ANUARI ORNITOLÒGIC DE
LA VALL DEL RIDAURA
(COSTA BRAVA)
2009

Carlos Alvarez-Cros (ed.)

ANUARI ORNITOLÒGIC DE LA VALL DEL RIDAURA (COSTA BRAVA), 2009

ANUARI ORNITOLÒGIC DE
LA VALL DEL RIDAURA
(COSTA BRAVA)
2009

Carlos Alvarez-Cros (ed.)
(vallridaura@yahoo.es)

2/53

ANUARI ORNITOLÒGIC DE LA VALL DEL RIDAURA (COSTA BRAVA), 2009

ANUARI ORNITOLÒGIC DE
LA VALL DEL RIDAURA
(COSTA BRAVA)
2009

Coordinació i selecció de dades
Carlos Alvarez-Cros

Revisió de textos
Josep Ma Bas Lay
Jaume Ramot García

Citació bibliogràfica recomanada.
Obra completa: Alvarez-Cros, C. (ed.). 2010. Anuari ornitològic de la vall del Ridaura
(Costa Brava), 2009.
www.ocellsvallridaura.comxa.com/Anuaris/Anuari_vall _Ridaura_2009.pdf
Espècie concreta, exemple: Ramot, J. 2010. Ànec collverd (Anas platyrhynchos) in:
Alvarez-Cros, C. (ed.). 2010. Anuari ornitològic de la vall del Ridaura (Costa Brava),
2009.
www.ocellsvallridaura.comxa.com/Anuaris/Anuari _vall_Ridaura_2009.pdf
Foto portada: Cigonyes blanques (Ciconia ciconia) i gavians argentats (Larus
michahellis) a l’abocador de Solius, el 30.VIII.2009. (C. Alvarez-Cros)

3/53

ANUARI ORNITOLÒGIC DE LA VALL DEL RIDAURA (COSTA BRAVA), 2009

PRESENTACIÓ
Aquest anuari ve a iniciar la continuació del primer dels anuaris ornitològics de la vall
del Ridaura (Alvarez-Cros, 2010). Mentre que aquell abraçà un període de deu anys,
de 1999 a 2008, aquest i els que es té intenció que el segueixin tindran un abast
anual. Amb aquests anuaris i el llibre Els ocells de la vall del Ridaura (Alvarez, 1999)
es pretén tenir un resum de les citacions més destacades produïdes a la vall. La
majoria d’observacions que es poden trobar a aquest document ja figuren publicades
al web Actualització del catàleg dels ocells de la vall del Ridaura (Alvarez, 20052010). En tot cas, mentre que aquí estan ordenades per espècie, a aquell es troben
en format de noticiari mensual, cosa que dificulta la consulta una vegada ha passat la
immediatesa temporal.

INTRODUCCIÓ
Pel que fa a les particularitats d’aquest any 2009, es passa a enumerar les més
significatives. Durant la segona meitat de 2008 es va realitzar les obres d’adequació
de la zona dels estanys de Platja d’Aro segons les exigències del pla hidràulic. Això
comportà la creació d’un estany de dimensions considerables, que les pluges
hivernals van emplenar força i la forta sequera estival no aconseguí assecar. Tot i
tenir una tardor i un començament d’hivern força secs, el darrer terç de l’any també es
va mantenir un nivell d’aigua relativament important. A més, aquest espai es troba
totalment tancat, la qual cosa assegura la tranquil·litat dels ocells presents. Aquest fet
ha constituït una fita important per tal d’afavorir la presència de determinades
espècies d’aus lligades a ambients aquàtics. Un exemple d’això podria ser la
detecció, per primera vegada a la vall, de l’ànec canyella (Tadorna ferruginea) o la
d’espècies molt escasses o rares a la vall com l’ànec blanc (Tadorna tadorna), l’ànec
xiulador (Anas penelope), l’ànec cuallarg (Anas acuta), l’agró blanc (Casmerodius
albus), la cigonya blanca (Ciconia ciconia), el territ variant (Calidris alba), el territ
menut (Calidris minuta), la gamba verda (Tringa nebularia) o el fumarell negre
(Chlidonias niger), així com la presència continuada de moltes espècies lligades a
ambients aquàtics i no gaire corrents a la vall. Esperem que l’evolució d’aquest espai
així com les posteriors actuacions que s’hi portin a terme, s’encamini cap a
l’afavoriment de la recuperació d’una mena d’ambients marjalencs que havien
desaparegut totalment de la vall, sota la implacable pressió urbanística.
També es va finalitzar les obres d’adequació del tram final del Ridaura, amb la
substitució de la vegetació de ribera per talussos inorgànics de formigó o pedra.
Malgrat que durant el pas primaveral, la llera, neta de vegetació, va afavorir la
presència de limícoles, la resta d’espècies més o menys lligades als cursos fluvials
n’han estat absentes. Aquests moviments de terres van fer que un nidificant
oportunista com el corriol petit (Charadrius dubius) aprofités l’avinentesa i, almenys,
tres parelles criessin a la llera del Ridaura i una als estanys de les Escoles.
Com a última modificació, s’ha d’esmentar que, a primers d’any, es portà a terme una
important actuació a la bassa del Dofí, de Castell d’Aro. Es va aprofundir la cubeta,
extraient els llots acumulats durant quasi dues dècades i es procedí a una neteja
general. S’haurà d’esperar un cert temps per tal que assoleixi una altra vegada
l’equilibri ambiental.
D’altra banda, s’ha de remarcar l’excepcional episodi meteorològic esdevingut els
darrers dies de desembre de 2008. Aquest fet portà ocells poc habituals a la conca
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mediterrània. Exemples notoris són la massiva entrada de gavinetes de tres dits
(Rissa tridactyla), sovint esgotades, arreu del territori català, o la presència de
gavines àrtiques com el gavinot polar (Larus glaucoides) a la costa del Mediterrani
espanyol (Gutiérrez, 2009). Aquest fenomen probablement hagi afavorit la presència
a casa nostra d’espècies poc freqüents, com el flamenc (Phoenicopterus roseus) o,
fins i tot, rares com el gavià argentat de potes roses (Larus argentatus), el gavià caspi
(Larus cachinnans) o el gavià argentat cantàbric (Larus michahellis “lusitanius”), del
que, a Solius, es realitzà el que constitueix el primer control fet a Catalunya.
Per fi, i en un altre ordre de coses, cal comentar que, a la primavera d’aquest 2009,
va veure la llum la llum el portal www.ornitho.cat. Es tracta d’una base de dades
gestionada per l’ICO, que abasta el territori català. És oberta a tothom i no es
necessita cap preparació especial per fer-la servir. Nascuda a Suïssa, està cridada a
convertir-se en una eina cabdal en la recopilació i gestió de dades ornitològiques a
Catalunya, com ja ho està sent a diversos països europeus. Ofereix molts avantatges
als usuaris, com la de gestionar les dades pròpies de manera fàcil i atractiva, amb
gran potència i flexibilitat de filtratge. També permet accedir a la pràctica totalitat
(excepte les de determinades espècies molt sensibles) de les dades introduïdes pels
altres observadors. I tot en temps real.

ÀMBITS GEOGRÀFIC I TEMPORAL
A 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 l’any 2009.
Fig. 1. Límits, en verd, de la vall del
Ridaura (Adaptat de: Generalitat de
Catalunya, 2008)

ON I COM ENVIAR DADES PER A L’ANUARI
Tal com s’ha esmentat abans, el naixement del portal www.ornitho.cat posa a l’abast
de tothom una única base de dades que abasta tot el territori català. És d’accés fàcil, i
és actualitzada i revisada constantment. Per això es recomana l’ús d’aquesta eina per
a comunicar les dades ja que, addicionalment, podran servir, entre altres coses, per
l’anuari català.
En tot cas, les dades també es poden enviar directament a l’editor d’aquest anuari, a
l’adreça de correu electrònic vallridaura@yahoo.es
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Els criteris emprats en la selecció i inclusió de citacions són els següents:
-

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

-

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

-

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

-

Reproductiu: dades de nidificació a la zona.

-

Etològic: comportaments d’interès o poc habituals.

-

Morfològic: ocells amb formes o coloracions atípiques.

AGRAÏMENTS
Es vol agrair a tots els observadors que han contribuït amb l’aportació d’observacions
i/o imatges, la seva tasca, sense la qual aquest document no hagués estat possible.
METODOLOGIA D’OBTENCIÓ DE DADES
La gran majoria de les dades provenen de comunicacions personals, fruit d’una
activitat d’observació ornitològica regular i constant, encara que no professionalitzada.
L’altra 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.
Aquest 2009 només es va dur a terme una única jornada d’anellament hivernal als
estanys de les Escoles de Platja d’Aro, per la qual cosa es pot dir que aquesta
activitat ha estat pràcticament inexistent. Per tant, moltes espècies d’ocells de mida
petita, difícils de detectar per observació directa, continuen sense tenir cap citació
addicional des de 1998.
D’altra banda, es continuà amb la labor sistemàtica de lectura d’anelles a distància
amb telescopi, centrada en el gavià argentat (Larus michahellis). Com a notes
excepcionals d’aquest any, apart del ja comentat control de gavià argentat cantàbric
(Larus michahellis “lusitanius”), s’ha d’esmentar que es va controlar un exemplar de
gavià argentat procedent d’Algèria. Addicionalment, aquesta tasca ha portat
associada la detecció d’un taxó que constitueix una raresa a nivell d’estat espanyol.
Es tracta d’un l’exemplar de gavià fosc bàltic (Larus fuscus fuscus) anellat a Finlàndia
que, quan s’homologui, constituirà el primer registre segur d’aquest taxó a Catalunya.
Dins l’àmbit de les lectures d’anelles a distància, també s’ha de fer referència a
l’excepcional pas postnupcial de cigonyes blanques (Ciconia ciconia) produït aquest
any. Com que d’aquesta espècie hi ha un alt percentatge d’exemplars anellats, es va
poder fer una cinquantena de lectures d’anelles, la qual cosa va permetre conèixer
l’origen dels ocells marcats: França, Alemanya, Suïssa i Espanya.
- Projectes coordinats per l’Institut Català d’Ornitologia (ICO).
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Durant el 2009, diverses persones van continuar col·laborat en diversos projectes
endegats per l’ICO. Es finalitzà el treball de camp per a, l’encara inèdit, Atles dels
ocells de Catalunya a l’hivern, 2006 – 2009 i es continuà amb els recorreguts pel
Seguiment dels Ocells Comuns de Catalunya (SOCC).
- Censos.
Com cada gener, es va participar en la realització del cens anual internacional d’aus
aquàtiques i marines hivernants, coordinat pel Departament de Medi Ambient i
Habitatge de la Generalitat de Catalunya.
- Altres.
Com altres anys, la recerca d’ocells marins des de la costa, va ser més aviat irregular
i escassa.
Dins el marc d’un projecte més ampli, es portà a terme la col·locació d’algunes caixes
niu destinades al gaig blau (Coracias garrulus), ocell que no cria a la vall. Malgrat la
detecció d’una parella molt a prop d’una de les caixes al començament de l’època de
cria, no es té evidències que acabés niant.
Per fi, comentar que es va continuar amb la recerca de rapinyaires nocturns, la qual
cosa ha permès confirmar la cria del mussol banyut (Asio otus).

ESTRUCTURA
Les espècies d’aus detectades a la vall del Ridaura durant el 2009 es relacionen en
dues llistes. La primera, o llistat general, inclou les espècies de presència natural a
casa nostra. A la segona es llisten les espècies exòtiques i/o escapades de captivitat.
Cal aclarir que, al llistat general s’ha inclòs espècies que, malgrat ser exòtiques com
el faisà (Phasianus colchicus) o la cotorreta de pit gris (Myiopsitta monachus),
mantenen poblacions autosuficients i/o provenen d’algunes més o menys properes.
També s’inclou les observacions d’ocells fruit de creuaments interespecífics i dues
observacions de gavines de les que no s’ha arribat a aclarir la identificació específica.
D’aquestes darreres, s’agrairà qualsevol suggeriment que ajudi a la seva identificació.
Les citacions recollides al present anuari es presenten agrupades per espècies.
L’ordre i la taxonomia emprats segueixen les recomanacions del BOURC (British
Ornithologists' Union Records Committee). Els canvis que, respecte l’anuari
precedent, afecten a les espècies de la vall del Ridaura són:
1) Canvis en la seqüència taxonòmica.
•

Canvi de posició dels Podicipediformes
Phoenicopteriformes, (Sangster et al. 2007).

•

Reordenació interna de les espècies de les famílies Accipitridae (Sangster et al.
2005), Scolopacidae (Sangster et al. 2007), Laridae (Sangster et al. 2007),
Sternidae (Sangster et al. 2005), Hirundinidae (Sangster et al. 2005) i Paridae
(Sangster et al. 2005).
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2) Canvis taxonòmics.
•

Les àguiles calçada i cuabarrada canvien de gènere i passen a Aquila pennata i
Aquila fasciata, respectivament (Sangster et al. 2005).

•

El gènere Larus, es divideix en diversos i algunes espècies canvien de gènere.
Així, la gavina capblanca i la gavina vulgar passen a Chroicocephalus genei i
Chroicocephalus ridibundus, respectivament, i la gavina menuda a Hydrocoloeus
minutus (Sangster et al. 2007).

•

El gènere Sterna, es divideix en diversos i algunes espècies canvien de gènere. El
xatrac menut passa a ser Sternula albifrons (Sangster et al. 2005).

•

El gènere Hirundo es divideix en diversos i l’oreneta cua-rogenca passa a
Cecropis daurica (Sangster et al. 2005).

•

El gènere Parus, es divideix en diversos i algunes espècies canvien de gènere.
Ara, la mallerenga blava és Cyanistes caeruleus, la mallerenga emplomallada
Lophophanes cristatus i la mallerenga petita Periparus ater (Sangster et al. 2005).

A cada espècie trobem, en primer lloc, el nom català 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’un taxó de nova detecció
a la vall. Per a cada espècie es descriu el seu estatus actual a l’àrea d’estudi i, en
alguns casos, es fa un comentari sobre algun aspecte interessant. Segueixen les
citacions en ordre cronològic. Per a cada citació es dóna la següent informació:
nombre, edat i sexe dels 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 de Catalunya) (CAC, 2008) o el CR-SEO (Comité de Rarezas de la
Sociedad Española de Ornitología) (Dies i altres, 2008), que encara no hagin estat
homologades, figuren en lletra de color gris i duen una nota explicativa d’aquest fet.
Les homologades, figuren en lletra normal i inclouen una nota on es detalla el número
de l’homologació.
De la majoria d’espècies comuns a la vall, sense canvis significatius d’estatus o
observacions destacables, no s’inclou les citacions.
Totes les imatges que il·lustren alguns dels textos s’han pres a la vall durant el 2009 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

Ànec canyella ________________________________________________________
Tadorna ferruginea
Nova espècie a la vall.
Estatus: migrador esporàdic.
Del 8.VIII al 17.VIII, un jove als
estanys de les Escoles de Platja
d'Aro. Per l'època de l'any en que
es produeix l'observació, l’absència
de
marques,
el
plomatge
immaculat i el comportament
relativament
reservat,
sembla
probable l’origen salvatge de l'ocell
(CAC)*.
Citació
pendent
d’homologació pel CAC.

Ànec blanc __________________________________________________________
Tadorna tadorna
Estatus:
migrant molt escàs i
irregular.
Un exemplar adult als estanys de
les Escoles de Platja d’Aro, del
25.IX al 29.IX; quarta citació
d’aquesta espècie a la vall (CAC,
JRG).
Una femella a la desembocadura
del Ridaura del 5.XII al 19.XII;
cinquena citació d’aquesta espècie
a la vall (CAC)*.
Un exemplar als estanys de les
Escoles de Platja d’Aro, el 25.XII
(RCA).
Ànec xiulador ________________________________________________________
Anas penelope
Estatus: hivernant i migrant molt
escàs i irregular.
Un mascle als estanys de les
Escoles de Platja d’Aro del 19.XII
al 27.XII (CAC)*.
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Xarxet comú _________________________________________________________
Anas crecca
Estatus: hivernant i migrant escàs
però regular.
Als estanys de les Escoles de
Platja d’Aro, un exemplar del 12.IX
al 20.IX (CAC); diversos exemplars
del 25.IX al 19.XII, amb màxim de
divuit exemplars el 19.XII (CAC)*.

Ànec collverd ________________________________________________________
Anas platyrhynchos
Estatus: resident i nidificant relativament comú.
Una femella amb vuit petits a la bassa del Dofí, el 10.IV; primers pollets de la
temporada de cria (JRG).
Ànec cuallarg ________________________________________________________
Anas acuta
Estatus: migrant esporàdic.
Tres exemplars als estanys de les
Escoles de Platja d’Aro, del 25.IX al
27.IX; el 12.X encara en quedaven
dos; quarta citació d’aquesta espècie
a la vall (CAC).
Un mascle adult, també als estanys
de les Escoles, del 7.XI al 26.XII;
cinquena citació d’aquesta espècie a
la vall (CAC)*

Xarrasclet ___________________________________________________________
Anas querquedula
Estatus: migrant escàs i irregular, sobre tot durant el pas prenupcial.
2006. Als estanys de les Escoles de Platja d’Aro, un juvenil el 2.VIII (CAC).

10/53

ANUARI ORNITOLÒGIC DE LA VALL DEL RIDAURA (COSTA BRAVA), 2009

Ànec cullerot ________________________________________________________
Anas clypeata
Estatus: hivernant i migrant molt
escàs i irregular.
Als estanys de les Escoles de
Platja d’Aro, un mascle el 29.III
(CAC), un exemplar de l’11.VIII al
13.VIII (CAC) i un altre del 12.IX al
13.IX (CAC)*.

Perdiu roja __________________________________________________________
Alectoris rufa
Estatus: escassa però regular. 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.
Un exemplar a un camp entre el mas Pla i can Dalmau, a Solius, el 15.II (CAC).
Una parella als horts de Castell d’Aro, el 21.III (CAC).
Un exemplar al costat del Ridaura, a la carretera que puja a Tallades, el 21.III (CAC).
Una parella als horts de Castell d’Aro, el 12.IV (CAC).
El 25.V, un exemplar entre can Tirans i el mas Ros, a Castell d'Aro (JBL).
Nou exemplars als horts de Castell d’Aro, el 22.IX (JBL).
Un exemplar prop de roca Tossa, a Santa Cristina d’Aro, el 6.XII (MF).
Guatlla ______________________________________________________________
Coturnix coturnix
Estatus: migrant molt escassa i irregular.
Dos exemplars cantant a Castell d’Aro, el 22.IV (JBL).
Faisà _______________________________________________________________
Phasianus colchicus
Estatus: resident escàs. Els seus
efectius estan del tot determinats
pels alliberaments que realitza el
col·lectiu de caçadors.
Aquest any, almenys s’ha reproduït
als estanys de les Escoles de
Platja d’Aro i als horts de Castell
d’Aro (CAC)*.
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Baldriga cendrosa ____________________________________________________
Calonectris diomedea
Estatus: migrant regular, escassa a l’estiu.
Intens pas costa amunt front la punta de Garbí de Sant Feliu de Guíxols, el 10.V
(CAC). El 31.V, a la sortida del sol, 35 exemplars en 10 minuts d’observació (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.
Baldriga mediterrània _________________________________________________
Puffinus yelkouan
Estatus: abundant durant els passos migratoris i a l’hivern; escassa a l’estiu.
Els dies 6.I i 11.I, cap a 300 exemplars s'alimenten front la marina de Platja d'Aro.
Barrejades, només s'hi observa un parell de baldrigues balears (Puffinus
mauretanicus) (CAC).
El 10.I, cap a 1500 exemplars s'alimenten front la punta de Garbí. Barrejades, només
s'hi observa unes 10 baldrigues balears (Puffinus mauretanicus) (DVS, MCD).
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.
Corb marí gros _______________________________________________________
Phalacrocorax carbo
Estatus: abundant durant l’hivern i
els passos migratoris.
El mateix exemplar, marcat com a
poll a Dinamarca al 2001 amb
anella de plàstic llegible a distància
(T4J) (Alvarez-Cros, 2010)., és
detectat
per
quart
hivern
consecutiu, al S’Adolitx, l’1.I
(CAC)*.
Del 9.VIII al 19.VIII, un immadur als
estanys de les Escoles de Platja
d'Aro;
primera
observació
postnupcial (CAC).
A finals d’octubre, començament
de novembre, s’observa com un
grupet de quatre a sis exemplars pesquen cooperativament, resseguint les vores dels
estanys (veure gavina vulgar) (CAC)*.
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Corb marí emplomallat ________________________________________________
Phalacrocorax aristotelis
Estatus: resident, relativament
abundant durant tot l’any.
Una parella cria prop de can Pei, a
Sant Feliu de Guíxols (RGB, JHC).
Una parella cria a la cala del
Vigatà, a Sant Feliu de Guíxols, on
els petits van descloure la setmana
del 20.IV al 26.IV; un mes més
tard, el 30.V, ja són completament
plomats i una setmana més tard ja
no hi són (CAC)*.
El 26.IV, al costat del S’Adolitx, a
Sant Feliu de Guíxols, una parella
pesca junt amb tres joves de l’any
(CAC).
El 20.VIII, 13 exemplars a la cala dels Frares, 7 a la del Vigatà i 7 a Les Penyes
(CAC).
El 8.IX, es compta 43 exemplars al tram de costa entre Les Penyes, a Sant Feliu de
Guíxols i Punta Prima, a Platja d’Aro (CAC).
Martinet ros _________________________________________________________
Ardeola ralloides
Estatus: escàs però regular durant els passos
migratoris sobre tot durant el prenupcial.
Un exemplar a la bassa del Dofí de Castell d’Aro, el
10.V (CAC)*.

Esplugabous ________________________________________________________
Bubulcus ibis
Estatus: hivernant i migrador relativament abundant, fortament influenciat per les
condicions de determinats indrets.
Un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d’Aro, el 2.V; darrera observació
prenupcial (CAC).
El 10.VIII, un juvenil als estanys de les Escoles de Platja d'Aro; primera observació
postnupcial (CAC).
Un exemplar a l’abocador de Solius, el 7.XI; primera observació postnupcial a
l’abocador (CAC).
Martinet blanc ________________________________________________________
Egretta garzetta
Estatus: migrador i hivernant escàs i regular.
Tres exemplars als estanys de les Escoles de Platja d’Aro el 28.III (CAC).
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Dos exemplars als estanys de les Escoles de Platja d’Aro el 9.IV (CAC).
Sengles grups de sis exemplars en migració activa, costa amunt, front la
desembocadura del Ridaura i la punta de Garbí, el 9.IV (CAC).
Un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d’Aro els dies 11.IV i 25.IV (CAC).
Un exemplar a la desembocadura del Ridaura, el 25.IV; darrera observació prenupcial
(CAC).
Un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d’Aro, el 17.VII; primera observació
postnupcial (CAC).
Un exemplar a la desembocadura
del Ridaura, el 26.VII (CAC).
Un exemplar als estanys de les
Escoles de Platja d’Aro, el 26.VII
(CAC).
Del 6.VIII al 12.XII diversos
exemplars als estanys de les
Escoles de Platja d'Aro, amb un
màxim de nou els dies 19, 20 i
23.VIII, 13 i 20.IX i deu el 27.IX i el
7.XI (CAC).
Els dies 10.VIII, 17.VIII i 5.XII, un
exemplar a la bassa del Dofí de
Castell d'Aro (CAC).
El 14.VIII, dos exemplars a les
defenses del port de Sant Feliu de
Guíxols (CAC)*.
El 18.VIII, un exemplar a les Planetes, a Sant Feliu de Guíxols (CAC).
Els dies 14.XI i 15.XI i del 5.XII al 26.XII, un exemplar a la desembocadura del
Ridaura (CAC).
Agró blanc __________________________________________________________
Casmerodius albus
Estatus: espècie en expansió, probablement ja es
tracti d’un migrant regular, encara que molt escàs.
Un exemplar als estanys de les Escoles de Platja
d’Aro el 13.IV; cinquena observació d’aquesta
espècie a la vall (CAC)*.
Dos exemplars als estanys de les Escoles de Platja
d’Aro del 29.IX al 4.X; sisena observació d’aquesta
espècie a la vall (JRG, CAC).
El migdia del 10.X, un exemplar al tram final del
Ridaura (AMP).
El 15.X, un exemplar als estanys de les Escoles de
Platja d'Aro (CAC).
El 16.X, dos exemplars als estanys de les Escoles de
Platja d'Aro (CAC).
El 14.XI, un exemplar als estanys de les Escoles de
Platja d'Aro (CAC).
Bernat pescaire ______________________________________________________
Ardea cinerea
Estatus: migrador i hivernant escàs i regular.
El 24.III, cinc exemplars en migració activa, costa amunt, lluitant contra la tramuntana
i els atacs dels gavians argentats (Larus michehllis) (JRG, JBL).
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Als estanys de les Escoles de Platja d’Aro, tres exemplars el 28.III; altres tres del
10.IV a l’11.IV. El 2.V encara en quedaven dos
(CAC).
Un exemplar al S'Adolitx, el 12.IV. En envolar-se, és
encalçat pels gavians argentats (CAC).
El 31.V un exemplar en vol en direcció sudoest per
sobre l’abocador de Solius; darrera observació
prenupcial (CAC).
Als estanys de les Escoles de Platja d’Aro, un
exemplar el 2.VIII; primera observació postnupcial
(CAC).
Als estanys de les Escoles de Platja d'Aro, diversos
exemplars del 6.VIII al 27.XII amb un màxim de set
els dies 7 i 8.IX (CAC).
Un exemplar a Tallades, Santa Cristina d’Aro, el 3.X
(CAC).
Un exemplar sobrevolant l’abocador de Solius, el 4.X
(CAC).
El 15.X, un exemplar a la bassa del Dofí de Castell d'Aro (CAC)*.
Els dies 21.XI i 6.XII, un exemplar a la desembocadura del Ridaura (CAC).
Agró roig ____________________________________________________________
Ardea purpurea
Estatus: migrador escàs i regular, sobre tot durant el pas prenupcial.
Un exemplar a la bassa del Dofí de Castell d’Aro, el 10.IV (JRG).
Als estanys de les Escoles de Platja d’Aro, sis exemplars l’11.IV; xifra rècord a la vall
(CAC).
Cigonya blanca ______________________________________________________
Ciconia ciconia
Aquest any ha estat espectacular pel que fa a la presència d’aquesta espècie a casa
nostra. Només durant el pas postnupcial, el nombre d’exemplars observats ha estat
més de deu vegades superior al nombre d’exemplars registrats històricament a la vall.
Estatus: migrador escàs i regular.
Dos exemplars sobrevolant Castell d’Aro el 17.IV (JBL).
Un exemplar a l’abocador de Solius, el 2.VI (CJL).
Del 6.VIII al 27.XII, un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro, marcat
amb anella metàl·lica a la tíbia dreta i de plàstic blanc amb inscripció negra MA72 a
l'esquerra, alliberat el 29.VI.09 del projecte d’introducció de Gallecs, a Mollet del
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Vallès (CAC).
El 14.VIII, un grup d'almenys 66 exemplars s'ajoca a diversos punts de Santa Cristina
d'Aro i Castell-Platja d'Aro. El 15.VIII, s'agrupen als estanys de les Escoles de Platja
d'Aro on es llegeix 17 anelles: 15 de França i 2 d’Alemanya (CAC, JBL, JRG, LHM,
VGK)*.
El 17.VIII es troben dos exemplars (un d'ells marcat a França) morts sota una torre
d'electricitat a Platja d'Aro (JRG, CAC).
Del 17.VIII al 30.VIII un exemplar no anellat als estanys de les Escoles de Platja d'Aro
(CAC).
El 29.VIII, un grup d'almenys 62 exemplars als estanys de les Escoles de Platja d'Aro,
del que es llegeix 3 anelles (CAC).
El 29.VIII, 5 exemplars a l'abocador de Solius, dels que es llegeix 2 anelles (CAC).
El 30.VIII, un grup de 15 exemplars als estanys de les Escoles de Platja d'Aro dels
que es llegeix 5 anelles, la qual cosa permet concloure que es tracta d'un grup
diferent del del dia abans (CAC).
El 30.VIII, no menys de 27 exemplars a l'abocador de Solius, dels que es llegeix 16
anelles. Una vegada aquest grup ha marxat, apareix el que s'havia observat el mateix
dia als estanys de les Escoles, cosa que s'ha pogut saber per les anelles (CAC).
Un grup d’onze exemplars remuntant una tèrmica sobre els horts de Castell d’Aro,
l’1.IX (JBL).
Del 5.IX al 13.IX, un grup d’un màxim de 18 exemplars als estanys de les Escoles de
Platja d'Aro dels que es llegeix diverses anelles, la qual cosa permet concloure que es
tracta d'ocells pertanyents als grups del cap de setmana anterior. Algun d’ells es va
anar observant a l’abocador de Solius. Els dies 19.IX i 20.IX només en resten tres
exemplars i el 25.IX ja només queden els dos exemplars anellats a Gallecs, Mollet
del Vallès, que hi romanen almenys fins el 27.XII (CAC).
Flamenc ____________________________________________________________
Phoenicopterus roseus
Estatus: migrador molt escàs i irregular.
Un adult a la platja de Sant Feliu de Guíxols, el 25.I
(MM, RSA)*.

Cabusset ____________________________________________________________
Tachybaptus ruficollis
Estatus: resident i nidificant escàs. Un increment de la prospecció ha aportat noves
observacions de cria. Regular com hivernant i en migració.
De l’1.I al 7.III, un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro (CAC).
El 10.I, cinc exemplars als estanys del golf de Mas Nou (CAC).
El 18.I, un exemplar a la bassa de can Perera, i un altre a la bassa de la costa de
l'Alou, a Panedes, Llagostera (CAC).
El 13.III, un exemplar a la bassa de can Perera, a Panedes, Llagostera (ACH).
Del 12.IV al 2.V, un exemplar a la bassa del Dofí de Castell d’Aro (CAC):
Del 9.IV al 31.V, quatre exemplars als Escoles de Platja d'Aro (CAC).
El 19.IV, una parella fa niu als Escoles de Platja d'Aro (CAC).
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El 13.IV, dos exemplars a la bassa de can Perera, a Panedes, Llagostera (ACH,
PFL).
El 2.V, un exemplar als estanys del golf de Mas Nou (CAC).
El 2.V, dos exemplars a la bassa de can Perera, i dos més a la bassa de la costa de
l'Alou, a Panedes, Llagostera (CAC).
Als estanys de les Escoles de Platja d’Aro, cinc polls el 07.VI (CAC).
El 13.VI, un poll ja crescut a la bassa de la costa de l'Alou, a Panedes, Llagostera
(CAC).
El 20.VI, un exemplar a la bassa del Dofí de Castell d'Aro (CAC).
El 28.VI, es constata que sengles parelles han criat als dos estanys del golf de Mas
Nou (CAC).
El 10.VIII, es compta fins a 31 exemplars a la vall: nou als estanys de les Escoles de
Platja d'Aro, nou a l'estany est del golf de Mas Nou (dos adults, quatre primers any i
tres polls), vuit a l'estany oest, quatre (dos adults i dos polls) a la bassa de l'Alou i un
adult a la bassa del Dofí (CAC).
L'11.VIII, un exemplar a la bassa de les Reinetes (JRG, CAC).
L’11.XII, dos exemplars a la bassa de can Perera, a Panedes, Llagostera (CAC).
Cabussó emplomallat ___________________________________________________________
Podiceps cristatus
Estatus: hivernant i migrant escàs i irregular.
Un exemplar a la badia de Sant Pol, el 2.I (CAC).

Cabussó collnegre ____________________________________________________
Podiceps nigricollis
Estatus: hivernant i migrant escàs
i irregular.
Un exemplar als estanys de les
Escoles de Platja d’Aro, els dies
19.IX i 20.IX (CAC).

17/53

ANUARI ORNITOLÒGIC DE LA VALL DEL RIDAURA (COSTA BRAVA), 2009

Aligot vesper ________________________________________________________
Pernis apivorus
Estatus: migrador regular.
Milà negre ___________________________________________________________
MIlvus migrans
Estatus: migrant abundant que, en
determinats
moments,
pot
presentar
elevades
concentracions. 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.
Dos exemplars, a l’abocador de
Solius, el 22.III; primera observació
prenupcial. Un d’ells cleptoparasita
amb èxit els gavians argentats
(CAC)*.
El 13.IV, de 20 a 25 exemplars a
l’abocador de Solius (ACH, PFL).
Aquest any, durant l’estació reproductora, a l’abocador de Solius, només s’observa un
màxim de quatre exemplars (CAC).
A l’abocador des Solius, els dos primers joves de l’any, el 18.VII (CAC).
Voltor comú _________________________________________________________
Gyps fulvus
Estatus: migrant i divagant hivernant molt escàs i irregular.
Un exemplar en vol baix i direcció nordoest, sobre la C-31 a l’alçada del km 312, a
Santa Cristina d’Aro, el 2.VI; sisena citació a la vall (LZH).
Àguila marcenca _____________________________________________________
Circaetus gallicus
Estatus: espècie estival i migrant regular, encara que escassa. Malgrat les sospites i
les observacions en època reproductora, no s’ha arribat a confirmar la cria a la vall.
Un exemplar, des de l’abocador de Solius, el 22.III; primera observació prenupcial
(CAC).
El 13.IV, dos exemplars a l’abocador de Solius (ACH, PFL).
El 2.V, un exemplar a Panedes (CAC).
El 26.V, un exemplar entre la Divina Pastora i Sant Benet (JBL).
Arpella vulgar ________________________________________________________
Circus aeruginosus
Estatus: migrant regular.
El 13.IV, un exemplar en migració, a Panedes (ACH, PFL).
Una femella sobrevolant els horts de Castell d’Aro, el 18.IV (CAC).
Un exemplar a la desembocadura del Ridaura, el 24.X (CAC).
Astor _______________________________________________________________
Accipiter gentilis
Estatus: Malgrat el seu caràcter sedentari, no s’ha arribar a constatar la cria a la vall i
la majoria de les observacions es concentren a la tardor i a l’hivern..
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A l’abocador de Solius, un exemplar ataca als gavians argentats (Larus michahellis),
el 25.I i el 15.II (CAC).
Un exemplar, al pla de Solius, el 28.I (JBL).
A l'abocador de Solius, s'observa almenys un exemplar molestar a un jove d'àguila
cuabarrada (Aquila fasciata), el 22.II (CAC).
El 25.V, un exemplar entre can Tirans i el mas Ros, a Castell d'Aro (JBL).
El 5.IX, un exemplar a l'abocador de Solius. (CAC).
El 7.IX, un exemplar al nord de roca Rovira (CAC).
El 14.XI, un exemplar sobre el Ridaura, al començament de la carretera que puja a
l’abocador de Solius. (CAC).
Un exemplar a una sureda de prop de can Barella, Panedes, a Llagostera, el 19.XII
(CAC).
Esparver vulgar ______________________________________________________
Accipiter nisus
Estatus: sedentari molt escàs i migrador regular. No s’ha comprovat la cria a la vall.
Una femella als estanys de les Escoles de Platja d’Aro, l’1.I i el 21.II (CAC).
Un exemplar per sobre can
Juanals, a Castell d'Aro, el 2.I
(CAC).
Un exemplar a l’abocador de
Solius, el 28.II (CAC).
El 22.III, un exemplar, depreda
sobre
pardal
comú
(Passer
domesticus), a la menjadora d’un
jardí de Platja d’Aro (CMC).
Un exemplar, des de l’abocador de
Solius, el 22.III (CAC).
Un mascle aturat a un pi de
Panedes, Llagostera, el 9.VI (JBL).
El 7.IX, un exemplar al nord de
roca Rovira (CAC).
Una femella remunta sobre els
horts de Castell d’Aro abans de prendre direcció sud, el 24.X (CAC)*.
Un exemplar al tram final del Ridaura, el 8.XI (CAC).
El 15.XI, un mascle adult a l'abocador de Solius. (CAC).
El 25.XII, una femella entre la desembocadura del Ridaura i els estanys de les
Escoles de Platja d’Aro (CAC).
Aligot comú _________________________________________________________
Buteo buteo
Estatus: sedentari i migrador
regular i hivernant relativament
abundant.
Malgrat la presència al pla de
Panedes, a l’abocador de Solius i a
Santa
Cristina
d’Aro
durant
l’estació reproductora, no s’ha
comprovat la cria a la vall.
No menys de 10 exemplars junts a
l’abocador de Solius, l’1.I (CAC).
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Àguila calçada _______________________________________________________
Aquila pennata
Estatus: migrant regular, encara
que escàs.
Un exemplar de fase fosca
sobrevolant els estanys de les
Escoles de Platja d’Aro, el 15.X.
(CAC)*.

Àguila cuabarrada ____________________________________________________
Aquila fasciata
Estatus: divagant molt irregular i
escàs.
Un immadur a l’abocador de
Solius, els dies 22.II, 1.III, 7.III,
21.III i 18.IV (CAC)*.
Un adult a l’abocador de Solius, el
17.X (CAC).

Xoriguer comú _______________________________________________________
Falco tinnunculus
Estatus: sedentari escàs, migrador
regular i hivernant relativament
abundant. Només es recullen les
dades durant l’època de cria.
El 26.V, dos exemplars entre la
Divina Pastora i Sant Benet (JBL).
Els dies 4.VI i 12.VI un mascle a
l’abocador de Solius (CAC).
Observat diverses vegades un
exemplar als horts de Castell
d’Aro, que es dirigia cap a Roques
Martines
durant
l’estació
reproductora (JBL, JRG).
El 29.XI s’observa un exemplar
que devia haver passat la nit a una
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finestra alta que dominava els estanys de les Escoles de Platja d’Aro (CAC)*.
Falcó pelegrí _________________________________________________________
Falco peregrinus
Estatus: sedentari i migrador
regular i escàs.
El 3.I, un adult caça pels
penyassegats del sud de Sant
Feliu de Guíxols (CAC).
El
10.I,
un
exemplar
als
penyassegats del sud de Sant
Feliu de Guíxols (JRG, LHM, DBV).
El 28.I, un exemplar al Matxacuca
(JBL).
El 10.III, una parella pels
penyassegats del sud de Sant
Feliu de Guíxols (LDL).
El 25.IV, un exemplar a la cala del
Vigatà de Sant Feliu de Guíxols
(CAC).
El 7.VI, una adult amb dos polls totalment plomats als penyassegats del sud de Sant
Feliu de Guíxols (CAC)*.
Rascló ______________________________________________________________
Rallus aquaticus
Estatus: migrador i hivernant regular escàs i localitzat.
Al tram final de Ridaura, un exemplar el 26.IX; primera observació postnupcial. (CAC).
Al mateix indret, es va detectant diversos exemplars entre el 3.X i el 8.XI; el 31.X
almenys tres exemplars. (CAC).
Un exemplar al Ridaura a l’alçada dels estanys de les Escoles de Platja d’Aro, els
dies 14.XI i 29.XI, 26.XII i 27.XII (CAC).
Al tram final de Ridaura, un exemplar els dies 6.XII i 12.XII (CAC).
Un exemplar a la bassa del Dofí de Castell d’Aro, el 19.XII (CAC).
Polla pintada _________________________________________________________
Porzana porzana
Estatus: migrador irregular i molt
escàs.
Al tram final de Ridaura, dos
exemplars el 31.X i, almenys, un
l’1.XI; dates força tardanes per
l’espècie. (CAC)*.
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Polla d’aigua _________________________________________________________
Gallinula chloropus
Estatus: resident sedentari, relativament abundant.
Una parella amb quatre petits als estanys de Platja d’Aro, el 30.V; primers pollets de
la temporada de cria (CAC).
Fotja vulgar __________________________________________________________
Fulica atra
Estatus: migrador i hivernant
irregular i molt escàs.
Un exemplar als estanys de les
Escoles de Platja d’Aro, el 17.V;
sisena citació a la vall (CAC)*.
Un exemplar als estanys de les
Escoles de Platja d’Aro, des del
9.X al 15.XI; setena citació a la vall
(JRG, CAC).
Un exemplar a la desembocadura
del Ridaura, el 27.XII; vuitena
citació a la vall (CAC).

Grua ________________________________________________________________
Grus grus
Estatus: migrador irregular i molt
escàs.
Un estol de 37 exemplars
sobrevolant Platja d’Aro, el 6.III
(JRG).
Un exemplar a un camp del costat
del mas Candell de Platja d’Aro, el
17.XI; el 21.XI encara és present a
la zona (JRG, CAC)*.

Cames llargues ______________________________________________________
Himantopus himantopus
Estatus: migrador regular.
Els dies 30.V i 31.V, un exemplar a la
desembocadura del Ridaura (CAC)*.
Als estanys de les Escoles de Platja d’Aro, un
exemplar el 13.VI i tres exemplars del 25.VII al
26.VII (CAC).
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Corriol petit __________________________________________________________
Charadrius dubius
Estatus: migrador regular i nidificant molt escàs.
Tres exemplars a la desembocadura del Ridaura, el 22.III; primera observació
prenupcial (CAC).
De dos a quatre exemplars a la desembocadura del Ridaura, des del 4.IV al 13.VI
(CAC).
El 10.V, set exemplars al tram final
del Ridaura, a l’alçada de l’estació
de bombeig (JBL). Un exemplar al
Ridaura, a l’alçada de can Bada, el
10.V (JBL).
Als estanys de les Escoles de
Platja d’Aro, els dies 25.IV i 26.IV,
dos exemplars i els dies 2.V, 3.V,
31.V i 6.VI, un (CAC); el 16.V una
parella copula (CAC).
El 30.V un adult vigila dos polls
petits a la desembocadura del
Ridaura; nou lloc de cria (CAC).
Els dies 13 i 27.VI un adult cova
quatre ous al tram final del Ridaura
(CAC); els polls desclouen el 28.VI
(JBP, JO)*.
El 27.VI, una parella amb, almenys, tres polls als estanys de les Escoles de Platja
d’Aro (CAC).
El 27.VI, una parella amb tres polls completament plomats al Ridaura, a l’alçada de
can Bada (CAC)
Corriol gros _________________________________________________________
Charadrius hiaticula
Estatus: migrador irregular, molt
escàs.
A la desembocadura del Ridaura
quatre exemplars el 25.IV; el
26.IV encara n’hi havia dos
(CAC)*. Un exemplar del 2.V al
10.V (CAC). Un exemplar el 30.V
(CAC).
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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.
Presència hivernal prop de can Barella, a
Panedes, Llagostera, amb màxims de 105
exemplars a un mateix camp, el 25.I i uns 130
exemplars el 15.II (CAC).
Tres exemplars als estanys de les Escoles de
Platja d’Aro, l’11.X; dos, el 15.X i un el 16.X
(CAC)*.
Als estanys de les Escoles de Platja d’Aro, un
exemplar el 10.XII i, almenys vuit exemplars
l’11.XII (CAC).
Trenta-quatre exemplars prop de can Barella, a
Panedes, Llagostera, l’11.XII i vuitanta-nou al
mateix lloc, el 25.XII (CAC).
Territ menut _________________________________________________________
Calidris minuta
Estatus: ha passat de ser un
migrador escàs a molt escàs.
Un exemplar als estanys de les
Escoles, el 2.VIII. (CAC)*.

Territ variant _________________________________________________________
Calidris alpina
Estatus: migrador esporàdic.
El 9.VIII, un exemplar als estanys
de les Escoles de Platja d'Aro;
quarta citació d'aquesta espècie,
que no es detectava a la vall des
de 1990 (CAC).
Un altre exemplar al mateix lloc els
dies 24.X i 25.X (CAC)*.
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Becadell sord ________________________________________________________
Lymnocriptes minimus
Estatus: hivernant molt escàs i localitzat.
Un exemplar a la bassa de la costa de l'Alou, a Panedes, Llagostera, l’11.XII (CAC).
Becadell comú _______________________________________________________
Gallinago gallinago
Estatus: hivernant i migrador
relativament abundant.
Dos exemplars a la bassa del Dofí
de Castell d’Aro, el 10.I (CAC)*.
Presència hivernal als estanys de
les Escoles de Platja d’Aro, amb 7
exemplars com a xifra màxima, el
7.II (CAC).
La darrera observació prenupcial a
la vall es produeix el 2.V a la
desembocadura
del
Ridaura
(CAC).
Un exemplar als estanys de les
Escoles de Platja d’Aro el 4.X;
primera observació postnupcial (CAC).
Un exemplar a la bassa del Dofí de Castell d’Aro, el 19.XII (CAC).
Becada _____________________________________________________________
Scolopax rusticola
Estatus: hivernant i migrador relativament abundant.
Un exemplar prop de la punta d’en Bosch, el 10.I (JRG, LHM, DBV).
Un exemplar rere el Molí d’en Tarrés, el 22.XI (MF).
Un exemplar prop de roca Tossa, a Santa Cristina d’Aro, el 6.XII (MF).
Xivitona _____________________________________________________________
Actitis hypoleucos
Estatus: migrador i hivernant regular, encara que escàs.
Un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d’Aro, el 17.V; darrera observació
prenupcial (CAC).
Un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d’Aro, l’11.VII; primera observació
postnupcial (CAC).
Als estanys de les Escoles de Platja d'Aro, diversos exemplars del 2.VIII al 30.VIII
amb un màxim de quatre del 16.VIII al 30.VIII (CAC).
Del 5.IX al 20.IX, un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro (CAC).
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Xivita _______________________________________________________________
Tringa ochropus
Estatus: migrador regular.
Als estanys de les Escoles de
Platja d’Aro, cinc exemplars el 4.IV
(CAC)*.
A la bassa del Dofí, un exemplar
l’11.IV, dos exemplars el 13.IV i un
altre exemplar el 26.IV (CAC).
Un exemplar als estanys de les
Escoles de Platja d’Aro, el 12.VII
(CAC).
Un exemplar als estanys de les
Escoles de Platja d’Aro, el 27.IX
(CAC).
Un exemplar als estanys de les
Escoles de Platja d’Aro, el 16.X
(CAC).
Gamba roja pintada ___________________________________________________
Tringa erythropus
Estatus: migrador molt escàs i irregular.
Del 6.VIII al 23.VIII, un juvenil als estanys de les
Escoles de Platja d'Aro, els dies 8, 11 i 12.VIII, dos;
cinquena citació d'aquesta espècie a la vall (CAC)*.

Gamba verda ________________________________________________________
Tringa nebularia
Estatus: migrador esporàdic.
Dos exemplars als estanys de les
Escoles, el 29.VIII (CAC).
Del 5.IX al 8.IX, un exemplar als
estanys de les Escoles de Platja
d'Aro (CAC).
Del 26.IX al 25.X, un exemplar als
estanys de les Escoles de Platja
d'Aro; el 27.IX, dos (CAC)*.
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Valona ______________________________________________________________
Tringa glareola
Estatus: migrador regular.
A la desembocadura dels Ridaura,
un exemplar de l’1.V al 3.V (CAC)*.
Un exemplar als estanys de les
Escoles de Platja d’Aro, el 26.VII
(CAC).
Un exemplar als estanys de les
Escoles de Platja d’Aro, els dies 19 i
20.IX (CAC).

Gamba roja vulgar ____________________________________________________
Tringa totanus
Estatus: de migrador escàs però regular ha passat a molt escàs i irregular.
Un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d’Aro, el 19.IV, un altre l’1.V i tres el
3.V (CAC).

A la desembocadura del Ridaura, cinc exemplars l’1.V, nou el 2.V i tres el 3.V (CAC)*.
Un exemplar a la desembocadura del Ridaura, el 20.VI (CAC).
Paràsit cuapunxegut __________________________________________________
Stercorarius parasiticus
Estatus: poc estudiat, probablement es tracti d’un migrador regular, encara que molt
escàs.
Un exemplar de fase fosca, en vol costa amunt, front la punta de Garbí de Sant Feliu
de Guíxols, el 13.IV; segona citació d’aquesta espècie a la vall (CAC). El 19.IV, al
mateix indret, dos exemplars foscos no identificats però probablement pertanyents a
aquesta espècie, passen costa amunt (CAC).
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Paràsit gros _________________________________________________________
Stercorarius skua
Estatus: poc estudiat, probablement es tracti d’un hivernant i migrador regular, encara
que escàs.
Un exemplar entre la punta de Garbí de Sant Feliu de Guíxols i la punta d’en Pau de
S’Agaró, el 10.I (CAC, DVS, MCD, JBL).
Un exemplar una milla mar endins front punta Prima, el 25.X (JBL).
Un exemplar, volant costa amunt, front punta Prima, el 14.XI (CAC).
Gavina vulgar ________________________________________________________
Chroicocepalus ridibundus
Estatus: migrador abundant i hivernant regular.
Un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d’Aro, el 26.IV; darrera observació
prenupcial (CAC).
Un
exemplar
adult
a
la
desembocadura del Ridaura, el
4.VII;
primera
observació
postnupcial (CAC).
Primer exemplar juvenil als estanys
de les Escoles de Platja d’Aro, el
18.VII (CAC).
A finals d’octubre, començament
de novembre, s’observa com un
petit estol d’uns 35 a 40 exemplars
i algun martinet blanc segueixen un
grupet de quatre a sis corbs marins
grossos que van resseguint les
vores dels estanys, tot pescant.
Aquesta activitat dels corbs marins deu espantar petits animalons que són aprofitats
per les gavines i els martinets blancs (CAC)*.
Gavina capnegra _____________________________________________________
Larus melanocephalus
Estatus: migrador i hivernant
regular i escàs.
Un adult a les defenses del port de
Sant Feliu de Guíxols, el 10.I
(CAC, DVS, MCD).
El matí del 21.III, intens pas costa
amunt, front la punta de Garbí de
Sant Feliu de Guíxols (CAC).
A la desembocadura dels Ridaura,
un 2n any del 16.V al 17.V;
observació molt tardana (CAC)*.
El 10.VIII, un adult al port de Sant
Feliu
de
Guíxols;
primera
observació postnupcial. (CAC).
El 12.VIII, un juvenil als estanys de
les Escoles de Platja d'Aro (CAC).
Quatre exemplars: dos adults i dos primers any als estanys de les Escoles de Platja
d'Aro, el 24.X (CAC).
Set exemplars als estanys de les Escoles de Platja d'Aro, el 14.XI (CAC).
Cinc exemplars en vol en direcció sud, front punta Prima, el 14.XI (CAC).
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No menys de vint exemplars als estanys de les Escoles de Platja d'Aro, el 6.XII
(CAC).
Dos exemplars front Platja d’Aro, el 12.XII (JBC). (ICO, 2009).
Tres exemplars als estanys de les Escoles de Platja d'Aro, el 25.XII (RCA).
Gavià fosc ___________________________________________________________
Larus fuscus
Observable tot l’any en petit nombre a la costa i, sobre tot, a l’abocador de Solius.
Aquest any, els màxims s’han produït al mes d’abril. Els mínims, entre la fi del pas
prenupcial i la dispersió postnupcial, al maig – juliol. (Fig. 2).
Estatus: hivernant i migrador regular i estival en petit nombre.
Promig núm. ex. / hora 2009
2009

Promig 2004-2009

2,50
2,00
Núm. ex. / hora

Fig. 2. Comparació del
promig
mensual
del
nombre d’exemplars de
gavià fosc (Larus fuscus)
observats per hora, a
l’abocador de
Solius,
durant l’any 2009, front el
promig del període 2004 2009 (CAC).

1,50
1,00
0,50
0,00
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Mesos

No menys de quinze exemplars diferents a l’abocador de Solius, el 13.IV Xifra rècord
a la vall (CAC).
A l’abocador de Solius, l’1.VIII
s’observa un adult de la
subespècie nominal (Larus
fusucs fuscus) o gavià fosc
bàltic, amb anella blanca i
inscripció negra llegible a
distància (CPAH), anellat a
Espoo, Uusimaa, Finlàndia.
(CAC)*.
Citació
pendent
d’homologació pel CR-SEO.
A l'abocador de Solius, els dies
5.XII i 8.XII, s'hi observa un
segon any marcat el 04/07/08 a
Amrum / Odde, Alemanya, al
tars dret amb anella de plàstic
vermell amb inscripció blanca H295 i anella metàl·lica al tars esquerre (CAC).
A l'abocador de Solius, el 12.XII, s'hi observa un primer any marcat a Alemanya, al
tars dret amb anella de plàstic vermell amb inscripció blanca H·892 i anella metàl·lica
al tars esquerre (CAC).
El 27.XII, s’observa un adult marcat amb anella metàl·lica al tars dret, a les defenses
del port de Sant Feliu de Guíxols (CAC).
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Gavià argentat de potes roses __________________________________________
Larus argentatus
Estatus: es tracta d’un migrador i divagant hivernal molt escàs, encara que regular.
Es té notícia de l’exemplar juvenil
observat l’abocador de Solius, el
12.X.2003, amb anella blanca
llegible a distància (V:H), anellat
com a poll a Bristol, Regne Unit.
Aquesta citació no va ser enviada
a homologar pel CAC, ja que
l’anellador tenia dubtes de si podria
tractar-se d’un híbrid amb gavià
fosc (Larus fuscus). Aquesta
hipòtesi es va confirmar en tornarse a observar l’exemplar prop del
lloc de naixença, ja amb plomatge
d’adult, amb aparença de gavià
fosc (Peter Rock, com. pers.).
(CAC).
A l'abocador de Solius, s'hi observa un tercer hivern, el 14.II (CAC)*. Citació pendent
d’homologació pel CAC.

A l'abocador de Solius, s'hi observa un adult,
l’1.III (CAC)*. Citació homologada pel CAC (ICO,
2009).

A l'abocador de Solius, s'hi observa
un primer hivern, del 22.III al 28.III.
Aquest mateix ocell havia estat
observat a Tarragona a mitjans de
gener (CAC)*. Citació pendent
d’homologació pel CAC.
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A l'abocador de Solius, s'hi
observa un altre primer hivern, el
28.III (CAC)*. Citació pendent
d’homologació pel CAC.
A l'abocador de Solius, s'hi
observa un tercer hivern, el 5.IV
(CAC).
Citació
pendent
d’homologació pel CAC.

.

A l'abocador de Solius, s'hi
observa un adult, el 18.IV (CAC)*.
Citació pendent d’homologació pel
CAC.

A l'abocador de Solius, s'hi
observa un adult, l’1.V (CAC)*.
Citació pendent d’homologació pel
CAC.
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Gavià argentat _______________________________________________________
Larus michahellis
Estatus: present durant tot l’any; nidificant abundant.
El 4.I, a l'abocador de Solius, s'observa un primer
hivern de gavià marcat a San Sebastián el juny/08,
amb anella vermella i inscripció blanca (G939) al tars
esquerre i anella metàl·lica al tars dret. Després d'una
observació feta a València el gener de 2007, d'un
altre primer hivern anellat a la mateixa zona i d'un
adult que havia estat anellat com a poll a Galícia i fou
observat a Málaga el desembre passat, aquesta és la
tercera observació segura d'un ocell d'aquesta raça
(L. m. “lusitanius”) feta a la zona de la Mediterrània
(CAC)*.
El 25.I, a l'abocador de Solius, s'observa un primer
hivern amb el bec deformat i un adult amb una pota
groga i l'altra de color carn (CAC)*.
El 22.III, a l’abocador de Solius, s’observa un exemplar leucístic (CAC)*.

El 13.IV, a l’abocador de Solius, es llegeix
una anella metàl·lica corresponent a un ocell anellat a Sant Feliu de Guíxols el maig
del 1991. Per tant,aquest ocell tenia quasi 18 anys (CAC).
El 31.V, primer poll volander a les defenses del port de Sant Feliu de Guíxols (CAC).

El 7.VI, a l’abocador de Solius, s’observa un
exemplar anellat amb una combinació d’anelles
de color, probablement anellat a València. No
s’havia observat mai un marcatge d’aquestes
característiques. (CAC)*.
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El 13.VI, a l'abocador de Solius, s'hi observa el primer jove de l'any (CAC).
Els dies 20, 27 i 28.VI, a l'abocador de Solius, es llegeix unes anelles metàl·liques
corresponents a uns ocells anellats a Sant Feliu de Guíxols el maig del 1991. Per tant,
aquests ocells tenien 18 anys (CAC). Al mateix lloc, el 19.VII i el 12.IX es llegeix una
anella metàl·lica d’un exemplar anellat a Platja d’Aro el maig de 1990, per tant aquest
ocell tenia 19 anys i constitueix el rècord de longevitat per aquesta espècie a
Catalunya, tot i que s’estima que aquests ocells poden viure fins a quaranta anys
(CAC).
El 18.VII, a l’abocador de Solius, es llegeixen les primeres anelles corresponents a
joves de l’any de França i Balears (CAC).
El 19.VII, a l’abocador de Solius, s’observa un jove de
l’any marcat amb anella blanca i inscripció negra
A0l0C, marcat a Algèria; primera observació d’un
exemplar d’aquest origen a l’estat espanyol (CAC)*.
El mateix exemplar es torna a observar, al mateix
indret, el 27.IX (CAC).

Com cada any, durant els mesos d’estiu i tardor es
multipliquen les observacions d’ocells amb hams de
pesca clavats (CAC)*

El 24.X, a l'abocador de
Solius, un adult amb les
mandíbules
lleugerament
creuades; es torna a observar
el 25.XII (CAC)*.
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Gavià caspi __________________________________________________________
Larus cachinnans
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, Dies
i altres, 2008).
Estatus: cas d’homologar-se aquestes observacions es tractaria d’un divagant
hivernal i migrador escàs encara que regular.
El 3.I, a l'abocador de Solius,
s'observa un possible exemplar de
primer hivern de gavià caspi.
L'ocell presentava un aspecte
estilitzat. El cap blanc i afuat, amb
l'ull petit i davanter i el bec, de
marges paral·lels, fosc, però
canviant a clar. Color del dors, gris
molt clar. L'observació va ser molt
curta ja que un camió l'espantà i no
es va poder tornar a localitzar-lo
(CAC).
A l'abocador de Solius, s'observa
un exemplar de primer, el 14.II.
Citació pendent d’homologació pel
CR-SEO (CAC)*.

A l'abocador de Solius, s'observa
un exemplar de primer hivern de
caràcters barrejats, el 14.II.
(CAC)*.

A l'abocador de Solius, s'observa
un exemplar de primer hivern, el
15.II.
Citació
pendent
d’homologació
pel
CR-SEO
(CAC)*.
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A l'abocador de Solius, s'observa un
segon exemplar de primer hivern, el
15.II. Citació pendent d’homologació
pel CR-SEO (CAC)*.

A l'abocador de Solius, s'observa un
exemplar de segon hivern, l’1.III (CAC)*.
Citació pendent d’homologació pel CR-SEO
(CAC)*.

Al mateix indret, un adult, el 8.III.
Citació pendent d’homologació pel
CR-SEO (CAC)*.
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Gavians no identificats_________________________________________________
Larus sp.

El 28.III, a l'abocador de Solius, s'observa una gavina de mida més petita i color gris
dorsal lleugerament més clar que els gavians argentats (Larus michahellis). Tenia les
potes rosades, el cap arrodonit, els ulls foscos i el bec delicat, groc grisós, amb franja
subterminal negra. Diverses persones més o menys expertes varen opinar sobre la
identificació sense arribar-se a cap conclusió. Els noms específics que varen sortir
van ser: michahellis, delawarensis, canus, argentatus i, fins i tot, californicus (CAC)*.

El 27.IX, a l’abocador de Solius,
s’observa un adult de mida petita,
cap arrodonit, ull petit i fosc, potes i
bec de color taronja pujat, color gris
dorsal amb un lleuger matís blavós, puntes de les primàries més externes
completament blanques, estat de muda bastant retardat en comparació al del gavià
argentat (Larus michahellis) mediterrani. Un expert asturià opina que podria tractar-se
d’un gavià argentat de raça cantàbrica (Larus michahellis “lusitanius”), encara que
atípic (CAC)*.
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Fumarell negre _______________________________________________________
Chlidonias niger
Estatus: migrador esporàdic.
Un exemplar a la bassa del Dofí de
Castell d’Aro, el 25.IV; hores més
tard s’observa als estanys de les
Escoles de Platja d’Aro (CAC)*.
Segona citació d’aquesta espècie a
la vall, després d’una de l’agost de
1993 (Alvarez, 1999).

Xatrac becllarg _______________________________________________________
Sterna sandvicensis
Estatus: migrador i hivernant regular.
Dos exemplars al port de Sant Feliu de Guíxols, el 8.IX; primera observació
postnupcial. (CAC).
Gavot _______________________________________________________________
Alca torda
Estatus: hivernant regular i escàs.
Un exemplar front la desembocadura del Ridaura, l’11.XII (CAC).
Dos exemplars front Platja d’Aro, el 12.XII (JBC). (ICO, 2009).
Fraret _______________________________________________________________
Fratercula arctica
Estatus: migrador i hivernant molt irregular i escàs.
Donada l’escassesa de dades d’aquesta espècie, s’inclou la següent tot i que es va
fer des d’una embarcació i no des de la costa.
Diversos exemplars entre 4 i 5 milles front la costa de Sant Feliu de Guíxols, el 14.III
(LDL).
Colom roquer ________________________________________________________
Columba livia
Malgrat que alguna parella cria als roquissars litorals, la població de la vall és tota
originària d’aus escapades de captivitat.
Estatus: resident, sedentari, abundant.
Tudó _______________________________________________________________
Columba palumbus
Estatus: resident sedentari, migrador i hivernant abundant.
Tórtora turca _________________________________________________________
Streptopelia decaocto
Estatus: resident sedentari, abundant.
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Tórtora _____________________________________________________________
Streptopelia turtur
Estatus: migrador i nidificant escàs.
Un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d’Aro, el 19.IV; primera observació
prenupcial (CAC).
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.
Observada durant tot l’any a una palmera front l’Hostal La Gavina de S’Agaró i a les
palmeres dels jardins Juli Garreta de Sant Feliu de Guíxols. (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.
Un exemplar a Tallades, Santa Cristina d’Aro, el 9.IV: primera observació prenupcial
(CAC).
Òliba _______________________________________________________________
Tyto alba
Estatus: resident nidificant escàs.
Detectada al la torre del mas Ros (JRG).
Una parella a ca l’Anglada de Solius (MPX).
Una parella es reprodueix al monestir de Solius (JRG).
Xot _________________________________________________________________
Otus scops
Estatus: migrant i nidificant escàs.
Duc ________________________________________________________________
Bubo bubo
La població d’aquesta espècie a la vall sembla estabilitzada al voltant de les cinc
parelles. Sembla que aquest any la cria no ha estat gaire reeixida. (JRG).
Estatus:
resident
nidificant
relativament abundant.
El 5.I, es captura i es torna alliberar
un mascle a Pineda de Mar,
Barcelona. Aquest exemplar havia
estat anellat com a poll a Castell
d'Aro, el 9.IV.08 (HAP, JGM, JRG).
El 3.I una parella a la zona de roca
Ponça (JRG).
El 8.I una parella a la zona de
Pedralta (JRG).
Els dies 10.I i 31.V, un exemplar a
una cala de Sant Feliu de Guíxols
(CAC)*.
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Mussol comú ________________________________________________________
Athene noctua
Estatus: resident nidificant escàs.
Parella al mas del costat de la carretera de Castell d’Aro a Platja d’Aro (CAC).
Parella al costat del càmping Riembau (JRG).
Mussol banyut _______________________________________________________
Asio otus
Estatus: poc estudiat, podria tractar-se d’un nidificant molt escàs.
Un exemplar, a Panedes, Llagostera, el 12.IV (ACH, PFL).
Dos polls volanders i un adult a Panedes, l’1.VII; primera evidència de cria a la vall
(JBL, JRG).
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.
No menys de quatre exemplars a la desembocadura del Ridaura, el 13.VI (CAC).
Falciot negre _________________________________________________________
Apus apus
Estatus: migrador i nidificant relativament abundant.
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.
Un exemplar al Ridaura, a l’alçada dels estanys de les Escoles de Platja d’Aro el
16.VIII. Primera observació postnupcial (CAC).
Als estanys de les Escoles de Platja d’Aro, diverses observacions d’un exemplar del
30.VIII al 7.XII; dos, el 12.X (CAC, JRG).
Del 5.IX al 19.XII, diverses observacions d’un exemplar al tram final del Ridaura
(CAC).
El 28.XI, un exemplar a la bassa del Dofí de Castell d’Aro (CAC).
Un exemplar a la bassa de l’Alou, a Panedes, Llagostera, l’11.XII (CAC).
Abellerol ___________________________________________________________
Merops apiaster
Estatus: migrador relativament abundant i nidificant cada vegada més escàs.
Primera observació prenupcial als estanys de les Escoles de Platja d’Aro, el 25.IV
(CAC)
Gaig blau ____________________________________________________________
Coracias garrulus
Estatus: migrador molt escàs i irregular.
Una parella volta pel pla de Panedes, Llagostera, a principis de juny, sense que es
confirmi la cria. (JBL).
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Puput _______________________________________________________________
Upupa epops
Estatus: nidificant cada vegada més escàs i hivernant regular (només es recullen
dades de desembre i gener), encara que escàs.
Vuit exemplars a un camp de Castell d’Aro, el 18.IX. (JRG).
Picot verd ___________________________________________________________
Picus viridis
Estatus: resident nidificant relativament abundant.
Picot garser gros _____________________________________________________
Dendrocopos major
Estatus: resident nidificant relativament abundant.
Picot garser petit _____________________________________________________
Dendrocopos minor
Estatus: hivernant escàs i localitzat. No s’ha
constatat la cria a la vall.
Diverses observacions d’individus solitaris o parella a
una pollancreda entre can Provensal i la variant de
Santa Cristina d’Aro, del 18.I a l’1.III (CAC)*.
Almenys un exemplar a la pollancreda entre can
Provensal i la variant de Santa Cristina d’Aro, els
dies 7.VIII, 4.X, 1.XI i 9.XII (CAC).

Cogullada vulgar _____________________________________________________
Galerida cristata
Estatus: present tot l’any. No massa abundant.
Cotoliu ______________________________________________________________
Lullula arborea
Estatus: present tot l’any, escassa i localitzada.
Alosa vulgar _________________________________________________________
Alauda arvensis
Estatus: migrant i hivernant escàs.
Dos exemplars a l’abocador de Solius, l’1.I (CAC).
Presència hivernal a Panedes, Llagostera, amb màxim de més de cent exemplars a
un mateix camp del costat de can Perera, el 18.I (CAC).
No menys de cinquanta-sis exemplars prop de can Barella, a Panedes, Llagostera,
l’11.XII (CAC).
Oreneta de ribera _____________________________________________________
Riparia riparia
Estatus: migrant no massa abundant.
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El 22.III, als estanys de les Escoles, s'observa un exemplar barrejat amb un grup
d'orenetes vulgars (Hirundo rustica). Primera observació prenupcial (CAC).
Un exemplar a la desembocadura del Ridaura, el 20.VI (CAC).
Roquerol ____________________________________________________________
Ptyonoprogne rupestris
Estatus: hivernant escàs i localitzat.
Sis exemplars prop de la punta d’en Bosch, el 10.I (JRG, LHM, DBV).
Encara un exemplar a la desembocadura del Ridaura, el 4.IV (CAC).
El 21.XI, més de 20 exemplars a la desembocadura del Ridaura. (TSB i altres
membres del Centre Excursionista de Terrassa)
Durant el mes de desembre, es confirma la presència d’unes dues dotzenes
d’exemplars a l’edifici Beach Palace, situat a la desembocadura del Ridaura. Sembla
que aquests roquerols podrien dormir-hi aprofitant els nius de la colònia estival de cria
d’oreneta cuablanca (CAC):
Oreneta vulgar _______________________________________________________
Hirundo rustica
Estatus: migrant abundant i nidificant cada vegada més escàs.
Dos exemplars al tram final del Ridaura i un altre als estanys de les Escoles de Platja
d'Aro, el 13.II; primera observació prenupcial (JBL, LHM).
Oreneta cuablanca ____________________________________________________
Delichon urbicum
Estatus: migrant abundant i nidificant cada vegada més escàs.
Oreneta cua-rogenca __________________________________________________
Cecropis daurica
Estatus: migrant i nidificant escàs.
Dos exemplars a la desembocadura del Ridaura, el 12.IV; primera observació
prenupcial (CAC).
Encara set exemplars als estanys de les Escoles de Platja d'Aro, el 16.X; darrera
observació postnupcial (CAC).
Trobat ______________________________________________________________
Anthus campestris
Estatus: poc estudiat, pot tractar-se d’un migrador escàs.
Un exemplar a l’abocador de Solius, l’1V (CAC)*.
Titella _______________________________________________________________
Anthus pratensis
Estatus: migrador i hivernant abundant.
Almenys un exemplar, als estanys de les Escoles de Platja d'Aro, el 14.X; primera
observació postnupcial. (CAC).
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Grasset de muntanya _________________________________________________
Anthus spinoletta
Estatus: poc estudiat, pot tractar-se
d’un migrador molt escàs.
Almenys dos exemplars als
estanys de les Escoles de Platja
d’Aro, els dies 24.X i 25.X (CAC).
Els dies 15.XI i 28.XI, un exemplar
a la desembocadura del Ridaura
(CAC)*.

Cuereta groga ________________________________________________________
Motacilla flava
Estatus: migrador relativament abundant, sobre tot durant el pas primaveral.
Primers exemplars als estanys de les Escoles de Platja d’Aro, el 4.IV (CAC).
Un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d’Aro, el 30.VIII; primera observació
postnupcial (CAC).
Cuereta torrentera ____________________________________________________
Motacilla cinerea
Estatus: present tot l’any en nombre no massa abundant.
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.
Almenys un exemplar, als estanys de les Escoles de Platja d'Aro, el 7.XI; primera
observació postnupcial. (CAC).
Pit-roig _____________________________________________________________
Erithacus rubecula
Estatus: nidificant escàs i migrador i hivernant abundant.
Rossinyol ___________________________________________________________
Luscinia megarhynchos
Estatus: migrador i nidificant relativament abundant.
Un exemplar al costat de can Provensal, a Santa Cristina d’Aro, el 9.IV. Primera
observació prenupcial (CAC).
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Cotxa fumada ________________________________________________________
Phoenicurus ochruros
Estatus: nidificant i hivernant relativament abundant.
El 24.X s’observa els primers exemplars, després de l’estació reproductora, a
l’abocador de Solius (CAC).
Cotxa cuarroja _______________________________________________________
Phoenicurus phoenicurus
Estatus: migrador regular i escàs.
A mitjans de març, una parella roman diversos dies a un hort de Castell d’Aro (JRG,
JBL).
Bitxac rogenc ________________________________________________________
Saxicola rubetra
Estatus: migrador regular i escàs.
El 13.IV, un exemplar a Panedes; primera observació primaveral (ACH, PFL).
Un exemplar als horts de Castell d’Aro, el 22.IX (JBL).
Bitxac comú _________________________________________________________
Saxicola torquatus
Estatus: present tot l’any.
Còlit gris ____________________________________________________________
Oenanthe oenanthe
Estatus: migrador regular i escàs.
L’1.V, dos exemplars als estanys de les Escoles de Platja d'Aro; primera observació
primaveral (CAC).
Merla blava __________________________________________________________
Monticola solitarius
Estatus: present tot l’any, relativament abundant, encara que localitzat.
L’11.XII, s’observa un mascle a la barana del terrat del 32 del carrer Maragall de Sant
Feliu de Guíxols, lloc no gens habitual per a l'espècie (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.
Un exemplar prop de can Barella, a Panedes, Llagostera, el 21.II (CAC).
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Griva _______________________________________________________________
Turdus viscivorus
Estatus: nidificant molt escàs i
hivernant escàs.
Presència hivernal prop de can
Barella, a Panedes, Llagostera,
amb màxims de 24 exemplars a un
mateix camp, el 4.I i 31 exemplars
el 21.II (CAC)*.
Un exemplar a Tallades, Santa
Cristina d’Aro, el 25.X (CAC).
Dos exemplars prop de
can
Barella, a Panedes, Llagostera, el
25.XII (CAC)

Rossinyol bord _______________________________________________________
Cettia cetti
Estatus: present tot l’any, relativament abundant.
Trist ________________________________________________________________
Cisticola juncidis
Estatus: present tot l’any, en nombre més aviat escàs i localitzat.
Boscarla de canyar ___________________________________________________
Acrocephalus scirpaceus
Estatus: migrador relativament abundant.
Primera observació prenupcial al Ridaura, a l’alçada dels estanys de les Escoles de
Platja d’Aro, el 17.V; malgrat que el 6.VI, encara se sent cantar al mateix balcar, no
sembla que hi hagi criat (CAC).
El 7.IX, almenys un exemplar canta al Ridaura, a l'alçada dels estanys de les Escoles
(CAC).
Bosqueta vulgar ______________________________________________________
Hippolais polyglotta
Estatus: migrador i nidificant,
relativament abundant.
Primera observació prenupcial al
costat de can Provensal, a Santa
Cristina a d’Aro, el 17.V (CAC)*.
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Tallarol de casquet ___________________________________________________
Sylvia atricapilla
Estatus: present tot l’any, abundant.
Tallarol gros _________________________________________________________
Sylvia borin
Estatus: migrador escàs, encara que regular.
Tallareta vulgar ______________________________________________________
Sylvia communis
Estatus: migrador escàs, encara que regular.
Tallareta cuallarga ____________________________________________________
Sylvia undata
Estatus: present tot l’any, en nombre molt escàs i localitzat.
Un exemplar cantant prop de l’abocador de Solius, el 13.III (ACH).
Un exemplar prop de l’abocador de Solius, el 13.IV (ACH, PFL).
El 26.V, quatre exemplars territorials entre la Divina Pastora i Sant Benet (JBL).
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 comú ______________________________________________________
Phylloscopus collybita
Estatus: migrador i hivernant abundant. No se n’ha comprovat la cria, encara que no
es descarta.
Mosquiter de passa ___________________________________________________
Phylloscopus trochilus
Estatus: migrador regular.
El 6.IX, almenys un exemplar canta al Ridaura, a l'alçada dels estanys de les Escoles
(CAC).
Reietó ______________________________________________________________
Regulus regulus
Estatus: migrador i hivernant escàs.
Un exemplar al parc de les Dunes de Sant Pol, el 2.I (CAC):
Dos exemplars al bicicarril, a l’alçada del puig de la Gramoia, a Castell d’Aro, el 2.I
(CAC).
Bruel _______________________________________________________________
Regulus ignicapilla
Estatus: present tot l’any, relativament abundant.
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Papamosques gris ____________________________________________________
Muscicapa striata
Estatus: migrador regular, se n’ha comprovat la cria.
Un exemplar, probablement reproductor, a la zona de la Casa Nova – Sant Amanç, a
Sant Feliu de Guíxols, el 9.VI. (JBL).
Mategatatxes ________________________________________________________
Ficedula hypoleuca
Estatus: migrador regular.
Un mascle a la bassa del Dofí de
Castell d’Aro, el 9.IV; primera
observació prenupcial (CAC)*.
Els dies 6.IX i 19.IX, un exemplar a
Tallades, a Santa Cristina d'Aro
(CAC).

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 blava _____________________________________________________
Cyanistes caeruleus
Estatus: present tot l’any, abundant.
Mallerenga carbonera _________________________________________________
Parus major
Estatus: present tot l’any, abundant.
Mallerenga emplomallada ______________________________________________
Lephophanes cristatus
Estatus: present tot l’any, relativament abundant.
Mallerenga petita _____________________________________________________
Periparus ater
Estatus: present tot l’any, escassa i localitzada com a nidificant i una mica més
abundant a l’hivern.
Raspinell comú ______________________________________________________
Certhia brachydactyla
Estatus: present tot l’any, relativament abundant.
Oriol ________________________________________________________________
Oriolus oriolus
Estatus: migrador i estival en declivi.
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Capsigrany __________________________________________________________
Lanius senator
Estatus: ha passat de ser un migrador i nidificant relativament abundant a migrador
escàs, encara que regular.
El 25.V, dos exemplars entre can Tirans i el mas Ros, a Castell d'Aro (JBL).
Gaig ________________________________________________________________
Garrulus glandarius
Estatus: present tot l’any, abundant.
Garsa _______________________________________________________________
Pica pica
Estatus: present tot l’any, abundant.
Cornella negra _______________________________________________________
Corvus corone
Estatus: divagant escàs.
A l’abocador de Solius, un exemplar l’11.I (CAC).
Dos exemplars al Montclar, el 28.I (JBL).
Un exemplar en vol cap a l’est sobre can Provensal, a Santa Cristina d’Aro, el 9.iV
(CAC).
Dos exemplars al pla de Santa Cristina d’Aro, el 27.IV (JBL).
Quatre exemplars entre can Barella i can Perera, a Panedes, Llagostera (CAC).
Corb________________________________________________________________
Corvus corax
Estatus: present tot l’any, en molt
petit nombre.
Als estanys de les Escoles de
Platja d’Aro, lloc insòlit per a
aquesta espècie, s’observa un
exemplar del 24 al 26.VII (CAC)*.
Dos exemplars sobre el mateix
indret, l’II.X (CAC).

Estornell vulgar ______________________________________________________
Sturnus vulgaris
Estatus: present tot l’any, abundant, molt especialment a l’hivern.
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Estornell negre _______________________________________________________
Sturnus unicolor
Estatus:
present
tot
l’any,
relativament abundant.
Diversos exemplars a S’Agaró, als
estanys de les Escoles de Platja
d’Aro, a can Provensal de Santa
Cristina d’Aro i a l’abocador de
Solius (CAC)*.

Pardal comú _________________________________________________________
Passer domesticus
Estatus: present tot l’any, abundant.
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.
El 17.X s’observa els primers exemplars, després de l’estació reproductora, a
l’abocador de Solius (CAC).
Pinsà mec ___________________________________________________________
Fringilla montifringilla
Estatus: divagant hivernal molt rar.
Un exemplar al pla de Solius, el 28.I; tercera citació d'aquesta espècie a la vall (JBL).
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.
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Passerell comú _______________________________________________________
Carduelis cannabina
Estatus: present tot l’any, escàs.
Gratapalles __________________________________________________________
Emberiza cirlus
Estatus: present tot l’any, relativament abundant.
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.
El 7.XI, es constata una ja bona quantitat d’exemplars, al tram final del Ridaura i als
estanys de les Escoles de Platja d'Aro (CAC).
Cruixidell ____________________________________________________________
Emberiza calandra
Estatus: migrant i nidificant, escàs.
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ESPÈCIES EXÒTIQUES

Oca egípcia __________________________________________________________
Alopochen aegyptiaca
Dos exemplars apareixen als estanys de les Escoles
de Platja d’Aro, de l’11.I al 25.I (CAC)*. Aquests
ocells probablement s’havien escapat, junt amb una
desena més, d’una casa de Santa Cristina d’Aro
(JRG).

Ànec carolí x Ànec collverd_____________________________________________
Aix sponsa x Anas platyrhynchos
Un mascle i una femella als estany
de les Escoles primer, i a la
desembocadura
del
Ridaura
després, el 6.VI. Anaven associats
a una femella d’ànec collverd
(Anas platyrhynchos) que podria
ser la mare (CAC)*.

Tórtora domèstica ____________________________________________________
Streptopelia
roseogrisea
var.
risoria
Un exemplar i un altre, possible
híbrid
amb
tórtora
turca
(Streptopelia decaocto), a can
Juanals de Castell d’Aro, el 1.I
(CAC)*.
Un exemplar al costat de la
Colomina, als estanys de les
Escoles de Platja d’Aro, el 21.II
(CAC).
Dos exemplars al costat de la
Colomina, als estanys de les
Escoles de Platja d’Aro, els dies
7.XII i 9.XII (CAC).
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Periquito ____________________________________________________________
Melopsittacus undulatus var. domestica
Un exemplar verd i groc als camps de prop del Remei, a Castell d’Aro, la darrera
desena de setembre (JRG).
Cotorra de Kramer ____________________________________________________
Pisttacula krameri
Eatatus: relativament habitual a la vall, no s’ha arribat a confirmar-ne la cria, malgrat
els indicis.
Dos exemplars a Sant Pol, els dies 2.I i 7.XII (CAC).
Agapornis capnegre___________________________________________________
Agapornis personatus
Nova espècie a la vall.
El 8.VIII, un exemplar és capturat a Castell d'Aro
(JRG)*.

Canari ______________________________________________________________
Serinus canarius var. domestica
A primers agost, un exemplar de coloració groga a Platja d'Aro (JRG).
Bec de corall senegalès _______________________________________________
Estrilda astrild
Dos exemplars als horts de Castell d’Aro, el 29.VIII (JBL).
Almenys un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d’Aro, del 10.X al 12.X
(CAC)*.
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Jaume Ramot García
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LHM
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MF
MPX
PFL
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RGB
RSA
TSB
VGK
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