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INTRODUCCIÓ
Aquest és el quart 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. Com a novetat respecte
dels anteriors, aquest any s’ha completat la descripció de l’estatus d’algunes espècies
incorporant comentaris sobre la seva fenologia.
Per tal de garantir la perdurabilitat temporal de les dades contingudes a aquest
anuari, als anteriors i als futurs, s’ha arribat a acords amb els Arxius Municipals de
Sant Feliu de Guíxols i Santa Cristina d’Aro perquè els tinguin en custòdia als seus
fons documentals. Addicionalment, a la Biblioteca Municipal del primer municipi
esmentat disposaran d’un exemplar en paper per a oferir en règim de préstec.

RESUM DE L’ANY
Pel que fa a les particularitats d’aquest any 2011, es passa a enumerar, més o menys
cronològicament, les més significatives.
Es començà l’any amb la bassa del Dofí quasi totalment seca, en no rebre aigua del
tractament terciari de l’estació depuradora d’aigües residuals de Castell d’Aro. No es
va omplir fins el primer d’abril.
A primers d’any va continuar la instal·lació
de caixes niu per a gamarús (Strix aluco) i
també de mussol comú (Athene noctua),
òliba (Tyto alba) i xoriguer comú (Falco
tinnunculus), al terme de Sant Feliu de
Guíxols. Aquestes operacions van ser
dutes a terme pel Grup de Natura Sterna i
l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, amb
el finançament del Departament de Medi
Ambient i Habitatge de la Generalitat de
Catalunya.

La caixa més exposada al públic,
situada a un penya-segat front l’illot del
S’Adolitx, va ser víctima de la violència
gratuïta i va ser destrossada a cops de
roc. Encara sort que la bretolada no es
va fer en època de cria...
D’altra banda, a finals de gener, membres del Grup de Natura Sterna, realitzaren una
penjada de caixes niu per a ocells insectívors a diverses zones enjardinades del
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municipi Castell-Platja d’Aro. Les caixes niu
van ser confeccionades amb fusta
reutilitzada d’origens diversos que els va
cedir el mateix ajuntament.
El dormidor d’esplugabous (Bubulcus ibis),
format a mitjans de setembre del 2010 als
estanys de les Escoles de Platja d’Aro,
registrà màxims hivernals que superaren
els 260 exemplars i, encara a principis de
maig, s’hi va veure algun exemplar. Sembla
ser que aquest dormidor va tenir un cert
efecte crida d’altres espècies d’ardèids que,
en més petit nombre, també s’hi van ajocar.
Altres espècies escasses a la vall, presents
a final de l’any 2010, continuaren la seva
hivernada a primers del 2011. En són
exemples el xarxet comú (Anas crecca),
l’ànec cullerot (Anas clypeata), el martinet
blanc (Egretta garzetta), el bernat pescaire
(Ardea cinerea),
el rascló (Rallus
aquaticus) o la fotja vulgar (Fulica atra). S’ha de fer esment especial a aquesta
darrera espècie, ja que, per primera vegada, va protagonitzar una veritable hivernada,
relativament important en nombre. Als individus que s’havien establert durant la
temporada de reproducció se n’hi varen afegir més de dues dotzenes de forans.
De mitjans de gener a finals de febrer, a l’abocador de Solius, s’observà una
important presència de gavians d’origen oriental, probablement provocada per l’onada
de fred que es va donar a Europa. S’observà bastants gavians caspis (Larus
cachinnans), entre els que es detectà dos primers hiverns anellats a Polònia i un
gavià no identificat anellat a Rússia (veure llistat general). També, diversos exemplars
“no purs”, amb trets de gavià caspi barrejats amb caràcters de gavià argentat (Larus
michahellis) o de gavià argentat de potes roses (Larus argentatus). Aquests
exemplars “no purs” podrien provenir de la vora més occidental de l’àrea de
distribució del gavià caspi, on hi ha colònies ocupades per més d’una espècie i on
s’ha documentat la formació de parelles reproductores mixtes.
A mitjans de febrer, es produí
abocament d’aigües negres a
desembocadura del Ridaura,
que, el Grup de Natura Sterna,
denunciar a l’ajuntament
Castell-Platja d’Aro.

un
la
fet
va
de

A mitjans de març, es va donar una
típica llevantada. Les abundoses
pluges feren pujar de manera
important el nivell del Ridaura i
dels estanys de les Escoles de
Platja d’Aro. Probablement, aquest
episodi va afavorir la presència
primaveral
d’ocells
migradors
lligats a aquesta mena d’ambients. Així, a la desembocadura del Ridaura, es detectà,
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per primera vegada a la vall, un exemplar de rasclet (Porzana pusilla) i un de cuereta
citrina (Motacilla citreola). Als estanys de les Escoles de Platja d’Aro es feu el primer
registre de bitó comú (Botaurus stellaris), la segona, tercera i quarta observacions
d’ànec griset (Anas strepera) i la tercera i quarta de fumarell carablanc (Chlidonias
hybrida).
Com a notes destacades d’observació costanera, s’ha d’esmentar la tercera citació a
la vall de pòlit cantaire (Numenius phaeopus), al pas de primavera. Durant aquest pas
primaveral també es va fer observacions d’espècies que feia més de vint anys que no
s’observaven a la vall: l’hortolà (Emberiza hortulana) i el colltort (Jynx torquilla).
A mitjans de maig s’observà un
episodi de mort d’una important
quantitat de gavians argentats
(Larus michahellis), sense causa
coneguda. El fenomen no semblà
afectar a altres espècies d’ocells ni
es perllongà en el temps. Aquestes
circumstàncies
apunten
a
un
possible enverinament.
Pel que fa a la cria, es confirmà la
nidificació de ballester (Apus melba)
als contrapesos de les grues d’unes
obres aturades a Sant Feliu de
Guíxols, on sembla ser que ja hi havia criat l’any passat. Va perillar la integritat dels
nius, però gràcies a la gestió del Grup de Natura Sterna i de l’Ajuntament de Sant
Feliu de Guíxols, així com la col·laboració de l’empresa responsable, es va poder
ajornar el desmantellament previst de les esmentades grues fins després de finalitzat
el període de cria.
Després de molt de temps, es va detectar una parella de capsigranys (Lanius senator)
criant a la vall, prop de la font del Gat, a Castell-Platja d’Aro.
Pel que respecta a espècies lligades al medi aquàtic, després d’una hivernada prou
nombrosa, la fotja vulgar (Fulica atra) va criar per segon any consecutiu als estanys
de les Escoles de Platja d’Aro. Al mateix indret va niar una parella d’oques egípcies
(Alopochen aegyptiaca) d’origen desconegut; aquesta és la primera vegada que
aquesta espècie es reprodueix, en
llibertat, a la vall. Com l’any anterior,
una altra espècie que probablement
va niar a la vall, al balcar del tram final
de la llera del Ridaura, és la boscarla
de canyar (Acrocephalus scirpaceus).
Per primera vegada a la vall es va
registrar la nidificació d’una parella de
cames-llargues
(Himantopus
himantopus), també a la llera del tram
final del Ridaura. El niu es va veure
seriosament amenaçat per la pujada
del nivell de l’aigua, en un episodi de
pluges continuades durant la segona
setmana de juny. La coordinació entre
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el Grup de Natura Sterna i l’Ajuntament de Castell-Platja d’Aro va evitar el desastre,
en obrir, de forma previsora, la desembocadura del riu. No va córrer la mateixa sort
un niu de corriol petit (Charadrius dubius), situat a una cota encara més baixa.
Per primera vegada, es va comptar amb la presència estival continuada d’uns pocs
exemplars no reproductors de tres espècies d’ardèids: el martinet de nit (Nycticorax
nycticorax), el martinet blanc (Egretta garzetta) i el bernat pescaire (Ardea cinerea).
Abans només s’havia registrat aparicions esporàdiques durant l’estació reproductora i
l’estiu, cosa que va passar amb el martinet menut (Ixobrychus minutus), el martinet
ros (Ardeola ralloides) i l’agró roig (Ardea purpurea).
A l’estiu es va produir un fenomen meteorològic extraordinari, ja que el mes de juliol
va ser un dels més freds i humits que es recorda. (Generalitat de Catalunya, 2011a).
A primers d’agost, membres del
Grup de Natura Sterna portaren a
terme una important labor de neteja
de la bassa del Dofí. Es va extreure
els llots acumulats, es va eliminar
gran quantitat de canyes i esbarzers
i es va fer una aclarida d’arbres de
ribera. També es va restaurar el
talús sorrenc destinat a la nidificació
d’ocells com el blauet (Alcedo atthis)
o l’abellerol (Merops apiaster).
Durant el pas postnupcial es va
observar, per primera vegada a la
vall, cigonya negra (Ciconia nigra), aufrany (Neophron percnopterus), pica-soques
blau (Sitta europaea) i pela-roques (Tichodroma muraria) i, per segona vegada,
falcó de la reina (Falco eleonorae), garsa de mar (Haematopus ostralegus) i gavina
capblanca (Larus genei). També, espècies escasses com batallaire (Philomachus
pugnax), becadell sord (Lymnocryptes minimus), cotxa blava (Luscinia svecica),
boscaler comú (Luscinia luscinoides) o boscarla dels joncs (Acrocephalus
schoenobaenus). Per fi, comentar l’observació d’estols molt nombrosos de flamenc
(Phoenicopterus roseus), martinet de nit (Nycticorax nycticorax), fumarell carablanc
(Chlidonias hybrida), falciot pàl·lid (Apus pallidus) i oreneta vulgar (Hirundo rustica).
A finals d’agost, als estanys de les Escoles de Platja d’Aro, s’observà una gran
mortalitat d’animals. En un primer recompte puntual, es comptabilitzà set martinets
blancs (Egretta garzetta), dos bernats pescaires (Ardea cinerea), sis gavians
argentats (Larus michahellis) i un ànec coll-verd (Anas platyrhynchos) moribund.
Malgrat que no es coneix del cert quina va poder ser la causa, se sospita que podria
ser un brot de botulisme. De fet, altres anys ja s’havia observat fets similars. Entre els
més recents es recorda el de l’agost de 2005 i el que es produí entre final de
setembre i començament d’octubre de 2008. Apart de la mort d’alguns gavians
argentats (Larus michahellis), la població de collverds (Anas platyrhynchos) de la vall
es va veure fortament reduïda. A més, durant l’episodi del 2008 també van morir dos
cignes muts (Cygnus olor) (Alvarez, 2005-2011).
També a finals d’agost, començament de setembre, es formà el dormidor
d’esplugabous (Bubulcus ibis) als estanys de les Escoles de Platja d’Aro.
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Els mesos de setembre i octubre varen ser molt secs i durant el mes d’octubre es
varen assolir temperatures excepcionalment elevades, amb màximes de l’ordre de
30ºC. (Generalitat de Catalunya, 2011b). Per contra, el novembre va començar amb
pluges intenses, que varen fer pujar molt els nivells hídrics. La consegüent revinguda
del Ridaura va aixafar la major part de la vegetació de la llera.
En un altre ordre de coses, i com no podria ser
d’altra manera, s’ha de remarcar l’aparició, a
primers d’abril, del llibre de Jaume Ramot
García titulat: Sense anar més lluny. Diari d’un
naturalista a les Gavarres. Mitjançant el
recorregut a través d’un any fictici, en Jaume
ens descobreix la natura espectacular, propera
i desconeguda, de la Vall d’Aro. A més, ha
entatxonat la seva prosa sentida i planera amb
unes magnífiques aquarel·les. Refranys i
propostes d’estudi n’arrodoneixen el component
didàctic. Aquesta obra s’ha editat amb el suport
del Consorci de les Gavarres i de l’Ajuntament
de Castell-Platja d’Aro. Tot i que ha nascut amb
una clara vocació educadora, constitueix una
joia
per gaudir-ne a qualsevol edat i en
qualsevol moment.

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 2011.

l’espai

Fig. 1. Límits, en verd, de la vall del Ridaura
(Adaptat de: Generalitat de Catalunya,
2008)

8/81

ANUARI ORNITOLÒGIC DE LA VALL DEL RIDAURA (COSTA BRAVA), 2011

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:
-

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 prové de comunicacions personals, fruit d’una activitat
d’observació ornitològica regular i constant, encara que no professionalitzada. Aquest
any, aquesta activitat s’ha vist incrementada de manera notable respecte al passat,
amb la consolidació de l’activitat de nous observadors. 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 va marcar alguns
polls recuperats i, per primera vegada a la vall, un ànec blanc (Tadorna tadorna).
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 dues lectures gavià caspi (Larus
cachinnans) anellats a Polònia, una d’un gavià d’espècie indeterminada anellat a
Rússia i una de gavina capblanca (Larus genei).
- Projectes coordinats per l’Institut Català d’Ornitologia (ICO).
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Durant el 2011, diverses persones han continuat amb els recorreguts pel Seguiment
dels Ocells Comuns de Catalunya (SOCC). Precisament aquest any les dades del
SOCC s’han integrat al Pan-European Common Bird Monitoring Scheme (PECBMS),
projecte impulsat per l’European Bird Census Council que engloba els seguiments
d’ocells comuns realitzats en 25 països europeus i genera tendències a escala
europea per a 145 espècies d’ocells i bioindicadors multiespecífics sobre l’estat dels
hàbitats (veure: www.ebcc.info/index.php?ID=457).
- Censos.
Com cada gener, s’ha participat en la realització del cens anual internacional d’aus
aquàtiques i marines hivernants, coordinat pel Departament de Medi Ambient i
Habitatge de la Generalitat de Catalunya.
- Altres.
Com altres anys, la recerca d’ocells marins des de la costa, ha estat més aviat
irregular i escassa.
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 fa dos anys. Malgrat la
presència a la zona d’algun ocell durant el pas de primavera, no es té evidències de
nidificació d’aquesta espècie a la vall.
Per fi, comentar que s’ha continuat amb la recerca de rapinyaires nocturns, la qual
cosa ha permès constatar l’èxit reproductor del duc (Bubo bubo) i del gamarús (Strix
aluco).

ESTRUCTURA
Les espècies d’aus detectades a la vall del Ridaura durant el 2011 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, 2011). Els canvis que recomana l’AERC-TAC i que afecten a aquest
document són la modificació de l’ordre del gènere Tringa i els relacionats amb ell i els
de Hippolais i Acrocephalus. Canvia el nom específic del bitxac comú, que passa a
ser Saxicola rubicola i el de la tórtora domèstica que passa a ser Streptopelia risoria.
A cada espècie trobem, en primer lloc, el nom català emprat a la Llista patró dels
ocells de Catalunya (Clavell i altres, 2010). Immediatament sota seu, el nom científic.
Els noms apareixen en color grana en el cas de tractar-se d’un tàxon de nova
detecció a la vall. Per a cada espècie es descriu el seu estatus actual a l’àrea d’estudi
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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, 2011), 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 2011 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, només
detectat a la tardor, i divagant a
l’hivern; irregular.
Una femella als estanys de les
Escoles de Platja d’Aro els dies 4.VII
i 5.VII (JRG, RMT)* i a la
desembocadura del Ridaura del
5.VII al 8.VII (RMT, ANA).
El 28.VIII es trobà un juvenil a la
platja Gran de Platja d’Aro; es va
marcar i alliberar a la bassa del Dofí
(JRG); del 30.VIII al 25.IX s’observà
als estanys de les Escoles de Platja
d’Aro (ANA. JRG, CAC, RCA).
Un segon juvenil als estanys de les Escoles de Platja d’Aro del 18.IX al 25.IX
(CAC,ANA).
Ànec griset___ _______________________________________________________
Anas strepera
Estatus: migrant molt rar.
Quatre exemplars, un mascle i tres
femelles, als estanys de les Escoles
de Platja d’Aro els dies 12.III i 13.III;
segona observació a la vall (CAC,
JRG); no es citava des de l’octubre
de 1993 (Alvarez, 1999).
Dos exemplars, un mascle i una
femella, als estanys de les Escoles
de Platja d’Aro el 8.IV; tercera
observació a la vall (RMT)*.
Un mascle als estanys de les
Escoles de Platja d’Aro del 7.IX al
14.IX (CAC, JRG, RMT).
Xarxet comú _________________________________________________________
Anas crecca
Estatus: hivernant i migrant escàs però regular. Detectat des de la primera quinzena
d’agost a mitjans de març.
Als estanys de les Escoles de Platja d’Aro continua les observacions dels exemplars
hivernants fins el 13.II, amb un màxim de nou el 8.I (CAC).
Més esporàdicament (22.I i 30.I), es detecta ocells al tram final del Ridaura (CAC)
Als estanys de les Escoles de Platja d’Aro, una femella el 15.III (CAC).
Als estanys de les Escoles de Platja d’Aro, un exemplar els dies 21.VIII i 22.VIII
aquest dia, dos) (CAC).
Als estanys de les Escoles de Platja d’Aro, diversos exemplars del 7.IX a final d’any
amb un màxim de vint exemplars el 24.XII (JRG, CAC, RMT, ANA, XM, MDC, RCA).
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Cinc exemplars primer a la
desembocadura del Ridaura i
després als estanys de les Escoles
de Platja d'Aro el 13.IX (RMT)*.
Tres exemplars a la desembocadura
del Ridaura els dies 15.IX, 18.IX i
12.X; dos, el 24.X (RMT, CAC).

Ànec collverd ________________________________________________________
Anas platyrhynchos
Estatus: resident i nidificant relativament comú.
Els dies 6.I i 9.I s’observa còpules als estanys de les Escoles de Platja d’Aro (CAC).
Durant la realització del cens d’aquàtiques, el 8.I, s’assoleix la xifra rècord a la vall,
de 204 exemplars (CAC).
Una femella amb petits al Ridaura, entre can Bada i el mas Candell el 7.III; primers
pollets i molt primerencs de la temporada de cria (EX). Els següents es varen detectar
als estanys de les Escoles, el 29.III i a la desembocadura del Ridaura, el 30.III (CAC).
Setanta-vuit exemplars a la desembocadura del Ridaura el 18.IX (JRG); el 25.IX, més
de cent (CAC).
Ànec cuallarg ________________________________________________________
Anas acuta
Estatus: hivernant i migrant
especialment al pas de tardor; molt
escàs i irregular.
Una femella als estanys de les
Escoles, del 15.I al 29.I (CAC)*.
Una femella als estanys de les
Escoles, del 15.XI al 20.XI (JRG,
RCA).

Xarrasclet ___________________________________________________________
Anas querquedula
Estatus: migrant escàs i irregular, sobre tot durant el pas prenupcial, que s’estén de la
segona quinzena de març a primers de maig. Les citacions postnupcials corresponen
al mes d’agost.
Un mascle als estanys de les Escoles, el 19.IV (JRG).
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Ànec cullerot ________________________________________________________
Anas clypeata
Estatus: hivernant i migrant, molt
escàs i irregular.
Als estanys de les Escoles de
Platja
d’Aro,
continua
les
observacions
dels
exemplars
hivernants fins el 20.II amb un
màxim de sis exemplars el 16.I
(CAC, JRG, ANA)*.
Un mascle als estanys de les
Escoles de Platja d’Aro, del 2.III al
15.III (JRG, CAC).
Presència als estanys de les
Escoles de Platja d'Aro, del 9.VII a
l’11.XI, amb un màxim de cinc
exemplars el 18.VIII (CAC, RMT, JRG).
Un mascle i dues femelles als estanys de les Escoles de Platja d’Aro, del 17.XII a final
d’any (CAC, RMT, ANA, JRG).
Morell cap-roig _______________________________________________________
Aythya ferina
Estatus: migrant molt escàs i
irregular.
Un mascle als estanys de les
Escoles de Platja d'Aro, del 2.IX al
11.IX; sisena citació a la vall (RMT,
CAC, JRG)*.

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.
Dos exemplars als camps del costat
del Tennis d’Aro, l’1.I (JRG).
Dos exemplars als horts de Castell
d’Aro, el 6.I (JRG).
Tres exemplars a Vallvanera, el 8.I
(CAC).
Dos exemplars als horts de Castell
d’Aro, el 20.II (CAC)*.
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Dos exemplars a Mas Nou, el 4.V (JRG).
Un exemplar als horts de Castell d’Aro, el 22.V (CAC).
Una parella cria als estanys de les Escoles de Platja d'Aro; lloca amb, almenys, un
poll mig plomat el 25.V (JRG).
Dos exemplars a la bassa del Dofí de Castell d’Aro, el 30.VI (RMT).
El 4.X, un exemplar a uns camps de prop de Santa Cristina d'Aro (JRG).
El 13.XI, tres exemplars prop de la bassa del Dofí de Castell d’Aro (ANA).
Guatlla ______________________________________________________________
Coturnix coturnix
Estatus: migrant molt escassa i irregular.
Un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d’Aro el 23.IV (CAC).
Els dies 20.V i 28.V se sent cantar un mínim de tres exemplars al pla de Panedes,
Llagostera (JRG, CAC).
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).
Cabusset ____________________________________________________________
Tachybaptus ruficollis
Estatus: resident i nidificant comú.
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
Perera, a Panedes, Llagostera.
(CAC, JRG)*.
Els dies 19.VII i 23.VII, no menys de
divuit exemplars als estanys de les
Escoles de Platja d’Aro; l’1.VIII, vinti-tres i el 15.VIII, no menys de vin-iset (JRG, CAC).
El 4.IX, als estanys de les Escoles
de Platja d’Aro, encara hi havia polls petits (CAC).
El 14.X, no menys de trenta-dos exemplars als estanys de les Escoles de Platja d’Aro
(JRG).
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Cabussó collnegre ____________________________________________________
Podiceps nigricollis
Estatus: hivernant i migrant escàs i
irregular.
Un exemplar als estanys de les
Escoles de Platja d’Aro, els dies 9.VIII
i 10.VIII (CAC, RMT)*.
Un exemplar als estanys de les
Escoles de Platja d’Aro, el 21.VIII
(CAC)

Baldriga cendrosa ____________________________________________________
Calonectris diomedea
Estatus: migrant regular, escassa a l’estiu.
El 15.V, front la punta de Garbí, fort pas costa amunt (CAC).
Diversos exemplars durant els mesos de juliol, agost i setembre, front les costes de la
vall (CAC).
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 15.V, front la punta de Garbí, diversos exemplars costa amunt (CAC).
Baldriga mediterrània _________________________________________________
Puffinus yelkouan
Estatus: abundant durant els passos migratoris i a l’hivern; escassa a l’estiu.
Els dies 14.V i 15.V, front la punta de Garbí, fort pas costa amunt (CAC).
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 9.VI, front punta Prima, a Platja d’Aro, un adult i un immadur en direcció nord
(JBL).
El 13.VI, front la punta de Garbí de Sant Feliu de Guíxols, un exemplar immadur
(CAC).
El 18.VI, front la punta de Garbí de Sant Feliu de Guíxols, un adult (CAC).
El 17.VII, front la desembocadura del Ridaura, un immadur (CAC).
Corb marí gros _______________________________________________________
Phalacrocorax carbo
Estatus: abundant durant l’hivern i els passos migratoris. És present a casa nostra
des de l’agost a la segona quinzena d’abril.
El 17.IV, darrer exemplar als estanys de les Escoles (JRG).
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L’1.IX, dos exemplars des de la platja Grans de Platja d'Aro; primera observació
postnupcial (ANA).
El 18.X, als estanys de les Escoles de Platja d'Aro, cinc exemplars pesquen peixos de
mida tan gran que els costa d'empassar (JRG).
Corb marí emplomallat ________________________________________________
Phalacrocorax aristotelis
Estatus: resident, relativament abundant durant tot l’any.
Aquest any tampoc s’ha ocupat el niu de la cala del Vigatà, a Sant Feliu de Guíxols
(CAC).
El 13.VIII, divuit exemplars, a unes roques del camí de ronda de S'Agaró a la Conca.
(RMT).
El 16.VIII, no menys de vint-i-dos exemplars, rere una barca de pesca, front el port de
Sant Feliu de Guíxols (CAC).
Bitó comú ___________________________________________________________
Botaurus stellaris
Nova espècie a la vall.
Estatus: migrador esporàdic.
Un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d’Aro, el 24.IV (TSB). Primera
citació a la vall.
Martinet menut _______________________________________________________
Ixobrychus minutus
Estatus: migrant molt escàs i irregular, present, sobre
tot, durant el pas prenupcial, a partir de la primera
quinzena d’abril
i també durant l’època de
reproducció, sense que se n’hagi confirmat la cria.
Un exemplar als estanys de les Escoles de Platja
d'Aro els dies 28.IV i 30.IV (JRG, ANA).
Una femella al tram final del Ridaura, l’1.V (CAC).
Dos exemplars al tram final del Ridaura, el 19.V; el
20.V, un (JRG, RMT)*.
Una femella als estanys de les Escoles de Platja
d'Aro el 13.VI (CAC).
Un exemplar als estanys de les Escoles de Platja
d'Aro els dies 23.VII, 30.VII, 31.VII, 14.VIII i 4.IX
(CAC).

Martinet de nit _______________________________________________________
Nycticorax nycticorax
Estatus: escàs però regular sobre tot durant els passos migratoris. Presència d’alguns
ocells estivals no reproductors.
Presència més o menys continuada als estanys de les Escoles de Platja d’Aro, del
10.IV al 7.V, amb màxims de sis exemplars el 15.IV i cinc els dies 24.IV i 7.V (ANA,
RMT, JRG, CAC) .
Un exemplar a la bassa del Dofí de Castell d'Aro, el 25.IV (RMT)*.
De l’11.V al 7.VIII, un adult i un o dos immadurs als estanys de les Escoles de Platja
d’Aro i al tram final del Ridaura (CAC, RMT RCA, JRG, ANA, JA).
Presència durant tot el mes d’agost i fins el 5.IX als estanys de les Escoles de Platja
d'Aro, amb màxims de deu exemplars el 26.VIII, onze el 30.VIII i vint el 29.VIII. (RMT,
CAC, ANA).
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Els dies 11.IX i 22.IX, un exemplar
en vol sobre els estanys de les
Escoles de Platja d'Aro (RMT, JRG).
El 8.X dos exemplars a la
desembocadura del Ridaura (RMT).
L'11.X, dos exemplars, un adult i un
jove, a la desembocadura del
Ridaura. (JRG).
El 13.X, un exemplar a la
desembocadura del Ridaura (RMT).

Martinet ros _________________________________________________________
Ardeola ralloides
Estatus: escàs però regular sobre tot
durant
els
passos
migratoris.
Presència d’alguns ocells estivals no
reproductors.
Del 25.IV al 25.V, un exemplar als
estanys de les Escoles de Platja
d'Aro (RMT, JRG, LHM, CAC)*; el
15.V, no menys de tres exemplars
(CAC).
Els dies 11.V, 20.V i 28.V, un
exemplar a la desembocadura del
Ridaura; dos el 14.V (RMT, CAC).
Un exemplar als estanys de les
Escoles de Platja d'Aro, els dies
8.VI, 12.VI i 18.VI (JRG, RCA, CAC).
El 14.VII, un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro; primera citació
postnupcial (JRG).
El 17.VII, cinc exemplars als estanys de les Escoles de Platja d'Aro; un el 23.VII (CAC,
JRG).
Els dies 19.VII i 22.VII, un exemplar a la bassa del Dofí de Castell d'Aro (JRG).
El 23.VIII, sis exemplars als estanys de les Escoles de Platja d'Aro (CAC).
El 30.VIII, un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro (JRG).
Esplugabous ________________________________________________________
Bubulcus ibis
Estatus: hivernant i migrador relativament abundant, fortament influenciat per les
condicions de determinats indrets. Hi ha alguna dada d’ocells no reproductors durant
l’època de cria. Present de la segona quinzena de juliol a finals de maig.
Presència hivernal a l’abocador de Solius, amb un màxim de 94 exemplars el 6.I
(CAC).
Durant la realització del cens d’aquàtiques, el 8.I, s’assoleix la xifra rècord a la vall, de
262 exemplars al dormidor dels estanys de les Escoles de Platja d’Aro (CAC).
Encara quaranta-vuit exemplars al dormidor dels estanys de les Escoles de Platja
d’Aro, el 28.IV (JRG).
Un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d’Aro, el 15.V; darrera observació
prenupcial (CAC).
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El 17.VII, set exemplars als estanys de les Escoles de Platja d’Aro; primera
observació postnupcial (JRG).
El 22.VII, un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro; el 24.VII, dos (JRG,
CAC, RCA).
Es forma un dormidor als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. El 24.VIII hi havia
vuit exemplars, 4.IX ja n’hi havia quaranta-vuit, el 5.IX, cinquanta-tres, el 9IX,
noranta-tres i més de cent vuitanta els dies 14.IX i 26.IX (RMT, CAC, JRG).
Martinet blanc ________________________________________________________
Egretta garzetta
Estatus: migrador i hivernant escàs i regular. Hi ha alguns ocells no reproductors
durant l’època de cria.
Diversos exemplars a la desembocadura del Ridaura fins el 13.VI, amb un màxim
d’onze el 6.II (CAC, RMT, ANA).
Diversos exemplars als estanys de les Escoles de Platja d’Aro fins el 30.X, amb
màxims de quinze els dies 25.IV i 21.VIII i vint-i-cinc el 15.VIII (CAC, ANA, RMT, JRG,
RCA, JA).
Presència a la bassa del Dofí de Castell d'Aro fins el 8.V, amb un màxim de dos el
3.IV (CAC, RMT, ANA).
El 24.VI un exemplar a la bassa del Dofí de Castell d'Aro (CAC).
Presència a la desembocadura del Ridaura del 3.VII, al 16.X, amb un màxim de cinc
exemplars el 9.VIII (CAC, RMT, ANA, JRG).
El 25.VII, dos exemplars a la bassa del Dofí de Castell d'Aro (JRG).
El 21.VIII, un exemplar a la bassa del Dofí de Castell d'Aro (RMT).
Agró blanc __________________________________________________________
Casmerodius albus
Estatus: espècie en expansió,
probablement ja es tracti d’un
migrant regular, encara que molt
escàs; més rar a la primavera.
L’11.IV, un exemplar al dormidor
d’esplugabous dels estanys de les
Escoles de Platja d'Aro (RMT).
Un exemplar als estanys de les
Escoles de Platja d’Aro, el 22.IV
(CAC)*.
Un exemplar als estanys de les
Escoles de Platja d’Aro, els dies
28.IV i 30.IV (JRG, ANA).
Un exemplar als estanys de les
Escoles de Platja d’Aro, del 12.VIII
al 14.VIII (RMT, CAC).
Un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d’Aro, el 4.IX (CAC, RCA).
Presència continuada de dos o tres exemplars als estanys de les Escoles de Platja
d’Aro, del 8.IX al 12.XI, que només se n’observà un (RMT, JRG, CAC, ANA, LHM,
XM, MDC, RCA).
Un exemplar a la desembocadura del Ridaura del 24.IX al 16.X (CAC, ANA).
Bernat pescaire ______________________________________________________
Ardea cinerea
Estatus: migrador i hivernant escàs i regular. Hi ha alguns ocells no reproductors
durant l’època de cria.
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Un exemplar a la desembocadura del Ridaura fins el 26.II; dos el 23.I. (CAC, ANA)
Un exemplar a la bassa del Dofí de Castell d'Aro, fins el 13.I; dos del 22.I al 20.III; tres
el 6.III (CAC, ANA, RMT).
Des de primers d’any, presència als estanys de les Escoles de Platja d'Aro fins el
30.IV, amb màxim de tres exemplars el 27.II, vuit el 13.III i set el 15.III (CAC, ANA,
JRG).
L’1.V, un exemplar a la bassa del Dofí de Castell d'Aro (CAC).
Presència als estanys de les Escoles de Platja d’Aro, del 7.V a final d’any, amb
màxims de set exemplars els dies 13.IX i 14.IX, nou el 16.X, onze el 18.IX i quinze el
31.VIII (ANA, JRG, CAC, RCA, RMT, ANA, JA, RCA, XM, MDC).
El 21.VII, un exemplar a la bassa del Dofí de Castell d'Aro (JRG).
El 12.IX, vuit exemplars en vol per sobre els estanys de les Escoles de Platja d'Aro,
on no es paren (JRG).
El 17.IX, un estol de quinze exemplars en direcció Sud front la platja de Canyet, a
Santa Cristina d'Aro (MAC).
Un exemplar a la desembocadura del Ridaura el 25.IX (CAC).
El 25.IX, un exemplar a la bassa del Dofí de Castell d'Aro (RMT).
Els dies 8.X i 5.XI un exemplar a la desembocadura del Ridaura; dos els dies 11.X i
17.X (RMT, JRG, CAC).
El 15.X, dos exemplars a Tallades; més tard, probablement els mateixos exemplars a
l'abocador de Solius (CAC).
El 16.X, un estol de quatre exemplars en direcció Sud front la Conca (MAC).
El 16.X, un exemplar en vol sobre l'abocador de Solius CAC).
Agró roig ____________________________________________________________
Ardea purpurea
Estatus: migrador escàs i regular,
sobre tot durant el pas prenupcial
entre finals de març i la primera
quinzena de juny. El de tardor
s’estén des de mitjans de juliol a
mitjans d’agost.
Cinc exemplars als estanys de les
Escoles de Platja d'Aro el 16.IV; un,
els dies 17.IV, 23.IV, 25.IV, 28.IV i
7.V; dos els dies 21.IV, 22.IV, 24.IV,
30.IV i 1.V. (CAC, JRG, RMT, ANA,
LHM)*
Un exemplar als estanys de les
Escoles de Platja d'Aro, el 8.VI
(JRG).
El 14.VII, dos exemplars als estanys de les Escoles de Platja d'Aro; primera citació
postnupcial (JRG).
Del 16.VII al 6.VIII, un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro; tres el
24.VII (CAC, JRG, JA, ANA, RCA, RMT).
Un exemplar a la desembocadura del Ridaura, el 5.VIII (JRG).
El 29.VIII, un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro (JRG, ANA).
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Cigonya negra________________________________________________________
Ciconia nigra
Nova espècie a la vall.
Estatus: migrador esporàdic.
Tres exemplars sobrevolen Platja d’Aro, el
12.VIII; primera citació a la vall (AG)*. (Montràs,
Ollé, Roca, 2011).

Cigonya blanca ______________________________________________________
Ciconia ciconia
Estatus: migrador escàs i regular. El 2009 dos exemplars procedents d’un projecte de
reintroducció van hivernar a la vall (Alvarez, 2005-2011).
El 25.II, dos exemplars per sobre de Santa Cristina en vol alt i fent cercles en direcció
oest cap a Llagostera. (JRG).
Els dies 3.VII, 9.VII i 24.VII, a l'abocador de Solius, s'observa un adult amb anella
metàl·lica a la tíbia esquerra i anella blanca de plàstic blanc amb inscripció negra
(90A6) a la dreta. Aquest ocell
procedeix
del
projecte
de
reintroducció que es du a terme a
Banyoles. Fou marcat i alliberat
quan tenia dos anys, el 22.III.2010.
Entre mitjans i finals de setembre
de 2010 fou observada al Cortalet,
al Parc Natural dels Aiguamolls de
l'Empordà i els dies 7.VII i 17.VII
als estanys de Sils (CAC).
El
4.VII,
cinc
exemplars
sobrevolen els estanys de les
Escoles (PMC).
El 24/VII,a l'abocador de Solius,
s'observa un exemplar amb anella
metàl·lica al tars esquerre i anella
blanca de plàstic blanc amb
inscripció negra (MS0A) a la tíbia dreta. Aquest ocell havia estat marcat com a poll al
castell de Peralada el 30.V.2011 (CAC)*.
El 24.VIII, un exemplar prop de can Juanals, a Castell d'Aro (ANA).
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Flamenc ____________________________________________________________
Phoenicopterus roseus
Estatus: migrador i divagant
hivernal, molt escàs i irregular.
El 2.II, s’observa un exemplar al
mar, front el Cavall Bernat, a Platja
d’Aro (ACA)*.
El 22.VIII, un estol de trenta
exemplars en direcció Sud front la
platja de Canyet, a Santa Cristina
d'Aro; xifra rècord a la vall (DVS).
El 15.X, un estol de cinc exemplars
en
direcció
Nord
front
la
desembocadura
del
Ridaura
(AMP).

Aligot vesper ________________________________________________________
Pernis apivorus
Estatus: migrador regular.
Quatre exemplars en vol sobre la font del Ferro de Castell d'Aro el 3.IV (JRG)..
Un exemplar a Solius, el 28.VII (JRG).
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. Present
des de primers de març fins a finals de setembre.
Un exemplar a l’abocador de Solius, el 13.III; primera observació prenupcial. (CAC).
L’1.V, no menys de 60 exemplars a l’abocador de Solius (CAC).
El 21.V, no menys de 38 exemplars a l’abocador de Solius (CAC).
El 24.VI, no menys de 26 exemplars a l’abocador de Solius (CAC).
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Durant l’estació reproductora, a l’abocador de Solius, s’observa un màxim de 26
exemplars a Solius, el 24.VI (CAC).
A l’abocador des Solius, el primer jove de l’any, el 17.VII (CAC).
El 30.VII, no menys de 48 exemplars a l’abocador de Solius (CAC)*.
Un exemplar a l’abocador de Solius, el 28.VIII; un altre el 3.IX. (CAC).
Milà reial ____________________________________________________________
Milvus milvus
Estatus: migrant regular, encara
que cada vegada més escàs.
Detectat al pas de primavera de la
segona quinzena de març a la
primera de maig i al de tardor, a
l’octubre i novembre. També
s’observa algun divagant hivernal
El 19.III, un exemplar sobre les
sorres de can Massachs, pujant a
l'abocador de Solius (CAC).
El 2.X, un exemplar a l'abocador
de Solius (CAC)*.
El 9.X, un exemplar a l'abocador
de Solius (CAC).
El 31.XII, un exemplar a l'abocador
de Solius (CAC).
Aufrany _____________________________________________________________
Neophron percnopterus
Nova espècie a la vall.
Estatus: migrador esporàdic.
Un exemplar juvenil volant baix a la
desembocadura del Ridaura, el
5.IX (RMT). Probablement aquest
exemplar fou el que l’endemà va
ser capturat a Pals i portat el
Centre de recuperació de fauna
salvatge del Parc Natural dels
Aiguamolls
de
l’Empordà.
(Montràs, Ollé, Roca, 2011).

Àguila marcenca _____________________________________________________
Circaetus gallicus
Estatus: espècie estival i migrant regular, encara que escassa. Present des de la
primera quinzena de març a mitjans de setembre. Malgrat les sospites i les
observacions en època reproductora, no s’ha arribat a confirmar la cria a la vall.
Un exemplar, sobrevola la bassa del Dofí, l’11.IV; primera observació prenupcial
(JBL).
El 3.VII, dos exemplars sobrevolen la font del Ferro de Castell d’Aro (JRG).
El 30.VII, un exemplar sobre el naixement del Ridaura (CAC).
El 2.VIII, un exemplar sobre Castell d’Aro (JRG).
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El 19.VIII, un exemplar a la font del Ferro de Castell d'Aro (JRG).
El 20.XI un exemplar en direcció nord sobre la Divina Pastora; data molt tardana per
l’espècie (JRG).
Arpella vulgar ________________________________________________________
Circus aeruginosus
Estatus: migrant regular. El pas de primavera s’estén des de la segona quinzena de
març fins a primers de maig: el de tardor, durant tot el setembre i es perllonga fins a
primers de novembre.
Un mascle sobrevolant els estanys de les Escoles de Platja d’Aro, el 13.III (JRG).
Una femella als estanys de les Escoles de Platja d’Aro, el 29.III (CAC);
El 30.III, un exemplar sobrevolant la variant de Santa Cristina d'Aro, a l'alçada de can
Provensal (CAC).
Un exemplar a l’abocador de Solius, el 28.VIII. (CAC).
Astor _______________________________________________________________
Accipiter gentilis
Estatus: Malgrat el seu caràcter sedentari, no s’ha arribar a constatar la cria a la vall.
El 5.IV, un exemplar encalça un aligot sobre la
riera de Salenys, a Santa Cristina d’Aro (JBL).
El 5.VI, un exemplar a la font del Ferro de
Castell d’Aro (JRG).
Un exemplar juvenil a l’abocador de Solius, el
28.VIII. (CAC).
El 29.IX, un jove apareix amb una ala trencada
a l'aparcament del club Tennis d'Aro (PMC)*.
El 8.X, un exemplar al Mas Nou, a Castell d’Aro
(CAC).
El 12.X un exemplar a la riera de Canyet,
termenera entre Castell d'Aro i Santa Cristina
d'Aro (JRG).
El 18.X es troba un exemplar juvenil
electrocutat a una torre de baixa tensió de
darrere Can Batet, a Castell d'Aro (JRG).
El 23.X, un adult als estanys de les Escoles de
Platja d'Aro (CAC).
El 31.X un exemplar al bosc d'en Candell (JBL).
Esparver vulgar ______________________________________________________
Accipiter nisus
Estatus: sedentari molt escàs i migrador
regular. No s’ha comprovat la cria a la vall.
Una femella adulta als estanys de les Escoles
de Platja d’Aro, el 13.II (CAC)*.
Una femella adulta als estanys de les Escoles
de Platja d’Aro, els dies 12.III i 15.III (CAC,
JRG, LHM).
El 19.III, un exemplar a Santa Cristina d'Aro
(RCA).
El 9.VII, un exemplar a Castell d'Aro (ANA).
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El 14.IX, un exemplar al molí d’en Bussot (JRG).
Els dies 2.X, 7.X, 16.X i 7.XII, un exemplar prop de la desembocadura del Ridaura
(CAC. JRG).
El 2.X, un exemplar a Castell d’Aro (JRG).
El 22.X, un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro (XM, MDC) (ICO,
2009-2011).
El 2.XI, un exemplar captura una tórtora turca (Streptopelia decaocto), a Castell d'Aro
(JRG).
Una femella adulta als estanys de les Escoles de Platja d’Aro, del 19.XI al 10.XII; el
25.XII, dos exemplars (JRG, ANA, RMT, CAC).
El 8.XII, un exemplar a Castell d'Aro (JRG).
El 10.XII, un exemplar col·lideix contra el vidre d'una finestra de l'escola de la plaça de
Castell d'Aro, mentre perseguia una tórtora turca (Streptopelia decaocto). L'11.XII,
una vegada recuperat del cop, s'ha alliberat i ha volat perfectament (XLT, LHF, JRG).
Aligot comú _________________________________________________________
Buteo buteo
Estatus: sedentari i migrador regular i hivernant relativament abundant.
Malgrat la presència al pla de Panedes durant l’estació reproductora, no s’ha
comprovat la cria a la vall (JRG, CAC).
Àguila calçada _______________________________________________________
Aquila pennata
Estatus: migrant regular, encara que escàs. Els migradors de tardor en direcció nord
podrien correspondre a la fracció ibèrica que sembla que travessa el mar Mediterrani
per Itàlia, on hi arriba vorejant la
costa. Aquest aparent moviment
contrari, detectat en molts altres
llocs, se’l coneix com “migració
indirecta” (Premuda i altres, 2007).
També es detecta algun divagant
hivernal.
El 7.X, fins a cinc exemplars de fase
clara en direcció nord per sobre els
estanys de les Escoles de Platja
d'Aro (JRG) .
El 8.X, sis exemplars (quatre de fase
clara) entre Mas Nou i Fanals (JBL).
El 12.X, dos exemplars en direcció
nord per sobre Mas Nou. (JRG).
El 26.XII, un exemplar de fase clara per sobre els estanys de les Escoles de Platja
d'Aro (RMT)*.
Àguila cuabarrada ____________________________________________________
Aquila fasciata
Estatus: divagant molt irregular i escàs.
Un immadur a l’abocador de Solius, el 15.I; portava una marca vermella al tars dret
(CAC).
Els dies 30.I i 26.II, a l’abocador de Solius, un immadur ataca, sense èxit, a un gavià
argentat (CAC).
Un exemplar immadur a l’abocador de Solius, el 28.VIII. (CAC).
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Xoriguer comú _______________________________________________________
Falco tinnunculus
Estatus: sedentari escàs, migrador regular i hivernant
relativament abundant. Només es recullen les dades
durant l’època de cria.
D’abril a juliol, una parella a la a la punta del Mulà, de
Sant Feliu de Guíxols (JRG, CAC).
Aquest any torna a criar al castell de Castell d'Aro; a
primers de juny els polls ja estan completament
plomats (LHM, JRG)*.

Falcó mostatxut ______________________________________________________
Falco subbuteo
Estatus: migrador regular. No s’ha comprovat la cria a la vall.
Un exemplar a la desembocadura del Ridaura, el 15.V (CAC).
El 28.V, un exemplar sobre el puig Gros de Sant Feliu de Guíxols (JBL, JRG, LHM,
DM, PBA).
Un exemplar sobre el casc urbà de Castell d’Aro, els dies 3.VI i 11.VI (JBL, ANA).
El 15.X un exemplar a la desembocadura del Ridaura (AMP, CAC).
Falcó de la reina______________________________________________________
Falco eleonorae
Nova espècie a la vall.
Estatus: migrador esporàdic.
El 22.VIII, un exemplar de fase fosca, en direcció Nord, a la platja de Canyet, a Santa
Cristina d'Aro; segona observació d'aquesta espècie a la vall (DVS).
Falcó pelegrí _________________________________________________________
Falco peregrinus
Estatus: sedentari i migrador
regular i escàs.El 2.I, un exemplar
entre els estanys de les Escoles i
el puig de Pinell (JRG).
El 5.III, un exemplar defensa
territori a un penya-segat litoral de
Sant Feliu de Guíxols (JRG).
El 17.IV, un exemplar sobrevola
Vallvanera, a Castell d’Aro (AMP).
El 29.IV, un exemplar sobre Castell
d’Aro (JRG).
Els dies 4.X, 12.X i 21.X, un
exemplar a un penya-segat litoral
de Sant Feliu de Guíxols (JRG)*.
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Rascló ______________________________________________________________
Rallus aquaticus
Estatus: migrador i hivernant regular
escàs i localitzat. Malgrat que es
coneix una citació de finals d’agost,
les primeres arribades es produeixen
la segona quinzena de setembre i
les darreres citacions hivernals, la
primera quinzena d’abril.
Presència hivernal al tram final del
Ridaura i als estanys de les Escoles
de Platja d’Aro fins al 10.IV, amb un
màxim de sis exemplars durant el
cens d’aquàtiques, el 8.I (CAC, ANA,
JRG, RMT, LHM)*.
Almenys un exemplar al Ridaura a
l’alçada dels estanys de les Escoles
de Platja d’Aro, el 17.IX; primera observació postnupcial (CAC).
Del 24.IX a final d’any, presència als estanys de les Escoles de Platja d'Aro (JRG,
CAC, RMT, RCA, ANA).
Presència a la desembocadura del Ridaura, del 8.X a final d’any, amb un màxim de
set exemplars el 9.XI (CAC, RMT, JRG, AMP).
L'11.X i el 16.X, un exemplar al passallís de can Bada, al Ridaura (JRG).
El 31.X un exemplar al Ridaura, entre el bosc d'en Candell i el passallís de can Bada
(JBL).
Del 3.XI al 15.XI, un exemplar a la bassa del Dofí de Castell d'Aro (RMT).
Rasclet ____________________________________________________________
Porzana pusilla
Nova espècie a la vall.
Estatus: migrador esporàdic.
Un exemplar a la desembocadura
del Ridaura, el 2.IV (CAC)*. Primera
citació
a
la
vall,
pendent
d’homologació pel CAC.
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Polla pintada _________________________________________________________
Porzana porzana
Estatus: migrador irregular i molt
escàs. El pas de primavera es
produeix durant el març i l’abril.
Només detectada una vegada en el
pas de tardor en una data molt
tardana per l’espècie, a cavall entre
l’octubre i el novembre.
Als estanys de les Escoles de Platja
d’Aro, 1 exemplar els dies 5.III, 28.III
i 31.III (CAC).
Un exemplar a la desembocadura
del Ridaura, de l’1.IV a l’11.IV (CAC,
RMT)*

Polla d’aigua _________________________________________________________
Gallinula chloropus
Estatus: resident sedentari, relativament abundant.
Primers polls petits el 7.V a la desembocadura del Ridaura (CAC, ANA).
Fotja vulgar __________________________________________________________
Fulica atra
Estatus: migrador i hivernant
irregular i molt escàs. Des de l’any
passat és un resident i reproductor
escàs i localitzat als estanys de les
Escoles de Platja d’Aro.
Durant la realització del cens
d’aquàtiques, el 8.I, s’assoleix la
xifra rècord a la vall, de 46
exemplars als estanys de les
Escoles de Platja d’Aro (CAC).
Segon any de reproducció a la vall;
primers polls petits als estanys de
Platja d’Aro, el 8.IV (RMT)*.
El 27.X un exemplar al passallís de
can Bada, remuntant el Ridaura
(JRG).
Grua ________________________________________________________________
Grus grus
Estatus: migrador irregular i molt escàs.
Vint-i-dos exemplars en vol mol alt i direcció nord sobre Vallvanera, el 15.II (JRG).
Dos exemplars en vol sobre Santa Cristina d’Aro, en direcció Llagostera, el 25.II
(JRG).
El 22.XII, dos exemplars en vol sobre Castell d’Aro, en direcció Oest (EC).
Garsa de mar ________________________________________________________
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Haematopus ostralegus
Estatus: poc estudiat, podria tractarse d’un migrador molt rar.
El 8.X un exemplar en vol en
direcció Sud front la desembocadura
del Ridaura; segona observació a la
vall (RMT)*.

Cames llargues ______________________________________________________
Himantopus himantopus
Estatus: migrador regular, amb presència esporàdica d’exemplars no reproductors
durant l’estiu i una única dada de reproducció, precisament aquest any. Primeres
citacions durant la primera quinzena de març i darreres durant la primera quinzena de
setembre.
Als estanys de les Escoles de Platja d’Aro, un mascle el 15.III; primera observació de
l’any (JRG, CAC, LHM). Al mateix indret, vuit exemplars el 27.III (RMT), tres el 28.III
(CAC, RMT), un el 30.III, dos el 2.IV (CAC)..
Un estol de set exemplars en migració costa amunt front la desembocadura del
Ridaura, el 29.III (CAC).
Dos exemplars a la desembocadura del Ridaura del 29.III al 31.III (CAC); de l’1.IV al
4.IV encara hi resta un mascle (CAC, RMT, ANA).
Uns vuit exemplars als estanys de les Escoles de Platja d’Aro, el 3.IV (ANA).
Quatre exemplars a la desembocadura del Ridaura el 5.IV (JRG).
Dos exemplars als estanys de les Escoles de Platja d’Aro, els dies 2.IV, 9.IV, 12.IV i
28.IV (ANA, CAC, JRG).
Un exemplar a la desembocadura del Ridaura els dies 6.IV i 7.IV (RMT, CAC).

El 8.IV, vint-i-dos exemplars als estanys de les Escoles de Platja d'Aro; xifra rècord a
la vall (RMT)*.
El 17.IV al matí, dos exemplars als estanys de les Escoles de Platja d'Aro; quatre a la
tarda (CAC, JRG).
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Un exemplar a la desembocadura
del Ridaura el 13.V (JRG).
El 17.V, una parella s’estableix per
nidificar al tram final del Ridaura;
primera vegada que es detecta la
cria d’aquesta espècie a la vall del
Ridaura. El 21.VI desclouen tres
polls i l’endemà el quart. El 23.VII ja
volen (RMT, JRG, CAC, ANA)*.
Apart de la parella resident, cinc
exemplars a la desembocadura del
Ridaura el 5.VI i un el 19.VI (CAC,
RMT).
El 26.VI, un exemplar als estanys de
les Escoles de Platja d'Aro (CAC).
El 4.VII, un exemplar als estanys de
les Escoles de Platja d'Aro; el 29.VII, dos (JRG).
El 07.VIII, darrer dia que s'observa els polls i la mare a la desembocadura del Ridaura;
del 13.VIII al 25.VIII un juvenil. (CAC, RMT)
Del 16.VIII al 9.IX, un exemplar juvenil als estanys de les Escoles de Platja d'Aro (CAC,
JRG, ANA).
El 5.IX, cinc exemplars juvenils als estanys de les Escoles de Platja d'Aro (JRG).
Corriol petit __________________________________________________________
Charadrius dubius
Estatus: migrador regular i nidificant
molt escàs. Primeres citacions durant
la primera quinzena de març i darreres
durant la segona quinzena de
setembre.
Dos exemplars a la desembocadura
del
Ridaura,
el 6.III;
primera
observació prenupcial (RMT)*; a partir
de llavors, observacions contínues fins
el 29.VII. S’ha constatat la pèrdua de
diverses postes per causes que
podrien correspondre a una pujada del
nivell del riu i a depredació. (CAC,
RMT, JRG, ANA).
Del 26.III al 30.III diversos exemplars als estanys de les Escoles de Platja d’Aro (CAC,
ANA).
Dos exemplars a la bassa del Dofí de Castell d’Aro, del 24.IV al 31.VI; el 2.VII, un
(RMT, CAC, JRG, ANA).
Primer juvenil al tram final del Ridaura, el 13.VI (RMT, JRG, LHM).
El 21.VIII, un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro (CAC).
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Corriol gros _________________________________________________________
Charadrius hiaticula
Estatus: migrador irregular, molt escàs
especialment
durant
el
pas
postnupcial. El pic del pas de
primavera es concentra a la segona
quinzena d’abril i, sobre tot, la primera
de maig.
A la desembocadura del Ridaura un
exemplar els dies 24.IV i 25.IV;
primera observació prenupcial (CAC)*.
Un exemplar a la desembocadura del
Ridaura el 7.V (CAC).
A la desembocadura del Ridaura un
exemplar el 13.V (ANA), dos del 14.V
al 20.V, tres el 15.V i un del 21.V al
22.V (CAC, RMT, ANA).
Fredeluga ___________________________________________________________
Vanellus vanellus
Estatus: migrador i hivernant regular i
localitzat.
Als estanys de les Escoles de Platja
d’Aro, un exemplar el 2.I (CAC).
El 7.I, sis exemplars al pla de Santa
Cristina d’Aro (CAC).
Als estanys de les Escoles de Platja
d’Aro, un exemplar el 23.II (JRG).
Dos exemplars a la platja Gran de
Platja d’Aro, el 17.IX (CAC)*.
Als estanys de les Escoles de Platja
d’Aro, dos exemplars el 20.IX (CAC).
El 28.IX, quinze exemplars als estanys
de les Escoles de Platja d’Aro (CAC,
RMT).
L’11.X, dos exemplars als estanys de les Escoles de Platja d'Aro (JRG).
El 29.X, un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro (CAC).
El 13.XI, quatre exemplars en vol sobre la bassa del Dofí. (ANA).
El 30.XI, un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (JRG).
El 10.XII, un exemplar a prop de can Barella, a Panedes (CAC).
El 22.XII, un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (JRG).
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Territ menut _________________________________________________________
Calidris minuta
Estatus: ha passat de ser un
migrador escàs a molt escàs. El pas
de tardor és molt més evident que el
prenupcial; comença amb força la
primera quinzena d’agost i es
perllonga fins la segona quinzena de
setembre
El 30.IV, un exemplar a la
desembocadura del Ridaura (CAC,
JE)*; segona citació a la vall en pas
prenupcial.
El 15.V, dos exemplars a la
desembocadura del Ridaura (CAC).
Territ variant _________________________________________________________
Calidris alpina
Estatus: migrador molt escàs, només
detectat en el pas de tardor i
divagant hivernal esporàdic.
Els dies 4.VIII i 5.VIII, un exemplar a
la desembocadura del Ridaura
(CAC, RMT, JRG)*.

Batallaire ____________________________________________________________
Philomachus pugnax
Estatus: migrador esporàdic.
El 18.VII, una femella de segon any
aparegué a la Conca, aparentment
esgotada. S'alliberà a la bassa del
Dofí de Castell d'Aro. Un parell de
dies més tard es porta al centre de
recuperació de fauna salvatge del
PNAE; tercera observació a la vall
(JRG, JBL)*.
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Becadell sord ________________________________________________________
Lymnocriptes minimus
Estatus: hivernant molt escàs i
localitzat.
Un exemplar a la desembocadura
del Ridaura, el 8.X (CAC)*.
El 10.XII, un exemplar al Ridaura a
l'alçada dels estanys (CAC).

Becadell comú _______________________________________________________
Gallinago gallinago
Estatus:
hivernant
i
migrador
relativament abundant. Les primeres
arribades es poden produir ja la
primera quinzena de setembre i les
darreres citacions prenupcials, a la
primera quinzena de maig.
Un exemplar a la bassa del Dofí de
Castell d’Aro de l’1.III al 19.III (RMT,
JRG, CAC).
Un exemplar als estanys de les
Escoles de Platja d’Aro, del 13.III al
31.III (CAC).
Un exemplar a la desembocadura
del Ridaura, el 17.IV; darrera citació
prenupcial (CAC)*.
Un exemplar a la bassa del Dofí de Castell d’Aro, el 5.X; primera citació postnupcial
(RMT).
Un exemplar a la desembocadura del Ridaura, del 8.X al 17.X (CAC, JRG, RMT).
Els dies 16.X i 30.X, un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro (CAC).
Del 14.XI a final d’any un exemplar a la bassa del Dofí de Castell d’Aro; els dies 15.XI
i 24.XII, dos (RMT, CAC, ANA).
Els dies 2.XII i 5.XII, un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro; tres els
dies 7.XII i 9.XII i dos el 8.XII (CAC).
Becada _____________________________________________________________
Scolopax rusticola
Estatus: hivernant i migrador relativament abundant.
Un exemplar prop de Roca Ponça, l’1.I (JRG).
El 6.II, un exemplar al costat dels apartaments Kosildo (prop de la seu de la Policia
Municipal) de Platja d'Aro (JRG).
El 7.XI, un exemplar mort després de col·lidir contra algun obstacle al centre de Platja
d'Aro (JRG).
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El 12.XI, un exemplar prop de la font del Ferro, a Castell d'Aro (Jaume Ramot García)
El 20.XI, un exemplar mort després de col·lidir contra un obstacle al costat del Tipi
Park de Castell d'Aro (EC).
El 20.XI, un exemplar prop de Penya Seca. (JRG).
La darrera setmana del mes de novembre, tres exemplars caçats a la zona de Sant
Miquel d'Aro (JRG).
El 4.XII, un exemplar marcat amb anella espanyola (4062320), és caçat prop de la
Font Picant, a Santa Cristina d'Aro (JRG).
El 7.XII, un exemplar prop de Roca Rovira (JRG).
Pòlit cantaire ________________________________________________________
Numenius phaeopus
Estatus: migrador esporàdic
Un exemplar als a cala Pedrosa, el 21.IV;
tercera observació d’aquesta espècie a la
vall (JRG MPP)*.

Xivitona _____________________________________________________________
Actitis hypoleucos
Estatus: migrador i hivernant regular, encara que escàs. S’ha detectat durant tot l’any,
excepte la segona quinzena de juny.
Un exemplar a la desembocadura del Ridaura., del 3.IV al 24.IV (CAC, RMT); el
10.IV, tres, quatre el 16.IV i dos el
28.IV (ANA, JRG).
Un exemplar als estanys de les
Escoles de Platja d’Aro els dies
16.IV, 1.V i 28.V; quatre els dies
22.IV, 23.IV i 30.IV (ANA, CAC).
Dos exemplars a la bassa del Dofí
de Castell d'Aro, del, 23.IV al 4.V;
tres el 7.V; un els dies 8.V, 12.V,
16.V i 27.V (CAC, RMT, JRG,
LHM, ANA)* .
Un exemplar al passallís de can
Bada el 21.V (CAC).
Un exemplar a la desembocadura
del Ridaura el 28.V (CAC).
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Un exemplar a la bassa del Dofí de Castell d'Aro, el 3.VI; darrera observació
prenupcial (LHM).
Dos exemplars a la desembocadura del Ridaura del 23.VII al 31.VII; primera
observació postnupcial (CAC).
Dos exemplars junts als estanys de les Escoles de Platja d'Aro, el 26.VII; el 29.VII,
quatre (JRG).
Dos exemplars a la desembocadura del Ridaura, de l’1.VIII al 14.IX (CAC, RMT,
JRG).
Presència d’almenys un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro del
05.VIII al 24.IX,; el 28.VIII quatre i dos els dies 30.VIII, 31.VIII, 7.IX i 12.IX. (CAC,
RMT, JRG).
De l'1.VIII al 2.IX, dos exemplars a la bassa del Dofí de Castell d'Aro. (CAC, RMT,
JRG).
Xivita _______________________________________________________________
Tringa ochropus
Estatus: migrador regular. El pas de primavera va de la segona quinzena de febrer
fins a finals d’abril. Durant el de tardor, es comença a veure algun exemplar a mitjans
de juny i es perllonga fins la segona quinzena d’octubre. Per primera vegada es
detecta un exemplar divagant hivernal.
Un exemplar als estanys de les
Escoles de Platja d’Aro, l’1.III;
primera observació prenupcial
(JRG). A mateix lloc, un exemplar
els dies 12.III, 20.III i 28.III (CAC,
JRG).
Un exemplar a la desembocadura
del Ridaura, els dies 6.III i 31.III
(RMT, CAC).
Un exemplar a la bassa del Dofí de
Castell d’Aro del 10.III al 15.III
(RMT)*.
A la bassa del Dofí de Castell
d’Aro, cinc exemplars del 23.III al
28.IV (RMT, CAC); l’1.IV, un
(CAC)..
Dos exemplars a la desembocadura del Ridaura, el 31.III (CAC).
Un exemplar a la bassa del Dofí de Castell d'Aro, els dies 3.IV, 7.IV, 8.IV, 23.IV i
24.IV (CAC, RMT, JRG) .
Un exemplar a la desembocadura del Ridaura, del 6.IV al 17.IV (RMT, CAC).
Sis exemplars junts als estanys de les Escoles de Platja d'Aro, els dies 07.IV i 24.IV
(CAC).
El 19.VI, un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d’Aro i tres a la bassa del
Dofí de Castell d'Aro; primeres observacions postnupcials (CAC, RMT).
Els dies 21.VI i 22.VI, un exemplar a la desembocadura del Ridaura (RMT, ANA).
El 19.VII, un exemplar a la bassa del Dofí de Castell d'Aro (JRG).
Els dies 6.VIII, 13.VII, 8.IX, 9.IX, 10..IX, 17.IX, 18.IX, 2.X, 9.X i 16.X, un exemplar als
estanys de les Escoles de Platja d'Aro; dos els dies 16.VIII, 3.IX, 7.IX, 14.IX i 24.IX
(CAC, JRG, RMT).
Un exemplar a la desembocadura del Ridaura, el 18.VIII (JRG).
Un exemplar a la desembocadura del Ridaura, del 5.IX al 9.IX (RMT, CAC).
Un exemplar a la desembocadura del Ridaura, del 19.IX al 15.X (CAC, ANA, JRG, RMT,
AMP).
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Els dies 10.XII i 24.XII, un exemplar a la desembocadura del Ridaura (CAC).
Gamba roja pintada ___________________________________________________
Tringa erythropus
Estatus: migrador molt escàs i
irregular.
Del 3.IX al 4.IX, tres exemplars: un
adult i dos juvenils als estanys de
les Escoles de Platja d'Aro; el 5.IX,
un; setena citació d'aquesta
espècie a la vall (CAC, JRG)*.

Gamba verda ________________________________________________________
Tringa nebularia
Estatus: migrador irregular. El pas
de primavera abraça l’abril i la
primera quinzena de maig i el de
tardor, de la segona quinzena
d’agost a la primera d’octubre.
A la desembocadura del Ridaura,
tres exemplars els dies 11.IV i
12.IV (RMT)*; del 15.IV al 16.IV, un
(RMT, CAC) i un altre del 28.IV al
30.IV (JRG, CAC).
Del 4.IX al 18.IX, un exemplar als
estanys de les Escoles de Platja
d'Aro (CAC, RMT, JRG).
Valona ______________________________________________________________
Tringa glareola
Estatus: migrador regular. El pas
de primavera va de la primera
quinzena d’abril fins a la primera
quinzena de maig. Al de tardor, es
comença a veure algun exemplar
la primera quinzena de juliol i es
perllonga durant l’agost i el
setembre. També s’ha arribat a
observar algun ocell no reproductor
la primera quinzena de juny.
A la desembocadura del Ridaura,
un exemplar el 6.IV (RMT).
A la desembocadura del Ridaura,
dos exemplars el 7.IV (CAC).
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Dos exemplars als estanys de les Escoles de Platja d’Aro, els dies 7.IV, 8.IV i 10.IV;
quatre el 9.IV; tres el 12.IV (CAC, RMT, ANA)*.
Almenys set exemplars als estanys de les Escoles de Platja d’Aro, el 15.IV: els dies
16.IV i 17.IV, no menys de sis (RMT, CAC. ANA).
Un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d’Aro, els dies 24.IV, 25.IV i 30.IV
(CAC, RMT, ANA).
A la desembocadura del Ridaura, un exemplar el 15.V; data molt tardana per l’espècie
(CAC).
A la desembocadura del Ridaura, un exemplar el 8.VII; primera citació postnupcial
(RMT).
El 29.VII, un exemplar a la desembocadura del Ridaura (CAC).
Els dies 21.VIII i 22.VIII, un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro
(CAC).
Gamba roja vulgar ____________________________________________________
Tringa totanus
Estatus: migrador molt escàs i
irregular. Detectat de finals de
març a finals de maig i de la
segona quinzena de juny fins la
primera de setembre.
Un
exemplar
a
la
desembocadura del Ridaura, els
dies 20.VI i 21.VI (JRG, RMT)*.
Dos
exemplars
a
la
desembocadura del Ridaura, el
22.VI (ANA).
Un
exemplar
a
la
desembocadura del Ridaura, el
7.VII (ANA).
Paràsit gros _________________________________________________________
Stercorarius skua
Estatus: poc estudiat, probablement es tracti d’un hivernant i migrador regular, encara
que escàs. Les observacions s’han fet entre les segones quinzenes d’octubre i mag.
Un exemplar, volant costa avall, front el Port d’Aro, el 8.I (CAC, DVS, MCD).
Gavina capblanca ____________________________________________________
Larus genei
Estatus: migrador esporàdic.
El 4.IX, un exemplar de primer any
als estanys de les Escoles de
Platja d'Aro, del 5.IX al 12.IX el
mateix exemplar, acompanyat d’un
altre; segona citació a la vall (CAC,
JRG, RMT). La primera datava de
la primavera de 1988 (Alvarez,
1999).
El 10.IX es detecta que un dels
exemplars està marcat amb anella
metàl·lica a la tíbia dreta i anella de
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plàstic blanc amb inscripció negra (JP6) al tars dret (CAC)*.
Gavina vulgar ________________________________________________________
Larus ridibundus
Estatus: migrador abundant i hivernant regular. Detectada des de finals de juny a
finals d’abril.
Dos exemplars als estanys de les Escoles de Platja d’Aro, el 12.IV; darrera
observació prenupcial (RMT).
Un exemplar a la desembocadura del Ridaura, el 30.VI; primera observació
postnupcial (RMT).
Primer exemplar juvenil, als estanys de les Escoles de Platja d’Aro, el 12.VII (JRG).
Gavina corsa ________________________________________________________
Larus audouinii
Estatus: migrador regular i escàs i divagant
estival. Les escasses observacions s’han fet
entre finals de març i primers de setembre.
A la desembocadura del Ridaura, dos adults,
el 29.III, un d’ells marcat com a poll al delta de
l’Ebre l’any 2000 (CAC)*.
Dos adults als estanys de les Escoles de Platja
d’Aro, el 2.IV (CAC).
Un tercer estiu a la cala del Vigatà de Sant
Feliu de Guíxols, el 18.VI (CAC).
El 23.VII, un juvenil a l'abocador de Solius.
(CAC).
Un exemplar adult als estanys de les Escoles
de Platja d’Aro, el 24.VI (RCA).

Els dies 13.VIII, 14.VIII, 15.VIII,
21.VIII i 27.VIII, un juvenil a
l'abocador de Solius, reconegut per
unes cobertores mudades a l'ala
esquerra (CAC).
El 21.VIII, un juvenil a l'abocador de
Solius marcat amb anella metàl·lica
(6198221) a l’Illa del Molí de El Prat
de Llobregat (CAC)*.
El 21.VIII, un juvenil a la platja de
Sant Feliu de Guíxols marcat amb anella de plàstic blanc que no es va poder llegir
(CAC).
Gavina capnegra _____________________________________________________
Larus melanocephalus
Estatus: migrador i hivernant regular i escàs. Detectada des de la segona quinzena de
juliol a primers d’abril, amb una citació d’un segon any a mitjans de maig.

38/81

ANUARI ORNITOLÒGIC DE LA VALL DEL RIDAURA (COSTA BRAVA), 2011

El 6.I, un exemplar a les defenses
del port de Sant Feliu de Guíxols
(DVS).
A la desembocadura del Ridaura,
vint-i-un exemplars el 7.I, set el
12.II i tres els dies 13.II i 27.II
(CAC, ANA)*.
Un exemplar als estanys de les
Escoles de Platja d’Aro l’1.III; el
2.III, tres (ANA).
Un grup de vuit exemplars en
migració, costa amunt, front la
punta de Garbí, el 30.III (CAC).
No menys de sis exemplars front la
desembocadura del Ridaura, el
31.III; darrera citació prenupcial
(CAC).
El 12.VIII, un exemplar juvenil al port de Sant Feliu de Guíxols i un altre o el mateix als
estanys de les Escoles de Platja d'Aro; primeres observacions postnupcials (CAC).
El 31.XII, un exemplar a la desembocadura del Ridaura (ANA).
Gavina cendrosa _____________________________________________________
Larus canus
Estatus: migrador i divagant hivernal regular, encara que molt escàs. Les dates
extremes de presència van de dinals d’octubre a finals d’abril.
Un adult a Sant Feliu de Guíxols, el 14.I (ANA).
Gavià fosc ___________________________________________________________
Larus fuscus
Estatus: hivernant i migrador escàs i regular i estival en petit nombre.
Observable tot l’any en petit nombre a la costa i, sobre tot, a l’abocador de Solius.
Aquest any, els màxims s’han produït als mesos de octubre i novembre. Els mínims,
com és habitual, entre la fi del pas prenupcial i la dispersió postnupcial, al maig –
juliol. (Fig. 2).
Promig núm. ex. / hora 2011
2011

Promig 2004-2011

4,50
4,00
3,50
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
2011,
front
el
promig del període
2004 - 2011 (CAC).

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

2

3

4

5
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El 8.I, un exemplar anellat amb anella metàl·lica a les defenses del port de Sant Feliu
de Guíxols (CAC).
El 9.I, a l’abocador de Solius, s’observa un
tercer hivern marcat amb anella de plàstic
vermell i inscripció blanca H·295, anellat
com a poll a Alemanya i ja observat a
Solius a principi de desembre de 2009.
(CAC)*.

El 9.I, a l’abocador de Solius, s’observa
un primer hivern marcat amb anella de
plàstic negre i inscripció blanca 6J, anellat
com a poll a Holanda. (CAC)*.

El 6.II, a l’abocador de Solius, s’observa un
primer hivern petit, llarg i molt fosc. (CAC)*.

El 5.II, un exemplar adult anellat amb anella metàl·lica al tars esquerre a l'abocador
de Solius. (CAC)
Del 20.II al 13.III un exemplar adult anellat
amb anella metàl·lica al tars dret a
l'abocador de Solius (CAC).
El 19.VIII, a la platja de Sant Feliu de
Guíxols i els dies 20.VIII, 28.VIII i 17.IX a
l'abocador de Solius, s'hi observa un
tercer 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; aquet
ocell ja s’havia observat feia un any a
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l’abocador de Solius (CAC)*.

Els dies 15.X, 22.X, 29.X i 30.X, a
l’abocador de Solius, s’observa un primer
any marcat amb anella de plàstic vermell i
inscripció blanca H·2C2, anellat com a
poll a Alemanya (CAC)*.

El 16.X, a l'abocador de Solius, un primer
any marcat amb anella metàl·lica
holandesa amb numeració 5.464.820 al
tars esquerre (CAC)*.

Els dies 22.X i 23.X, a l'abocador de Solius, hi
havia una presència relativament nombrosa
d'exemplars d'aquesta espècie. Entre ells, cridà
l’atenció un primer any de mida molt petita i molt
allargassat, que podria pertànyer a la subespècie
nominal (CAC)*.
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Els dies 22.X i 23.X, a l'abocador de Solius, un adult marcat amb anella de plàstic
negre amb inscripció blanca J453 al tars esquerre, anellat al nord de Noruega.
Malgrat haver estat anellat com a pertanyent a la subespècie nominal, sembla que es
tracta d'un L. f. intermedius (CAC)*.
Els dies 22.X i 30.X, a l'abocador de
Solius, un adult marcat amb anella de
plàstic negre amb inscripció blanca 8V7
al tars dret, anellat com a femella
adulta a l’illa de Guernsey, al canal de la
Mànega (CAC)*.
El 30.X, a l'abocador de Solius, un
segon any marcat amb anella de plàstic
blau amb inscripció blanca V.E0U al tars
dret, anellat a Dinamarca; primera
lectura d'un ocell d'aquest origen
(CAC)*
El 5.XI, a l'abocador de Solius, un adult
marcat amb anella metàl·lica al tars
dret, que no ha estat possible llegir
(CAC).
Gavià argentat de potes roses __________________________________________
Larus argentatus
Estatus: es tracta d’un migrador i
divagant hivernal molt escàs, encara
que regular; detectat durant el mes
de novembre i de gener a primers de
maig.
A l'abocador de Solius, s'hi observa
un primer hivern, els dies 15.I i 16.I
(CAC)*.
Citació
pendent
d’homologació pel CAC.

A l'abocador de Solius, s'hi observa
un possible segon hivern, el 29.I; no
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es va acabar d’observar l’ocell sencer (CAC)*.

A l'abocador de Solius, s'hi observa un adult o
quart hivern, el 6.II (CAC)*. Citació pendent
d’homologació pel CAC.
A l'abocador de Solius, s'hi observa un adult, el
12.II (CAC). Citació pendent d’homologació pel
CAC.

A l'abocador de Solius, s'hi observa
un primer hivern, el 12.II (CAC)*.
Citació pendent d’homologació pel
CAC.

A l'abocador de Solius, s'hi observa un
primer hivern, el 26.II (CAC)*. Citació
pendent d’homologació pel CAC.

A l'abocador de Solius, s'hi observa un
primer hivern, el 5.III (CAC)*. Citació
pendent d’homologació pel CAC.
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A l'abocador de Solius, s'hi
observa un adult, el 26.III (CAC)*.
Citació pendent d’homologació pel
CAC.

Gavià argentat _______________________________________________________
Larus michahellis
Estatus: present durant tot l’any; nidificant abundant.
Els dies 2.I i 30.X, a l'abocador de Solius, s'observa un segon any anellat a Algèria,
amb anella blanca A3/5A, que ja s'hi havia observat l'11.IX.2010 (CAC).

Del 15.I al 26.II, a l’abocador de Solius, s’observa un tercer any leucístic, ja observat a
finals de l’any passat; el 30.X es torna a observar. El 20.II un tercer hivern leucístic
(CAC)*
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Com cada any, es fa observacions d’ocells amb diversos graus de malformació del
bec així com exemplars amb diferents arts de pesca clavats (CAC)*

El 6.III, a l’abocador de Solius, s’observa la primera còpula de l’any (CAC).
El 9.IV, a l'abocador de Solius, s'observa dos exemplars amb coloracions no habituals
a les potes. Un les té de color pujat amb "lligacames" vermelles semblants a les de
les polles d'aigua (Gallinula
chloropus) i l'altre té una pota de
cada color (CAC)*.
El 17.IV, a l'abocador de Solius,
s'observa un primer hivern amb
l'iris clar, fet molt rar a aquesta
edat (CAC)*.
El 21.IV primers polls a la punta
d’en Pau (CAC).

El 27.IV, s'observa un niu amb set
ous. Malgrat que no es descarta
que es tracti d'una intervenció
humana,
s'ha
descrit
casos
similars en parelles femellafemella. Es fa un seguiment durant
el qual es comprova que el nombre
d’ous
va
disminuint
progressivament, fins que el 28.V
no en queda cap; no es detecta
cap naixement (DBV, CAC)*.
El 14.V, als estanys de les Escoles
de Platja d'Aro, s'observa dos
cadàvers recents. El mateix dia, a
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l'abocador de Solius, s'observa dos cadàvers més i un exemplar agonitzant (CAC).
El 9.VII, es llegeix les primeres
anelles corresponents a joves de
l’any del delta de l’Ebre i d’Algèria
(CAC)*.

Gavià caspi __________________________________________________________
Larus cachinnans
Estatus: A finals de desembre, el CR-SEO va
fer públiques les primeres homologacions
d’aquest taxó (Dies i altres, 2011). Entre les
homologades hi ha les primeres de la vall,
que venen a confirmar que es tracta d’un
divagant hivernal i migrador escàs encara
que regular, present de finals de desembre a
finals de març..
A l'abocador de Solius, s'observa un
exemplar de primer hivern, el 15.I que havia
estat marcat a Polònia, amb anella groga i
inscripció negra (PDZH) al tars dret i anella
metàl·lica al tars esquerre. Citació pendent
d’homologació pel CR-SEO (CAC)*.

El mateix dia, al mateix indret, s'observa
un ocell de tercer hivern alt, esvelt, de
dors lleugerament més clar, amb restes
de "xal", cap sense estries i ulls foscos
que podria pertànyer a aquesta espècie.
Citació pendent d’homologació pel CRSEO (CAC)*.
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A l'abocador de Solius, s'observa un exemplar de primer, el 16.I. Citació no enviada a
homologació pel CR-SEO (CAC).

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

A l'abocador de Solius, s'observa dos exemplars de primer hivern, el 23.I. Citacions
pendents d’homologació pel CR-SEO (CAC)*.
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A l'abocador de Solius, s'observa un exemplar de segon hivern, el 23.I. Citació
pendent d’homologació pel CR-SEO (CAC)*.
A l'abocador de Solius, s'observa un exemplar adult, el 23.I. Citació pendent
d’homologació pel CR-SEO (CAC)*.

A l'abocador de Solius, s'observa dos exemplars de primer hivern, el 29.I. Citacions
pendents d’homologació pel CR-SEO (CAC)*.

A l'abocador de Solius, s'observa dos exemplars de primer hivern, el 30.I. Citacions
pendents d’homologació pel CR-SEO (CAC)*.
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A l'abocador de Solius, s'observa tres
exemplars de primer hivern, el 5.II.
Citacions pendents d’homologació pel
CR-SEO (CAC)*.

A l'abocador de Solius, s'observa dos exemplars de primer hivern, el 6.II, un d’ells
havia estat marcat a Polònia, amb anella groga i inscripció negra (PDKZ) al tars dret i
anella metàl·lica al tars esquerre. Citacions pendents d’homologació pel CR-SEO
(CAC)*.

A l'abocador de Solius, s'observa dos exemplars de primer hivern, el 12.II. Citacions
pendents d’homologació pel CR-SEO (CAC)*.
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A l'abocador de Solius, s'observa dos exemplars de primer hivern, el 19.II. Citacions
pendents d’homologació pel CR-SEO (CAC)*.
A l'abocador de
Solius, s'observa
dos exemplars de
primer hivern, el
20.II.
Citacions pendents
d’homologació pel
CR-SEO (CAC)*.

A l'abocador de Solius, s'observa dos exemplars de primer hivern, el 26.II.
Citacions pendents d’homologació pel CR-SEO (CAC)*.
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Gavià caspi x gavià argentat de potes roses_______________________________
Larus cachinnans x Larus argentatus
Estatus: pot ser que cada hivern ens visiti una petita quantitat d’exemplars no purs
procedents de la zona d’intergradació del gavià caspi amb l’argentat de potes roses.
El 23.I., a l'abocador de Solius, s'observa
un exemplar de primer hivern que sembla
tenir caràcters barrejats amb argentatus, tot
i que un expert polonès comenta que, per
ell està al límit de variació de cachinnans
(CAC)*.

El 30.I., a l'abocador de Solius, s'observa un
exemplar de primer hivern que sembla tenir
caràcters barrejats amb argentatus (CAC)*.

El 30.I., a l'abocador de Solius, s'observa un
exemplar de primer hivern que sembla tenir
caràcters barrejats amb argentatus (CAC)*.

Gavià caspi x gavià argentat ___________________________________________
Larus cachinnans x Larus michahellis
Estatus: pot ser que cada hivern ens visiti
una petita quantitat d’exemplars no purs
procedents de la zona d’intergradació del
gavià caspi amb l’argentat de potes roses.

El 29.I., a l'abocador de Solius, s'observa
un exemplar de primer hivern que sembla
tenir caràcters barrejats amb michahellis
(CAC)*.
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El 5.III., a l'abocador de Solius,
s'observa un exemplar de primer hivern
que sembla tenir caràcters barrejats
amb michahellis (CAC)*.

Gavians no identificats________________________________________________
Larus sp.
El 22.I, a l'abocador de Solius, s'observa un tercer hivern marcat amb anella de plàstic
verd amb inscripció blanca (96P3). Aquest ocell havia estat marcat a Rússia, a més
de 3.200 Km en línia recta. La colònia on va néixer és majoritàriament de gavià
argentat de potes roses (Larus argentatus) però també hi crien altres espècies com
gavià caspi (Larus cachinnans), una subespècie de gavià fosc (Larus fuscus heuglini)
i ocells mesclats. Aquest gavià ja havia estat observat els dies 08 i 26/01/09 a
Vilanova i La Geltrú. Tant la present
observació com les de 2009 només
permeten descartar que es tracti d’un
gavià argentat de potes roses (Larus
argentatus) (CAC).
El 22.I a l'abocador de Solius, s'observa
un gavià adult, de mida semblant a la
dels
gavians
argentats
(Larus
michahellis). La coloració de les parts
nues és rosa pàl·lid i mostren extenses
zones blanques a les puntes de les
primàries més llargues. Malgrat els ulls
clars podria tractar-se d’un gavià caspi
(Larus cachinnans) (CAC)*.

Els dies 29.I i 30.I, a l’abocador de
Solius, s’observa segles exemplars
adults amb els ulls foscos (CAC)*.
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El 30.I., a l'abocador de Solius, s'observa un
exemplar de primer hivern de mida petita, bec
una mica deformat i plomatge gastat, que podria
ser un gavià fosc (Larus fuscus) (CAC)*.

El 6.II a l'abocador de Solius,
s'observa un gavià de tercer hivern,
potallarg i esvelt amb marques blanques i negres completes a la punta de la quarta
primària. Podria tractar-se d’un gavià caspi (Larus cachinnans) (CAC)*.

El 22.X, a l'abocador de Solius,
s'observa una gavià quasi del tot
blanc. Les parts nues suggereixen que
es tracta d'un ocell de segon o tercer
any, però de quina espècie? (CAC)*.

Fumarell carablanc ___________________________________________________
Chlidonias hybrida
Estatus: migrador esporàdic sobre tot al pas de primavera, entre la primera quinzena
d’abril i la primera de maig. Al de tardor, només detectat la segona quinzena de juny.
Un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d’Aro, els dies 9.IV i 10.IV; tercera
observació a la vall del Ridaura. (CAC, ANA).
Dos exemplars als estanys de les Escoles de Platja d’Aro, el dies 30.IV(CAC).
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Un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d’Aro, els dies 23.VI i 24.VI (ANA,
CAC).

El 12/08/11, catorze exemplars als estanys de les Escoles de Platja d'Aro; xifra rècord
a la vall (RMT)*.
Fumarell negre _______________________________________________________
Chlidonias niger
Estatus:
migrador
esporàdic,
especialment durant el pas de
primavera, a finals d’abril. Durant el
pas de tardor s’ha detectat entre
finals d’agost i primers de setembre
Un exemplar, el 25.IV, als estanys
de les Escoles de Platja d’Aro
(RMT)*; l’endemà, dos (JRG); quarta
citació d’aquesta espècie a la vall.
Un exemplar als estanys de les
Escoles de Platja d'Aro el 28/04/11
(JRG).
El 12.VII, catorze exemplars als
estanys de les Escoles de Platja
d'Aro; xifra rècord a la vall (RMT).
Xatrac becllarg _______________________________________________________
Sterna sandvicensis
Estatus: migrador i hivernant regular. Detectat de finals de juliol a mitjans d’abril.
Un adult i un primer any, al port de Sant Feliu de Guíxols el 23.VII; primera observació
postnupcial (CAC).
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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 17.IV i 25.IV a l'abocador de
Solius, s'hi observa un exemplar, fet
bastant rar a aquest indret (CAC)*.

Tudó _______________________________________________________________
Columba palumbus
Estatus: resident sedentari, migrador i hivernant abundant.
Més de cent exemplars als estanys de les Escoles de Platja d'Aro el 24.IX (CAC,
ANA).
Tórtora turca _________________________________________________________
Streptopelia decaocto
Estatus: resident sedentari, abundant.
Tórtora _____________________________________________________________
Streptopelia turtur
Estatus: migrador i nidificant escàs,
present de mitjans d’abril a finals
d’agost.
L’1.V, un exemplar a la bassa del
Dofí de Castell d’Aro; primera
observació prenupcial (RMT)*.
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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 les
palmeres dels jardins Juli Garreta
de Sant Feliu de Guíxols; a aquest
darrer indret, el 17.XII, s’hi observa
un mínim de dotze exemplars
(CAC)*.

Cucut _______________________________________________________________
Cuculus canorus
Estatus: migrador i reproductor escàs. Les primeres observacions es produeixen a
mitjans de març. La població d’aquesta espècie ha patit una espectacular davallada
els darrers anys, passant de ser comuna a escassa.
Un exemplar a Tallades, el 22.IV: primera observació prenupcial (CAC).
Tres exemplars al pla de Solius, el 25.VIII (JRG).
Òliba _______________________________________________________________
Tyto alba
Estatus: resident nidificant escàs.
Una parella cria al tram final del Ridaura (JRG).
Xot _________________________________________________________________
Otus scops
Estatus: migrant i nidificant escàs, present de primers de març a mitjans d’agost.
Dos exemplars prop de l’IES Ridaura, a Castell d’Aro, el 3.III: primera observació
prenupcial (JRG).
Duc ________________________________________________________________
Bubo bubo
Estatus:
resident
nidificant
relativament abundant.
La població d’aquesta espècie a la
vall sembla estabilitzada al voltant
de les cinc o sis parelles.
A primers d’any, detectats set
territoris, el que podria suposar de
cinc a set parelles reproductores
(JRG).
EA finals de gener, un exemplar a la
barana del terrat d’una casa del
carrer Baixada dels Metges de Sant
Feliu de Guíxols (DM, JRG).
El 2.II o 3.II, un possible exemplar
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als apartaments Kosidlo (prop de la seu de la Policia Municipal) de Platja d’Aro
(VGK).
El 15.II, una parella a la zona de can Barceló, de Castell d’Aro (JRG).
El 22.II, una parella a una cala de Sant Feliu de Guíxols (GG).
Un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d’Aro, el 26.II (CAC).
Una parella cova a una cala de Sant Feliu de Guíxols, el 5.III (JRG).
Un exemplar a un penya-segat de Sant Feliu de Guíxols, els dies 25.IV i 27.IV (RMT,
JRG).
Un exemplar vora Pedralta, el 4.IX (JRG).
El 7.X, un exemplar mort atropellat a Santa Cristina d'Aro (JRG)*.
El 8.XII, un exemplar a un penya-segat de Sant Feliu de Guíxols (RMT).
Mussol comú ________________________________________________________
Athene noctua
Estatus: resident nidificant escàs.
Gamarús ____________________________________________________________
Strix aluco
La població d’aquesta espècie ha patit una gradual davallada els darrers anys,
passant de ser escassa a molt escassa.
Estatus: resident nidificant escàs.
El 5.IV, un exemplar al terme municipal de Santa Cristina d’Aro (RCA).
El 4.V, un exemplar canta al barri de Crota, a Castell d’Aro (JRG).
Mussol banyut _______________________________________________________
Asio otus
Estatus: poc estudiat, podria tractar-se d’un nidificant molt escàs.
Enganyapastors ______________________________________________________
Caprimulgus europaeus
Estatus: migrador i nidificant relativament abundant, present de la primera quinzena
de maig a la segona de setembre.
El 13.V, almenys un exemplar entre can Perera i can Barella, a Panedes, Llagostera
(CAC).
El 20.VI, almenys un exemplar al peu dels Carcaxells (JRG).
El 12.VII, un exemplar al pla de Castell d’Aro (JRG).
El 12.XI, un exemplar sense taques blanques a les ales i a la cua (femella i/o juvenil),
a Tallades, en una data excepcionalment tardana per l'espècie (JBL).
Ballester ____________________________________________________________
Apus melba
Estatus: migrador i estival relativament abundant, present de primers de març a
mitjans d’octubre.
Abundant durant els passos migratoris i a les muntanyes de Gavarres i Ardenya,
Aquest any se n’ha confirmat la cria als contrapesos d’unes grues de construcció, a
Sant Feliu de Guíxols, on se sospita que ja s’havien reproduït l’any passat (JRG)..
El 23.V, quatre exemplars al voltant de l’edifici Beach Palace, a la desembocadura del
Ridaura (JRG).
El 12.VII, un exemplar a la desembocadura del Ridaura (JRG).
Els dies 5.VIII i 16.VIII, sis exemplars a la desembocadura del Ridaura (CAC).
El 22.IX, un exemplar entra al contrapès d'una grua de Sant Feliu de Guíxols (DM).
El 4.X, sis o set exemplars entren als contrapesos d'unes grues de construcció de
Sant Feliu de Guíxols (DM).
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El 9.XI, encara dos exemplars entren als contrapesos d'unes grues de construcció de
Sant Feliu de Guíxols (DM).
Falciot negre _________________________________________________________
Apus apus
Estatus: migrador i nidificant relativament abundant, present de finals de març a
mitjans de setembre.
El 30.III, primers exemplars a Sant Feliu de Guíxols (CAC).
Falciot pàl·lid ________________________________________________________
Apus pallidus
Estatus: estival i migrador molt escàs, present de primers d’abril a finals d’octubre.
Almenys dos exemplars a l’abocador de Solius, el 14.V (CAC).
El 24.VII, almenys un exemplar a la punta de Mulà de Sant Feliu de Guíxols (CAC).
El 12.VIII, presència a la zona del Cavall Bernat, a Platja d'Aro (XH).
El 20.VIII, un estol més o menys laxe, d'almenys seixanta exemplars sobre el puig de
les Bateries, que marxa en direcció nord; xifra rècord a la vall. (ADG).
El 17.IX, almenys dos exemplars a Sant Feliu de Guíxols (CAC).
El 9.X, un exemplar al passeig dels Guíxols, de Sant Feliu de Guíxols (CAC).
L'11.X, un exemplar a la desembocadura del Ridaura (Jaume Ramot García).
Blauet ______________________________________________________________
Alcedo atthis
Estatus: migrador i hivernant escàs. Detectat des de la segona quinzena de juny fins
la primera d’abril.
Observacions hivernals d’almenys
un exemplar als estanys de les
Escoles de Platja d’Aro i a la
desembocadura
del
Ridaura;
aquest any la darrera observació
prenupcial es produí el 15.III (CAC,
ANA, RMT, JRG).
Un exemplar al tram final del
Ridaura el 16.VI; primera i
primerenca observació postnupcial
(JRG).
Observacions
espaiades
d’un
exemplar a la bassa del Dofí de
Castell d’Aro de l’11.VII al 3.XII; dos els dies 20.VIII i 2.XI (JRG, RMT, CAC)*.
Del 17.VII a final d’any, un o dos exemplars als estanys de les Escoles de Platja
d’Aro; tres el 19.XI (JRG, ANA, CAC, RCA, XM, MDC).
A la desembocadura del Ridaura, diverses observacions d’un exemplar o dos del
23.VII a final d’any (CAC, JRG, RMT, XM, MDC, AMP, ANA).
El 16/10/11, un exemplar al passallís de can Bada, al Ridaura (JRG).
Abellerol ___________________________________________________________
Merops apiaster
Estatus: migrador relativament abundant i nidificant cada vegada més escàs, present
de primers d’abril a la segona quinzena d’octubre.
Primera observació prenupcial sobre el mas Sicars i el mas Nou, a Castell d’Aro, el
3.IV (AMP)
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Gaig blau ____________________________________________________________
Coracias garrulus
Estatus: migrador molt escàs i
irregular. Dos terços de les
observacions
es
concentren,
principalment, durant el mes de
maig.
El 2.V, un exemplar aI camí que
mena al camp de futbol de l’Aro.
(JBL, JRG, LHM)*.
El 15.V, s'observa un exemplar a
Panedes, Llagostera. (PFL)
El 28.V, s'observa un exemplar a
prop de can Barella, a Panedes,
Llagostera. (CAC)
Un exemplar a Solius, el 6.VI (JRG).
El 14.VIII, s'observa dos exemplars
aturats a un cables davant del mas Alou, a Panedes, Llagostera (ACH).
Puput _______________________________________________________________
Upupa epops
Estatus: nidificant cada vegada més escàs i hivernant regular (només es recull dades
de desembre i gener), encara que escàs.
El 15.I, un exemplar al costat del camp de futbol de Castell d’Aro (AMP).
El 29.I, dos exemplars a Castell d’Aro (ANA).
El 3.XII, un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro (ANA).
El 8.XII, dos exemplars al pla de Santa Cristina d'Aro (RMT).
El 9.XII, dos exemplars junts a la urbanització de Can Manel (JRG).
L'11.XII, un exemplar a la desembocadura del Ridaura (CAC).
El 17.XII, un exemplar a punta Prima. (CAC).
El 18.XII, un exemplar a l'aparcament d'autocaravanes, al costat dels estanys de les
Escoles de Platja d'Aro (CAC).
Els dies 25.XII i 26.XII, un exemplar a la desembocadura del Ridaura (CAC).
El 31.XII, un exemplar a Castell d'Aro (ANA).
Colltort _____________________________________________________________
Jynx torquilla
Estatus: poc conegut, podria tractar-se d’un migrador esporàdic.
Un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d’Aro, el 23.IV; tercera observació a
la vall del Ridaura (CAC); la darrera datava de 1997(Alvarez, 1999).
Picot verd ___________________________________________________________
Picus viridis
Estatus: resident nidificant relativament abundant.
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Picot garser gros _____________________________________________________
Dendrocopos major
Estatus:
resident
nidificant
relativament abundant.
El 6.III, una parella copula a can
Tirants, a Castell d'Aro. (AMP)*.
El 4.IX una femella als estanys de les
Escoles de Platja d'Aro, als arbres
secs del costat de la carretera;
primera observació de l'espècie a
aquest indret (CAC).

Picot garser petit _____________________________________________________
Dendrocopos minor
Estatus: hivernant escàs i localitzat. No s’ha constatat la cria a la vall.
Un exemplar a la pollancreda del molí d’en
Calvet, a Castell d’Aro, el 17.III (JRG).
Dos exemplars a la pollancreda de davant de
can Provensal, el 28.III (CAC).
Dos exemplars a la pollancreda de davant de
can Provensal, el 20.VII (JRG). Un exemplar al
mateix lloc, el 23.VII (CAC).
Un exemplar a la pollancreda de davant de can
Provensal, el 9.IX (CAC).
Un mascle a la pollancreda de davant de can
Provensal, el 18.IX (CAC).
Almenys, un exemplar a la pollancreda de
davant de can Provensal, el 25.IX (CAC).
Un mascle i una femella a la pollancreda de
davant de can Provensal, el 18.X (RMT)*.
Un mascle o dos a la pollancreda de davant de
can Provensal, el 31.X (CAV).
El 2.XI, un exemplar a la pollancreda de can Calvet, a Castell d'Aro (JRG).
El 17.XI, un exemplar prop de can Ramot, a Castell d'Aro (JRG).
El 30.XI, una femella a la pollancreda de can Provensal, a Santa Cristina d'Aro (RMT).
El 8.XII, un exemplar a la pollancreda de davant de can Provensal (RMT).
El 30.XII, un mascle a la basa del Dofí de Castell d’Aro (RMT).
Cogullada vulgar _____________________________________________________
Galerida cristata
Estatus: present tot l’any. No massa abundant.
Cotoliu ______________________________________________________________
Lullula arborea
Estatus: present tot l’any, escassa i localitzada.
Present a l’abocador de Solius, a Tallades, als voltants del puig Portugal i al pla de
Panedes (CAC).
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Alosa vulgar _________________________________________________________
Alauda arvensis
Estatus: migrant i hivernant escàs,
detectat de primers de novembre a la
segona quinzena de març.
Un vol d’una dotzena d’exemplars
prop de can Barella, a Panedes,
Llagostera, des del 31.X a final d’any
(CAC)*.

Oreneta de ribera _____________________________________________________
Riparia riparia
Estatus: migrant no massa abundant. Detectada de primers de març a finals de juny i
de la segona quinzena d’agost a mitjans d’octubre, amb una dada de finals de juliol.
El 15.III, als estanys de les Escoles de Platja d'Aro, s'observa una vintena
d’exemplars barrejats amb un grup d'orenetes vulgars (Hirundo rustica); primera
observació prenupcial (JRG, CAC, LHM).
El 15.V s’observa als estanys de les Escoles de Platja d'Aro; darrera citació
prenupcial (CAC).
El 24.VII, almenys un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro; primera
citació postnupcial (CAC).
El 24.IX, uns deu exemplars als estanys de les Escoles de Platja d’Aro; darrera citació
postnupcial (CAC).
Roquerol ____________________________________________________________
Ptyonoprogne rupestris
Estatus: hivernant escàs i localitzat, present
de finals d’octubre a primers d’abril.
Dormidor d’una cinquantena d’exemplars a
la zona de l’edifici Beach Palace, situat a la
desembocadura del Ridaura; el
27.III
encara se n’hi observa (CAC).
El 3.IV tres exemplars als estanys de les
Escoles de Platja d'Aro; darrera citació
prenupcial (CAC).
El 15.IX una vintena d’exemplars als estanys
de les Escoles de Platja d'Aro; primera
citació postnupcial (JRG).
El 18.IX una trentena d’exemplars als
estanys de les Escoles de Platja d'Aro
(CAC).
Uns cent cinquanta exemplars a la zona de
l’edifici Beach Palace, a la desembocadura
del Ridaura, el 24.IX (CAC).
El 21.X, quatre exemplars a un penya-segat entre Sant Feliu de Guíxols i Tossa de
Mar. (RMT, JRG).
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A partir del 22.X diversos d’exemplars a la desembocadura del Ridaura (CAC, JRG,
AMP).
Els dies 24.XII i 26.XII, un centenar d'exemplars a la desembocadura del Ridaura
(CAC)*.
Oreneta vulgar _______________________________________________________
Hirundo rustica
Estatus: migrant abundant i nidificant cada vegada més escàs, detectat de la primera
quinzena de febrer a la segona d’octubre.
Un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro, el 26.II; primera observació
prenupcial (CAC).
El 18.IX, més de mil exemplars a la bassa del Dofí de Castell d’Aro, aturades per la
pluja i el vent (JRG).
El 2.XI, uns deu exemplars a la desembocadura del Ridaura; data molt tardana per
l’espècie (RMT).
El 5.XI, dos exemplars als estanys de les Escoles de Platja d'Aro; quatre el 6.XI;
dates molt tardanes per l'espècie (RCA).
Oreneta cuablanca ____________________________________________________
Delichon urbicum
Estatus: migrant abundant i nidificant cada vegada més escàs, detectat de primers de
març a finals d’octubre.
Almenys dos exemplars als estanys de les Escoles de Platja d'Aro, el 5.III; primera
observació prenupcial (CAC).
El 22.XI, un exemplar barrejat amb un estol de roquerols (Ptyonoprogne rupestris), als
estanys de les Escoles de Platja d'Aro; data molt tardana per l'espècie (RMT).
Oreneta cua-rogenca __________________________________________________
Cecropis daurica
Estatus: migrant i nidificant escàs, detectat de la primera quinzena de febrer a la
finals d’octubre.
Un exemplar al Ridaura, a l’alçada dels estanys de les Escoles, el 15.III; primera
observació prenupcial (LHM).
No menys de dos exemplars al Ridaura, a l’alçada dels estanys de les Escoles, els dies
18.IX i 20.IX; quatre el 24.IX (CAC, ANA).
Titella _______________________________________________________________
Anthus pratensis
Estatus: migrador i hivernant abundant, present de mitjans d’octubre a primers d’abril.
El 16.X, un exemplar a l'abocador de Solius; primera citació postnupcial (CAC).
Cuereta groga ________________________________________________________
Motacilla flava
Estatus: migrador relativament abundant, sobre tot durant el pas primaveral, que
s’estén de mitjans de març a finals de maig; al de tardor, s’ha detectat de finals
d’agost a finals d’octubre.
Un mascle als estanys de les Escoles de Platja d’Aro, el 12.III; primera observació
prenupcial (CAC, JRG).
L’1.V s’observa als estanys de les Escoles de Platja d'Aro; darrera citació prenupcial
(CAC).
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Cuereta citrina _______________________________________________________
Motacilla citreola
Nova espècie a la vall.
Estatus: Accidental.
Els dies 4.IV i 5.IV un mascle a la
desembocadura
del
Ridaura
(RMT)*; primera citació a la vall,
pendent d’homologació pel CRSEO.

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, detectat des de mitjans d’octubre a la
segona quinzena d’abril.
L'1.I, no menys de quatre exemplars prop de la font del Ferro, a Castell d'Aro (JRG).
Pit-roig _____________________________________________________________
Erithacus rubecula
Estatus: nidificant escàs i migrador i hivernant abundant.
El 26.III s’observa el darrer exemplar, abans de l’estació reproductora, a l’abocador de
Solius (CAC).
El 17.IX s’observa el primer exemplar, després de l’estació reproductora, a l’abocador
de Solius (CAC).
Rossinyol ___________________________________________________________
Luscinia megarhynchos
Estatus: migrador i nidificant relativament abundant, detectat de primers d’abril a finals
de setembre.
Primers cants sentits a Castell d’Aro, el 9.IV; primera observació prenupcial (JRG).
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Cotxa blava __________________________________________________________
Luscinia svecica
Estatus: migrador molt escàs, molt
afectat per la desaparició de les
zones humides de la vall.
El 10.X una femella a la
desembocadura
del
Ridaura;
sisena citació a la vall (RMT)*. El
13.X la mateixa o una altra femella
al mateix lloc (RMT).
Els dies 17.X, 23.X, 27.X i 28.X un
mascle a la desembocadura del
Ridaura (RMT, CAC, JRG).
El 29.X una femella al Ridaura, a
l'alçada dels estanys de les
Escoles de Platja d'Aro (CAC)*.
El 5.XI un exemplar als estanys de
les Escoles de Platja d'Aro RCA).
Cotxa fumada ________________________________________________________
Phoenicurus ochruros
Estatus: nidificant i hivernant relativament abundant.
El 19.II s’observa el darrer exemplar, abans de l’estació reproductora, a l’abocador de
Solius (CAC).
El 2.X 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.
El pas de primavera va de mitjans
de març al primer de maig i el de
tardor, de les darreries d’agost a
mitjans d’octubre.
Els dies 3.IX i 25.IX, almenys dos
exemplars a Tallades, Santa
Cristina d’Aro; els dies 4.IX i 17.IX,
un (CAC)*.
El 2.X un exemplar a la bassa del
Dofí de Castell d’Aro (RMT, CAC).
El 2.X un exemplar a Romanyà de
la Selva (JRG).
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Bitxac rogenc ________________________________________________________
Saxicola rubetra
Estatus: migrador regular i escàs. Durant el
pas de primavera s’ha detectat de mitjans de
març a mitjans de juny i al de tardor, de
primers de setembre a primers d’octubre.
Un exemplar als estanys de les Escoles de
Platja d’Aro, el 24.IV; primera observació
primaveral (CAC).
Vuit exemplars junts a la desembocadura del
Ridaura el 28.IV (JRG).
Un exemplar als estanys de les Escoles de
Platja d’Aro, el 26.V (RMT).
Un exemplar als estanys de les Escoles de
Platja d’Aro, el 13.VI; darrera i molt tardana
observació primaveral (CAC).
Un exemplar a la desembocadura del
Ridaura, el 9.IX; primera observació
postnupcial (RMT).
Un exemplar als estanys de les Escoles de
Platja d’Aro, el 14.IX (JRG).
Un exemplar prop de la desembocadura del Ridaura, el 20.IX (CAC).
El 27.IX, un exemplar als camps erms de Solius, prop de la variant de Santa Cristina
d'Aro (JRG).
Els dies 17.X i 18.X un exemplar a la desembocadura del Ridaura; el 31.X un altre,
data molt tardana per l’espècie (RMT)
Bitxac comú _________________________________________________________
Saxicola rubicola
Estatus: present tot l’any.
Còlit gris ____________________________________________________________
Oenanthe oenanthe
Estatus: migrador regular i escàs.
Durant el pas de primavera s’ha
detectat de primers d’abril a
mitjans de maig i al de tardor, de
primers de setembre a mitjans
d’octubre.
El 28.IV, dos exemplars al dipòsit
d’aigua de Castell d'Aro; primera
observació primaveral (JRG).
El 3.V, dos exemplars als
estanys de les Escoles de Platja
d'Aro. (JRG)
El 6.V, tres exemplars a Sant
Elm; un el 7.V (RMT, CAC)*.
El 12.X, un exemplar a la
desembocadura del Ridaura
(CAC).
El 5.XI, un exemplar a l'abocador de Solius; data molt tardana per l'espècie (CAC).
65/81

ANUARI ORNITOLÒGIC DE LA VALL DEL RIDAURA (COSTA BRAVA), 2011

Merla blava __________________________________________________________
Monticola solitarius
Estatus:
present
tot
l’any,
relativament abundant, encara
que localitzat.
El 2.X un exemplar a l’abocador
de Solius; primera citació a
aquest indret (CAC)*.

Merla _______________________________________________________________
Turdus merula
Estatus: present tot l’any, abundant.
Tord comú __________________________________________________________
Turdus philomelos
Estatus: nidificant molt escàs i migrador i hivernant abundant.
Griva _______________________________________________________________
Turdus viscivorus
Estatus: nidificant molt escàs i hivernant escàs.
Presència hivernal, a primers i a final d’any, prop de can Barella, a Panedes,
Llagostera (CAC, RMT).
Almenys dos exemplars, a l'aiguabarreig de la riera de Solius i el Ridaura, el 30.V
(JRG)
El 25.IX, un exemplar a Tallades, Santa Cristina d’Aro; el 2.X, dos (CAC).
El 12.X, dos exemplars als estanys de les Escoles de Platja d'Aro; primera citació a
aquest indret (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.
Boscaler comú _______________________________________________________
Locustella luscinoides
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. Les observacions s’han
produït les primeres quinzenes de setembre i d’octubre.
Un exemplar a la desembocadura del Ridaura, el 9.IX; tercera observació a la vall
(CAC). No es detectava des de 1993 (Alvarez, 1999).
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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
30.IV (CAC).
Boscarla dels joncs ___________________________________________________
Acrocephalus schoenobaenus
Estatus: poc estudiat, podria
tractar-se d’un migrador molt
escàs, encara que regular, molt
afectat per la desaparició de les
zones humides de la vall.
El 10.X un exemplar a la
desembocadura
del
Ridaura;
vuitena citació a la vall (RMT)*.

Boscarla de canyar ___________________________________________________
Acrocephalus scirpaceus
Estatus: migrador relativament abundant i
nidificador molt escàs i localitzat. Les
primeres arribades es poden produir a finals
de març i s’ha detectat ocells en pas durant
la primera quinzena de novembre.
Primera observació prenupcial als estanys de
les Escoles, el 16.IV (CAC). Els cants durant
l’estació reproductora, al balcar del tram final
del Ridaura, són indici clar de nidificació
(CAC)*.
Dos exemplars a la desembocadura del
Ridaura els dies 24.IX i 25.IX; l’1.X, un
(CAC).
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Balquer _____________________________________________________________
Acrocephalus arundinaceus
Estatus: poc estudiat, podria tractar-se
d’un migrador molt escàs i irregular,
molt afectat per la desaparició de les
zones humides de la vall. A la
primavera, s’ha detectat d’abril a
primers de maig i només i ha una
dada del pas postnupcial, la segona
quinzena d’agost.
Un exemplar als estanys de les
Escoles, el 24.IV (CAC); no es
detectava a la vall des del 2005
(Alvarez-Cros, 2010).
Un o dos exemplars canten als
estanys de les Escoles, el 15.V (CAC).
Un exemplar als estanys de les
Escoles, el 12.VI (RCA).
Tallarol de casquet ___________________________________________________
Sylvia atricapilla
Estatus: present tot l’any, abundant.
Tallareta vulgar ______________________________________________________
Sylvia communis
Estatus: migrador escàs, encara que regular.
El 16.X, un exemplar al passallís de can Bada, al Ridaura (JRG).
Tallareta cuallarga ____________________________________________________
Sylvia undata
Estatus: present tot l’any, en nombre molt escàs i localitzat.
Un exemplar a l’abocador de Solius, el 19.II (CAC).
Un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d’Aro, el 20.II (CAC).
Tallarol de garriga ____________________________________________________
Sylvia cantillans
Estatus: migrador i nidificant, relativament abundant, present d’abril a octubre.
Tallarol capnegre _____________________________________________________
Sylvia melanocephala
Estatus: present tot l’any, relativament abundant.
Mosquiter pàl·lid _____________________________________________________
Phylloscopus bonelli
Estatus: migrador i nidificant escàs, detectat d’abril a agost.
Almenys un exemplar al costat de la bassa de can Duran del Gatellar, a Santa
Cristina d’Aro, l’1.V; primera observació prenupcial (CAC).
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Mosquiter xiulaire ____________________________________________________
Phylloscopus sibilatrix
Estatus: migrador regular, encara
que molt escàs. Només detectat a la
primavera, durant el mes d’abril i la
primera quinzena de maig.
Sengles exemplars a la urbanització
de S’Agaró i sota l’ermita de Sant
Elm, el 25.IV (RMT); no es detectava
a la vall des del 2005 (Alvarez-Cros,
2010).

Mosquiter comú ______________________________________________________
Phylloscopus collybita
Estatus: migrador i hivernant abundant. No se n’ha comprovat la cria, encara que no
es descarta.
Primers exemplars a la desembocadura del Ridaura, el 28.VIII (CAC).
Mosquiter de passa ___________________________________________________
Phylloscopus trochilus
Estatus: migrador regular. Detectat en pas durant el mes d’abril i de mitjans d’agost a
finals d’octubre.
Un exemplar a la desembocadura del Ridaura, el 23.VIII (CAC).
Reietó ______________________________________________________________
Regulus regulus
Estatus: migrador i hivernant escàs, detectat de finals de novembre a mitjans de
març.
El 7.I, dos 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. Detectat de finals d’abril i mitjans
de setembre, amb una dada excepcionalment tardana un 22 de novembre.
Observat un exemplar sota l’ermita de Sant Elm, el 25.IV; primera observació
prenupcial (RMT).
El 2.V, un exemplar a la bassa del Dofí de Castell d’Aro (RMT).
El 25.IX, un exemplar a Tallades, Santa Cristina d’Aro (CAC).
Mategatatxes ________________________________________________________
Ficedula hypoleuca
Estatus: migrador regular. Detectat de mitjans d’abril a la primera quinzena de maig i
de primers de setembre a mitjans d’octubre.
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Dos exemplars a Castell d’Aro, el 24.IV; primera observació prenupcial (JRG).
Un exemplar a la bassa del Dofí, el 15.IX; primera observació postnupcial (RMT).
Un exemplar prop de la desembocadura del Ridaura, el 20.IX (CAC).
Un exemplar a la bassa del Dofí, el 25.IX (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 blava _____________________________________________________
Parus caeruleus
Estatus: present tot l’any, abundant.
Mallerenga carbonera _________________________________________________
Parus major
Estatus: present tot l’any, abundant.
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.
Pica-soques blau_____________________________________________________
Sitta europaea
Nova espècie a la vall.
Estatus: migrador esporàdic.
Un exemplar prop del Ridaura al seu pas per Solius, el 4.IX (RCA). Primera
observació a la val.
Pela-roques _________________________________________________________
Tichodroma muraria
Nova espècie a la vall.
Estatus: es podria tractar d’un
migrador i hivernant molt escàs i
localitzat. De fet, hi ha dues citacions
molt a prop d'aquesta. Ambdues al
terme de Tossa de Mar: un exemplar
a unes roques del costat de la platja,
el 18.IV.1984 (Eigenhuis, 1985) i un
altre, entre cala Giverola i aquesta
vila, a primers d’abril de 1999
(Alvarez, 1999).
El 21.X, un exemplar arran de mar a
un penya-segat entre Sant Feliu de
Guíxols i Tossa de Mar; primera
observació a la vall (JRG, RMT)*.

70/81

ANUARI ORNITOLÒGIC DE LA VALL DEL RIDAURA (COSTA BRAVA), 2011

Raspinell comú ______________________________________________________
Certhia brachydactyla
Estatus: present tot l’any, relativament abundant.
Teixidor_____________________________________________________________
Remiz pendulinus
Estatus: migrador i hivernant esporàdic molt afectat per la desaparició de les zones
humides de la vall.
El 18.X, un exemplar a la desembocadura del Ridaura (JRG).
El 22.X, observat a la desembocadura del Ridaura (XM, MDC) (ICO, 2009-2011).
Oriol ________________________________________________________________
Oriolus oriolus
Estatus: migrador i estival en declivi. Detectat de la segona quinzena d’abril a finals
d’agost.
Almenys un exemplar al marge dret de la desembocadura del Ridaura, l’1.V; primera
observació prenupcial (CAC).
Escorxador __________________________________________________________
Lanius collurio
Estatus: migrador escàs, encara que regular durant el pas de tardor, de finals d’agost
a primers d’octubre.
Un exemplar juvenil a la pollancreda de davant de can Provensal, el 9.IX (CAC).
Botxí _______________________________________________________________
Lanius meridionalis
Estatus: migrador i hivernant molt escàs i
localitzat al pla de Panedes.
Del 12.X al 31.XII, un exemplar amb territori
establert a prop de can Barella, a Panedes
(CAC, RMT)*.
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Capsigrany __________________________________________________________
Lanius senator
Estatus: ha passat de ser un
migrador i nidificant relativament
abundant a migrador i nidificant molt
escàs, encara que regular. Detectat
entre el primer d’abril i la segona
quinzena de setembre.
El 28.VI, una parella amb polls a la
font del Gat de Castell-Platja d’Aro
(JRG)*.
Els dies 3.IX i 4.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.
Gralla _______________________________________________________________
Corvus monedula
No s’observava des del 2005, arran
de les molèsties causades (a la
primavera) o la desaparició (a la
tardor) del dormidor mixt situat a la
riera de Calonge (Alvarez-Cros,
2010).
Estatus: hivernant esporàdic.
Dos exemplars a l’abocador de
Solius, els dies 19.III i 20.III; primera
vegada que s’observa a aquest
indret (CAC).

Cornella negra _______________________________________________________
Corvus corone
Estatus: divagant escàs, amb citacions des de la segona quinzena de desembre a la
segona de juny.
A l’abocador de Solius, un exemplar el 6.III (CAC)*.
Un exemplar a l’abocador de Solius, el 7.V (CAC).
Un exemplar prop de can Barella, a Panedes, Llagostera, el 7.V (CAC).
Quatre exemplars a l’abocador de Solius, l’1.X (CAC).
El 29.X, cinc exemplars a can Barella, a Panedes; el 31.X, dos (CAC).
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Dos exemplars a l’abocador de
Solius, el 5.XI (CAC).
El 24.XII, dos exemplars a can
Barella, a Panedes (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.
El 2.IV vuit exemplars a l’abocador de
Solius (CAC).
El 26.IV dos exemplars a CastellPlatja d'Aro, un d'ells marcat (JRG)*.
No menys de catorze exemplars a
l'abocador de Solius, el 12.X; nombre
molt gran pel que s'anava veient; set,
el 16.X (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, ANA, RMT).
Estornell vulgar ______________________________________________________
Sturnus vulgaris
Estatus: present tot l’any, abundant, molt especialment a l’hivern.
El 31/10/11, entre can Perera i can Barella, a Panedes, un estol nombrós i lax vola alt;
de lluny semblava un estol d’orenetes. Devien caçar insectes voladors (CAC).
Pardal comú _________________________________________________________
Passer domesticus
Estatus: present tot l’any, abundant.
Pardal xarrec ________________________________________________________
Passer montanus
Estatus: present tot l’any, relativament abundant.
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Pinsà comú __________________________________________________________
Fringilla coelebs
Estatus: present tot l’any, abundant a l’hivern i nidificant escàs.
El 9.IV s’observa els darrers exemplars, abans de l’estació reproductora, a l’abocador
de Solius (CAC).
El 4.IX 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.
A primers de febrer es captura un exemplar a Sant Feliu de Guíxols; quarta citació
d'aquesta espècie a la vall (Comunicant: JRG).
Gafarró _____________________________________________________________
Serinus serinus
Estatus: present tot l’any, abundant.
Verdum _____________________________________________________________
Carduelis chloris
Estatus: present tot l’any, abundant.
Cadernera ___________________________________________________________
Carduelis carduelis
Estatus: present tot l’any, abundant.
Lluer _______________________________________________________________
Carduelis spinus
Estatus: migrant i hivernant, relativament abundant, detectat de finals de novembre a
finals de febrer.
L'1.XI, vuit exemplars a la desembocadura del Ridaura (AMP).
Passerell comú _______________________________________________________
Carduelis cannabina
Estatus: present tot l’any, escàs.
El 2.VIII, una parella al marge de
la C-31, passat Cal Padrí (JRG)*.
El 15.X, diversos exemplars a
Tallades (CAC).
El 22.X, observat als estanys de
les Escoles (XM, MDC) (ICO,
2009-2011).
El 31.X, un exemplar als estanys
de les Escoles (CAC).
Els dies 10.XII, 17.XII i 31.XII, un
estol prop de can Barella, a
Panedes (CAC).
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Gratapalles __________________________________________________________
Emberiza cirlus
Estatus: present tot l’any, relativament abundant.
Sit negre ____________________________________________________________
Emberiza cia
Estatus: migrant i hivernant, molt escàs, detectat de finals d’octubre a mitjans d’abril.
Hortolà _____________________________________________________________
Emberiza hortulana
Estatus:
migrant
esporàdic,
només detectat entre mitjans
d’abril i mitjans de maig.
El 17.IV s’observa un exemplar a
l’abocador de Solius (CAC)*.
Tercer registre d’aquesta espècie
a la vall, on no es citava des de
1988 (Alvarez, 1999)

Repicatalons _________________________________________________________
Emberiza schoeniclus
Estatus: migrant i hivernant, cada vegada més escàs i localitzat a causa de la
desaparició de les taques de canyissar de la vall. Presència des de mitjans d’octubre
a la primera quinzena d’abril.
El 13.X, dos exemplars a la desembocadura del Ridaura; primera citació postnupcial
(RMT).
Cruixidell ____________________________________________________________
Emberiza calandra
Estatus: migrant i nidificant, escàs.
Dos exemplars als estanys de les
Escoles de Platja d’Aro, on feia
temps que no s’observava (CAC)*.
El 31.XII, un exemplar prop de can
Barella, a Panedes (CAC).
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LLISTAT D’ESPÈCIES EXÒTIQUES
Cigne mut ___________________________________________________________
Cygnus olor
El 9.XII, un exemplar als estanys
de les Escoles de Platja d'Aro.
Llueix un 44 marcat al costat dret
del bec. Un exemplar marcat
igualment amb un 44 al bec va
ser trobat a primers de març de
2008 a Sant Feliu de Guíxols;
aquest exemplar va morir de
botulisme l'estiu d'aquell mateix
any (Alvarez-Cros, 2010) (CAC)*.

Oca egípcia __________________________________________________________
Alopochen aegyptiaca
Dos
exemplars
d’origen
desconegut
s’instal·len
als
estanys de les Escoles de Platja
d’Aro, el 17.II; el 26.IV apareixen
amb quatre polls, primera dada
de reproducció segura en llibertat
a la vall. L’11.V, s’observa els
adults sols, ja sense cap poll. El
22.VII segona llocada de tres
polls; el 29.VII, els polls ja han
desaparegut. Darrera observació,
el 22.X (JRG, RCA, CAC, AMP,
RMT, ANA)*.
Presència fins a final d’any. Els
dies 3.VII, 9.VII, 30.VIII, 4.IX, 6.IX
i 28.IX, apart de la parella resident, dos exemplars més (CAC, JRG, RMT, RCA).
El 16.X, quatre exemplars als estanys de les Escoles de Platja d’Aro (JRG).
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Tórtora domèstica ____________________________________________________
Streptopelia risoria
Un exemplar a can Juanals de Castell
d’Aro, el 5.VI (CAC)*.

Cacatua mimfa_______________________________________________________
Nymphicus hollandicus
El 26.VIII, un exemplar rere el nou edifici de l'ajuntament de Santa Cristina d'Aro
(JRG).
El 16.X, un exemplar al carrils bici, a l’alçada del restaurant Les Graelles, a Santa
Cristina d’Aro (JBL).
El 16.X, un exemplar al tram final del Ridaura (CAC).
Cotorra de Kramer ____________________________________________________
Psittacula krameri
El 7.I, dos exemplars a Sant Pol (CAC).
Un exemplar als estanys de les Escoles de
Platja d’Aro, el 17.IV (CAC).
Dos exemplars a Sant Pol, el 21.IV (CAC)*.
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Periquito____________________________________________________________
Melopsitacus undulatus
Del 5.IX al 9.IX, l’exemplar de la imatge a la
desembocadura del Ridaura, associat amb un
estol de pardal xarrec (passer montanus); del
15.IX al 25.X, l’acompanyà un altre de
coloració blava. A partir de ll’avors, fins l’1.XI
un únic exemplar (RMT, CAC, JRG, AMP, XM,
MDC)*.
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TAULA D’OBSERVADORS
CODI

OBSERVADOR

ACA

Àrea de Comunicació de l'Ajuntament de
Castell-Platja d'Aro
Alfons Delgado-García
Albert González
Àlex Massana Pernias
Aniol Negre Albertí
Carlos Alvarez Cros
David Bañeras Vives
David Miret
Dani Valverde Saubí
Eduard Casadevall
Enric Xalic
Gregorio García
Joan Alabau
Jordi Ensenyat
Josep Ma Bas Lay
Jaume Ramot García
Lluís Hugas Félez
Lluís Hugas Mulà
Manuel Alvarez Cros
Mireia Codina Diago
Manel Dinares Cistare
Ma Pilar Prats
Pere Bofill Arbusà
Ponç Feliu Latorre
Policia Municipal de Castell-Platja d'Aro
Raül Calderón Alvarez
Rosa Matesanz Torrent
Toni Sanllehí Bitria
Vito García Kosildo
Xavier Higueruelo
Xavier Llabres Torrent
Xavier Mañas

ADG
AG
AMP
ANA
CAC
DBV
DM
DVS
EC
EX
GG
JA
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JBL
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LHF
LHM
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MPP
PBA
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RMT
TSB
VGK
XH
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