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INTRODUCCIÓ
Aquest és el cinquè 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
a la resta d’anuaris, cal esmentar que s’ha passat a considerar tota la zona marina
front la costa de la vall i no només la franja de mar prospectable des de la costa. Així,
s’ha recuperat les observacions antigues fetes des d’embarcació, la qual cosa ha
suposat la incorporació de l’ànec negre (Melanitta nigra), com a nova espècie al
catàleg d’ocells de la vall del Ridaura.
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 en disposaran d’un exemplar en paper per oferir en règim de préstec.

ÀMBITS GEOGRÀFIC I TEMPORAL
A aquest document, per vall del
Ridaura, s’entén l’àrea de terreny
(uns 130 km2) compresa pels termes
municipals de Castell-Platja d'Aro,
Sant Feliu de Guíxols i Santa
Cristina d'Aro (amb la franja oriental
del terme de Llagostera) i la part de
mar enfront de la mateixa (Fig. 1).
Tal com figura al títol, l’espai
temporal abraça l’any 2012. En tot
cas però, al final del llistat general,
figura un apartat amb dades
interessants d’anys anteriors, que
per una o altra raó, no s’havien
considerat fins enguany
Fig. 1. Límits, en verd, de la vall del Ridaura
(Adaptat de: Generalitat de Catalunya, 2008)

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

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

-

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

-

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

-

Reproductiu: dades de nidificació a la zona.

-

Etològic: comportaments d’interès o poc habituals.

-

Morfològic: ocells amb formes o coloracions atípiques.

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

METODOLOGIA D’OBTENCIÓ DE DADES
La gran majoria de les dades prové de comunicacions personals, fruit d’una activitat
d’observació ornitològica regular i constant, encara que no professionalitzada.
Enguany s’ha consolidat l’activitat dels nous observadors.
Aquest any s’ha fet un repàs dels diaris de Jaume Ramot García, cosa que ha permès
recuperar força dades d’interès, una de les quals comporta la inclusió de la merla
roquera (Monticola saxatilis), com a nova espècie al catàleg d’ocells de la vall del
Ridaura. També s’ha revisat les dades dels Butlletins del Grup de Natura Sterna.
L’altra font d’obtenció de dades, correspon a les sessions de treball de diferents
projectes que s’han portat a terme a la vall, i que es comenten a continuació.
- Anellament científic d’ocells i control d’ocells anellats.
Es continua sense, pràcticament, activitat anelladora. En tot cas, es va marcar un poll
de duc.
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). Aquesta
activitat, com en altres anys, porta associada la lectura d’anelles d’altres espècies de
gavians, així com la detecció d’exemplars d’espècies escasses, com el gavià argentat
de potes roses (Larus argentatus) i el gavià caspi (Larus cachinnnans) o molt rares
com la gavina de Delaware (Larus delawarensis).
Com a nota excepcional d’aquest any, s’ha d’esmentar la lectura de l’anella d’un corb
(Corvus corax).
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- Projectes coordinats per l’Institut Català d’Ornitologia (ICO).
Durant el 2012, diverses persones han continuat amb els recorreguts pel Seguiment
dels Ocells Comuns de Catalunya (SOCC), integrat al Pan-European Common Bird
Monitoring Scheme (PECBMS), projecte impulsat per l’European Bird Census
Council, que engloba els seguiments d’ocells comuns realitzats en 25 països
europeus i genera tendències a escala europea per a 145 espècies d’ocells i
bioindicadors multiespecífics sobre l’estat dels hàbitats.
- Censos.
Com cada gener, s’ha participat en la realització del cens anual internacional d’aus
aquàtiques i marines hivernants, coordinat pel Departament de Medi Ambient i
Habitatge de la Generalitat de Catalunya.
- Altres.
Com altres anys, la recerca d’ocells marins des de la costa, ha estat més aviat
irregular i escassa.
Aquest any s’ha portat a terme un important esforç de seguiment de rapinyaires
diürns a l’Ardenya, a la primavera. Com a resultat, s’ha obtingut una bona quantitat de
dades de presència i, per tant, de cria possible d’aquesta mena d’espècies.
Per fi, s’ha de 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). En tot cas, la revisió de les caixes niu instal·lades l’any passat, ha donat
resultats negatius pel que fa a l’ocupació d’espècies de rapinyaires nocturns, tot i que
algunes de les caixes han estat ocupades per diferents espècies de passeriformes,
com mallerengues, estornells i pardals.

ESTRUCTURA
Les espècies d’aus detectades a la vall del Ridaura durant el 2012 es relacionen en
dues llistes. La primera, o llistat general, inclou les espècies de presència natural a
casa nostra. Com s’ha dit abans, al final d’aquest llistat hi ha una relació de dades
interessants d’anys anteriors. A la segona llista es relaciona les espècies exòtiques i/o
escapades de captivitat. Cal aclarir que, al llistat general s’ha inclòs espècies que,
malgrat ser exòtiques com el faisà (Phasianus colchicus) o la cotorreta de pit gris
(Myiopsitta monachus), mantenen poblacions autosuficients i/o provenen d’algunes
més o menys properes.
També s’inclou les observacions de gavians de les que no s’ha arribat a aclarir la
identificació específica i dels que mostren trets barrejats, que suggereixen mescla de
gens de diferents espècies.
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).
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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
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.
Aquest any s’ha inclòs algun gràfic per tal d’il·lustrar la presència anual d’algunes
espècies. S’ha de matisar que aquests gràfics fan referència al nombre d’ocells
observats per diferents observadors, sense discriminar si es tracta o no dels mateixos
ocells. En tot cas, donen una bona idea de la presència i, d’alguna manera, també del
nombre d’ocells presents.
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 2012 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.

RESUM DE L’ANY
Pel que fa a les particularitats d’aquest any 2012, es passa a enumerar, més o menys
cronològicament, les més significatives.
Abans de res, s’ha de remarcar la consolidació de l’important paper dels estanys de
Platja d’Aro com a espai on, durant tot l’any, es concentra la majoria dels ardeids i
anàtids de la vall i la major part de cabussets (Tachybaptus ruficollis) de la zona.
També és l’únic espai d’hivernada i reproducció de fotja vulgar (Fulica atra), espècie
que ha passat de tenir una presència esporàdica, a ser-hi present tot l’any. A aquest
indret hi fan escala la majoria d’espècies rares o escasses, i en nombre creixent. Per
exemple, només durant la primavera d’aquest any, s’hi ha observat més morells de
cap roig (Aythia ferina) i més fumarells carablancs (Chlidonias hybrida) que totes les
observacions juntes que es tenien documentades fins enguany. Tots aquests fets
evidencien la mancança d’aquesta mena d’espais a la vall i la importància
inqüestionable de la seva preservació. En aquest sentit, es pot remarcar la feina que
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està duent a terme l’ajuntament de Castell-Platja d’Aro junt amb el Grup de Natura
Sterna. Com a exemples d’aquesta col·laboració, es pot esmentar la creació d’un
calendari d’actuacions respectant determinades zones i determinats moments de
l’any. També l’acord arribat per a la ubicació i instal·lació de dos observatoris d’aus.
Queda però, molta feina per fer, com actuar sobre les espècies al·lòctones, tant
vegetals com animals, evitar la concentració de la crema de petards a la carretereta
que passa entre els estanys i el Ridaura, en plena època de cria, durant la revetlla de
Sant Joan o una remodelació de l’espai on prevalguin els criteris ecològics.
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. Es va
omplir a mitjans de febrer.
El dormidor d’esplugabous (Bubulcus ibis), format a finals d’agost, començament de
setembre del 2011 als estanys de les Escoles de Platja d’Aro, registrà màxims
hivernals de 130 exemplars. Altres espècies escasses a la vall, presents a final de
l’any 2011, continuaren la seva hivernada a primers del 2012. 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), la fotja
vulgar (Fulica atra), el becadell sord (Lymnocryptes minimus) o el becadell comú
(Gallinago gallinago). Per segon hivern consecutiu, la fotja (Fulica atra) va
protagonitzar una veritable hivernada, relativament important en nombre i sembla que
s’ha consolidat com a espècie resident, localitzada bàsicament, als estanys de les
Escoles de Platja d’Aro.
Durant la primera quinzena de
febrer, ens arribà una important
onada de fred, que prèviament
havia assolat el continent europeu.
Va haver-hi una feble nevada, forts
vents
de
tramuntana
i
temperatures molt baixes. De fet, a
l’estació meteorològica de Santa
Cristina d’Aro, es va enregistrar la
temperatura de -8.3ºC i vents de
quasi 87 km/hora (Ajuntament de
Santa Cristina d’Aro, 2012).
La bassa del Dofí es va glaçar, igual
que bona part dels estanys de les
Escoles de Platja d’Aro i, com es
pot veure a la imatge, les parts del
Ridaura amb aigües més somes i
quietes.
Aquests fenòmens meteorològics,
probablement, varen ser la causa
que s’assolissin xifres rècord de
xarxet (Anas crecca), polla d’aigua
(Gallinula chloropus) i corb (Corvus
corax) i que apareguessin espècies
poc comunes, com el tord ala-roig
(Turdus iliacus), el torlit (Burhinus oedicnemus), o el flamenc (Phoenicopterus
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roseus), amb la troballa d’algun ocell esgotat. També es va notar una entrada sobtada
de fredeluga (Vanellus vanellus) i gran quantitat de tord comú (Turdus philomelos).
Lligats o no a aquesta meteorologia, al febrer, es va observar, per primera vegada a
la vall, un exemplar de morelll de plomall (Aythya fuligula) i un de pelicà rosat
(Pelecanus rufescens) i, per segona vegada, un exemplar cigonya negra (Ciconia
nigra), un de tètol cuanegre (Limosa limosa) i un de gavina de Delaware (Larus
delawarensis).
En un altre ordre de coses, a finals de
febrer, es procedí a la instal·lació
d’una caixa niu per a òliba (Tyto alba)
al monestir de Sant Feliu de Guíxols i
una de xoriguer comú (Falco
tinnunculus), també al terme de Sant
Feliu de Guíxols. Aquestes operacions
varen 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.

A diferència de l’any passat, i encara que
l’esforç de prospecció ha estat una mica
inferior, aquest hivern no s’ha detectat cap
irrupció de gavians caspis (Larus cachinnans),
ni tampoc la presència d’altres anys de gavià
argentat de potes roses (Larus argentatus).
Pot haver contribuït a aquest fet el que s’hagi
canviat la metodologia de gestió dels residus al
l’abocador de Solius, amb un canvi d’ubicació
del dipòsit de deixalles i una reducció de l’àrea
i, sobre tot, del temps d’exposició.

A primers de març, s’observà un
episodi de mort simultània d’una
certa quantitat de gavians argentats
(Larus michaehllis), amb diversos
cadàvers als estanys de les Escoles
de Platja d’Aro, a la desembocadura
del Ridaura i a l’abocador de Solius,
sense causa coneguda. El fenomen
no semblà afectar a altres espècies
d’ocells ni es perllongà en el temps.
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Aquestes circumstàncies apunten a un possible enverinament. Aquesta mena
d’episodis ja s’han observat en anys precedents sense que se n’hagi descobert la
causa (Alvarez-Cros, 2012).
El dia 9.III, es va iniciar un incendi
forestal prop del monestir cistercenc
de Santa Maria de Solius. La
combinació de fort vent de
tramuntana amb l’estat de sequedat
del bosc, provocat per la sequera
hivernal, els freds extrems i les
tramuntanades del febrer, propicià
que el foc s’estengués ràpidament i
cremés, fins l’11.III, unes quatrecentes hectàrees d’alt valor ecològic,
al massís de l’Ardenya. A la vall, va
afectar almenys un niu de duc, a la
zona de roca Ponça.
Com a notes destacades de la migració de primavera s’ha de fer esment de les
primeres citacions a la vall de xibec (Netta rufina), de perdiu de mar (Glareola
pratincola) i de cornella emmantellada (Corvus corone cornix); de la segona de territ
de Temminck (Calidris temminckii), de la segona, tercera i quarta de territ tresdits
(Calidris alba), de les terceres citacions de rascletó (Porzana parva) i de paràsit
cuapunxegut (Stercorarius parasiticus) i de les quartes d’hortolà (Emberiza hortulana)
i de còlit ros (Oenanthe hispanica).
Pel que fa a la cria, per segon any consecutiu, la parella d’oques egípcies (Alopochen
aegyptiaca) va criar als estanys de les Escoles de Platja d’Aro i per tercer any ho va
fer la fotja vulgar (Fulica atra). Es detectà un poll volander de mussol banyut (Asio
otus) als horts de Castell d’Aro, la qual cosa constitueix la segona evidència de cria
d’aquesta espècie a la vall. D’altra banda, es detectà la presència, en època i lloc
adients, d’una parella d’àguila cuabarrada (Aquila fasciata), d’una o dues d’àguila
marcenca (Circaetus gallicus) i, almenys, d’una d’esparver vulgar (Accipiter nisus).
En tot cas, s’ha de fer
esment
de
l’enorme
pressió que suporten les
possibles
zones
de
nidificació
d’aquestes
espècies a casa nostra.
Per fer-nos-en una idea,
es mostren unes imatges
preses en el interval d’una
hora, durant una sessió de
seguiment,
en
plena
època de cria. A més d’un
paramotor en vol a menys
de 300 metres del terra,
cosa prohibida dins un EIN
(Generalitat de Catalunya,
1992), es va constatar la
presència de quads i
diversos motoristes, que no sempre circulaven per les pistes forestals i de suposats
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caçadors entrenant gossos. Escaladors, excursionistes, ciclistes i, perquè no,
ornitòlegs sumaven, amb la seva presència, el seu grau de pertorbació. Aquests fets
es varen posar en coneixement del corresponent Departament de la Generalitat de
Catalunya.

Malgrat que no es va arribar a confirmar la nidificació, es detectà la presència, en
època i lloc adients, d’una parella de martinet menut (Ixobrychus minutus) i, almenys,
d’una altra de cornella negra (Corvus corone). Al costat de l’abocador de Solius,
s’observà diverses còpules de milans negres (Milvus migrans). Al pla de Santa
Cristina d’Aro i al de Panedes es va fer observacions d’aligot comú (Buteo buteo)
durant tota l’estació reproductora. Malgrat que tampoc no es va confirmar la cria, es
va fer observacions d’espècies que feia anys que no es citaven a la vall, com el
tallarol emmascarat (Sylvia hortensis) i el trencapinyes comú (Loxia curvirostra).
Com en anys precedents, 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).
Durant la dispersió postnupcial, es va fer la segona observació a la vall d’ocell de
tempesta (Hydrobates pelagicus) i la segona, tercera i quarta de polla blava
(Porphyrio porphyrio), que podrien correspondre a un mateix exemplar adult, assentat
a la zona.
Es va tornar a 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) i, per primera
vegada, de l’agró blanc (Egretta alba).
Del 17 al 23 d’agost es va produir una onada de calor que, sumada als diversos
episodis precedents de temperatures altes molt elevades, configurarà un episodi de
calor tan intens i persistent com no es donava des de 2003, l’estiu més calorós
enregistrat mai a Catalunya (Generalitat de Catalunya, 2012a). A la vall, el 21 d’agost,
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es va assolir una temperatura màxima de 35.6ºC (Ajuntament de Santa Cristina d’Aro,
2012). L’elevada temperatura ambiental va afavorir la pujada de la temperatura de
l'aigua del mar, fins al punt que a l’Estartit, a una milla de les illes Medes, es va
enregistrar la temperatura més alta dels darrers 40 anys prop de la superfície del mar,
26,1 ºC. El rècord datava d’agost de 1994 i era de 26 ºC (Font: Josep Pascual).
Addicionalment el mes d’agost va ser un mes molt sec a casa nostra.
Possiblement afavorida per les altes temperatures ambientals i la manca de
precipitacions, durant la segona quinzena d’agost i el mes de setembre, va haver una
certa mortalitat d’ocells al tram final del Ridaura. Al començament de l’episodi, en un
sol dia, s’observà els cadàvers de quatre ànecs collverd (Anas platyrhynchos) i,
almenys, un cabusset (Tachybaptus ruficollis), probablement degudes a un brot de
botulisme, fenomen que se sol donar per aquestes dates. Avançat l’episodi, que es
perllongà durant els mesos de setembre i d’octubre, també va emmalaltir algun gavià
argentat (Larus michahellis), una oca egípcia (Alopochen aegyptiaca) i un corb marí
gros (Phalacrocorax carbo).

D’altra banda, aquesta meteorologia causà una baixada important del nivell d’aigua
dels estanys de les Escoles de Platja d’Aro. Això va provocar que, a finals d’agost,
primers de setembre, la majoria de les fotges residents abandonessin el lloc i,
almenys unes quantes, es traslladessin a la desembocadura del Ridaura. Després de
les pluges de mitjans de setembre, que recuperaren una mica el nivell d’aigua dels
estanys, alguns exemplars hi tornaren.
A primers de setembre es va fer la primera observació de territ gros (Calidris
canutus), la primera, durant el pas
de tardor, de territ tresdits (Calidris
alba), la segona i molt primerenca
de polla pintada (Porzana porzana)
i la quarta de falcó de la reina
(Falco eleonorae).

A mitjan d’aquest mes, es
començà a formar el dormidor
d’esplugabous (Bubulcus ibis) als
estanys de les Escoles de Platja
d’Aro i, el 3.X, es va assolir la xifra
de 230 exemplars..
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També durant el mes de setembre es va
detectar
una
activitat
que
semblava
definitivament eradicada a la nostra zona. Es va
sorprendre un individu fent alades, és a dir,
esventrant formiguers per capturar els individus
reproductors proveïts d’ales. Aquests animals es
mantenen vius fins l’hivern, moment en el que
s’empren com esquer de les ballestes, trampes
absolutament prohibides per caçar ocells,
matant-los.

A finals de setembre un piròman va calar foc
a diversos punts de la vall; un d’ells, l’extrem
oriental de la bassa del Dofí de Castell d’Aro,
al costat del parc de bombers.

Coincidint amb la diada mundial
dels ocells, el sis d’octubre,
l’Ajuntament de Castell-Platja
d’Aro va inaugurar les obres de
construcció de dos aguaits als
estanys de les Escoles de Platja
d’Aro,
amb
els
seus
corresponents accessos i el camí
que els uneix. Aquestes obres
havien estat començades a finals
de juliol.
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A primers d’octubre, i amb el suport de
l’Ajuntament de Castell Platja d’Aro, es portà a
terme una neteja i remodelació de la bassa del
Dofí de Castell d’Aro. Es retirà bona part de
vegetació invasora i es va enfondir la part est. Es
finalitzà l’actuació a mitjans de novembre.

També primers d’octubre, es detectà per primera vegada a la vall dos exemplars de
bec de corall cuanegre (Estrilda troglodytes), molt probablement escapats de
captivitat, ja que els petits nuclis reproductors establerts a Catalunya, més propers a
casa nostra, es troben a la província de Barcelona. D’altra banda, es va observar un
adult de gavià caspi (Larus cachinnans), dada sorprenentment primerenca. D’aquesta
mateixa espècie, a finals de novembre, es va observar un primer any, el que també
constitueix una dada primerenca si es té en compte que, fins a aquestes citacions, les
primeres observacions d’aquesta espècie no s’havien produït fins a la segona
quinzena de desembre. Per fi, a la segona quinzena d’octubre, es va abatre un
exemplar leucístic de merla de pit blanc (Turdus torquatus), segona citació segura
d’aquesta espècie a la vall.
L’octubre va ser un mes molt plujós a Catalunya (Generalitat de Catalunya, 2012b). A
mitjans de mes es va donar un episodi de llevant, que va fer pujar molt els nivells
hídrics. Coincidint amb aquest fet es va deixar de veure els exemplars de flamenc i de
polla blava que es venien observant feia més de tres setmanes i dos mesos,
respectivament.
El 28 d’octubre, coincidint amb una
forta tramuntanada, després d’un
dia plujós, es va donar un
espectacular pas de grues (Grus
grus) en direcció sud, amb la
detecció
d’uns
dos-cents
exemplars en diversos estols a
diversos llocs de la vall. Un dels
esbarts, de seixanta-nou individus,
constitueix el rècord d’exemplars
mai detectat a la vall. Aquest pas
intens també va ser detectat el
mateix dia a altres punts del litoral i
prelitoral català, on es va estimar
un trànsit de diversos milers
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d’exemplars (ICO, 2009-2012).
A mitjans de novembre, es detectà un cert pas de pinsà mec (Fringilla montifringilla)
amb tres citacions que resulten ser la cinquena, la sisena i la setena de la vall.
Aquest any s’ha recollit més citacions de cornella negra (Corvus corone) que totes les
observacions juntes que es tenien documentades fins enguany. De fet, s’ha citat tots
els mesos de l’any excepte l’agost. S’haurà de veure l’evolució en anys posteriors per
determinar si es tracta d’un vertader increment poblacional o d’un fet aïllat.
Per primera vegada a la vall es registrà l’hivernada de xivita (Tringa ochropus), ja que
un exemplar va romandre a la bassa del Dofí de Castell d’Aro, almenys des de finals
de setembre a final d’any. Fins enguany, tan sols s’havia detectat exemplars
divagants hivernals, que només feien estades curtes, de poques hores o pocs dies.
A primers de desembre es fa la primera citació hivernal d’agró blanc (Egretta alba), a
la vall del Ridaura.
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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.
Del 17.IV al 22.IV, un mascle als
estanys de les Escoles de Platja
d’Aro (RMT, JBL, JRG, CAC, CW,
OCV)*.

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 29.III, amb màxims de trentaun el 5.II, trenta-set, el 9.II i quaranta-tres el
12.III; xifres rècord a la vall (CAC, JRG, ANA,
RMT, JBL, RCA, FD, MFR)*.
El 31.I, dos exemplars a la desembocadura del
Ridaura; el 5.II, quatre (RMT, CAC).
Del 27.VII al 26.VIII, un exemplar als estanys
de les Escoles de Platja d’Aro; primera citació
postnupcial (CAC). De llavors a final d’any,
presència més o menys continuada, amb
màxims de divuit exemplars els dies 9.XII i
25.XII (CAC, RMT, ANA, JRG, RCA).
El 3.XII, onze exemplars al mig de la badia de Sant Pol (CAC).
El 27.XII, s’observa una còpula als estanys de les Escoles de Platja d’Aro (CAC).
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Ànec collverd ________________________________________________________
Anas platyrhynchos
Estatus: resident i nidificant
relativament comú.
El 4.I s’observa còpules als
estanys de les Escoles de Platja
d’Aro (JRG).
El 14.I, durant la realització del
cens d’aquàtiques, s’assoleix la
xifra rècord a la vall, de 224
exemplars (CAC).
El 18.IV, una parella amb petits a
la desembocadura del Ridaura;
primers pollets i molt tardans de la
temporada de cria (RMT)*.
Els dies 28.IX i 3.XII, s’observa
sengles còpules als estanys de les Escoles de Platja d’Aro (JRG, CAC); aquestes
còpules sense finalitat reproductora són un fet relativament habitual en aquesta
espècie i ja s’havia observat en altres ocasions (Alvarez-Cros, 2010a).
Ànec cuallarg ________________________________________________________
Anas acuta
Estatus: hivernant i migrant
especialment al pas de tardor; molt
escàs i irregular.
El 14.I, una femella als estanys de
les Escoles (CAC, ANA).
De l’11.III al 17.III, una femella a la
desembocadura del Ridaura i als
estanys de les Escoles (CAC,
RMT)*.
De l’11.X al 13.X, un exemplar als
estanys de les Escoles; el 14.X, el
mateix exemplar s’observa a la
bassa del Dofí (CAC, RMT, ANA,
CV).

Xarrasclet ___________________________________________________________
Anas querquedula
Estatus: migrant escàs i irregular,
sobre tot durant el pas prenupcial,
que s’estén de la primera quinzena
de març a primers de maig. Les
citacions postnupcials corresponen
al mes d’agost.
Del 10.III al 13.IV, un mascle als
estanys de les Escoles, l’1.III, dos
i els dies 12.III i 13.III, dos mascles
i una femella, els dies 14.III, 25.III i
28.III un mascle i del 15:III al 18.III
tres mascles i una femella (RMT,
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CAC, JRG, MFR, RCA, HMP, ACH)*.
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 13.III amb un
màxim de quatre exemplars del 4.I
al 2.III i cinc exemplars del 25.II al
29.II
(JRG, CAC, ANA, RCA,
RMT, JBL, FD, MFR)*.
Els dies 25.III i 28.III, una femella a
la desembocadura del Ridaura
(JRG, RMT).
L'1.IV, set exemplars (tres mascles
i quatre femelles), als estanys de les Escoles de Platja d'Aro; darrera citació
prenupcial (CAC, HMP, JRG, RMT, LHM).
El 22.VIII, un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro; primera citació
postnupcial (CAC).
Presència als estanys de les Escoles de Platja d'Aro i/o a la desembocadura del
Ridaura, del 6.IX al 28.X, amb un màxim de tres exemplars del 9.IX al 13.IX (CAC,
RMT, ANA, JRG, RCA).
El 24.XI, quatre exemplars als estanys de les Escoles de Platja d'Aro; de llavors a
final d’any, presència continuada amb un màxim de deu exemplars (un mascle i nou
femelles), el 27.XII (CAC, ANA, RMT, JRG).
Xibec_______________________________________________________________
Netta rufina
Nova espècie a la vall.
Estatus: migrador esporàdic.
El 22.III una parella als estanys de
les Escoles de Platja d'Aro (JRG)*.
Del 20.V al 25.V un mascle als
estanys de les Escoles de Platja
d'Aro (CAC, JRG, RMT).
Els dies 2.VI i 4.VI un mascle,
probablement el de la citació
anterior, als estanys de les Escoles
de Platja d'Aro (CAC, JRG).
D’aquesta espècie hi havia una
observació no segura d’una
femella a la bassa del Dofí de
Castell d’Aro, el 24.VIII.1990 (Alvarez, 1999).
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Morell cap-roig _______________________________________________________
Aythya ferina
Estatus: migrant molt escàs i
irregular.
Del 10.III al 15.III, una femella als
estanys de les Escoles de Platja
d'Aro; els dies 16.III i 17.III, dues
(CAC, RMT, JRG, MFR)*. De set
observacions, aquesta és la
primera que es detecta més d’un
exemplar a l’hora, a la vall.
El 31.III, una femella als estanys
de les Escoles de Platja d'Aro
(CAC, RMT).
L’1.IV, un mascle als estanys de
les Escoles de Platja d'Aro (CAC).
El 18.IV, un mascle als estanys de
les Escoles de Platja d'Aro (JRG).
El 9.V, un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro (LHM).
El 15.VI, un mascle a la desembocadura del Ridaura, que s’observa del 16.VI al 19.VI
als estanys de les Escoles de Platja d'Aro (JRG, RMT, CAC, AMG).
El 24.X, una parella als estanys de les Escoles de Platja d'Aro (RMT).
Morell de plomall_____________________________________________________
Aythya fuligula
Nova espècie a la vall.
Estatus:
divagant
hivernal
esporàdic.
Del 8.II al 24.II, un mascle de
primer hivern als estanys de les
Escoles de Platja d'Aro (JRG,
RMT, CAC, AMP)*

Perdiu roja __________________________________________________________
Alectoris rufa
Estatus: escassa però regular. Els seus efectius estan del tot determinats pels
alliberaments que realitza el col·lectiu de caçadors.
El 4.III, dos exemplars al càmping Riembau (JRG).
El 4.III, un exemplar cantant a uns camps del costat del camp de futbol de l’Aro (JBL).
El 14.IV, un exemplar a can Massachs, pujant a Tallades (CAC).
El 2.V, dos exemplars al pla de Solius (JRG, RMT).
El 30.V, un exemplar al pla de Solius (JBL).
El 21.VII, un exemplar a la font de l’Eucaliptus, sota Masnou (RMT).
El 17.VIII, set exemplars prop del Tennis d'Aro; els dies 2.IX, 26.X i 6.XI, vuit i els dies
19.IX i 4.X, dotze (JRG).
El 8.XII, un exemplar prop del puig Portugal (CAC).
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Guatlla ______________________________________________________________
Coturnix coturnix
Estatus: migrant molt escassa i irregular.
El 24.IV un exemplar col·lideix contra uns vidres del camí de ronda de S’Agaró (JV).
El 2.V se sent cantar un exemplar als camps de la vora de la bassa del Dofí, a Castell
d’Aro (EA).
Els dies 19.V i 26.V sent cantar un mínim de dos exemplars al pla de Panedes,
Llagostera (CAC).
Faisà _______________________________________________________________
Phasianus colchicus
Estatus: resident escàs. Els seus efectius estan del tot determinats pels alliberaments
que realitza el col·lectiu de caçadors.
El 3.III no menys de quinze exemplars (dos mascles i tretze femelles) festejant als
estanys de les Escoles de Platja d’Aro. S’observa una còpula (CAC).
El 17.III, una femella a l’abocador de Solius (CAC).
Aquest any, almenys s’ha reproduït als estanys de les Escoles de Platja d’Aro i als
horts de Castell d’Aro (CAC, JBL).
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.
El 5.II, no menys de vint-i-quatre
exemplars als estanys de les
Escoles de Platja d’Aro; el 4.III, uns
trenta-cinc (CAC, RCA).
Aquest any ha criat als estanys de
les Escoles de Platja d’Aro, als
estanys del golf de Mas Nou, a la
bassa del Dofí i a les basses de la
costa de l’Alou i de can Perera, a
Panedes, Llagostera, i, per primera
vegada, a la desembocadura del Ridaura. (CAC, JRG, RMT, ANA)*.
Baldriga cendrosa ____________________________________________________
Calonectris diomedea
Estatus: migrant regular, escassa a l’estiu.
Els dies 1.VII i 14.VII, alguns exemplars front la desembocadura del Ridaura (CAC).
Els dies 7.VII i 14.VII, encara dos exemplars front el port de Sant Feliu de Guíxols
(CAC).
El 22.VIII, diversos exemplars front la desembocadura del Ridaura (CAC).
El 27.X, diversos exemplars front la desembocadura del Ridaura (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.
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El 14.I uns deu exemplars front a la punta de Garbí (DVS, MCD).
El 19.V, front la desembocadura del Ridaura, s’observa diversos exemplars molt
aterrats (CAC).
El 17.VI, encara un exemplar front la desembocadura del Ridaura (CAC).
Baldriga mediterrània _________________________________________________
Puffinus yelkouan
Estatus: abundant durant els passos migratoris i a l’hivern; escassa a l’estiu.
El 14.I uns mil cinc-cents exemplars front a la punta d’en Bosch (JRG, RMT, ITR).
El 14.I uns seixanta exemplars front a la punta de Garbí (DVS, MCD).
El 14.I uns dos-cents setanta-cinc exemplars front la punta d’en Pau (JBL, CAC).
El 4.III uns cinc-cents exemplars front la platja Gran de Platja d’Aro (JBL, CAC).
El 13.III uns tres-cents exemplars front a la punta d’en Bosch (JRG, RMT).
El 31.III uns dos-cents exemplars front la platja Gran de Platja d’Aro (CAC).
Ocell de tempesta ____________________________________________________
Hydrobates pelagicus
Estatus: poc estudiat, probablement es tracti d’un migrant regular, encara que escàs.
El 16.VI, un exemplar, en vol costa amunt, front la desembocadura del Ridaura
(CAC); segon registre a la vall del Ridaura (Alvarez-Cros, 2010a).
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, un segon any front la
desembocadura
del
Ridaura
(CAC).
El 27.VI, quatre segons any i un
tercer front punta Prima. (JBL)
El 30.VI, un exemplar amb
plomatge d'adult i un segon any
front la desembocadura del
Ridaura (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 9.V, darrera observació prenupcial d’un exemplar, als estanys de les Escoles de
Platja d'Aro (RMT).
L’1.IX, cinc exemplars als estanys de les Escoles de Platja d'Aro; primera observació
postnupcial (CAC).
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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 28.VII, un exemplar juvenil a la platja Gran
de Platja d'Aro. L'ocell, aparentment esgotat,
que havia estat marcat com a poll a l’illa de
l’Aire, a Menorca, el 12.III.12, portava una
anella de plàstic blanc amb inscripció negra
J73 i va ser capturat i alliberat l’endemà
(JRG)*.

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.
Els dies 2.VI, 9.VI, 13.VI, 16.VI, 2.VII, 3VII,
6.VII, 10.VII i 25.VII, observacions d’una
femella i/o un mascle als estanys de les
Escoles de Platja d'Aro; els dies 17.VI, 23.VI,
30.VI, 12.VII i 20.VII, una parella (CAC, RMT,
JRG, JBL, ML)*.

Martinet de nit _______________________________________________________
Nycticorax nycticorax
Estatus: escàs però regular sobre tot durant els passos migratoris. Presència d’alguns
ocells estivals no reproductors.
Els dies 28.III i 29.III, dos exemplars als estanys de les Escoles de Platja d'Aro;
primeres citacions prenupcials (JRG, RMT, ACH).
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Els dies 11.IV i 18.IV, un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro; el
24.IV, tres (RMT, JRX, JRG).
El
22.IV,
un
adult
a
la
desembocadura
del
Ridaura
(CAC).
El 3.V, un exemplar a la basa del
Dofí de Castell d'Aro (JRG).
Del 14.V al 23.IX, darrera citació
postnupcial, presència més o
menys continuada als estanys de
les Escoles de Platja d’Aro, amb
màxims de tres exemplars els dies
2.VI, 20.VI i 20.VII, 10.VIII i 12.VIII i
quatre el 9.IX (JRG, RMT, CAC,
ANA, JBL, ML).
El 13.VII, un segon any a la bassa
del Dofí de Castell d'Aro (JRG)*.
Els dies 4.VIII, 20.VIII, 21.VIII, 22.VIII i 27.VIII , un juvenil a la desembocadura del
Ridaura; el 13.IX, tres exemplars (CAC, JRG, RMT).
Martinet ros _________________________________________________________
Ardeola ralloides
Estatus: escàs però regular sobre tot durant
els passos migratoris. Presència d’alguns
ocells estivals no reproductors.
El 7.IV, un exemplar als estanys de les
Escoles de Platja d'Aro; primera citació
prenupcial (CAC)*
Del 24.IV al 20.V, un exemplar als estanys
de les Escoles de Platja d'Aro (RMT, JRG,
CAC).
L’1.V, un exemplar, o el mateix de la
citació anterior, a la desembocadura del
Ridaura (RMT).
El 2.V, un exemplar als camps del costat de
la variant de Santa Cristina d'Aro (RMT).
El 29.V, dos exemplars prop de Penya
Seca (RMT).
El 2.VI, un exemplar als estanys de les
Escoles de Platja d'Aro (ANA).
El 8.IX, un exemplar als estanys de les
Escoles de Platja d'Aro; única citació
postnupcial (CAC).
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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.
Presència hivernal a l’abocador de Solius, amb un
màxim de 44 exemplars el 5.II (CAC).
Durant la realització del cens d’aquàtiques, el 14.I,
130 exemplars al dormidor dels estanys de les
Escoles de Platja d’Aro (JRG, RMT, ITR).
El 26.IV, encara vuitanta exemplars al dormidor
dels estanys de les Escoles de Platja d’Aro. A
partir d’aquesta data el nombre d’exemplars baixa
molt, per exemple, catorze exemplars el 9.V i
només cinc el 20.V. A diferència d’altres anys
però, es va observar presència d’uns pocs
exemplars durant tot l’estiu. (CAC, RMT, JRG,
ANA)*.
A mitjans de setembre, es torna a formar el dormidor als estanys de les Escoles de
Platja d'Aro. La matinada del 15.IX hi havia cinc exemplars, la del 16.IX ja n’hi havia
cinquanta-cinc, el 29.IX, cent trenta-un i el 3.X, dos-cents trenta (CAC, RMT, JRG).
El 10.XI, primers quatre exemplars de la temporada a l’abocador de Solius on, el 9.XII
s’assoleix un màxim de vint-i-cinc exemplars (CAC).
Martinet blanc ________________________________________________________
Egretta garzetta
Estatus: migrador i hivernant escàs i regular. Hi ha alguns ocells no reproductors
durant l’època de cria.
Presència
hivernal
a
la
desembocadura del Ridaura amb
un màxim de tres exemplars el
26.II, (CAC, RMT, FD, JRG, AMP).
Presència hivernal i primaveral als
estanys de les Escoles de Platja
d’Aro,
amb
màxims
d’onze
exemplars els dies 18.III, 21.III i
28.III i no menys de catorze el
30.IV, que es perllonga durant
l’estiu amb un màxim de cinc
exemplars els dies 8.VI i 8.VIII
(RCA, RMT, CAC, ANA, JRG,
MFR, FD, JBL, CW, OCV, LHM)*.
El 20.II un exemplar a la bassa del
Dofí de Castell d'Aro (JRG).
El 3.III, sis exemplars en migració activa, costa amunt, front la punta de Garbí de Sant
Feliu (CAC).
El 2.IV, dos exemplars prop de les Sofreres, a Sant Feliu de Guíxols (RMT).
El 9.V cinc exemplars en vol sobre el mar (JBL).
El 19.VIII, un exemplar a la bassa del Dofí de Castell d'Aro (CAC).
Entre setembre i final d’any, presència als estanys de les Escoles de Platja d’Aro,
amb màxims de quatre exemplars els dies 9.IX i 6.XI i cinc exemplars, el 28.X (CAC,
RMT, JRG, ANA, RCA).
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Del 13.IX al 6.XII, presència més o menys continuada d’un exemplar a la
desembocadura del Ridaura; els dies 14.IX i 15.IX, dos (RMT, CAC, ANA).
El 30.X, dos exemplars a la bassa del Dofí de Castell d'Aro (RMT).
El 6.XI dos exemplars al pont del Remei, sobre del Ridaura (JRG).

Fig.:2. Nombre d’ocells observats per dècada (ICO, 2009-2012).

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.
El 21.II, dos exemplars als estanys de les
Escoles de Platja d'Aro; els dies 29.II i 4.III,
un (RMT, RCA).
El 18.III, un exemplar a la desembocadura
del Ridaura (CAC).
Del 5.IV al 18.IV, un exemplar als estanys
de les Escoles de Platja d’Aro (CAC, JRG,
RMT, RCA, ACH, JBL, JRX).
El 2.VI, dos exemplars als estanys de les
Escoles de Platja d'Aro; del 3.VI a l’11.VI,
un (CAC, ANA, RMT)*.
Els dies 17.VI i 18.VI, un exemplar als
estanys de les Escoles de Platja d'Aro
(CAC, AMP, RMT).
Del 24.VI a l’11.VII, un exemplar als estanys
de les Escoles de Platja d'Aro ( RMT, CAC).
El 6.X, un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d’Aro ( CAC).
El 3.XII, un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d’Aro; primera citació
hivernal. (CAC).
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Bernat pescaire ______________________________________________________
Ardea cinerea
Estatus: migrador i hivernant escàs i regular. Hi ha alguns ocells no reproductors
durant l’època de cria.
La presència hivernal i primaveral
als estanys de les Escoles de
Platja d'Aro, amb màxims de set
exemplars el 7.II, nou el 21.II,
setze el 20.II i quinze els dies 10.III
i 28.III, es perllonga durant la l’estiu
amb un màxim de quatre
exemplars
el
28.VII,
cinc
exemplars els dies 8.VIII i 16.IX,
sis els dies 2.IX i 10.IX, set els dies
5.IX, 9.IX, 1.X, 8.X i 13.X, vuit el
7.IX i deu el 21.X (CAC, ANA,
RCA, RMT, JRG, JBL, LHM, CW,
OCV).
Els dies 14.I i 19.II, un exemplar a
la desembocadura del Ridaura
(CAC).
El 12.II, un exemplar entre can Barella i can Perera, a Panedes (CAC).
El 20.III (i alguns dies abans) un exemplar als camps de les antigues pomeres de
Santa Cristina d’Aro (JRG). Es torna a observar l’1.IV (CAC).
El 8.V, un exemplar a la bassa del Dofí de Castell d'Aro (JRG).
El 18.VIII, tres exemplars a l'abocador de Solius (CAC).
El 6.XI un exemplar al pont del Remei, sobre del Ridaura (JRG).
Presència continuada als estanys de les Escoles de Platja d’Aro, entre setembre i
final d’any, amb màxims de vuit el 7.IX i deu exemplars el 21.X, durant el pas de
tardor i cinc exemplars els dies 6.XI, 7.XII i 25.XII a l’hivern (ANA, JRG, CAC, RCA,
RMT, ANA, RCA).

Fig.:3. Nombre d’ocells observats per dècada (ICO, 2009-2012).
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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.
El 5.IV, un exemplar als estanys de les
Escoles de Platja d’Aro; primera citació
prenupcial (CAC)*. De llavors en endavant,
presència als estanys de les Escoles de
Platja d’Aro fins el 13.V, amb un màxim de
dos exemplars els dies 2.V i 13.V (CAC,
JRG, RMT, JRX, AMP).
Els dies 8.VI, 9.VI i 17.VI, un exemplar als
estanys de les Escoles de Platja d'Aro
(RMT, CAC, JRG).
El 15.VII, dos exemplars juvenils als
estanys de les Escoles de Platja d'Aro;
primera citació postnupcial (CAC).
Del 19.VII al 5.VIII, un exemplar als estanys
de les Escoles de Platja d'Aro (RMT, JRG,
JBL, ML).
Cigonya negra________________________________________________________
Ciconia nigra
Estatus: migrador esporàdic.
Un exemplar sobrevola els estanys
de les Escoles de Platja d'Aro, en
direcció Sud, el 13.II (RMT)*.
Segona citació d’aquesta espècie a
la vall (Alvarez-Cros, 2012).
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Cigonya blanca ______________________________________________________
Ciconia ciconia
Estatus: migrador escàs i regular. El 2009 dos
exemplars procedents d’un projecte de
reintroducció van hivernar a la vall.
El 9.V cinc exemplars en vol sobre Santa
Cristina d’Aro(JBL).
El 26.V, dos exemplars a l'abocador de Solius;
el 27.V, un (CAC).
El 3.IX, un exemplar cansat va parar al Magic
Park; en apropar-se la policia municipal, va volar
als estanys de les Escoles de Platja d'Aro on, el
5.IX encara hi era (XG, JRG, RMT)*.

Flamenc ____________________________________________________________
Phoenicopterus roseus
Estatus: migrador i divagant
hivernal, molt escàs i irregular.
El 5.II, dos exemplars adults a la
platja Gran de Platja d'Aro; marxen
en direcció Nord (PMC, JRG).
El 5.II, un exemplar adult esgotat, a
la Conca (JRG).
El 10.II, vuit adults i un jove, a Sant
Pol (JRG).
El 22.III, un estol d'uns vint
exemplars en vol en direcció nord
sobre el mar, front Sant Feliu de
Guíxols (JBC).
El 18.VII, un exemplar adult en vol, costa amunt, front la desembocadura del Ridaura
(RMT, JRG).
Del 28.IX al 14.X, un exemplar jove a la desembocadura del Ridaura; el mateix
exemplar dorm la nit del 29.IX al 30.IX als estanys i també hi passa els dies 13.X i
14.X; els dies 18.X i 20.X torna a ser als estanys (RMT, JRG, CAC, ANA, RCA)*.
El 13.X, cinc exemplars en vol costa amunt davant de Sant Pol, Sant Feliu de Guíxols
(JRG).
Aligot vesper ________________________________________________________
Pernis apivorus
Estatus: migrador regular.
El 19.IV, un exemplar a l’abocador de Solius (JRO).
El 21.V, sengles grups de quaranta-nou i trenta-dos exemplars a l’abocador de Solius
(JBL).
El 15.IX, un exemplar a Castell d'Aro (ANA).
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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
durant el període de cria, a l’abocador de Solius. Present des de primers de març fins
a finals de setembre.
El 4.III, un exemplar a l’abocador
de Solius; primera observació
prenupcial.
Aquest
exemplar
encalçava els gavians argentats
(Larus michahellis), provocant
desbandades generals. Aquesta
mena de comportament només
s’ha observat en exemplars en
migració primaveral (Alvarez-Cros,
2010b) i, pràcticament mai en els
exemplars estivals ni en migració
de tardor, als quals els gavians
ignoren (CAC).
El 12.III, un exemplar als estanys
de les Escoles de Platja d'Aro
(MFR).
El 18.III, una parella aporta material i copula al costat de l'abocador de Solius (CAC)*.
Els dies 14.IV i 15.IV, a l’abocador de Solius, s’observa sengles copules (CAC).
El 16.V, vint-i-nou exemplars a l’abocador de Solius; els dies 19.V i 27.V, no menys
de quaranta-quatre (JBL, CAC).
El 7.VII, el primer jove de l’any a l’abocador des Solius (CAC).
El 5.VIII, dos exemplars a l’abocador des Solius; darrera citació postnupcial (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
segona de maig i al de tardor, a l’octubre i
novembre. També s’observa algun divagant
hivernal
L’11.II, un exemplar a l'abocador de Solius
(CAC)*.
El 16.V, un exemplar prop del puig Portugal
(JBL).
El 30.V, un exemplar prop del restaurant Els
Tinars (JBL).
El 3.XI, un exemplar a la desembocadura del
Ridaura (RMT).
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Voltor comú _________________________________________________________
Gyps fulvus
Estatus: migrant i divagant hivernant molt escàs i irregular.
El 14.V, un exemplar sobrevola l'abocador de Solius (JBL).
El 28.X, un exemplar sobrevola el Cim d’Aro i Masnou (JBL, JRG).
Àguila marcenca _____________________________________________________
Circaetus gallicus
Estatus: espècie estival i migrant regular, encara que escassa. Present des de la
primera quinzena de març a mitjans de setembre. Malgrat les sospites i les
observacions en època reproductora, no s’ha arribat a confirmar la cria a la vall.
El 12.III, un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro; primera observació
prenupcial (MFR).
El 17.III, dos exemplars sobrevolen l'abocador de Solius (CAC).
El 6.IV, un exemplar fent l'aleta sobre Mas Nou, a Castell d'Aro. (CAC, MAC, JRG i
altres).
El 17.IV, un exemplar prop de Solius; el 24.IV, dos (RMT, JRG, JBL).
El 26.IV, quatre exemplars a l’hora prop dels Carcaixells; una parella fent vols
nupcials (JBL, JRO) .
El 3.V, tres exemplars a l’abocador de Solius; el 5.V, un, els dies 9.V i 14.V, dos
(JBL).
El 10.V, quatre exemplars prop del puig de les Cols (JBL).
El 20.V, dos exemplars prop de la Divina Pastora (JBL, JRG).
El 30.V, dos exemplars prop de Pedralta; l’1.VI, un i, més tard, un altre portant una
presa a les urpes (JBL).
El 15.VI, un exemplar als Carcaixells (JBL, XPV).
El 29.VII, un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro (ANA).
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.
El 18.III, una femella als estanys
de les Escoles de Platja d’Aro
(CAC, RCA).
Els dies 24.III, 25.III i 31.III, una
femella als estanys de les Escoles
de Platja d'Aro (ANA, JRG, RMT).
El 3.IX, una femella als estanys de
les Escoles de Platja d'Aro (RMT)*.
L'11.X, un exemplar prop de l'abocador de Solius (JBL).
El 28.X, una femella als estanys de les Escoles de Platja d'Aro (JRG, ANA).
El 3.XI, un exemplar a la desembocadura del Ridaura (RMT).
Astor _______________________________________________________________
Accipiter gentilis
Estatus: Malgrat el seu caràcter sedentari, no s’ha arribar a constatar la cria a la vall.
El 18.II, un exemplar encalça els gavians argentats a l’abocador de Solius (CAC).
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El 26.IV, una femella i un mascle prop dels Carcaixells (JBL, JRO).
El 30.V, un exemplar prop del restaurant Panedes (JBL).
L'11.X, un exemplar prop de l'abocador de Solius (JBL).
Esparver vulgar ______________________________________________________
Accipiter nisus
Estatus: sedentari molt escàs i
migrador
regular.
No
s’ha
comprovat la cria a la vall.
El 3.I, un exemplar a Castell d'Aro
(ANA).
Els dies 7.I, 15.I, 28.I, 26.II i 4.III,
una femella a la desembocadura
del Ridaura (CAC, FD).
Els dies 29.I, 19.II, 21.II, 6.III, 25.III,
13.IV, 16.IV i 20.IV, un exemplar
als estanys de les Escoles de
Platja d'Aro (CAC, JRG, RMT)*.
El 5.II, un exemplar prop del mas
Pla de Solius (CAC).
Els dies 5.II i 3.III, un exemplar
prop de can Barella, a Panedes (CAC).
El 5.II, un exemplar entre Castell d’Aro i el Masnou (RMT).
El 20.II, un exemplar a la pollancreda de can Provensal, a Santa Cristina d'Aro (JBL).
El 3.III, un exemplar volant a la costa de l'Alou (JRG).
El 4.III, un exemplar a uns camps del costat del camp de futbol de l’Aro (JBL).
L’11.III, un mascle caça una cuereta blanca prop de can Barella, a Panedes (CAC).
El 29.III, una femella caça cueretes blanques a l’abocador de Solius (JBL) .
El 26.IV, una parella fent vols nupcials prop del Montclar; el mateix dia, un exemplar
caça prop de can Llaurador, a Solius (JBL, JRO) .
El 4.V un exemplar prop del puig de les Cols (JBL).
Els dies 3.V, 5.V i 21.V, un exemplar a l’abocador de Solius; el 14.V, dos (JBL).
El 30.V, un exemplar prop del Montclar; el mateix dia, un exemplar prop de can
Llaurador, a Solius (JBL) .
L’1.VI, una parella prop de Pedralta (JBL).
El 15.VI, un exemplar a l’abocador de Solius (JBL, XPV).
El 5.VIII, un exemplar a Castell d’Aro (ANA).
El 8.IX, un exemplar al Tennis d’Aro (AMP).
El 16.IX un exemplar encalça estornells a Cal Rei, a Castell d’Aro (JRG).
El 22.IX, un exemplar a la desembocadura del Ridaura (CAC).
El 4.X, un exemplar al Tennis d’Aro (JRG).
El 5.X, un exemplar a la desembocadura del Ridaura (RMT).
Els dies 11.X i 16.X, un exemplar prop de l'abocador de Solius (JBL).
El 28.X, dos exemplars, a Panedes, Llagostera (CAC).
El 4.XI, un exemplar a la pollancreda de davant de can Provensal (RMT, JRG).
El 6.XI un exemplar, un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro (JRG).
El 6.XI, dos exemplars prop del Tennis d'Aro (JRG).
El 9.XI, un exemplar sobre Sant Feliu de Guíxols (ANA).
El 17.XI un exemplar a la desembocadura del Ridaura i un altre a la bassa del Dofí de
Castell d'Aro (CAC).
El 23.XII, un exemplar prop del Tennis d'Aro (JRG).
El 30.XII, una femella als estanys de les Escoles de Platja d'Aro (CAC).
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Aligot comú _________________________________________________________
Buteo buteo
Estatus: sedentari i migrador regular i hivernant relativament abundant.
Malgrat la presència al pla de Solius, a l’abocador de Solius i al pla de Panedes
durant l’estació reproductora, no s’ha comprovat la cria a la vall (CAC, JRG, JBL).
El 29.XII, a l'abocador de Solius, s'observa no menys de set exemplars junts jugant
amb el vent (CAC).
Àguila calçada _______________________________________________________
Aquila pennata
Estatus: migrant regular, encara
que escàs. També es detecta
algun divagant hivernal.
El 18.II, un exemplar de fase clara
a l’abocador de Solius (CAC)*.

Àguila cuabarrada ____________________________________________________
Aquila fasciata
Estatus: divagant molt irregular i
escàs.
Aquest any ha estat detectada en
hàbitat i època adequats per a la
reproducció.
Durant els mesos de març i abril, a
l'abocador de Solius, s’observa
diferents atacs a gavià argentat
(Larus michahellis) (CAC)*.

Xoriguer comú _______________________________________________________
Falco tinnunculus
Estatus: sedentari escàs, migrador regular i hivernant relativament abundant. Només
es recullen les dades durant l’època de cria.
A l’abril, una parella a la a la punta del Molà, de Sant Feliu de Guíxols (JRG, CAC,
RMT).
Detectada una parella en plena època de cria pels voltants dels Carcaixells (JRG,
RMT, JBL, JRO).
Aquest any torna a criar a la caixa niu del castell de Castell d'Aro; els polls neixen el
9.V (LHM).
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Falcó mostatxut ______________________________________________________
Falco subbuteo
Estatus: migrador regular. No s’ha comprovat la cria a la vall.
El 10.V, un exemplar prop del puig de les Cols que menja insectes i fa un picat sobre
un fringíl·lid (JBL).
El 30.V un exemplar prop de can Llaurador, a Solius (JBL).
L'11.X, un mínim de tres exemplars prop de l'abocador de Solius (JBL).
Falcó de la reina______________________________________________________
Falco eleonorae
Estatus: migrador esporàdic.
El 15.IX, un exemplar a la desembocadura del Ridaura; quarta observació d'aquesta
espècie a la vall (CAC).
Falcó pelegrí _________________________________________________________
Falco peregrinus
Estatus: sedentari i migrador
regular i escàs.
El 14.I, un exemplar a un penyasegat litoral de Sant Feliu de
Guíxols (JRG, RMT, ITR).
Els dies 14.II i 13.III, dos
exemplars a un penya-segat litoral
de Sant Feliu de Guíxols (JRG,
RMT).
Els dies 14.III i 15.III, un exemplar
a la desembocadura del Ridaura
(JRG, RMT)*.
Els dies 24.III i 16.IV, un exemplar
a l'abocador de Solius (JRG, JBA).
El 18.IV, un exemplar als
Carcaixells (JRG).
El 4.V, un exemplar a un penya-segat litoral de Sant Feliu de Guíxols; els dies 16.V i
29.V, dos (JBL, RMT).
El 9.V un exemplar sobre l’abocador de Solius (JBL).
El 14.V, un exemplar depreda sobre cotoliu (Lullula arborea) prop de l'abocador de
Solius (JBL).
El 16.V, un exemplar prop del puig Portugal (JBL).
El 30.V un exemplar prop de can Llaurador, a Solius (JBL).
L’1.IX, un exemplar a un penya-segat litoral de Sant Feliu de Guíxols (RMT).
El 8.IX, un exemplar a un altre penya-segat litoral de Sant Feliu de Guíxols, on
sembla que ha criat (JRG).
El 2.X, un exemplar a un penya-segat litoral de Sant Feliu de Guíxols (JRG).
El 18.XII, un exemplar a la desembocadura del Ridaura (RMT).
El 30.XII, 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 21.IV, amb un màxim de set exemplars el
18.III (CAC, ANA, JRG, RMT, RCA, FD, HMP,
LHM)*.
EI 17.I, un exemplar a la bassa del Dofí de
Castell d'Aro (RMT).
El 7.VIII, almenys un exemplar al Ridaura, a
l’alçada dels estanys de les Escoles de Platja
d’Aro; primera observació postnupcial (CAC).
De llavors fins a final d’any, presència
continuada a aquesta zona, amb un màxim de tres exemplars (CAC, RMT, ANA,
JRG).
El 26.XII un exemplar a la bassa del Dofí de Castell d'Aro (CAC).
Rascletó ____________________________________________________________
Porzana parva
Estatus: migrador esporàdic.
Un mascle als estanys de les
Escoles de Platja d’Aro, del 12.III al
5.IV (MFR, RP, HMP, CAC).
Tercera citació a la vall.
El 17.V, una femella morta als
estanys de les Escoles de Platja
d’Aro (JRG, RMT)*.
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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.
Del 10.III al 24.IV, un exemplar al
Ridaura, a l’alçada dels estanys de
les Escoles de Platja d’Aro (CAC,
JRG, RMT, LHM, HMP)*.
El 28.III, un exemplar a la
desembocadura
del
Ridaura
(RMT).
El 5.IX, un exemplar a la
desembocadura del Ridaura; data
molt primerenca (RMT).
Polla d’aigua _________________________________________________________
Gallinula chloropus
Estatus: resident sedentari, relativament abundant.
El 17.II, no menys de vuitanta-set exemplars al Ridaura, des dels estanys a la
desembocadura; xifra rècord a la vall (JRG).
Primers polls petits el 30.V a la bassa del Dofí de Castell d’Aro (RMT).
Polla blava __________________________________________________________
Porphyrio porphyrio
Estatus: migrador esporàdic.
Del 17.VI al 19.VI, un exemplar
adult als estanys de les Escoles
de Platja d’Aro (CAC, JRG,
RMT)*; segona citació d’aquesta
espècie a la vall, des de l’única,
de l’octubre del 2001 (AlvarezCros, 2010a).
El 18.VII, un exemplar als
estanys de les Escoles de Platja
d’Aro (ANA).
El 8.VIII, un exemplar adult a la
desembocadura del Ridaura. Ja
feia dies que se sentia reclamar i
es continuà sentint, fins que el
12.VIII es torna a observar després de posar-li un reclam. Les observacions es van
anar succeint fins el 14.X, darrer dia que es va observar. Es podria tractar del mateix
exemplar observat el juny i el juliol als estanys (CAC, JRG, RMT, ANA).
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Fotja vulgar __________________________________________________________
Fulica atra
Estatus: era un migrador i hivernant irregular i molt escàs. Des del 2010 és un
resident i reproductor escàs i localitzat, bàsicament, als estanys de les Escoles de
Platja d’Aro.
El 5.II, s'observa no menys de vint-i-tres exemplars als estanys de les Escoles de
Platja d'Aro (CAC).
El 18.III s’observa una còpula als estanys de les Escoles de Platja d’Aro (CAC).
Tercer any de reproducció a la vall; primers polls petits als estanys de Platja d’Aro,
l’1.V (RMT).
A més dels estanys de les Escoles de Platja d'Aro, des del 21.VII, presència a la
desembocadura del Ridaura, amb un màxim de sis exemplars l’1.IX. A primers de
setembre la quasi totalitat dels exemplars que no han abandonat la vall es troben a la
desembocadura del Ridaura; després de les pluges de mitjans de setembre que
recuperen una mica el nivell d’aigua dels estanys alguns exemplars tornen. (CAC,
JRG, RMT).
Grua ________________________________________________________________
Grus grus
Estatus: migrador irregular i molt
escàs.
El 28.X set estols en direcció Sud.
Un de set exemplars sobre la
desembocadura del Ridaura, tres
(un de seixanta-nou, un altre de
tres i un tercer de setze
exemplars), en vint minuts, a
Panedes, Llagostera, un altre de
vint-i-dos exemplars sobre els
estanys de les Escoles de Platja
d’Aro i sengles estols d’uns
quaranta exemplars cadascun,
sobre Castell d’Aro; nombre màxim
detectat en un sol dia a la vall
(CAC, LHF, XLT)*.
El 15.XI, vuit exemplars en vol en direcció Sud, sobre el Tennis d’Aro (RMT, JRG).
Cames llargues ______________________________________________________
Himantopus himantopus
Estatus: migrador regular, amb
presència esporàdica d’exemplars
no reproductors durant l’estiu i una
única dada de reproducció, l’any
2011 (Alvarez-Cros, 2012). Primeres
citacions durant la primera quinzena
de març i darreres durant la primera
quinzena de setembre.
El 12.III quatre exemplars als
estanys de les Escoles de Platja
d’Aro; primera observació de l’any
(JRG, RMT, LHM, MFR)*. A partir
d’aquesta data i fins el 2.VI,
presència més o menys continuada
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als estanys de les Escoles de Platja d'Aro, amb un màxim d’ onze exemplars el 15.III
(JRG, RMT, JBL, FD, JC, ANA, LHM, PFL, ACH, RCA, CW, OCV, AMP).
El 21.III, un exemplar a l'abocador de Solius, lloc absolutament insòlit (JBL).
El 30.III, un exemplar a la desembocadura del Ridaura; des del 6.IV, al 25.V
presència, més o menys continuada, amb un màxim d’onze exemplars el 20.IV (RMT,
JRG, CAC).
El 19.VI, dos exemplars als estanys de les Escoles de Platja d'Aro (RMT).
El 2.VII, un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro (RMT).
Del 10.VII al 13.VII, un exemplar a la desembocadura del Ridaura (RMT).
Els dies 20.VII, 24.VII, 26.VII, 29.VII i 30.VII, un exemplar als estanys de les Escoles de
Platja d'Aro (RMT, JRG, ANA).
El 23.VII, un exemplar a la desembocadura del Ridaura (ANA).
El 10.VIII, dos exemplars als estanys de les Escoles de Platja d'Aro; de l’11.VIII al
18.VIII, un; darrera citació postnupcial (CAC, JRG).
Torlit _______________________________________________________________
Burhinus oedicnemus
Estatus: migrador irregular i molt
escàs.
El 10.II, un exemplar a la Conca;
cinquena citació a la vall (JRG,
RMT).
El 12.II, un exemplar als estanys
de les Escoles de Platja d'Aro
(ANA).
Del 14.II al 19.II, un exemplar a la
desembocadura del Ridaura; el
19.II un segon exemplar mort al
mateix lloc (RMT, JRG, CAC)*.
El 31.III, un exemplar a la
desembocadura
del
Ridaura
(CAC).
El 19.XII, un exemplar canta als
camps del Remei, a castell d’Aro (JRG).
Perdiu de mar________________________________________________________
Glareola pratincola
Nova espècie a la vall.
Estatus: migrador esporàdic.
L’11.IV, un exemplar als estanys
de les Escoles de Platja d'Aro
(JRG)*.
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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.
El 15.III, dos exemplars a la
desembocadura
del
Ridaura;
primera citació de l'any (RMT); a
partir de llavors, observacions
contínues, també als estanys de
les Escoles de Platja d’Aro, fins el
16.V (CAC, JRG, RMT, HMP,
AMP, RCA, LHM)*
El 15.IV s’observa una còpula a la
desembocadura
del
Ridaura
(RMT).
Durant l’abril i el maig, també
detectada una parella al costat del Ridaura prop del pont de la carretera de S’Agaró
(JRG).
El 2.VI, un exemplar a la desembocadura del Ridaura (CAC).
El 5.VI, cinc exemplars, al Ridaura, a l’alçada del restaurant Les Panolles; el 24.VI, no
menys de dos (JRG, CAC).
El 23.VI, dos exemplars a la bassa del Dofí de Castell d’Aro (JRG, RMT).
El 25.VII, un poll plomat que encara no volava, prop de can Juanals, a Castell d’Aro
(JRG).
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.
Del 29.IV al 2.V, un exemplar a la
desembocadura del Ridaura; primera
observació prenupcial (CAC, AMP,
JRG, RMT)*.
El
5.V,
dos
exemplars
a
la
desembocadura del Ridaura (JRG).
El
7.V,
tres
exemplars
a
la
desembocadura del Ridaura; el 12.V,
un, els dies 9.V i 13.V, quatre i els dies
19.V, 20.V, 22.V, 24.V i 25.V, dos
(RMT, CAC, LHM, JRG, AMP).
Del 15.VIII al 20.VIII, un exemplar
juvenil als estanys de les Escoles de
Platja d'Aro; primera citació postnupcial
(CAC).
Del 3.IX al 7.IX, un exemplar als
estanys de les Escoles de Platja d'Aro;
del 8.IX al 10.IX, almenys dos (RMT,
JRG, CAC).
L’11.IX, un exemplar a la desembocadura del Ridaura; el 25.IX, un altre (RMT).
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Fredeluga ___________________________________________________________
Vanellus vanellus
Estatus: migrador i hivernant regular i localitzat.
E l4.II, onze exemplars a Solius
(RMT)*.
El 5.II, no menys de divuit exemplars
a prop de can Barella, a Panedes; el
19.II, vint-i-vuit, el 25.II vint-i-quatre i
el 26II trenta-set (CAC).
El 5.II, tres exemplars en vol a
Castell d'Aro (JRG).
El 9.II, dos exemplars al Ridaura, a
l’alçada de d’institut de Castell d'Aro
(JBL).
Els dies 10.II i 11.II, vuit exemplars a
Solius, davant del restaurant Les
Panolles (JRG,CAC).
Els dies 11.II, 14.II i 15.II, un
exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro; el 13.II, cinc i el 21.II, tres (ANA,
RMT, CAC, JRG).
Els dies 11.II, 12.II i 18.II, un exemplar a l'abocador de Solius; el 19.II, dos (CAC).
El 14.II, dos exemplars a la desembocadura del Ridaura (RMT, JRG).
El 17.II, nou exemplars prop de la bassa del Dofí, a Castell d'Aro; el 20.II, catorze
(ANA)
El 17.II, tretze exemplars als camps de l'altre costat de la carretera dels estanys de
les Escoles de Platja d'Aro (JRG).
Els dies 17.II i 18.II, setze exemplars als camps de davant de can Pouplana, entre
Castell i Platja d'Aro. (JRG, CAC).
El 17.II, vuit exemplars als camps del costat del Remei, a Castell d'Aro (LHM).
El 3.III, un exemplar a prop de can Barella, a Panedes (CAC).
L’11.III dos exemplars als estanys de les Escoles de Platja d’Aro; el 13.III, un.
Darreres citacions prenupcials (JRG, RMT).
El 5.IX, un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro; primera citació
postnupcial (RMT, JRG).
El 15.IX, un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro (CAC).
El 13.X, un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro (CAC).
El 18.X, un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro (RMT).
El 24.X, un exemplar als camps del Remei, a Castell d'Aro (JRG).
El 29.X, sis o set exemplars al pla de Castell d’Aro (ET).
El 3.XII, un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro; el 6.XII tres en vol
(CAC, ANA).
El 6.XII, tres exemplars prop de can Barella, a Panedes, Llagostera; el 16.XII, onze
(CAC).
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Territ gros___________________________________________________________
Calidris canutus
Nova espècie a la vall.
Estatus: migrador esporàdic.
Els dies 7.IX, 9.IX i 10.IX, un
exemplar juvenil als estanys de les
Escoles de Platja d'Aro; el 8.IX, a
la desembocadura del Ridaura
(CAC, RMT, JRG, ANA).

Territ tresdits_________________________________________________________
Calidris alba
Estatus: migrador esporàdic.
Els dies 21.IV i 22.IV, un exemplar
a la desembocadura del Ridaura;
segona citació d’aquesta espècie a
la vall (RMT, CAC, JRG)*.
El 28.IV un altre exemplar a la
desembocadura
del
Ridaura
(CAC).
Els dies 24.V i 25.V, cinc
exemplars a la desembocadura del
Ridaura (JRG, RMT).
El 5.IX, un exemplar juvenil a la
desembocadura
del
Ridaura
(RMT).
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 15.VIII, un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro (CAC).
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Territ de Temminck____________________________________________________
Calidris temminckii
Estatus: migrador esporàdic.
El 22.V, un exemplar a la
desembocadura
del
Ridaura;
segona observació a la vall del
Ridaura, primera durant el pas
prenupcial (RMT)*.

Territ becllarg ________________________________________________________
Calidris ferruginea
Estatus: migrador esporàdic.
El 26.IV, un exemplar als estanys
de les Escoles de Platja d'Aro;
sisena citació d'aquesta espècie a
la (RMT)*.
El 4.V, un exemplar a la
desembocadura
del
Ridaura
(RMT).

Territ variant _________________________________________________________
Calidris alpina
Estatus: migrador molt escàs,
només detectat en el pas de tardor
i divagant hivernal esporàdic.
El 5.VIII, un exemplar a la
desembocadura
del
Ridaura
(CAC)*.
El 27.VIII, un exemplar a la
desembocadura del Ridaura (JRG,
RMT).
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Batallaire ____________________________________________________________
Philomachus pugnax
Estatus: migrador esporàdic.
Del 10 al 12.III, un exemplar als
estanys de les Escoles de Platja
d'Aro; l'11.III, també s'observa a la
desembocadura
del
Ridaura.
Quarta citació a la vall (RMT, CAC,
JRG, MFR)*.
Del 21.III al 24.III, un exemplar als
estanys de les Escoles de Platja
d'Aro (JBL, JRG).

Becadell sord ________________________________________________________
Lymnocriptes minimus
Estatus: hivernant molt escàs i
localitzat.
El 14.I, un exemplar al Ridaura a
l'alçada dels estanys (CAC).
El 9.II, un exemplar al Ridaura a
l'alçada dels estanys (JBL, RMT).
El 17.II, dos exemplars al Ridaura
a l'alçada dels estanys (JRG).
El 22.II, un exemplar al tram final
del Ridaura (RMT)*.
El 3.III, un exemplar al Ridaura a
l'alçada dels estanys (LHM).
El 31.III, un exemplar a la
desembocadura
del
Ridaura
(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.
Presència hivernal al Ridaura, a
l'alçada dels estanys de les
Escoles de Platja d'Aro i als
estanys mateixos, almenys fins el
18.IV, amb màxim sis exemplars
els dies 14.II, 7.III i 10.III (JBL,
RMT, CAC, RCA, FD, LHM, MFR,
HMP, ACH, JRX).
42/91

ANUARI ORNITOLÒGIC DE LA VALL DEL RIDAURA (COSTA BRAVA), 2012

Presència hivernal a la bassa del Dofí de Castell d'Aro, almenys fins el 20.IV, darrera
citació prenupcial, amb un màxim de dos exemplars els dies 2.II, 20.II i 28.II (CAC,
ANA, RMT, JRG, LHM)*.
Presència hivernal a la desembocadura del Ridaura, almenys fins el 18.IV, amb un
màxim de sis exemplars els dies 20.II, 6.III i 11.III (JRG, RMT, CAC).
El 3.II, un exemplar a uns camps de Solius (JRG, RMT).
El 17.II, dotze exemplars al Ridaura, entre els estanys de les Escoles de Platja d'Aro i
la desembocadura (JRG).
El 20.II onze exemplars volant junts per sobre el Ridaura, a l'alçada dels estanys de
les Escoles de Platja d'Aro (JBL).
El 3.IX, un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro; primera citació
postnupcial (RMT).
Del 9.XI al 30.XII, almenys un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro
(RMT, CAC, ANA, RCA).
El 17.XI dos exemplars a la bassa del Dofí de Castell d'Aro; del 27.XI al 23.XII, un
(CAC, RMT, JRG).
Els dies 18.XII i 30.XII, un exemplar a la desembocadura del Ridaura (RMT, XH).
Becada _____________________________________________________________
Scolopax rusticola
Estatus: hivernant i migrador relativament abundant.
El 17.I, un exemplar prop de Roca Ponça (JRG).
El 14.II, un exemplar entre Sant Feliu i Tossa de Mar; el mateix dia es troba restes
d’un exemplar depredat, probablement per duc (RMT, JRG).
El 3.III, un exemplar sota la costa de l'Alou (JRG).
La darrera setmana d’abril, encara quatre exemplars a la vall; data molt tardana per
l’espècie (GG).
El 19.X, un exemplar can Rifà, prop de Sant Benet; primera citació postnupcial (JBC).
El 21.X, un exemplar can Cabanyes (JBC).
El 10.XII, un exemplar als camps de prop del Tennis d'Aro (JRG).
Tètol cuanegre _______________________________________________________
Limosa limosa
Estatus: migrador esporàdic.
El 7.II, un exemplar als estanys de
les Escoles de Platja d’Aro (RMT)*.
No es coneixia cap nova citació
d’aquesta espècie des de l’única,
dels anys vuitanta (Alvarez, 1999).

Xivitona _____________________________________________________________
Actitis hypoleucos
Estatus: migrador i hivernant regular, encara que escàs. S’ha detectat durant tot l’any,
excepte la segona quinzena de juny.
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El 20.II un exemplar a la bassa del
Dofí, de Castell d'Aro (ANA).
El 28.III, un exemplar a la
desembocadura del Ridaura (RMT).
Del 8.IV al 25.V, presència a la
desembocadura del Ridaura, amb un
màxim de sis exemplars els dies 6.V
i 9.V. (JRG, CAC, RMT, AMP, RCA,
LHM)*.
Del 9.IV al 28.V, presència als
estanys de les Escoles de Platja
d'Aro, amb un màxim de vint-i-set
exemplars el 2.V, xifra rècord a la
vall. (CAC, JRG, RMT, RCA, JRX
CW, OCV, AMP, LHM)* .
El 18.IV, dos exemplars a la bassa del Dofí, de Castell d'Aro; els dies 20.IV, 21.IV i
5.V, un i tres el 24.IV (RMT, CAC, JRG).
El 24.IV, un exemplar al Ridaura, al passallís de can Bada (JRG).
El 28.V va constituir la darrera observació prenupcial.
Els dies 20.VII i 21.VII, un exemplar a la bassa del Dofí de Castell d'Aro; primera
observació postnupcial (CAC, RMT).
Els dies 22.VII, 23.VII, un exemplar a la desembocadura del Ridaura; el 12.VIII, dos
(CAC, ANA).
Els dies 27.VII, 29.VII, 4.VIII, 7.VIII i 15.VIII, un exemplar a la bassa del Dofí de
Castell d'Aro (CAC, RMT).
Del 24.VII al 3.IX, presència més o menys continuada als estanys de les Escoles de
Platja d'Aro, amb un màxim de quatre exemplars el 20.VIII (RMT, JBL, ML, CAC,
JRG, ANA).
Els dies 26.VIII i 9.IX, un exemplar al Ridaura, al passallís de can Bada (JRG).
El 12.X, un exemplar a la bassa del Dofí de Castell d'Aro (ANA).
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.
També es detecta algun exemplar
divagant hivernal.
Els dies 20.I, 23.I i 30.I, un
exemplar a la bassa del Dofí, de
Castell d'Aro (RMT, JRG, LHM)*.
El 20.II un exemplar a la bassa del
Dofí de Castell d'Aro; el 27.II, dos
exemplars. Es fa difícil de destriar
si es tracta de dades hivernals o les primeres observacions prenupcials (JRG, RMT).
Del 7.III al 10.III, un exemplar a la desembocadura del Ridaura (JRG, CAC, RMT).
Del 12.III al 5.V presència més o menys continuada als estanys de les Escoles de
Platja d’Aro, amb màxims de set exemplars el 17.IV i divuit exemplars (xifra rècord a
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la vall) el 18.IV, dia de pluja i després d’una forta tramuntanada (MFR, CAC, FD, JRG,
RMT, ACH, JBL).
Del 14.IV al 5.V, presència més o menys continuada a la desembocadura del Ridaura,
amb un màxim de dos exemplars l’1.V. L’observació del 5.V va constituir la darrera
citació prenupcial (CAC, JRG, RMT, AMP).
Els dies 20.IV i 21.IV, dos exemplars a la bassa del Dofí, de Castell d'Aro (RMT,
CAC).
El 3.VII, un exemplar a la bassa del Dofí de Castell d'Aro; primera observació
postnupcial (RMT).
Del 22.VII al 16.IX, presència més o menys continuada als estanys de les Escoles de
Platja d'Aro, amb un màxim de dos exemplars els dies 10.VIII, 19.VIII, 22.VIII, 22.VIII i
7.IX i tres el 25.VIII (CAC, RMT, JRG).
L'11.VIII, un exemplar a la bassa del Dofí de Castell d'Aro (CAC).
Els dies 2.IX i 16.IX, un exemplar al passallís de can Bada (RMT, CAC).
Del 29.IX al 30.XII, un exemplar a la bassa del Dofí de Castell d'Aro; primera
constatació d’hivernada a la vall (CAC, RMT, JRG, ANA, CV).
Gamba roja pintada ___________________________________________________
Tringa erythropus
Estatus: migrador molt escàs i
irregular.
Del 21.III al 24.III, un exemplar als
estanys de les Escoles de Platja
d'Aro (JRG, ANA)*.

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.
El 19.IV, un exemplar als estanys
de les Escoles de Platja d'Aro
(JBL).
El 29.IV, un exemplar als estanys
de les Escoles de Platja d'Aro
(CAC).
Els dies 3.VIII i 4.VIII, un exemplar
als estanys de les Escoles de
Platja d'Aro. Malgrat que, en tenir
el bec prim i recte podria semblar
una siseta (Tringa stagnatilis), dos
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experts consultats opinen que es tracta d’una gamba verda (CAC)*.
El 13.X, un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro (CAC, RMT, ANA).
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.
Els dies 14.IV i 17.IV un exemplar a la
desembocadura del Ridaura; primera
citació prenupcial (CAC, RMT)*.
Els dies 17.IV i 26.IV un exemplar als
estanys de les Escoles de Platja d'Aro; els
dies 12.V i 13.V dos (JBL, RMT, CAC, ANA,
JRG).
Els dies 18.IV, 22.IV, 24.IV i 12.V, dos
exemplars a la desembocadura del
Ridaura; el 13.V, tres i el 16.V, un (RMT,
JRG, CAC).
Els dies 7.V i 8.V un exemplar a la bassa del Dofí de Castell d'Aro (RMT, JRG).
El 16.V, tres exemplars a l’abocador de Solius, lloc insòlit (JBL).
El 17.V, un exemplar a la bassa del Dofí de Castell d'Aro; darrera observació
prenupcial (JRG).
El 2.VII, tres exemplars als estanys de les Escoles de Platja d'Aro; primera citació
postnupcial (RMT).
El 26.VII, un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro (RMT).

Gamba roja vulgar ____________________________________________________
Tringa totanus
Estatus: migrador molt escàs i
irregular. Detectat de la segona
quinzena de març a finals de maig i
de la segona quinzena de juny fins la
primera de setembre.
Del 8.IV al 20.V, presència més o
menys
continuada
a
la
desembocadura del Ridaura, amb
màxims de quatre exemplars els
dies 20.IV i 7.V (CAC, RMT, JRG,
LHM)*.
El 15.IV, tres exemplars als estanys
de les Escoles de Platja d'Aro; dos el
16.IV i un els dies 17.IV, 19.IV,
22.IV, 24.IV, 26.IV i 20.V (CAC, RMT, RCA, JBL, CW, OCV).
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Paràsit cuapunxegut __________________________________________________
Stercorarius parasiticus
Estatus: poc estudiat, probablement es tracti d’un migrador regular, encara que molt
escàs.
El 4.III un exemplar front la platja Gran de Platja d’Aro; tercera citació front les costes
de la vall (JBL).
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.
El 14.I tres exemplars durant el cens d'aquàtiques i marines (JBL, DVS, MCD).
El 12.II, un exemplar front Sant Pol (RMT).
El 24.II, un exemplar front la punta del Mulà (JRG, RMT).
Gavina menuda ______________________________________________________
Hydrocoloeus minutus
Estatus: migrador i hivernant irregular i molt escàs. Les poques observacions s’han fet
de primers de novembre a primers de maig.
El 31.III, vuit exemplars front la punta de Garbí de Sant Feliu de Guíxols (CAC).
Gavina vulgar ________________________________________________________
Larus ridibundus
Estatus: migrador abundant i
hivernant regular. Detectada des
de finals de juny a finals d’abril.
El 15.IV, almenys un exemplar a
la desembocadura del Ridaura;
darrera observació prenupcial
(CAC).
El 25.VI, s'observa quatre
exemplars adults en vol, front la
desembocadura del Ridaura; el
mateix dia, dos adults i un jove
als estanys de les Escoles de
Platja
d'Aro;
primeres
observacions
postnupcials
(RMT).
Els dies 23.XII, 29.XII i 30.XII, a
l'abocador de Solius, s'observa
un exemplar anellat (CAC)*.
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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.
El 29.VII, un exemplar juvenil a la
desembocadura
del
Ridaura.
L'ocell havia estat marcat com a
poll al delta de l’Ebre, el 26.V.12,
amb anella blanca amb inscripció
negra (BPMV) (CAC)*.
El 19.VIII, a l'abocador de Solius,
s'observa un exemplar de primer
any (CAC).

Gavina de Delaware __________________________________________________
Larus delawarensis
Estatus: accidental.
Els dies 18.II i 19.II, un exemplar
de primer hivern a l’abocador de
Solius (CAC)*. Segona citació
d’aquesta espècie a la vall del
Ridaura (Alvarez-Cros, 2010a).
Citació pendent d’homologació pel
CAC.
Aquest mateix exemplar podria
haver estat observat al delta de
l’Ebre, el 12.IV, per en Ricard
Gutiérrez
Benítez
(Gutiérrez,
2012). Salvant la distància del
progrés de la muda produït durant
els dos mesos transcorreguts entre
ambdues observacions, hi havia un
detall que feia pensar que podria ser el mateix individu. Es tractava de la petita taca
blanquinosa a les terciàries, encara sense mudar. Essent el disseny de les terciàries
un caràcter molt variable en aquesta espècie a aquesta edat (Sibley, 2010), seria
molta coincidència que dos ocells diferents d’una veritable raresa a Catalunya,
tinguessin aquestes plomes idèntiques.
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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.
El 4.III, dos exemplars als estanys
de les Escoles de Platja; el 10.III,
no menys de cinc i l'11.III, no
menys de vint-i-un. (RCA, CAC,
RMT, JRG)*.
Els dies 11.III i 15.IV, diversos
exemplars alimentant-se front la
desembocadura
del
Ridaura
(CAC).
Del 27.VII al 29.VII, un exemplar
juvenil als estanys de les Escoles de Platja d'Aro; primera citació postnupcial (CAC,
ANA).
El 3.XI dos exemplars a la desembocadura del Ridaura (RMT).
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 gener i febrer. Els mínims, com és
habitual, entre la fi del pas prenupcial i la dispersió postnupcial, al maig – juliol. (Fig.
2).
Promig núm. ex. / hora 2012
2012

Promig 2004-2012

4,00

Núm. ex. / hora

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

2

3

4

5

6
7
Mesos

8

9

10

11

12

Fig. 4. Comparació del promig mensual del nombre d’exemplars de gavià fosc (Larus fuscus)
observats per hora, a l’abocador de Solius, durant l’any 2012, front el promig del període 2004 - 2012
(CAC).
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Els dies 7.I i 8.I, sengles exemplars adults anellats amb anella metàl·lica al tars
esquerre un i al dret l’altre. D’aquest darrer s’aconsegueix llegir la numeració
(6104738) (CAC)*.

El 9.I, a l’abocador de Solius, s’observa
un adult marcat amb anella de plàstic
vermell i inscripció blanca H·295, anellat
com a poll a Alemanya. Aquest és el
tercer hivern consecutiu que es detecta
aquest ocell a Solius (CAC)*.
El 14.I, a l'abocador de Solius, un primer
hivern anellat com a poll a Alemanya amb
anella metàl·lica al tars esquerre i amb
plàstic groc amb inscripció negra (H9E2)
al tars dret (CAC)*.

El 14.I, a l’abocador de Solius, s’observa
un primer hivern petit, amb cap i parts
ventrals molt clares i les escapulars
mudades de color gris fosc i llises,
caràcters típics de la subespècie nominal
(CAC)*. En no estar anellat no s’envia la
citació a homologar al CR-SEO.
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Gavià argentat de potes roses __________________________________________
Larus argentatus
Estatus: es tracta d’un migrador i
divagant hivernal molt escàs,
encara que regular; detectat durant
el mes de novembre i de gener a
primers de maig.

El 7.I, a l'abocador de Solius,
s'observa un primer hivern (CAC)*.
Citació pendent d’homologació pel
CAC.

El 30.XII, a l'abocador de Solius,
s'hi observa un segon hivern. Per
la mida, la coloració de les plomes
dorsals mudades i el grau de muda
podria pertànyer a la subespècie
argenteus (CAC).

Gavià argentat _______________________________________________________
Larus michahellis
Estatus: present durant tot l’any; nidificant abundant.

El 7.I, a l’abocador de Solius, s’observa
un exemplar adult amb els ulls foscos
(CAC)*.
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Els dies 14.I i 29.I, a l’abocador de Solius,
s’observa un quart any leucístic, ja
observat per primera vegada, a finals de
l’any 2010 (CAC)*
El 26.II, a l’abocador de Solius, s’observa
la primera còpula de l’any (CAC).
Els dies 3.III i 4.III, tres exemplars adults
morts recents a l'abocador de Solius. Un
d'ells havia estat anellat el 1997 a les illes
Medes. També sengles cadàvers al tram
final del Ridaura i als estanys de les
Escoles de Platja d'Aro (CAC).
El 16.IV, als estanys de les Escoles de
Platja d'Aro, s'observa sengles exemplars amb una oreneta al bec (RMT).
El 16.VI, primers polls volanders a
la desembocadura del Ridaura i als
estanys de les Escoles de Platja
d'Aro (CAC, RMT).
Els dies 30.VI i 14.VII, a l'abocador
de Solius, s'observa un adult
marcat com a poll al 2002 a l'isola
di Maldiventre, a Sardenya.
Aquestes són la catorzena i
quinzena observacions, des de
2003, d'aquest exemplar, que ens
visita quasi cada estiu des de fa
deu anys (CAC).
El 25.XII, al camí de Ronda de
S'Agaró, un juvenil pidolant menjar
a un adult; comportament totalment
excepcional a aquestes alçades de l'any (RMT)*.
Gavià caspi __________________________________________________________
Larus cachinnans
Estatus:
divagant
hivernal
i
migrador escàs encara que
regular.

El 19.V, a l'abocador de Solius,
s'observa un exemplar de primer
hivern.
Citació
pendent
d’homologació
pel
CR-SEO
(CAC)*.
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El 7.X, a l'abocador de Solius,
s'observa un adult, dada molt
primerenca.
Citació
pendent
d’homologació
pel
CR-SEO
(CAC)*.

El 24.XI, a l'abocador de Solius,
s'observa un exemplar de primer
hivern.
Citació
pendent
d’homologació
pel
CR-SEO
(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.
El 15.XII a l'abocador de Solius,
s'observa un gavià de primer
hivern, amb trets barrejats de gavià
caspi (Larus cachinnans) i gavià
argentat
(Larus
michahellis)
(CAC)*.

53/91

ANUARI ORNITOLÒGIC DE LA VALL DEL RIDAURA (COSTA BRAVA), 2012

Gavians no identificats________________________________________________
Larus sp.
El 31.III a l'abocador de Solius, s'observa un gavià de primer hivern, de coloració
general clara que, a primer cop d’ull podria passar per gavià argentat (Larus
michahellis) de coloració rara. No
obstant, l’ala tancada mostra els
marges clars de les puntes de les
primàries externes i oberta, una
finestra clara molt acusada a les
primàries internes. Aquests són
aspectes típics de gavià argentat

de potes roses (Larus argentatus)
i, en menor mesura, de gavià caspi
(Larus cachinnans). La coloració
general gris clar i, sobre tot, el
carpó clar, així com el disseny de
les terciàries descartarien la
primera de les espècies. La
coloració
quasi
uniformement
negre del bec, l’ull més aviat gros i el dessota de les ales fosc, no acaben de lligar
amb la segona. (CAC)*.
El 14.IV, a l'abocador de Solius,
s'observa un primer hivern de caràcters
compatibles amb a la subespècie
heuglini de gavià fosc (Larus fuscus
heuglini). Malgrat ser menys esvelt,
aquest exemplar presentava una
fesomia semblant a la d’un gavià caspi
(Larus cachinnans), ja que tenia el bec
tricolor, amb marges paral·lels i sense

protuberància gonial, el cap clar
amb forma de pera, un xal ben
marcat,... Però presentava una
certa quantitat de fosc al voltant
de l’ull i, sobre tot, les escapulars
mudades eren fosques, llises i
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amb les vores clares. Les cobertores alars, eren molt llises, així com les terciàries.
Lluïa un to gris blavós a les tíbies. (CAC)*.

El 18.VI, a la cala del Corb de
Sant Feliu de Guíxols, s’observà
un segon any esquizocroic de
gavià del complex argentatus /
fuscus
/
michahellis,
probablement
pertanyent
a
aquest darrer taxó (RMT)*.

Fumarell carablanc ___________________________________________________
Chlidonias hybrida
Estatus: migrador esporàdic sobre
tot al pas de primavera, entre finals
de març i la primera quinzena de
maig. Al de tardor, només detectat
la segona quinzena de juny.
El 31.III, dos exemplars als estanys
de les Escoles de Platja d'Aro
(RMT, CAC).
L’1.IV, sis exemplars als estanys
de les Escoles de Platja d'Aro
(JRG, RMT, LHM).
Els dies 16.IV, 18.IV i 26.IV, un
exemplar als estanys de les
Escoles de Platja d'Aro; el 22.IV,
quatre (RMT, JRG, CAC).
El 18.IV, cinc exemplars a la
desembocadura del Ridaura (JRX, RMT).
El 16.V, un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d’Aro (JRG, RMT).
El 19.V, tres exemplars als estanys de les Escoles de Platja d'Aro (CAC).
El 24.V, dos exemplars als estanys de les Escoles de Platja d'Aro (JRG, RMT).
El 27.V, un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d’Aro (CAC, ANA)*.
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
El 26.IV, un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d’Aro; sisena citació a la
vall (RMT).
El 24.VIII, dos exemplars juvenils als estanys de les Escoles de Platja d'Aro (CAC,
JRG).

55/91

ANUARI ORNITOLÒGIC DE LA VALL DEL RIDAURA (COSTA BRAVA), 2012

Xatrac becllarg _______________________________________________________
Sterna sandvicensis
Estatus: migrador i hivernant regular. Detectat de finals de juliol a mitjans d’abril.
El 14.VII, un exemplar front la desembocadura del Ridaura; primera observació
postnupcial (CAC).
Colom roquer ________________________________________________________
Columba livia
Estatus:
resident,
sedentari,
abundant.
Malgrat que alguna parella cria als
roquissars litorals, la població de la
vall és tota originària d’aus
escapades de captivitat.
El 7.VII, un exemplar amb anella
metàl·lica al tars dret i anella de
plàstic groc amb inscripció negre a
l'esquerre, a la desembocadura del
Ridaura (CAC).
Els dies 3.VIII i 4.VIII, un exemplar
amb anella de plàstic rosa als
estanys de les Escoles de Platja
d'Aro (CAC)*.
Tudó _______________________________________________________________
Columba palumbus
Estatus: resident sedentari, migrador i hivernant abundant.
Tórtora turca _________________________________________________________
Streptopelia decaocto
Estatus: resident sedentari, abundant.
Tórtora _____________________________________________________________
Streptopelia turtur
Estatus: migrador i nidificant escàs, present de mitjans d’abril a finals d’agost.
El 27.IV un exemplar a la desembocadura del Ridaura; primera citació prenupcial
(RMT, JRG).
Cotorreta de pit gris ___________________________________________________
Myiopsitta monachus
Estatus: 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 i a l’interior de la vila (CAC, ANA).
El 8.XII, un mínim de quinze exemplars als jardins Juli Garreta de Sant Feliu de
Guíxols (PS).
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Cucut _______________________________________________________________
Cuculus canorus
Estatus: migrador i reproductor escàs. Les
primeres observacions es produeixen a mitjans
de març. La població d’aquesta espècie ha patit
una espectacular davallada els darrers anys,
passant de ser comuna a escassa.
El 9.IV, un exemplar a l'abocador de Solius
(CAC)* i un altre a can Tirans (AMP); primeres
citacions de l'any.

Òliba _______________________________________________________________
Tyto alba
Estatus: resident nidificant escàs.
El 2.III, un exemplar prop del giratori dels xais, entre Castell i Platja d’Aro (LHM).
El 4.III, un exemplar prop del càmping Riembau (AMP).
Una parella cria al tram final del Ridaura (JRG).
El 10.XII, un exemplar a tocar de la variant a l'alçada de IES Ridaura, a Castell d'Aro
(JRG).
El 25.XII, una parella establerta prop de can Provensal, a Santa Cristina d’Aro (JRG).
Xot _________________________________________________________________
Otus scops
Estatus: migrant i nidificant escàs, present de primers de març a mitjans d’agost.
El 21.III, un exemplar canta a Castell d’Aro: 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. Aquest any s’ha comprovat la cria de
cinc parelles i es té sospites de dues més. El
foc del març afectà a una d’elles que no
sembla que hagi tornat al territori (JRG).
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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.
L’1.I, un exemplar canta al camí de les aigües, prop del Mas Nou, a Castell d’Aro
(JRG).
El 27.I, un exemplar, prop de can Dalmau, a Solius (RMT).
El 17.II, un exemplar prop de Sant Benet (JRG).
El 21.IV, un poll sense plomar cau del niu, a Castell d'Aro (JRG).
El 27.XII, un exemplar canta prop del monestir de Santa Maria de Solius (CG).
Mussol banyut _______________________________________________________
Asio otus
Estatus: poc estudiat, podria tractar-se d’un nidificant molt escàs.
El 27.VI, un poll volander al rec d'Arena de Castell d'Aro; segona evidència de cria a
la vall (JBL).
Enganyapastors ______________________________________________________
Caprimulgus europaeus
Estatus: migrador i nidificant relativament abundant, present de la segona quinzena
d’abril a la segona de setembre.
El 25.IV, un exemplar a la font del Gat de Platja d'Aro; primera citació de l'any (JRG).
El 12.V, dos exemplars, entre Sant Feliu de Guíxols i Castell d'Aro, rere el càmping
Castell d'Aro (JRG).
El 13.V, un exemplar prop de l’abocador de Solius (CAC).
El 13.VII, un exemplar, al costat del Tennis d'Aro (JRG).
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.
El 4.IV alguns exemplars a Sant Feliu de Guíxols, on hi havia les grues de construcció
on niaren l’any passat; primeres citacions de l’any (JRG).
El 12.VII, tres exemplars als estanys de les Escoles de Platja d'Aro (RMT, JRG).
El 28.VII, almenys un exemplar sobre la desembocadura del Ridaura (CAC).
El 25.VIII, un exemplar a punta Prima (SGR).
Els dies 7.IX i 29.IX, almenys deu exemplars als estanys de les Escoles de Platja
d'Aro; el 16.IX, vuit i l’1.X, un (JRG, CAC, RMT).
El 15.IX, almenys un exemplar a la desembocadura del Ridaura (CAC).
El 30.IX almenys dos exemplars a Tallades, Santa Cristina d'Aro (CAC).
El 16.X un exemplar a Solius (JBL).
Falciot negre _________________________________________________________
Apus apus
Estatus: migrador i nidificant relativament abundant, present de finals de març a
mitjans de setembre.
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El 18.III, dos exemplars als estanys de les Escoles de Platja d’Aro; primera
observació prenupcial (CAC).
El 23.IX, presència sobre els estanys de les Escoles de Platja d’Aro i la bassa del Dofí
de Castell d’Aro; darreres citacions postnupcials (ANA, CAC).
Falciot pàl·lid ________________________________________________________
Apus pallidus
Estatus: estival i migrador molt escàs, present de primers d’abril a finals d’octubre.
L’1.IV, tres exemplars als estanys de les Escoles de Platja d’Aro; primera observació
prenupcial (JRG, RMT, LHM).
El 2.VI, cinc exemplars prop de punta Prima, el 3.VI, un (SGR, AGG).
El 23.VI, no menys de dos exemplars al casc urbà de Sant Feliu de Guíxols (CAC).
El 25.VIII, no menys de quatre exemplars a punta Prima; el 26.VIII, un (SGR).
L'1.X, un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro (RMT).
El 21.X, dos exemplars a la desembocadura del Ridaura (CAC).
Blauet ______________________________________________________________
Alcedo atthis
Estatus: migrador i hivernant escàs. Detectat des de la primera quinzena de juny fins
la primera d’abril.
Observacions espaiades d’un exemplar a la bassa del Dofí de Castell d’Aro de l’1.I al
17.II (JRG, ANA).
Observacions hivernals d’almenys un exemplar als estanys de les Escoles de Platja
d’Aro i a la desembocadura del Ridaura; el 14.I, dos aquest any la darrera observació
prenupcial es produí el 28.II, als estanys (CAC, ANA, RCA, RMT, JRG).
El 24.II, un exemplar a la cala dels Corbs, de Sant Feliu de Guíxols (RMT, JRG).
El 7.VI, un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d’Aro; primera i primerenca
observació postnupcial (RMT, JRG); A partir d’aquest moment, presència continuada
a aquest indret i a la desembocadura del Ridaura, fins a primers de desembre (CAC,
RMT, JRG, ANA).

Fig.:5. Nombre d’ocells observats per dècada (ICO, 2009-2012).
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Abellerol ___________________________________________________________
Merops apiaster
Estatus:
migrador
relativament
abundant i nidificant cada vegada
més escàs, present de primers
d’abril a la segona quinzena
d’octubre.
El 17.IV, un exemplar sobre els
estanys de les Escoles de Platja
d'Aro; primera citació de l'any
(RMT)*.
El 15.IX, almenys un exemplar sobre
Castell
d’Aro;
darrera
citació
postnupcial (ANA).
Gaig blau ____________________________________________________________
Coracias garrulus
Estatus: migrador molt escàs i irregular. Dos terços de les observacions es
concentren, principalment, durant el mes de maig.
Els dies 24.V i 25.V, s'observa dos exemplars prop de can Barella, a Panedes,
Llagostera (TST).
Puput _______________________________________________________________
Upupa epops
Estatus: nidificant cada vegada més
escàs i hivernant regular (només es
recull dades de desembre i gener),
encara que escàs.
L'1.I, un exemplar als horts de l’Adrià,
a Castell d’Aro (JRG).
Els dies 12.I i 23.I, un exemplar a la
bassa del Dofí de Castell d’Aro
(RMT)*.
El 7.XII, un exemplar a Sant Pol
(CAC).
El 10.XII, un exemplar als camps del
Remei, a Castell d'Aro (JRG).
Els dies 23.XII i 30.XII, dos exemplars
a la desembocadura del Ridaura; els
dies 25.XII i 29.XII, un (CAC).
Els 23.XII, un exemplar prop del Tennis Castell d'Aro (JRG).
Picot verd ___________________________________________________________
Picus viridis
Estatus: resident nidificant relativament abundant.
Picot garser gros _____________________________________________________
Dendrocopos major
Estatus: resident nidificant relativament abundant.
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Picot garser petit _____________________________________________________
Dendrocopos minor
Estatus: hivernant escàs i localitzat. No s’ha
constatat la cria a la vall.
El 3.II, un mascle a Solius (JRG, RMT)*.
Del 25.II al 7.IV, presència continuada a la
pollancreda del molí d'en Calvet (JRG, CAC).
Els dies 26.II, 5.IV i 17.VIII, un exemplar a la
pollancreda de can Provensal, a Santa Cristina
d'Aro (CAC).
El 5.X, un exemplar a l'altre costat de l'autovia,
front la pollancreda de can Provensal, a Santa
Cristina d'Aro (JRG).
El 4.XI, un mascle a la pollancreda de davant
de can Provensal (RMT, JRG).

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).
Alosa vulgar _________________________________________________________
Alauda arvensis
Estatus: migrant i hivernant escàs, detectat de primers de novembre a la segona
quinzena de març.
L’11.XI, almenys dos exemplars prop de can Barella, a Panedes, Llagostera; primera
citació postnupcial (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 4.IV, als estanys de les Escoles de Platja d'Aro, s'observa uns deu exemplars
barrejats amb un grup d'orenetes vulgars (Hirundo rustica); primera observació
prenupcial (JRG,).
El 22.V un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro; darrera citació
prenupcial (RMT).
El 5.IX, un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro; primera citació
postnupcial (RMT, JRG).
El 29.IX, darrers exemplars a la desembocadura del Ridaura i als estanys de les
(CAC).
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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; l’11.III encara se n’hi observa; darrera citació
prenupcial (CAC).
El 5.X alguns d’exemplars a la desembocadura del Ridaura; primera citació
postnupcial (CAC). A partir de llavors, presència continuada a aquest indret, ja que
dormen a l’edifici Beach Palace (CAC, RMT, ANA).
El 30.XII, no menys de cent quinze exemplars al dormidor de 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.
El 7.III, dos exemplars als estanys de les Escoles de Platja d'Aro; primera observació
prenupcial (LHM).
El 22.XI, un exemplar a la desembocadura del Ridaura; darrera i molt tardana citació
postnupcial (RMT).
Oreneta cuablanca ____________________________________________________
Delichon urbicum
Estatus: migrant abundant i nidificant cada vegada més escàs, detectat de primers de
març a finals d’octubre.
El 16.III, dos exemplars a la desembocadura del Ridaura; primera observació
prenupcial (JRG).
El 7.X, un exemplar a Castell d'Aro; darrera citació postnupcial (ANA).
Oreneta cua-rogenca __________________________________________________
Cecropis daurica
Estatus: migrant i nidificant escàs, detectat de la primera quinzena de febrer a la
finals d’octubre.
El 4.IV, un exemplar al Ridaura, a l’alçada dels estanys de les Escoles; primera
observació prenupcial (JRG).
Del 5.IV a l’1.V, presència d'un o dos exemplars als estanys de les Escoles de Platja d'Aro
(CAC, JRG, GJP, RMT, RCA, ACH, JBL, CW, OCV, AMP).
Els dies 5.IV i 15.IV, un exemplar a la bassa del Dofí, de Castell d'Aro (AMP, CAC).
Del 15.IV a l’1.V, presència d'un o dos exemplars a la desembocadura del Ridaura
(CAC, RMT, JRG).
L’1.V i el 18.V, un exemplar al pla de Solius (JRG).
El 20.V, cinc exemplars als estanys de les Escoles de Platja d'Aro; el 22.V, un (RMT,
JRG).
El 17.VIII, un exemplar prop del Tennis d'Aro (JRG).
El 19.VIII, dos exemplars als estanys de les Escoles de Platja d'Aro (CAC).
L'1.IX cinc exemplars prop del Tennis d'Aro; el 2.IX, no menys de quatre i el 8.IX, tres
(AMP, CAC, JRG).
El 5.IX, un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro; els dies 9.IX, 10.IX,
23.IX, 29.IX i 30.IX, no menys de dos (RMT, JRG, CAC, ANA).
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Piula dels arbres _____________________________________________________
Anthus trivialis
Estatus: poc estudiat, pot tractar-se
d’un migrador regular, encara que
escàs.
El 29.IV, un exemplar prop de
l'abocador de Solius; primera
citació prenupcial (AMP)*.
Els dies 22.IX i 23.IX, diversos
exemplars prop de can Barella, a
Panedes, a Llagostera (CAC).
El 14.X, dos exemplar als estanys
de les Escoles de Platja d'Aro
(RCA).

Titella _______________________________________________________________
Anthus pratensis
Estatus: migrador i hivernant abundant, present de mitjans d’octubre a primers d’abril.
El 9.IV darrera citació prenupcial als estanys de les Escoles de Platja d’Aro. A
l’abocador de Solius, va ser el 7.IV (CAC).
El 7.X, un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro i un altre a l'abocador
de Solius; primeres observacions postnupcials (CAC).
Grasset de muntanya _________________________________________________
Anthus spinoletta
Estatus: poc estudiat, pot tractar-se d’un migrador i hivernant molt escàs.
El 7.I, un exemplar a can Barella, a Panedes (CAC).
El 21.I, un exemplar al Ridaura, a
l'alçada del pont del Remei
(CAC).
Els dies 28.I i 26.II, un exemplar
al Ridaura, a l'alçada dels
estanys de les Escoles de Platja
d'Aro (CAC).
El 30.I, dos exemplars al pla de
Solius; el 31.I, deu (JRG, RMT).
El 17.III, un exemplar a la
desembocadura del Ridaura
(CAC).
El 13.V, un exemplar prop de la
desembocadura del Ridaura;
data molt tardana per l’espècie
(CAC).
El 20.XII, un exemplar a la bassa del Dofí de Castell d’Aro (RMT)*.
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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.
El 16.III, dos exemplars als estanys de les Escoles de Platja d’Aro; primera
observació prenupcial (JRG).
El 23.V un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d’Aro; darrera citació
prenupcial (CAC).
Cuereta torrentera ____________________________________________________
Motacilla cinerea
Estatus: present tot l’any en nombre no massa abundant.
Cuereta blanca _______________________________________________________
Motacilla alba
Estatus: present tot l’any, abundant.
Els dies 3.III i 4.III, s’observa un exemplar molt
fosc a l'abocador de Solius. Malgrat les
aparences, no sembla que pertanyi a la
subespècie britànica (Motacilla alba yarrelli)
(CAC)*.

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'11.III, un exemplar a l'abocador de Solius; darrera citació prenupcial (CAC).
El 12.X, un exemplar a la pollancreda de can Provensal, a Santa Cristina d'Aro; primera
citació postnupcial (JRG).
Pit-roig _____________________________________________________________
Erithacus rubecula
Estatus: nidificant escàs i migrador i hivernant abundant.
El 3.III s’observa el darrer exemplar, abans de l’estació reproductora, a l’abocador de
Solius (CAC).
El 20.X s’observa el primer exemplar, després de l’estació reproductora, a l’abocador
de Solius, lloc on no cria (CAC).
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Rossinyol ___________________________________________________________
Luscinia megarhynchos
Estatus:
migrador
i
nidificant
relativament abundant, detectat de
primers d’abril a finals de setembre.
El 14.IV, un exemplar a la
desembocadura
del
Ridaura;
primera citació prenupcial (CAC).
El 16.IX, encara un exemplar a
Tallades, a Santa Cristina d'Aro
(CAC).

Cotxa blava __________________________________________________________
Luscinia svecica
Estatus: migrador molt escàs, molt
afectat per la desaparició de les
zones humides de la vall.
Els dies 6.III, 10.III i 12.III un mascle
a la desembocadura del Ridaura;
segona citació primaveral a la vall
(RMT, JRG)*.

Cotxa fumada ________________________________________________________
Phoenicurus ochruros
Estatus: nidificant i hivernant relativament abundant.
El 26.II s’observa el darrer exemplar, abans de l’estació reproductora, a l’abocador de
Solius (CAC).
El 7.X s’observa el primer exemplar, després de l’estació reproductora, a l’abocador
de Solius (CAC).
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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.
El
7.IV,
un
mascle
a
la
desembocadura
del
Ridaura;
primera citació prenupcial (CAC).
El 13.IV, un mascle als estanys de
les Escoles de Platja d'Aro (JRG).
El 22.IV, un mascle a Platja d'Aro
(ANA).
El 24.IV, un exemplar a Solius (JBL).
El 26.IV, un mascle i una femella a
la desembocadura del Ridaura
(RMT)*.
El 22.VIII, almenys dos mascles a Tallades, Santa Cristina d’Aro, el 25.VIII, un;
primeres citacions postnupcials (CAC).
Els dies 8.IX, 10.IX, 15.IX, 16.IX i 7.X, un exemplar a Tallades, a Santa Cristina d'Aro
(CAC).
El 20.X, un mascle als estanys de les Escoles de Platja d'Aro; darrera citació
postnupcial (CAC).
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.
El 17.IV, un mascle als estanys de
les Escoles de Platja d'Aro; primera
citació prenupcial (RMT)*.
El 27.IV, un exemplar a la
desembocadura del Ridaura. (RMT).
El 30.IV un exemplar al Ridaura, a
l'alçada dels estanys de les Escoles
de Platja d'Aro (CAC).
El 10.IX, un exemplar al tram final del Ridaura; primera observació postnupcial (JRG).
El 17.IX, un exemplar la desembocadura del Ridaura (RMT).
El 22.IX, dos exemplars prop de can Barella, a Panedes, a Llagostera (CAC).
El 23.IX, un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro; darrera citació
postnupcial (CAC).
Bitxac comú _________________________________________________________
Saxicola rubicola
Estatus: present tot l’any.
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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 23.IV, un exemplar a la platja Gran de
Platja d’Aro, entre la desembocadura del
Ridaura i el Nàutic; primera observació
primaveral (JRG).
Els dies 26.IV i 27.IV, dos exemplars a la
desembocadura del Ridaura; el 9.V, un
(RMT, JRG).
El 10.V, una parella prop del puig de les
Cols (JBL).
EL 9.VI, un mascle a l’abocador de
Solius; data molt tardana per l’espècie
(CAC)*.
Del 22.IX al 27.IX, un exemplar als
estanys de les Escoles de Platja d'Aro
(CAC, ANA, JRG).
El 6.X i 11.X, dos exemplars als estanys
de les Escoles de Platja d'Aro; els dies 8.X, 14.X, 25.X i 27.X, un (ANA, RMT, CAC,
RCA, JRG).
Còlit ros ____________________________________________________________
Oenanthe hispanica
Estatus: migrador molt escàs i
irregular.
El 5.V, una femella als estanys de
les Escoles de Platja d'Aro; sisena
citació a la vall (CAC)*, la darrera
de les quals es produí al 2003
(Alvarez, 2010a).

Merla blava __________________________________________________________
Monticola solitarius
Estatus: present tot l’any, relativament abundant, encara que localitzat. Detectat tant a
penya-segats costaners, com interiors.
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Merla de pit blanc_____________________________________________________
Turdus torquatus
Estatus: poc conegut, es pot tractar d’un
migrador irregular o esporàdic.
El 21.X un jove leucístic és abatut a Tallades;
segona citació segura d’aquesta espècie a la
vall (anònim, per JRG)*.

Merla _______________________________________________________________
Turdus merula
Estatus: present tot l’any, abundant.
Tord comú __________________________________________________________
Turdus philomelos
Estatus: nidificant molt escàs i migrador i hivernant abundant.
Des de primers de febrer, forta entrada, amb exemplars arreu. Un bon exemple és la
vintena d'exemplars observada a un espai tan reduït com el prat del costat est dels
estanys de les Escoles de Platja d'Aro, el 15.II (RMT, CAC, JRG, JBL).
Tord alarroig _________________________________________________________
Turdus iliacus
Estatus: migrador i hivernant molt
escàs i irregular, en nombre molt
fluctuant segons l’any.
El 3.II, un exemplar al pla de Solius
(JRG, RMT)*.
L'11.II,
dos
exemplars
a
l'aparcament del Port d'Aro (RMT).
De l’11.II al 26.II, diversos exemplars
a la desembocadura del Ridaura
(CAC, RMT, JRG).

Griva _______________________________________________________________
Turdus viscivorus
Estatus: nidificant molt escàs i hivernant escàs.
Presència hivernal prop de can Barella, a Panedes, Llagostera i a Solius (CAC, JRG,
RMT).
L’11.III, almenys un exemplar a l’abocador de Solius, primera vegada que es cita a
aquest indret (CAC).
El 30.IX, almenys vint exemplars a prop de can Barella, a Panedes, Llagostera (CAC).
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Rossinyol bord _______________________________________________________
Cettia cetti
Estatus: present tot l’any, relativament abundant.
Trist ________________________________________________________________
Cisticola juncidis
Estatus: present tot l’any, en nombre més aviat escàs i localitzat.
Boscaler pintat gros __________________________________________________
Locustella naevia
Estatus: poc estudiat, podria tractar-se d’un migrador molt escàs i irregular, molt
afectat per la desaparició de les zones humides de la vall.
El 15.IX, un exemplar al Ridaura, a l'alçada dels estanys; cinquena observació
d'aquesta espècie a la vall (CAC).
Boscarla dels joncs ___________________________________________________
Acrocephalus schoenobaenus
Estatus: poc estudiat, es podria
tractar d’un migrador molt escàs,
encara que regular, molt afectat
per la desaparició de les zones
humides de la vall.
El 25.III un exemplar vist i sentit a
la desembocadura del Ridaura;
tercera citació primaveral a la vall
(JRG).
Del 14.IV al 30.IV, almenys un
exemplar sentit i vist al Ridaura, a
l’alçada dels estanys de les
Escoles de Platja d’Aro (CAC)*.
El 27.IV, un exemplar a la
desembocadura
del
Ridaura
(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 al Ridaura, a
l’alçada des estanys de les Escoles, el 22.IV
(JRG, CAC).
El 12.V, primers cants de marcatge de
territori al Ridaura, a l'alçada dels estanys de
les Escoles de Platja d'Aro; l’1.VII encara se
senten.
Els
cants
durant
l’estació
reproductora, al balcar del tram final del
Ridaura, són indici clar de nidificació (CAC,
RMT)*.
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Diversos exemplars a la desembocadura del Ridaura, encara el 21.X (CAC).
Balquer _____________________________________________________________
Acrocephalus arundinaceus
Estatus: poc estudiat, podria tractar-se d’un migrador molt escàs i irregular, molt
afectat per la desaparició de les zones humides de la vall. A la primavera, s’ha
detectat d’abril a finals de juny, amb una dada de finals de juliol (no se n’ha detectat la
cria), i només i ha una dada del pas postnupcial, la segona quinzena d’agost.
El 29.IV, un exemplar sentit als estanys de les Escoles (CAC).
El 30.V, un exemplar sentit al Ridaura, a l’alçada dels estanys de les Escoles (RMT).
El 2.VI, un exemplar sentit al canyissar des estanys de les Escoles (CAC).
El 23.VI, un exemplar sentit al canyissar des estanys de les Escoles (RMT).
El 25.VII, un exemplar als estanys de les Escoles (JBL, ML).
Bosqueta vulgar ______________________________________________________
Hippolais polyglotta
Estatus: migrador i nidificant, relativament abundant.
El 30.IV, un exemplar sentit i vist al Ridaura, a l’alçada dels estanys de les Escoles
de Platja d’Aro, primera citació prenupcial (CAC).
El 25.VIII darrera observació a Tallades, Santa Cristina d’Aro (CAC).
Tallarol emmascarat __________________________________________________
Sylvia hortensis
Estatus: poc estudiat, podria tractar-se migrador molt escàs. No s’ha arribar a detectar
la cria a la vall.
L’1.VI, un mascle cantant prop de Pedralta, indici de cria (JBL). Cinquena citació a la
vall, la darrera datava de 2005 (Alvarez-Cros, 2010a).
Tallareta cuallarga ____________________________________________________
Sylvia undata
Estatus: present tot l’any, en nombre molt escàs i localitzat.
El 7.I, un exemplar prop de can Barella, a Panedes (CAC).
El 18.I, un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d’Aro (JBL).
El 20.II, un exemplar a Castell d'Aro (ANA).
El 26.IV, un niu amb tres polls prop de can Llaurador, a Solius (JBL).
El 5.V, almenys un exemplar prop de l’abocador de Solius (JBL).
El 10.V, una parella prop del puig de les Cols (JBL).
L’1.VI, presència prop de Pedralta (JBL).
L'11.X, diversos exemplars prop de l'abocador de Solius (JBL).
Tallarol de garriga ____________________________________________________
Sylvia cantillans
Estatus: migrador i nidificant, relativament abundant, present d’abril a octubre.
El 24.IV, diversos exemplars a Solius; primera citació prenupcial (JBL).
El 16.iX darreres observacions a Tallades, Santa Cristina d’Aro (CAC).
Tallarol capnegre _____________________________________________________
Sylvia melanocephala
Estatus: present tot l’any, relativament abundant.
Tallareta vulgar ______________________________________________________
Sylvia communis
Estatus: migrador escàs, encara que regular.
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El 8.IV, un mascle als estanys de les Escoles de Platja d'Aro; primera citació de l'any
(CAC).
El 23.IV, un exemplar a la desembocadura del Ridaura (JRG).
El 15.IX, una femella als estanys de les Escoles de Platja d'Aro (CAC).
El 15.IX, un mascle a Tallades, a Santa Cristina d'Aro (CAC).
Tallarol gros_________________________________________________________
Sylvia borin
Estatus: migrador escàs, encara que regular.
Els dies 25.VIII i 26.VIII, almenys un exemplar a Tallades, Santa Cristina d’Aro (CAC).
Tallarol de casquet ___________________________________________________
Sylvia atricapilla
Estatus: present tot l’any, abundant.
Mosquiter pàl·lid _____________________________________________________
Phylloscopus bonelli
Estatus: migrador i nidificant escàs, detectat d’abril a agost.
El 24.IV, diversos exemplars a Solius; primera citació prenupcial (JBL).
Mosquiter comú ______________________________________________________
Phylloscopus collybita
Estatus: migrador i hivernant abundant. No se n’ha comprovat la cria, encara que no
es descarta.
L’1.V darrera observació a la desembocadura del Ridaura (RMT).
Primers exemplars a la desembocadura del Ridaura, el 7.IX (RMT).
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.
El 26.IV, un exemplar a la desembocadura del Ridaura; primera citació prenupcial
(RMT).
El 29.IV, observat prop de l'abocador de Solius. (AMP).
El 29.IV, un exemplar prop de Mas Nou (RMT).
Els dies 25.VIII i 26.VIII, almenys un exemplar a la desembocadura del Ridaura; el
2.IX un altre (CAC).
El 12.X, almenys un exemplar a la desembocadura del Ridaura (CAC).
Reietó ______________________________________________________________
Regulus regulus
Estatus: migrador i hivernant escàs, detectat de finals de novembre a mitjans de
març.
El 7.XII, dos exemplars a S’Agaró, al recorregut del SOCC (CAC).
Bruel _______________________________________________________________
Regulus ignicapilla
Estatus: present tot l’any, relativament abundant.
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Papamosques gris ____________________________________________________
Muscicapa striata
Estatus: migrador regular, se n’ha comprovat
la cria. Detectat de finals d’abril i mitjans de
setembre, amb una dada excepcionalment
tardana un 22 de novembre.
El 26.IV, dos exemplars a la desembocadura
del Ridaura; primera observació prenupcial
(RMT).
Els dies 27.IV, 28.IV i 29.IV, dos exemplars a
la desembocadura del Ridaura. (RMT, CAC).

El 28.IV, un exemplar a la bassa del
Dofí, de Castell d'Aro (JRG).
El
7.V,
dos
exemplars
a
la
desembocadura del Ridaura; el 9.V, un;
el 16.V, quatre (RMT, JRG)*.
El 18.V, un possible exemplar albí prop
del molí d'en Reixach, a Solius (JRG,
RMT)*.
El 16.IX, almenys un exemplar prop de
la desembocadura del Ridaura (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.
El 25.IV, un mascle a la font del
Gat de Platja d'Aro; primera citació
de l'any (JRG).
Els dies 27.IV, 29.IV, 1.V i 7.V,
almenys un exemplar a la
desembocadura del Ridaura (RMT,
AMP)*.
Els dies 22.VIII i 25.VIII, una
femella a Tallades, Santa Cristina
d’Aro;
primeres
citacions
postnupcials (CAC).
El 5.IX, un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro (RMT, JRG).
El 9.IX, un exemplar a la pineda d'en Candell, a Platja d'Aro (JRG).
El 10.IX, no menys de dos exemplars a Tallades, a Santa Cristina d'Aro (CAC).
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Mallerenga cuallarga __________________________________________________
Aegithalos caudatus
Estatus: present tot l’any, relativament abundant.
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.
Raspinell comú ______________________________________________________
Certhia brachydactyla
Estatus: present tot l’any, relativament abundant.
Oriol ________________________________________________________________
Oriolus oriolus
Estatus: migrador i estival en declivi. Detectat de la segona quinzena d’abril a finals
d’agost.
El 28.IV, un mascle i una femella a la pollancreda del molí d'en Calvet i dos exemplars
als horts de Castell d'Aro - càmping St. Josep; primeres citacions prenupcials (JRG,
AMP).
El 15.IX, un exemplar a Castell d'Aro; darrera citació postnupcial (ANA).
Escorxador __________________________________________________________
Lanius collurio
Estatus: migrador escàs, encara que regular
durant el pas de tardor, de finals d’agost a
primers d’octubre.
Els dies 9.VIII i 20.VIII, un exemplar juvenil
Tallades, Santa Cristina d’Aro (CAC)*.
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Botxí _______________________________________________________________
Lanius meridionalis
Estatus: migrador i hivernant molt escàs i
localitzat al pla de Panedes.
Els dies 6.I, 15.I, 5.II i 25.II, continua
l’exemplar amb territori establert a prop
de can Barella, a Panedes (CAC)*.

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 8.IV, un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro (JRG).
El 26.IV, un exemplar a la desembocadura del Ridaura (RMT).
L’1.V un exemplar al pla de Solius (JRG).
El 2.VIII, un exemplar a Castell-Platja d’Aro (ANA).
Gaig ________________________________________________________________
Garrulus glandarius
Estatus: present tot l’any, abundant.
Garsa _______________________________________________________________
Pica pica
Estatus: present tot l’any, abundant.
El 3.IX, trenta-dos exemplars als estanys de les Escoles de Platja d'Aro; concentració
rècord a la vall (JRG).
Gralla _______________________________________________________________
Corvus monedula
Estatus: hivernant esporàdic.
El 5.IV, un exemplar als horts de Castell d'Aro (JRG).
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Cornella negra _______________________________________________________
Corvus corone
Estatus: probablement es tracti d’un resident escàs i més aviat localitzat a l’extrem
occidental de la vall.
Els dies 6.I i 8.I, un exemplar a can Barella, a Panedes; el 15.I, dos (CAC).
Els dies 29.I i 5.II, a l'abocador de Solius, s'observa un exemplar (CAC).
El 19.II, un exemplar prop de can
Barella, a Panedes, Llagostera (CAC).
Els deis 4.III i 5.IV, un exemplar a can
Provensal, a Santa Cristina d'Aro
(CAC).
El 4.III, un exemplar entre el mas
Candell i el Tennis d'Aro (JRG).
Del 10.III al 31.III dos exemplars als
estanys de les Escoles de Platja d'Aro
(CAC, RMT, JRG).
El 10.III, un exemplar sobre el molí d'en
Calvet, a Castell d'Aro (JRG).
Els dies 22.III i 6.IV, cinc exemplars
front el mas Pla de Solius (JBL, JRG) .
Els dies 28.III i 29.III, 13.IV i 14.IV i
28.IV, un exemplar de cornella
emmantellada (Corvus corone cornix)
als estanys de les Escoles de Platja
d'Aro; primera vegada que s’observa
aquesta subespècie a la vall (RMT,
JRG, ACH, GJP, CAC)*. Citació
pendent d’homologació pel CR-SEO.
Els dies 29.III, 14.IV, 2.V, 3.V, 14.V, 26.V, 27.V, 19.VI, 8.VII i 15.VII, dos exemplars a
l’abocador de Solius; el 9.IV, tres (JBL, CAC, JRG).
El 9.V, un exemplar a Solius (JBL).
El 18.V, un exemplar prop del molí d'en Reixach, a Solius (JRG, RMT).
El 2.IX, un exemplar a l’abocador de Solius (CAC).
El 22.IX, un exemplar prop de can Barella, a Panedes, a Llagostera; el 29.IX, dos
(CAC, JRG, RMT).
Del 27.IX al 6.XI, dos exemplars als estanys de les Escoles de Platja d’Aro; els dies
12.X, 13.X i 18.XI, un (JRG, CAC).
El 6.X, dos exemplars a la cala del Corb, a Sant Feliu de Guíxols (RMT).
El 12.X, un exemplar prop de can Barella, a Panedes, a Llagostera; el 14.X, dos
(CAC).
El 13.X, tres exemplars en vol sobre el restaurant Les Panolles de Santa Cristina
d'Aro (JRG).
El 27.X, dos exemplars a l'abocador de Solius; el 28.X, almenys un (CAC).
L'1.XI, un exemplar a la desembocadura del Ridaura (RMT).
El 8.XI, dos exemplars en vol sobre Platja d’Aro, en direcció als estanys de les
Escoles (ANA).
Els dies 10.XI i 11.XI, un exemplar prop de can Barella, a Panedes, a Llagostera
(CAC).
El 17.XI, quatre exemplars a l'abocador de Solius; el 18.XI, dos (CAC).
L'1.XII, dos exemplars en vol, creuen la carretera entre els restaurants Les Panolles i
Els Tinars (CAC).
Els dies 12.XII i 14.XII, dos exemplars als estanys de les Escoles de Platja d'Aro
(JRG, RMT).
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El 25.XII, un exemplar en vol, sobre la bassa del Dofí (CAC).
El 25.XII, un exemplar prop del molí d'en Reixach, a Santa Cristina d'Aro (CAC).
El 25.XII, dos exemplars al pla de Solius (JRG).
El 30.XII, un exemplar prop de can Perera, 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.
Els dies 8.I i 21.I, no menys de catorze
exemplars a l'abocador de Solius;
nombre molt gran pel que s'anava
veient (CAC).
El 29.I, uns vint exemplars a
l'abocador de Solius. Dos dels
exemplars estaven anellats amb
anella metàl·lica a un dels tarsos i
anella de plàstic a l'altre; una groga i
l'altra blanca, que no s'han pogut llegir
degut a la gran distància de
l'observació (CAC)*.
El 5.II, uns trenta exemplars a
l'abocador de Solius; xifra rècord a la
vall (CAC).
Els dies 11.II i 12.II, entre deu i vint
exemplars a l'abocador de Solius. Dos
dels exemplars estaven anellats amb anella metàl·lica a un dels tarsos i un d'ells amb
anella de plàstic blanc (UA0) a l'altre. Aquest ocell, nascut al 2009, fou anellat al
Centre de Recuperació de Fauna Salvatge de Torreferrussa, Tivissa, Tarragona, el
19.XI.2010 (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 i a l’abocador de Solius
(CAC, RCA)*.
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Estornell vulgar ______________________________________________________
Sturnus vulgaris
Estatus: present tot l’any, abundant, molt especialment a l’hivern.
Pardal comú _________________________________________________________
Passer domesticus
Estatus: present tot l’any, abundant.
Pardal xarrec ________________________________________________________
Passer montanus
Estatus: present tot l’any, relativament abundant.
Pinsà comú __________________________________________________________
Fringilla coelebs
Estatus: present tot l’any, abundant a l’hivern i nidificant escàs.
El 7.IV s’observa els darrers exemplars, abans de l’estació reproductora, a la plana,
concretament als estanys de les Escoles de Platja d’Aro (CAC).
L’11.VIII s’observa els primers exemplars, després de l’estació reproductora, als
estanys de les Escoles de Platja d’Aro (CAC).
Pinsà mec ___________________________________________________________
Fringilla montifringilla
Estatus: divagant hivernal molt rar.
El 14.XI, una femella a la bassa del
Dofí de Castell d’Aro (RMT)*;
quarta citació d'aquesta espècie a
la vall.
El 14.XI, un mascle a la
desembocadura
del
Ridaura
(RMT).
El 21.XI, una femella a la
desembocadura
del
Ridaura
(RMT).

Gafarró _____________________________________________________________
Serinus serinus
Estatus: present tot l’any, abundant.
Verdum _____________________________________________________________
Carduelis chloris
Estatus: present tot l’any, abundant.
Cadernera ___________________________________________________________
Carduelis carduelis
Estatus: present tot l’any, abundant.
Lluer _______________________________________________________________
Carduelis spinus
Estatus: migrant i hivernant, relativament abundant, detectat de mitjans d’octubre a
finals de febrer.
El 16.X, sis exemplars a Solius (JBL).
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Els dies 21.XI i 22.XI, dos exemplars a la desembocadura del Ridaura; els dies 5.XII i
18.XII, un (RMT).
Passerell comú _______________________________________________________
Carduelis cannabina
Estatus: present tot l’any, escàs.
El 30.I, dos exemplars al pla de Solius; el
31.I, set; el 3.II, quatre (JRG, RMT).
El 25.II, almenys un mascle a can Perera, a
Panedes (CAC).
El 8.IV, una parella als estanys de les
Escoles de Platja d'Aro (CAC).
El 24.IV, alguns exemplars a la bassa del
Dofí de Castell d'Aro (RMT).
El 20.X, set exemplars a l'abocador de
Solius; el 27.X, tres, l’11.XI sis i el 17.XI,
almenys dos (CAC)*.
El 20.X, almenys un exemplar a la
desembocadura del Ridaura (CAC).
Els dies 6.XII i 9.XII, uns setanta-cinc
exemplars, en un estol mixt amb gafarró
(Serinus serinus), prop de can Barella, a
Panedes,
Llagostera;
aquesta
xifra
constitueix un nou rècord numèric d’aquesta
espècie a la vall. (CAC).
Els dies 8.XII, 9.XII i 16.XII, almenys quatre exemplars a l'abocador de Solius (CAC).
El 25.XII, vuit exemplars al pla de Solius (JRG).
Trencapinyes ________________________________________________________
Loxia curvirostra
Estatus: divagant irregular. Malgrat les sospites, no s’ha arribat a confirmar-ne la cria.
L’1.VI, un exemplar volant prop de Pedralta (JBL). Cinquena citació a la vall, la
darrera datava de 2002 (Alvarez-Cros, 2010a).
El 16.X, cinc exemplars a Solius (JBL).
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.
El 3.II, un mascle i una femella al pla de Solius (JRG, RMT).

78/91

ANUARI ORNITOLÒGIC DE LA VALL DEL RIDAURA (COSTA BRAVA), 2012

Hortolà _____________________________________________________________
Emberiza hortulana
Estatus: migrant esporàdic, només
detectat entre mitjans d’abril i mitjans
de maig.
El 20.IV s’observa un exemplar a la
bassa del Dofí de Castell d’Aro
(RMT)*. Quart registre d’aquesta
espècie a la vall.

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 24.III, darrera observació prenupcial
d’un exemplar als estanys de les Escoles
de Platja d’Aro (ANA).
El 14.X, diversos exemplars a la
desembocadura del Ridaura; primera
citació postnupcial (CAC)*.

Cruixidell ____________________________________________________________
Emberiza calandra
Estatus: migrant i nidificant, escàs.
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DADES D’ANYS ANTERIORS

1981
Guatlla______________________________________________________________
Coturnix coturnix
El 17.IV, un o dos exemplars a Castell d’Aro; data prenupcial primerenca (JRG).
Tórtora______________________________________________________________
Streptopelia turtur
El 19.IV, sis exemplars a Castell d’Aro; data prenupcial primerenca (JRG).
Oreneta vulgar i cuablanca_____________________________________________
Hirundo rustica, Delichon urbicun
Del 22.IV al 24.IV, episodi de mal temps, que ocasiona la mort de diversos exemplars
d’oreneta vulgar i cuablanca (JRG).
Oriol________________________________________________________________
Oriolus oriolus
El 19.IV, tres exemplars a Castell d’Aro; data prenupcial primerenca (JRG).

1984
Alosa_______________________________________________________________
Alauda arvensis
El 24.X, diversos exemplars a Castell d’Aro; data postnupcial primerenca (JRG).
Oriol________________________________________________________________
Oriolus oriolus
El 10.IX, tres exemplars a Castell d’Aro; data postnupcial tardana (JRG).

1987
Alosa_______________________________________________________________
Alauda arvensis
El 18.X, diversos exemplars als estanys de les Escoles de Platja d’Aro; data
postnupcial primerenca (JRG).

1988
Xarrasclet____________________________________________________________
Anas querquedula
El 28.III, un mascle al passallís de can Bada, a Castell d’Aro (PPF).
Valona______________________________________________________________
Tringa glareola
El 28.III, un exemplar al passallís de can Bada, a Castell d’Aro; data prenupcial
primerenca (PPF).
80/91

ANUARI ORNITOLÒGIC DE LA VALL DEL RIDAURA (COSTA BRAVA), 2012

Tórtora______________________________________________________________
Streptopelia turtur
El 17.IV, observada a Castell d’Aro; data prenupcial primerenca (JRG).
Enganyapastors______________________________________________________
Caprimulgus europaeus
El 8.V, observat a Castell d’Aro; data prenupcial primerenca (JRG).
Cuereta groga________________________________________________________
Motacilla flava
El 18.X, observada prop la depuradora de Castell d’Aro; data postnupcial tardana
(JRG).
Cotxa cua-roja________________________________________________________
Phoenicurus phoenicurus
El 18.X, observat prop la depuradora de Castell d’Aro; data postnupcial tardana
(JRG).
Bitxac rogenc________________________________________________________
Saxicola rubetra
El 31.X, observat prop la desembocadura del Ridaura; data postnupcial tardana
(JRG).
Còlit gris____________________________________________________________
Oenanthe oenanthe
El 18.V, observat a Castell d’Aro; data prenupcial tardana (JRG).
Mastegatatxes________________________________________________________
Ficedula hypoleuca
El 7.IV, un exemplar als horts de Castell d’Aro; data prenupcial primerenca (JRG).
Oriol________________________________________________________________
Oriolus oriolus
El 17.IV, observat a Castell d’Aro; data prenupcial primerenca (JRG).
Escorxador__________________________________________________________
Lanius collurio
El 18.V, un mascle a Castell d’Aro; primera data primaveral (JRG).

1989
Àguila cuabarrada ____________________________________________________
Aquila fasciata
El 4.III, un exemplar a Solius (JRG) (Grup de Natura Sterna, 1995).
Curroc______________________________________________________________
Gelochelidon nilotica
El 5.IV, observat a punta Prima (JRG).
Observació no segura que, de confirmar-se, seria la primera i única fins enguany, a la
vall del Ridaura. En tot cas, l’observador no la recorda amb exactitud i la dada està
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dins de la fenologia del xatrac bec-llarg (Sterna sandvicensis), espècie habitual a la
zona, amb la que es podria confondre.
Alosa_______________________________________________________________
Alauda arvensis
El 15.II, observada a Castell d’Aro (JRG).
Àguila cuabarrada_____________________________________________________
Aquila fasciata
El febrer, observada a Solius (PPF).
Capsigrany__________________________________________________________
Lanius senator
El 5.IV, un exemplar a punta Prima; data prenupcial primerenca (JRG).

1990
Territ menut__________________________________________________________
Calidris minuta
El 27.VIII, un exemplar a la bassa del Dofí de Castell d’Aro (JRG).
Boscaler mostatxut____________________________________________________
Acrocephalus melanopogon
El 3.VIII, un exemplar a la bassa del Dofí de Castell d’Aro (CAC).

1991
Xarxet_______________________________________________________________
Anas crecca
El 31.III, un exemplar a la bassa del Dofí de Castell d’Aro (CPV) (Grup de Natura
Sterna, 1991).
Polla pintada_________________________________________________________
Porzana porzana
Els dies 6.III i 21.III, un exemplar a la bassa del Dofí de Castell d’Aro (CPV) (Grup de
Natura Sterna, 1991).
Becadell sord________________________________________________________
Lymnocriptes minimus
El desembre, almenys un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d’Aro (CAC,
MAC, JBL).
Valona______________________________________________________________
Tringa glareola
El 31.III, un exemplar a la bassa del Dofí de Castell d’Aro (CPV) (Grup de Natura
Sterna, 1991).
Bitxac rogenc________________________________________________________
Saxicola rubetra
El 7.IV, observat a Castell d’Aro; data prenupcial primerenca (JRG).
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Teixidor_____________________________________________________________
Remiz pendulinus
El desembre, dos exemplars a la bassa del Dofí de Castell d’Aro (JBL).

1992
Xarrasclet____________________________________________________________
Anas querquedula
L’11.III, setze exemplars a la bassa del Dofí de Castell d’Aro; xifra rècord a la vall
(JRG).
El 20.III, dos mascles i una femella a la bassa del Dofí de Castell d’Aro (JRG).
Arpella vulvar________________________________________________________
Circus aeruginosus
El 2.V, una femella als estanys de les Escoles de Platja d’Aro (JRG).
Batallaire____________________________________________________________
Philomachus pugnax
El 2.V, un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d’Aro (JRG).
Balquer______________________________________________________________
Acrocephalus arundinaceus
El 25.IV, un exemplar a la bassa del Dofí de Castell d’Aro (JRG).
El 7.V, un exemplar als camps de Castell d’Aro (JRG).

1993
Polla pintada_________________________________________________________
Porzana porzana
De l’1.III al 13.III, un exemplar a la bassa del Dofí de Castell d’Aro; data prenupcial
primerenca (JRG).
Cuereta groga________________________________________________________
Motacilla flava
El 9.III, observada a Castell d’Aro; data prenupcial primerenca (JRG).
Cotxa cua-roja________________________________________________________
Phoenicurus phoenicurus
El 9.III, observada a Castell d’Aro; data prenupcial primerenca (JRG).
Durbec______________________________________________________________
Coccothraustes coccothraustes
Aproximadament el 12.XI, abatuts dos exemplars sobre el mas Torrelles (JRG).

1994
Merla roquera________________________________________________________
Monticola saxatilis
Nova espcie a la vall del Ridaura.
Transcripció d’un dels diaris de Jaume Ramot Garcia.
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<< El 30.IX, en plena borrasca. L'Antonio de St. Feliu ha trobat un ocell mort a la zona
de les Teules, de la mida d'un tord, amb el cap blavós, el pit i la cua vermells.
... Em consta que l'Antonio és un bon coneixedor dels ocells i que les seves
observacions al camp són certeres ... >> (JRG)
La descripció encaixa perfectament amb el mascle adult d’aquesta espècie i l’única
possibilitat de confusió podria ser amb un mascle de cotxa cua-roja, però la grandària
i la coloració del cap el descarta. El fet de trobar l’ocell mort durant un episodi de mal
temps en una data molt tardana per l’espècie, constitueix una dada addicional a
considerar.
Tord alarroig_________________________________________________________
Turdus iliacus
Durant els primers dies de la temporada de caça (primera quinzena d’octubre)
s’abaten diversos exemplars (JRG).

1995
Flamenc_____________________________________________________________
Phoenicopterus roseus
El 15.I, un exemplar a la desembocadura del Ridaura (JRG).
Cotxa cua-roja________________________________________________________
Phoenicurus phoenicurus
El 13.V, un mascle i una femella a l’abocador de Solius; data prenupcial tardana
(JRG).

1996
Tord alarroig_________________________________________________________
Turdus iliacus
L’1.XI, s’abaten diversos exemplars a Tallades, Santa Cristina d’Aro (JRG).
Oriol________________________________________________________________
Oriolus oriolus
El 3.IX, observat a Castell d’Aro; data postnupcial tardana (JRG).

1998
Ànec negre__________________________________________________________
Melanitta nigra
Nova espècie a la vall del Ridaura.
A l’octubre s’observa una femella a una milla mar endins front el Port d’Aro;
observació feta des d’una embarcació (AMP).
Gavineta de tres dits___________________________________________________
Risa tridactyla
A l’octubre s’observa un exemplar a una milla mar endins front el Port d’Aro;
observació feta des d’una embarcació (AMP).
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Ocell de tempesta_____________________________________________________
Hydrobates pelagicus
A finals d’agost, s’observa tres exemplars, quinze milles mar endins front Platja d’Aro;
observació feta des d’una embarcació (AMP).
Gavot_______________________________________________________________
Alca torda
A l’octubre s’observa de deu a quinze exemplars, una milla mar endins front Platja
d’Aro; observació feta des d’una embarcació (AMP).
Fraret_______________________________________________________________
Fratercula arctica
A finals d’agost, un exemplar unes quinze milles mar endins front Platja d’Aro;
observació feta des d’una embarcació (AMP).

2001
Abellerol_____________________________________________________________
Merops apiaster
El 23.III, observats a Castell d’Aro; data prenupcial primerenca (JRG).
2004
Voltor comú _________________________________________________________
Gyps fulvus
Al Balanç de les activitats d’anellament científic d’ocells realitzades per l’Institut Català
d’Ornitologia durant el període 2003-2005 (Aymí i Tomás, 2011) es publica la
recuperació, el 21.VIII.2004, a S’Agaró, d’un juvenil anellat dotze dies abans a
Guadix, Granada. Sembla que l’ocell estava esgotat i, després de la seva
recuperació, va ser alliberat.
Falcó de la reina______________________________________________________
Falco eleonorae
A finals de setembre, s’observa un exemplar a una milla mar endins front el Port
Salvi, a Sant Feliu de Guíxols; observació feta des d’una embarcació (AMP).
2005
Còlit ros ____________________________________________________________
Oenanthe hispanica
Estatus: migrador molt escàs i irregular.
El 7.V, un mascle als horts de Castell d’Aro; quarta citació a la vall (AMP).

2006
Còlit ros ____________________________________________________________
Oenanthe hispanica
Estatus: migrador molt escàs i irregular.
El 6.V, un mascle als horts de Castell d’Aro; cinquena citació a la vall (AMP).
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2011
Gavina capblanca ____________________________________________________
Larus genei
Estatus: migrador esporàdic.
S’ha esbrinat que l’exemplar marcat amb anella metàl·lica a la tíbia dreta i anella de
plàstic blanc amb inscripció negra (JP6) al tars dret, present als estanys de les
Escoles de Platja d'Aro a principis de setembre del 2011, havia estat marcat com a
poll, el 24.VI.2011 a Veta la Palma de Puebla del Río (Sevilla), dins el P. N. de
Doñana, a uns 920 km en línia recta (CAC).
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LLISTAT D’ESPÈCIES EXÒTIQUES

Cigne mut ___________________________________________________________
Cygnus olor
De l'1.IV al 5.V, un exemplar als
estanys de les Escoles de Platja
d'Aro. Llueix un 44 marcat al costat
dret del bec (CAC, HMP, JRG,
RMT, LHM, AMP, RMT, ACH, PFL,
JBL, CW, OCV)*. El mateix
exemplar havia estat observat al
mateix
indret
el
9.XII.2011
(Alvarez, 2012).

Oca egípcia __________________________________________________________
Alopochen aegyptiaca
Presència hivernal dels dos exemplars als estanys de les Escoles de Platja d'Aro; el
17.II, quatre (JRG, CAC, ANA).
El matí del 10.III, els dos
exemplars amb vuit petits als
estanys de les Escoles de Platja
d'Aro; a la tarda del mateix dia,
només set petits. N’arriben a
sobreviure sis, que fan el primer
vol el 27.V. Segon any consecutiu
de cria en llibertat d’aquesta
espècie a la vall (CAC, RMT, JRG,
RCA, RMT, AMP, ACH, PFL, CW,
OCV)*.
El 13.III, dos exemplars d’origen
desconegut a les basses noves
del golf Costa Brava, a Santa
Cristina d’Aro (JRG).
El 8.IV, s'observa una còpula de la
parella resident als estanys de les Escoles de Platja d'Aro (CAC).
Presència als estanys fins a final d’any, amb diversos dies amb màxims de sis
exemplars. El 14.X s’observa un dels sis exemplars malalt, probablement afectat de
botulisme (CAC, JRG, RMT, ANA, RCA, CV).
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Pelicà rosat__________________________________________________________
Pelecanus rufescens
Nova espècie a la vall.
Del 12.II al 25.II (dia que mor), un
exemplar d’origen desconegut als
estanys de les Escoles de Platja
d’Aro (JBY, JCX, JRG, RMT, CAC,
MFR, AMP). Probablement el
mateix exemplar ja havia estat
observat prèviament prop de la
punta d’en Pau, a S’Agaró,
molestat per gavians argentats
(Larus michahellis) (ATC) (Grup
Natura Sterna, 2012).
Aquesta
observació
s’ha
d’emmarcar
en
el
context
meteorològic en que es va produir,
durant un episodi de forts vents de
nord i temperatures molt baixes. Això fa difícil pensar que aquest ocell vingués de la
seva àrea de distribució natural africana, al Sud del Sàhara. Sembla més probable un
escapament, per exemple de la reserva africana de Sigean, entre Narbona i Perpinyà,
on
l’espècie
es
reprodueix
en
estat
de
semillibertat
(veure:
http://www.achus.org/galerias/displayimage.php?album=31&pos=18). El fet que no
portés cap anella ni cap altra mena de marca, no descarta l’escapament ja que, a
l’esmentada
reserva,
molts
dels
ocells
no
estan
marcats
(veure:
http://www.flickr.com/photos/nikita_07/4051989579/).
Bec de corall cuanegre_________________________________________________
Estrilda troglodytes
Nova espècie a la vall.
El 5.X, dos exemplars a la desembocadura del Ridaura; primera observació d'aquesta
espècie a la vall del Ridaura (RMT).
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TAULA D’OBSERVADORS
CODI

OBSERVADOR

ACH
AGG
AMP
ANA
ATC
CAC
CG
CPV
CV
CW
DVS
EA
ET
FD
GJP
GG
HMP
ITR
JAA
JBC
JBL
JBY
JCX
JRG
JRO
JRX
JV
LHM
LHM
MAC
MCD
MFR
ML
OCV
PFL
PMC
PS
RCA
RMT
RP
SGR
TST
XG
XH
XLT
XPV

Aleix Comas Herrera
Anna Gallés Gabarró
Àlex Massana Pernias
Aniol Negre Albertí
Alfons Tauler Cama
Carlos Alvarez Cros
Carlos Grande
Carles Pibernat Viñets
Carles Vendrell
Clara Wendenburg
Dani Valverde Saubí
Esteve Ayats
Enric Tauler
Francesc Dalmau
Gabriel de Jesús Pinho
Gregorio García
Hubert Mas Pueyo
Inès Torrent Ruscalleda
José Antonio Antúnez
Jaume Badosa Codolar
Josep Ma Bas Lay
Julià Bonet
Josep Casas
Jaume Ramot García
Joan Rela Ortí
Josep Rost
Juan Vega
Lluís Hugas Félez
Lluís Hugas Mulà
Manuel Alvarez Cros
Mireia Codina Diago
Miguel Ángel Fuebtes Rosúa
Mike Lockwood
Oriol Clarabuch Vicent
Ponç Feliu Latorre
Policia Municipal de Castell-Platja d'Aro
Pere Serrano
Raül Calderón Alvarez
Rosa Matesanz Torrent
Raquel Pérez
Santiago Guallar Rivero
Toni Strubell Trueta
Xavi Gallego
Xavier Higueruelo
Xavier Llebres Torrent
Xavier Parellada Viladoms
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