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INTRODUCCIÓ
Aquest és el tercer dels anuaris de la vall del Ridaura. Com els precedents, neix amb
la voluntat de deixar constància de la realitat ornitològica actual de la vall, tot recollint
aquelles observacions més destacades que s’hi han produït.

RESUM DE L’ANY
Pel que fa a les particularitats d’aquest any 2010, es passa a enumerar,
cronològicament, les més significatives.
A primers de gener, es tornà a formar el dormidor d’esplugabous (Bubulcus ibis) a la
bassa del Dofí, de Castell d’Aro, amb un màxim de 34 exemplars, el 27.II. Aquest
dormidor no s’havia tornat a formar des que el gener de 2006 els esplugabous el
deixessin (Alvarez-Cros, 2010a). L’abandó va ser provocat per l’assecament de la
bassa. Assecament causat pels desperfectes que els greus aiguats de la tardor del
2005 provocaren al tractament terciari de l’EDAR, que és el que alimenta la bassa.
A primers de març, els forts temporals afectaren molt negativament la cria d’ocells
marins primerencs, com el corb marí emplomallat (Phalacrocorax aristotelis)
(Generalitat de Catalunya. DMAH, 2010).
La segona setmana de març caigué
una important nevada acompanyada
de forts vents, que causà una enorme
destrossa al medi natural, amb gran
quantitat de branques esberlades i
arbres caiguts arreu de la vall i de tota
la província de Girona que, com
s’observa a la imatge inferior, presa al
desembre, mesos després encara era
ben evident.

Probablement aquest episodi hagi contribuït al
fracàs generalitzat de la cria de duc (Bubo
bubo) i gamarús (Strix aluco). En tot cas,
aquesta i altres precipitacions, feren que les
zones humides de la vall tinguessin un
començament d’any amb bons nivells d’aigua,
la qual cosa possibilità la hivernada d’ocells
aquàtics i afavorí la presència d’ocells
migradors lligats a aquesta mena d’ambients.
Així, als estanys de Platja d’Aro s’observà, per
segona vegada a la vall, un rascletó (Porzana
parva), un pòlit cantaire (Numenius phaeopus)
i un fumarell carablanc (Chlidonias hybrida). A
la desembocadura del Ridaura es detectà,
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també per segona vegada a la vall, un batallaire (Philomachus pugnax) i per tercera i
quarta vegada un boscaler pintat gros (Locustella naevia). Com a notes destacades
d’observacions costaneres a la desembocadura del Ridaura, s’ha d’esmentar la
primera citació a la vall de territ tresdits (Calidris alba) i la quarta de corriol
camanegre (Charadrius alexandrinus).
Més endavant, les intenses i continuades pluges i les baixes temperatures de finals
d’abril i començament de maig afectaren de manera important els ocells insectívors
d’alimentació aèria, com orenetes i falciots. Es constatà una certa mortalitat d’adults
d’oreneta vulgar (Hirundo rustica) a diverses cases de pagès de la vall. Igualment, la
revinguda del Ridaura malbaratà l’establiment a la seva llera de diverses parelles de
corriol petit (Charadrius dubius), que no sembla que hagi criat aquest any a la vall.
S’ha de destacar que la maduració dels nous ambients aquàtics i els bons nivells
d’aigua, han permès la nidificació d’almenys tres parelles de fotja vulgar (Fulica atra)
als estanys de les Escoles de Platja d’Aro. Fins enguany aquesta espècie era molt
escassa en pas i ocasional com a hivernant a la vall. Una altra espècie que
probablement ha niat a la vall, al balcar de la llera del Ridaura, a l’alçada dels estanys
de les Escoles de Platja d’Aro, és la boscarla de canyar (Acrocephalus scirpaceus).
La darrera parella d’aquesta espècie que va criar a la vall ho havia fet al desaparegut
canyissar de S’Agaró el 1999.
A l’estiu varen continuar
les
agressions
urbanístiques
al
medi
natural,
especialment
delicades pel que fa a
l’afectació de zones de
nidificació i de campeig de
duc (Bubo bubo). Un
exemple d’això serien les
obres portades a terme a
un
indret
de
fortes
pendents, a la zona del
Mas Semi, a Castell d’Aro.
Aquest any no s’ha produït
cap irrupció de cigonyes
blanques en el pas de
tardor, la qual cosa corrobora l’excepcionalitat de l’esdeveniment de l’any passat. En
canvi, una curta però intensa tempesta nocturna del 7.IX, ens portà, l’endemà,
limícoles poc habituals als estanys de les Escoles, com un territ bec llarg (Calidris
ferruginea), dos territs menuts (Calidris minuta) i un territ de Temminck (Calidris
temminckii), primera vegada que se cita aquesta espècie a la vall.
A finals de setembre, començament d’octubre, es formà un dormidor d’esplugabous
(Bubulcus ibis) als estanys de les Escoles de Platja d’Aro. Probablement es tracti del
de la desembocadura de la riera de Calonge, que aquest any no s'ha pogut formar
degut a les obres de canalització que s’hi estan portant a terme.
L’episodi de pluges i vents de llevant i gregal que va durar del vespre del 9.X a la
matinada 13.X portaren xifres rècords d’ardeids, en concret de martinets blancs
(Egretta garzetta) i bernats pescaires (Ardea cinerea), sedimentats als estanys de les
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Escoles de Platja d’Aro. A partir de mitjans del mes d’octubre s’observa un increment
progressiu del nombre de fotges (Fulica atra) als estanys de les Escoles que, a final
d’any, s’estabilitza en uns 35 exemplars hivernants, xifra inimaginable a la vall abans
de la creació d’aquest espai. Encara que en nombre més reduït , també hiverna un
grup de xarxets (Anas crecca) i alguns ànecs cullerots (Anas clypeata).
Coincidint amb els freds de principis de desembre s’observà dues noves espècies a la
vall: la merla de pit blanc (Turdus torquatus) i el gavinot (Larus marinus). També es
detectà, després de deu anys, bec de serra mitjà (Mergus serrator).
De mitjans a finals de desembre, la bassa del Dofí quasi s’arriba a secar totalment en
no rebre aigua del tractament terciari de l’estació depuradora d’aigües residuals de
Castell d’Aro.
A finals d’any s’ha instal·lat una desena de caixes niu per a gamarús (Strix aluco) al
massís de l’Ardenya. Aquesta operació ha estat portada a terme per l’Ajuntament de
Sant Feliu de Guíxols i el Grup de Natura Sterna, amb el finançament del
Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya.

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,
temporal abraça l’any 2010.

l’espai

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
Per a comunicar les dades es recomana l’ús del portal web Ornitho.cat
(www.ornitho.cat) ja que, a més, podran servir, entre altres coses, per l’anuari català.
En tot cas, també es poden enviar directament a l’editor, a l’adreça de correu
electrònic: vallridaura@yahoo.es
Els criteris emprats en la selecció i inclusió de citacions són els següents:
6/58

ANUARI ORNITOLÒGIC DE LA VALL DEL RIDAURA (COSTA BRAVA), 2010

-

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.
Es continua sense, pràcticament, activitat anelladora. En tot cas, es varen marcar
alguns ocells recuperats i alguns polls. Cal remarcar que, per primera vegada a la
vall, s’anellà una becada (Scolopax rusticola), un esparver vulgar (Accipiter nisus), i
xoriguer comú (Falco tinnunculus), en concret, els cinc polls d’una parella establerta a
una caixa niu situada al castell de Castell d’Aro.
D’altra banda, es va continuar amb la labor sistemàtica de lectura d’anelles a
distància amb telescopi, centrada en el gavià argentat (Larus michahellis). Com a
notes excepcionals d’aquest any, s’ha d’esmentar el segon control a la vall (i a
Catalunya) de gavià argentat cantàbric (Larus michahellis “lusitanius”). Curiosament,
el mateix dia que s’observà aquest ocell, també es controlava un gavià caspi (Larus
cachinnans) anellat a Polònia.
- Projectes coordinats per l’Institut Català d’Ornitologia (ICO).
Durant el 2009, diverses persones han continuat amb els recorreguts pel Seguiment
dels Ocells Comuns de Catalunya (SOCC).
- Censos.
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Com cada gener, s’ha participat en la realització del cens anual internacional d’aus
aquàtiques i marines hivernants, coordinat pel Departament de Medi Ambient i
Habitatge de la Generalitat de Catalunya.
- Altres.
A l’igual que altres anys, la recerca d’ocells marins des de la costa, ha estat més aviat
irregular i escassa.
Aquest any, dues cigonyes blanques (Ciconia
ciconia) marcades, procedents d’un projecte de
reintroducció a Gallecs, Mollet del Vallès,
passaren l’hivern als estanys de les Escoles
de Platja d’Aro. Davant d’aquest fet, alguns
membres del Grup de Natura Sterna varen
construir un niu artificial, que instal·laren, el
12.I, a un arbre dels estanys (veure imatge) per
tal d’estimular la cria d’aquesta espècie. La
iniciativa no va reeixir, ja que les cigonyes
abandonaren la vall, a mitjans de febrer. Una

d’elles va ser vista a l’abocador de
Pedret i Marzà pocs dies després i,
més tard, a Banyoles.
Dins el marc d’un projecte més
ampli, s’ha continuat el control
d’algunes caixes niu destinades al
gaig blau (Coracias garrulus), col·locades l’any anterior. No es té evidències de
nidificació d’aquesta espècie i les caixes han estat ocupades per mallerengues i
estornells (veure imatge).
Per fi, comentar que s’ha continuat
amb la recerca de rapinyaires
nocturns, la qual cosa ha permès
constatar que l’èxit reproductor del
duc (Bubo bubo) i del gamarús
(Strix aluco) ha estat molt escàs. Les
possibles causes han estat les
molèsties
provocades
pels
escaladors,
les
agressions
urbanístiques i la nevada del mes de
març.
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ESTRUCTURA
Les espècies d’aus detectades a la vall del Ridaura durant el 2010 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 les
observacions de gavians de les que no s’ha arribat a aclarir la identificació específica.
Les citacions recollides al present anuari es presenten agrupades per espècies.
L’ordre i la taxonomia emprats segueixen les recomanacions de l’AERC-TAC (Crochet
i altres, 2010).
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, si se sap, 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 2010 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 blanc __________________________________________________________
Tadorna tadorna
Estatus:
migrant molt escàs i
irregular.
L’exemplar detectat als estanys de
les Escoles de Platja d’Aro el
25.XII
(Alvarez-Cros,
2010b),
encara s’hi observa el 16.I (CAC).
Cinc exemplars als estanys de les
Escoles de Platja d’Aro el 7.XII;
l’endemà encara en reten dos
(CAC, JRG)*.
Un exemplar als estanys de les
Escoles de Platja d’Aro el 26.XII
(JRG).
Ànec xiulador ________________________________________________________
Anas penelope
Estatus: hivernant i migrant molt
escàs i irregular.
El mascle detectat als estanys de
les Escoles de Platja d’Aro el
19.XII
(Alvarez-Cros,
2010b),
s’observa fins el 20.II (CAC).
Als estanys de les Escoles de
Platja d’Aro, un mascle del 10.X al
15.X; el 15.X, dos (DVS, MCD,
DVB, JRG, CAC)*.

Xarxet comú _________________________________________________________
Anas crecca
Estatus: hivernant i migrant escàs però regular.
Als estanys de les Escoles de Platja d’Aro continua les observacions dels exemplars
hivernants fins el 14.III, amb un màxim de 14 el 30.I (CAC).
Als estanys de les Escoles de Platja d’Aro, un exemplar el 15.VIII; primera observació
postnupcial (CAC).
Als estanys de les Escoles de Platja d’Aro, un exemplar del 28.VIII al 4.IX.10 (aquest
dia, dos) (CAC).
Als estanys de les Escoles de Platja d’Aro, diversos exemplars del 10.X a final d’any,
amb màxim de 9 exemplars del 2.XII al 8.XII (CAC).
Al tram final del Ridaura, dos exemplars els dies 6.XI i 7.XI (CAC).
Tres mascles al mar, front la desembocadura del Ridaura, el 4.XII (CAC).
Ànec collverd ________________________________________________________
Anas platyrhynchos
Estatus: resident i nidificant relativament comú.
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Una femella amb vuit petits al tram final del Ridaura, el 10.IV; primers pollets de la
temporada de cria (CAC).
Ànec cuallarg ________________________________________________________
Anas acuta
Estatus: migrant esporàdic.
Un exemplar als estanys de les
Escoles, del 4.IX al 19.IX; sisena
citació d’aquesta espècie a la vall
(CAC)*
Un exemplar als estanys de les
Escoles, del 9.X al 15.X (CAC).

Ànec cullerot ________________________________________________________
Anas clypeata
Estatus: hivernant i migrant molt
escàs i irregular.
Als estanys de les Escoles de Platja
d’Aro, un mascle el 24.IV (CAC);
presència del 8.IX a final d’any, amb
màxim de quatre exemplars del 8.IX
al 28.XI (CAC, JRG, RMT)*.

Morell cap-roig _______________________________________________________
Aythya ferina
Estatus: migrant molt escàs i
irregular.
Un mascle a la bassa del Dofí de
Castell d’Aro, el 7.VI; cinquena
citació a la vall (JRG)*.
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Bec de serra mitjà ____________________________________________________
Mergus serrator
Estatus: divagant hivernant molt escàs i irregular.
Tres exemplars tipus femella front el camí de ronda de S’Agaró a la Conca, l’11.XII
(MFR). Quarta citació a la vall; no s’havia detectat des del desembre de 2000
(Alvarez-Cros, 2010a)..
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 creua volant la variant
de Santa Cristina d’Aro, el 15.V
(CAC).
Als horts de Castell d’Aro, l’11.VII,
una lloca amb, almenys, tres polls
(CAC)*.
Un exemplar a Bufaganyes el 13.XI
(CAC).
Un exemplar al pla de Solius el 12.XII (JRG).
Guatlla ______________________________________________________________
Coturnix coturnix
Estatus: migrant molt escassa i irregular.
Almenys un exemplar cantant prop de can Barella, a Panedes, el 9.V (CAC).
Alguns exemplars canten prop del Remei, a Castell d’Aro, el 18.V (JRG).
El 13.VI, almenys dos exemplars al pla de Panedes, Llagostera (JRG).
Un exemplar a la punta de Garbí, el 10.X, dia de vent de llevant (DVS, MCD, DVB).
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 (CAC).
Als estanys de les Escoles de
Platja d’Aro, el 17.VIII, almenys
catorze exemplars (CAC)*; el 5.IX
un mínim de disset. , xifra rècord a
la vall (AMP).
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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.
Aquest any ha criat als estanys de les Escoles de Platja d’Aro, als estanys del golf de
Mas Nou i a les basses de la costa de l’Alou i de can Perrera, a Panedes,
Llagostera.(CAC).
Als estanys de les Escoles de Platja d’Aro, encara hi ha adults covant el 18.VII
(CAC)*.
Cabussó emplomallat ___________________________________________________________
Podiceps cristatus
Estatus: hivernant i migrant escàs i
irregular.
Un exemplar front la desembocadura
del Ridaura, el 27.XI (CAC)*.

Baldriga cendrosa ____________________________________________________
Calonectris diomedea
Estatus: migrant regular, escassa a l’estiu.
El 30.V, front la punta de Garbí, no menys de cinc exemplars barrejats en un estol
mixt d’uns 1500 exemplars de baldrigues mediterrànies-balears (Puffinus yelkouan /
mauretanicus) (CAC).
El 20.VI, a punta de dia, front la punta de Garbí i front la desembocadura del Ridaura,
diversos exemplars costa avall (CAC); als mateixos llocs i mateixa hora, el 3.VII,
diversos exemplars costa amunt (CAC).
L'11.VIII, un exemplar front la punta de Garbí, de Sant Feliu de Guíxols (DVS).
Baldriga mediterrània _________________________________________________
Puffinus yelkouan
Estatus: abundant durant els passos migratoris i a l’hivern; escassa a l’estiu.
El 30.V, uns 1500 exemplars s'alimenten front la punta de Garbí. Barrejades,
s'observa baldrigues balears (Puffinus mauretanicus) (CAC).
L'11.VIII, tres exemplars front la punta de Garbí, de Sant Feliu de Guíxols (DVS).
Baldriga balear _______________________________________________________
Puffinus mauretanicus
Estatus: abundant durant els passos migratoris i a l’hivern.
De vegades, sobre tot a l’hivern, se’n pot observar estols mixtes amb l’espècie
següent, molt nombrosos.
El 30.V, front la punta de Garbí, diversos exemplars barrejats en un estol d’uns 1.500
exemplars de baldriga mediterrània (Puffinus yelkouan) (CAC).
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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.
El 30.V, front la punta de Garbí, un exemplar immadur (CAC).
El 20.VI, un exemplar immadur front la desembocadura del Ridaura (CAC).
Corb marí gros _______________________________________________________
Phalacrocorax carbo
Estatus: abundant durant l’hivern i els passos
migratoris.
El 10.IV, darrers exemplars als estanys de les
Escoles (CAC).
El 9.IX, un exemplar en vol sobre els estanys de
les Escoles de Platja d'Aro; primera observació
postnupcial (CAC).
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 cinquè any consecutiu, al S’Adolitx,
el 25.XII (CAC)*.

Corb marí emplomallat ________________________________________________
Phalacrocorax aristotelis
Estatus: resident, relativament abundant durant tot l’any.
Aquest any no s’ha ocupat el niu de la cala del Vigatà, a Sant Feliu de Guíxols (CAC).
Martinet menut _______________________________________________________
Ixobrychus minutus
Estatus: migrant molt escàs i irregular,
present, sobre tot, durant el pas prenupcial.
Un mascle al bogar del tram final del Ridaura,
del 22.V al 6.VI (CAC, JBL, JRG). El 30.V,
mentre un mascle reclamava, un altre
exemplar el contestava (CAC)*.
El 27.VI una femella al Ridaura a l’alçada dels
estanys de les Escoles, volant en direcció a la
desembocadura (CAC).
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Martinet de nit _______________________________________________________
Nycticorax nycticorax
Estatus: escàs però regular durant
els passos migratoris, sobre tot
durant el prenupcial.
Un exemplar adult a la bassa del
Dofí de Castell d’Aro, el 26.V (JRG)*.
Un exemplar adult i un immadur a la
bassa del Dofí de Castell d’Aro, del
25.VII a l’1.VIII (CAC).

Martinet ros _________________________________________________________
Ardeola ralloides
Estatus: escàs però regular durant
els passos migratoris sobre tot
durant el prenupcial.
Al tram final del Ridaura, un adult el
25.IV i un immadur des de l’1.V al
9.V i un altre adult el 16.V (CAC).
A la desembocadura del Ridaura, un
exemplar des del 16.VIII al 9.IX
(CAC)*

Esplugabous ________________________________________________________
Bubulcus ibis
Estatus: hivernant i migrador relativament abundant, fortament influenciat per les
condicions de determinats indrets.
Es torna a formar el dormidor a la bassa del Dofí de Castell d’Aro. Es detecta 21
exemplars el 10.I. El nombre màxim és de 34 exemplars, el 27.II; el 24.IV encara n’hi
ha un (CAC)*.
Cinc exemplars als estanys de les
Escoles de Platja d’Aro, el 24.IV; darrera
observació prenupcial (CAC).
Un exemplar a l’abocador de Solius, el
24.VI; primera observació postnupcial a
l’abocador (CAC); el 31.VII dos exemplars
al mateix lloc. A partir del novembre s’hi
regularitza la seva presència amb un
màxim de 35 exemplars el 26.XII (CAC).
Es forma un dormidor als estanys de les
Escoles de Platja d'Aro. El 19.IX hi havia quatre exemplars, el 25.IX ja n’hi havia 25 i
el 9.X, uns 250. Aquest any, el dormidor de la desembocadura de la riera de Calonge
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no s'ha pogut formar degut a les obres de canalització i sembla que s'ha traslladat als
estanys. (CAC)*.
Els dies 7.XII i 12.XII, un exemplar a
la bassa del Dofí de Castell d’Aro
(CAC, ANA); el 26.XII, cinc (JRG)..
Setze
exemplars
a
la
desembocadura del Ridaura, el
12.XII (CAC).

Martinet blanc ________________________________________________________
Egretta garzetta
Estatus: migrador i hivernant escàs i regular.
Un exemplar a la desembocadura del Ridaura, el 6.I (CAC).
Als estanys de les Escoles de Platja d’Aro, tres exemplars el 10.IV, nou el 17.IV,i dos
el 18.IV i 10 el 24.IV (CAC).
A la desembocadura del Ridaura, un exemplar de l’11.IV al 16.V (darrera observació
prenupcial) i dos el 18.IV (CAC).
Un exemplar a la desembocadura
del Ridaura, el 17.VI; primera
observació postnupcial (CAC).
Un exemplar als estanys de les
Escoles de Platja d’Aro, el 17.VII
(CAC).
Del 8.VIII al 31.X diversos exemplars
als estanys de les Escoles de Platja
d'Aro, amb uns màxims de quaranta
el 8.X (JRG, CAC), i uns cent
cinquanta el 10.X (RMT); xifres
rècord a la vall.
Del 10.VIII al 28.XI diversos
exemplars a la desembocadura del Ridaura, amb un màxim de nou el 9.X (CAC).
El 12.X, quatre exemplars front la punta de Garbí de Sant Feliu de Guíxols, amb
direcció nord! (CAC).
El 14.X, un exemplar a la bassa del Dofí de Castell d'Aro (CAC)
Del 22.X a final d’any, diversos exemplars a la desembocadura del Ridaura, amb
màxim de sis exemplars els dies 6.XII i 12.XII (CAC)*.
Del 14.XI al 8.XII diversos exemplars als estanys de les Escoles de Platja d'Aro, amb
un màxim de cinc exemplars el 8.XII (CAC).
Del 2.XII al 17.XII diversos exemplars a la bassa del Dofí de Castell d'Aro, amb un
màxim de tres exemplars el 4.XII (CAC, ANA, RMT)
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Agró blanc __________________________________________________________
Egretta alba
Estatus: espècie en expansió,
probablement ja es tracti d’un
migrant regular, encara que molt
escàs.
El 26.IX, dos exemplars als
estanys de les Escoles de Platja
d'Aro (CAC, JRG)*; el 3.X encara
n’hi ha un.
El 10.X, dos exemplars als estanys
de les Escoles de Platja d'Aro; el
12.X encara n'hi havia un i el 13.X
n'hi dormien tres. (CAC, JRG. JBL,
RMT)*.

Bernat pescaire ______________________________________________________
Ardea cinerea
Estatus: migrador i hivernant escàs i regular.
Els dies 2.I i 9.I, un exemplar a la
bassa del Dofí de Castell d'Aro
(CAC).
Un exemplar a la desembocadura
del Ridaura, el 6.I (CAC).
Un exemplar a l’abocador de
Solius, el 10.I (CAC)*.
Als estanys de les Escoles de
Platja d'Aro, diversos exemplars de
l’1.I a l’17.IV amb un màxim de 4 el
2.I (CAC).
Un exemplar als estanys de les
Escoles de Platja d’Aro, el 9.V;
darrera
observació
prenupcial
(CAC).
Als estanys de les Escoles de Platja d’Aro, dos exemplars el 18.VII; primera
observació postnupcial (CAC).
Als estanys de les Escoles de Platja d'Aro, diversos exemplars de l’1.VIII al 9.XII
(CAC), amb un màxim de trenta, el 10.X (RMT).
Els dies 11.X i 23.X, un exemplar a la bassa del Dofí de Castell d'Aro; el 14.X, tres
(CAC).
El 12.X, un exemplar front la punta de Garbí de Sant Feliu de Guíxols, amb direcció
nord! (CAC).
Del 28.XI a final d’any, un exemplar a la desembocadura del Ridaura (CAC).
Els dies 4.XII i 12.XII, un exemplar a la bassa del Dofí de Castell d'Aro; els dies 7.XII,
25.XII i 26.XII, dos (CAC, ANA).
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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 (CAC).
Als estanys de les Escoles de Platja
d’Aro, un exemplar el 17.IV, un altre
el 2.V i un altre el 12.VI (CAC)*.

Cigonya blanca ______________________________________________________
Ciconia ciconia
Estatus: migrador escàs i regular.
Els dos exemplars anellats a Gallecs, Mollet del
Vallès, arribats l’estiu passat (Alvarez-Cros,
2010b), van romandre als estanys de Platja d’Aro,
almenys, fins el 14.II (CAC). Els dies 30.I, 7.II i
13.II s’observen a l’abocador de Solius i el
personal comenta que feia temps que els
observaven (CAC)*.
Un exemplar aturat a un dels focus del camp de
futbol de Castell d’Aro del 4.X (JBL) al 5.X (JRG);
un altre exemplar al mateix lloc el 27.X (JBL).

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.
Almenys un exemplar a l’abocador de
Solius, el 13.III; primera observació
prenupcial. (CAC)*.
El 25.IV, no menys de 20 exemplars a
l’abocador de Solius (CAC).
A la cala Ametller, el 30.V, a les dues
de la tarda, dos exemplars provinents
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del sud-est. Dues hores més tard, quatre exemplars amb el mateix rumb i des de la
mateixa direcció (AMP).
Durant l’estació reproductora, a l’abocador de Solius, s’observa un màxim de 28
exemplars a Solius, el 13.VI (CAC).
A l’abocador des Solius, els dos primers joves de l’any, el 24.VII (CAC).
A l’abocador des Solius, un exemplar en migració, el 25.IX (AMP).
Voltor comú _________________________________________________________
Gyps fulvus
Estatus: migrant i divagant hivernant
molt escàs i irregular.
Un exemplar a l’abocador de Solius,
del 6.I al 24.I (PAS)*.

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, sobrevola l’abocador de Solius, el 17.IV; primera observació prenupcial
(CAC).
Un exemplar, el Tennis d’Aro, el 4.VII (AMP).
Arpella vulgar ________________________________________________________
Circus aeruginosus
Estatus: migrant regular.
Una femella sobrevolant els estanys de les Escoles de Platja d’Aro, el 27.III (JRG).
Una femella als estanys de les Escoles de Platja d’Aro, del 30.IX al 2.X (RMT, CAC);
els dies 18.X i 24.X es torna a veure la mateixa o una altra (CAC, MAC, JRG).
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..
El 5.IX, un exemplar jove sobre les
Planes, sota al Mas Nou, a Platja
d’Aro (AMP).
Els dies 10.X i 7.XII, un adult, als
estanys de les Escoles de Platja
d'Aro (CAC)*.
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Esparver vulgar ______________________________________________________
Accipiter nisus
Estatus: sedentari molt escàs i migrador regular. No
s’ha comprovat la cria a la vall.
Un exemplar a prop de can Barella, Panedes, a
Llagostera, el 9.I (CAC).
Un exemplar a can Tirans, a Catell-Platja d’Aro, el
14.II (AMP).
Un exemplar empaita sense èxit una tórtora turca al
tram final del Ridaura, el 10.IV (CAC).
Un exemplar al pla de Panedes, a Llagostera, el
13.VI (JRG).
El 26.IX, un exemplar encalça un estol d'estornells
vulgars (Sturnus vulgaris) a Castell d'Aro (AMP)
Un mascle als estanys de les Escoles de Platja
d’Aro, el 5.X (JRG).
El 12.X, almenys 15 exemplars en pas sobre Pinell,
a Platja d'Aro. (AMP).
El 22.X es captura i torna a alliberar un jove als estanys de les Escoles de Platja d’Aro
(JB, JRG)*.
El 13.XI es troba una femella adulta morta després de col·lidir amb les vidrieres d’un
edifici de Castell d’Aro (JRG).
El 8.XII una femella adulta a la desembocadura del Ridaura; un exemplar al mateix
lloc el 19.XII (CAC).
Un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d’Aro, el 12.XII (ANA).
Un exemplar al pla de Sant Pol, el 26.XII (JRG).
Aligot comú _________________________________________________________
Buteo buteo
Estatus: sedentari i migrador regular i hivernant relativament abundant.
Malgrat la presència al pla de Panedes i a can Provensal durant l’estació
reproductora, no s’ha comprovat la cria a la vall (CAC).
Xoriguer comú _______________________________________________________
Falco tinnunculus
Estatus: sedentari escàs, migrador regular i hivernant relativament abundant. Només
es recullen les dades durant l’època de cria.
Un mascle marcant territori a la punta del Mulà, l’11.IV (AMP).
El 25.IV, una parella a la cala del Vigatà de Sant Feliu de Guíxols; es va observant
algun exemplar durant tot el mes de maig (CAC).
El 22.V, cinc polls a una caixa niu del castell de Castell d'Aro; són els primers
exemplars d’aquesta espècie anellats a la vall (JRG, JBL).
Falcó mostatxut ______________________________________________________
Falco subbuteo
Estatus: migrador regular. No s’ha comprovat la cria a la vall.
Un exemplar caçant orenetes al Ridaura, a l’alçada del parc de bombers de Castell
d’Aro, el 17.V (JRG).
El 19.IX, un exemplar sobre Tallades, a Santa Cristina d’Aro (CAC).
A l’abocador des Solius, un exemplar en migració, el 25.IX (AMP).
El 12.X, almenys 6 exemplars en pas sobre Pinell, a Platja d'Aro. (AMP).
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Falcó de la reina______________________________________________________
Falco eleonorae
Nova espècie a la vall.
Estatus: migrador esporàdic.
L’11.IX, un exemplar a la desembocadura del Ridaura en direcció als estanys de les
Escoles de Platja d’Aro (CAC).
Falcó pelegrí _________________________________________________________
Falco peregrinus
Estatus: sedentari i migrador regular i escàs.
El 16.I, un exemplar als penyassegats del sud de Sant Feliu de Guíxols (JRG, LHM).
El 8.VIII un exemplar sobrevola l’abocador de Solius (CAC).
A mitjans d'agost un possible exemplar ataca un gos de mida petita a una casa de la
punta de Garbí. Amb tota seguretat es tractava d'un ocell emprat en cetreria ja que
portava les corretges de control lligades als tarsos. (FCC).
El 26.IX, un exemplar captura una tórtora turca (Streptopelia decaocto) al costat de
l'institut de Castell d'Aro (AMP).
Un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d’Aro, el 10.X (CAC).
Rascló ______________________________________________________________
Rallus aquaticus
Estatus: migrador i hivernant regular escàs i localitzat.
Un exemplar al Ridaura a l’alçada
dels estanys de les Escoles de
Platja d’Aro, de l’1.I al 22.II; el 16.I,
dos (CAC).
Un exemplar a la bassa del Dofí de
Castell d’Aro, el 6.II (CAC).
Almenys un exemplar al Ridaura a
l’alçada dels estanys de les
Escoles de Platja d’Aro, des del
2.X
(primera
observació
postnupcial). Diversos exemplar
hivernen a aquest indret i a la
desembocadura del Ridaura (CAC,
JRG)*.
Els dies 15.XII i 17.XII, un
exemplar a la bassa del Dofí de
Castell d'Aro (RMT).
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Rascletó ____________________________________________________________
Porzana parva
Estatus: migrador esporàdic.
Una femella als estanys de les
Escoles de Platja d’Aro, el 17.IV
(CAC)*. Segona citació a la vall,
després de la d’un mascle
moribund a uns horts de Castell
d’Aro, a l’abril de 1994 (AlvarezCros, 2010a).

Polla d’aigua _________________________________________________________
Gallinula chloropus
Estatus: resident sedentari, relativament abundant.
Primers polls petits als estanys de Platja d’Aro, el 15.V (CAC).
Fotja vulgar __________________________________________________________
Fulica atra
Estatus: migrador i hivernant irregular i molt escàs (fins a aquest any).
L’exemplar detectat a la desembocadura del Ridaura, el 27.XII (Alvarez-Cros, 2010b),
s’hi observa fins el 16.I (CAC).
Dos exemplars a la desembocadura del Ridaura, el 7.III (CAC).
Un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d’Aro, els dies 20.III i 21.III (CAC).
Dos exemplars als estanys de les
Escoles de Platja d’Aro, els dies
24.IV i 25.IV, un d’ells fent niu;
primera evidència de cria probable
d’aquesta espècie a la vall (CAC).
Diversos exemplars als estanys de
les Escoles de Platja d’Aro, des de
l’1.V al 27.VI; els dies 15.V , 23.V,
29.V i 30.V, cinc (CAC). Els dies 2.VI
i 6.VI sis exemplars (JBL, CAC) i el
17.VI, no menys de vuit (CAC).
Un exemplar a la desembocadura
del Ridaura, des de l’1.V al 9.V
(CAC).
Als estanys de les Escoles de Platja
d’Aro, el 29.VI, una parella peixant
un poll; primera dada de cria segura d’aquesta espècie a la vall (CAC)*.
Als estanys de les Escoles de Platja d’Aro, el 25.VII almenys nou adults i cinc polls;
xifra rècord a la vall.
Als estanys de les Escoles de Platja d’Aro, el 10.VII, una altra parella amb, almenys,
dos polls (CAC).
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Als estanys de les Escoles de Platja d’Aro, el 18.VII, una tercera parella amb,
almenys, un poll (CAC).
Als estanys de les Escoles de Platja d’Aro, el 25.VII almenys nou adults i cinc polls;
xifra rècord a la vall (CAC).
El 22.X, als estanys de les Escoles de Platja d’Aro, un mínim de 19 exemplars; nova
xifra rècord a la vall (CAC).
El 20.XI, als estanys de les Escoles de Platja d’Aro, un mínim de 25 exemplars; nova
xifra rècord a la vall (CAC).
El 12.XII, als estanys de les Escoles de Platja d’Aro, un mínim de 32 exemplars; nova
xifra rècord a la vall (CAC).
El 18.XII, als estanys de les Escoles de Platja d’Aro, un mínim de 35 exemplars; nova
xifra rècord a la vall (CAC).
Cames llargues ______________________________________________________
Himantopus himantopus
Estatus: migrador regular.
Als estanys de les Escoles de Platja
d’Aro, cinc exemplars el 3.IV, tres
exemplars l’11.IV, dos el 25.IV i tres
el 9.V (CAC)*.
El 19.VI, un exemplar a la
desembocadura del Ridaura (JRG).

Corriol petit __________________________________________________________
Charadrius dubius
Estatus: migrador regular i nidificant molt escàs.
Un exemplar a la desembocadura del Ridaura, el 17.III; primera observació prenupcial
(OBC).
Dos exemplars a la desembocadura
del Ridaura, des del 20.III al 21.III;
quatre exemplars el 28.III i continues
observacions fins el 12.VI (CAC).
A finals d’abril, mínim de 8
exemplars al Ridaura, des de la
desembocadura al pont del Remei
(JRG).
Un exemplar a la bassa del Dofí de
Castell d’Aro, el 23.V (CAC).
Quatre exemplars al Ridaura, el 6.VI
(JRG)*.
L’1.VIII, un exemplar als estanys de
les Escoles de Platja d’Aro (CAC).

23/58

ANUARI ORNITOLÒGIC DE LA VALL DEL RIDAURA (COSTA BRAVA), 2010

Corriol gros _________________________________________________________
Charadrius hiaticula
Estatus: migrador irregular, molt
escàs.
A la desembocadura del Ridaura un
exemplar el 15.V; única observació
prenupcial (CAC)*.
A la desembocadura del Ridaura un
exemplar el 15.X; única observació
postnupcial (CAC).

Corriol camanegre ____________________________________________________
Charadrius alexandrinus
Estatus: migrador esporàdic.
Un mascle a la desembocadura del
Ridaura, el 10.IV; quarta observació
a la vall (CAC)*.

Fredeluga ___________________________________________________________
Vanellus vanellus
Estatus: migrador i hivernant regular i localitzat.
Als estanys de les Escoles de Platja d’Aro, 3 exemplars el 9.I (CAC).
El 9.I, una dotzena d’exemplars sobrevolen la variant de Santa Cristina d’Aro a
l’alçada del golf Costa Brava (CAC).
Presència hivernal prop de can Barella, a Panedes, Llagostera, amb cinquanta
exemplars, el 9.I (CAC).
Cinc exemplars als estanys de les Escoles de Platja d’Aro, el 15.X (JRG).
Cinc exemplars al pla de Santa Cristina d’Aro, el 3.XI (JRG).
Nou exemplars en vol sobre can Provensal de Santa Cristina d’Aro, el 27.XI (CAC).
Quatre exemplars al pla de Santa Cristina d’Aro, el 5.XII (CAC).
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Territ tresdits_________________________________________________________
Calidris alba
Nova espècie a la vall.
Estatus: migrador esporàdic.
El 24.IV, un exemplar a la
desembocadura del Ridaura (CAC)*.

Territ menut _________________________________________________________
Calidris minuta
Estatus: ha passat de ser un
migrador escàs a molt escàs.
El 7.VIII, dos exemplars a la
desembocadura del Ridaura (CAC)*.
El 8.IX, dos exemplars als estanys
de les Escoles de Platja d'Aro
(CAC).

Territ de Temminck____________________________________________________
Calidris temminckii
Nova espècie a la vall.
Estatus: migrador esporàdic.
El 8.IX, un exemplar als estanys de
les Escoles de Platja d'Aro (CAC)*.
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Territ becllarg ________________________________________________________
Calidris ferruginea
Estatus: migrador esporàdic.
El 18.VII, un exemplar als estanys
de les Escoles de Platja d'Aro;
quarta citació d'aquesta espècie a la
(CAC)*.
El 8.IX, un exemplar als estanys de
les Escoles de Platja d'Aro (CAC).

Territ variant _________________________________________________________
Calidris alpina
Estatus: migrador esporàdic.
El 15.X, un exemplar a la
desembocadura del Ridaura (CAC,
JRG)*.
Del 2.XII al 6.XII, un exemplar a la
desembocadura del Ridaura; dates
hivernals molt tardanes per l’espècie
(RMT, CAC).

Batallaire ____________________________________________________________
Philomachus pugnax
Estatus: migrador esporàdic.
Un exemplar a la desembocadura
del Ridaura, l’11.IV (CAC)*. Segona
observació a la vall; la darrera
datava dels anys vuitanta (Alvarez,
1999).

26/58

ANUARI ORNITOLÒGIC DE LA VALL DEL RIDAURA (COSTA BRAVA), 2010

Becadell comú _______________________________________________________
Gallinago gallinago
Estatus: hivernant i migrador relativament abundant.
Un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d’Aro el 24.X; primera observació
postnupcial (JRG).
Becada _____________________________________________________________
Scolopax rusticola
Estatus: hivernant i migrador relativament abundant.
Un exemplar entre Tallades i el Ridaura, el 13.II (JRG).
El 7.III, s’anella i s’allibera un exemplar adult , ja recuperat, trobat el 25.I a prop de
Roca Ponça (MG, JRG).
Pòlit cantaire ________________________________________________________
Numenius phaeopus
Estatus: migrador esporàdic
Un exemplar als estanys de les
Escoles de Platja d’Aro, els dies
9.VIII i 20.VIII; segona observació
d’aquesta espècie a la vall (CAC)*.

Gamba roja pintada ___________________________________________________
Tringa erythropus
Estatus: migrador molt escàs i
irregular.
Del 3.IX al 12.IX, un exemplar als
estanys de les Escoles de Platja
d'Aro; sisena citació d'aquesta
espècie a la vall (JRG, CAC)*.
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Gamba roja vulgar ____________________________________________________
Tringa totanus
Estatus: de migrador escàs però
regular ha passat a molt escàs i
irregular.
Un exemplar a la desembocadura
del Ridaura, el 24.IV (CAC)*.
A la desembocadura del Ridaura,
un exemplar els dies 8.V i 9.V
(CAC).

Gamba verda ________________________________________________________
Tringa nebularia
Estatus: migrador irregular.
Dos exemplars als estanys de les
Escoles de Platja d’Aro, el 24.IV
(CAC).
Un exemplar als estanys de les
Escoles de Platja d’Aro, del 28.VIII
al 25.IX; del 4.IX al 12.IX, dos
(CAC)*; el 19.IX, tres (JRG).
Un exemplar als estanys de les
Escoles de Platja d’Aro, el 10.X
(CAC, JRG).

Xivita _______________________________________________________________
Tringa ochropus
Estatus: migrador regular.
Un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d’Aro, els dies 27.II i 28.II;
probablement el mateix exemplar a
la desembocadura del Ridaura, el
28.II (CAC)*.
A la bassa del Dofí de Castell
d’Aro, un exemplar a el 26.III i un
altre l’1.IV (CAC).
Dos exemplars als estanys de les
Escoles de Platja d’Aro, els dies
1.IV i 2.IV (CAC).
A la desembocadura del Ridaura,
el dos exemplars 4.IV i un el 17.IV
(CAC).
Tres exemplars als estanys de les
Escoles de Platja d’Aro, l’11.IV
(CAC).
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Dos exemplars als estanys de les Escoles de Platja d’Aro, el 18.VII; primera observació
postnupcial (CAC).
Un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d’Aro, el 15.VIII; dos els dies 21.VIII
i 22.VIII i un del 3.IX al 9.IX (CAC, JRG).
Valona ______________________________________________________________
Tringa glareola
Estatus: migrador regular.
A la desembocadura dels Ridaura,
un exemplar el 10.IV; l’11.IV, dos;
tres, el 24.IV i un el 25.IV (CAC)*.
Un exemplar als estanys de les
Escoles de Platja d’Aro, el 10.IV
(CAC).
Un exemplar a la bassa del Dofí de
Castell d’Aro, l’11.IV (ML).

Xivitona _____________________________________________________________
Actitis hypoleucos
Estatus: migrador i hivernant regular, encara que escàs.
Als estanys de les Escoles de Platja d’Aro, un exemplar el 24.IV i tres els dies 8 .V i
9.V (CAC).
Al tram final del Ridaura, un exemplar els dies 24.IV, 8.V i 9.V; cinc el 15.V i quatre el
16.V; darrera observació prenupcial (CAC).
Un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d’Aro, el 10.VII; primera observació
postnupcial (CAC).
Als estanys de les Escoles de Platja d'Aro, presència del 31.VII al 12.IX amb un
màxim de dos exemplars els dies 16.VIII, 25.VIII, 4.IX i 8.IX (CAC).
El 7.VIII, sis exemplars junts al port de Sant Feliu de Guíxols (CAC).
A la desembocadura del Ridaura, un exemplar del 19.VIII al 12.IX (CAC).
A la desembocadura del Ridaura, cinc exemplars el 12.X (CAC).
Paràsit gros _________________________________________________________
Stercorarius skua
Estatus:
poc
estudiat,
probablement
es
tracti
d’un
hivernant i migrador regular,
encara que escàs.
Un exemplar, volant costa avall,
front la punta d’en Pau, el 6.XII
(RMT)*.
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Gavina capnegra _____________________________________________________
Larus melanocephalus
Estatus: migrador i hivernant regular
i escàs.
Dos exemplars adults als estanys de
les Escoles de Platja d'Aro, el 21.II
(CAC).
L'11.VIII, dos exemplars front la
punta de Garbí, de Sant Feliu de
Guíxols (DVS)*.
El 14.X, tres exemplars a la
desembocadura del Ridaura (CAC).
Un exemplar als estanys de les
Escoles de Platja d’Aro els dies 24.X
i 31.X (CAC).
Vuit exemplars als estanys de les
Escoles de Platja d'Aro, el 20.XI
(CAC).
El 7.XII, dos exemplars a la desembocadura del Ridaura (CAC).
El 25.XII, un exemplar a les defenses del port de Sant Feliu de Guíxols (CAC).
Gavina vulgar ________________________________________________________
Larus ridibundus
Estatus: migrador abundant i hivernant regular.
Un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d’Aro, l’11.IV; darrera observació
prenupcial (CAC).
Un exemplar adult a la cala del Vigatà, tres a la desembocadura del Ridaura i dos a
l’abocador de Solius, el 10.VII; primeres observacions postnupcials (CAC).
Primer exemplar juvenil als estanys de les Escoles de Platja d’Aro, el 18.VII; un altre o
el mateix a l’abocador de Solius (CAC).
Gavina corsa ________________________________________________________
Larus audouinii
Estatus: migrador regular i escàs.
Dos tercers estius a l’abocador de
Solius, el 4.VII (CAC)*.
Un juvenil a l’abocador de Solius, el
21.VIII (CAC).
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Gavina cendrosa _____________________________________________________
Larus canus
Estatus: migrador i divagant hivernal regular, encara que molt escàs.
A l'abocador de Solius, s'hi observa un primer hivern, el 9.I (CAC).
Gavià fosc ___________________________________________________________
Larus fuscus
Estatus: hivernant i migrador regular i estival en petit nombre.
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 als mesos de desembre i octubre. Els mínims,
com és habitual, entre la fi del pas prenupcial i la dispersió postnupcial, al maig –
juliol. (Fig. 2).
Promig núm. ex. / hora 2010
2010

Promig 2004-2010

3,50

Núm. ex. / hora

3,00
2,50
2,00
1,50
1,00
0,50
0,00
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Mesos

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 2010, front el promig del període 2004 - 2010.
(CAC).

El 13.II, a l’abocador de Solius, s’observa un segon hivern marcat amb anella de
plàstic vermell que no s’aconsegueix llegir. (CAC).
Quatre exemplars adults als estanys de les Escoles
de Platja d'Aro, el 21.II i cinc el 27.II, lloc on no és
habitual observar-ne un nombre tant elevat. Durant
els mesos de març, abril i desembre alguns
exemplars més (CAC).
A les defenses del port de Sant Feliu de Guíxols, els
dies 27.II i 28.II s’observa dos adults, un d’ells
marcat amb anella metàl·lica al tars dret (CAC).
El 10.IV, a l'abocador de Solius, un primer hivern
amb el bec deformat (CAC)*.
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El 4.VII, a l'abocador de Solius, un exemplar amb plomatge d’adult molt fosc i amb un
únic mirallet a la punta de la primària més externa (CAC)*.
El 25.VII, a l'abocador de Solius, s'observa un adult molt fosc, amb mirallets blancs a
les primàries p10 i p9 i, almenys, la p5 d’ambdues ales mudades; també té mudada
alguna secundària més externa tot i que no està en muda activa de plomes de vol.
Aquest exemplar, es torna a observar el 31.VII i l’1.VIII (CAC)*. Aquestes
característiques suggereixen la possibilitat que es tracti d’ocells de la subespècie
nominal.
A l'abocador de Solius, el 7.VIII, s'hi observa un
segon any marcat a Burhou, Alderney, Guernsey,
petita illa britànica al canal de la Mànega, al tars dret
amb anella de plàstic negre amb inscripció blanca
0’N5 i anella metàl·lica al tars esquerre (CAC)*. Tot i
que aquest ocell s’havia observat a l’abril a Vilanova i
la Geltrú i al juny a Barcelona, aquesta observació és
la més oriental d’un ocell d’aquesta procedència.

A l'abocador de Solius, el 12.IX, s'hi
observa un primer any marcat a
Holanda, a la tíbia esquerra amb anella
de plàstic negre amb inscripció blanca
97 i anella metàl·lica al tars esquerre
(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.

A l'abocador de Solius, s'hi observa un primer hivern, el 9.I (CAC)*. Citació
homologada pel CAC amb el número 389 (CAC, com. pers.).
A l'abocador de Solius, s'hi observa un primer hivern, el 31.I (CAC)*. Citació pendent
d’homologació pel CAC.
A l'abocador de Solius, s'hi observa un
primer hivern de la subespècie L. a.
argenteus,
el
6.III
(CAC)*.
Citació
homologada pel CAC amb el número 391
(CAC, com. pers.).

A l'abocador de Solius, s'hi observa un
primer hivern, els dies 13.III i 14.III
(CAC)*. Citació pendent d’homologació
pel CAC.
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A l'abocador de Solius, s'hi observa un
primer hivern, el 28.XI (CAC)*. Citació
pendent d’homologació pel CAC.

Gavià caspi __________________________________________________________
Larus cachinnans
Estatus:
cas
d’homologar-se
aquestes
observacions es tractaria d’un divagant
hivernal i migrador escàs encara que regular.
Actualment, a l’estat espanyol, no hi ha cap
registre homologat pel CR-SEO d’aquesta
espècie ja que n’està revisant els criteris
d’identificació (De Juana i altres, 2007, Dies i
altres, 2008).
A l'abocador de Solius, s'observa un exemplar
de primer, el 10.I. Citació pendent
d’homologació pel CR-SEO (CAC)*.

A l'abocador de Solius, s'observa un
exemplar de primer hivern, el 13.II.
Citació pendent d’homologació pel
CR-SEO (CAC)*.

A l'abocador de Solius, s'observa un exemplar
de primer hivern, el 14.II. Citació pendent
d’homologació pel CR-SEO (CAC)*.
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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 de caràcters barrejats,
el 7.III. (CAC)*.

A l'abocador de Solius, s'observa un exemplar de primer hivern, el 6.III. Citació
pendent d’homologació pel CR-SEO (CAC)*.
A l'abocador de Solius, s'observa un exemplar de primer hivern, els dies 7.III, 13.III i
20.III. Citació pendent d’homologació pel CR-SEO (CAC)*.

A l'abocador de Solius, s'observa dos exemplars de primer hivern, el 14.III. Un
d’aquests exemplars havia estat marcat a Polònia el maig/09, amb anella groga i
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inscripció negra (PAEP) al tars dret i anella metàl·lica al tars esquerre. El no anellat
es torna a observar al mateix indret el 27.III. Citacions pendents d’homologació pel
CR-SEO (CAC)*.
Gavià argentat _______________________________________________________
Larus michahellis
Estatus: present durant tot l’any; nidificant abundant.
El 14.III, a l'abocador de Solius, s'observa un primer hivern de gavià marcat a San
Sebastián el juny/09, amb anella vermella i inscripció blanca (215.G) al tars dret i
anella metàl·lica al tars esquerre. Aquesta és la segona observació segura d'un ocell
d'aquesta raça (L. m. “lusitanius”) feta a la vall i a Catalunya (CAC).
El 6.III, a l’abocador de Solius, s’observa la primera còpula de l’any (CAC).
El 20.III, als estanys de les Escoles de Platja d’Aro, s’observa un exemplar leucístic,
que podria tractar-se del mateix individu observat l’any passat a l’abocador de Solius
el 22.III.2009 (CAC).

L’11.IV, a l’abocador de Solius, s’observa un tercer any calendari que presenta una
muda suspesa, amb les quatre primàries externes (de segona generació) d’ambdues
ales sense mudar i la resta de primàries internes mudades (CAC)*.

El 15.V, a l’abocador de Solius, s’observa un tercer any leucístic amb les cobertores
alars blanques (CAC)*. Podria tractar-se d’un exemplar ja observat l’agost del 2008
(Alvarez-Cros, 2010a).
El 23.V, a l’abocador de Solius, un exemplar adult amb els ulls foscos (CAC)*.
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El 12.VI, un exemplar depreda sobre tórtora turca (Streptopelia decaocto) al carrer
Gravina de Sant Feliu de Guíxols (CAC, MAC)..
L’11.VII dos juvenils es disputen el cos d’un anedó a la desembocadura del Ridaura
(CAC).
El 18.VII, a l’abocador de Solius, s’aconseguí llegir dues anelles metàl·liques, que
corresponien a ocells nascuts i marcats a la costa de Sant Feliu de Guíxols – Platja
d’Aro el 1991 i 1990. Per tant, tenien 19 i 20 anys respectivament (CAC).

Els dies 24.VII i 25.VII, a l’abocador de Solius s’observa diversos exemplars,
principalment juvenils amb diferents graus d’afectació per petroli. (CAC)*.
Els dies 24.VII i 25.VII, es llegeixen les primeres anelles corresponents a joves de
l’any de Algèria i del delta de l’Ebre (CAC)*.

Com cada any, especialment durant els mesos d’estiu i tardor es multipliquen les
observacions d’ocells lesionats per arts de pesca (CAC)*
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El 18.VIII, a la platja de Sant Feliu de Guíxols,
s'observa un juvenil marcat amb una brida groga a
la tíbia dreta; el 29.VIII, s’observa el mateix
exemplar a l’abocador de Solius (CAC)*

Els dies 1.XI,i 7.XI i 19.XII, a
l’abocador de Solius, s’observa un
segon any leucístic (CAC)*

Gavinot______________________________________________________________
Larus marinus
Nova espècie a la vall.
Estatus: migrador esporàdic.
Un exemplar de primer hivern a
l’abocador de Solius, el 12.XII; el
mateix exemplar s’havia vist a
Palamós
el
10.XII;
citació
pendent
d’homologació
pel
CAC.(CAC)*.
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Gavians no identificats________________________________________________
Larus sp.

L’11.XII, a l'abocador de Solius, s'observa sengles exemplars de segon any calendari
amb molt poc gris a les parts dorsals i els ulls amb iris clar. A aquesta edat, el gavià
argentat Larus michahellis) mediterrani, treu moltes més plomes grises, com es pot
veure als exemplars del fons de les imatges. Aquest tipus de plomatge és més
congruent amb el gavià argentat de potes roses (Larus argentatus) o, fins i tot, amb
alguns exemplars de la raça cantàbrica de gavià argentat (Larus michahellis
“lusitanius”). En tot cas, un reconegut ornitòleg català, afirma que podrien tractar-se
de gavians argentats Larus michahellis), qui sap si vinguts del nord. (CAC)*.
El 19.XII, a l'abocador de Solius, s'observa un gavià adult, de mida semblant a la dels
gavians argentats (Larus michahellis). Tenia ambdós ulls foscos, amb anell ocular
vermell. El bec més aviat gruixut amb una aparent franja subterminal negre i taca
gonial vermella. El disseny de la punta de l’ala i el to gris de les parts dorsals,
semblants a les del gavià argentat. L’observació va ser molt ràpida ja que va volar de
seguida de ser detectat, espantat per una màquina. Donada la manca d’imatges i
l’excepcionalitat que suposaria que fos un ocell pertanyent a l’espècie Larus
armenicus, no es pot descartar que es tractés d’un gavià argentat aberrant. (CAC).
Gavina menuda ______________________________________________________
Hydrocoloeus minutus
Estatus: migrador i hivernant irregular i molt escàs.
Un exemplar adult als estanys de les Escoles de Platja d'Aro, els dies 26.III i 28.III
(CAC).
Fumarell carablanc ___________________________________________________
Chlidonias hybrida
Estatus: migrador esporàdic.
Un exemplar als estanys de les
Escoles de Platja d’Aro, els dies
1.V i 2.V (CAC)*. Segona
observació a la vall del Ridaura
des de primers dels anys 90
(Alvarez, 1999).
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Fumarell negre _______________________________________________________
Chlidonias niger
Estatus: migrador esporàdic.
Un exemplar, el 15.IX, als estanys
de les Escoles de Platja d’Aro
(JRG)*. Tercera citació d’aquesta
espècie a la vall.

Xatrac becllarg _______________________________________________________
Sterna sandvicensis
Estatus: migrador i hivernant regular.
Dos exemplars front la punta de Garbí de Sant Feliu de Guíxols, l’11.VIII; primera
observació postnupcial. (DVS).
Colom roquer ________________________________________________________
Columba livia
Estatus:
resident,
sedentari,
abundant.
Malgrat que alguna parella cria als
roquissars litorals, la població de la
vall és tota originària d’aus
escapades de captivitat.
Els dies 6.VI i 13.VI, un exemplar
marcat als estanys de les Escoles
de Platja d'Aro. Portava una anella
de color entre marró i grana al tars
esquerre i una groga al tars dret
amb el número 6015064 en negre,
i en doble línea 2009 BEL.... En
vol, s'aprecià que tenia el dors
tenyit de vermell (CAC)*.
Tudó _______________________________________________________________
Columba palumbus
Estatus: resident sedentari, migrador i hivernant abundant.
Tórtora turca _________________________________________________________
Streptopelia decaocto
Estatus: resident sedentari, abundant.
Tórtora _____________________________________________________________
Streptopelia turtur
Estatus: migrador i nidificant escàs.
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El 2.V, un exemplar a can Tirans i dos més a Romanyà de la Selva; primeres
observacions prenupcials (AMP).
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; a aquest darrer indret
sembla que s’hi ha reproduït ja que al mes d’agost s’hi observa un mínim de deu
exemplars (CAC).
Cucut _______________________________________________________________
Cuculus canorus
Estatus: migrador i reproductor escàs.
La població d’aquesta espècie ha patit una espectacular davallada els darrers anys,
passant de ser comuna a escassa.
Un exemplar prop de la font del Ferro de Castell d’Aro, el 18.III: primera observació
prenupcial (JRG).
Òliba _______________________________________________________________
Tyto alba
Estatus: resident nidificant escàs.
Una parella es reprodueix a una
església de Santa Cristina d’Aro
(JRG)*.
El 8.IX, un exemplar als estanys
de les Escoles de Platja d'Aro
(CAC).

Xot _________________________________________________________________
Otus scops
Estatus: migrant i nidificant
escàs.
Dos exemplars prop de la font del
Ferro de Castell d’Aro, el 18.III:
primera observació prenupcial
(JRG).

41/58

ANUARI ORNITOLÒGIC DE LA VALL DEL RIDAURA (COSTA BRAVA), 2010

Duc ________________________________________________________________
Bubo bubo
Estatus: resident nidificant relativament abundant.
La població d’aquesta espècie a la vall sembla estabilitzada al voltant de les cinc
parelles. Aquest any però, la cria no ha estat gaire reeixida a causa dels importants
temporals primaverals, les agressions urbanístiques i les molèsties ocasionades pel
col·lectiu d’escaladors. (JRG).
El 31.X un exemplar a la zona de la font d’en Barceló, a Castell d’Aro (JRG).
Un exemplar canta a la zona de la Roca de Malvet, el 8.XII (JRG).
Almenys un exemplar canta a la zona de can Duran del Gatellar, els dies 14.XI i
12.XII (JRG).
Mussol comú ________________________________________________________
Athene noctua
Estatus: resident nidificant escàs.
Parella al mas Pouplana, al costat de la carretera de Castell d’Aro a Platja d’Aro
(CAC).
Enganyapastors ______________________________________________________
Caprimulgus europaeus
Estatus: migrador i nidificant relativament abundant.
Ballester ____________________________________________________________
Apus melba
Estatus: migrador i estival relativament abundant.
Abundant durant els passos migratoris i a les muntanyes de Gavarres i Ardenya,
encara que no se n’ha confirmat la cria.
El 10.X, dos exemplars als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (CAC, JRG)
El 12.X, diversos exemplars en pas sobre Pinell, a Platja d'Aro. (AMP)
Falciot negre _________________________________________________________
Apus apus
Estatus: migrador i nidificant relativament abundant.
Diversos exemplars a Sant Feliu de Guíxols, el 2.IV; primera observació prenupcial
(CAC).
Falciot pàl·lid ________________________________________________________
Apus pallidus
Estatus: estival i migrador molt escàs.
Almenys un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d’Aro, el 24.IV (CAC).
Un mínim de tres exemplars a l’extrem nord del passeig dels Guíxols, el 24.X; el 30.X,
un (CAC).
Blauet ______________________________________________________________
Alcedo atthis
Estatus: migrador i hivernant escàs.
Un exemplar a la bassa del Dofí de Castell d’Aro i un altre al Ridaura, a l’alçada dels
estanys de les Escoles de Platja d’Aro el 31.VII. Primeres observacions postnupcials
(CAC).
Als estanys de les Escoles de Platja d’Aro, diverses observacions d’un exemplar del
15.VIII a final d’any; dos, el dies 8.IX, 19.IX i 12.XII (CAC, JRG, ANA).
Del 25.VIII al 19.XII, diverses observacions d’un exemplar al tram final del Ridaura
(CAC).
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Del 8.IX al 30.X, un exemplar a la bassa del Dofí de Castell d’Aro (CAC); el 5.X, dos
(RMT).
Abellerol ___________________________________________________________
Merops apiaster
Estatus: migrador relativament abundant i nidificant cada vegada més escàs.
Primera observació prenupcial sobre Castell d’Aro, el 3.IV (JRG)
Gaig blau ____________________________________________________________
Coracias garrulus
Estatus: migrador molt escàs i irregular.
Un exemplar a Panedes, Llagostera, el 26.VII. (PFL).
Puput _______________________________________________________________
Upupa epops
Estatus: nidificant cada vegada més escàs i hivernant regular (només es recullen
dades de desembre i gener), encara que escàs.
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.
Almenys un exemplar a la pollancreda entre
can Provensal i la variant de Santa Cristina
d’Aro, el 21.II (CAC)*.
Una parella al mateix lloc, el 14.III (CAC).
Un mascle al mateix lloc, el 2.IV (CAC).
Un mascle adult al mateix lloc, l’11.X (CAC).
Dos exemplars al mateix lloc, el 6.XI (CAC).
Dos exemplars al mateix lloc, el 7.XII (CAC).

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.
El 10.IX, un exemplar a Panedes, Llagostera (JRG).
El 19.IX, dos exemplars al puig Portugal, Santa Cristina d’Aro (CAC).
El 25.IX, almenys un exemplar a Tallades, Santa Cristina d’Aro (CAC).
Alosa vulgar _________________________________________________________
Alauda arvensis
Estatus: migrant i hivernant escàs.
Un vol d’uns setanta exemplars prop de can Barella, a Panedes, Llagostera, el 25.XII
(CAC).
Oreneta de ribera _____________________________________________________
Riparia riparia
Estatus: migrant no massa abundant.
El 3.IV, als estanys de les Escoles de Platja d'Aro, s'observa un exemplar barrejat
amb un grup d'orenetes vulgars (Hirundo rustica); primera observació prenupcial
(CAC).
El 3.X, almenys un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro i el dies 12.X i
13.X, almenys dos (CAC).
Roquerol ____________________________________________________________
Ptyonoprogne rupestris
Estatus: hivernant escàs i localitzat.
El 16.I, nou exemplars a la
desembocadura del Ridaura (CAC).
Un exemplar prop de la punta d’en
Bosch, el 16.I (JRG, LHM).
Cinc exemplars al Ridaura, a
l’alçada del passallís de can Bada, el
10.II (LHM).
Una vintena d’exemplars al Ridaura,
a l’alçada del parc de bombers, el
21.II (CAC).
L’1.XI, almenys tres exemplars a
l’edifici Beach Palace, situat a la
desembocadura del Ridaura; uns
trenta exemplars al mateix lloc el
6.XI i no menys de cinquanta el 13.XI. Sembla que aquests roquerols podrien dormirhi 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.
Almenys tres exemplars al tram final
del Ridaura i dos als estanys de les
Escoles de Platja d'Aro, el 6.III;
primera
observació
prenupcial
(CAC).
Les pluges continuades i les baixes
temperatures de finals d’abril,
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començament de maig han provocat una certa mortalitat d’aquesta espècie. A Castell
d’Aro i Sant Feliu de Guíxols, s’ha trobat adults morts al niu o al terra dels coberts de
diverses cases on niaven (JRG)*.
Oreneta cuablanca ____________________________________________________
Delichon urbicum
Estatus: migrant abundant i nidificant cada vegada més escàs.
Almenys un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro, el 28.III; primera
observació prenupcial (CAC).
Oreneta cua-rogenca __________________________________________________
Cecropis daurica
Estatus: migrant i nidificant escàs.
Un exemplar al Ridaura, a l’alçada del passallís de can Bada, el 10.II; primera
observació prenupcial (LHM).
Piula dels arbres _____________________________________________________
Anthus trivialis
Estatus: poc estudiat, pot tractar-se d’un migrador
regular, encara que escàs.
El 19.IX, dos exemplars al puig Portugal, Santa
Cristina d’Aro (CAC)*.
Els dies 25.IX i 3.X, un exemplar a Tallades, Santa
Cristina d’Aro (CAC).

Titella _______________________________________________________________
Anthus pratensis
Estatus: migrador i hivernant abundant.
Diversos exemplars, als estanys de les Escoles de Platja d'Aro, el 12.X; primera
observació postnupcial. (CAC).
Grasset de muntanya _________________________________________________
Anthus spinoletta
Estatus: poc estudiat, pot tractar-se
d’un migrador molt escàs.
Un exemplar a la desembocadura del
Ridaura, el 10.I (CAC).
Un exemplar als estanys de les
Escoles de Platja d’Aro, el 17.IV
(CAC).
Un exemplar a la desembocadura del
Ridaura, els dies 4.XII i 5.XII (CAC)*.
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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 3.IV (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.
Pit-roig _____________________________________________________________
Erithacus rubecula
Estatus: nidificant escàs i migrador i hivernant abundant.
Rossinyol ___________________________________________________________
Luscinia megarhynchos
Estatus: migrador i nidificant relativament abundant.
Primers cants sentits a Castell d’Aro, el 15.IV; primera observació prenupcial (JRG).
Cotxa fumada ________________________________________________________
Phoenicurus ochruros
Estatus: nidificant i hivernant relativament abundant.
L’11.IX s’observa el primer exemplar, després de l’estació reproductora, a l’abocador
de Solius (CAC).
Cotxa cuarroja _______________________________________________________
Phoenicurus phoenicurus
Estatus: migrador regular i escàs.
Un exemplar a la cala del Corb de Sant Feliu de Guíxols, el 8.IX (RMT).
El 25.IX, un exemplar a Tallades, Santa Cristina d’Aro (CAC).
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Bitxac rogenc ________________________________________________________
Saxicola rubetra
Estatus: migrador regular i escàs.
Un exemplar als estanys de les
Escoles de Platja d’Aro, el 24.IV
(CAC).
El 19.IX, dos exemplars a Tallades,
Santa Cristina d’Aro (CAC)*.

Bitxac comú _________________________________________________________
Saxicola torquatus
Estatus: present tot l’any.
Còlit gris ____________________________________________________________
Oenanthe oenanthe
Estatus: migrador regular i escàs.
El 24.IV, dos exemplars als
estanys de les Escoles de Platja
d'Aro;
primera
observació
primaveral (CAC).
El 10.X, dos exemplars a la punta
de Garbí. (DVS, MCD, DVB)
El 14.X, un exemplar als estanys
de les Escoles de Platja d'Aro.
(CAC)

Merla blava __________________________________________________________
Monticola solitarius
Estatus: present tot l’any, relativament abundant, encara que localitzat.
Merla de pit blanc_____________________________________________________
Turdus torquatus
Nova espècie a la vall.
Estatus: migrador esporàdic.
El 2.XII es caça un exemplar a can Llac de Romanyà de la Selva (JRG).
Merla _______________________________________________________________
Turdus merula
Estatus: present tot l’any, abundant.
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Tord comú __________________________________________________________
Turdus philomelos
Estatus: nidificant molt escàs i migrador i hivernant abundant.
Un exemplar a can Provensal de Santa Cristina d’Aro, els dies 17.VI i 4.VII (CAC).
Griva _______________________________________________________________
Turdus viscivorus
Estatus: nidificant molt escàs i hivernant escàs.
Presència hivernal prop de can Barella, a Panedes, Llagostera (CAC).
Un exemplar, a Panedes, Llagostera, el 13.VI (JRG)
Presència hivernal prop de can Barella, a Panedes, Llagostera, amb no menys de sis
exemplars el 4.XII (CAC).
Dos exemplars prop de la bassa del Dofí de Castell d’Aro, el 12.XII (ANA).
Rossinyol bord _______________________________________________________
Cettia cetti
Estatus: present tot l’any, relativament abundant.
Trist ________________________________________________________________
Cisticola juncidis
Estatus: present tot l’any, en nombre més aviat escàs i localitzat.
Boscaler pintat gros __________________________________________________
Locustella naevia
Estatus: poc estudiat, podria tractar-se d’un migrador molt escàs i irregular, molt
afectat per la desaparició de les zones humides de la vall.
Només es tenia notícia de dues captures per anellament als mesos d’abril i setembre
de 1995 (Alvarez, 1999).
Un exemplar canta a la desembocadura del Ridaura, els dies 10.IV i 11.IV (CAC).
Un exemplar canta al Ridaura, a l’alçada dels estanys de les Escoles, el 24.IV (CAC).
Boscarla de canyar ___________________________________________________
Acrocephalus scirpaceus
Estatus:
migrador
relativament
abundant.
Primera observació prenupcial a la
desembocadura del Ridaura, el
10.IV (CAC).
Reproducció al Ridaura, a l'alçada
dels estanys de les Escoles; no es
tenia notícia de la cria d’aquesta
espècie a la vall, des de 1999
(Alvarez, 2010a) (CAC)*.

Bosqueta vulgar ______________________________________________________
Hippolais polyglotta
Estatus: migrador i nidificant, relativament abundant.
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Primera observació prenupcial a la bassa de la costa de l’Alou i al costat de can
Provensal, a Santa Cristina a d’Aro, el 9.V (CAC)*.
Tallareta cuallarga ____________________________________________________
Sylvia undata
Estatus: present tot l’any, en nombre molt escàs i localitzat.
Un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d’Aro, el 24.X (JRG).
Un exemplar a l’abocador de Solius, el 12.XII (CAC).
Tallarol de garriga ____________________________________________________
Sylvia cantillans
Estatus: migrador i nidificant, relativament abundant.
Un mascle a can Provensal de Santa Cristina d’Aro, l’1.IV; primera observació
prenupcial (CAC).
Tallarol capnegre _____________________________________________________
Sylvia melanocephala
Estatus: present tot l’any, relativament abundant.
Tallareta vulgar ______________________________________________________
Sylvia communis
Estatus: migrador escàs, encara que regular.
El 19.IX, almenys un exemplar a Tallades, Santa Cristina d’Aro (CAC).
Tallarol gros _________________________________________________________
Sylvia borin
Estatus: migrador escàs, encara que regular.
Els dies 19.IX i 25.IX, almenys un exemplar a
Tallades, Santa Cristina d’Aro (CAC)*.

Tallarol de casquet ___________________________________________________
Sylvia atricapilla
Estatus: present tot l’any, abundant.
Mosquiter pàl·lid _____________________________________________________
Phylloscopus bonelli
Estatus: migrador i nidificant escàs.
Almenys un exemplar al costat de la bassa de can Salvador, a Santa Cristina d’Aro, el
18.IV; primera observació prenupcial (CAC).
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Mosquiter comú ______________________________________________________
Phylloscopus collybita
Estatus: migrador i hivernant abundant. No se n’ha comprovat la cria, encara que no
es descarta.
El 25.IV, al tram final del Ridaura, s’observa un exemplar amb un tumor a l’ull
esquerre (CAC).
Mosquiter de passa ___________________________________________________
Phylloscopus trochilus
Estatus: migrador regular.
Primera observació prenupcial al costat de can Provensal, a Santa Cristina a d’Aro,
l’1.IV (CAC).
El 19.IX, un exemplar a Tallades, Santa Cristina d’Aro (CAC).
Reietó ______________________________________________________________
Regulus regulus
Estatus: migrador i hivernant escàs.
Un exemplar al puig del Molí de les
Forques, el 27.XI (RMT).
Diversos exemplars a Castell d’Aro,
al recorregut del SOCC (CAC)*.

Bruel _______________________________________________________________
Regulus ignicapilla
Estatus: present tot l’any, relativament abundant.
Papamosques gris ____________________________________________________
Muscicapa striata
Estatus: migrador regular, se n’ha
comprovat la cria.
Un exemplar, a S’Agaró, el 22.XI;
data molt tardana. (MFR)*.
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Mategatatxes ________________________________________________________
Ficedula hypoleuca
Estatus: migrador regular.
Una femella als estanys de les
Escoles de Platja d’Aro, els dies
8.V i 9.V; primera observació
prenupcial (CAC).
Dos exemplars al camí de ronda
de S’Agaró, el 28.IX (RMT)*.
El 3.X, un exemplar a Tallades, a
Santa Cristina d'Aro (CAC).
El 17.X, dos exemplars a la bassa
del Dofí de Castell d'Aro (RMT).

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.
Mallerenga carbonera _________________________________________________
Parus major
Estatus: present tot l’any, abundant.
Raspinell comú ______________________________________________________
Certhia brachydactyla
Estatus: present tot l’any, relativament abundant.
Oriol ________________________________________________________________
Oriolus oriolus
Estatus: migrador i estival en declivi.
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Escorxador __________________________________________________________
Lanius collurio
Estatus: migrador escàs, encara
que regular.
El 19.IX, almenys un exemplar a
Tallades, Santa Cristina d’Aro
(CAC)*.

Capsigrany __________________________________________________________
Lanius senator
Estatus: ha passat de ser un
migrador i nidificant relativament
abundant a migrador escàs, encara
que regular.
El 19.IX, un exemplar juvenil a
Tallades, Santa Cristina d’Aro
(CAC)*.

Gaig ________________________________________________________________
Garrulus glandarius
Estatus: present tot l’any, abundant.
Garsa _______________________________________________________________
Pica pica
Estatus: present tot l’any, abundant.
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Cornella negra _______________________________________________________
Corvus corone
Estatus: divagant escàs.
A l’abocador de Solius, un
exemplar el 7.II i dos el 13.II
(CAC)*.
Dos
exemplars
a
Panedes,
Llagostera, a tocar del restaurant,
el 28.II (CAC).
A l’abocador de Solius, un
exemplar el 17.III (OBC), un el
25.IV, un el 15.V i un altre el 30.V
(CAC)*.
Dos exemplars als estanys de les
Escoles de Platja d’Aro l’1.V
(CAC).
Corb________________________________________________________________
Corvus corax
Estatus: present tot l’any, en molt petit nombre.
Detectat durant tot l’any en molt petit nombre a l’abocador de Solius (CAC).
Als estanys de les Escoles de Platja d’Aro, lloc on ja es va observar l’any passat,
s’observa un exemplar els dies 5.IV, 11 i 17.IV (CAC).
Estornell vulgar ______________________________________________________
Sturnus vulgaris
Estatus: present tot l’any, abundant, molt especialment a l’hivern.
El 6.III, al tram final del Ridaura, ja s’observa una còpula (CAC).
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 la desembocadura del
Ridaura, 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.
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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 28.III s’observa els darrers exemplars, abans de l’estació reproductora, a
l’abocador de Solius (CAC).
Un mascle adult al pla de Panedes, a Llagostera, el 13.VI (JRG).
Dos exemplars, un d’ells un mascle adult, prop de cal Cuc, a Castell d’Aro, el 17.VI
(CAC).
L’1.XI s’observa els primers exemplars, després de l’estació reproductora, a
l’abocador de Solius (CAC).
Gafarró _____________________________________________________________
Serinus serinus
Estatus:
present
tot
l’any,
abundant.
Del 8.IX al 15.X, als estanys de les
Escoles de Platja d'Aro, un
exemplar de coloració aberrant
clara, com un canari domèstic
(CAC)*.

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.
El 16.I, diversos exemplars al parc de les Dunes de Sant Pol (CAC).
Un exemplar entre canyet i Sant Feliu de Guíxols, el 21.XI (DVS).
Passerell comú _______________________________________________________
Carduelis cannabina
Estatus: present tot l’any, escàs.
Gratapalles __________________________________________________________
Emberiza cirlus
Estatus: present tot l’any, relativament abundant.
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Sit negre ____________________________________________________________
Emberiza cia
Estatus: migrant i hivernant, molt escàs.
Vuit exemplars a can Llach, a Romanyà de la Selva, el 29.I (JBL).
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 6.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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LLISTAT D’ESPÈCIES EXÒTIQUES

Oca egípcia __________________________________________________________
Alopochen aegyptiaca
Tres
exemplars
d’origen
desconegut apareixen als estanys
de les Escoles de Platja d’Aro, el
24.IV (CAC)*.
El 09.X, a primera hora del matí,
dos
exemplars
d'origen
desconegut
sobrevolen
la
desembocadura del Ridaura i
marxen en direcció nord (CAC).

Tórtora domèstica ____________________________________________________
Streptopelia roseogrisea var. risoria
Un exemplar a can Juanals de Castell d’Aro, el 17.I (CAC).
Un exemplar al costat dels estanys de les Escoles de Platja d’Aro, el 24.IV (CAC).
Cacatua mimfa_______________________________________________________
Nymphicus hollandicus
A Castell d'Aro, un exemplar atacat per
diverses garses (Pica pica), el 24.V. Es
rescata encara viu, però no es pot evitar la
mort posterior (JRG).
El 6.VI, un exemplar molt manyac a la riba
dreta del Ridaura, prop del pont de la variant
de Platja d’Aro (CAC)*.
El 19.IX, un exemplar als estanys de les
Escoles de Platja d’Aro (JRG); el 2.X encara
hi era (RMT, CAC).

Agapornis ___________________________________________________________
Agapornis sp
L’1.III, dos exemplars a Castell d'Aro (JRG).

56/58

ANUARI ORNITOLÒGIC DE LA VALL DEL RIDAURA (COSTA BRAVA), 2010

TAULA D’OBSERVADORS
CODI

OBSERVADOR

AMP
ANA
CAC
DVB
DVS
FCC
JB
JBL
JRG
LHM
MAC
MCD
MFR
MG
ML
OBC
PAS
PFL
RMT

Àlex Massana Pernias
Aniol Negre Albertí
Carlos Alvarez Cros
Daniel Valverde Bussot
Dani Valverde Saubí
Fina Cros Chavarria
Jaume Bosch
Josep Ma Bas Lay
Jaume Ramot García
Lluís Hugas Mulà
Manuel Alvarez Cros
Mireia Codina Diago
Miguel Angel Fuentes Rosúa
Manel Gonzales
Michael Lockwood
Oriol Baena Crespo
Personal Abocador de Solius
Ponç Feliu Latorre
Rosa Matesanz Torrent
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