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Treball guardonat amb el premi (ex-aequo) Enric Descayre i Salgas d'Investigació
i Recerca dels desens Premis Àncora, 2009.

Per més detalls, consultar el web del setmanari Àncora, a l’adreça:
http://www.setmanariancora.com/index.php
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Citació bibliogràfica recomanada.
Obra completa: Alvarez-Cros, C. (coord.). 2010. Anuari ornitològic de la vall del Ridaura
(Costa Brava), 1999 - 2008. Àncora, Suplement del núm.: 3.143. Associació Cultural
Bitàcola, Sant Feliu de Guíxols. Versió digital:
www.ocellsvallridaura.comxa.com/Anuaris/Anuari_vall_Ridaura_1999_2008.pdf
Espècie concreta, exemple: Bas, J. 2005. Xarrasclet (Anas querquedula) in: AlvarezCros, C. (coord.). 2010. Anuari ornitològic de la vall del Ridaura (Costa Brava), 1999 2008. Àncora, Suplement del núm.: 3.143. Associació Cultural Bitàcola, Sant Feliu de
Guíxols. Versió digital:
www.ocellsvallridaura.comxa.com/Anuaris/Anuari_vall_Ridaura_1999_2008.pdf
Foto portada: Gavians argentats (Larus michahellis), a la costa de Sant Feliu de
Guíxols, el 7.IX.2006; un d’ells, nascut i anellat (B1NN) a la illa de l’Aire, a Menorca. (C.
Alvarez)
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INTRODUCCIÓ
La vall del Ridaura està situada a la Costa Brava, a l’extrem sud del Baix Empordà.
Resta relativament allunyada dels punts més importants, ornitològicament parlant, del
nostre país. Per aquest motiu, la majoria d’ornitòlegs l’obvien i dirigeixen la seva
atenció cap als indrets més emblemàtics, com poden ser els aiguamolls
empordanesos. Això ha suposat que, històricament, els coneixements sobre l’avifauna
de la vall hagin estat pràcticament nuls. Es pot dir que les primeres dades serioses
corresponen a escasses i esporàdiques observacions fetes moltes d’elles per ornitòlegs
estrangers, a les dècades dels 50 i 60, mentre passaven uns dies de vacances a casa
nostra. No és fins als anys 80, que algunes persones de la vall varen començar a
iniciar-se en el món de l’ornitologia. El procés d’evolució d’aquesta afició incipient, les
va portar a associar-se i constituir el Grup de Natura Sterna. Aquesta associació, entre
altres coses, produí un intercanvi i ampliació de coneixements. A més, alguns dels seus
membres, després del corresponent període de formació, assoliren la categoria
d’anelladors experts. Aquest fet va permetre endegar campanyes d’anellament científic
d’ocells a partir de 1990, la qual cosa generà una gran quantitat de dades i, el que és
més important, consolidà el grup d’estudi i el portaren a profunditzar en la seva
formació.
Fa deu anys, a les darreries del segle passat, els coneixements sobre l’avifauna de la
vall del Ridaura varen ser resumits al llibre Els ocells de la vall del Ridaura (Alvarez,
1999), publicació que serveix de base a aquest document. Les noves espècies
detectades a la zona des de l’aparició d’aquesta publicació fins a 2006, varen ser
relacionades a sengles articles de la revista L’Arjau de l’Arxiu municipal de l’Ajuntament
de Sant Feliu de Guíxols (Alvarez, 2004 i Alvarez, 2006). Paral·lelament, a partir de
març de 2005, al web Actualització del catàleg dels ocells de la vall del Ridaura
(Alvarez, 2005-2009), es recull de manera continuada les observacions ornitològiques
més interessants i els resultats dels treballs de recerca ornitològica que s’estan duent a
terme a la vall. Això no obstant, aquest web no està pensat per a la consulta de dades
per espècie ja que l’ordenació de les mateixes, en format de noticiari mensual, fa difícil
aquesta mena de consultes. Així, apart de la dificultat de consulta, de 1999 a 2005,
l’única informació sobre les observacions ornitològiques d’aquesta zona és la que figura
als anuaris ornitològics catalans. Aquestes publicacions però, per raons d’espai, no
poden recollir moltes citacions d’interès local que, per tant, resten inèdites. Per fi, les
noves dades obtingudes durant aquests deu anys fan aconsellable revisar l’estatus
definit al llibre d’Alvarez, d’algunes de les espècies i definir el de les de nova detecció.
El present document neix, doncs, amb la voluntat d’omplir aquests buits.
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.
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ÀMBITS GEOGRÀFIC I TEMPORAL
En aquest document, per vall del
Ridaura, s’entén l’àrea (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)
i la part de mar prospectable des de la
costa (Fig. 1).
Tal com figura al títol, l’espai temporal
abraça deu anys, des de 1999 fins a
2008, ambdós inclosos. Malgrat això,
també
s’ha
recuperat
algunes
comptades citacions antigues que no
havien estat recollides als treballs
citats abans.
Fig. 1. Límits, en verd, de la vall del Ridaura
(Adaptat de: Generalitat de Catalunya, 2008)

METODOLOGIA D’OBTENCIÓ DE DADES
La gran majoria de les dades provenen de comunicacions personals, fruit d’una activitat
d’observació ornitològica regular i constant, encara que no professionalitzada. Hi ha,
també, unes poques dades extretes de fonts bibliogràfiques. La tercera font, correspon
a l’obtenció d’observacions durant 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 anellats. Durant aquests darrers deu
anys, la tasca d’anellament que es duia a terme a la vall a càrrec d’alguns membres del
Grup de Natura Sterna, ha disminuït dràsticament fins a ser quasi inexistent (Fig. 2).
Aquest fet ha comportat que moltes espècies d’ocells de mida petita, difícils de detectar
per observació directa, no tinguin cap citació addicional des de 1998.

ANY
Fig. 2. Nombre d’ocells anellats anualment pel Grup de Natura Sterna, a la vall del Ridaura.
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D’altra banda, des de 2003 s’ha començat una labor sistemàtica de lectura d’anelles a
distància amb telescopi, centrada en el gavià argentat (Larus michahellis). Aquesta
tasca ha portat associada, com a conseqüència, la detecció d’espècies més o menys
escasses que freqüenten els mateixos ambients que el gavià argentat.
- Projectes coordinats per l’Institut Català d’Ornitologia (ICO). Durant aquest període,
diverses persones han col·laborat en diversos projectes endegats per l’ICO. S’ha portat
a terme els treballs de camp per a Atles dels ocells nidificants de Catalunya 1999-2002
i per a, l’encara inèdit, Atles dels ocells de Catalunya a l’hivern, 2006 – 2009. Des de
2002, s’ha endegat fins a tres recorreguts pel Seguiment dels Ocells Comuns de
Catalunya (SOCC). Al 2004 es va fer un seguiment d’aus planadores durant el pas de
tardor, emmarcat dins el projecte PERNIS. Es va constatar però, que la nostra vall no
es troba dins les principals rutes migratòries d’aquesta mena d’aus (Herrando i Baltà in
Aymí i Gargallo, 2005) i els pobres resultats obtinguts front l’esforç esmerçat van fer
abandonar el seguiment. En tot cas, durant els següents anys s’ha fet algunes jornades
aïllades d’observació que han confirmat els resultats del 2004.
- Censos. Des de 1999 s’ha participat ininterrompudament en la realització dels censos
anuals internacionals d’aus aquàtiques i marines hivernants, coordinats pel
Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya.
- Altres. També s’ha iniciat una certa recerca d’ocells marins des de la costa, encara
que de manera irregular i escassa. És segur que una major intensitat i regularitat
d’aquesta mena de prospecció, a l’hivern i durant els passos migratoris, aportaria la
detecció d’espècies noves i incrementaria el nombre de citacions d’altres de les que es
disposa de poca informació. Aquesta afirmació se suporta en el fet que, a una població
tant propera com Palamós, on s’hi ha desenvolupat aquesta tasca, tant sols durant el
2007 s’ha detectat: becplaner (Platalea leocorodia), remena-rocs (Arenaria interpres),
paràsit cuaampla (Stercorarius pomarinus) i gavinot (Larus marinus), espècies mai
citades a la vall. I també, bec de serra mitjà, (Mergus serrator), calàbria agulla (Gavia
arctica), ocell de tempesta (Hydrobates pelagicus), garsa de mar (Haematopus
ostralegus), gavina capblanca (Larus genei) i fumarell negre (Chlidonias niger) (Oller i
Barriocanal, 2008), espècies amb dades molt escasses a la vall.
Per fi, s’ha d’esmentar l’increment de la recerca de rapinyaires nocturns, centrada en el
duc (Bubo bubo), la qual cosa ha suposat un més gran coneixement d’aquest grup
d’aus a casa nostra.

ESTRUCTURA
Totes i cadascuna de les 260 espècies d’aus de les que s’ha tingut notícia a la vall del
Ridaura, així com els tres cassos d’ocells fruit de creuaments interespecífics, es
relacionen en dues llistes. La primera o llistat general, inclou les espècies de presència
natural a casa nostra (237). A la segona es llisten les espècies exòtiques i/o escapades
de captivitat (23). Cal aclarir que, al llistat general s’ha inclòs espècies que, malgrat ser
exòtiques, com l’ànec mandarí (Aix galericulata), el faisà (Phasianus colchicus) o la
cotorreta de pit gris (Myiopsitta monachus), mantenen poblacions autosuficients i/o
provenen d’algunes poblacions autosuficients més o menys properes.
Les citacions recollides al present anuari es presenten agrupades per espècies.
L’ordre i la taxonomia emprats segueixen les recomanacions del Comitè Taxonòmic de
la Association of European Records and Rarities Committees (AERC TAC, 2003). En
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primer lloc trobem el nom català de l’espècie emprat a la Llista patró dels ocells de
Catalunya (Clavell i altres, 2006). Immediatament sota seu, el nom científic. Els noms
apareixen en color grana en el cas de tractar-se d’una espècie de nova detecció, que
no figurés al llibre Els ocells de la vall del Ridaura. 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 agrupades per anys. Per a cada citació es
dóna la següent informació: nombre, edat i sexe dels exemplars, 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) (Alvarez i altres,
2008), el CAC (Comitè Avifaunístic Català) (Clavell i altres, 2006) o el CR-SEO (Comité
de Rarezas de la Sociedad Española de Ornitología) (Dies i altres, 2008), que no hagin
estat homologades, es presenten en lletra de color gris i duen una nota explicativa
d’aquest fet. Les homologades, inclouen una nota on es detalla el fet i el número de
l’homologació.
Els criteris emprats en la selecció i inclusió de dades han estat els següents:
-

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

-

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

-

Numèrics: xifres més elevades del que és habitual a la zona.

-

Reproductius: dades de nidificació a la zona.

-

Etològics: comportaments d’interès o poc habituals.

-

Morfològics: ocells amb formes o coloracions atípiques.

El dilatat espai de temps que abraça aquest recull i la limitació d’espai, han fet que
s’hagués de ser molt selectiu i només incloure les observacions més interessants. Per
aquest motiu, de la majoria d’espècies comuns a la vall, sense canvis significatius en el
seu estatus o sense observacions destacables, no hi ha citacions.
Totes les imatges que il·lustren alguns dels textos s’han pres a la vall durant aquest
període de deu anys i, quan corresponen a alguna de les observacions citades, es
marquen al text amb un asterisc: *.
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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LLISTAT GENERAL
Oca vulgar __________________________________________________________
Anser anser
Apart del de la citació següent, només es coneix la d’un estol d’uns trenta exemplars
que s’aturaren prop de a la bassa del Dofí de Castell d’Aro una nit d’abril de 1996.
Estatus: migrant molt escàs i irregular.
2007. Un estol sobre el casc urbà de Castell d’Aro la nit del 5.II en direcció SE (JRG).
Ànec blanc __________________________________________________________
Tadorna tadorna
Apart del de la citació següent, només es té
constància de dues observacions del mes de
setembre de 1988 i 1991.
Estatus: migrant molt escàs i irregular.
2008. Un exemplar adult als estanys de les Escoles
de Platja d’Aro, del 21.XI al 22.XI (CAC)*.

Ànec mandarí ________________________________________________________
Aix galericulata
Nova espècie a la vall. Els ocells observats, probablement pertanyen a alguna població
nidificant a algun país europeu (Gran Bretanya, Holanda, Suïssa) on l’espècie manté
poblacions autosuficients (Clavell, 2002).
Estatus: accidental.
2000. Dos mascles i una femella a la bassa del Dofí
de Castell d’Aro, del 25.XII al 27.XII (MAC, CAC,
JBL)*. Citació homologada pel CR-SEO amb el núm.
2.632 (De Juana i altres, 2002).
2003 - 2004. Una femella a la bassa del Dofí de
Castell d’Aro, del 31.XII.2003 a l’1.I.2004 (CAC, DVS,
JRG). Citació homologada pel CR-SEO amb el núm.
3.314 (De Juana i altres, 2005).
Ànec xiulador ________________________________________________________
Anas penelope
Apart del de les citacions següents, només se’n coneixia dues més de tardor de 1991 i
1992 a la bassa del Dofí de Castell d’Aro.
Estatus: hivernant i migrant molt escàs i irregular.
2001. Una femella a la bassa del Dofí de Castell
d’Aro del 16.XII al 23.XII (JBL, CAC, MAC, JRG)*.
2004 - 2005. Una femella a la desembocadura del
Ridaura del 23.X.2004 al 13.III.2005 (CAC).
2005 - 2006. Una femella als estanys de les Escoles
de Platja d’Aro del 23.X.2005 a l’11.III.2006 (CAC).
2006. Una femella a la bassa del Dofí de Castell
d’Aro, el 15.X (CAC).
Ànec griset __________________________________________________________
Anas strepera
L’única citació coneguda data de l’octubre de 1993. No es coneix cap nova citació
d’aquesta espècie.
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Estatus: migrant esporàdic.
Xarxet comú _________________________________________________________
Anas crecca
El seu nombre fluctua segons la disponibilitat hivernal d’espais inundats adients.
Estatus: hivernant i migrant escàs però regular.
1999. A la bassa del Dofí de Castell d’Aro, els dos mascles de l’any anterior, fins el
13.II (CAC), dos mascles des del 18.XII; un hi romangué fins a final d’any (CAC)*.
2001. A la bassa del Dofí de Castell d’Aro, una femella del 2.XII al 9.XII (CAC, JRG),
tres exemplars el 15.XII, tres exemplars (una femella, un mascle adult i un jove mudant)
del 22.XII al 24.XII (CAC, JBL, JRG, MAC).
2002. A la bassa del Dofí de Castell d’Aro, la femella de l’any anterior, fins el 16.II
(CAC), una parella (la femella, anellada a la pota esquerra) el 24.II (CAC).
2003. A la bassa del Dofí de Castell d’Aro, una femella
del 18.I al 8.II (CAC), una femella del 25.XII al 31.XII
(CAC).
2004. A la bassa del Dofí de Castell d’Aro, una femella
del 3.I al 4.I (CAC).
2005. A la bassa del Dofí de Castell d’Aro, una femella
del 18.I al 8.II (CAC), una femella el 24.IX (CAC), una
femella del 18 al 24.XII (CAC)..
Als estanys de les Escoles de Platja d’Aro, un mascle
del 6.XI al 5.XII (CAC), cinc exemplars el 24.XII, dos mascles el 31.XII (CAC).
2006. Als estanys de les Escoles de Platja d’Aro, entre 20 i 22 exemplars del 12.II al
26.III; xifra rècord a la vall (CAC), una parella del 13.X al 14.X (CAC), cinc exemplars el
21.X (CAC), sis exemplars de 18.XI al 19.XI (CAC), un exemplar el 25.XI (CAC), tres
exemplars el 3.XII (CAC).
2007. Dos exemplars als estanys de les Escoles de Platja d’Aro 3.III (CAC).
Ànec collverd ________________________________________________________
Anas platyrhynchos
Aquesta espècie s’ha convertit en comuna a la vall després de la reintroducció
efectuada el 1990. Actualment, cria, principalment, al Ridaura, als estanys de les
Escoles, a la bassa del Dofí i a les basses de Panedes. Probablement, durant els
passos migratoris i a l’hivern ens arribin ocells forans. Alguns exemplars presenten
indicis de manca de puresa racial.
Estatus: resident i nidificant relativament comú.
1999. Una femella amb set petits d’uns deu dies a la bassa del Dofí, l’1.V (CAC).
S’observà una còpula a la bassa del Dofí, el 19.IX (CAC).
2000. Una femella amb set petits a la bassa del Dofí, el 5.IV (CAC).
2001. Una femella amb sis petits a la bassa del Dofí, el 15.IV (CAC).
2002. A la bassa del Dofí de Castell d’Aro, el 3.II, dues femelles fan moviments típics
de parada nupcial, que acaben en simulació de còpula. Poc abans, dos mascles
empaitaven una altra femella que fuig volant seguida dels pretendents (CAC).
2003. Una femella amb cinc petits a la bassa del Dofí, el 18.IV (CAC).
2004. Una femella amb onze petits a la bassa del Dofí, el 8.IV (CAC, JRG).
Més de 160 exemplars a la desembocadura del Ridaura, el 12.IX. Xifra rècord a la vall
(CAC).
2005. Gran mortaldat a la desembocadura del Ridaura durant el mes d’agost,
probablement deguda a un brot de botulisme (CAC).
2007. Una femella amb cinc petits a la bassa del Dofí, el 5.IV (CAC).
2008. Una femella amb vuit petits a la bassa del Dofí, el 12.IV (CAC). A l’estiu, un brot
de botulisme quasi fa desaparèixer la població de la vall (CAC, JRG).
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Ànec cuallarg ________________________________________________________
Anas acuta
Només es té constància de tres exemplars solitaris: un als estanys de les Escoles de
Platja d’Aro, al març de 1992 i dos a la tardor dels anys 1994 i 1996, a la bassa del
Dofí. No es coneix cap nova citació d’aquesta espècie.
Estatus: migrant esporàdic.
Xarrasclet ___________________________________________________________
Anas querquedula
Estatus: migrant escàs i irregular, sobre tot durant el pas prenupcial.
2000. A la bassa del Dofí de Castell d’Aro, un exemplar jove o femella del 19.VIII al 9.IX
(CAC, MAC, JBL).
2001. A la bassa del Dofí de Castell d’Aro, cinc exemplars (2 mascles i tres femelles),
de l’11.IV al 16.IV (CAC)
2005. A la bassa del Dofí de Castell d’Aro, una parella, el 3.V (JBL).
2006. Als estanys de les Escoles de Platja d’Aro, tres exemplars del 18.III al 25.III
(CAC), cinc exemplars del 26.III al 9.IV (CAC, JBL. JRG), un mascle el 13.IV (CAC).
Ànec cullerot ________________________________________________________
Anas clypeata
Apart del de les citacions següents, només se’n coneix dues més del pas postnupcial
de 1990 i 1991 a la bassa del Dofí de Castell d’Aro.
Estatus: hivernant i migrant molt escàs i irregular.
1999. Dos exemplars a la bassa del Dofí de Castell
d’Aro, el 18.VII (CAC).
2004 - 2005. Una femella a la desembocadura del
Ridaura, del 24.XII.2004 al 13.III.2005. (CAC).
2007. Un mascle jove a la desembocadura del
Ridaura del 13.I al 25.II (CAC).
2008. Un mascle a la bassa del Dofí de Castell
d’Aro, el 4.III (JBL). Un mascle a la desembocadura
del Ridaura, del 20.III al 22.III (CAC)*.
Morell cap-roig _______________________________________________________
Aythya ferina
Apart del de les citacions següents, només se’n
coneix una del pas postnupcial de 1995 a la bassa
del Dofí de Castell d’Aro.
Estatus: migrant molt escàs i irregular.
2000. A la bassa del Dofí de Castell d’Aro, un
mascle del 2.V al 4.V (JRG), un altre mascle, el
18.XI (CAC).
2004. Una femella a la desembocadura del Ridaura
el 3.X (CAC)*.
Éider _______________________________________________________________
Somateria mollissima
Només hi ha dues citacions de l’octubre del 1988. No es coneix cap nova citació
d’aquesta espècie.
Estatus: migrant esporàdic.
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Bec de serra mitjà ____________________________________________________
Mergus serrator
Apart del de la citació següent, només se’n coneix dues més del gener dels anys 1992 i
1996, font les costes de Castell-Platja d’Aro.
Estatus: divagant hivernant molt escàs i irregular.
2000. Una femella a la Conca, el 31.XII (CAC, MAC).
Perdiu roja __________________________________________________________
Alectoris rufa
Els seus efectius estan del tot determinats pels alliberaments que realitza el col·lectiu
de caçadors. Es pot afirmar que no hi ha poblacions salvatges a l’àrea d’estudi.
Estatus: espècie escassa però regular.
1999. Un exemplar al circuit de la Mongeta, a Castell d’Aro, el 3.VII (CAC).
2000. Un exemplar a la carretera de Tossa, el 8.I (CAC). Una parella prop del Tenis
d’Aro, el 21.V (CAC). Un exemplar als horts de Castell d’Aro, el 17.XII (CAC).
2002. 6 exemplars a un camp a tocar del casc urbà de Santa Cristina d’Aro, el 3.II
(CAC).
2004. Als horts de Castell d’Aro, un exemplar el 12.IV (CAC), dos exemplars l’1.V
(CAC). Un exemplar a tocar de l’abocador de Solius, el 6.XII (CAC).
2007. Dos exemplars al costat del Ridaura, a l’alçada del pont del Remei, a Castell
d’Aro, el 3.III (CAC). Als horts de Castell d’Aro, dos exemplars el 10.III (CAC), dos
exemplars el 12.V (CAC), cinc exemplars el 16.IX (CAC), tres exemplars el 25.XI
(CAC).
2008. Als horts de Castell d’Aro, un exemplar el 29.III (CAC), sis exemplars, el 29.XI
(CAC).
Guatlla ______________________________________________________________
Coturnix coturnix
Estatus: migrant molt escassa i irregular. No hi ha notícies de nidificació recent a la vall.
1999. Un exemplar cantant a Solius, el 26.VI (MAC).
2005. Un exemplar cantant a Castell d’Aro, el 29.IV (CAC).
Faisà _______________________________________________________________
Phasianus colchicus
Els seus efectius estan del tot determinats pels alliberaments que realitza el col·lectiu
de caçadors. Algunes parelles crien als voltants dels estanys de les Escoles de Platja
d’Aro i als horts de Castell d’Aro.
Estatus: resident escàs.
Calàbria petita _______________________________________________________
Gavia stellata
Nova espècie a la vall.
Estatus: Poc estudiat. Podria tractar-se d’un migrant i hivernant molt escàs i irregular.
2006. Un exemplar front el port de Sant Feliu de Guíxols, el 14.I (DVS, MCD).
Calàbria agulla _______________________________________________________
Gavia arctica
Només es té documentada la citació de dos exemplars front el Cavall Bernat, el març
de 1988. No es coneix cap nova citació d’aquesta espècie.
Estatus: divagant hivernal molt escàs i irregular.
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Calàbria grossa ______________________________________________________
Gavia immer
Apart del de la citació següent, només se’n coneix una del desembre de 1997 al port de
Sant Feliu de Guíxols i homologada pel CAE amb el núm. 2 (Alvarez i altres, 2007a)
Estatus: divagant hivernant molt escàs i irregular.
2005. Un exemplar en vol front la punta de Garbí, a Sant Feliu de Guíxols, el 26.XII
(DVS). Citació no enviada a homologar al CAE.
Cabusset ____________________________________________________________
Tachybaptus ruficollis
Si no s’especifica altra cosa, les dates de les citacions de més avall corresponen a la
primera observació dels polls.
Estatus: resident i nidificant escàs. Un increment de la prospecció ha aportat noves
observacions de cria. Regular com hivernant i en migració.
1999. Una parella crià a la bassa del Dofí de Castell d’Aro i tregué endavant dues
llocades, una de tres polls (22.V) i una altra de sis (3.VII) (CAC).
2000. Una parella crià a la bassa del Dofí de Castell d’Aro i tregué endavant dues
llocades, una de tres polls (6.IV) i una altra de sis (23.VII) (CAC).
2007. Una parella crià als estanys de les Escoles de Platja d’Aro i tregué endavant sis
petits (27.V). La majoria de les preses d’aquesta parella eren crancs de riu americà.
Nova localitat de cria (CAC).
2008. Una parella crià a la bassa de la costa de
l’Alou i tregué tres petits endavant (1.V). Nova
localitat de cria (CAC). Al mateix lloc s’observà un
adult covant una segona posta, el 23.VI (CAC)*.
Set exemplars adults a la bassa de can Perera de
Panedes, Llagostera, l’1.V (CAC).
Una parella crià als estanys de les Escoles de
Platja d’Aro i s’observà un adult amb, almenys dos
petits, el 28.VI; el 5.VII s’observà la parella amb,
almenys, set polls (CAC).
Una parella amb quatre petits a un dels estanys del golf Mas Nou, el 8.VIII.
Probablement es tractés d’una segona posta ja que, al mateix estany, hi havia un
juvenil completament plomat. Nova localitat de cria (JRG, CAC).
Cabussó emplomallat _________________________________________________
Podiceps cristatus
Estatus: hivernant i migrant escàs i irregular.
2005. Dos exemplars front el camí de ronda de S’Agaró, el 25.III (DVS).
2007. Tres exemplars front la punta de Garbí, en vol costa amunt, el 31.III (CAC). Un
exemplar a la badia de Sant Pol, el 27.XII (CAC).
2008. Un exemplar a la badia de Sant Pol, el 12.I (CAC).
Cabussó collnegre ____________________________________________________
Podiceps nigricollis
Estatus: hivernant i migrant escàs i irregular.
1999. Un exemplar front punta Prima, a Platja d’Aro, el18.XII (MAC).
2000. Un exemplar a una de les basses del golf de Mas Nou, a Castell d’Aro, el 10.IX
(JRG).
2005. Un exemplar front el camí de ronda de S’Agaró, el 19.III (MAC).
2006. Un exemplar mudant a plomatge nupcial, pescava prop la punta d'en Pau, el 2.IV
(MDS).
2008. Un exemplar front la punta de Garbí de Sant Feliu de Guíxols, el 2.XI (CAC).
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Baldriga cendrosa ____________________________________________________
Calonectris diomedea
Estatus: migrant regular, escassa a l’estiu.
2006. Dos exemplars front la punta de Garbí de Sant Feliu de Guíxols, el 25.XI. Data
molt tardana per l’espècie (DVS).
2008. Intens pas costa amunt front la punta de Garbí de Sant Feliu de Guíxols, l’11.X.
En cinc minuts (7h 45’ – 7h 50’) es comptà 114 ocells (CAC).
Baldriga balear _______________________________________________________
Puffinus mauretanicus
De vegades, sobre tot a l’hivern, se’n pot observar estols mixtes amb l’espècie següent,
molt nombrosos.
Estatus: abundant durant els passos migratoris i a l’hivern.
1999. Estol mixt (Puffinus mauretanicus / yelkouan) d’uns 1000 exemplars a la badia de
Platja d’Aro, del 17.XII al 26.XII. Majoritàriament eren balears (JRG, CAC).
2000. Estol mixt (Puffinus mauretanicus / yelkouan) d’uns 300 exemplars a la badia de
Platja d’Aro, el 30.XII. Majoritàriament eren balears (CAC).
2005. Estol mixt (Puffinus yelkouan / mauretanicus) d’entre 100 i 150 exemplars a la
badia de Platja d’Aro, el 5.XII (CAC).
2008. Intens pas costa amunt front la punta de Garbí de Sant Feliu de Guíxols, el 3.V,
des que s’arribà al lloc d’observació, a les 6h 45’ fins a les 7h 20’, que cessà totalment.
En cinc minuts (6h 55’ – 7h 00’) es varen comptar 322 ocells. Aproximadament només
el 10% eren baldrigues mediterrànies (CAC).
Baldriga mediterrània _________________________________________________
Puffinus yelkouan
De vegades, sobre tot a l’hivern, se’n pot observar estols mixtes amb l’espècie anterior,
molt nombrosos.
Estatus: abundant durant els passos migratoris i a l’hivern; escassa a l’estiu.
1999. Estol mixt (Puffinus mauretanicus / yelkouan) d’uns 1000 exemplars a la badia de
Platja d’Aro, del 17.XII al 26.XII. Majoritàriament eren balears (JRG, CAC).
2000. Estol mixt (Puffinus mauretanicus / yelkouan) d’uns 300 exemplars a la badia de
Platja d’Aro, el 30.XII. Majoritàriament eren balears (CAC).
2005. Estol mixt (Puffinus yelkouan / mauretanicus) d’entre 100 i 150 exemplars a la
badia de Platja d’Aro, el 5.XII (CAC).
Ocell de tempesta ____________________________________________________
Hydrobates pelagicus
Nova espècie a la vall
Estatus: poc estudiat, probablement es tracti d’un migrant regular, encara que escàs.
2007. 5 exemplars front la punta de Garbí de Sant Feliu de Guíxols, el 22.IV (DVS).
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 exemplars immadurs.
2001. Un segon any trobat a la platja gran de Platja d’Aro, el 10.VI (JRG).
2004. Un segon any trobat ferit a la platja gran de Platja d’Aro, el 6.VII (JRG).
2006. Vuit exemplars (5 2n. any, 2 3r. any i un 4rt. Any) front la punta de Garbí de Sant
Feliu de Guíxols, el 20.VI (CAC).
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Corb marí gros _______________________________________________________
Phalacrocorax carbo
Com a resultat de la lectura d’anelles, sembla ser que els
ocells que ens visiten provenen del nord d’Europa.
Estatus: abundant durant l’hivern i els passos migratoris.
2006. 126 exemplars a l’ajocador de can Pei, Sant Feliu de
Guíxols, el 14.I; màxima concentració detectada a la vall. El
mateix dia, 28 exemplars al dormidor de les Sofreres – cala
Jonca (JRG, CAC).
El 28.XII, al dormidor de can Pei, es va llegir parcialment
una anella metàl·lica sueca (CAC)
2006 – 2008. El mateix exemplar, marcat com a poll a
Dinamarca el 2001 amb anella de plàstic llegible a distància
(T4J), va ser detectat tres hiverns consecutius: els dies 14 i
21.I.2006 al dormidor de les Sofreres – cala Jonca i els dies 24.III.2007 i 10.II.2008 al
S’Adolitx (CAC)*.
Corb marí emplomallat ________________________________________________
Phalacrocorax aristotelis
Confirmada la cria d’un màxim de dues parelles a la costa sud de Sant Feliu de
Guíxols.
Estatus: resident, relativament abundant durant tot l’any.
2002. Fins a 27 exemplars s’ajoquen a la punta d’en Bosch de Sant Feliu de Guíxols,
l’1.VI (JRG).
1999 – 2008. Una parella cria prop de can Pei (JHC, RCB). (Martínez, 2002; Aymí i
Herrando, 2003; Aymí i Herrando, 2005; Sales, 2006; Estrada i Anton, 2007; Gutierrez,
2006; Gutiérrez, 2007).
2004. 19 exemplars al dormidor de la punta d’en Bosch, a
Sant Feliu de Guíxols, el 17.I (JRG, OAP).
2005. Al dormidor de les Sofreres – cala Jonca de Sant Feliu
de Guíxols, 23 exemplars el 8.X (CAC), 18 exemplars el 15.X
(CAC).
2006. Una parella crià a la cala del Vigatà. No es descarta
que ho hagués fet amb anterioritat, sense haver estat
detectada (JHC, RGB) (Gutierrez, 2006). 18 exemplars a la
cala del Vigatà de Sant Feliu de Guíxols, el 8.X (CAC).
2007. Una parella crià a la cala del Vigatà. El 30.XII.2006 els
adults ja visitaven el niu i el 10.III ja hi havia tres polls (CAC)*.
2008. Malgrat que el 24.XII.2007 s’observà un adult aportant
material al niu de la cala del Vigatà, aquest any no hi varen criar. La parella de can Pei
canvià el niu d’ubicació (CAC).
24 exemplars a la cala del Vigatà de Sant Feliu de Guíxols, el 8.IX; xifra rècord (CAC).
El 27.XII, almenys un adult dins el niu de la cala del Vigatà (CAC).
Martinet menut _______________________________________________________
Ixobrychus minutus
Estatus: migrant molt escàs i irregular, present, sobre tot, durant el pas prenupcial.
1999. Un mascle a la bassa del can Llaurador, a Solius el 25.IV (JRG).
2002. Una parella a la bassa del Dofí de Castell d’Aro, el 4.V (CAC).
2007. Un mascle als estanys de les Escoles de Platja d’Aro del 7.IV al 8.IV (CAC)
2008. Als estanys de les Escoles de Platja d’Aro, un exemplar el 22.IV (JBL), un mascle
el 28.VI (CAC), un mascle i una femella adults i un jove de l’any, del 3.VII al 5.VII
(CAC).
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Martinet de nit _______________________________________________________
Nycticorax nycticorax
Estatus: escàs però regular durant els passos migratoris, sobre tot durant el prenupcial.
1999. Un exemplar a la bassa del Dofí de Castell d’Aro, la segona quinzena d’abril
(JRG).
2001. Dos exemplars, un adult i un jove, a la bassa del Dofí de Castell d’Aro, el 30.IV
(CAC, MAC).
2002. Un exemplar a la bassa del Dofí de Castell d’Aro, 29.III (AMP).
2004. Estol de dotze exemplars front les Sofreres, a Sant Feliu de Guíxols, el 14.VIII.
Xifra rècord a la vall (CAC).
2006. Un adult a la bassa del Dofí de Castell d’Aro, el 14.IV (CAC).
2007. Als estanys de les Escoles de Platja d’Aro: un exemplar el l’1.IV (JBP), dos adults
el 7.IV (CAC), un jove 19.V (CAC), dos exemplars el 27.V (JBP).
2008. Un exemplar immadur als estanys de les Escoles de Platja d’Aro, el 17.V (CAC).
Martinet ros _________________________________________________________
Ardeola ralloides
Estatus: escàs però regular durant els passos migratoris sobre tot durant el prenupcial.
2001. Dos exemplars a la bassa del Dofí de Castell d’Aro,
del 28.IV a l’1.V (CAC, MAC)*.
2002. A la bassa del Dofí de Castell d’Aro, un exemplar el
13.IV. (MAC), un exemplar el 27.VIII (JRG).
2004. Un exemplar a la bassa del Dofí de Castell d’Aro, el
8.V (CAC).
2006. Als estanys de les Escoles de Platja d’Aro: un
exemplar el 20.IV. (MDS), dos adults el 22.IV i el 23.IV
(CAC), un exemplar els dies 4.V, 6.V i 8.V (MDS).
2007. Als estanys de les Escoles de Platja d’Aro: un adult
el 22.IV (CAC) i un immadur els dies 6.V i 13.V (CAC). Un
exemplar a la bassa del Dofí de Castell d’Aro, el 5.V
(CAC).
2008. Un exemplar a la bassa del Dofí de Castell d’Aro, el
5.V (JBL).
Esplugabous ________________________________________________________
Bubulcus ibis
De migrant regular i divagant hivernal ha canviat cap a una veritable hivernada d’uns
quants individus (7-29, l’hivern del 1998-1999, fins 45 el del 2001-2002, i fins 81 el del
2002-2003, fins a 126 el del 2003-2004, fins a 205 el de 2004-2005 i uns 400 el de
2005-2006). Espècie en franca expansió que, com demostren les observacions
següents, es veu fortament afectada pels canvis de l’entorn.
Estatus: hivernant i migrador relativament abundant, fortament influenciat per les
condicions de determinats indrets.
1999. Vint-i-nou exemplars al dormidor de la bassa del Dofí de Castell d’Aro, l’11.I.
Xifra màxima de l’hivern (CAC).
Trenta-cinc exemplars a la zona enjardinada de S'Agaró, el 27.XII (CAC).
2000. Quaranta-cinc exemplars a la zona enjardinada de S'Agaró, el 12.II. Xifra
màxima de l’hivern (CAC).
La primera observació postnupcial de la vall es va produir el 13.X (CAC).
2001. Un jove constitueix la primera observació postnupcial de la vall es va produir el
13.VIII (CAC).
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Quaranta-sis exemplars als horts de Castell d’Aro, el 22.XII. Xifra màxima de l’hivern
(CAC).
2002. Un exemplar a la bassa del Dofí de Castell d’Aro, el 20.IV. Darrera observació
prenupcial. (CAC).
81 exemplars a un freixe de la bassa del Dofí de Castell d’Aro, el 24.XI. Xifra màxima
de l’hivern (CAC).
2003. Una dotzena d’exemplars a Castell d’Aro, el 20.VIII. Primera observació
postnupcial (JRG).
126 exemplars al dormidor de la bassa del Dofí de Castell d’Aro, el 23.XI. Xifra màxima
de l’hivern (CAC).
2004. La formació del dormidor hivernal de la bassa del Dofí començà el 20.XI 1ex., el
21.XI 2 ex., 04.XII 6 ex., 05.XII 56 ex., 6.XII 49 ex., 11.XII 103 ex. xifra màxima, 12.XII
85 ex., 19.XII 82 ex., 24.XII 87 ex., 25.XII 88 ex., 26.XII 85 ex. (CAC).
Es va començar a observar a l'abocador de Solius (mai observat abans). 1 ex. el 6.XII,
12 ex. el 11.XII, 16 ex. el 12.XII, 32 ex. el 19.XII, 30 ex. 25.XII (CAC).
2005. 205 exemplars al dormidor de la bassa del Dofí de Castell d’Aro. Segurament tot
o part del dormidor de la riera de Calonge es va traslladar a la bassa del Dofí, molestat
per l'increment poblacional provocat per la setmana Santa (CAC).
Un exemplar a l’abocador de Solius, el 17.IV. Darrera observació prenupcial (CAC).
Setze exemplars al dormidor de la bassa del Dofí de Castell d’Aro, el 17.IX. A l'hivern
se n'hi aplegaren uns 400 (xifra rècord a la vall). Com que els aiguats es varen
emportar el freixe de la riera de Calonge, tots els esplugabous que s'ajocaven allí es
van traslladar a dormir a la bassa (CAC).
Després d'haver-lo descobert l'any passat, tornen, progressivament, a anar a
l'abocador de Solius. Mentre que el 20.XI se’n comptà una vintena, el 06.XII n'hi hagué
uns dos-cents (CAC).
2006. En continuar el procés d'assecament de la bassa del Dofí, el 6.I, es constatà que
els esplugabous ja no s'hi ajoquaven i a l'abocador de Solius se n'hi veien força menys;
per exemple el 21.I només se n'hi comptaren 7 exemplars (CAC).
Dos exemplars ajocats als estanys de les Escoles de Platja d’Aro, el 8.IV. Darrera
observació prenupcial (CAC).
Tretze exemplars als estanys de les Escoles de Platja d'Aro, el 8.X. Primera observació
postnupcial (CAC).
Un exemplar a l’abocador de Solius, l’11.XI. Primera observació a l’abocador (CAC).
2007. Vuit exemplars a la depuradora de Castell d'Aro, el 15.VIII. Primera observació
postnupcial (CAC).
Un exemplar a l’abocador de Solius, l’17.XI. Primera observació a l’abocador (CAC).
Vint-i-set exemplars a l’abocador de Solius, el 29.XII. Xifra màxima de l’any (CAC).
2008. Vint-i-nou exemplars a l’abocador de Solius, l’1.I. Xifra màxima de la temporada
(CAC). Un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d’Aro, el 18.V; darrera
observació prenupcial (CAC).
Un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro, el 27.IX. Primera observació
postnupcial (CAC).
Un exemplar a l’abocador de Solius, el 22.XI. Primera observació a l’abocador (CAC).
Martinet blanc ________________________________________________________
Egretta garzetta
Estatus: migrador i hivernant escàs encara que regular.
1999. Un exemplar a la bassa del Dofí de Castell d’Aro, el 3.IV. Darrera observació
prenupcial. (CAC).
2000. Un exemplar a la bassa del Dofí de Castell d’Aro, el 6.IV. Darrera observació
prenupcial (CAC).
17/64

ANUARI ORNITOLÒGIC DE LA VALL DEL RIDAURA (COSTA BRAVA), 1999 - 2008

2001. Quatre exemplars a la bassa del Dofí de Castell d’Aro, l’1.V. Darrera observació
prenupcial (CAC).
Un jove a la bassa del Dofí de Castell d’Aro, el 2.VIII. Primera observació postnupcial
(CAC).
2002. Un exemplar a la bassa del Dofí de Castell d’Aro, el 17.III. Darrera observació
prenupcial (CAC).
Un exemplar en migració cap al sud en vol sobre el mar front la Conca, el 9.VIII.
Primera observació postnupcial (CAC).
2003. Dos exemplars a la bassa del Dofí de Castell d’Aro, el 8.IV. Darrera observació
prenupcial (JBL).
2004. Un exemplar a la bassa del Dofí de Castell d’Aro, el 12.IV. Darrera observació
prenupcial (CAC).
2005. Un exemplar a la bassa del Dofí de Castell d’Aro, el 24.IV. Darrera observació
prenupcial (CAC).
2006. Un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d’Aro el 6.V. Darrera
observació prenupcial (MDS).
Un exemplar a la desembocadura del Ridaura, el 15.VII. Primera observació
postnupcial (CAC).
2007. Un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d’Aro el 10.VI. Darrera
observació prenupcial (CAC)
Un exemplar a la bassa del Dofí de Castell d’Aro, el 16.VIII. Primera observació
postnupcial (CAC).
2008. Dos exemplars als estanys de les Escoles de Platja d’Aro el 14.VI. Darrera
observació prenupcial (CAC).
Un exemplar a la bassa del Dofí de Castell d’Aro, el 6.VIII. Primera observació
postnupcial (CAC).
Agró blanc __________________________________________________________
Casmerodius albus
Nova espècie a la vall.
Estatus: espècie en expansió, probablement ja es tracti d’un migrant regular, encara
que molt escàs.
2005. Prop de can Barella, a Panedes, un exemplar el 20.X (JVC) i tres exemplars el
22.X (SC, MD)
2007. Un exemplar als
estanys de les Escoles
de Platja d’Aro l’11.III,
junt amb catorze bernats
pescaires (CAC)*. Un
exemplar front la punta
de Garbí de Sant Feliu
de Guíxols, el 24.III
(CAC).
Bernat pescaire ______________________________________________________
Ardea cinerea
Estatus: migrador i hivernant escàs encara que regular.
2003. Nou exemplars en vol cap al sud front la punta del Molà, el 20.IX. Primera
observació postnupcial (CAC).
2004. Un exemplar a l’abocador de Solius, el 21.VIII. Primera observació
postnupcial.(CAC).
2005. Un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d’Aro, el 9.IX. Primera
observació postnupcial (CAC).
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2006. Un exemplar la bassa del Dofí de Castell d’Aro, el 13.IV. Darrera observació
prenupcial (CAC).
Un exemplar a la desembocadura del Ridaura, el 10.VIII. Primera observació
postnupcial (CAC).
2007. Catorze exemplars als estanys de les Escoles de Platja d’Aro l’11.III. Xifra rècord
a la vall (CAC).
Un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d’Aro, el 3.VI. Darrera observació
prenupcial (CAC).
Un exemplar a la desembocadura del Ridaura, el 15.IX. Primera observació postnupcial
(CAC).
2008. Un exemplar a la bassa de Panedes i dos a la de can Perera, també a Panedes,
el 24.V. Darreres observacions prenupcial (CAC).
Un exemplar a Tallades, el 6.IX. Primera observació postnupcial (CAC).
Agró roig ____________________________________________________________
Ardea purpurea
Estatus: migrador escàs i regular, sobre tot durant el pas prenupcial.
2000. A la bassa del Dofí de Castell d’Aro, un exemplar el 6.IV (CAC, JBL, JRG, RSS),
dos exemplars el 7.IV (JRG).
2002. Un exemplar a la bassa del Dofí de Castell d’Aro, el
4.V (CAC)*.
2003. A la bassa del Dofí de Castell d’Aro, un exemplar el
7.IV (JBL).
2006. Als estanys de les Escoles de Platja d’Aro, un
exemplar el 9.IV (PFL, JRG, MSF), un exemplar l’1.V
(CAC), un exemplar l’11.V (MDS), un exemplar el 13.V
(CAC), un exemplar el 18.V (MDS)
Un exemplar a la bassa del Dofí de Castell d’Aro, el 7.V
(JBL).
2007. Als estanys de les Escoles de Platja d’Aro, dos
exemplars el 5.IV (CAC), un exemplar els dies 6.IV, 8.IV,
21.IV i 22.IV (CAC), un exemplar el 6.V (CAC).
Un juvenil a la bassa del Dofí de Castell d’Aro, el 16.VIII
(CAC).
2008. Als estanys de les Escoles de Platja d’Aro, un exemplar el 23.III (CAC), quatre
exemplars el 5.IV. Xifra rècord a la vall (JBL, JRG). Un exemplar el 24.V (CAC).
Un exemplar a la bassa de can Perera, a Panedes, Llagostera, el 19.IV (ACH, PFL).
Cigonya blanca ______________________________________________________
Ciconia ciconia
Estatus: migrador escàs i regular.
1999. Dos exemplars sobrevolaren la bassa del Dofí de
Castell d’Aro, en direcció nord, el 27.III (JBL).
2000. Un exemplar sobrevolà la bassa del Dofí de Castell
d’Aro el 21.IV (RSS).
2001. Dos exemplars prop del cementiri de Castell d’Aro
del 4.V al 5.V (JRG).
2003. Un exemplar a l’abocador de Solius, el 18.V (CAC).
2004. Un exemplar a l’abocador de Solius, del 9.IV a
l’11.IV. Havia estat anellat a Alemanya quan era poll, el
2003 (CAC).
2005. Un exemplar a la costa de l’Alou, el 31.III (JBL).
2006. Un exemplar a l’abocador de Solius, el 16.VII (CAC).
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2007. Dos exemplars sobrevolant Castell d’Aro el 30.III (JRG). Dos exemplars a
l’abocador de Solius, del 9.VIII al 18.VIII (CAC)*.
2008. Un exemplar a l’abocador de Solius, el 3.V (CAC).
Flamenc ____________________________________________________________
Phoenicopterus roseus
Estatus: migrador molt escàs i irregular.
1999. Un estol de 10 a 15 exemplars front punta Prima, a
Platja d’Aro, el 12.X (DVB).
2000. Un jove esgotat o malalt al casc urbà de Sant Feliu de
Guíxols, a mitjans de setembre (A. C. Bitàcora, 2000).
2008. Un adult a la desembocadura del Ridaura, el 7.III
(JRG, XG)*. Un jove va ser capturat (i lliurat als agents
rurals) a Riüet, a la platja Gran de Platja d’Aro, el 14.IX;
havia estat anellat amb anella metàl·lica i de plàstic blanc
amb inscripció negra X BPH, al delta de l’Ebre, el 02.VIII.08
(JBL, JRG).
Aligot vesper ________________________________________________________
Pernis apivorus
Estatus: migrador regular.
Milà negre ___________________________________________________________
MIlvus migrans
No s’ha arribat a comprovar-ne la nidificació, però sí la presència d’exemplars no
reproductors durant el període de cria, a l’abocador de Solius.
Estatus: migrant abundant que, en determinats moments, pot presentar elevades
concentracions. Estival no reproductor molt localitzat.
1999. Dos exemplars, a l’abocador de Solius, l’1.IV, primera observació prenupcial
(CAC).
2001. Una dotzena d’exemplars, a l’abocador de Solius, el 17.IV, primera observació
prenupcial (JRG).
2003. Tres exemplars, a l’abocador de Solius, el 5.IV, primera observació prenupcial
(CAC). Observació a l’abocador de Solius en època reproductora, el 21.VI (CAC).
2004. Un exemplar, a l’abocador de Solius, el 8.IV, primera observació prenupcial
(CAC).
Diverses observacions a l’abocador de Solius
durant el maig i el juny; el 10.VII es va observar el
primer juvenil. Això va fer sospitar la cria a algun
lloc proper (CAC).
2005. Dos exemplars, a l’abocador de Solius, el
2.IV, primera observació prenupcial. (CAC).Més
de 150 exemplars a l’abocador de Solius, el 16.IV
(ACH, PFL). Diverses observacions a l’abocador
de Solius entre el maig i juliol (CAC).
2006. Dos exemplars en vol per sobre la bassa
del Dofí de Castell d’Aro, el 5.III, primera i molt
primerenca observació prenupcial (AMP).
Diverses observacions a l’abocador de Solius entre el maig i juliol (CAC).
Tres exemplars, almenys un d’ells juvenil, a l’abocador de Solius, el 23.VII (CAC).
2007. Dos exemplars sobre Tallades, Santa Cristina d’Aro, el 6.IV. Primera observació
prenupcial (CAC).
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Diverses observacions a l’abocador de Solius entre el maig i juliol (CAC). Dos
exemplars, almenys un d’ells juvenil, a l’abocador de Solius, el 9.VIII (CAC).
2008. Dos exemplars, a l’abocador de Solius, el 9.III, primera observació prenupcial
(CAC).
Un exemplar traginant material per fer niu a un pi de prop de l’abocador de Solius, el
26.IV (CAC)*.
Dormidor a l’abocador de Solius, on s’observà fins a 25 exemplars el 14.VI. Aquest
dormidor explica les observacions en època reproductora (CAC).
Set exemplars, dos dels quals són juvenils, a l’abocador de Solius, el 19.VII (CAC).
Milà reial ____________________________________________________________
Milvus milvus
Estatus: migrant regular, encara que escàs.
2004. A l’abocador de Solius, un exemplar el 12.X (CAC), un exemplar el 21.XI (CAC),.
2005. Un exemplar a l’abocador de Solius, el
24.IV (CAC). Dos exemplars en vol direcció sud,
sobre el mas Tapioles de Solius, el 22.X (CAC).
2006. Dos exemplars, a l’abocador de Solius, del
29.IV al 30.IV (CAC).
2007. Un exemplar a l’abocador de Solius, el 12.V
(CAC).
2008. A l’abocador de Solius, un exemplar el 12.IV
(CAC), un exemplar jove del 26.IV al 27.IV
(CAC)*.
Voltor comú _________________________________________________________
Gyps fulvus
Nova espècie a la vall.
Estatus: migrant i divagant hivernant molt escàs i irregular.
1969. Un exemplar va ser capturat viu entre Romanyà i Mas
Nou l’hivern d’aquest any (RDS).
1999. Un exemplar en vol direcció nord, sobre el mas Pla de
Solius, el 24.X (JRG, AMP).
2001. Un exemplar en vol direcció nordest, sobre el Tipi Park
de Castell d’Aro, el 3.XI (AMP).
2005. Cinc exemplars en vol des del puig d’Arques, per sobre
Panedes, cap a l’Ardenya, el 28.IV (MFQ, ECF, MB). (Franch,
2005).
2005 – 2006. Un exemplar a l’abocador de Solius, des del 20.XI.2005 fins l’1.I.2006.
Aquest exemplar portava una anella de plàstic groc llegible a distància (4CA), i havia
estat anellat com a poll a Segòvia, el 2004. Aquest mateix exemplar fou observat a
l’abocador de Pedret (Alt Empordà) l’1.III per Albert Campsolines (in leteris) (CAC)*.
Àguila marcenca _____________________________________________________
Circaetus gallicus
Malgrat les sospites i les observacions en època reproductora, no s’ha arribat a
confirmar la cria a la vall.
Estatus: espècie estival i migrant regular, encara que escassa.
Arpella vulgar ________________________________________________________
Circus aeruginosus
Estatus: migrant regular.
2002. Un mascle sobrevolant els horts de Castell d’Aro, del 28.III al 30.III (CAC, JBL).
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2003. Dos exemplars volant prop del puig Gros, a Sant Feliu de Guíxols, el 21.III (JVC).
2004. Una femella en pas sobre la vall, l’11.IX (CAC). Un exemplar volant prop del puig
Gros, a Sant Feliu de Guíxols, el 12.IX (JVC). Un mascle en pas sobre la vall, el 3.X
(CAC).
2005. Un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d’Aro, , el 6.XI (CAC)
2006. Una femella sobrevolant els horts de Castell d’Aro, el 19.III (JBL).
2007. Als estanys de les Escoles de Platja d’Aro: un mascle i una femella, el 5.IV i dos
mascles el 6.IV (CAC). Des de roca Rovira, Santa Cristina d'Aro, un juvenil primer i una
femella adulta després, volant cap al sud, el 15.IX (CAC), un juvenil en vol en direcció
sud, el 30.IX (CAC).
2008. Als estanys de les Escoles de Platja d’Aro, un exemplar, el 23.III (CAC) i una
femella adulta el12.IV (CAC).
Arpella pàl·lida _______________________________________________________
Circus cyaneus
Estatus: migrant irregular i molt escàs.
2005. Un exemplar prop de can Llac, a Romanyà de la Selva, l’1.II (JBL). Prop de can
Barella, a Panedes, sengles exemplars els dies 6.XII i 18.XII (JVC).
Esparver cendrós _____________________________________________________
Circus pygargus
Estatus: migrant irregular i escàs.
1958. Un mascle a Santa Cristina d’Aro, a l’agost (VD). (Dorka, 1960).
2000. Un mascle volant sobre uns camps de Castell d’Aro, el 5.III (CAC).
2004. Un exemplar volant prop del puig Gros, a Sant Feliu de Guíxols, el 6.XII (JVC).
2007. Un juvenil en vol en direcció sud per sobre roca Rovira, a Santa Cristina d’Aro,
l’11.IX (CAC).
Astor _______________________________________________________________
Accipiter gentilis
Nova espècie a la vall.
Estatus: Malgrat el seu caràcter sedentari, no s’ha arribar a constatar-ne la cria a la vall
i la majoria de les observacions es concentren a la tardor i a l’hivern..
2003. Una femella jove entrà en un galliner a un mas de Bujonis, Sant Feliu de Guíxols,
on va quedar presonera, el 29.X (JRG).
2004. Un jove sobrevolant la costa de l’Alou, a Santa Cristina d’Aro, el 21.VIII (CAC).
2006. Una femella adulta prop del restaurant Els Tinars, a Santa Cristina d’Aro, el 22.IV
(ACH, PFL).
2007. Des de l’abocador de Solius, els dies 2.XI, 4.XI i 29.XII, s’observà com una
parella el primer dia i un exemplar solitari, els altres dos protagonitzaren atacs a
gavians argentats (Larus michahellis) en ple vol (CAC). Un exemplar, abatut per tret
d’escopeta, va aparèixer prop del Molí d’en Reixach, a Santa Cristina d’Aro, el 30.XII
(CAC).
2008. Un exemplar a la costa de l’Alou, a Santa Cristina d’Aro, el 9.I (JBL). Un
exemplar va ser observat i fotografiat des de Penya Seca, Sant Feliu de Guíxols, a
primers de febrer (LDL). Trobat un juvenil ferit per col·lisió a Castell d’Aro, el 5.VIII
(JRG). Un exemplar depredà sobre tórtora turca (Streptopelia decaocto) a Castell
d’Aro, el 9.XI (JRG). A l’abocador de Solius, s’observà dos atacs reeixits sobre gavians
argentats (Larus michahellis) joves, el 22.XI; el 23.XI un altre atac fallit sobre un adult
(CAC). Un exemplar creuant la vall des de Mas Nou en direcció a Sant Pol, el migdia
del 23.XI (JBL). Un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d’Aro, la tarda del
23.XI (JRG).
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Esparver vulgar ______________________________________________________
Accipiter nisus
Estatus: sedentari molt escàs i migrador i hivernant regular. No s’ha comprovat la cria a
la vall.
Aligot comú _________________________________________________________
Buteo buteo
Estatus: sedentari i migrador regular i hivernant relativament abundant. No s’ha
comprovat la cria a la vall.
2004. Fins a sis exemplars junts a l’abocador de Solius, el 17.I (CAC).
2008. Fins a set exemplars junts a l’abocador de Solius, els dies 13.XII i 21. XII (CAC).
Àguila calçada _______________________________________________________
Hieraetus pennatus
Estatus: migrant regular, encara que escàs.
2004. Un exemplar el 26.IX sobre roca Rovira, a Santa Cristina d’Aro (CAC). Almenys
quatre exemplars junts en direcció nord, sobre l’església de Fanals, el 9.X (CAC). Dos
exemplars sobre Mas Nou, el 17.X (CAC).
2005. Un adult de fase fosca aturat sobre un fruiter al costat del Tenis d’Aro, l’1.X
(AMP). Dos exemplars en vol direcció nordest, sobre el Tenis d’Aro, el 8.X (AMP).
2007. Un exemplar de fase clara a l’abocador de Solius, el 2.XI (CAC).
Àguila cuabarrada ____________________________________________________
Hieraetus fasciatus
Les poques observacions prèvies són anteriors a 1990.
Estatus: divagant molt irregular i escàs.
2008. Un immadur a l’abocador de Solius, els dies 19.VII i 23.VIII (CAC).
Àguila pescadora _____________________________________________________
Pandion haliaetus
Nova espècie a la vall.
Estatus: poc estudiat, probablement es tracti d’un migrador irregular i molt escàs.
2004. Un exemplar en vol en direcció sud, sobre roca Rovira, a Santa Cristina d’Aro, el
3.X (CAC).
Xoriguer comú _______________________________________________________
Falco tinnunculus
Estatus: sedentari escàs, migrador regular i hivernant relativament abundant. S’ha
comprovat la cria a la vall.
2005. Niu a un penyassegat de Sant Feliu de Guíxols, el 13.V (JRG).
Falcó cama-roig ______________________________________________________
Falco vespertinus
Només es coneixia una altra citació del juny de 1989, també a
Castell d’Aro.
Estatus: migrador esporàdic de presència fortament
condicionada per les condicions meteorològiques durant el seu
viatge migratori. Per exemple, durant la primavera del 2008 es
va produir una forta irrupció a la meitat est de la península
ibèrica i sud de França.
2005. Un mascle als horts de Castell d’Aro, el 29.IV (JBL).
2008. Un mascle als estanys de les Escoles de Platja d’Aro, el
3.V (CAC)*. Una femella entre can Barella i el restaurant
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Panedes, a Llagostera, l’11.V (MPC).
Falcó mostatxut ______________________________________________________
Falco subbuteo
Estatus: migrador regular. No s’ha comprovat la cria a la vall.
Falcó pelegrí _________________________________________________________
Falco peregrinus
Estatus: sedentari i migrador regular i escàs. S’ha comprovat la cria a la vall.
Rascló ______________________________________________________________
Rallus aquaticus
Estatus: migrador i hivernant regular, escàs i localitzat.
1999. A la bassa del Dofí de Castell d’Aro, dos exemplars, el 13.III. Darrera observació
hivernal (CAC).
2000. A la bassa del Dofí de Castell d’Aro, un exemplar el 15.X. Primera observació
postnupcial (CAC.
2001. A la bassa del Dofí de Castell d’Aro, un exemplar el 25.II. Darrera observació
hivernal (CAC),
A la bassa del Dofí de Castell d’Aro, un exemplar el 17.XI. Primera observació
postnupcial (CAC).
2002. A la bassa del Dofí de Castell d’Aro, un exemplar el 26.XII (CAC).
2003. A la bassa del Dofí de Castell d’Aro, un
exemplar el 7.XI. Primera observació postnupcial
(CAC).
2004. A la bassa del Dofí de Castell d’Aro, un
exemplar el 13.III. Darrera observació hivernal
(CAC)*.
2005. A la bassa del Dofí de Castell d’Aro, un
exemplar el 15.X (CAC). Als estanys de les
Escoles de Platja d’Aro, dos exemplars el 15.X
(CAC). Primeres observacions postnupcial.
2006. A la bassa del Dofí de Castell d’Aro, dos
exemplars l’11.III. Darrera observació hivernal (CAC).
Als estanys de les Escoles de Platja d’Aro, un exemplar el 7.X. Primera observació
postnupcial (CAC).
2007. Als estanys de les Escoles de Platja d’Aro, dos exemplars el 31.III. Darrera
observació hivernal (CAC).
Als estanys de les Escoles de Platja d’Aro, un exemplar el 7.X. Primera observació
postnupcial (CAC).
2008. Als estanys de les Escoles de Platja d’Aro, un exemplar el 21.III. Darrera
observació hivernal (CAC).
A la bassa del Dofí de Castell d’Aro, un exemplar el 29.XI. Primera observació
postnupcial (CAC).
Polla pintada _________________________________________________________
Porzana porzana
Estatus: migrador irregular i molt escàs.
1999. A la bassa del Dofí de Castell d’Aro, un exemplar el 17.IV (MAC)
2000. A la bassa del Dofí de Castell d’Aro, un exemplar el 2.IV (CAC)
2007. Un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d’Aro, el 31.III. (CAC).
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Rascletó ____________________________________________________________
Porzana parva
Malgrat que aquesta espècie no figura al llibre Els ocells de la vall del Ridaura, no es
tracta d’una espècie nova sinó que, al seu moment, es va fer una identificació errònia
de l’únic ocell observat, que es va identificar com a rasclet (Porzana pusilla). La
confusió va ser provocada per una errada a les descripcions de rasclet i rascletó (que
estan canviades) de la làmina 31 de La Guia dels ocells dels Països Catalans i
d’Europa (1987) Peterson, R., Mountfort, G. & Hollom, P. A. D. Ediciones Omega,
Barcelona.
No es coneix cap nova citació d’aquesta espècie. L’única és d’un mascle de finals
d’abril de 1994, trobat moribund als horts de Castell d’Aro.
Estatus: migrador esporàdic.
Guatlla maresa ______________________________________________________
Crex crex
Apart de la citació següent, l’única que es coneixia era d’un exemplar caçat a Solius, la
tardor de 1992. Citació no enviada a homologar al CAC.
Estatus: migrador esporàdic.
2008. Un exemplar prop del puig Portugal, a Santa Cristina d’Aro, el 23.XI (CAC).
Citació pendent d’homologació pel CR-SEO.
Polla d’aigua _________________________________________________________
Gallinula chloropus
Estatus: resident sedentari, relativament abundant.
2001. Una parella inicià la construcció del niu a la bassa del Dofí de Castell d’Aro, el
12.VIII, data molt tardana (CAC, JRG).
Polla blava __________________________________________________________
Porphyrio porphyrio
Nova espècie a la vall.
Estatus: migrador esporàdic.
2001. Un exemplar trobat ferit al càmping Riembau de Castell
d’Aro, el 5.X.. Fou recuperat i portat al PNAE on hi ha una
població estable (JRG)*.

Fotja vulgar __________________________________________________________
Fulica atra
Només es té coneixença de dues citacions prèvies
d’aquesta espècie, de sengles exemplars a la bassa
del Dofí de Castell d’Aro, el març de 1992 i l’agost
de 1994.
Estatus: migrador i hivernant irregular i molt escàs.
2004. Dos exemplars a la desembocadura del
Ridaura, del 3.X al 7.XI (CAC)*.
2005. Un exemplar a la desembocadura del
Ridaura, del 15.IV al 17.IV (MAC, CAC).
2005 - 2006. Tres exemplars als estanys de les
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Escoles de Platja d’Aro, del 4.XII.2005 al 2.IV.2006 (CAC).
Grua ________________________________________________________________
Grus grus
Només es té coneixença de dues citacions prèvies d’aquesta espècie, d’un exemplar
als anys setanta i un estol sobrevolant la vall al novembre de 1996.
Estatus: migrador irregular i molt escàs.
2001. Un estol sobrevolant la vall, el 17.IV (JRG).
2006. Dos estols de 32 i 8 exemplars sobrevolant les roques Bessones, a Santa
Cristina d’Aro, el 8.XI (MB).
2007. Un estol de 17 exemplars sobrevolant Castell d’Aro, el 3.XI (JBL).
Pioc salvatge ________________________________________________________
Otis tarda
Nova espècie a la vall.
Estatus: accidental.
Extraordinari registre, fruit de la labor d’investigació de Jaume Ramot García. Malgrat
que el caçador ha mort, diverses persones han donat testimoni dels fets, aportant
detalls de gran importància. Per exemple, que es va necessitar diversos trets per
abatre un animal tan gran. La persona a qui el caçador va donar l’ocell mort, l’identificà
inequívocament com a pertanyent a la família dels Otítids i comenta que era més gran
que un ànec mut, cosa que descarta que es tractés d’un sisó (Tetrax tetrax).
80’s. Un exemplar d’un estol d’un nombre indeterminat d’exemplars, fou abatut a trets
prop del puig de les Bateries, a Sant Feliu de Guíxols, probablement un mes de febrer
(final temporada de cacera) d’un any indeterminat dels anys vuitanta (JRG). Citació no
homologada pel CAC ja que es tractaria d'una primera citació per a Catalunya i, en
aquest cas és necessària, segons els Criteris d'Homologació dels CAC, l'observació
independent de dues persones o bé una fotografia (CAC, com. pers.).
Garsa de mar ________________________________________________________
Haematopus ostralegus
No es coneix cap nova citació d’aquesta espècie. L’únic registre correspon a una
observació feta front Punta Prima la primavera d’un any indeterminat de la dècada dels
90.
Estatus: poc estudiat, podria tractar-se d’un migrador molt rar.
Cames llargues ______________________________________________________
Himantopus himantopus
Estatus: migrador regular.
2000. Tres exemplars, una femella i dos joves, a la bassa del Dofí de Castell d’Aro, el
31.VII. La femella i un dels joves encara hi eren el 4.VIII (CAC).
2001. Tres exemplars, una femella i un mascle adults i un mascle de segon any, a la
bassa del Dofí de Castell d’Aro, del 13.IV al 16.IV (CAC).
2002. Un mascle a la platja de Sant Feliu de Guíxols, el 7.IV (JBL). Un jove a la
desembocadura del Ridaura, el 25.VII. (CAC).
2003. A la bassa del Dofí de Castell d’Aro, un exemplar el 7.IV (JBL), un exemplar el
12.IV (CAC), dos exemplars el 18.IV (CAC).
2005. Un estol de divuit exemplars migrant costa amunt front la punta de Garbí de Sant
Feliu de Guíxols, el 2.IV. Xifra rècord a la vall (CAC). A la desembocadura del Ridaura,
un exemplar el 14.V (CAC).
Als estanys de les Escoles de Platja d’Aro, tres exemplars el 28.V (CAC), un exemplar
el 8.IX (CAC).
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2006. Onze exemplars front la punta d’en Pau de
S’Agaró, el 2.IV (MDS).
Als estanys de les Escoles de Platja d’Aro, un
exemplar el 9.IV (PFL, JRG, MSF), un mascle el
15.IV (CAC)
Dos exemplars a la bassa del Dofí de Castell d’Aro,
el 3.VII (CAC).
2007. Als estanys de les Escoles de Platja d’Aro, un
mascle del 31.III. al 6.IV (CAC)*, sis exemplars el
7.IV (CAC), dos exemplars el 8.IV (CAC).
A la desembocadura del Ridaura, dos exemplars el 8.IV (CAC), un mascle el 13.V
(CAC).
2008. Dos exemplars a la platja de Sant Pol, el 13.III (XIP, JES). Dos exemplars a la
platja de Sant Feliu de Guíxols, el 22.IV (PBA).
Torlit _______________________________________________________________
Burhinus oedicnemus
Només es té coneixença d’una única citació prèvia d’aquesta espècie, d’un exemplar
als horts de Castell d’Aro.
Estatus: migrador irregular i molt escàs.
2005. Un exemplar va ser trobat mort recent al càmping Riembau, a Castell d’Aro, el
7.III (JRG). S’observà un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d’Aro, el 18.XII
(CAC).
2007. Un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d’Aro, el 17.XI (CAC).
Corriol petit __________________________________________________________
Charadrius dubius
Estatus: migrador regular i nidificant molt escàs.
1999. Un exemplar a la desembocadura del Ridaura, el 18.IV. Primera observació
prenupcial (CAC).
2000. Un exemplar a la bassa del Dofí de Castell d’Aro, el 20.V. Primera observació
prenupcial (CAC).
2003. Un exemplar a l’abocador de Solius, el 7.VI (CAC).
2005. Dos exemplars a la desembocadura del Ridaura, el 8.V. Primera observació
prenupcial (CAC).
Una parella amb, almenys un poll plomat, feien maniobres de distracció, al costat del
Ridaura, a l’alçada del començament de la costa de l’Alou, a Santa Cristina d’Aro, el
16.VI (CAC).
2006. Un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d’Aro, el 13.IV. Primera
observació prenupcial (CAC).
Una parella amb tres pollets, als estanys de les Escoles de Platja d’Aro, el 3.VI. Nova
localitat de cria (CAC).
2007. Cinc exemplars als estanys de les Escoles
de Platja d’Aro, el 17.III. Primera observació
prenupcial (CAC).
Una parella amb, almenys, dos pollets, als
estanys de les Escoles de Platja d’Aro, el 7.VII
(CAC).
2008. Dos exemplars a la desembocadura del
Ridaura, el 20.III. Primera observació prenupcial
(CAC).
Un exemplar a l’abocador de Solius, el 27.IV
(CAC).
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Als estanys de les Escoles de Platja d’Aro, niu amb quatre ous, el 17.V i tres petits, el
7.VI (CAC)*.
Corriol gros _________________________________________________________
Charadrius hiaticula
Només es té coneixença de dues citacions prèvies d’aquesta espècie, de sengles
exemplars a la desembocadura del Ridaura i al Ridaura a l’alçada de can Bada, a
Castell d’Aro al març de 1988.
Estatus: migrador irregular, molt escàs.
2002. Quatre exemplars a la desembocadura del
Ridaura del 4.V al 7.V (CAC, JBL. JRG).
2005. Un adult a la desembocadura del Ridaura,
del 7.V al 15.V (CAC).
2006. Un adult als estany de les Escoles de Platja
d’Aro, el 12.V (CAC)*.
2007. Un exemplar a la desembocadura del
Ridaura, el 12.V (CAC). Un juvenil a la
desembocadura del Ridaura, el 8.IX (CAC).
Corriol camanegre ____________________________________________________
Charadrius alexandrinus
Només es té coneixença de dues citacions prèvies d’aquesta espècie, de sengles
exemplars a la desembocadura al març i al maig de 1988.
Estatus: migrador esporàdic.
2006. Un exemplar migrant sobre el mar, front el camí de ronda de S’Agaró, l’11.VIII
(DVS).
Daurada grossa ______________________________________________________
Pluvialis apricaria
Nova espècie a la vall.
Estatus: poc estudiat; podria tractar-se d’un
hivernant regular encara que molt localitzat i en baix
nombre.
2004. Vuit exemplars prop de can Barella, a
Panedes, Llagostera, del 23.XI al 28.XI (JVC). Un
exemplar al mateix lloc, el 24.XII (JVC).
2005. Quatre exemplars prop de can Barella, a
Panedes, Llagostera, el 18.XI (JVC).
2006. Nou exemplars prop de can Barella, a
Panedes, Llagostera, el 4.II. Xifra màxima
observada (CAC).
2007. Un exemplar a l’abocador de Solius, del 24.XI al 2.XII (CAC)*.
Fredeluga ___________________________________________________________
Vanellus vanellus
Els efectius d’aquesta espècie estan molt influïts per les condicions meteorològiques,
essent més abundants en aquells hiverns més freds. D’altra banda, a la vall, el gruix
d’hivernants sol localitzar-se al pla de Panedes.
Estatus: migrador i hivernant regular i localitzat.
2001. Amb el fred, hi va haver una forta entrada a la vall, a Castell d’Aro, on es
sedimentaren del 16.XII al 31.XII. Màxim de 50 exemplars el 22.XII (CAC, MAC, JBL,
JRG).
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2004. 287 exemplars al pla de Panedes, Llagostera, el 17.I (CAC). Un exemplar a la
desembocadura del Ridaura, el 16.VI (JRG).
2005. 24 exemplars al pla de Panedes, Llagostera, el 8.I (CAC). Un exemplar a
l’abocador de Solius, el 29.I (CAC). Un exemplar prop del Ridaura, a Platja d’Aro, el 5.II
(CAC).
2006. Un juvenil a la bassa del Dofí de Castell d’Aro, el 4.VIII (CAC).
2008. Tres exemplars als estanys de les Escoles de Platja d’Aro, el 8.X.I (CAC).
Territ menut _________________________________________________________
Calidris minuta
Abans de les que segueixen, la darrera citació data
de 1997.
Estatus: ha passat de ser un migrador escàs a molt
escàs.
2007. Un exemplar a la desembocadura del
Ridaura, el 22.IX (CAC)*.
2008. Un exemplar als estanys de les Escoles, del
30.VIII al 31.VIII (CAC).
Territ becllarg ________________________________________________________
Calidris ferruginea
Només es té coneixença d’una única citació prèvia
d’aquesta espècie, d’un exemplar en pas primaveral
a la bassa del Dofí de castell d’Aro.
Estatus: migrador esporàdic.
2002. Un exemplar a la desembocadura del
Ridaura, el 7.V (JRG).
2007. Un exemplar a la desembocadura del
Ridaura, del 12.V al 13.V (CAC)*.
Territ variant _________________________________________________________
Calidris alpina
No es coneix cap nova citació d’aquesta espècie. La darrera, data del setembre de
1990.
Estatus: migrador esporàdic.
Batallaire ____________________________________________________________
Philomachus pugnax
No es coneix cap nova citació d’aquesta espècie. La darrera, data dels anys vuitanta.
Estatus: migrador esporàdic.
Becadell sord ________________________________________________________
Lymnocriptes minimus
Estatus: hivernant molt escàs i localitzat.
2007. Dos exemplars als estanys de les Escoles de Platja d’Aro, els dies 13.I i 14.I
(CAC).
2008. Als estanys de les Escoles de Platja d’Aro, un exemplar, el 12.I (CAC), un
exemplar el 8.XI (CAC).
Becadell comú _______________________________________________________
Gallinago gallinago
Estatus: hivernant i migrador relativament abundant.
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1999. Un exemplar als estanys de les Escoles de
Platja d’Aro, el 13.IX. Primera observació postnupcial
(MAC).
2007. 23 exemplars als estanys de les Escoles de
Platja d’Aro, el 13.I. Xifra màxima registrada a la vall
(CAC).
2008. Un exemplar als horts de Castell d’Aro, el
27.IX. Primera observació postnupcial (JMB).
Becada _____________________________________________________________
Scolopax rusticola
Estatus: hivernant i migrador relativament abundant.
Tètol cuanegre _______________________________________________________
Limosa limosa
No es coneix cap nova citació d’aquesta espècie. La darrera, data dels anys vuitanta.
Estatus: migrador esporàdic.
Tètol cuabarrat _______________________________________________________
Limosa lapponica
L’única observació prèvia de que es tenia constància
era la d’un exemplar al setembre de 1991 a les
rodalies de la bassa del Dofí.
Estatus: migrador esporàdic.
2005. Un jove a la desembocadura del Ridaura, del
10.IX al 12.IX (CAC, JRG)*.

Pòlit cantaire ________________________________________________________
Numenius phaeopus
Nova espècie a la vall.
Estatus: migrador esporàdic
2006. Un exemplar entre S’Agaró i la Conca, prop de cala Pedrosa, el 6.IX (JBL).
Becut _______________________________________________________________
Numenius arquata
Les dues úniques citacions conegudes amb anterioritat eren la d’un exemplar caçat a
Castell d’Aro al novembre de 1976 i un exemplar en vol sobre el puig Pinell el maig de
1988.
Estatus: migrador esporàdic.
2008. Un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d’Aro, el 19.X (CAC).
Gamba roja pintada ___________________________________________________
Tringa erythropus
L’única observació prèvia de que es tenia
constància era la d’un exemplar a la bassa del Dofí
al maig de 1991.
Estatus: migrador molt escàs i irregular.
2001. Dos exemplars a la bassa del Dofí de Castell
d’Aro, del 12.IV al 14.IV (CAC)*. Un exemplar a la
desembocadura del Ridaura, l’1.V (CAC).
2005. Un adult als estanys de les Escoles de Platja
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d’Aro, el 16.X (CAC).
Gamba roja vulgar ____________________________________________________
Tringa totanus
Estatus: de migrador escàs però regular ha passat a molt escàs i irregular.
2002. Un exemplar a la desembocadura del Ridaura, el 7.V (JRG).
2006. Un adult a la desembocadura del Ridaura, del 21.VII al 23.VII (CAC). Un jove a la
desembocadura del Ridaura, el 10.IX (CAC).
2007. Un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d’Aro, del 31.III al 6.IV (CAC,
JBP).
Gamba verda ________________________________________________________
Tringa nebularia
Les úniques observacions prèvies de que es tenia
constància eren dels anys vuitanta i dues del maig
de 1989 i 1993.
Estatus: migrador esporàdic.
2007. Un exemplar a la desembocadura del
Ridaura, del 22.IX al 23.IX (CAC)*.
2008. Un exemplar als estanys de les Escoles, del
30.VIII al 7.IX (CAC).
Xivita _______________________________________________________________
Tringa ochropus
Estatus: migrador regular.
1999. A la bassa del Dofí de Castell d’Aro, un exemplar el 14.IV, un exemplar el 25.VII
(CAC).
2000. A la bassa del Dofí de Castell d’Aro, un exemplar els dies 5.IV i 6.IV (CAC), un
exemplar perseguint peixets, el 16.VII (CAC).
2001. A la bassa del Dofí de Castell d’Aro, diversos exemplars el 15.IV (CAC).
2002. A la bassa del Dofí de Castell d’Aro, un exemplar el 16.III i el 17.III (CAC, MAC),
un exemplar el 12.IV (CAC), un exemplar el 5.VIII
(CAC)*, un exemplar el 18.VIII (CAC), dos
exemplars el 22.VIII (CAC), un exemplar el 25.VIII
(CAC).
Un exemplar a la desembocadura del Ridaura, el
30.III (CAC).
2003. A la bassa del Dofí de Castell d’Aro, un
exemplar el 12.IV (CAC), un exemplar el 5.VIII
(CAC).
2004. Un exemplar a la desembocadura del
Ridaura, el 27.III (CAC).
2005. A la bassa del Dofí de Castell d’Aro, un exemplar el 26.III (CAC)
2006. Als estanys de les Escoles de Platja d’Aro, un exemplar el 26.III (CAC, JBL.
JRG), un exemplar el 9.IV (PFL, JRG, MSF).
A la bassa del Dofí de Castell d’Aro, tres exemplars el 8.IV (CAC), un exemplar el 14.IV
(CAC, MDS), un exemplar el 21.VII (CAC), un exemplar el 12.VIII (CAC).
Tres exemplars a la desembocadura del Ridaura, el 17.VIII (CAC).
2007. Un exemplar a la bassa del Dofí de Castell d’Aro, del 10.III a l’11.III. (CAC). Als
estanys de les Escoles de Platja d’Aro, un exemplar el 31.III (CAC).
2008. Un exemplar a la bassa del Dofí de Castell d’Aro, del 21.III al 23.III. (CAC). Als
estanys de les Escoles de Platja d’Aro, un exemplar el 23.III (CAC), un exemplar el
15.IV (JBL), tres exemplars el 18.VIII (CAC), un exemplar el 13.IX (CAC).
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Valona ______________________________________________________________
Tringa glareola
Estatus: migrador regular.
2000. A la bassa del Dofí de Castell d’Aro, un exemplar el 6.IV (CAC), un exemplar
diferent l’11.IV (CAC).
2001. A la bassa del Dofí de Castell d’Aro, un exemplar del 6.IV al 8.IV (CAC).
2002. A la bassa del Dofí de Castell d’Aro, un exemplar l’1.IV (CAC).
2003. A la bassa del Dofí de Castell d’Aro, set exemplars el 7.IV (JBL), un exemplar el
18.IV (CAC).
Un exemplar a l’abocador de Solius, el 3.V (CAC).
2006. Als estanys de les Escoles de Platja d’Aro, tres exemplar el 25.IV (CAC, un
exemplar del 23.IV al 29.IV (CAC)
2007. Als estanys de les Escoles de Platja d’Aro, dos exemplars el 5.IV, (CAC), un
exemplar el 22.IV, (CAC), tres exemplars el 30.IV (CAC), un exemplar el 3.VI (CAC).
2008. Als estanys de les Escoles de Platja d’Aro, tres exemplars el 15.IV. (JBL). un
exemplar el 22.IV (JBL), quatre exemplars el 27.IV (CAC), un exemplar del 18.VIII al
24.VIII (CAC), tres exemplars el 22.VIII, dos exemplars el 23.VIII (CAC). Un exemplar a
la bassa de la costa de l’Alou, l’1.V (CAC).
Xivitona _____________________________________________________________
Actitis hypoleucos
Estatus: migrador i hivernant regular, encara que escàs.
1999. Un exemplar a la bassa del Dofí de Castell d’Aro, l’1.V. Darrera observació
prenupcial (CAC).
Un exemplar a la bassa del Dofí de Castell d’Aro, el 22.VIII. Primera observació
postnupcial (CAC).
2000. Un exemplar a la bassa del Dofí de Castell
d’Aro, el 20.V. Darrera observació prenupcial
(CAC).
Un exemplar al S’Adolitx, a Sant Feliu de Guíxols,
el 31.VII. Primera observació postnupcial (CAC).
2001. Un exemplar a la bassa del Dofí de Castell
d’Aro, l’1.V. Darrera observació prenupcial (CAC).
Tres exemplars a les Planetes, a Sant Feliu de
Guíxols, el 18.VIII. Primera observació postnupcial
(CAC).
2002. Un exemplar a la punta d’en Pau i un altre a la bassa del Dofí de Castell d’Aro, el
20.IV. Darreres observacions prenupcials (CAC).
Un exemplar a la bassa del Dofí de Castell d’Aro, el 18.VIII. Primera observació
postnupcial (CAC).
2003. Un exemplar a la bassa del Dofí de Castell d’Aro, el 8.IV. Darrera observació
prenupcial (JBL).
Un exemplar a les Planetes, a Sant Feliu de Guíxols, el 12.VIII. Primera observació
postnupcial (CAC).
2004. Un exemplar a la bassa del Dofí de Castell d’Aro, el 8.V. Darrera observació
prenupcial (CAC).
Dos exemplars a les Planetes, a Sant Feliu de Guíxols, el 3.VIII. Primera observació
postnupcial (CAC).
2005. Dos exemplars a les roques de llevant de la badia de Sant Pol, el 16.V. Darrera
observació prenupcial (CAC).
Un exemplar a les Planetes, a Sant Feliu de Guíxols, el 9.VIII. Primera observació
postnupcial (CAC).
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2006. Un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d’Aro, l’11.V. Darrera
observació prenupcial (MDS).
Dos exemplars a cala Pedrosa, el 16.VII. Primera observació postnupcial (MAC).
2007. Un exemplar a la punta del Molà, l’11.V. Darrera observació prenupcial.(CAC).
Tres exemplars a la bassa del Dofí de Castell d’Aro, el 27.VII. Primera observació
postnupcial (CAC).
2008. Un exemplar a la bassa del Dofí de Castell d’Aro, el 18.V. Darrera observació
prenupcial (CAC).
Un exemplar a la bassa del Dofí de Castell d’Aro, el 5.VIII. Primera observació
postnupcial (CAC).
Paràsit cuapunxegut __________________________________________________
Stercorarius parasiticus
Nova espècie a la vall.
Estatus: poc estudiat, probablement es tracti d’un migrador regular, encara que escàs.
2007. Un immadur de fase fosca, en vol costa avall, front la punta de Garbí de Sant
Feliu de Guíxols, el 5.V (CAC).
Paràsit gros _________________________________________________________
Stercorarius skua
Nova espècie a la vall.
Estatus: poc estudiat, probablement es tracti d’un hivernant i migrador regular, encara
que escàs.
2005. Un exemplar en vol costa avall front la punta de Garbí de Sant Feliu de Guíxols,
el 26.III (CAC).
2006. Un exemplar en vol costa amunt front el Cap Roig, de Platja d’Aro, el 14.I (MDS).
2007. Front la punta de Garbí de Sant Feliu de Guíxols, un exemplar en vol costa
amunt, el 20.I (CAC) un altre el 31.III (CAC) i un altre, el 16.XII (DVS).
2008. Un exemplar front la punta de Garbí de Sant Feliu de Guíxols, el 12.I (DVS). Un
exemplar en vol ras, costa avall, front punta Prima, a Platja d’Aro, el 2.XI (CAC).
Gavina capnegra _____________________________________________________
Larus melanocephalus
Des que s’ha produït una certa prospecció
costanera, les observacions s’han anat succeint.
Estatus: migrador abundant i hivernant regular i
escàs.
2002. Un juvenil a la desembocadura del Ridaura,
el 23.VIII, primera observació postnupcial (CAC)*.
2004. Un juvenil a la cala dels Frares de Sant
Feliu de Guíxols, el 2.VIII, primera observació
postnupcial (CAC).
2005. Un juvenil al port de Sant Feliu de Guíxols,
el 15.VIII, primera observació postnupcial (CAC).
El 4.XII, 31 exemplars a la desembocadura del Ridaura. Xifra hivernal rècord (CAC).
2006. Un primer hivern a l’abocador de Solius, el 7.I. Única vegada que s’ha observat
aquesta espècie a aquest indret (CAC)
Un juvenil a la desembocadura del Ridaura, el 30.VII, primera observació postnupcial
(CAC).
2007. A la cala dels Frares de Sant Feliu de Guíxols, un adult el 5.VIII, primera
observació postnupcial; el 12.VIII, un juvenil al mateix lloc (CAC).
2008. Un juvenil al port de Sant Feliu de Guíxols, el 18.VII, primera observació
postnupcial (CAC).
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El 2.XI, 21 exemplars a la platja Gran de Platja d’Aro, al costat de la desembocadura
del Ridaura (CAC).
Gavina menuda ______________________________________________________
Larus minutus
Les úniques observacions prèvies de que es tenia
constància eren les de sengles exemplars al
novembre de 1988 i l’abril de 1992.
Estatus: migrador i hivernant irregular i molt
escàs.
1999. Un exemplar a la punta d’en Bosch, a Sant
Feliu de Guíxols, el 3.I (JHC). (Martínez, 2002).
2002. Un exemplar a la desembocadura del
Ridaura, el 5.V (CAC, JBL)*.
2005. Un primer hivern a la desembocadura del
Ridaura, del 4.XII al 6.XII (CAC, MAC).
2006. Un adult a la desembocadura del Ridaura, del 8.I al 14.I (CAC)*.
Gavina vulgar ________________________________________________________
Larus ridibundus
Estatus: migrador abundant i hivernant regular.
2000. Tres exemplars a les Planetes, a Sant Feliu de Guíxols, el 31.VII. Primera
observació postnupcial (CAC).
2001. El 14.VII, un exemplar a la desembocadura del Ridaura, cinc exemplars a la cala
dels Frares de Sant Feliu de Guíxols i diversos estols en direcció sud. Primeres
observacions postnupcials (CAC).
2003. Dos adults a l’abocador de Solius, el 23.VI. Primera observació postnupcial
(CAC).
2004. Un adult a l’abocador de Solius, el 26.VI. Primera observació postnupcial (CAC).
Un estol d’uns 200 exemplars a l’abocador de Solius, el 12.X, on només sol ser
present en nombre no gaire elevat, durant els passos migratoris i algun hivern (CAC).
2005. Un estol de 1000 a 1500 exemplars a l’abocador de Solius, el 12.III, on només
sol ser present en nombre no gaire elevat, durant els passos migratoris i algun hivern.
Xifra rècord (CAC).
El 9.VII, cinc exemplars a l’abocador de Solius i dos a la cala dels Frares de Sant Feliu
de Guíxols. Primeres observacions postnupcials (CAC).
2006. Un adult a l’abocador de Solius, el 8.VII. Primera observació postnupcial (CAC).
2007. Tres adults a l’abocador de Solius, l’1.VII. Primera observació postnupcial (CAC).
2008. Un adult a l’abocador de Solius, el 3.VII. Primera observació postnupcial. (CAC).
El primer juvenil, s’observà el 12.VII, també a l’abocador de Solius (CAC).
Gavina capblanca ____________________________________________________
Larus genei
No es coneix cap nova citació d’aquesta espècie. La darrera data del setembre de
1990.
Estatus: migrador esporàdic.
Gavina corsa ________________________________________________________
Larus audouinii
Nova espècie a la vall.
Estatus: migrador regular i escàs.
2003. Un exemplar juvenil a l’abocador de Solius, del 6.IX al 7.IX (CAC).
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2004. Un exemplar juvenil a la cala dels Frares de Sant Feliu de Guíxols, el 4.VIII
(CAC).
2005. Un exemplar juvenil a la cala dels Frares de Sant Feliu de Guíxols, el 5.VIII
(CAC). A l’abocador de Solius, dos juvenils del 8.VIII al 21.VIII (CAC), un juvenil el
9.VIII (CAC). Un juvenil a la desembocadura del
Ridaura, del 10.VIII a l’11.VIII (CAC).
2006. Un segon hivern al mar, front la
desembocadura del Ridaura, el 3.IV (MDS). Un
exemplar juvenil al port de Sant Feliu de Guíxols,
el 9.VII (CAC), un exemplar juvenil a l’abocador de
Solius, el 23.VII (CAC).
2007. Un exemplar juvenil al port de Sant Feliu de
Guíxols, el 30.VII (CAC).
2008. Al port de Sant Feliu de Guíxols, dos adults
el 2.V (CAC), un tercer estiu el 14.VI (CAC).
Un segon estiu a l’abocador de Solius, el 21.VI (CAC)*.
Gavina de Delaware __________________________________________________
Larus delawarensis
Nova espècie a la vall.
Estatus: accidental.
2005. Un primer hivern a la desembocadura del
Ridaura, de l’1.I al 7.I. Posteriorment , el mateix
exemplar va ser detectat a la desembocadura de
la riera de Calonge i la badia de Palamós, on
romangué fins el 23.IV (CAC)*. Citació
homologada pel CR-SEO amb el núm. 3.576 (De
Juana, 2007).
Gavina cendrosa _____________________________________________________
Larus canus
L’única observació prèvia de que es tenia
constància era la d’un primer hivern al febrer de
1992, a la bassa del Dofí.
Estatus: sembla que es tracta d’un migrador i
divagant hivernal regular, encara que molt escàs.
2004. Un primer hivern a l’abocador de Solius, el
24.X (CAC). Un primer hivern a la desembocadura
del Ridaura, el 24.XII (CAC).
2005. Un primer hivern a la desembocadura del
Ridaura, el 29.I. (CAC). Un adult a l’abocador de
Solius, el 5.II (CAC).
2006. Un segon hivern a l’abocador de Solius, del 7.I al 8.I. (CAC). Un segon hivern,
probablement el mateix exemplar de la citació anterior, a l’abocador de Solius, el 5.II
(CAC).
2007. Un primer hivern a la bassa del Dofí de Castell d’Aro, el 28.I i a la
desembocadura del Ridaura, el 3.II (CAC)*.
2008. A l’abocador de Solius, un adult el 27.IV (CAC), un primer hivern, el 26.X (CAC) i
un altre primer hivern el 8.XII (CAC).
Gavià fosc ___________________________________________________________
Larus fuscus
Nova espècie a la vall.
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Núm. ex. / dia

Des que s’ha incrementat l’observació, les observacions s’han multiplicat. Observable
tot l’any en petit nombre a la
Promig núm. ex. / dia 03/2003 - 12/2008
costa i, sobre tot, a l’abocador
de Solius. Els màxims es
4,50
produeixen durant el pas de
4,00
primavera, al març - abril. Els
3,50
mínims, entre la fi del pas
3,00
prenupcial i la dispersió
2,50
postnupcial, al juny – juliol.
2,00
(Fig. 3).
1,50
1,00
0,50
0,00
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Mesos

12

Fig. 3. Promig del nombre
d’exemplars de gavià fosc (Larus
fuscus) observats per sessió, a
l’abocador de Solius entre març/03 i
desembre/08. (CAC).

Estatus: hivernant i migrador regular i estival en petit nombre.
2006. Un primer hivern a l’abocador de Solius, el 8.I, amb anella blava llegible a
distància (JJ0S), anellat com a poll al nord de Noruega, a
una colònia de la subespècie L. f. intermedius, el 2005
(CAC)*. A l’abocador de Solius, entre 10 i 15 exemplars
diferents, del 18.III al 25.III (CAC).
2007. Un primer hivern a l’abocador de Solius, el 8.I,
amb anella blava llegible a distància (J0?S), anellat com
a poll a Noruega el 2006 (CAC).
Un primer hivern al port de Sant Feliu de Guíxols, el
6.VII, i a l’abocador de Solius, el 15.XII, amb anella groga
llegible a distància (H5·2C), anellat com a poll a
Alemanya el 2006 (CAC).
Un primer hivern a l’abocador de Solius, del 7.X al 20.X,
amb anella blava llegible a distància (G·RAR), anellat
com a poll a Bèlgica el 2007 (CAC).
2008. Fins a catorze exemplars diferents a l’abocador de Solius, el 12.IV (CAC).
Un segon any a l’abocador de Solius, del 6.VII al 13.VII, amb anella groga llegible a
distància (FZ), anellat com a poll a Holanda el 2007 (CAC).
Un primer hivern a l’abocador de Solius, el 8.XI, amb anella groga llegible a distància
(H.795), anellat com a poll a Alemanya el 2008 (CAC).
Gavià argentat de potes roses __________________________________________
Larus argentatus
Nova espècie a la vall.
Estatus: es tracta d’un migrador i divagant hivernal
molt escàs, encara que regular. Fent un senzill
càlcul a partir del nombre d’exemplars observats i
del de dies d’observació, es pot deduir que, per
l’abocador de Solius, hi deu passar un mínim d’una
desena d’exemplars l’any.
2003. Un exemplar juvenil a l’abocador de Solius ,el
12.X, amb anella blanca llegible a distància (V:H),
anellat com a poll a Bristol, Regne Unit (CAC).
Citació no enviada a homologar pel CAC, ja que
l’anellador té dubtes de si podria tractar-se d’un híbrid amb gavià fosc (Larus fuscus)
(Peter Rock, com. pers.).
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2006. Un adult o quart hivern a l’abocador de Solius, el 26.II (CAC). Citació pendent
d’homologació pel CAC.
2007. A l’abocador de Solius, un segon hivern. el 28.I (CAC), un segon hivern, el 10.II
(CAC) i un segon hivern, el 18.II (CAC). Citacions pendents d’homologació pel CAC.
2008. A l’abocador de Solius, un adult el 12.IV (CAC)*. Citació homologada pel CAC
amb el número 264 (CAC, com. pers.). Un altre adult, el 09.XI (CAC). Citació pendent
d’homologació pel CAC.
Gavià caspi __________________________________________________________
Larus cachinnans
Nova espècie a la vall.
Actualment, a l’estat espanyol, no hi ha cap registre homologat d’aquesta espècie ja
que el CR-SEO n’està revisant els criteris d’identificació (De Juana i altres, 2007).
Estatus: cas d’homologar-se aquestes observacions es tractaria d’un divagant hivernal i
migrador escàs encara que regular. Fent un senzill càlcul a partir del nombre
d’exemplars observats i del de dies d’observació, es pot deduir que, per l’abocador de
Solius, hi deu passar un mínim d’una desena
d’exemplars l’any.
2006. A l’abocador de Solius, un primer hivern a el
14.I (CAC i un altre primer hivern, el 18.III (CAC)*.
Citacions pendents d’homologació pel CR-SEO.
2007. A l’abocador de Solius, un primer hivern, del
13.I a l’11.II (CAC, ACT, MP. DB, CR), un segon
hivern, l’11.II (CAC, ACT, MP. DB, CR), un altre
primer hivern, l’11.II (CAC, ACT, MP. DB, CR) i un
adult, el 23.XII (CAC). Citacions pendents
d’homologació pel CR-SEO .
2008. Un primer hivern a l’abocador de Solius, el
23.II (CAC). Citació pendent d’homologació pel CR-SEO .
Gavià caspi x gavià argentat ____________________________________________
Larus cachinnans x Larus michahellis
Estatus: pot ser que cada hivern ens visiti una
petita quantitat d’exemplars no purs procedents de
la zona d’intergradació del gavià caspi amb
l’argentat.
2005 – 2006. Un primer hivern a l’abocador de
Solius, del 26.XII.2005 al 7.I.2006, amb anella
verda llegible a distància (5P60), anellat com a
poll a Polònia. Primer ocell amb sang de gavià
caspi detectat a Catalunya.
(CAC)*. Citació
pendent d’homologació pel CR-SEO .
Gavià argentat _______________________________________________________
Larus michahellis
Estatus: present durant tot l’any; nidificant abundant.
2002. 1.735 exemplars al cens d’aus aquàtiques hivernants, el 12.I (CAC, JBL, JRG).
2003. 879 exemplars al cens d’aus aquàtiques hivernants, el 18.I (CAC, JRG).
El 27.VII, a l’abocador de Solius, s’observà el primer jove de l’any anellat a Balears.
Aquest va ser el primer any que a Balears es marcaren polls d’aquesta espècie amb
anelles de color (CAC)*.
2004. 1.230 exemplars al cens d’aus aquàtiques hivernants, el 17.I (CAC, JBL, JRG,
MAC, MDS, OAP).
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Aquest fou el darrer any que es marcà amb anelles de color a les illes Medes.
L’11.VII, a l’abocador de Solius, s’observà els
primers joves de l’any anellats a Balears (CAC).
2005. 1.068 exemplars al cens d’aus aquàtiques
hivernants, el 15.I (JBL, MDS, JRG).
El 2.VII, a l'abocador de Solius, s'observà un
exemplar adult, anellat a les Illes Medes (N77U) el
27.V.2001, amb caràcters atípics juvenils: potes de
color carnós, bec amb terç distal negre difuminant
cap al rosa de la base i estries negres al cap (CAC,
ACT).
El 24.VII, a l’abocador de Solius, s’observà els primers joves de l’any anellats a
Balears (CAC).
2006. 2.624 exemplars al cens d’aus aquàtiques hivernants, el 14.I (CAC, JBL, MCD,
MDS, JHR, JRG, DVS).
El 20.IV, a l’abocador de Solius, es va tornar a observar l'exemplar adult, anellat el
3.VI.2000 a les illes Medes amb anella llegible a distància NT64, amb trets juvenils. El
plomatge d'adult excepte el cap, fortament estriat de fosc. Potes de color rosa brut. Bec
de color groc molt esvaït, amb punta negra (CAC).
A l’abocador de Solius, un exemplar de primer estiu
amb les mandíbules creuades, els dies 28.V i 26.VIII
(CAC).
L’1.VII, al port de Sant Feliu de Guíxols, s’observa el
primers joves de l’any anellats a Balears (CAC).
2007. 2.267 exemplars al cens d’aus aquàtiques
hivernants, el 13.I (CAC, JBL, MCD, JFB, JHR, JRG,
DVS).
El 28.I, a l'abocador de Solius, es va tornar a
observar l'exemplar adult, anellat el 3.VI.2000 a les
illes Medes amb anella llegible a distància NT64, amb
trets juvenils. El plomatge d'adult excepte el cap,
fortament estriat de fosc. Potes de color rosa brut.
Bec de color groc molt esvaït, amb punta negra
(CAC). El 21.VII, a l'abocador de Solius es va tornar a
observar el gavià, nascut i anellat (N77U) a les Illes
Medes l'any 2001, que presentava caràcters juvenils,
amb potes de color carnós, bec amb punta negra
difuminant a rosa cap a la base, sense anell ocular
vermell i fines estries fosques al cap (CAC)*.
A l’abocador de Solius, un exemplar de tercer any amb les mandíbules creuades, els
dies 8.VII i 21.VII. El mateix ocell fou observat l’any anterior, al mateix lloc (CAC)*.
El 20.VII, al port de Sant Feliu de Guíxols, s’observà
els primers joves de l’any anellats a Balears (CAC).
2008. 3.102 exemplars al cens d’aus aquàtiques
hivernants, el 12.I (CAC, JBL, JHR, JRG, DVS).
Malgrat que el 29.VI, a l’abocador de Solius,
s’observà el primer jove de l’any anellat a Balears, la
primera anella s’aconseguí llegir el 2.VII al port de
Sant Feliu de Guíxols (CAC).
El 13.VII, a l’abocador de Solius, s’aconseguí llegir
diverses anelles metàl·liques, dues de les quals
corresponien a ocells nascuts i marcats a la costa de Sant Feliu de Guíxols el 1990 i
1991. Per tant, tenien 18 i 17 anys respectivament (CAC).
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El 2.VIII, primer al port de Sant Feliu de Guíxols i, més tard, a l’abocador de Solius,
s’observà un exemplar juvenil leucístic, amb les cobertores de l’ala dreta i el coll blancs.
El mateix exemplar es va tornar a observar a l’abocador de Solius els dies 15.VIII i 23.
VIII (CAC)*.
El 10.VIII, a l’abocador de Solius, s’observà un juvenil leucístic, amb les primàries
blanques (CAC).
El 17.VIII, a l’abocador de Solius, s’observà un juvenil leucístic, amb el dors blanc
(CAC).
Gavineta de tres dits __________________________________________________
Rissa tridactyla
Nova espècie a la vall.
Estatus: poc estudiat, podria tractar-se d’un
migrador esporàdic al litoral i escàs, encara que
regular, mar endins.
2001. Un adult a la bassa del Dofí de Castell d’Aro,
el 22.XII (CAC)*.

Xatrac becllarg _______________________________________________________
Sterna sandvicensis
Estatus: migrador i hivernant regular.
2002. 14 exemplars al S’Adolitx, a Sant Feliu de Guíxols, el 8.XII (CAC).
2005. 22 exemplars a la desembocadura del Ridaura, el 30.I. (CAC).
Dos adults i dos juvenils a Sant Feliu de Guíxols, el 19.VIII. Primera observació
postnupcial (CAC).
2007. Un adult i un juvenil pidolant-li menjar a Sant Feliu de Guíxols, el 28.VII. Primera
observació postnupcial (CAC).
22 exemplars a la cala dels Frares de Sant Feliu de Guíxols, el 9.VIII. (CAC). 25
exemplars a la cala dels Frares de Sant Feliu de Guíxols, el 17.VIII; xifra rècord (CAC).
2008. Dos exemplars al port de Sant Feliu de Guíxols, el 28.IX. Primera observació
postnupcial (CAC).
Xatrac comú _________________________________________________________
Sterna hirundo
Espècie poc estudiada, de la que hi ha més citacions possibles però no confirmades.
Nova espècie a la vall.
Estatus: poc estudiat, podria tractar-se d’un migrador regular .
1998. Un juvenil capturat accidentalment per un pescador a una milla front Sant Feliu
de Guíxols, el 26.VIII. L’ocell havia estat anellat a Venècia, Itàlia (JA). (Aymí i Tomàs,
2001).
2006. Un exemplar front el Cavall Bernat, a Platja d’Aro, el 14.IV (PGB).
Xatrac menut ________________________________________________________
Sterna albifrons
No es coneix cap nova citació d’aquesta espècie. L’única, data de l’agost de 1986.
Estatus: migrador esporàdic.
Fumarell carablanc ___________________________________________________
Chlidonias hybrida
No es coneix cap nova citació d’aquesta espècie. La darrera, data de primers dels anys
90 .
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Estatus: migrador esporàdic.
Fumarell negre _______________________________________________________
Chlidonias niger
No es coneix cap nova citació d’aquesta espècie. L’única, data de l’agost de 1993.
Estatus: migrador esporàdic.
Fumarell alablanc _____________________________________________________
Chlidonias leucopterus
No es coneix cap nova citació d’aquesta espècie. L’única, data del maig de 1992.
Estatus: migrador esporàdic.
Gavot _______________________________________________________________
Alca torda
Com es pot veure per les citacions, la quantitat d’efectius varia molt d’un hivern a un
altre, tot i la irregularitat de la prospecció. L’hivern 2006 – 2007 va ser molt bo per
l’espècie.
Estatus: hivernant regular i escàs.
1999. Un exemplar al port d’Aro, el 16.XII (JRG).
2002. Un exemplar front la desembocadura del Ridaura, el 9.II (CAC). Quatre
exemplars formant un petit “tren” en vol ras front la punta de Garbí, a Sant Feliu de
Guíxols, el 24.XI (CAC).
2006. Un exemplar front Cap Roig, a Platja d’Aro, el 14.I (MDS).
Un exemplar front can Pei, a Sant Feliu de Guíxols,
el 25.II (CAC).
Vuit exemplars formant un petit “tren” en vol ras
front la punta de Garbí, a Sant Feliu de Guíxols, el
2.XII (CAC).
Set exemplars posats a la badia de Sant Pol, el
23.XII (CAC).
Quatre exemplars front la desembocadura del
Ridaura, el 24.XII (CAC).
Dos exemplars front la desembocadura del Ridaura,
el 26.XII (CAC).
Tres exemplars front el Cavall Bernat, a Platja d’Aro, el 26.XII (CAC).
Onze exemplars front la desembocadura del Ridaura, el 28.XII. Xifra rècord (CAC)*.
Dos exemplars posats a la badia de Sant Pol, el 28.XII (CAC).
Un exemplar front la desembocadura del Ridaura, el 31.XII (CAC).
Un exemplar dins el port de Sant Feliu de Guíxols, el 31.XII (MAC).
2007. Sis exemplars front la punta de Garbí, a Sant Feliu de Guíxols, el 5.I (DVS).
Un exemplar dins el port de Sant Feliu de Guíxols, els dies 5.I (DVS), el 6.I (JRG) i el
7.I (CAC).
Un exemplar front la punta de Garbí, a Sant Feliu de Guíxols, el 13.I (DVS, MCD).
Dos exemplars front la punta de Garbí, a Sant Feliu de Guíxols, el 16.XII (DVS).
Dos exemplars front la punta de Garbí, a Sant Feliu de Guíxols, el 27.XII (DVS).
Fraret _______________________________________________________________
Fratercula arctica
L’única citació prèvia de que es tenia constància era de l’hivern de 1995.
Estatus: migrador i hivernant molt irregular i escàs.
2002. Un exemplar jove front Punta Prima, a Platja d’Aro, el 22.XII (CAC).
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Colom roquer ________________________________________________________
Columba livia
Malgrat que alguna parella cria als roquissars litorals, la població de la vall és tota
descendent d’aus escapades de captivitat.
Estatus: resident, sedentari, abundant.
Xixella ______________________________________________________________
Columba oenas
No es coneix cap nova citació d’aquesta espècie. L’única dada és de l’hivern d’un any
indeterminat de la dècada dels vuitanta.
Estatus: migrador esporàdic.
Tudó _______________________________________________________________
Columba palumbus
Estatus: resident sedentari, migrador i hivernant abundant.
2001. Un poll quasi plomat el 27.III; data de cria molt primerenca (JRG).
Tórtora turca _________________________________________________________
Streptopelia decaocto
La població de la vall s’ha vist incrementada durant aquest darrers anys fins arribar a
l’estabilitat.
Estatus: resident sedentari, abundant.
2000. Una parella copulava al casc urbà de Sant Feliu de Guíxols, el 3.IX; data molt
tardana (CAC).
Tórtora _____________________________________________________________
Streptopelia turtur
La població d’aquesta espècie ha patit una espectacular davallada els darrers anys,
passant de ser comuna a escassa.
Estatus: migrador i nidificant escàs.
Cotorreta de pit gris ___________________________________________________
Myiopsitta monachus
Estatus: després d’eradicar la incipient colònia establerta a Castell d’Aro, sembla que
torna a nidificar a diferents punts de zones enjardinades o urbanitzacions.
1999. Els cinc exemplars que s’havien vist durant tot l’hivern a Castell d’Aro, s’havien
convertit en un mínim de nou a primers d’agost (CAC, JBL).
2000. Confirmada la cria a una palmera del casc urbà
de Castell d’Aro, l’11.VI (JBL).
2007. Un exemplar fent niu a una palmera front
l’Hostal La Gavina de S’Agaró, el 12.VIII (CAC).
2008. Una parella bastia un niu a una palmera front
l’Hostal La Gavina de S’Agaró, el 20.III (CAC)*. Un
exemplar feia niu a una palmera dels jardins Juli
Garreta de Sant Feliu de Guíxols, el 3.V (CAC); el
21.IX s’observà no menys de cinc exemplars a la
mateixa palmera, la qual cosa podria significar un
indici que l’intent de cria ha reeixit (CAC).
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Cucut reial __________________________________________________________
Clamator glandarius
Nova espècie a la vall.
Estatus: poc estudiat, podria tractar-se d’un migrador
molt escàs i irregular .
1953. Sis exemplars a una pineda de repoblació
propera a la desembocadura del Ridaura, el 6.IV (PG).
(Géroudet, 1955).
2007. Un exemplar als estanys de les Escoles de Platja
d’Aro, el 21.IV (CAC)*.
Cucut _______________________________________________________________
Cuculus canorus
La població d’aquesta espècie ha patit una espectacular davallada els darrers anys,
passant de ser comuna a escassa.
Estatus: migrador i reproductor escàs.
Òliba _______________________________________________________________
Tyto alba
La població d’aquesta espècie ha patit una gradual davallada els darrers anys, passant
de ser escassa a molt escassa.
Estatus: resident nidificant escàs.
1999. Cria a un forat de ventilació de l’edifici de l’hotel Rex, al carrer Joan Maragall de
Sant Feliu de Guíxols, l’1.VIII (CAC, MAC).
2000. La parella de l’any anterior tornava a ser al forat de ventilació de l’edifici de l’hotel
Rex, al carrer Joan Maragall de Sant Feliu de Guíxols, el 24.VI (MAC, CAC).
Xot _________________________________________________________________
Otus scops
La població d’aquesta espècie ha patit una gradual davallada els darrers anys, passant
de ser comuna a escassa.
Estatus: migrant i nidificant escàs.
Duc ________________________________________________________________
Bubo bubo
La població d’aquesta espècie a la vall sembla estabilitzada al
voltant de les cinc parelles (JRG).
Estatus: resident nidificant relativament abundant.

Mussol comú ________________________________________________________
Athene noctua
La població d’aquesta espècie ha patit una gradual davallada els darrers anys, passant
de ser comuna a escassa.
Estatus: resident nidificant escàs.
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Gamarús ____________________________________________________________
Strix aluco
La població d’aquesta espècie ha patit una gradual davallada
els darrers anys, passant de ser escassa a molt escassa.
Estatus: resident nidificant escàs.
2005. Es trobà un poll quasi totalment plomat a la platja de
Sant Pol, l’1.VII. Data de cria tardana (CAC)*.
2008. Es troba un exemplar ferit a la costa de l’Alou, el 4.VIII
(JRG).

Mussol banyut _______________________________________________________
Asio otus
Estatus: poc estudiat, podria tractar-se d’un nidificant molt escàs.
2002. Un o dos exemplars prop de can Dalmau de Solius, el 24.V (JRG).
2005. Un exemplar atropellat a la variant de Santa Cristina d’Aro, a l’alçada del golf
Costa Brava, el 22.VII (JRG).
2006. Dos exemplars a can Barella, a Panedes, Llagostera, el 14.II (JRG, JVC).
Enganyapastors ______________________________________________________
Caprimulgus europaeus
Estatus: migrador i nidificant relativament abundant.
Ballester ____________________________________________________________
Apus melba
Abundant durant els passos migratoris i a les muntanyes de Gavarres i Ardenya,
encara que no se n’ha confirmat la cria.
Estatus: migrador i estival relativament abundant.
Falciot negre _________________________________________________________
Apus apus
Estatus: migrador i nidificant relativament abundant.
Falciot pàl·lid ________________________________________________________
Apus pallidus
La població d’aquesta espècie ha patit una forta davallada els darrers anys, passant a
ser molt escassa.
Estatus: estival i migrador molt escàs.
2005. Almenys un exemplar a Tallades, el 4.IX (PFL)
2007. Almenys dos exemplars a roca Rovira, Santa Cristina d’Aro, el 16.IX (CAC).
2008. Un exemplar a la bassa de can Perera, a Panedes, Llagostera, el 19.IV (ACH,
PFL).
Blauet ______________________________________________________________
Alcedo atthis
Present durant els passos migratoris i a l’hivern a les poques zones humides i al mar.
Estatus: migrador i hivernant escàs.
1999. Un exemplar a la bassa del Dofí de Castell d’Aro, l‘11.VII. Primera observació
postnupcial (CAC).
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2000. Un exemplar a la bassa del Dofí de Castell d’Aro, el 23.VII. Primera observació
postnupcial (CAC).
2001. Un exemplar a la bassa del Dofí de Castell d’Aro, el 2.VIII. Primera observació
postnupcial (CAC).
2002. Un exemplar a la bassa del Dofí de Castell d’Aro, el
27.VII. Primera observació postnupcial (CAC).
2003. Dos exemplars a la bassa del Dofí de Castell d’Aro,
el 8.IV. Darrera observació prenupcial (JBL).
2004. Un exemplar a la bassa del Dofí de Castell d’Aro, el
20.III. Darrera observació prenupcial (MAC).
Un exemplar a la cala dels Frares de Sant Feliu de
Guíxols, el 5.VIII. Primera observació postnupcial (CAC).
2005. Un exemplar a la bassa del Dofí de Castell d’Aro, el
6.VIII. Primera observació postnupcial (CAC).
2006. Un exemplar al port de Sant Feliu de Guíxols, el
26.II. Darrera observació hivernal (CAC).
Un exemplar a la desembocadura del Ridaura, el 4.VIII. Primera observació postnupcial
(CAC).
2007. Un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d’Aro, l’11.II. Darrera
observació hivernal (CAC).
Almenys un exemplar a la cala dels Frares de Sant Feliu de Guíxols, el 28.VII. Primera
observació postnupcial (CAC).
2008. Un exemplar entre sa Galera i Sang-i-Fetge, a Sant Feliu de Guíxols, el 16.III.
Darrera observació hivernal (CAC).
Un exemplar a la desembocadura del Ridaura, el 6.VIII. Primera observació postnupcial
(CAC).
Abellereol ___________________________________________________________
Merops apiaster
Estatus: migrador relativament abundant i nidificant cada vegada més escàs.
Gaig blau ____________________________________________________________
Coracias garrulus
Estatus: migrador molt escàs i irregular.
2000. Un exemplar prop del Tenis d’Aro, el 17.V (JRG).
2005. Una parella a una zona cremada de Castell d’Aro, el 19.V (JBL).
2007. Un juvenil a can Barella, a Panedes, Llagostera, el 10.IX (CAC).
2008. Un exemplar entre Santa Cristina d’Aro i Castell d’Aro, el 12.V (JRG).
Puput _______________________________________________________________
Upupa epops
Estatus: nidificant cada vegada més escàs i hivernant regular (només es recullen
dades de desembre i gener), encara que escàs.
1999. Petita hivernada a la vall. Es veieren diferents individus aïllats o petits grups per
la vall. Un exemplar a la bassa del Dofí de Castell d’Aro, el 2.I (CAC). Un exemplar al
circuit de la Mongeta, a Castell d’Aro, el 28.XII (CAC).
2000. Hivernada a la vall. Es veieren diferents individus aïllats o petits grups per tota la
vall. El més nombrós és compost de 5 exemplars a Punta Prima el 29.XII (CAC).
2001. Un exemplar a un camp de Castell d’Aro, el 25.XII (CAC). Un exemplar al pla de
Santa Cristina d’Aro, el 28.XII (CAC).
2002. Dos exemplars als horts de Castell d’Aro, el 12.I (CAC). Dos exemplars al golf
Mas Nou de Castell d’Aro, el 12.I (CAC).
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2003. Un exemplar a la bassa del Dofí de Castell d’Aro, el 21.XII (CAC). Un exemplar a
la desembocadura del Ridaura, el 21.XII (CAC).
2004. Un exemplar a la bassa del Dofí de Castell d’Aro, el 4.I (CAC).
2007. Un exemplar al bicicarril entre Sant Feliu i Castell d'Aro, l’1.XII (CAC).
2008. Un exemplar prop de can Provensal, a Santa Cristina d’Aro, el 6.XII (CAC). Un
exemplar al golf Costa Brava, a Santa Cristina d’Aro, el 8.XII (CAC).
Colltort _____________________________________________________________
Jynx torquilla
No es coneix cap nova citació d’aquesta espècie durant aquest període de deu anys.
Les úniques conegudes són dues de l’abril de 1984 i una del març de 1987.
Estatus: poc conegut, podria tractar-se d’un migrador esporàdic.
Picot verd ___________________________________________________________
Picus viridis
Estatus: resident nidificant relativament abundant.
Picot garser gros _____________________________________________________
Dendrocopos major
Espècie en franca expansió que, en els darrers anys, ha colonitzat tota l’àrea d’estudi,
convertint-se en el més abundant dels picots.
Estatus: resident nidificant relativament abundant.
Picot garser petit _____________________________________________________
Dendrocopos minor
Espècie nova a la vall. En franca expansió al territori català i, sembla que també, a
casa nostra.
Estatus: hivernant escàs i localitzat. No s’ha constatat la
cria a la vall.
2006 – 2007. Diverses observacions d’individus solitaris a
una pollancreda entre can Provensal i la variant de Santa
Cristina d’Aro, del 31.XII.2006 al 3.III.2007 (CAC).
2007. Un exemplar a una pollancreda entre can Provensal
i la variant de Santa Cristina d’Aro, el 13.X (CAC). Un
exemplar al mateix indret, el 25.XII (CAC).
2008. Dos exemplars al Ridaura, al seu pas per Solius, el
27.I. (XVG). A la pollancreda entre can Provensal i la
variant de Santa Cristina d’Aro, un mascle el 29.III (CAC)*,
almenys, un mascle i una femella, el 20.IX (CAC), un
mascle, el 21.XI i, almenys, una femella el 25.XII (CAC).
Terrerola vulgar ______________________________________________________
Callandrella brachydactyla
Malgrat que s’ha trobat una antiga citació d’aquesta espècie, no se’n coneix cap de
nova durant aquest període de deu anys. L’única coneguda és de l’abril de 1990.
Estatus: migrador esporàdic.
1953. Uns trenta exemplars a uns camps propers a la desembocadura del Ridaura, el
6.IV (PG). (Géroudet, 1955).
Cogullada vulgar _____________________________________________________
Galerida cristata
Estatus: present tot l’any. No massa abundant.
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Cotoliu ______________________________________________________________
Lullula arborea
Estatus: present tot l’any, escassa i localitzada.
Alosa vulgar _________________________________________________________
Alauda arvensis
Estatus: migrant i hivernant localitzat.
Oreneta de ribera _____________________________________________________
Riparia riparia
Estatus: migrant no massa abundant.
Roquerol ____________________________________________________________
Ptyonoprogne rupestris
Estatus: hivernant escàs i localitzat.
Oreneta vulgar _______________________________________________________
Hirundo rustica
Estatus: migrant abundant i nidificant cada vegada més escàs.
Oreneta cuarrogenca __________________________________________________
Hirundo daurica
Estatus: migrant i nidificant escàs.
2007. Un exemplar amb les rectrius externes cargolades
cap endins, a Platja d’Aro, el 23.IX (CAC)*.

Oreneta cuablanca ____________________________________________________
Delichon urbicum
Estatus: migrant abundant i nidificant cada vegada més escàs.
Oreneta vulgar x oreneta cuablanca _____________________________________
Hirundo rustica x Delichon urbicum
No es coneix cap citació des de la del 2.X.1994.
Estatus: Cas esporàdic.
Trobat ______________________________________________________________
Anthus campestris
Les úniques citacions prèvies conegudes són de la
primavera dels anys 80 i 90.
Estatus: poc estudiat, pot tractar-se d’un migrador escàs.
2008. Tres exemplars a l’abocador de Solius, el 27.IV
(CAC)*.

Piula dels arbres _____________________________________________________
Anthus trivialis
Estatus: poc estudiat, pot tractar-se d’un migrador regular, encara que escàs.
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2004. Un exemplar morí en col·lidir contra el vidre d’una finestra d’una casa del carrer
de Girona de Sant Feliu de Guíxols, el 16.IV. Gràcies a l’anella que portava es va poder
esbrinar que havia estat marcat, ja adult, a Hongria, el juny de 1998 (FR, PBA, CAC).
(Frias i altres, 2007).
Titella _______________________________________________________________
Anthus pratensis
Estatus: migrador i hivernant abundant.
2008. Dotze exemplars, a l’abocador de Solius, l’11.X, primera observació postnupcial
(CAC).
Piula golarroja _______________________________________________________
Anthus cervinus
No es coneix cap nova citació d’aquesta espècie durant aquest període de deu anys.
L’única coneguda data del març de 1993.
Estatus: migrador esporàdic.
Grasset de muntanya _________________________________________________
Anthus spinoletta
Estatus: poc estudiat, pot tractar-se d’un migrador molt escàs.
Cuereta groga ________________________________________________________
Motacilla flava
Estatus: migrador relativament abundant, sobre tot durant el pas primaveral.
1999. Primers exemplars a la desembocadura del
Ridaura, el 18.IV (CAC).
2002. Primers exemplars a la bassa del Dofí de
Castell d’Aro, el 16.III (CAC).
2007. Primers exemplars als estanys de les Escoles
de Platja d’Aro, el 31.III (CAC).
2008. Primers exemplars a la bassa del Dofí de
Castell d’Aro, el 21.III (CAC)*.
Un exemplar als estanys de les Escoles, el 30.VIII
(CAC).
Cuereta torrentera ____________________________________________________
Motacilla cinerea
Estatus: present tot l’any en nombre no massa abundant.
1999. Un ocell de 1r any anellat el maig del 1995 a Solius va ser trobat mort el març de
1999 a Vidreres (CAC).
Cuereta blanca _______________________________________________________
Motacilla alba
Estatus: present tot l’any, abundant.
Cargolet ____________________________________________________________
Troglodytes troglodytes
Estatus: present tot l’any relativament abundant.
Pardal de bardissa ____________________________________________________
Prunella modularis
Estatus: hivernant relativament abundant.
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2004. Un exemplar capturat durant una sessió d’anellament al torrent del pessebre de
Castell d’Aro, el 20.IV, data força tardana (JBL).
Pit-roig _____________________________________________________________
Erithacus rubecula
Estatus: nidificant escàs i migrador i hivernant abundant.
Rossinyol ___________________________________________________________
Luscinia megarhynchos
Estatus: migrador i nidificant relativament abundant.
2008. Un exemplar a una riera del costat de l’abocador de Solius, el 12.IV (CAC).
Cotxa blava __________________________________________________________
Luscinia svecica
Estatus: migrador molt escàs, molt afectat per la desaparició de les zones humides de
la vall.
2006. Una femella als estanys de les Escoles de Platja d’Aro, el 18.XI (CAC).
2007. Una femella als estanys de les Escoles de Platja d’Aro, el 31.III (CAC).
Cotxa fumada ________________________________________________________
Phoenicurus ochruros
Espècie en expansió que aquests anys s’ha convertit en un nidificant comú. Les
primeres dades de cria a la vall són de 1998 al casc urbà de Sant Feliu de Guíxols.
Estatus: nidificant i hivernant relativament abundant.
Cotxa cuarroja _______________________________________________________
Phoenicurus phoenicurus
Estatus: migrador molt escàs però regular.
Bitxac rogenc ________________________________________________________
Saxicola rubetra
Estatus: migrador escàs però regular.
Bitxac comú _________________________________________________________
Saxicola torquatus
Estatus: present tot l’any. Probablement a l’hivern ens arribin efectius de més al nord.
Còlit gris ____________________________________________________________
Oenanthe oenanthe
Estatus: migrador escàs però regular.
Còlit ros ____________________________________________________________
Oenanthe hispanica
Només es tenia notícia d’una citació prèvia d’un mascle al maig de 1990.
Estatus: migrador molt escàs i irregular.
1958. Un mascle a la punta del Molà, a Sant Feliu de Guíxols, a l’agost (VD). (Dorka,
1960).
2003. A la primavera, s’observà una parella a la zona cremada de Sant Benet, a
l’Ardenya, sense poder confirmar-ne la cria, malgrat els indicis (PPF).
Merla blava __________________________________________________________
Monticola solitarius
Estatus: present tot l’any, relativament abundant, encara que localitzat.
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2008. El 21.VIII, a la cala del Corb de Sant Feliu de Guíxols, s’observà com un mascle
entrava a una petita cova i en sortia amb un rat-penat al bec (CAC).
Merla _______________________________________________________________
Turdus merula
Estatus: present tot l’any, abundant.
Tord comú __________________________________________________________
Turdus philomelos
Estatus: nidificant molt escàs i migrador i hivernant abundant.
Tord alarroig _________________________________________________________
Turdus iliacus
Estatus: migrador i hivernant molt escàs i irregular, en nombre molt fluctuant segons
l’any.
Griva _______________________________________________________________
Turdus viscivorus
Estatus: nidificant molt escàs i hivernant no massa abundant.
1999. Confirmada la cria al càmping Riembau, a Castell d’Aro (JRG). Dos exemplars
als camps del golf Costa Brava de Santa Cristina d’Aro, el 3.VII (CAC).
2001. Un exemplar a Font Picant, a Santa Cristina d’Aro, el 25.V (CAC). Una parella
portant becada al golf Costa Brava de Santa Cristina d’Aro, el 7.VII (CAC, MAC).
2006. Un exemplar entre can Provensal i la variant de Santa Cristina d’Aro, el 31.XII
(CAC).
2007. A Tallades, Santa Cristina d’Aro, un exemplar el 30.IX (CAC), un exemplar el 4.XI
(CAC).
Dos exemplars prop de can Barella, a Panedes, Llagostera, el 25.XI (CAC).
Rossinyol bord _______________________________________________________
Cettia cetti
Estatus: present tot l’any, relativament abundant, encara que molt afectat per la
desaparició de les zones humides de la vall.
Trist ________________________________________________________________
Cisticola juncidis
Estatus: present tot l’any, en nombre més aviat escàs i localitzat.
Boscaler pintat gros __________________________________________________
Locustella naevia
No es coneix cap nova citació d’aquesta espècie. Només es té notícia de dues captures
per anellament als mesos d’abril i setembre de 1995.
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.
Boscaler comú _______________________________________________________
Locustella luscinoides
No es coneix cap nova citació d’aquesta espècie. Només es té notícia de dues captures
per anellament al mes d’octubre dels anys 1991 i 1993.
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.
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Boscaler mostatxut ___________________________________________________
Acrocephalus melanopogon
No es coneix cap nova citació d’aquesta espècie. Només es té notícia d’una citació de
la primavera de 1991, a la bassa del Dofí de Castell d’Aro.
Estatus: poc estudiat, podria tractar-se d’un divagant esporàdic.
Boscarla dels joncs ___________________________________________________
Acrocephalus schoenobaenus
Estatus: poc estudiat, podria tractar-se d’un migrador molt escàs, encara que regular,
molt afectat per la desaparició de les zones humides de la vall.
2004. Un exemplar a la bassa del Dofí de Castell d’Aro, el 21.III (MAC).
Boscarla de canyar ___________________________________________________
Acrocephalus scirpaceus
El 1999 va criar la darrera parella de la vall al desaparegut canyissar de S’Agaró. De
llavors ençà, només es detecta en migració.
Estatus: migrador relativament abundant, molt afectat per la desaparició de les zones
humides de la vall.
1999. Una parella crià al canyissar de S’Agaró. Cants entre l’1.V i el 26.VI (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.
2005. Un exemplar al canyissar de la desembocadura del Ridaura, el 27.V (CAC).
Bosqueta grossa _____________________________________________________
Hippolais icterina
No es coneix cap nova citació d’aquesta espècie. Només es té notícia de dues captures
per anellament al mes d’agost dels anys 1992 i 1993.
Estatus: poc estudiat, podria tractar-se d’un migrador molt escàs i irregular.
Bosqueta vulgar ______________________________________________________
Hippolais polyglotta
Estatus: migrador i nidificant, relativament abundant.
Tallarol de casquet ___________________________________________________
Sylvia atricapilla
Estatus: present tot l’any, abundant.
Tallarol gros _________________________________________________________
Sylvia borin
Estatus: migrador escàs, encara que regular.
Tallarol emmascarat __________________________________________________
Sylvia hortensis
Només es tenia notícia de dues citacions prèvies a Tallades, Santa Cristina d’Aro, el
setembre de 1995..
Estatus: poc estudiat, podria tractar-se migrador molt escàs. No s’ha arribar a detectar
la cria a la vall.
1999. Un mascle cantant prop de cal Rei, a Castell d’Aro, el 25.V (JBL).
2005. Sengles mascles cantant a la zona cremada de Castell d’Aro, el 19.V (JBL).
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Tallareta vulgar ______________________________________________________
Sylvia communis
Estatus: migrador escàs, encara que regular.
2006. Als estanys de les Escoles de Platja d’Aro, un exemplar el 26.III (CAC, JBL.
JRG).
Tallarol trencamates __________________________________________________
Sylvia conspicillata
Només es tenia notícia d’una citació prèvia de tardor d’un any de finals de la dècada
dels 80.
Estatus: poc conegut, pot tractar-se d’un migrador i/o hivernant ocasional.
2005. Un possible exemplar al pas de la Miloca, sota els Carcaixells, a Santa Cristina
d’Aro, el 28.XII. (JRG).
Tallareta cuallarga ____________________________________________________
Sylvia undata
Estatus: present tot l’any, en nombre escàs i localitzat.
Tallarol de garriga ____________________________________________________
Sylvia cantillans
Estatus: migrador i nidificant, relativament abundant.
Tallarol capnegre _____________________________________________________
Sylvia melanocephala
Estatus: present tot l’any, relativament abundant.
Mosquiter pàl·lid _____________________________________________________
Phylloscopus bonelli
Estatus: migrador i nidificant escàs.
Mosquiter xiulaire ____________________________________________________
Phylloscopus sibilatrix
Estatus: migrador regular, encara que molt escàs.
2002. Un exemplar a la bassa del Dofí de Castell
d’Aro, l’1.IV. (CAC).
2005. Un exemplar va ser capturat al Ridaura, a
l’alçada de l’EDAR, el 16.IV. Primer anellament
d’aquesta espècie a la vall (CAC, JBL, MAC)*.

Mosquiter comú ______________________________________________________
Phylloscopus collybita
Estatus: migrador i hivernant abundant. No se n’ha comprovat la cria, encara que no es
descarta.
2000. Observat a l’Ardenya el 10.VI. Presència en època i hàbitat adequat per a la
nidificació (JBL).
2008. Un exemplar, a Tallades, el 12.X, primera observació postnupcial (CAC).
Mosquiter de passa ___________________________________________________
Phylloscopus trochilus
Estatus: migrador regular.
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Reietó ______________________________________________________________
Regulus regulus
Estatus: migrador i hivernant escàs.
1999. Dos exemplars a les Penyes, a Sant Feliu de Guíxols, el 2.I (CAC). Un exemplar
a les Sofreres, a Sant Feliu de Guíxols, el 13.III
(CAC).
2003. Un exemplar al bicicarril, a l’alçada del puig
de la Gramoia, a Castell d’Aro, el 8.XII. (CAC).
2005. Almenys un exemplar al camí de ronda de
S’Agaró, el 27.XI (CAC).
2007. Un exemplar a Romanyà de la Selva, el 30.I
(JBL):
2008. Diversos exemplars a S’Agaró i al bicicarril,
el 6.XII (CAC). Un exemplar a l’abocador de
Solius, el 8.XII (CAC)*. Diversos exemplars al
camí de ronda de S’Agaró, el 21.XII (DVS). Diversos exemplars prop de can Provensal,
a Santa Cristina d’Aro, el 25.XII (CAC).
Bruel _______________________________________________________________
Regulus ignicapilla
Estatus: present tot l’any, relativament abundant.
Papamosques gris ____________________________________________________
Muscicapa striata
Estatus: migrador regular, se n’ha comprovat la cria.
2000. Detectat a l’Ardenya el juny i el juliol (JBL).
2005. Un mascle cantant a una zona cremada de Castell d’Aro, el 19.V (JBL).
Mategatatxes ________________________________________________________
Ficedula hypoleuca
Estatus: migrador regular.
Mallerenga cuallarga __________________________________________________
Aegithalos caudatus
Estatus: present tot l’any, relativament abundant tot i que, darrerament, s’ha notat una
certa disminució dels seus efectius.
Mallerenga emplomallada ______________________________________________
Parus cristatus
Estatus: present tot l’any, relativament abundant.
Mallerenga petita _____________________________________________________
Parus ater
Estatus: present tot l’any, escassa i localitzada com a nidificant i una mica més
abundant a l’hivern.
Mallerenga blava _____________________________________________________
Parus caeruleus
Estatus: present tot l’any, abundant.
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Mallerenga carbonera _________________________________________________
Parus major
Estatus: present tot l’any, abundant.
Raspinell comú ______________________________________________________
Certhia brachydactyla
Estatus: present tot l’any, relativament abundant.
Teixidor_____________________________________________________________
Remiz pendulinus
Estatus: migrador i hivernant esporàdic molt afectat per la desaparició de les zones
humides de la vall.
2006. Dos exemplars sentits al costat de l’escorxador de Santa Cristina d’Aro, l’1.XI
(DVS).
Oriol ________________________________________________________________
Oriolus oriolus
Estatus: migrador i estival en declivi.
Escorxador __________________________________________________________
Lanius collurio
Estatus: migrador escàs, encara que regular.
1999. A Tallades, Santa Cristina d’Aro, anellats una femella
adulta i un jove l’11.IX (MAC), un jove el 12.IX (MAC).
2007. Tres juvenils caçant insectes a Tallades, Santa Cristina
d’Aro, el 26.VIII (CAC)*.

Trenca ______________________________________________________________
Lanius minor
Només es coneixia una citació del maig de 1988.
Estatus: migrador esporàdic.
1952. Un exemplar entre Palamós i Sant Feliu de Guíxols, l’11.VII (JMH, JGH). (Sage,
1964).
1965. Dos exemplars a Sant Feliu de Guíxols (VW). (Wassenich, 1965).
2001. Un exemplar als horts de Castell d’Aro, del 26 al 29.V (CAC, JRG). Citació
homologada pel CAE amb el núm. 15 (Alvarez i altres, 2007a).
Botxí _______________________________________________________________
Lanius meridionalis
Estatus: migrador i hivernant molt escàs i localitzat al pla de Panedes.
2005. Un territori establert prop de can Barella de Panedes, Llagostera, del 3.VIII al
6.XII (JVC).
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Capsigrany __________________________________________________________
Lanius senator
Estatus: ha passat de ser un migrador i nidificant relativament
abundant a migrador escàs, encara que regular.
2008. A l’abocador de Solius, el 26.IV, s’observà un exemplar
amb trets de la subespècie balear (L. s. badius) (CAC)*.
Citació no homologada pel CAC, degut que es tracta d'un
exemplar no examinat en mà. Donades les dificultats en la
identificació d'aquest taxó, actualment el CAC no homologa
citacions que no corresponguin a ocells examinats en mà, en
espera que en un futur es disposi de més informació sobre els
caràcters que cal tenir en compte. La citació es conservarà als
arxius del Comitè i, en cas que apareguin nous criteris en la
identificació d'aquest tàxon, es reconsiderarà la decisió. (CAC,
com. pers.).
Gaig ________________________________________________________________
Garrulus glandarius
Estatus: present tot l’any, abundant.
Garsa _______________________________________________________________
Pica pica
Estatus: present tot l’any, abundant.
2001. Un falcó depredà sobre un poll a mig plomar la primera quinzena de març. Dada
de cria molt primerenca (JRG).
Gralla _______________________________________________________________
Corvus monedula
Les següents observacions del 2005, foren causades per molèsties (a la primavera) o
desaparició (a la tardor) del dormidor mixt situat a la riera de Calonge.
Estatus: hivernant esporàdic.
2005. 44 exemplars al dormidor d’esplugabous de la bassa del Dofí de Castell d’Aro, el
27.III. Sembla ser que, molestat per la gent el dia abans, tot el dormidor de la riera de
Calonge, es va traslladar en pes a la bassa del Dofí (MDS). 35 exemplars al dormidor
d’esplugabous de la bassa del Dofí de Castell d’Aro, el 2.IV (CAC).
Al dormidor d’esplugabous de la bassa del Dofí de Castell d’Aro, 30 ex. el 15.X, 2 ex. el
22.X i 1 ex. el 31.X (CAC).
Cornella negra _______________________________________________________
Corvus corone
Nova espècie a la vall.
Estatus: divagant escàs.
2005. A l’abocador de Solius, dos exemplars
(almenys un d’ells jove) el 4.VI (CAC)*, un jove el
19.VI (CAC).
2008. A l’abocador de Solius, un exemplar el 24.II
(CAC), tres exemplars el 9.III (CAC), quatre
exemplars el 26.IV (CAC). Un exemplar al pla de
Santa Cristina d’Aro, al costat de la variant, el
10.IV (JBL).
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Corb________________________________________________________________
Corvus corax
Estatus: present tot l’any, en franca davallada.
2004. Vint-i-tres exemplars a l’abocador de Solius, el 8.II. Xifra rècord (CAC).
Estornell vulgar ______________________________________________________
Sturnus vulgaris
Estatus: present tot l’any, abundant, molt especialment a l’hivern.
Estornell negre _______________________________________________________
Sturnus unicolor
Estatus: present tot l’any, relativament abundant.
Pardal comú _________________________________________________________
Passer domesticus
Estatus: present tot l’any, abundant.
2007. Un mascle esquizocroïc a Tallades, Santa Cristina d’Aro, el 20.VIII (CAC).
2008. Un mascle leucístic a l’abocador de Solius, el 24.V (CAC).
Pardal xarrec ________________________________________________________
Passer montanus
Estatus: present tot l’any, relativament abundant.
Pinsà comú __________________________________________________________
Fringilla coelebs
Estatus: present tot l’any, abundant a l’hivern i nidificant escàs.
2000. Un exemplar leucístic a un camp del costat de la cruïlla de Solius, a Santa
Cristina d’Aro, del 9.I al 29.I (CAC, JBL. JRG).
2008. Un mascle adult prop de cal Cuc, a Castell d’Aro, el 15.VI (CAC).
Pinsà mec ___________________________________________________________
Fringilla montifringilla
Només es coneixia una única citació prèvia d’un exemplar capturat per anellament, el
novembre de 1993.
Estatus: divagant hivernal molt rar.
2008. Un exemplar al golf Costa Brava, A Santa Cristina d’Aro, el 3.I (DVS).
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, en nombre molt fluctuant d’un any
a l’altre.
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Passerell comú _______________________________________________________
Carduelis cannabina
Estatus: present tot l’any, escàs.
Trencapinyes ________________________________________________________
Loxia curvirostra
Malgrat les sospites, no s’ha arribat a confirmar-ne la cria.
Estatus: divagant irregular.
2002. Observat prop de Romanyà de la Selva el 13.VI (JBL).
Pinsà borroner _______________________________________________________
Pyrrhula pyrrhula
Espècie nova a la vall.
Estatus: poc conegut, podria tractar-se d’un hivernant escàs.
2001. Dos exemplars prop del nucli de Romanyà de la Selva, el 4.II (JRG). Quatre
exemplars (dos mascles i dues femelles) al prat de Romanyà de la Selva, l’11.II (CAC).
2004. Un exemplar a tocar del nucli de Romanyà de la Selva, el 29.I (JBL).
2007. Un exemplar a la castanyeda d’en Genoer, sota el puig Aldrich, a Santa Cristina
d’Aro, el 4.I (DVS).
Durbec ______________________________________________________________
Coccothraustes coccothraustes
Estatus: hivernant escàs.
2000. Un exemplar abatut a Gavarres, el 12.XI. Un exemplar menjant lledons als horts
de Castell d’Aro, el 18.XI (CAC).
2005. Diversos exemplars al mas Salvador de Panedes, Santa Cristina d’Aro, el 4.XII
(ACH i altres). Un exemplar a la riera Banyaloca, a Panedes, Llagostera, el 26.XII
(JVC). Un exemplar al pla de Santa Cristina d’Aro, el 29.XII (JRG).
2008. Dos exemplars al molí d’en Reixach, Santa Cristina d’Aro, el 24.X (ACH, PFL,
DSB, DSM).
Verderola ___________________________________________________________
Emberiza citrinella
Només es coneixia dues citacions prèvies de sengles
exemplars el febrer de 1984 i l’octubre de 1993
Estatus: migrant molt rar.
2007. Un exemplar a una pollancreda entre can
Provensal i la variant de Santa Cristina d’Aro, el 23.X
(CAC)*.

Gratapalles __________________________________________________________
Emberiza cirlus
Estatus: present tot l’any, relativament abundant.
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Sit negre ____________________________________________________________
Emberiza cia
Estatus: migrant i hivernant, molt escàs.
Hortolà _____________________________________________________________
Emberiza hortulana
No es coneix cap nova citació d’aquesta espècie, després de les del maig de 1984 i
l’abril de 1988.
Estatus: migrant esporàdic.
Repicatalons petit ____________________________________________________
Emberiza pusilla
Espècie nova a la vall.
Estatus: accidental.
2001. Un exemplar capturat en una sessió
d’anellament als estanys de les Escoles de Platja
d’Aro, el 27.I (CAC, MAC, PPF)*. Citació
homologada pel CR-SEO amb el núm. 2.752 (De
Juana i altres, 2003).
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 (canyissar de S’Agaró,
desembocadura del Ridaura i estanys de les Escoles) que fa servir com a dormidor.
L’origen dels ocells controlats durant les tasques d’anellament és:
Alemanya:
4
Dinamarca:
1
França: 4
R. Txeca: 1
Noruega: 3
Suècia: 1
Espanya: 3 (1 Santa Pau + 2 Sils)
Suïssa: 1
Finlàndia: 2
Estats on s’han controlat ocells anellats a la vall del Ridaura:
Alemanya:
8
França: 2
Espanya: 2 (1 Palau Savardera +
Itàlia:
1 Sils)
Suïssa: 1

2

Cruixidell ____________________________________________________________
Emberiza calandra
Estatus: present tot l’any, no massa abundant.
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LLISTAT D’ESPÈCIES EXÒTIQUES
Cigne negre _________________________________________________________
Cygnus atratus
Nova espècie a la vall.
2002. Un jove a la desembocadura del Ridaura, del
5.VII al 18.VIII (JRG, CAC i altres)*.

Cigne mut ___________________________________________________________
Cygnus olor
Apart dels de les citacions següents, un exemplar d’origen domèstic o semidomèstic
va romandre a la bassa del Dofí de Castell d’Aro del
juliol de 1991 a l’abril de 1997, quan va ser mort per
un gos incontrolat.
2008. Un exemplar, escapat de captivitat (duia un
44 marcat al costat dret del bec), apareix a la platja
de Sant Pol, Sant Feliu de Guíxols el 20.I. Va ser
capturat i dut al PNAE. Després d’un tractament de
desparasitació fou alliberat l’1.III a la bassa del Dofí
de Castell d’Aro, on mor de botulisme, el 28.IX
(JRG)*.
Un segon exemplar, probablement un mascle,
provinent de Cassà de la Selva, fou alliberat a la bassa del Dofí de Castell d’Aro, el
28.IV (JRG). Mor de botulisme, el 12.X (CAC).
Oca domèstica _______________________________________________________
Anser anser var. domestica
Nova espècie a la vall.
2002. Un exemplar a la desembocadura del Ridaura, del 4.V al 28.XII (CAC).
Oca del Canadà ______________________________________________________
Branta canadensis
Nova espècie a la vall.
2004. Un exemplar a la bassa de Can Salvador, Panedes, Santa Cristina d’Aro, del
9.VIII al 15.X (JC, JBP, NC). (Carreras, 2004 i Barbarà, 2005).
Oca egípcia __________________________________________________________
Alopochen aegyptiaca
Nova espècie a la vall.
2001 - 2005. Dos exemplars apareixen al costat de
l’escorxador de Santa Cristina d’Aro, el 15.XII.2001.
Un en marxa de seguida i l’altre i roman a un tancat
amb altra aviram, almenys fins el XII.2005 (JBL,
CAC).
2005. Un exemplar, que porta una brida de plàstic
negre al tars esquerre, a la bassa del Dofí i rodalies,
a Castell d’Aro, del 8.X al 3.XII. Entra al tancat
referit a la citació anterior i s’aparella amb
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l’exemplar que ja hi havia, traient endavant una llocada de vuit polls (CAC, JBL,
AMP)*.
Ànec mut ____________________________________________________________
Cairina moschata var. domestica
2001. Un exemplar a la bassa del Dofí, el 23.VI
(CAC).
2002. A la bassa del Dofí, dos exemplars el 7.VII
(CAC), un exemplar el 16.VIII (CAC).
2003. Un exemplar a la desembocadura del
Ridaura, el 21.XII (CAC).
2005 - 2006. Un exemplar als estanys de les
Escoles, del 22.VIII.2005 al 8.IV.2006 (CAC)*.
2006. A la desembocadura del Ridaura, un
exemplar del 12.II al 8.VIII (CAC) i un exemplar del
13.V.2006 a l’11.VIII.2006. Aquest darrer, és un dels
exemplars de la citació següent. Dos exemplars als estanys de les Escoles, del 29.IV
al 6.V (CAC).
Ànec carolí __________________________________________________________
Aix sponsa
Nova espècie a la vall.
2004. Una femella a la desembocadura del Ridaura,
el 3.X. Posteriorment es detecta a la desembocadura
de la riera de Calonge (CAC)*.

Ànec carolí x Ànec collverd_____________________________________________
Aix sponsa x Anas platyrhynchos
Nova espècie a la vall.
2004 - 2005. Almenys un mascle i dues femelles a la
desembocadura del Ridaura, del 3.X.2004 al
25.III.2005. Durant aquest temps, també es detecten
a la desembocadura de la riera de Calonge, d’on
sembla que van i venen (CAC)*.

Ànec collverd ________________________________________________________
Anas platyrhynchos var. domestica
Nova espècie a la vall.
2002 - 2006. Sis exemplars de color blanc a la desembocadura del Ridaura, del juny
de 2002 a l’octubre de 2006 (CAC).
Paó ________________________________________________________________
Pavo cristatus
Nova espècie a la vall.
2005 o 2006. Un exemplar a Tallades (LL).
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Tórtora domèstica ____________________________________________________
Streptopelia roseogrisea var. risoria
Nova espècie a la vall.
2004. Dos exemplars a l’avinguda de S’Agaró, a Platja d’Aro, el 9.V (RJN). (GAE,
2007).
Cacatua nimfa _______________________________________________________
Nymphicus hollandicus var. domestica
2006. Un exemplar a la plaça Europa de Platja d’Aro, el 25.VI (JBL).
Periquito ____________________________________________________________
Melopsittacus undulatus var. domestica
2001. Un exemplar als jardins de Juli Garreta, a Sant
Feliu de Guíxols, del 15.VII al 9.IX (CAC). Un
exemplar a la desembocadura del Ridaura, el 14.X
(CAC).
2006. Un exemplar de color groc als estanys de les
Escoles de Platja d’Aro, el 16.IX (CAC)*.

Cotorra de Kramer ____________________________________________________
Pisttacula krameri
Eatatus: habitual a la vall, no s’ha arribat a confirmar-ne la cria, malgrat els indicis.
1999. A la desembocadura del Ridaura, dos exemplars del 3.I al 18.IV (CAC). Un
exemplar a S’Agaró, el 15.V (CAC).
2001. Quatre exemplars al parc de les Eres de Sant Feliu de Guíxols, el 12.X (CAC).
A la desembocadura del Ridaura, quatre exemplars el 29.IX (CAC), quatre exemplars
el 16.XI (CAC).
2006. Quatre exemplars junts al parc de del Dunes de Sant Pol, el 15.I (CAC). Del
8.IV al 30.IV es veu entrar una parella a un forat d’uns apartaments de S’Agaró.
Primer indici de cria a la vall (CAC).
Agapornis de Namíbia _________________________________________________
Agapornis roseicollis
No s’ha tornat a detectar l’espècie a la vall.
Aratinga de cap blau __________________________________________________
Aratinga acuticaudata
2007. Un exemplar de la subespècie nominal a Tallades, Santa Cristina d’Aro, del
21.VIII a l’11.IX (CAC).
Aratinga de pit brut ___________________________________________________
Aratinga nana
Nova espècie a la vall.
2005. Un exemplar a la desembocadura del
Ridaura, el 16.VIII. Anava marcat amb una anella de
plàstic blau al tars esquerre (CAC)*.
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Cotorra de la Patagònia ________________________________________________
Cyanoliseus patagonus
Nova espècie a la vall.
2001. Una exemplar a can Torrebosca de Platja
d’Aro, de l’11.IV al 17.XI (CAC)*.
2003. Una exemplar a la urbanització Politur de
Platja d’Aro, a finals d’agost (JRG).
2006. Una exemplar a can Deulofeu de Santa
Cristina d’Aro, 9.VII (JBL).

Lloro de front blau ____________________________________________________
Amazona aestiva
2007. Un exemplar entre el Ridaura i el càmping Sant Josep, a Castell d’Aro, el 5.II
(JRG).
Cardenal de cresta roja ________________________________________________
Paroaria coronata
No s’ha tornat a detectar l’espècie a la vall.
Canari ______________________________________________________________
Serinus canarius var. domestica
2006. Un exemplar de color groc al port de Sant Feliu de Guíxols, el 21.X (CAC).
Teixidor ataronjat _____________________________________________________
Euplectes franciscanus
2005. Un mascle als estanys de les Escoles de Platja
d’Aro, del 8.IX a l’1.X (CAC)*.

Bec de corall senegalès _______________________________________________
Estrilda astrild
2000. Una parella a la carretera de Sant Feliu de Guíxols
a Tossa de Mar, entre Canyet i la cala del Senyor
Ramon, el 19.VI (JBL).
2001. Dos exemplars als estanys de les Escoles de
Platja d’Aro, el 8.XII. Un d’ells és capturat i anellat. (CAC,
JBL, JRG, MAC).
2005. Dos exemplars als estanys de les Escoles de
Platja d’Aro, l’11.IX (CAC)*.
Munia roig ___________________________________________________________
Amandava amandava
No s’ha tornat a detectar l’espècie a la vall.
Maniquí capnegre ____________________________________________________
Lonchura atricapilla
No s’ha tornat a detectar l’espècie a la vall.
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TAULA D’OBSERVADORS
CODI
ACH
ACT
AMP
CAC
CR
DB
DSB
DSM
DVB
DVS
ECF
FR
JA
JBP
JBL
JC
JES
JFB
JGH
JHC
JHR
JMH
JRG
JVC
LL
LDL
MAC

OBSERVADOR

CODI

Aleix Comas Herrera
Albert Cama Torrelles
Àlex Massana Pernias
Carlos Alvarez Cros
Carme Rotllan
David Bosch
Deli Saavedra Bendito
David Segarra Mediavilla
Daniel Valverde Bussot
Dani Valverde Saubí
Enric Capalleras Fàbregas
Francesc Rotllan
Josep Aniol
Josep Barbarà Puig
Josep Ma Bas Lay
Joaquim Carreras
Jaione Echarte Sutil
Josep Ma Figueras Berrocal
Jeffery G. Harrison
Joan Hontangas Canela
Juan Hernández Rueda
James M. Harrison
Jaume Ramot García
Joaquim Vilagran Casanovas
Luís Luque
Lluís Donat Lorenzo
Manuel Alvarez Cros

OBSERVADOR

MB Manel Barrios
MCD Mireia Codina Diago
MD Marta Darnés
MDS Miguel Ángel Domingo
Santamaría
MFQ Marc Franch Quintana
MP Matxalen Pauly
MPC Miquel À. Pérez-De-Gregorio
Capella
MSF Mercè Sánchez Frou
NV
Narcís Vicens
OAP Oriol Amat Pons
PGB Pantaleón Gómez Boada
PBA Pere Bofill Arbusà
PFL Ponç Feliu Latorre
PG
P. Géroudet
PPF Pere Pons Ferran
RDS Redacció diari Los Sitios
RGB Ricard Guriérrez Benítez
RJN Roger Jutglà Noguer
RSS Ramon Serra Serrat
SC
Sergi Castillo
VD
V. Dorka
VW V. Wassenich
XG
Xavier Gallego
XIP Xavier Idígora Planas
XVG Xon Vilahur Godoy
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