estatus: nidificant molt escàs i migrador i hivernant abundant. 
 
Tord ala-roig_________________________________________________________ 
Turdus iliacus 
Estatus: migrador i hivernant molt escàs i irregular. 
El 25.XII, dos individus a Santa Maria de Fenals (MFR). 
 
Griva _______________________________________________________________ 
Turdus viscivorus 
Estatus: nidificant  molt escàs i hivernant escàs.  
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Presència a Panedes, Llagostera i a Solius, a Santa Cristina d’Aro. (CAC, JSR). 
 

Rossinyol bord _______________________________________________________ 
Cettia cetti 
Estatus: present tot l’any, relativament abundant. 
 
Trist ________________________________________________________________ 
Cisticola juncidis 
Estatus: present tot l’any, en nombre més aviat escàs i localitzat. 
 
Boscaler pintat gros___________________________________________________ 
Locustella naevia 
Estatus: poc estudiat, es pot tractar d’un migrador molt escàs i irregular.  
El 8.V, un individu canta a la desembocadura del Ridaura (CAC). 
 
Bosqueta vulgar ______________________________________________________ 
Hippolais polyglotta 
Estatus: migrador i nidificant, relativament abundant. 
El 23.IV, un individu prop del mas Candell; primera citació pre-nupcial (CAC). 
 

Boscarla mostatxuda__________________________________________________ 
Acrocephalus melanopogon 
Estatus: divagant esporàdic. 
Del 17.XI al 20.XI, un individu a la 
desembocadura del Ridaura; 
quarta citació d’aquesta espècie a 
la vall del Ridaura, que no s’hi 
citava des del 2016 (RMT, CAC)*. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Boscarla dels joncs___________________________________________________ 
Acrocephalus schoenobaenus 
Estatus: migrador molt escàs, encara que regular, molt afectat per la desaparició de 
les zones humides de la vall. 
El 18.IV, un individu al Parc dels Estanys (CAC).  
Del 30.IV al 2.V, un individu al Ridaura, a l'alçada de l'EDAR de Castell d'Aro (CAC). 
El 18.VIII, un individu a la desembocadura del Ridaura (CAC). 
 
Boscarla de canyar ___________________________________________________ 
Acrocephalus scirpaceus 
Estatus: migrador relativament abundant i nidificador molt escàs i localitzat. Les 
primeres arribades es poden produir a finals de març i s’ha detectat ocells en pas 
durant la primera quinzena de novembre. 
El 20.IV, un individu canta a la desembocadura del Ridaura; primera citació pre-
nupcial (CAC). 
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Dos o tres territoris al tram final del Ridaura i almenys dos al Parc dels Estanys (CAC, 
RMT). 
El 16.IX, un individu al Ridaura a l’alçada de l’EDAR; darrera citació post-nupcial 
(CAC). 
 
Balquer _____________________________________________________________ 
Acrocephalus arundinaceus 
Estatus: poc estudiat, podria tractar-se d’un migrador molt escàs i irregular, molt 
afectat per la desaparició de les zones humides de la vall. A la primavera, s’ha 
detectat de mitjans d’abril a finals de juny, amb una dada de finals de juliol (no s’ha 
constatat la cria), i només i ha una dada del pas post-nupcial, la segona quinzena 
d’agost. 
Els dies 12.IV, 15.IV, 16.IV, 18.IV, 23.IV, 17.V i 11.VI, un individu al Parc dels Estanys 
de Platja d'Aro (MGA, CAC, MAC, JTB). 
Els dies 24.IV, 25.IV i 22.V, un individu al Ridaura, a l’alçada de l’EDAR (CAC). 
 

Tallareta cuallarga ____________________________________________________ 
Sylvia undata 
Estatus: present tot l’any, en nombre molt escàs i localitzat. 
El 30.IX, un individu al pla de Tallades, a Santa Cristina d’Aro (PPF). 
El 14.X, un individu al tram alt del Ridaura (MFR). 
 
Tallarol de garriga ____________________________________________________ 
Sylvia cantillans 
Estatus: migrador i nidificant, relativament abundant, present de final de març a 
octubre. 
El 25.III, no menys de tres individus al comal de la Coma de Castell d’Aro; primera 
citació de l’any (CAC). 
El 16.IX un individu a la bassa del Dofí de Castell d'Aro; darrera citació post-nupcial 
(CAC). 
 
Tallarol capnegre _____________________________________________________ 
Sylvia melanocephala 
Estatus: present tot l’any, relativament abundant. 
 

Tallareta vulgar ______________________________________________________ 
Sylvia communis 
Estatus: migrador escàs, encara 
que regular. 
El 6.IV, un individu a Panedes, 
Llagostera; primera citació 
primaveral (JSR)*. 
Els dies 10.IV, 19.IV i 24.IV, un 
mascle prop del mas Candell 
(CAC). 
El 26.VIII, un mascle al Parc dels 
Estanys de Platja d’Aro; primera 
citació post-nupcial (CAC). 
El 28.VIII, un individu al Parc dels 
Estanys de Platja d’Aro (IGM). 
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Tallarol de casquet ___________________________________________________ 
Sylvia atricapilla 
Estatus: present tot l’any, abundant. 
 
Mosquiter pàl·lid _____________________________________________________ 
Phylloscopus bonelli 
Estatus: migrador i nidificant regular, detectat de març a agost.  
El 9.IV, un individu a l’abocador de Solius i un altre a Panedes; primeres citacions pre-
nupcials (CAC, JSR). 
El 29.VIII almenys un individu a Santa Cristina d'Aro; darrera citació post-nupcial 
(CAC). 
 
Mosquiter comú ______________________________________________________ 
Phylloscopus collybita 
Estatus: migrador i hivernant abundant. No se n’ha comprovat la cria, encara que no 
es descarta, ja que s'ha detectat cantant en plena estació reproductora. 
El 16.V un individu a la desembocadura del Ridaura; darrera citació pre-nupcial (CAC). 
El 19.IX, un individu al Ridaura, a l'alçada de l'EDAR; primera citació post-nupcial 
(CAC). 
 

Mosquiter de passa ___________________________________________________ 
Phylloscopus trochilus 
Estatus: migrador regular. Detectat en pas entre final de març i primers de maig i de 
mitjans d’agost a finals d’octubre. 
El 7.IV, un individu a Platja d’Aro; 
primera citació de l’any (JSR). 
Els dies 11.IV i 3.V, un individu al 
Parc dels Estanys de Platja d’Aro 
(CAC). 
Els dies 15.IV i 18.IV, un individu 
a l’abocador de Solius (CAC). 
El 16.IV, un individu a la 
desembocadura del Ridaura 
(CAC). 
El 22.IV, un individu a Santa 
Cristina d’Aro (JSR). 
Els dies 21.VIII (primera citació 
post-nupcial), 22.VIII, 24.VIII, 
28.VIII, 31.VIII, 3.IX, 11.IX, 18.IX, 
22.IX, 23.IX i 24.IX, un individu al 
costat de l’EDAR; el 17.IX quatre (CAC)*. 
El 18.IX, dos individus a la desembocadura del Ridaura; el 3.X un, el 4.X dos (CAC, 
RMT). 
 

Bruel _______________________________________________________________ 
Regulus ignicapilla 
Estatus: present tot l’any, relativament abundant. 
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Papamosques gris ____________________________________________________ 
Muscicapa striata 
Estatus: migrador regular i 
nidificant escàs. Detectat de finals 
d’abril a mitjans de  setembre, 
amb una dada excepcionalment 
tardana un 22 de novembre. 
Els dies 26.IV, 27.IV i 5.V, un 
individu al Parc dels Estanys de 
Platja d’Aro; primera citació pre-
nupcial (CAC). 
El 28.IV, un individu de la 
subespècie balear (M. s. 
baleàrica) al Parc dels Estanys de 
Platja d’Aro (CAC)*. 
Els dies 8.V i 9.V, un individu a la 
vinya propera al mas Candell de 
Platja d’Aro (CAC). 
El 15.V, tres individus al tram alt del Ridaura; el 31.VII almenys un adult peixant polls 
(JRG, RMT, CAC). 
El 18.VI, un individu al Balcar, a Santa Cristina d’Aro (NFM). 
El 27.VIII, dos individus a la bassa del Dofí de Castell d’Aro; els dies 28.VIII, 29.VIII, 
1.IX i 3.IX un (CAC, MAC, RMT, NFM, JFM, IPT, JXA). 
 
Mategatatxes ________________________________________________________ 
Ficedula hypoleuca 
Estatus: migrador regular. Detectat de primers d’abril a la segona quinzena de maig i 
de primers de setembre a mitjans d’octubre. 
El 2.IV, un mascle al comal de la 
Coma de Castell d’Aro i un altre a 
la bassa del Dofí; primeres 
citacions de l’any (RMT, NFM)*. 
Els dies 14.IV, 16.IV, 17.IV, 18.IV i 
22.IV, un individu al Parc dels 
Estanys de Platja d'Aro; els dies 
20.IV, 23.IV i 25.IV una femella 
(MGA, NFM, RMT, CAC). 
El 15.IV, un individu a S’Agaró 
(CMG). 
El 16.IV, dos individus a Panedes, 
Llagostera (JSR, ILG). 
El 17.IV, un individu a la bassa del 
Dofí de Castell d’Aro (NFM). 
Els dies 19.IV, 23.IV i 8.V, una 
femella a la desembocadura Ridaura (RMT). 
El 22.IV, una femella prop del Tennis d’Aro (RMT). 
El 21.VIII, un individu al Balcar,  a Santa Cristina d’Aro (NFM). 
El 21.VIII, quatre individus a la bassa de can Puig de Sant Llorenç, a Llagostera 
(JSR). 
Els dies 23.VIII, 24.VIII, 27.VIII i 28.VIII, un individu a la bassa del Dofí de Castell 
d’Aro (CAC, MJG, MAC, RMT, NFM). 
Els dies 23.VIII i 8.IX, almenys un individu a Panedes, Llagostera (JSR, CAC). 
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Els dies 25.VIII, 26.VIII i 27.VIII, un individu al Parc dels Estanys de Platja d'Aro (XEX, 
CAC, RMT, NFM). 
El 28.VIII, un individu prop de can Pata (RMT). 
 

Mallerenga cuallarga __________________________________________________ 
Aegithalos caudatus 
Estatus: present tot l’any, relativament abundant. 
 
Mallerenga blava _____________________________________________________ 
Cyanistes caeruleus 
Estatus: present tot l’any, abundant. 
 
Mallerenga carbonera _________________________________________________ 
Parus major 
Estatus: present tot l’any, abundant. 
 
Mallerenga petita _____________________________________________________ 
Periparus ater 
Estatus: present tot l’any, escassa i localitzada com a nidificant i una mica més 
abundant a l’hivern. 
 
Mallerenga emplomallada ______________________________________________ 
Lophophanes cristatus 
Estatus: present tot l’any, relativament abundant. 
 

Pica-soques blau_____________________________________________________ 
Sitta europaea 
Estatus: es tracta d'un resident escàs i localitzat, que protagonitza un cert procés 
d'ampliació de la seva àrea de distribució. 
Els dies 29.I i 4.VI, un individu al tram alt del Ridaura (JSR, CAC). 
Els dies 15.II i 29.VI, un individu al Ridaura, a l’alçada de Santa Cristina d'Aro (CAC). 
El 14.IV, un individu al Ridaura, a l’alçada de la costa de l’Alou (RMT).  
Els dies 18.VI, 9.VII i 18.VII, un individu al tram mig del Ridaura (CAC). 
El 29.VI un individu al Ridaura, a la resclosa del Balcar (CAC). 
El 16.VIII, un individu al Ridaura, a Sant Llorenç, a Llagostera (CAC). 
El 26.VII, un individu a Panedes, Llagostera (JSR). 
 

Raspinell comú ______________________________________________________ 
Certhia brachydactyla 
Estatus: present tot l’any, relativament abundant. 
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Teixidor_____________________________________________________________ 
Remiz pendulinus 
Estatus: migrador i hivernant 
esporàdic molt afectat per la 
desaparició de les zones humides 
de la vall. 
El 3.XI, dos individus al Parc dels 
Estanys de Platja d'Aro. Aquesta 
espècie no es citava a la Vall des 
del 2017 (JMA, CAC)*. 
El 12.XI, se sent un individu al 
Ridaura, a l’alçada del Parc dels 
Estanys (ALM). 
 
 
 
 
Oriol ________________________________________________________________ 
Oriolus oriolus 
Estatus: migrador i estival en 
declivi. Detectat de mitjans d’abril 
a mitjan setembre. 
El 9.IV, un mascle al Parc dels 
Estanys de Platja d’Aro; primera i 
primerenca citació pre-nupcial 
(NFM)*. 
El 6.IX un individu a la bassa del 
Dofí de Castell d’Aro; darrera 
citació post-nupcial (CAC). 
 
 
 
 
 
Escorxador __________________________________________________________ 
Lanius collurio 
Estatus: migrador escàs, encara 
que regular durant el pas de 
tardor, de finals d’agost a primers 
d’octubre. 
El 27.V, una femella a Panedes, 
Llagostera (JSR)*. 
Els dies 28.VIII i 30.VIII, un 
individu juvenil al Parc dels 
Estanys de Platja d’Aro (IGM). 
El 25.IX, un individu juvenil a 
Panedes, Llagostera (JSR). 
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Capsigrany __________________________________________________________ 
Lanius senator 
Estatus: ha passat de ser un migrador  i nidificant relativament abundant a migrador i 
nidificant molt escàs, encara que regular. Detectat entre  la primera quinzena de març 
i la segona quinzena de setembre. 
El 8.IV, un individu prop del mas Candell de Platja d’Aro i un altre a Panedes, 
Llagostera; primeres citacions de 
l’any (MAC, JCO). 
Els dies 11.IV, 15.IV, 3.V i 4.V, un 
individu al Parc dels Estanys de 
Platja d’Aro (MAC, CAC, NFM, 
IPT). 
El 13.IV, un individu a Panedes, 
Llagostera (JSR). 
El 18.IV, un individu a Canyet, a 
Santa Cristina d’Aro (JRX). 
Del 22.IV al 25.IV i els dies 30.IV i 
8.V, un individu prop del mas 
Candell de Platja d’Aro; el 7.V no 
menys de tres (CAC, JSR, NFM). 
El 26.IV, un individu prop del 

Tennis d’Aro (RMT). 
El 28.IV, una femella de la 
subespècie balear (L. s. badius) 
prop del mas Candell de Platja 
d’Aro; el 30.IV una altra (CAC, 
NFM)*. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El 30.IV, un individu de la 
subespècie balear (L. s. badius), a 
la  desembocadura del Ridaura 
(CAC)*. 
El 17.V, una parella a Sant 
Llorenç, Llagostera (JSR). 
Els dies 16.VI, 17.VI i 16.VII, un 
individu a can Barella, Panedes, 
Llagostera; el 23.VI dos (CAC, 
JSR). 
El 18.VI, un individu al Balcar, a 
Santa Cristina d’Aro (NFM). 
El 5.VII, una parella entre can 
Barella i can Perera, a Panedes, 
Llagostera (CAC). 
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El 16.VII, un adult i tres juvenils al golf Costa Brava de Santa Cristina d’Aro (NFM). 
Del 18.VIII al 23.VIII, un individu juvenil a Panedes, Llagostera (JSR). 
El 21.VIII, un individu juvenil prop del Tennis d’Aro (JRG). 
 

Gaig ________________________________________________________________ 
Garrulus glandarius 
Estatus: present tot l’any, abundant. 
 
Garsa _______________________________________________________________ 
Pica pica 
Estatus: present tot l’any, abundant. 
 
Gralla _______________________________________________________________ 
Coloeus monedula 
Estatus: divagant esporàdic. 
El 14.IV, un individu a Castell d’Aro (JBL). 
 
Cornella negra _______________________________________________________ 
Corvus corone 
Estatus: es tracta d’un resident escàs i més aviat localitzat a l’extrem occidental de la 
vall. 
Presència durant tot l'any a Panedes, Llagostera i, de manera mès esporàdica, al pla 
del fons de la vall i a l’abocador de Solius (CAC, JRG, RMT, NFM). 
 
Corb________________________________________________________________ 
Corvus corax 
Estatus: present tot l’any, en molt petit nombre. 
Detectat durant tot l’any en molt petit nombre, especialment a l’abocador de Solius on, 
el 15.IV, s'assoleix la xifra màxima de l'any, amb sis individus (CAC). 
 
Estornell negre _______________________________________________________ 
Sturnus unicolor 
Estatus: present tot l’any, escàs. 
Observat a S'Agaró, al Parc dels 
Estanys de Platja d'Aro, a la 
desembocadura del Ridaura, a la 
bassa del Dofí  i a l’abocador de 
Solius (CAC, MGA, ACH)*.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estornell vulgar ______________________________________________________ 
Sturnus vulgaris 
Estatus: present tot l’any, abundant, molt especialment a l’hivern. 
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Pardal_______________________________________________________________ 
Passer sp. 
El 21.VII, la Policia Municipal de Castell-Platja 
d’Aro recull un poll albí (PMC)*. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pardal comú _________________________________________________________ 
Passer domesticus 
Estatus: present tot l’any, abundant. 
 
Pardal xarrec ________________________________________________________ 
Passer montanus 
Estatus: present tot l’any, relativament abundant. 
 

Pardal roquer_________________________________________________________ 
Petronia petronia 
Estatus: fins fa dos anys, que es descobrí una petita colònia de cria, era considerat un 
migrador esporàdic. 
El 16.I, dos individus prop del 
Tennis d’Aro (RMT)*. 
El 12.II, tres individus a Panedes, 
Llagostera; els dies 14.II i 12.III 
un, el 21.III no menys de dos, els 
dies 22.III i 24.III uns quinze , el 
25.III un vol de més de trenta els 
dies 26.III i 27.III una 
cinquantena, el 2.IV vint  (JSR, 
CAC). 
El 15.IV, diversos individus entre 
Mobles Mulà i can Pata, a la 
colònia de cria; l’1.V força 
activitat, amb festeigs i aport de 
material pel niu. Durant el juny i el 
juliol, continua l’activitat a la colònia (CAC). 
El 3.V, un individu al SOCC de la Baga del Montclar (NPR). 
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Pinsà comú __________________________________________________________ 
Fringilla coelebs 
Estatus: present tot l’any, abundant a l’hivern i nidificant escàs. 
 
Pinsà mec ___________________________________________________________ 
Fringilla montifringilla 
Estatus: hivernant rar.  
El 14.II, un individu prop del Molí d’en Tarré, a Santa Cristina d’Aro (CAC). 
El 12.III, un individu al Parc dels Estanys de Platja d’Aro (CAC). 
 

Gafarró _____________________________________________________________ 
Serinus serinus 
Estatus: present tot l’any, abundant. 
 
Verdum _____________________________________________________________ 
Carduelis chloris 
Estatus: present tot l’any, abundant. 
 
Cadernera ___________________________________________________________ 
Carduelis carduelis 
Estatus: present tot l’any, abundant. 
 
Lluer _______________________________________________________________ 
Carduelis spinus 
Estatus: migrant i hivernant, relativament abundant, detectat de mitjans doctubre a 
primers d’abril. 
 L’1.I, almenys dos mascles a la 
desembocadura del Ridaura; els 
dies 2.I, 14.I i 11.II, almenys una 
femella, el 7.II dos individus 
(CAC)*. 
El 2.II, dos individus al Parc dels 
Estanys de Platja d’Aro; el 9.II, un 
mascle, el 12.II una femella (RMT, 
LTM, MAC). 
El 8.III, vuit individus a Panedes, 
Llagostera (JSR). 
Els dies 22.III i 25.III no menys 
d’una femella i un mascle al comal 
de la Coma de Castell d’Aro; 
(CAC). 
El 2.IV dos mascles a la desembocadura del Ridaura; els dies 3.IV, 4.IV, 5.IV i 9.IV 
diversos individus (RMT, CAC). 
Del 4.IV al 6.IV, diversos individus al Parc dels Estanys de Platja d'Aro, on sembla que 
hi ha un dormidor; el 10.IV un mascle (darrera citació primaveral) (CAC). 
El 9.IV, una femella i dos mascles al costat de l’EDAR de Castell d’Aro (CAC). 
 
Passerell comú _______________________________________________________ 
Carduelis cannabina 
Estatus: present tot l’any, escàs durant l’estació reproductora i més comú a l’hivern. 
El 18.XI, sengles estols de no menys de quaranta individus cadascun a Panedes, 
Llagostera. 
 



ANUARI ORNITOLÒGIC I NATURALÍSTIC DE LA VALL DEL RIDAURA (COSTA BRAVA), 2022 
 

67/104 

Pinsà borroner _______________________________________________________ 
Pyrrhula pyrrhula 
Estatus: poc conegut, podria tractar-se d’un hivernant escàs. 
El 25.XII, un exemplar a Santa Maria de Fenals; setena citació d’aquesta espècie a la 
vall. (MFR). 
 
Durbec_____________________________________________________________ 
Coccothraustes coccothraustes 
Estatus: hivernant escàs, tot i que està en expansió i hi ha indicis de reproducció a la 
vall. 
El 22.I, un individu a Romanyà de la Selva (FTX). 
El 14.VI, almenys un individu a can Salvador, a Panedes, Llagostera (JSR). 
El 23.VI, un individu a la riera Banyaloca, a Panedes, Llagostera (JSR). 
El 24.VI, un individu a la riera de les Verderes, a Llagostera (JSR). 
 
Gratapalles __________________________________________________________ 
Emberiza cirlus 
Estatus: present tot l’any, relativament abundant. 
 
Sit negre ____________________________________________________________ 
Emberiza cia 
Estatus: hivernant molt rar. 
El 23.II, un mascle al molí d’en Bussot, a Castell d’Aro (CAC). 
 

Hortolà _____________________________________________________________ 
Emberiza hortulana 
Estatus: migrador molt escàs, 
pràcticament només detectat 
durant el pas pre-nupcial. 
El 24.IV, un individu prop del mas 
Candell de Platja d’Aro (CAC)*. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Repicatalons _________________________________________________________ 
Emberiza schoeniclus 
Estatus: migrant i hivernant, cada vegada més escàs i localitzat a causa de la 
desaparició de les taques de canyissar de la vall. Presència des de mitjans d’octubre 
a la primera quinzena d’abril. 
El 4.IV, darrera observació hivernal d’una femella a la desembocadura del Ridaura 
(RMT). 
El 29.X, almenys un individu al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; primera citació post-
nupcial (NFM). 
 



ANUARI ORNITOLÒGIC I NATURALÍSTIC DE LA VALL DEL RIDAURA (COSTA BRAVA), 2022 
 

68/104 

Cruixidell ____________________________________________________________ 
Emberiza calandra 
Estatus: migrant i nidificant, escàs. 
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LLISTAT D’ESPÈCIES EXÒTIQUES 
 
 
Oca egípcia __________________________________________________________ 
Alopochen aegyptiaca 
Presència hivernal (2021-22) 
d'almenys dos individus i màxim 
de cinc al Parc dels Estanys de 
Platja d'Aro, el 8.II (CAC, RMT, 
NFM, JMA, JCR, XTG, IGM, IEX. 
MGA, CGX). 
El 8.II, un individu d’aspecte 
descolorit (esquizocroic) en vol 
sobre el Parc dels Estanys de 
Platja d’Aro. Probablement es 
tracti del mateix individu observat 
el 25.XII.20 sobre Panedes, 
Llagostera (CAC, JMA)*. 
El 8.VI, es punxà una posta de vuit 
ous de la parella resident al Parc 
dels Estanys de Platja d’Aro. Aquest és el dotzè any consecutiu de reproducció en 
llibertat de l’espècie a la vall (JRG, CAC). 
També es detecta individus a altres llocs de la vall, com a la desembocadura del 
Ridaura, la bassa del Dofí de Castell d’Aro, a les basses del golf Costa Brava de 
Santa Cristina d'Aro i del golf de Mas Nou de Castell-Platja d'Aro i a Panedes. 
 
Ànec mut domèstic____________________________________________________ 
Cairina moschata f. domestica 
Almenys del 8.I al 15.II un individu 
al Ridaura, al golf Costa Brava, a 
Santa Cristina d'Aro (CAC, MVS)*. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Paó_________________________________________________________________ 
Pavo cristatus 
L’1.VIII, un individu prop de can Pata, anant al molí d’en Moner; segona citació 
d’aquesta espècie exòtica a la vall del Ridaura (SBY). 
El 13.XI, un individu al camí de Ronda prop del Cap Roig, a Platja d'Aro; possiblement 
fos la mascota de l'hotel (JVL).  
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Cotorra de Kramer_____________________________________________________ 
Psittacula krameri 
El 4.I, un individu a Castell d’Aro 
(JRG). 
El 14.II, un individu a la bassa del 
Dofí (LTM)*. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Canari ______________________________________________________________ 
Serinus canaria var. domestica 
El 28.IV, un individu de coloració 
groga a la desembocadura del 
Ridaura; probablemet el mateix, 
observat al mateix indret, el 
30.X.2021 (CAC)*. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bec de corall senegalès _______________________________________________ 
Estrilda astrild 
Es constata la reproducció per 
sisè any consecutiu. S'haurà de 
seguir l'evolució  d'aquesta 
població incipient per veure si 
s'estableix de manera definitiva i 
autosuficient. 
Els dies 28.VI, 1.VII, 17.IX, 29.X i 
4.XI diversos individus juvenils, 
encara amb boqueres i amb el 
plomatge en creixement, al 
Ridaura (almenys des del seu pas 
a l’alçada del poble de Santa 
Cristina d’Aro fins la 
desembocadura) i al Parc dels 
Estanys de Platja d’Aro (CAC)*. 
El 28.XII, no menys de cinc 
individus prop de Llagostera Residencial, en un indret ja molt interior (JSR). 
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LLISTAT DE MAMÍFERS 
 

Ratpenat de ferradura gros______________________________________________ 
Rhinolophus ferrumequinum 
Estatus: insuficientment estudiat.  
El 16.VI, detectat mitjançant ultrasons a l’oest de la riera de Sant Pol; segona citació 
segura d’aquesta espècie a la vall del Ridaura, que ja s’havia detectat a la riera de les 
Comes, l’11.VIII.21  (JVO).  
 
Ratpenat de ferradura  petit_____________________________________________  
Rhinolophus hipposideros 
Estatus: insuficientment estudiat. 
És difícil detectar els seus 
ultrasons ja que són molt fluixos i 
cal que l’individu passi molt a prop 
del micròfon (menys de 5 m). La 
majoria de registres de la vall 
provenen de observacions directes 
d’individus en el refugi. 
El 16.VI, detectat mitjançant 
ultrasons a l’oest de la riera de 
Sant Pol (JVO). 
El 30.VI uns tres individus al 
Monestir de Sant Feliu de Guíxols 
(JVO, DMM)*. 
El 22.XI, detectat mitjançant ultrasons a les Bateries, a Sant Feliu de Guíxols (JVO). 
 
Ratpenat de ferradura mediterrani________________________________________ 
Rhinolophus euryale 
L’11.IV, detectat per gravació d’ultrasons a la punta del Romaguer, a Sant Feliu de 
Guíxols (JVO). 
 

Ratpenat d’aigua______________________________________________________  
Myotis daubentonii 
Estatus: insuficientment estudiat. 
A casa nostra, probablement es 
tracti d’una espècie comuna, 
encara que no abundant. Aquest 
any s’ha detectat de forma segura 
per primera vegada a la Vall.  
Troballa de dos nous refugis 
estivals a prop del curs del riu 
Ridaura; el primer el primer al sud 
de Salenys (JRG) el 27.VI amb 4 
individus màxims el 29.VII (JVO)*. 
Un altre al Golf Costa Brava, a 
Santa Cristina d’Aro (JVO, CRC, 
MJP) amb 39 individus el 14.IX (a 
l’hivern usat per pipistrel·les, amb 
un màxim de disset individus). 
Amb tot, en una inspecció a final d’any el primer refugi descobert es va trobar 
totalment anul·lat degut a obres de rehabilitació de la infraestructura (realitzades al 
novembre), essent inviable el seu ús per ratpenats. 
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Pipistrel·la comuna__________________________________________________ 
Pipistrellus pipistrellus 
Estatus: espècie distribuïda extensament a la Vall; sense registres a la caixa de la 
bassa del Dofí, on en anys anteriors hi havia un individu (JVO). 
 
Pipistrel·la nana_____________________________________________________ 
Pipistrellus pygmaeus 
Estatus: espècie distribuïda 
extensament a la Vall i en zones 
urbanes. 
El 3.IX, es descobreix un nou 
refugi a l’entorn del puig Pinell, on 
justament hi ha un altre refugi en 
seguiment en la mateixa 
quadrícula 1x1 separats poc més 
de 300m en línia recta cap al mar. 
En el primer refugi en seguiment, 
no ha superat els 102 exemplars 
emergint front els 124 de la 
temporada anterior (en censos de 
la segona quinzena d’agost)  
(JVO)*.  
Un nou refugi -ocasional- s’ha descrit a prop la riera de Sant Pol amb 3 individus 
sortint (JVO, AGM). 
Trobat mort un exemplar al costat d’una façana del casc urbà de Sant Feliu el 8.VII a 
prop del col·legi Gaziel (JVO). 
 
Pipistrel·la de vores clares______________________________________________ 
Pipistrellus kuhlii 
Estatus: espècie distribuïda extensament a la Vall.  
 
Ratpenat muntanyenc__________________________________________________ 
Hypsugo savii 
Estatus: espècie que, amb la detecció d’ultrasons, s’ha vist que és molt més abundant 
del que es pensava a la Vall (JVO). 
 
Orellut gris___________________________________________________________ 
Plecotus austriacus 
Estatus: insuficientment estudiat. És difícil detectar els seus ultrasons ja que són molt 
fluixos i cal que l’individu passi 
molt a prop del micròfon (menys 
de 5 m). 
Trobat un exemplar moribund i 
que no va sobreviure dins del 
Monestir de Sant Feliu de Guíxols 
el 20.IX (DMM, JVO)*. 
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Ratpenat de cova______________________________________________________ 
Miniopterus schrebersii 
Estatus: de manera preocupant, 
sembla que aquest any ha patit 
una davallada de població a la 
meitat i amb període de presència 
a la cova de les Rates Penades 
molt més curta, comptant un 
màxim de 83 individus al mes de 
maig i 26 exemplars al 
setembre/octubre (JVO)*.  
Amb les dades que es van 
recopilant, sembla que la cova ha 
deixat de ser de maternitat fa molt 
temps per ser sols de descans en 
migració, acció la qual també es 
veu afectada per les molèsties 
causades per l’home, motiu pel 
qual caldria prendre mesures estrictes de protecció del refugi evitant l’entrada de gent 
i turistes a l’interior. 
 
Ratpenat cuallarg______________________________________________________ 
Tadarida teniotis 
Estatus: espècie que, amb la detecció d’ultrasons, s’ha detectat àmpliament a la Vall, 
destacant zones rocoses de Pedralta i façana litoral seguint la carretera de Tossa. 
 
Llebre europea ______________________________________________________ 
Lepus europaeus 

Estatus: espècie que només és relativament comuna al pla de Panedes i no és rara  
al pla de la Vall i a d'altres sectors, com els vessants assolellats de Gavarres 
El 8.III, un individu prop de Santa Maria de Fanals (EPB). 
El 3.IV, cinc individus a Panedes, Llagostera (GMX, ACX). 
L’11.V, dos individus prop de la riera de Salenys, Santa Cristina d’Aro (EPB). 
El 4.VI, un individu a Romanyà de la Selva (JRG). 
L'11.VI, un individu a Tallades, a Santa Cristina d'Aro (CAC). 
El 24.VI, un individu a la resclosa del Mas Salvador (CAC). 
 
Conill de bosc _______________________________________________________ 
Oryctolagus cuniculus 

Estatus: espècie relativament comuna a la que s'afegeix una certa quantitat d'efectius 
producte dels alliberaments portats a terme pel col·lectiu de caçadors. Addicionalment 
també es produeixen alliberaments d'individus domèstics, amb el risc de contaminació 
genètica de la població salvatge que això comporta. 
 
Eriçó comú, eriçó fosc________________________________________________ 
Erinaceus europaeus 

Estatus: espècie relativament comuna. Es tracta d’una espècie molt afectada pels 
atropellaments a les diferents vies rodades de la vall, ja que el seu únic mecanisme 
de defensa és fer-se una bola de punxes, la qual cosa no el protegeix en absolut 
contra les rodes de cotxes i camions. 
El 8.V, un individu atropellat a la C-65, a l’alçada de Santa Cristina d’Aro (DCB). 
El 14.XI, un individu atropellat a la GI-6621, al terme de Sant Feliu de Guíxols (RMT). 
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Guilla ______________________________________________________________ 
Vulpes vulpes  
Estatus: espècie relativament comuna. 
 

Llop _______________________________________________________________ 
Canis lupus 
Estatus: espècie accidental. Aquesta espècie havia estat relativament comuna a la 
vall fins al primer terç del segle XIX (Massip, 2020). 
Al març d’aquest any, un molt possible individu (veure imatge a la portada) fou captat 
per una càmera trampa a Castell d’Aro. Malgrat els esforços posteriors esmerçats no 
es va poder re-localitzar ni trobar-ne rastres (JBL). 
 

Mostela_____________________________________________________________ 
Mustela nivalis 
Estatus: espècie molt escassa i 
en regressió.  
El 12.V, un individu captura una 
rata comuna (Rattus norvegicus) 
a Castell d’Aro (RMT)*. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fagina, gorjablanc____________________________________________________ 
Martes foina  
Estatus: espècie relativament comuna, que 
acostuma a sortir quan es posen càmeres 
fotogràfiques trampa o en  atropellaments. 
23.V, un individu atropellat a la carretera del 
Remei, a Sant Pol, Sant Feliu de Guíxols (NSK, 
RMT)*. 
Els dies 23.VI i 29.X, un individu al tram alt del 
Ridaura, és captat per una càmera trampa 
(RMT). 
El 26.VII, un individu a Panedes, Llagostera 
(JSR). 
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Toixó ______________________________________________________________ 
Meles meles  
Estatus: espècie comuna encara que poc abundant. 
El 29.III, un individu atropellat a la C65, a l'alçada de Panedes, Llagostera (JMA, JRG). 
El 29.IV, un individu atropellat a la C65, a l'alçada de Llagostera (JMA). 
El 31.VII, un individu al tram alt del Ridaura, és captat per una càmera trampa (RMT). 
 

Llúdriga ____________________________________________________________ 
Lutra lutra 
Estatus: espècie molt escassa, en 
expansió.  
Continuen els rastres i les 
observacions captades per una 
càmera trampa d'una parella al 
tram final del Ridaura i al Parc 
dels Estanys de Platja d’Aro. 
(JRG). 
El 3.II, un individu captat per una 
càmera trampa al tram alt de la 
conca del Ridaura (JSR)*. 
  

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

Geneta_____________________________________________________________ 
Genetta genetta 
Estatus: espècie relativament abundant. 
Els dies 28.II, 4.IV, 23.IV, 26.IV, 27.IV, 1.V, 3.V, 15.V, 26.V, 5.VI, 9.VI, 11.VI, 13.VI, 
22.VI, 30.VI, 8.VII, 10.VIII, 13.VIII, 14.VIII, 25.VIII, 31.VIII, 2.IX i 21.IX, 6.X, 7.X, 17.X, 
24.X, 25,.X, 30.X, 2.XI, 7.XI i 13.XI un individu al tram alt del Ridaura, és captat per 
una càmera trampa (RMT). 
El 26.VII, dos individus a Panedes, Llagostera (JSR). 
El 13.IX, un individu a Solius (RMT). 
 
Senglar_____________________________________________________________ 
Sus scrofa 
Estatus: espècie abundant, que arriba a indrets prou humanitzats, per exemple al 
Parc dels Estanys de Platja d'Aro, dins l'abocador de Solius o als cascs urbans dels 
municipis de la Vall. 
 
Cabirol_____________________________________________________________ 
Capreolus capreolus 
Estatus: espècie en expansió, encara que escassa. 
L’1.I, un individu a Penya Seca, a Sant Feliu de Guíxols (JRG, RMT). 
El 5.I, dos individus a Solius (RSF). 
El 13.I, quatre individus prop de la plantació de nogueres, a Panedes, Llagostera 
(JSR). 
El 10.IV, un individu al tram alt del Ridaura, és captat per una càmera trampa (RMT). 
El 17.V, un individu atropellat a l’autovia C-31, a l’alçada del Remei, a Castell d’Aro 
(JRG). 
 



ANUARI ORNITOLÒGIC I NATURALÍSTIC DE LA VALL DEL RIDAURA (COSTA BRAVA), 2022 
 

76/104 

Esquirol ____________________________________________________________ 
Sciurus vulgaris  
Estatus: espècie en regressió, encara que relativament comuna. 
Els dies 22.I, 31.V i 10.VI, un individu prop de la desembocadura del Ridaura (NFM, 
CAC). 
El 25.I, un individu atropellat a Sant Feliu de Guíxols (RMT). 
El 20.II, dos individus a Sant Amanç, a Sant Feliu de Guíxols (EPB). 
Els dies 10.III, 1.V, 29.V, 5.VI, 17.VII, 4.VIII, 8.VIII, 10.VIII, 5.IX, 15.IX, 17.IX, 10.X, 
17.X, 18.X, 20.X, 25.X, 1,XI i 21.XI, un individu al tram alt del Ridaura, és captat per 
una càmera trampa (RMT). 
Els dies 15.III i 12.IV, un individu a S'Agaró (MLG, CAC). 
El 26.VII, un individu a Panedes, Llagostera (JSR). 
Els dies 9.X i 27.X, un individu al puig Pinell (RMT). 
El 21.XI, un individu a Sant Baldiri (EPB). 
 
Talpó roig___________________________________________________________ 
Myodes glareolus 
 Estatus: espècie poc coneguda, 
però, en tot cas, molt escassa. 
El 28.I, un individu a la riera de 
Verderes, a Llagostera; segona 
citació d’aquesta espècie a la vall 
(JSR)*. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rata comuna________________________________________________________ 
Rattus norvegicus 
Estatus: espècie molt abundant. 
 
Dofí mular __________________________________________________________ 
Tursiops truncatus  
Estatus: espècie  regular. Sol ser la de cetaci que es veu més a prop de la costa i, en 
algun cas, seguint barques d’arrossegament. 
El 6.VI, vuit individus front Platja d'Aro (JBL). 
El 27.VI, uns cinc individus front Sant Feliu de Guíxols (QSX). 
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LLISTAT D’ESPÈCIES EXÒTIQUES 
 

 
Gat domèstic________________________________________________________ 
Felis catus domesticus 
Estatus: espècie molt abundant, amb moltes poblacions assilvestrades, sovint a 
indrets propers a llocs tan sensibles com el Parc dels Estanys o la bassa del Dofí, a 
Castell-Platja d'Aro. Està abastament documentat que constitueix un greu problema 
mediambiental, ja que és un depredador implacable de petits mamífers, ocells, rèptils 
i tota mena de petits organismes. D’altra banda, és un potencial contaminador 
genètic si solapa els seus territoris amb el del gat salvatge (Felis silvestris), espècie 
amb la que s’hibrida. 
 
Visó americà________________________________________________________ 
Neovison vison 
Estatus: espècie al·lòctona cada 
vegada més abundant. 
Els dies 9.I i 18.I un individu al 
Parc dels Estanys de Platja d’Aro, 
depredant carpes (CAC, APV)*. 
El 26.VIII, un individu al tram alt 
del Ridaura, és captat per una 
càmera trampa (RMT). 
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LLISTAT DE RÈPTILS 
 
 

Tortuga de rierol______________________________________________________ 
Mauremys leprosa 
Estatus: espècie escassa, però que, tal i com ha passat en altres zones de Catalunya, 
poc a poc recupera terreny. És 
present de manera ocasional, ara 
per ara, a els contraforts  de 
l’Ardenya, des de Sant Feliu de 
Guíxols fins a Solius. No és 
descartable, com ja ha passat en 
diverses ocasions, que aparegui 
al llarg del Ridaura o en altres 
zones de la Vall. Tot i així, ara per 
ara, no sembla que les seves 
poblacions siguin gaire abundants 
ni establertes a la zona. 
El 7.VI, un individu prop de la 
Casa Nova de sant Feliu de 
Guíxols (EPB). 
El 20.VII, un individu a una bassa 
de Sant Llorenç, a Llagostera (CAC)*. 
 
Dragó comú_________________________________________________________ 
Tarentola mauritanica 
Estatus: espècie molt abundant en zones humanitzades, present fora d'aquestes de 
manera àmplia. Requereix la presència de roquissars, pedregams o hàbitats verticals 
assolellats. 
 
Sargantana cuallarga___________________________________________________ 
Psammodromus algirus 
Estatus: espècie molt comuna, sobretot en zones de bosc obert i màquia, o marges de 
camins. És possiblement el rèptil més abundant de la Vall a nivell numèric. 
 
Llangardaix ocel·lat____________________________________________________ 
Timon lepidus 
Estatus: espècie que abans era comuna i ara és escassa a moltes zones, sobretot 
degut al tancament o pèrdua d'hàbitats oberts. Segueix present amb algunes bones 
poblacions a zones de mosaic agro-forestal com Solius, els contraforts  de l’Ardenya i 
Gavarres, per passar a ser escassa de les zones forestals mes contínues i de les 
zones més humanitzades. 
El 29.IV, un individu prop de la Casa Nova de sant Feliu de Guíxols (EPB). 
 
Sargantana iberoprovençal____________________________________________ 
Podarcis liolepis 
Estatus: espècie relativament comuna, ben distribuïda en tots els punts de roquissar o 
construcció rural de la vall. Molt aficionada a les roques o talussos i superfícies 
inclinades o verticals. Possiblement sigui el segon o tercer rèptil més abundant de la 
vall, junt amb el dragó comú i la sargantana cua-llarga. 
 



ANUARI ORNITOLÒGIC I NATURALÍSTIC DE LA VALL DEL RIDAURA (COSTA BRAVA), 2022 
 

79/104 

Vidriol_______________________________________________________________ 
Anguis fragilis 
Estatus: Espècie més aviat escassa, però 
que probablement sigui present en la majoria 
de fondalades humides i herboses de la Vall. 
Viu una vida molt discreta entre les arrels i 
fulles el que fa que potser la seva 
abundància estigui subestimada.  
El 29.VI, un individu al Ridaura, al seu pas 
per Santa Cristina d'Aro (CAC). 
El 9.X, una femella prop de la riera de Sant 
Amanç, a Sant Feliu de Guíxols (EVT)*. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Serp llisa meridional____________________________________________________  
Coronella girondica 
Estatus: espècie d’hàbits molt discrets que la 
fan passar força desapercebuda. Hauria de 
ser present a la majoria de zones de la Vall 
que tenen bones poblacions de sargantanes i 
dragons, que són la seva principal presa. Les 
seves costums més aviat discretes 
probablement la facin semblar més escassa 
del que és. 
El 13.IX, un individu prop del Golf Costa 
Brava, a Santa Cristina d’Aro (EPB) . 
El 15.XI, un individu al Mas Trempat a Sant 
Feliu de Guíxols (EPB)*. 
 
 
 
 
 
 
 
Serp blanca__________________________________________________________ 
Zamenis scalaris 
Estatus: espècie ben distribuïda per tota la Vall, tot i que de difícil detecció, ja que té 
una activitat parcialment nocturna. S’alimenta sobretot de petits ocells i micro-
mamífers. 
El 25.V, un individu de 31.5 cm, trobat mort a un carrer del Mas Trempat a Sant Feliu 
de Guíxols (EVT, EPB). 
El 13.IX, un individu juvenil al Mas Nou, a Castell-Platja d'Aro (XHC). 
L’11.X, un individu a la Casa Nova, a Sant Feliu de Guíxols (EPB). 



ANUARI ORNITOLÒGIC I NATURALÍSTIC DE LA VALL DEL RIDAURA (COSTA BRAVA), 2022 
 

80/104 

 
Serp de collaret mediterrània____________________________________________  
Natrix astreptophora  
Espècie present a les zones més mitjanament humides i/o amb presència d'aigua de 
la Vall, ben distribuïda però de 
manera escassa excepte en 
algunes zones amb abundància 
de basses i preses com amfibis i 
peixos de petita mida. 
El 23.V, un individu a la bassa del 
Dofí de Castell d’Aro (JRG). 
El 24.VIII, un individu al Ridaura, 
al seu pas per Santa Cristina 
d'Aro (CAC). 
El 25.VIII, un individu a una bassa 
de Sant Llorenç, a Llagostera 
(CAC)*. 
El 27.VIII, un individu juvenil al 
tram alt del Ridaura (CAC). 
 
Serp d'aigua _________________________________________________________  
Natrix maura 
Estatus: espècie present, tot i que de manera escassa, en la majoria de punts d'aigua 
i rierols de la Vall. Més lligada a 
l’aigua que l’espècie anterior, i 
que hi pot arribar a ser més 
abundant si les condicions 
ecològiques hi són bones. 
Els dies 3.V, 15.V, un individu a la 
bassa de can Llaurador de Santa 
Cristina d'Aro; el 29.V dos, el 31.V 
no menys de tres (NPR, CAC). 
El 28.VI, un individu a la riera dels 
Molins (CAC)*. 
El 24.VIII, un individu al Ridaura, 
al seu pas per Santa Cristina 
d'Aro (CAC). 
 

Serp 
verda__________________________________________________________ 
Malpolon monspessulanus 
Estatus: l'espècie de serp més abundant (o com a mínim més fàcilment detectable)  a 
la Vall, present gairebé arreu. Una espècie generalista i adaptable que pot aparèixer 
des de petites clarianes enmig de bosc continu, fins a zones gairebé urbanes. 
El 29.IV, un individu a Romanyà de la Selva (EPB). 
El 13.V, un individu a Sant Baldiri (PMJ). 
El 22.V, un individu atropellat a l'autovia C65, a l'alçada del càmping Ridaura de Santa 
Cristina d'Aro (RMT). 
El 5.V, un individu atropellat a l'alçada del càmping Solius, a Santa Cristina d'Aro 
(MLG). 
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LLISTAT D’ESPÈCIES EXÒTIQUES 
 
 

Tortuga de l’Ouachita __________________________________________________ 
Graptemys ouachitensis  
Estatus: espècie exòtica, de moment escassa i localitzada.  
Continua la presència d'un individu a la bassa del costat del restaurant Can Panedes, 
a Llagostera (CAC). 
 
Tortuga d'aigua americana______________________________________________ 
Trachemys scripta 
Estatus: espècie exòtica. 
Molt estesa, present a la majoria de masses d'aigües quietes de la vall i al tram final 
del Ridaura. 
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LLISTAT D'AMFIBIS 
 

 
Salamandra comuna__________________________________________________ 
Salamandra salamandra 
Estatus: espècie  comuna a totes les zones arbrades de la vall. Tot i que no se'n fa un 
seguiment gaire exhaustiu, és una espècie que a la vall ocupa sobretot punts d'aigua 
clara i neta en zones boscoses. Si no hi ha hagut grans pertorbacions en aquests 
hàbitats, cal esperar que no hi hagi grans fluctuacions en les seves poblacions. 
 

Tritó palmat_________________________________________________________ 
Lissotriton helveticus 
Estatus: espècie més aviat escassa a la zona. Ocupa basses i rieres de poca corrent. 
Manté algunes poblacions saludables a els contraforts  de les Gavarres i de la plana 
de la Selva, però sembla absent a l’Ardenya, Sant Feliu de Guíxols i el fons de vall, 
amb només alguna observació al tram mig del Ridaura. 
El 4.I, no menys de dos individus al torrent de la Coma de Castell d’Aro (EPB). 
El 6.II, un individu a Panedes, Llagostera (JSR). 
El 27.II, cinc individus prop de can Barella, a Panedes, Llagostera; el 31.X un (JSR). 
El 22.III, un individu a llagostera (JSR). 
El 29.IV, no menys de tres individus a Romanyà de la Selva (EPB). 
 
Tritó verd ___________________________________________________________  
Triturus marmoratus 
Estatus: espècie de presència estesa a la vall però, en general, d'abundància 
escassa. Ocupa basses i rieres de poca corrent. De la mateixa manera que el tritó 
palmat, també manté bones poblacions a els contraforts  de les Gavarres i la Plana de 
la Selva, però en aquest cas també ocupa l’Ardenya, Sant Feliu de Guíxols i fins i tot 
apareix per zones properes al Ridaura. 
El 13.XII, set individus a Panedes, Llagostera (JSR). 
 
Tòtil comú___________________________________________________________ 
Alytes almogaravi  
Estatus: espècie bastant escassa, si en comparem la presència amb altres zones de 
clima semblant. Se’n desconeixen les causes. En l’àmbit que ens ocupa, és present 
gairebé de manera exclusiva en rierols i rieres ben conservats, tant de la banda 
gavarrenca com de l’Ardenya. Sembla haver desaparegut de les rieres de Sant Feliu 
de Guíxols i totes les zones del fons de Vall. En molt pocs casos se’n coneix la 
reproducció en safareigs, fet que en altres zones és realment freqüent. 
El 16.II, almenys un individu prop de Tallades, a Santa Cristina d'Aro (RMT). 
 
Gripau d'esperons____________________________________________________ 
Pelobates cultripes 
Estatus: espècie més aviat escassa, i amb distribució bastant reduïda a la vall. Tot i 
que en zones properes de la plana de la Selva hi troba un dels seus punts forts a 
nivell català, a la vall d’Aro la seva presència està bastant restringida a les àrees de 
mosaic agro-forestal de l’interior, i també amb alguna població aïllada a els contraforts  
de les Gavarres marítimes. Per la resta, és absent de les zones més boscoses i 
accidentades i de gran part del fons de vall. 
El 12.III, cinc adults a Panedes, Llagostera; el 26.VII dos (MFR, JSR). 
El 17.XI, diversos capgrossos a can Llaurador i a les basses del Golf Costa Brava, a 
Santa Cristina d’Aro (EPB). 
El 15.XII, dos individus a Llagostera (JSR). 
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Gripau comú_________________________________________________________ 
Bufo spinosus 
Estatus: espècie abundant en les zones arbrades de la vall. Acostuma a reproduir-se 
en rieres, o en basses de gran entitat. Es manté com a espècie present a tot arreu a 
on hi hagi les condicions per la seva reproducció, essent sempre més abundant en 
zones arbrades i accidentades i una mica menys en zones planes i més obertes. 
 
Gripau corredor______________________________________________________  
Epidalea calamita 
Estatus: espècie encara abundant, sobretot a zones obertes i planes de la vall. Amb unes 
preferències oposades a l’espècie anterior, ocupa sobretot basses (o en menor mesura, 
cursos d’aigua) que tendeixen a assecar-se i zones més aviat obertes i planes. Per tant, 
podem esperar trobar-lo a la majoria de zones excepte als punts més accidentats i més 
tancats. 
 

Reineta meridional___________________________________________________ 
Hyla meridionalis 
Estatus: espècie abundant. Es reprodueix a la majoria de basses temporànies i permanents 
de la vall. No acostuma a fer servir aigües corrents per reproduir-se, però per la resta és 
una espècie que posa música a les nits de primavera i estiu de la majoria de basses de la 
vall. 
 
Granota verda _______________________________________________________ 
Pelophylax perezi / Pelophylax kl. grafi 
Espècies indistingibles a nivell morfològic, que haurien de ser present a la majoria de 
cossos d'aigua permanent de la vall. Tot i això, prospeccions recents ens la mostren 
molt més escassa del que s'hauria d'esperar a Sant Feliu de Guíxols, el que fa pensar 
que potser l'espècie sigui més escassa del que realment sembla. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LLISTAT D’ESPÈCIES EXÒTIQUES 
 

 
Granota pintada ____________________________________________________  
Discoglossus pictus 
Estatus: espècie realment abundant i estesa. Invasora, malgrat que ja fa dècades que va 
arribar a la vall, no sembla interferir excessivament en altres espècies d'amfibi. Tot i que 
prefereix basses i cursos d’aigua que s’assequen fàcilment, és capaç de reproduir-se 
gairebé a qualsevol punt. De la mateixa manera, tot i preferir planes inundables, apareix fins 
ben amunt de les Gavarres i l’Ardenya, amb el que podem esperar trobar-la arreu, acostant-
se fins i tot molt als pobles o entrant-hi. 
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PAPALLONES DIÜRNES 
 
Al web Els ocells de la vall del Ridaura …i també altres grups d'organismes 
(https://ocellvallridaura.000webhostapp.com/les-papallones-de-la-vall-del-ridaura), es  
fa una recopilació històrica de totes les espècies de papallones diürnes amb imatges a 
la vall del Ridaura.  
 
Val la pena remarcar l’observació d’un individu de faune gran (Hipparchia fagi) (a prop 
del mirador del puig Pinell, a Castell-Platja d’Aro, el 15.VII –SGR-), tot i que sense cap 
registre gràfic i les recerques per tal de confirmar la citació fetes el mateix dia i en dies 
posteriors van resultar infructuoses. Aquesta espècie no se citava a la vall des del 
juliol de 1928 (Ibarra, M. in Agenjo, 1969).  
 
El 17.VII, s'observà i fotografià un 
individu de tecla (Thecla betulae) 
al tram alt-mig del Ridaura; 
espècie mai citada a la nostra Vall 
(CAC)*. 

 
 
 

Tecla (Thecla betuae)  (CAC)*. 

 
 
A continuació es relaciona totes 
les espècies fotografiades, 
ressaltant en negreta, les 
detectades aquest any i, en color 
grana, les noves incorporacions al 
llistat: 
 

Capgròs comú  Carcharodus alceae   
Capgròs fosc  Carcharodus flocciferus  
Merlet comú  Pyrgus malvoides  
Merlet ruderal  Pyrgus armoricanus  
Murri de la pimpinella  Spialia sertorius  
Daurat fosc  Thymelicus acteon  
Dard ros  Ochlodes sylvanus  
Sageta negra Gegenes nostrodamus 
Papallona zebrada  Iphiclides feisthamelii  
Papallona reina  Papilio machaon  
Angelet  Leptidea sinapis  
Blanca de la col  Pieris brassicae  
Blanqueta de la col  Pieris rapae  
Blanqueta de la mitja lluna Pieris mannii  
Blanqueta perfumada  Pieris napi  
Pòntia comuna  Pontia daplidice  
Aurora  Anthocharis cardamines  
Marbrada comuna  Euchloe crameri  
Safranera de l'alfals  Colias croceus  
Cleòpatra  Gonepteryx cleopatra  
Llimonera  Gonepteryx rhamni  
Coure verdet Tomares ballus 
Morada  Favonius quercus  

Tecla Thecla betulae 
Morada del freixe  Laeosopis roboris  
Marroneta de l'alzina  Satyrium esculi  
Marroneta del roure  Satyrium ilicis  
Verdeta d'ull blanc  Callophrys rubi 
Verdeta d'ull ros Callophrys avis 
Coure comú  Lycaena phlaeas  
Blaveta estriada  Leptotes pirithous  
Blaveta dels pèsols  Lampides boeticus  
Blaveta de l'heura  Celastrina argiolus 
Turquesa europea Glaucopsyche alexis 
Turquesa meridional  Glaucopsyche 
melanops  
Blaveta de la farigola  Pseudophilotes 
panoptes  
Blaveta lluent Lysandra bellargus  
Griseta mediterrània Lysandra hispana  
Blaveta de la trepadella Polyommatus 
thersites  
Blaveta comuna  Polyommatus icarus  
Moreneta meridional  Aricia agestis  
Papallona del lledoner  Libythea celtis  
Bruna boscana  Pararge aegeria  

https://ocellvallridaura.000webhostapp.com/les-papallones-de-la-vall-del-ridaura
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Margera comuna  Lasiommata megera  
Lleonada de matollar  Coenonympha arcania  
Saltabardisses europea  Pyronia tithonus  
Saltabardisses de solell  Pyronia cecilia  
Saltabardisses cintada  Pyronia bathseba  
Bruna dels prats  Maniola jurtina  
Escac ibèric  Melanargia lachesis  
Bruixa  Brintesia circe  
Faune bru  Hipparchia statilinus  
Faune ziga-zaga  Hipparchia fidia  
Papallona de l'arboç  Charaxes jasius  
Tornassolada petita  Apatura ilia  
Argentada comuna  Argynnis paphia  
Mirallets  Issoria lathonia  

Donzella violeta  Boloria dia  
Nimfa boscana  Limenitis camilla  
Nimfa mediterrània  Limenitis reducta  
Vellutada del salze  Nymphalis antiopa  
Nimfa dorment  Nymphalis polychloros  
Atalanta  Vanessa atalanta  
Migradora dels cards  Vanessa cardui  
Paó de dia  Aglais io  
Papallona de la c blanca  Polygonia c-album  
Damer puntejat  Melitaea cinxia  
Damer de la centàurea  Melitaea phoebe  
Damer roig  Melitaea didyma  
Damer dels conillets  Melitaea deione  
Brocat variable  Euphydryas aurinia  

 
ESPÈCIES EXÒTIQUES 
 
Barrinadora dels geranis  Cacyreus marshalli  
 
OBSERVADORS 2022:  RMT, CAC, NFM, PMJ, MFR, SGR. 
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ODONATS 
 
Al web Els ocells de la vall del Ridaura …i també altres grups d'organismes 
(https://ocellsvallridaura.cat/els-odonats-de-la-vall-del-ridaura), es  fa una recopilació 
històrica de totes les espècies d'odonat amb imatges a la vall del Ridaura. 
 
Tal com es comenta al Resum de l’any, al principi d’aquest anuari, l’estiu d’aquest any 
ha estat extraordinàriament sec i 
calorós, provocant l’assecament 
de diverses basses i disminuint 
de manera notable el nivell de 
moltes altres, així com l’eixugada 
prematura de diversos cursos 
d’aigua. Tot plegat ha afectat 
significativament i negativament 
les diferents poblacions d’odonats 
de la vall. 
 
Aquest any s’ha citat i fotografiat, 
per primera vegada a la Vall, 
almenys un individu de la 
subespècie immaculifrons de 
passabarrancs comú (CAC)*. 

Passabarrancs comú (Cordulegaster boltonii immaculifrons).  
Tram mig-alt del Ridaura, Llagostera, 23.VII. 

 
A continuació es relaciona les 43 espècies d'odonats citades a la vall del Ridaura, 
ressaltant en negreta, les detectades aquest any: 
 
Damisel·la endolada Calopteryx haemorrhoidalis 
Damisel·la blava Calopteryx virgo 
Damisel·la enguantada Calopteryx xanthostoma 
Vimetaire occidental Chalcolestes viridis 
Alaestès verd Lestes barbarus 
Alaestès petit Lestes virens 
Cavallet d'hivern comú Sympecma fusca 
Donzell mercurial Coenagrion mercuriale* (<1957) 
Donzell de ferradura Coenagrion puella 
Donzell de trinxant Coenagrion scitulum 
Patge de copa Enallagma cyathigerum 
Ullblau Erythromma lindenii 
Ullviu petit Erythromma viridulum 
Llantió elegant Ischnura elegans 
Llantió iberomagribí Ischnura graellsii 
Llantió petit Ischnura pumilio 
Ferrer cama-negre Pyrrhosoma nymphula  
Ferrer cama-roig Ceriagrion tenellum 
Polaines ruborós Platycnemis acutipennis 
Polaines lívid Platycnemis latipes 
Espiadimonis blau Aeshna affinis 
Espiadimonis de fanal Aeshna cyanea 
Espiadimonis tardorenc Aeshna mixta 
Emperador divagant Anax ephippiger 

https://ocellsvallridaura.cat/els-odonats-de-la-vall-del-ridaura
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Emperador blau Anax imperator 
Emperador menor Anax parthenope 
Espectre clar Boyeria irene 
Rodadits de bassa Gomphus pulchellus 
Tallanassos petit Onychogomphus forcipatus 
Tallanassos gros Onychogomphus uncatus 
Passabarrancs comú Cordulegaster boltonii 
Esparver de l'aigua Oxygastra curtisii 
Sagnador escarlata Crocothemis erythraea 
Libèl·lula quadrimaculada  Libellula quadrimaculata  
Libèl·lula ampla Libellula depressa 
Parot cuanegre Orthetrum cancellatum 
Parot blau Orthetrum coerulescens 
Parot pruinós Orthetrum brunneum 
Pixaví nervat Sympetrum fonscolombii 
Pixaví llis Sympetrum meridionale 
Pixaví de lligacama Sympetrum sinaiticum 
Pixaví estriat Sympetrum striolatum 
Pipa vinosa Trithemis annulata 
 
OBSERVADORS 2022:  CAC, RMT, MFR, NFM, JBF, EPB. 
 
REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES 
 
* Wenger, 0. P. 1963. Libellenbeobachtungen in Südfrankreich und Spanien 
(Odonata). Mitt. Schweizer Ent. Ges., 35: 255-269.  
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NOTES ADDICIONALS  D’ALTRES GRUPS D’INVERTEBRATS  
 
Es pot trobar la llista completa d'invertebrats terrestres a l'enllaç:  
https://ocellsvallridaura.cat/ALTRES%20INVERTEBRATS%20TERRESTRES%20-
%20V2.pdf 
 
El 27.VII, a la desembocadura del Ridaura, es gravà el cant d’un grill d’estiu 
(Eumodicogryllus bordigalensis), confirmant la presència de l’espècie a la vall del 
Ridaura (CAC). 
 
El 9.VIII, a la desembocadura del Ridaura, es gravà el cant d’un grill d'arbust de 
potes llargues Sepiana sepium); so identificat per l’expert Julien Barataud. Nova 
espècie a la vall del Ridaura (CAC). 
 
 
 
 
 
 
El 18.VIII, a Panedes, Llagostera, es fotografià 
un individu saltamartí bru ibèric (Chorthippus 
jacobsi) -identificat per Rafael Carbonell-. 
Nova espècie a la vall del Ridaura (CAC)*. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El 18.VIII, a Panedes, Llagostera, es fotografià 
un individu saltarel·la menuda (Tessellana 
tessellata) -identificat per Joan Ventura-.  Nova 
espècie a la vall del Ridaura (CAC)*. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://ocellsvallridaura.cat/ALTRES%20INVERTEBRATS%20TERRESTRES%20-%20V2.pdf
https://ocellsvallridaura.cat/ALTRES%20INVERTEBRATS%20TERRESTRES%20-%20V2.pdf
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El 27.XI, a l’abocador de Solius, Llagostera, es 
fotografià una nimfa mascle de grill de camp 
(Gryllus campestris) -identificat per Rafael 
Carbonell-.  Nova espècie a la vall del Ridaura 
(CAC)*. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El 28.VI, un individu de l’escarabat 
Cerambyx welensii al puig del Molí 
de Vent, de Platja d’Aro; nova 
espècie a la vall del Ridaura 
(MFR)*. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’1.X, un individu del mantoïdeu 
Ameles spallanzania al tram alt del 
Ridaura; nova espècie a la vall del 
Ridaura (RMT)*. 
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El 10.VIII, es detectà aquest 
crustaci Lysmata nilita. Aquesta 
gambeta, que viu en coves, 
compta amb molt pocs registres a 
nivell mundial i és la primera 
vegada que es cita a la vall del 
Ridaura. La imatge fou presa a 
cala Maset de Sant Feliu de 
Guíxols, el 30.VIII (XSC)*. 
 
 
 
 
 
 
 
El 6.XII, es detectà aquest crustaci 
del gènere Copilia, que és la 
primera vegada que se cita a la 
vall del Ridaura. La imatge fou 
presa a la platja de Sant Pol de 
Sant Feliu de Guíxols (XSC)*. 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

El 7.XII, es detectà aquest crustaci 
Lestrigonus schizogeneios, que és 
la primera vegada que se cita a la 
vall del Ridaura. La imatge fou 
presa a la platja de Sant Pol de 
Sant Feliu de Guíxols (XSC)*. 
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El 7.XII, es detectà aquest crustaci 
Oxycephalus piscator, que és la 
primera vegada que se cita a la 
vall del Ridaura. La imatge fou 
presa a la platja de Sant Pol de 
Sant Feliu de Guíxols (XSC)*. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El 18.VI, a cala Maset de Sant 
Feliu de Guíxols, es detectà aquest 
mol·lusc vivalb invasor, Pinctada 
imbricata, que té una distribució 
pràcticament cosmopolita i que, en 
el cas del Mediterrani, prové del 
Mar Roig. És la primera vegada 
que se cita a la Vall (i a la 
península Ibèrica). La imatge, fou 
presa el 10.VIII, després de seguir-
ne el creixement (XSC)*. 
 
 
 
 
 
 
 
El 19.II, a la platja de Sant Feliu 
de Guíxols, es fotografià per 
primera vegada a la vall del 
Ridaura, un individu de 
l’opistobranqui Philinopsis depicta 
(XSC)*. 
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El 14.XI s’observa un individu del 
nudibranqui Biuve fulvipunctata, a 
la badia de Sant Feliu de Guíxols. 
Aquest fet constitueix la primera 
citació d’aquesta espècie a 
Catalunya, que té escassos 
registres al Mediterrani (MFR, 
SLB)*. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El 7.XII, a la platja de Sant Pol de 
Sant Feliu de Guíxols, es 
fotografià per primera vegada a la 
vall del Ridaura, un individu del 
mol·lusc Pneumoderma cf 
mediterraneum (XSC)*. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El 6.XII, a la platja de Sant Pol de 
Sant Feliu de Guíxols, es 
fotografià per primera vegada a la 
vall del Ridaura, un individu del 
mol·lusc Atlanta peronii (XSC)*. 
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El 7.XII, a la platja de Sant Pol de 
Sant Feliu de Guíxols, es fotografià 
per primera vegada a la vall del 
Ridaura, un individu del mol·lusc 
Creseis conica (XSC)*. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L'11.IX, se cita el caragol terrestre  
Rumina decollata a Sant Feliu de 
Guíxols; nova espècie a la vall del 
Ridaura (CAC)*. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El 10.X, s'observa un individu del  caragol 
terrestre Cochlicella acuta al Ridaura, a 
l'alçada de l'EDAR de Castell d'Aro. Tot i 
que posteriorment s’ha trobat a altres punts 
de la Vall, aquesta espècie no hi havia estat 
citada (CAC)*. 
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El 16.X, s'observa diversos 
individus del  caragol terrestre 
Cernuella virgataa a l’abocador de 
Solius. Nova espècie citada a la 
vall del Ridaura (CAC)*. 
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TAULA D’OBSERVADORS 
 

 
CODI     OBSERVADOR                            CODI     OBSERVADOR                                                            

 
ABX Albert Bobé 
ACH Aleix Comas Herrera 
ACS Albert Compaña Sabrià 
ACX Adrià Compte 
ADY Andreu Duclau 
AFC Àlex Fonollosa Caballer 
AGM Albert Gallego Montes 
ALM Àlex Lizano Mesa 
ALP Albert Lopez Prat 
AMM Artur Morales Mombiela 
APP Arnau Pedrocchi Pons 
APV Alejandro Prat Varela 
ARB Agents Rurals Baix Empordà 
ASK Alfried Sánchez Krellenberg 
ASX Anna Sais 
ATX Adrián Talavera 
BGC Blai Gracia Ceinos 
CAC Carlos Alvarez Cros 
CAQ Clàudia Auladell Quintana 
CET C. A. Escudero Torro 
CFQ Carles Feo Quer 
CGX Cristian Grijalba 
CMG Carles Martorell Gendra 
CPC Carme Palahí Cervera 
CRC Cristina Rodríguez Carreras 
DBX Dolors Buxó 
DCB David Carrera Bonet 
DDX Dani Diez 
DMM David Miret Martí 
EAC Ernest Aymerich Colomer 
EAX Esteve Ayats 
EBX Eduard Batista 
EBY Enric Badosa 
ECP Esther Callol Pérez 
EFX Enric Fontcuberta 
EGX Ernest García 
EJA Eduard Jou Ardiaca 
EMX Eva Miret 
EPB Eudald Pujol Buxó 
EPX Emile Pique 
EVT Elena Vicens Tarré 
FLX Franck Lehmans 
FMS Francesc Moncasí Salvia 
FRX Francesc Rivero 
FSL Fco. José Sánchez Labraca 
FTX Francina Turon 
GJP  Gabriel de Jesús Pinho 
GMX Guillem Masdeu 

GRG Gerard Ramionet Genoher 
GSP Guillem Sagué Parés 
HFX Hugo Framis 
IBX Irene Barnosell 
IEX Israel Estopà 
IGM Ivan Garcia Martinez 
ILG Ignacio López González 
IPT Imma Pujol Torrebadell 
JAX Jaume Albaigès 
JBL Josep Ma Bas Lay 
JBF Josep Barnés Freixas 
JCJ Jaume Campderròs Jordà 
JCO Joan Cortés Olea 
JCR Joan Casanovas Ros  
JCX Josep Crusafont 
JDX Juan Miguel Díaz 
JDY J. Lluis Duran 
JFM Jaume Fabró Marcet 
JFX Jordi Faus 
JFY Josep Fortuny 
JGP Jordi Garcia-Pausas 
JLM Juan Lázaro Mateo 
JMA Josep Massó Arnau 
JMX Jordi Massoni Alemany 
JRG Jaume Ramot García 
JRX Jesús Ruiz García 
JRY Jordi Romaguera Güell 
JSR Jordi Soler Ramionet 
JSY Jordi Sala 
JVF Josep Ma Vivo Fernández 
LTM Lourdes Torres Montoliu 
JVC Jordi Vilà Carreras 
JVO Josep Vidal Oliveras 
JXA Judith Xiberta Armengol 
LHM Lluís Hugas Mulà 
LMP Lluis Mir Pla 
LTB Lluís-Xavier Toldrà Bastida 
LTM Lourdes Torres Montoliu 
MAC Manel Alvarez Cros 
MAF Miquel Arxer Fàbrega 
MCT Manuel Caamaño Torres 
MCX Miquel Casas 
MFR Miguel Ángel Fuentes Rosúa 
MGA Marcel Gallardo Arévalo 
MGY Montse Geli 
MJG Marc Julià Gallel 
MJP Maria Janoher Plaja 
MLG Mònica López García 
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MLX Miquel Àngel Lucena 
MPM Manuel Pineda M. 
MVS Mireia Velasco Serrano 
NFM Núria Formatger Masferrer 
NMX Nil Mundo 
NSK Nicole Simone Krusch 
OBX Oscar Bargalló 
OCX Oriol Cortes 
PFL Ponç Feliu Latorre 
PMC Policia Municipal Castell-Platja 
d’Aro 
PMJ Pere Moreno Jiménez 
POC Pau Ortega Colet 
PPB Pancho Pou Bolíbar 
PPX Pere Plans 
PRR Pili Royo Regueiro 
PVX Pol Vaqué 
OCX Oriol Cabrero 
QSX Quico Serra 
RCA Raül Calderón Alvarez 
RGB Ricard Gutiérrez Benítez. 
RGL Rafael González de Lucas 
RHM Ramon Homs Marquès 

RMT Rosa Matesanz Torrent 
RRJ Ramon Ruiz-Jarrillo 
RSF Rosa Sales Forn 
SBS Sortida en barca Sterna 
SBX Sylvain Bost 
SBY Susana Baro 
SCX Susagna Crosas 
SGR Santiago Guallar Rivero 
SLB Sergio López Barrera 
SRX Sergi Roman 
SSX Samid Sc 
TFS Toni Fernández Sánchez 
TPX  Tommaso Piermarini 
TST Toni Strubell Trueta 
TSB Toni Sanllehí Bitrià 
VPX Vittorio Pedrocchi 
VVX Vincent Vuillermet 
XEX Xavi Escobar 
XHC Xavier Higueruelo Codina 
XIP Xavier Idígora Planas 
XPX Xesco Puigdomenech 
XSC Xavier Salvador Costa 
XTG Xavier Tomàs Gimeno  
XVG Xon Vilahur Godoy 
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ÍNDEX ALFABÈTIC 
 
Abellereol, 49 
Accipiter gentilis, 28 
Accipiter nisus, 29 
Acrocephalus arundinaceus, 58 
Acrocephalus melanopogon, 12 
Acrocephalus melanopogon, 57 
Acrocephalus schoenobaenus, 57 
Acrocephalus scirpaceus, 11, 57 
Actitis hypoleucos, 35 
Aegithalos caudatus, 61 
Aeshna affinis, 86 
Aeshna cyanea, 86 
Aglais io, 85 
Agró blanc, 23 
Agró roig, 11, 25 
Àguila calçada, 29 
Àguila cuabarrada, 11, 29 
Àguila marcenca, 28 
Aix galericulata, 12, 14 
Alaestès petit, 86 
Alaestès verd, 86 
Alauda arvensis, 51 
Alca torda, 12, 38 
Alcedo atthis, 48 
Alectoris rufa, 18 
Aligot comú, 29 
Alopochen aegyptiaca, 11, 69 
Alosa vulgar, 51 
Alytes almogaravi, 82 
Ameles spallanzania, 89 
Anas clypeata, 10, 16 
Anas crecca, 10, 15 
Anas penelope, 15 
Anas platyrhynchos, 16 
Anas querquedula, 16 
Anas strepera, 15 
Anax ephippiger, 86 
Anax imperator, 87 
Anax parthenope, 87 
Ànec blanc, 14 
Ànec collverd, 16 
Ànec cullerot, 10, 16 
Ànec griset, 15 
Ànec mandarí, 12, 14 
Ànec mut, 69 
Ànec xiulador, 15 
Angelet, 84 
Anguis fragilis, 79 
Anthocharis cardamines, 84 
Anthus pratensis, 53 
Anthus trivialis, 53 
Apatura ilia, 85 
Apus apus, 47 
Apus melba, 48 
Apus pallidus, 47 
Aquila fasciata, 11, 29 
Aquila pennata, 29 
Ardea cinerea, 6, 10, 11, 24 
Ardea purpurea, 11, 25 
Ardeola ralloides, 21 
Argentada comuna, 85 

Argynnis paphia, 85 
Aricia agestis, 84 
Arpella vulgar, 28 
Asio otus, 6, 47 
Astor, 28 
Atalanta, 85 
Athene noctua, 46 
Atlanta peronii, 92 
Aurora, 84 
Aythya ferina, 17 
Baldriga balear, 18 
Baldriga cendrosa, 18 
Baldriga mediterrània, 18 
Ballester, 48 
Balquer, 58 
Barrinadora dels geranis, 85 
Bec de corall senegalès, 11, 70 
Becada, 37 
Becadell comú, 10, 37 
Becplaner, 12, 26 
Bernat pescaire, 6, 10, 11, 24 
Bitxac comú, 56 
Bitxac rogenc, 55 
Biuve fulvipunctata, 92 
Blanca de la col, 84 
Blanqueta de la col, 84 
Blanqueta de la mitja lluna, 84 
Blanqueta perfumada, 84 
Blauet, 48 
Blaveta comuna, 84 
Blaveta de la farigola, 84 
Blaveta de la trepadella, 84 
Blaveta de l'heura, 84 
Blaveta dels pèsols, 84 
Blaveta estriada, 84 
Blaveta lluent, 84 
Boloria dia, 85 
Boscaler pintat gros, 57 
Boscarla de canyar, 11, 57 
Boscarla dels joncs, 57 
Boscarla mostatxuda, 12, 57 
Bosqueta vulgar, 57 
Boyeria irene, 87 
Brintesia circe, 85 
Brocat variable, 85 
Bruel, 59 
Bruixa, 85 
Bruna boscana, 84 
Bruna dels prats, 85 
Bubo bubo, 6, 7, 45 
Bubulcus ibis, 9, 12, 21 
Bufo spinosus, 83 
Burhinus oedicnemus, 32 
Buteo buteo, 29 
Cabirol, 75 
Cabusset, 18 
Cacyreus marshalli, 85 
Cadernera, 66 
Cairina moschata var. domestica, 69 
Calandrella brachydactyla, 51 
Calandrella brachydcatyla, 10 
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Calidris alpina, 34 
Calidris canutus, 34 
Calidris minuta, 35 
Callophrys avis, 84 
Callophrys rubi, 84 
Calonectris diomedea, 18 
Calopteryx haemorrhoidalis, 86 
Calopteryx virgo, 86 
Calopteryx xanthostoma, 86 
Cames llargues, 32 
Canari, 70 
Canis lupus, 74 
Capgròs comú, 84 
Capgròs fosc, 84 
Capó reial, 26 
Capreolus capreolus, 75 
Caprimulgus europaeus, 47 
Capsigrany, 63 
Carcharodus alceae, 84 
Carcharodus flocciferus, 84 
Carduelis cannabina, 66 
Carduelis carduelis, 66 
Carduelis chloris, 66 
Carduelis spinus, 66 
Cargolet, 54 
Cavallet d'hivern comú, 86 
Cecropis daurica, 52 
Celastrina argiolus, 84 
Cerambyx welensii, 89 
Cercavores, 10, 54 
Ceriagrion tenellum, 86 
Cernuella virgata, 94 
Certhia brachydactyla, 61 
Cettia cetti, 57 
Chalcolestes viridis, 86 
Charadrius dubius, 33 
Charadrius hiaticula, 34 
Charaxes jasius, 85 
Chlidonias hybrida, 39 
Chorthippus jacobsi, 88 
Chroicocephalus ridibundus, 39 
Ciconia ciconia, 26 
Ciconia nigra, 12, 25 
Cigne mut, 14 
Cigonya blanca, 26 
Cigonya negra, 12, 25 
Circaetus gallicus, 28 
Circus aeruginosus, 28 
Circus pygargus, 28 
Cisticola juncidis, 57 
Cleòpatra, 84 
Coccothraustes coccothraustes, 67 
Cochlicella acuta, 93 
Coenagrion mercuriale, 86 
Coenagrion puella, 86 
Coenagrion scitulum, 86 
Coenonympha arcania, 85 
Cogullada vulgar, 51 
Colias croceus, 84 
Còlit gris, 56 
Coloeus monedula, 64 
Colom roquer, 43 
Columba livia, 43 

Columba palumbus, 43 
Conill de bosc, 73 
Copilia, 90 
Coracias garrulus, 49 
Corb, 64 
Corb marí emplomallat, 6, 19 
Corb marí gros, 9, 19 
Cordulegaster boltonii immaculifrons, 86 
Cornella negra, 11, 64 
Coronella girondica, 79 
Corriol gros, 34 
Corriol petit, 33 
Corvus corax, 64 
Corvus corone, 11, 64 
Cotoliu, 51 
Cotorreta de pit gris, 8, 44 
Coturnix coturnix, 17 
Cotxa cuarroja, 54 
Cotxa fumada, 54 
Coure comú, 84 
Coure verdet, 84 
Creseis conica, 93 
Crocothemis erythraea, 87 
Cruixidell, 68 
Cuculus canorus, 44 
Cucut, 44 
Cuereta blanca, 53 
Cuereta groga, 53 
Cuereta torrentera, 53 
Cyanistes caeruleus, 61 
Cygnus olor, 14 
Damer de la centàurea, 85 
Damer dels conillets, 85 
Damer puntejat, 85 
Damer roig, 85 
Damisel·la blava, 86 
Damisel·la endolada, 86 
Damisel·la enguantada, 86 
Dard ros, 84 
Daurada grossa, 33 
Daurat fosc, 84 
Delichon urbicum, 52 
Dendrocopos major, 50 
Dendrocopos minor, 50 
Discoglossus pictus, 83 
Dofí mular, 76 
Donzell de ferradura, 86 
Donzell de trinxant, 86 
Donzell mercurial, 86 
Donzella violeta, 85 
Dragó comú, 78 
Duc, 6, 7, 45 
Durbec, 67 
Egretta alba, 23 
Egretta garzetta, 22 
Egretta gularis, 10, 22 
Elanus caeruleus, 9, 27 
Emberiza calandra, 68 
Emberiza cirlus, 67 
Emberiza hortulana, 67 
Emberiza schoeniclus, 67 
Emperador blau, 87 
Emperador divagant, 86 
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Emperador menor, 87 
Enallagma cyathigerum, 86 
Enganyapastors, 47 
Epidalea calamita, 83 
Eriçó comú, 73 
Erinaceus europaeus, 73 
Erithacus rubecula, 54 
Erythromma lindenii, 86 
Erythromma viridulum, 86 
Escac ibèric, 85 
Escorxador, 62 
Esparver cendrós, 28 
Esparver d’espatlles negres, 9 
Esparver de l'aigua, 87 
Esparver d'espatlles negres, 27 
Esparver vulgar, 29 
Espectre clar, 87 
Espiadimonis blau, 86 
Espiadimonis de fanal, 86 
Esplugabous, 9, 12, 21 
Esquirol, 76 
Estornell negre, 64 
Estornell vulgar, 64 
Estrilda astrild, 11, 70 
Euchloe crameri, 84 
Eumodicogryllus bordigalensis, 88 
Euphydryas aurinia, 85 
Fagina, 74 
Faisà, 8, 18 
Falciot negre, 47 
Falciot pàl·lid, 47 
Falcó mostatxut, 30 
Falco naumanni, 9, 30 
Falcó pelegrí, 6, 30 
Falco peregrinus, 30 
Falco pregrinus, 6 
Falco subbuteo, 30 
Falco tinnunculus, 6, 30 
Faune bru, 85 
Faune gran, 84 
Faune ziga-zaga, 85 
Favonius quercus, 84 
Felis catus domesticus, 77 
Ferrer cama-negre, 86 
Ferrer cama-roig, 86 
Ficedula hypoleuca, 60 
Flamenc, 26 
Fotja vulgar, 10, 11, 32 
Fraret, 39 
Fratercula arctica, 39 
Fredeluga, 32 
Fringilla coelebs, 66 
Fringilla montifringilla, 66 
Fulica atra, 10, 11, 32 
Fumarell carablanc, 39 
Gafarró, 66 
Gaig, 64 
Gaig blau, 49 
Galerida cristata, 51 
Gallinago gallinago, 10, 37 
Gallinula chloropus, 31 
Gamarús, 6, 46 
Gamba roja vulgar, 37 

Gamba verda, 36 
Garrulus glandarius, 64 
Garsa, 64 
Gat domèstic, 77 
Gavià argentat, 6, 42 
Gavià argentat de potes roses, 41 
Gavià caspi, 42 
Gavià fosc, 6, 40 
Gavina capnegra, 40 
Gavina corsa, 40 
Gavina vulgar, 39 
Gavineta de tres dits, 12, 43 
Gavot, 12, 38 
Gegenes nostrodamus, 84 
Geneta, 75 
Genetta genetta, 75 
Glaucopsyche alexis, 84 
Glaucopsyche melanops, 84 
Gomphus pulchellus, 87 
Gonepteryx cleopatra, 84 
Gonepteryx rhamni, 84 
Gorjablanc, 74 
Gralla, 64 
Granota pintada, 83 
Granota verda, 83 
Graptemys ouachitensis, 81 
Gratapalles, 67 
Grill d’estiu, 88 
Grill d'arbust de potes llargues, 88 
Grill de camp, 89 
Gripau comú, 83 
Gripau corredor, 83 
Gripau d'esperons, 82 
Griseta mediterrània, 84 
Griva, 56 
Gryllus campestris, 89 
Guatlla, 17 
Guilla, 74 
Himantopus himantopus, 32 
Hipparchia fagi, 84 
Hipparchia fidia, 85 
Hipparchia statilinus, 85 
Hippolais polyglotta, 57 
Hirundo rustica, 52 
Hortolà, 67 
Hydrobates pelagicus, 19 
Hyla meridionalis, 83 
Iphiclides feisthamelii, 84 
Ischnura elegans, 86 
Ischnura graellsii, 86 
Ischnura pumilio, 86 
Issoria lathonia, 85 
Ixobrychus minutus, 20 
Laeosopis roboris, 84 
Lampides boeticus, 84 
Lanius collurio, 62 
Lanius senator, 63 
Larus argentatus, 41 
Larus audouinii, 40 
Larus cachinnans, 42 
Larus fuscus, 6, 40 
Larus melanocephalus, 40 
Larus michahellis, 6, 42 



ANUARI ORNITOLÒGIC I NATURALÍSTIC DE LA VALL DEL RIDAURA (COSTA BRAVA), 2022 
 

101/104 

Lasiommata megera, 85 
Leptidea sinapis, 84 
Leptotes pirithous, 84 
Lepus europaeus, 73 
Lestes virens, 86 
Lestrigonus schizogeneios, 90 
Libèl·lula ampla, 87 
Libèl·lula quadrimaculada, 87 
Libellula depressa, 87 
Libellula quadrimaculata, 87 
Libythea celtis, 84 
Limenitis camilla, 85 
Limenitis reducta, 85 
Lissotriton helveticus, 82 
Llangardaix ocel·lat, 78 
Llantió elegant, 86 
Llantió iberomagribí, 86 
Llantió petit, 86 
Llebre europea, 73 
Lleonada de matollar, 85 
Llimonera, 84 
Llop, 74 
Llúdriga, 75 
Lluer, 66 
Locustella naevia, 57 
Lophophanes cristatus, 61 
Lullula arborea, 51 
Luscinia megarhynchos, 54 
Lutra lutra, 75 
Lycaena phlaeas, 84 
Lysandra bellargus, 84 
Lysandra hispana, 84 
Lysmata nilita, 90 
Mallerenga blava, 61 
Mallerenga carbonera, 61 
Mallerenga cuallarga, 61 
Mallerenga emplomallada, 61 
Mallerenga petita, 61 
Malpolon monspessulanus, 80 
Maniola jurtina, 85 
Marbrada comuna, 84 
Margera comuna, 85 
Marroneta de l'alzina, 84 
Marroneta del roure, 84 
Martes foina, 74 
Martinet blanc, 22 
Martinet de nit, 11, 20 
Martinet dels esculls, 10, 22 
Martinet menut, 20 
Martinet ros, 21 
Mascarell, 19 
Mategatatxes, 60 
Mauremys leprosa, 78 
Melanargia lachesis, 85 
Meles meles, 75 
Melitaea cinxia, 85 
Melitaea deione, 85 
Melitaea didyma, 85 
Melitaea phoebe, 85 
Merla, 56 
Merla blava, 56 
Merlet comú, 84 
Merlet ruderal, 84 

Merops apiaster, 49 
Migradora dels cards, 85 
Milà negre, 27 
Milà reial, 27 
Milvus migrans, 27 
Milvus milvus, 27 
Mirallets, 85 
Mostela, 74 
Monticola solitarius, 56 
Morada, 84 
Morada del freixe, 84 
Morell cap-roig, 17 
Moreneta meridional, 84 
Morus bassanus, 19 
Mosquiter comú, 59 
Mosquiter de passa, 59 
Mosquiter pàl·lid, 59 
Motacilla alba, 53 
Motacilla cinerea, 53 
Motacilla flava, 53 
Murri de la pimpinella, 84 
Muscicapa striata, 60 
Mussol banyut, 6, 47 
Mussol comú, 6, 46 
Mustela nivalis, 74 
Myiopsitta monachus, 8, 44 
Myodes glareolus, 76 
Natrix astreptophora, 80 
Natrix maura, 80 
Neovison vison, 77 
Netta rufina, 9, 17 
Nimfa boscana, 85 
Nimfa dorment, 85 
Nimfa mediterrània, 85 
Nycticorax nycticorax, 11, 20 
Nymphalis antiopa, 85 
Nymphalis polychloros, 85 
Oca egípcia, 11, 69 
Ocell de tempesta, 19 
Ochlodes sylvanus, 84 
Oenanthe oenanthe, 56 
Òliba, 6, 45 
Onychogomphus forcipatus, 87 
Onychogomphus uncatus, 87 
Oreneta cuablanca, 52 
Oreneta cuarrogenca, 52 
Oreneta de ribera, 52 
Oreneta vulgar, 52 
Oriol, 62 
Oriolus oriolus, 62 
Orthetrum brunneum, 87 
Orthetrum cancellatum, 87 
Orthetrum coerulescens, 87 
Oryctolagus cuniculus, 73 
Otus scops, 6, 45 
Oxycephalus piscator, 91 
Oxygastra curtisii, 87 
Paó, 69 
Paó de dia, 85 
Papallona de la c blanca, 85 
Papallona de l'arboç, 85 
Papallona del lledoner, 84 
Papallona reina, 84 
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Papallona zebrada, 84 
Papamosques gris, 60 
Papilio machaon, 84 
Pararge aegeria, 84 
Pardal comú, 65 
Pardal de bardissa, 54 
Pardal roquer, 65 
Pardal xarrec, 65 
Parot blau, 87 
Parot cuanegre, 87 
Parot pruinós, 87 
Parus major, 61 
Passabarrancs comú, 87 
Passer domesticus, 65 
Passer montanus, 65 
Passerell comú, 66 
Patge de copa, 86 
Pavo cristatus, 69 
Pelobates cultripes, 82 
Pelophylax kl. grafi, 83 
Pelophylax perezi, 83 
Perdiu roja, 18 
Periparus ater, 61 
Petronia petronia, 65 
Phalacrocorax aristotelis, 6, 19 
Phalacrocorax carbo, 9, 19 
Phasianus colchicus, 8, 18 
Philinopsis depicta, 91 
Phoenicopterus roseus, 26 
Phoenicurus ochruros, 54 
Phoenicurus phoenicurus, 54 
Phylloscopus bonelli, 59 
Phylloscopus collybita, 59 
Phylloscopus trochilus, 59 
Pica pica, 64 
Pica-soques blau, 61 
Picot garser gros, 50 
Picot garser petit, 50 
Picot verd ibèric, 50 
Picus sharpei, 50 
Pieris brassicae, 84 
Pieris mannii, 84 
Pieris napi, 84 
Pieris rapae, 84 
Pigre gris, 10, 12, 33 
Pinctada imbricata, 91 
Pinsà borroner, 12, 67 
Pinsà comú, 66 
Pinsà mec, 66 
Pipa vinosa, 87 
Pit-roig, 54 
Piula dels arbres, 53 
Pixaví de lligacama, 87 
Pixaví estriat, 87 
Pixaví llis, 87 
Pixaví nervat, 87 
Platalea leucorodia, 12, 26 
Platycnemis acutipennis, 86 
Platycnemis latipes, 86 
Plegadis falcinellus, 26 
Pluvialis apricaria, 33 
Pluvialis squatarola, 10, 12, 33 
Pneumoderma cf mediterraneum, 92 

Podarcis liolepis, 78 
Polaines lívid, 86 
Polaines ruborós, 86 
Polla d’aigua, 31 
Polla pintada, 31 
Polygonia c-album, 85 
Polyommatus icarus, 84 
Polyommatus thersites, 84 
Pòntia comuna, 84 
Pontia daplidice, 84 
Porzana porzana, 31 
Prunella collaris, 10, 54 
Prunella modularis, 54 
Psammodromus algirus, 78 
Pseudophilotes panoptes, 84 
Ptyonoprogne rupestris, 52 
Puffinus mauretanicus, 18 
Puffinus yelkouan, 18 
Puput, 49 
Pyrgus armoricanus, 84 
Pyrgus malvoides, 84 
Pyronia bathseba, 85 
Pyronia cecilia, 85 
Pyronia tithonus, 85 
Pyrrhosoma nymphula, 86 
Pyrrhula pyrrhula, 12, 67 
Rallus aquaticus, 10, 31 
Rascló, 10, 31 
Raspinell comú, 61 
Rata comuna, 76 
Ratpenat de ferradura  petit, 71 
Rattus norvegicus, 76 
Regulus ignicapilla, 59 
Reineta meridional, 83 
Remiz pendulinus, 12, 62 
Repicatalons, 67 
Rhinechis scalaris, 79 
Rhinolophus hipposideros, 71 
Riparia riparia, 52 
Rissa tridactyla, 12, 43 
Rodadits de bassa, 87 
Roquerol, 52 
Rossinyol, 54 
Rossinyol bord, 57 
Rumina decollata, 93 
Safranera de l'alfals, 84 
Sageta negra, 84 
Sagnador escarlata, 87 
Salamandra comuna, 82 
Salamandra salamandra, 82 
Saltabardisses cintada, 85 
Saltabardisses de solell, 85 
Saltabardisses europea, 85 
Saltamartí bru ibèric, 88 
Saltarel·la menuda, 88 
Sargantana cuallarga, 78 
Sargantana iberoprovençal, 78 
Satyrium esculi, 84 
Satyrium ilicis, 84 
Saxicola rubetra, 55 
Saxicola rubicola, 56 
Sciurus vulgaris, 76 
Scolopax rusticola, 37 
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Senglar, 75 
Sepiana sepium, 88 
Serinus canaria var. domestica, 70 
Serinus serinus, 66 
Serp blanca, 79 
Serp d'aigua, 80 
Serp de collaret, 80 
Serp llisa meridional, 79 
Serp verda, 80 
Sitta europaea, 61 
Spialia sertorius, 84 
Sterna sandvicensis, 39 
Streptopelia decaocto, 43 
Streptopelia turtur, 44 
Strix aluco, 6, 46 
Sturnus unicolor, 64 
Sturnus vulgaris, 64 
Sus scrofa, 75 
Sylvia atricapilla, 59 
Sylvia cantillans, 58 
Sylvia communis, 58 
Sylvia melanocephala, 58 
Sylvia undata, 58 
Sympetrum fonscolombii, 87 
Sympetrum meridionale, 87 
Sympetrum sinaiticum, 87 
Sympetrum striolatum, 87 
Tachybaptus ruficollis, 18 
Tadorna tadorna, 14 
Tallanassos gros, 87 
Tallanassos petit, 87 
Tallareta cuallarga, 58 
Tallareta vulgar, 58 
Tallarol capnegre, 58 
Tallarol de casquet, 59 
Tallarol de garriga, 58 
Talpó roig, 76 
Tarentola mauritanica, 78 
Tecla, 84 
Teixidor, 12, 62 
Terrerola vulgar, 10, 51 
Territ gros, 12, 34 
Territ menut, 35 
Territ variant, 34 
Tessellana tessellata, 88 
Thecla betulae, 3, 84 
Thymelicus acteon, 84 
Timon lepidus, 78 
Titella, 53 
Toixó, 75 
Tomares ballus, 84 
Tord ala-roig, 56 
Tord comú, 56 

Torlit, 32 
Tornassolada petita, 85 
Tórtora, 43, 44 
Tórtora turca, 43 
Tortuga d'aigua americana, 81 
Tortuga de l’Ouachita, 81 
Tortuga de rierol, 78 
Tòtil comú, 82 
Trachemys scripta, 81 
Tringa glareola, 37 
Tringa nebularia, 36 
Tringa ochropus, 36 
Tringa totanus, 37 
Trist, 57 
Trithemis annulata, 87 
Tritó palmat, 82 
Tritó verd, 82 
Triturus marmoratus, 82 
Troglodytes troglodytes, 54 
Tudó, 43 
Turdus iliacus, 56 
Turdus merula, 56 
Turdus philomelos, 56 
Turdus viscivorus, 56 
Turquesa europea, 84 
Turquesa meridional, 84 
Tursiops truncatus, 76 
Tyto alba, 6, 45 
Ullblau, 86 
Ullviu petit, 86 
Upupa epops, 49 
Valona, 37 
Vanellus vanellus, 32 
Vanessa atalanta, 85 
Vanessa cardui, 85 
Vellutada del salze, 85 
Verdeta d'ull blanc, 84 
Verdeta d'ull ros, 84 
Verdum, 66 
Vidriol, 79 
Vimetaire occidental, 86 
Visó americà, 77 
Vulpes vulpes, 74 
Xarrasclet, 16 
Xarxet comú, 10, 15 
Xatrac becllarg, 39 
Xibec, 9, 17 
Xivita, 36 
Xivitona, 35 
Xoriguer comú, 6, 30 
Xoriguer petit, 30 
Xoriguer petit, 9 
Xot, 6, 45 
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