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INTRODUCCIÓ
Aquest és el setè 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.
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,
temporal abraça l’any 2014.

l’espai

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

ON I COM ENVIAR DADES PER A L’ANUARI
Per a comunicar les dades es recomana l’ús del portal web Ornitho.cat
(www.ornitho.cat) ja que, a més, s’integraran al conjunt de dades del territori català
incrementant el seu valor particular i el del conjunt. En tot cas, també es poden enviar
directament a l’editor, a l’adreça de correu electrònic: vallridaura@yahoo.es
Els criteris emprats en la selecció i inclusió de citacions són els següents:
-

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

-

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

-

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

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.
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 quatre
polls d’òliba (Tyto alba) i tres polls de duc (Bubo bubo) i es va realitzar dues jornades
d’anellament al Ridaura (una el 4.I amb 19 captures i l’altra el 25.I amb 91 captures)
per intentar la captura dels dos exemplars de mosquiter siberià presents a l'hivern
2013 - 2014. El 9.II, als estanys de les Escoles de Platja d’Aro, es va portar a terme
una altra sessió divulgativa per a membres joves del Centre Excursionista Montclar,
de Sant Feliu de Guíxols, amb només dues captures.
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 caspi
(Larus cachinnans) o el gavià argentat de potes roses (Larus argentatus).
Aquest any, s’ha d’esmentar la lectura d’una anella de corb marí gros (Phalacrocorax
carbo), corresponent a un ocell danès que s’ha anat observant quasi cada hivern des
del de 2005 - 2006. També la d'un altre d'origen suïs, ja detectat a finals de l'hivern
2012 – 2013.
- Projectes coordinats per l’Institut Català d’Ornitologia (ICO).
Durant el 2014, 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.
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- 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 irregular i
escassa.
Dins el marc d’un projecte més ampli, s’ha continuat el control d’algunes caixes niu
destinades al gaig blau (Coracias garrulus), col·locades fa tres anys. Malgrat la
presència a la zona d’algun ocell durant el pas de primavera, no es té evidències de
nidificació d’aquesta espècie.
Per fi, s’ha de comentar que s’ha continuat amb la recerca de rapinyaires nocturns,
auqest any reprenent la participació al programa NOCTUA gestionat per la SEO. La
investigació ha permès constatar el discret èxit reproductor del duc (Bubo bubo). Pel
que s'ha anat veient aquests darrers anys, la majoria de parelles han estat
desplaçades cap a zones menys favorables. Les causes són diverses i entre les
principals es troben la destrucció d'hàbitats (urbanitzacions i infraestructures, incendis
forestals, etc.) i els destorbs provocats per l’escalada. També s'ha constatat la mort
d'alguns exemplars per electrocució o col·lisió amb línies elèctriques.
La revisió de les caixes niu instal·lades a l'Ardenya, 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 2014 es relacionen en
dues llistes. La primera, o llistat general, inclou les espècies de presència natural a
casa nostra. 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).
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
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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) (CAE, 2013), el CAC (Comitè Avifaunístic de
Catalunya) (Gil, 2013) 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.
En aquest anuari també s’ha inclòs algun gràfic obtingut mitjançant les dades
entrades al portal Ornitho.cat per tal d’il·lustrar la presència anual d’algunes espècies.
De la majoria d’espècies comunes 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 2014 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 2014, es passa a enumerar, més o menys
cronològicament, les més significatives.
Com aquests darrers anys, l’àrea dels estanys de Platja d’Aro juntament amb el tram
final del Ridaura s’ha anat consolidant com la zona humida més important de la vall i
algunes espècies com l’ànec collverd (Anas platyrhynchos), el faisà (Phasianus
colchicus),
el
cabusset
(Tachibaptus ruficollis), la polla
d’aigua (Gallinula chloropus), la
fotja vulgar (Fulica atra), la
boscarla de canyar (Acrocephalus
scirpaceus) o el trist (Cisticola
juncidis), hi crien any rere any. I
algunes espècies, molt rares
abans, ara hi són regulars en
migració; seria el cas de l’ànec
blanc (Tadorna tadorna), el morell
de cap roig (Aythia ferina), el corriol
gros (Charadrius hiaticula), la
gamba verda (Tringa nebularia) o
la
boscarla
dels
joncs
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(Acrocephalus schoenobaenus). Hi passen l’hivern espècies que abans no ho feien o
eren de presència molt irregular, com l’ànec cullerot (Anas clypeata) o la fotja vulgar
(Fulica atra).
El dormidor d’esplugabous (Bubulcus ibis), format a finals d’agost del 2013 als
estanys de les Escoles de Platja d’Aro, registrà, a primers del 2014, màxims hivernals
de més de tres-cents exemplars. Aquesta vegada, a diferència de les anteriors, el van
situar al canyer de l’illa central, en comptes de al roure de l’illa del costat est, i s’hi ha
afegit una bona quantitat de corbs marins grossos (Phalacrocorax carbo).

Altres espècies escasses a la vall, presents a final de l’any 2013, continuaren la seva
hivernada a primers del 2014. En són exemples l’ànec xiulador (Anas penelope), 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 comú (Gallinago gallinago), la xivita (Tringa ochropus)
o el grasset de muntanya (Anthus spinoletta). Aquest hivern 2013-2014 ha estat el
segon consecutiu en que s’ha registrat una vertadera hivernada a la vall d’un
exemplar de xivita (Tringa ochropus). Pel que fa a la fotja (Fulica atra), aquest ha
estat el quart hivern consecutiu en realitzar una vertadera hivernada, localitzada,
bàsicament, als estanys de les Escoles de Platja d’Aro, amb comptats exempars a la
desembocadura del Ridaura.
A mitjan gener, membres de Grup de Natura Sterna
procediren a instal·lar dues caixes niu per a mussol
als estanys. A mitjan febrer, es col·labora amb el Dr.
Pros, de Solius, i s’instal·len diverses caixes per a
mallerengues i xoriguer niu al seu jardí i per òliba a
la casa.
Per les mateixes dates, es va obrir la barra de sorra
de la platja, permetent el lliure desguàs del Ridaura
al mar, la qual cosa va fer baixar el nivell, així com el
dels estanys. A final de gener, es torna a tancar; es
recupera el nivell del riu però no dels estanys.
A finals de gener, es va descobrir que, al bell mig de
la zona de cria de duc de roca Rovira, a Santa
Cristina d’Aro, s’havia muntat unes 12 reunions i
unes 20-25 vies associades, amb xapes femella o
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amb anclatges químics, a més de desbrossades per obrir corriols i branques tallades
amb motoserra. Aquesta zona està dins l'EIN i, a més, és una reserva forestal de la
Diputació de Girona a la que es troba alguns peus de fraret (Arisarum vulgare ssp.
simorrhynum), planta catalogada com a vulnerable al Catàleg de flora amenaçada de
Catalunya. Aquests fets es van posar en coneixent del Cos d’Agents Rurals, del
Serveis Territorials del DAAM a Girona i de la central de Barcelona i del Consorci de
les Gavarres, ja que vulneren l'article 6, del Títol 2, del Decret 148/1992, pel qual es
regulen les activitats fotogràfiques, científiques i esportives que poden afectar les
espècies de fauna salvatge. Es va procedir al desmantellament del material i a la
senyalització de la zona.
A primers de març, s’acondicionà
el piló de terra dipositat a un racó
del recinte de la bassa del Dofí,
l’anterior mes de novembre, per tal
de fer-hi un talús.
L’objectiu
d’aquesta actuació és estimular la
nidificació d’espècies que fan niu a
talussos sorrencs, com l’abellerol
(Merops apiaster), el blauet
(Alcedo atthis) o l’oreneta de ribera
(Riparia riparia).

El 7.III s’inicià un cicle d’exposicions d’escultura
de gran format als estanys de les Escoles de
Platja d’Aro, amb la instal·lació de diverses
escultures.
Durant la migració de primavera en va produir
noves observacions de capó reial (Plegadis
falcinellus). A mitjan abril es produí una
primerenca citació de guatlla (Coturnix coturnix),
així com una d’inusulament tardana de fredeluga
(Vanellus vanellus). Durant la segona quinzena
d’aquest mes es va fer una primerenca citació de
papamosques gris (Muscicapa striata). També es
va fer la primera observació d’un pigre gris
(Pluvialis squatarola), que va romandre uns dies
als estanys de les Escoles de Platja d’Aro.
A mitjan abril, es va fer la tercera i quarta citacions de piula gola-roja (Anthus
cervinus) a la vall i la segona de bec d’alena (Recurvirostra avosetta).
Durant la primera desena de maig es va fer la quarta observació a la vall d’oca vulgar
(Anser anser) i a la segona quinzena, es produí una sorprenent primera citació de
pinsà trompeter (Bucanetes githagineus). També durant la segona quinzena de maig
es produeix la citació més tardana registrada de becadell comú (Gallinago gallinago) i
fins a primers de juny es compta amb la presència de corb marí gros (Phalacrocorax
carbo). A finals de juny es fa la tercera citació a la vall de cucut reial (Clamator
glandarius).
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Pel que fa a la cria, per quart any consecutiu, la parella d’oques egípcies (Alopochen
aegyptiaca) va criar als estanys de les Escoles de Platja d’Aro. Addicionalment, una
segona femella va treure endavant una altra llocada. Per cinquè any ho va fer la fotja
vulgar (Fulica atra). D’aquesta darrera espècie, dues parelles (una de les quals va
treure dues llocades) van criar a la desembocadura del Ridaura, essent la segona
dada de nidificació fora dels estanys. Respecte als rapinyaires diürns, es va detectar
almenys un niu amb tres ous de milà negre (Milvus migrans) prop de l’abocador de
Solius i un niu amb signes d’haver estat ocupat, prop de can Perera, a Panedes,
Llagostera, que constitueix una nova localitat de cria. D’aligot comú (Buteo buteo), es
fan observacions continuades durant tota l’estació reproductora al pla de Solius, a
Santa Cristina d’Aro i al de Panedes, a Llagostera. En referència al picot garser petit
(Dendrocopos minor), s’observa una parella fent niu. Pel que fa a cornella negra
(Corvus corone) es va observar indicis
de cria d’almenys una parella (i,
probablement, d’una o dues més), a lloc i
època adients. De gaig blau (Coracias
garrulus), també es va observar
repetidament una parella en època i lloc
adequats. També s’ha de remarcar la
troballa de nius de guatlla (Coturnix
coturnix) amb indicis d’haver estat
utilitzats i, posteriorment, almenys una
llocada. Per fi, comentar l’enigma de
l’aparició d’un pollet de cames-llargues
(Himantopus
himantopus),
d’origen
indeterminat, que suposaria el segon
registre de cria segura d’aquesta espècie a la vall. De fet, a mitjans de juliol apareix
uan parella amb tres juvenils que s’instal·la a la desembocadura del Ridaura i que
podria ser la família d’aquest poll. Prop de can Barella, a Llagostera, es detecta una
parella amb juvenils de papamosques gris (Muscicapa striata), nova localitat de cria.
D’altra banda, sota un dels ponts del Ridaura, es va detectrar un llocada molt tardana
d’oreneta cua-rogenca (Cecropis daurica). Els polls deixaren el niu a finals del mes
d’octubre.
Capítol apart necessita el segon intent seriós documentat de nidificació a la vall d’una
parella d’àguila cuabarrada (Aquila fasciata), instal·lada al massís de l’Ardenya.
Malgrat que es va senyalitzar la zona, prohibint-hi l’escalada, la cria va tornar a
fracassar, pressumiblement a causa de les molèsties que va patir la parella durant la
fase díncubació. Al mes de novembre es detecta l’inici de la construcció d’un nou niu
a un emplaçament diferent dels anteriors.
En un altre ordre de coses, el 27.IV des de l’estació depuradora d'aigües residuals
de Castell d’Aro, es produí un escandalós abocament al Ridaura, amb aigua tèrbola i
gran quantitat d’escuma, provocat, sembla ser, per una avaria dels sistemes de
control.
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A primers de maig es detectà l’inici d’un brot de botulisme, cosa que aconsellà obrir la
barra de sorra que obstrueix la desembocadura del Ridaura perquè desguassés i
s’evités així l’acumulació de llots anaeròbics. La mateixa màquina excavadora remou i
aireja els llots del fons que queden al descobert.

Com altres anys, amb l’arribada del bon temps
es multiplica la circulació motoritzada per la
llera del Ridaura, posant en greu perill o,
directament destruint, els nius de les espècies
que hi nidifiquen, com per exemple el corriol
petit (Charadrius dubius).
Donada la continua presència d’exemplars de
gaig blau (Coracias garrulus) a la zona de
Solius, durant el mes de maig, es procedí a
penjar-hi una caixa niu addicional per intentar
estimular la nidificació a la zona, cosa que no
va succeir.
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Durant la revetlla de Sant Joan, i malgrat les
reiterades demandes de mesures efectives del
Grup de Natura Sterna al Consistori de la vila
per tal de protegir les postes de les espècies nidificants a la zona, només es procedí a
la col·locació de petits cartells de prohibició de crema de petards. No es va tancar els
accessos a la carretereta paral·lela al Ridaura. El resultat va ser desastrós i la crema
d’artefactes pirotècnics massiva, alguns dels quals es van arribar a tirar a dins el
recinte dels estanys.
Com en anys precedents, una altra espècie que probablement va niar a la vall, tot i
que amb pocs efectius (2 a 3 territoris), és la boscarla de canyar (Acrocephalus
scirpaceus).

De mitjans de juliol a final d'agost
s’observa una certa mortalitat de
gavians
argentats
(Larus
michahellis) amb aparició de
cadàvers als estanys i a l’abocador
de Solius.

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),
l’agró roig (Ardea purpurea) i el bernat pescaire (Ardea cinerea). En canvi, aquest any
no hi va haver observacions estivals de martinet blanc (Egretta garzetta).
A final de juliol, s’observa, per primera vegada a la vall, almenys un exemplar de
pardal roquer (Petronia petronia) a l’abocador de Solius. De fet, s’havia estat
prospectant, sense èxit, l’explotació d’àrids d’en Massachs, propera a l’abocador, per
considerar-la una zona propícia per la cria d’aquesta espècie.
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Durant la dispersió postnupcial, es fa una sorprenent observació d’hortolà (Emberiza
hortulana), primer registre a la vall, al pas de tardor. També la sisena de colltort (Jynx
torquilla), segona durant el pas de tardor.
Acanbant el mes d’agost, es començà a formar el dormidor d’esplugabous (Bubulcus
ibis) als estanys de les Escoles de Platja d’Aro. Aquest any, a l’illa del costat est, a
l'illa del roure.
A primers de setembre s’arrassen les tanques espinoses d’esbarzer i aranyoners de
can Barella, a Panedes, Llagostera, on un botxí (Lanius meridionalis) tenia establert el
seu territori.
Com altres anys, a final d’estiu, es produeixen alliberaments accidentals o
intencionats d’exemplars d’espècies exòtiques. Aquest any s’ha observat dos
exemplars d’Agapornis de Namíbia (Agapornis roseicollis).
L’estiu del 2014 ha estat relativament plujós i poc calorós. Per tant, no s’ha produït
una important baixada del nivell de l’aigua dels estanys. Addicionalment, a mitjans de
setembre, una forta tempesta el fa pujar substancialment. Aquests fets han suposat
que les fotges mantinguessin un nombre d’efectius, tot i que baix, superior al d’altres
anys per aquestes dates. D’altra banda, també s’ha notat una pobre presència
d’ocells limícoles durant el pas tardoral, en no trobar superfícies adequades on
reposar.
Em mes d’octubre va estar un dels més càlids del darrer
segle a Catalunya i molt sec al litoral (Generalitat de
Catalunya, 2014)

El 12 de novembre, es torna a constatar que encara hi ha
activitat ballestera a la vall, com ho demostra la imatge que
acompanya aquest text. Aquests estris es van eliminar del
lloc on estaven parats i els fets van ser posats en
coneixement del Cos d'Agents Rurals.

A final de novembre, s’observà un pela-roques
(Tichodroma muraria) al massís de l’Ardenya, fet que
constituí la segona citació d’aquesta espècie a la vall.
El novembre va acabar amb una forta llevantada que va portar abundants pluges que
feren pujar substancialment el nivell dels estanys, rieres i Ridaura.
Al llarg de l’any, i tal com demostren les imatges adjuntes, es produí un seguit de
bretolades i comportaments incívics als estanys i a les zones properes que, apart de
fer malbé la flora i el material públic, alteren la tranquil·litat de l’espai, amb les
consegüents molèsties a la fauna, i donen una imatge lamentable del municipi.
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LLISTAT GENERAL

Oca vulgar __________________________________________________________
Anser anser
Estatus: migrant ocasional.
El 10.V, sis exemplars en vol en
direcció nord-oest, per sobre els
estanys de les Escoles de Platja
d'Aro; quarta citació d’aquesta
espècie a la vall (CAC)*.

Ànec blanc __________________________________________________________
Tadorna tadorna
Estatus: migrant molt escàs, i divagant a l’hivern; irregular.
El 29.VI, un estol de sis exemplars, en vol, costa amunt, front la desembocadura del
Ridaura; xifra rècord a la vall (CAC).
Ànec griset__________________________________________________________
Anas strepera
Estatus: hivernant i migrant molt
escàs i irregular.
Els dies 16.III i 17.III un mascle als
estanys de les Escoles de Platja
d’Aro (RMT)*.
Els dies 19.VIII i 23.VIII, una
femella als estanys de les Escoles
de Platja d’Aro; els dies 21.VIII i
22.VIII és a la desembocadura del
Ridaura (CAC).
El 18.X, dos mascles als estanys
de les Escoles de Platja d’Aro
(CAC).
Del 6.XII al 13.XII, una femella a la
bassa del Dofí, el 7.XII, és als estanys de les Escoles de Platja d'Aro (CAC).
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Ànec xiulador ________________________________________________________
Anas penelope
Estatus: hivernant i migrant molt
escàs i irregular.
L'11.I dos mascles als estanys del
golf Costa Brava, a Santa Cristina
d'Aro; el 8.II, encara hi són (RMT,
CAC)*. Probablement es tracta
dels mateixos exemplars detectats
a final del 2013 a la vall (AlvarezCros, 2014)
Del 28.IX al 6.X, un exemplar a la
bassa del Dofí, de Castell d'Aro
(CAC, RMT).

Xarxet comú _________________________________________________________
Anas crecca
Estatus: hivernant i migrant escàs però regular. Detectat des de la primera quinzena
d’agost a mitjans de març.
Als estanys de les Escoles de
Platja
d’Aro
continua
les
observacions
dels
exemplars
hivernants fins el 13.III, amb
màxims de vuit els dies 30.I i 1.II
(RMT, CAC, JRG, RCA)*.
El
2.II,
un
mascle
a
la
desembocadura
del
Ridaura
(CAC).
El 4.IV dos mascles i quatre
femelles en pas als estanys de les
Escoles de Platja d’Aro (RMT,
CAC).
El 25.VIII, un exemplar als estanys
de les Escoles de Platja d’Aro; primera citació postnupcial (RMT).
El 10.IX, dos exemplars a la desembocadura del Ridaura; de l'11.IX al 17.IX, un
(CAC, RMT).
Els dies 11.IX, 17.IX, 19.IX, 29.IX i 5.X, un exemplar als estanys de les Escoles de
Platja d'Aro (CAC, RMT).
Del 4.XI a final d'any, presència continuada als estanys de les Escoles de Platja
d’Aro, amb un màxim de set exemplars el 26.XII (CAC, RMT, AM, JRG).
El 22.XI, tres femelles i un mascle a la desembocadura del Ridaura; el 8.XII una
femella i un mascle (CAC, RMT).
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Ànec collverd ________________________________________________________
Anas platyrhynchos
Estatus:
resident
i
nidificant
relativament comú.
El 12.I, durant la realització del
cens d’aquàtiques, s’assoleix la
xifra de 142 exemplars (CAC,
RMT).
El 15.III, primeres llocades a la vall,
al tram final del Ridaura i a l'alçada
de la depuradora (LHM).
El 28.VIII, s’observa
una molt
primerenca còpula als estanys de
les Escoles de Platja d’Aro (RMT)*.

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 24.III al 28.III, una femella a la
desembocadura del Ridaura (RMT,
CAC).
El 27.IV, un mascle als estanys de
les Escoles de Platja d’Aro (CAC)*.
El 2.V, un mascle als estanys de
les Escoles de Platja d’Aro; del 3.V
al 9.V és a la desembocadura del
Ridaura (CAC, RMT, JRG).
El 7.VIII, una femella a la desembocadura del Ridaura (RMT).
Ànec cullerot ________________________________________________________
Anas clypeata
Estatus: hivernant i migrant, molt
escàs i irregular.
Els dies 2.I, 12.I, 15.I i 18.I, una
femella als estanys de les Escoles
de Platja d'Aro (RMT).
Del 16.III al 22.III, una parella als
estanys de les Escoles de Platja
d'Aro (RMT, LHM, AA).
El 26.III, un mascle i dues femelles
als estanys de les Escoles de
Platja d'Aro (RMT).
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El 30.III, un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro (JRG).
El 4.IV dos mascles i tres femelles en pas als estanys de les Escoles de Platja d’Aro
(RMT, CAC).
El 12.IV, un mascle als estanys de les Escoles de Platja d’Aro (CAC).
Del 23.IV al 29.IV, un mascle als estanys de les Escoles de Platja d’Aro; darrera
citació prenupcial (RMT, MPG, CAC)*.
Els dies 17.VIII i 18.VIII, un exemplar al tram final del Ridaura; primera citació
postnupcial (CAC).
Els dies 13.IX i 17.IX, un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d’Aro (CAC,
RMT).
Morell de cap roig ____________________________________________________
Aythya ferina
Estatus: migrant molt escàs i irregular.

El 14.VII, sis mascles i dos exemplars tipus femella als estanys de les Escoles de
Platja d'Aro; xifra rècord a la vall (RMT)*.
Perdiu roja __________________________________________________________
Alectoris rufa
Estatus: escassa però regular. Els seus efectius estan del tot determinats pels
alliberaments que realitza el col·lectiu de caçadors. Es pot afirmar que no hi ha
poblacions salvatges a l’àrea d’estudi.
El 13.I, un exemplar canta prop del Remei, a Castell d'Aro (JRG).

El 16.I, cinc exemplars prop del Remei, a Castell d'Aro; el 17.I, nou (RMT, JRG)*.
El 7.II, quatre exemplars prop del Tennis d'Aro (JRG).
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El 22.II, dos exemplars a la platja Gran de Platja d'Aro, lloc insòlit per aquesta espècie
(RMT).
El 19.IV, dos exemplars prop del Remei, a Castell d'Aro (JRG).
El 25.IV, un exemplar al pla de Solius.(JRG).
El 20.IX, 26.IX i 10.X, un exemplar prop del Tennis d'Aro; el 17.X, tres (JRG).
Guatlla ______________________________________________________________
Coturnix coturnix
Estatus: migrant molt escassa i
irregular.
El 14.IV, un exemplar a un camp
d’oserda, prop del Tennis d'Aro;
primera i primerenca citació de
l’any (EC).
El 10.VI, se sent cantar dos
exemplars a un camp de davant del
mas Sicars de Castell d’Aro (EC).
Durant la sega del cereal de secà,
als mesos de juny i juliol, els
maquinistes de les segadores
afirmaren trobar alguns nius amb
cloves d’ou. El 3.VII, es localitza
una de les llocades (JRG)*.
Els dies 6.VIII, 08.VIII, 10.VIII, 14.VIII i 19.VIII, un exemplar canta prop de can Barella,
a Panedes, Llagostera (CAC, JRG).
Faisà _______________________________________________________________
Phasianus colchicus
Estatus: resident escàs. Els seus efectius estan del tot determinats pels alliberaments
que realitza el col·lectiu de caçadors.
El 10.I, setze exemplars a un camp llaurat del costat dels estanys de les Escoles de
Platja d’Aro (JRG).
Aquest any s’ha reproduït als estanys de les Escoles de Platja d’Aro i, almenys una
parella, als horts de Castell d’Aro i una altra prop del càmping Riembau (CAC, RMT,
JBL, JRG).
Cabusset ____________________________________________________________
Tachybaptus ruficollis
Estatus: resident i nidificant comú.
Regular com hivernant i en
migració.
El 12.I, durant la realització del
cens d’aquàtiques, s’assoleix la
xifra de divuit exemplars (CAC,
RMT).
Aquest any ha criat als estanys de
les Escoles de Platja d’Aro, als
estanys del golf de Mas Nou i del
golf Costa Brava, a la bassa del
Dofí i a la de can Perera, a
Panedes, Llagostera, i a la
desembocadura
del
Ridaura.
(CAC, RMT, JRG).
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El 05/04/14, s’observa els primers polls a la bassa del Dofí (RMT)*.
Cabussó collnegre ____________________________________________________
Podiceps nigricollis
Estatus:
hivernant i
migrant
escàs i irregular.
El 6.IX, un exemplar juvenil als
estanys de les Escoles de Platja
d’Aro; del 7.IX al 17.IX és a la
desembocadura
del
Ridaura
(CAC, FTX, RMT, JRG)*.

Baldriga cendrosa ____________________________________________________
Calonectris diomedea
Estatus: migrant regular, escassa a l’estiu.
El 19.IV, almenys tres exemplars front la desembocadura del Ridaura; primera citació
de l’any (CAC).
Els dies 12.VII i 27.VII, alguns exemplars front la desembocadura del Ridaura (CAC).
Els dies 19.VII, 27.VII i 7.VIII un exemplar front la punta de Garbí de Sant Feliu de
Guíxols; els dies 20.VII i 26.VII, dos, el 10.VIII quatre (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.
Baldriga mediterrània _________________________________________________
Puffinus yelkouan
Estatus: abundant durant els passos migratoris i a l’hivern; escassa a l’estiu.
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.
Els dies 22.VI i 24.VI, pas intens d’immadurs costa avall, front la punta de Garbí de
Sant Feliu de Guíxols; el 29.VI, encara un estol de quatre exemplars (CAC).
El 26.X, fins a nou exemplars entre Sant Feliu de Guíxols i Platja d'Aro (JBL).
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.
Presència hivernal als als estanys de les Escoles de Platja d'Aro, amb un màxim de
trenta-un exemplars, el 8.II, (RMT, JRG, CAC, RCA, MB).
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L’11.I, durant el cens d’aquàtiques, no menys de vint-i-sis exemplars al dormidor de la
punta d'en Bosch, trenta-set al de cala Jonca i disset al dels estanys de les Escoles
de Platja d'Aro (CAC, RMT, JRG).
Presència hivernal als estanys de les Escoles
de Platja d'Aro, amb un màxim de trenta-un
exemplars, el 8.III (CAC, RMT, JRG).
L' exemplar, marcat com a poll a Dinamarca
al 2001 amb anella de plàstic llegible a
distància (T4J), es va tornar a detectar altra
vegada, el 23.II, a la cala del Vigatà; un bon
exemple de fidelitat al lloc d'hivernada (CAC).
L’1.VI, encara dos exemplars immadurs, als
estanys de les Escoles de Platja; darrera
citació prenupcial i data molt tardana per
l’espècie (CAC)*.
El 26.VII, sis exemplars front la punta de
Garbí de Sant Feliu de Guíxols; primera
observació postnupcial (CAC).
Des del 7.VIII, presència continuada als
estanys de les Escoles de Platja d'Aro (RMT,
CAC, JRG, EB).
Un dels exemplars del 21.XII, als estanys de les Escoles de Platja d'Aro, estava
marcat i es va llegir l'anella verd clar amb inscripció negre 325. Aquest ocell que va
ser marcat, quan era un poll, a Fanel (Neuchâtel), Suïssa, el 22.VI.2007, a uns 655
km en línia recta ja s'havia observat al mateix lloc el el 17.II,.2013 i el 2.III.2013
(CAC).
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 25.V, dinou exemplars als Secaïns de Sant Feliu de Guíxols (JRG).
Martinet de nit _______________________________________________________
Nycticorax nycticorax
Estatus: escàs però regular sobre tot durant els passos migratoris. Presència d’alguns
ocells estivals no reproductors.
El 25.III, almenys cinc exemplars
als estanys de les Escoles de
Platja d'Aro; primera citació
prenupcial (JRG, RMT).
El 29.III, no menys de catorze
exemplars als estanys de les
Escoles de Platja d'Aro (CAC). De
llavors al 4.IX de setembre,
presència continuada als estanys
de les Escoles de Platja d'Aro, amb
un màxim de vint exemplars, el
14.IV (RMT, CAC, JRG, MPG,
ANA, IGM, FTX, EB)*.
El 19.IV, un exemplar a la punta de
Garbí de Sant Feliu de Guíxols
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(CAC).
El 24.IV, un exemplar a Platja d'Aro, prop de l'Aquadiver (XH).
Els dies 25.IV, 25.V i 19.VII, un exemplar a la desembocadura del Ridaura (JRG,
CAC).
Martinet ros _________________________________________________________
Ardeola ralloides
Estatus: escàs però regular sobre tot durant
els passos migratoris. Presència irregular
d’alguns ocells estivals no reproductors.
El 27.IV, dos exemplars als estanys de les
Escoles de Platja d'Aro; primera citació
prenupcial (CAC)*.
El 2.V, dos exemplars a la desembocadura
del Ridaura; del 3.V al 6.V, tres, del 7.V al
9.V, quatre i el 14.V, un (CAC, MPG, RMT,
JRG).
Els dies 3.V i 4.V dos exemplars als estanys
de les Escoles de Platja d'Aro (CAC, MPG).
El 21.V, un exemplar a la bassa del Dofí de
Castell d'Aro (MPG).
El 7.VI, un exemplar als estanys de les
Escoles de Platja d'Aro (CAC).
El 12.VIII, un exemplar juvenil als estanys de
les Escoles de Platja d'Aro; primera citació
postnupcial (CAC).
El 20.VIII, un adult als estanys de les Escoles de Platja d'Aro (CAC).
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.
Durant la realització del cens
d’aquàtiques, l’11.I, es comptà 309
exemplars al dormidor dels estanys
de les Escoles de Platja d’Aro
(CAC)*.
El 27.IV, un exemplar als estanys
de les Escoles de Platja d'Aro;
darrera citació prenupcial (CAC).
Presència hivernal a l’abocador de Solius, amb un màxim cincuanta-quatre
exemplars, el 2.II. La darrera observació va ser la d’un exemplar el 9.III (CAC).
El 16.VII, tres exemplars als estanys de les Escoles de Platja d'Aro; primera citació
postnupcial (RMT).
El 26.VII, un exemplar a l'abocador de Solius (CAC).
A finals d’agost, es torna a formar (al canyer de l’illa de llevant) el dormidor als
estanys de les Escoles de Platja d’Aro (CAC, RMT).
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Martinet blanc ________________________________________________________
Egretta garzetta
Estatus: migrador i hivernant escàs i regular. Irregularment, hi ha alguns ocells no
reproductors durant l’època de cria.
Presència a l'hivern i durant durant els passos migratoris, amb màxims de: tretze
exemplars el 16.IV i cinc els 24.VIII
i sis el 19.IX. (RMT, CAC, RCA,
ANA, JRG, MPG, IGM, AM).
El 16.IV, 13 exemplars als estanys
de les Escoles de Platja d'Aro; xifra
màxima de l’any (CAC, RMT).
El 23.V, un exemplar als estanys de
les Escoles de Platja d'Aro; darrera
citació prenupcial (RMT).
El 15.VIII, un exemplar als estanys
de les Escoles de Platja d'Aro;
primera citació postnupcial (RMT).

Fig.:2. Nombre d’ocells observats per dècada (ICO, 2009-2014).

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 16.III, tres exemplars als
estanys de les Escoles de Platja
d'Aro (RMT).
El 30.III, un exemplar als estanys
de les Escoles de Platja d'Aro
(RMT).
El 2.V, tres exemplars en vol cap al
nord, sobre la desembocadura del
Ridaura (CAC)*.
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Els dies 30.VIII i 1.IX, un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d’Aro ( RMT).
El 31.XII, un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro. Probablement el
mateix exemplar prop del Tennis d'Aro (LHM, JRG).
Bernat pescaire ______________________________________________________
Ardea cinerea
Estatus: migrador i hivernant escàs
i regular. Hi ha alguns ocells no
reproductors durant l’època de
cria.
Presència d'uns pocs exemplars
durant tot l’any, especialment als
estanys de les Escoles de Platja
d'Aro, amb xifres màximes durant
els passos migratoris: dinou
exemplars el 16.IV, setze l'11.IX i
divuit el 29.IX (RMT, CAC, ANA,
JRG, RCA, MB, AA, MPG, FTX,
EB, PBX, IGM, RCA, AM)*.

Fig.:3. Nombre d’ocells observats per dècada (ICO, 2009-2014).

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 28.III, un exemplar a la
desembocadura
del
Ridaura;
primera citació de l'any. (RMT).
El 30.III, un o dos exemplars als
estanys de les Escoles de Platja
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d'Aro (CAC, RMT). De llavors a l'1.IX, presència continuada als estanys de les
Escoles de Platja d'Aro, amb un màxim de quatre exemplars, el 13.IV (RMT, CAC,
JRG, LHM, MPG, IGM, EB, PBX)*.
El 26.IV, un exemplar en vol sobre la desembocadura del Ridaura (CAC).
El 3.V, un exemplar en vol sobre la bassa del Dofí (CAC).
El 31.V un exemplar al Ridaura, prop del pont de la carretera de S’Agaró (CAC).
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 13.III dos exemplars en vol, en direcció
nord, sobre Castell d'Aro (JP).
El 6.IV, un exemplar als estanys de les
Escoles de Platja d'Aro (CAC, MPG)*.
El 9.IV, deu exemplars a Torres elèctriques
de la subestació del Remei, a Castell d'Aro
(JBL).
El 23.IV, sis exemplars aturats a una torre
d’alta tensió, davant del camp de futbol de
Santa Cristina d’Aro (VGK).

Capó reial____________________________________________________________
Plegadis falcinellus
Nova espècie a la vall.
Estatus: migrador esporàdic.
El 16.III, tres exemplar sals
estanys de les Escoles de Platja
d'Aro; del 17.III al 4.IV, encara un.
Tercera citació a la vall (RMT,
LHM, CAC, AA, MPG, JRG)*.
El 30.III, l'exemplar dels estanys es
detecta al Ridaura, al passallís de
can Bada (JRG).
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Flamenc ____________________________________________________________
Phoenicopterus roseus
Estatus: migrador i divagant hivernal, molt
escàs i irregular.
Del 20.III al 6.IV, un exemplar immadur als
estanys de les Escoles de Platja d'Aro (LHM,
CAC, AA, MPG, JRG, RMT)*.
El 19.XI, , un estol d'onze exemplars per
sobre la vall, en direcció sud (JBL).

Aligot vesper ________________________________________________________
Pernis apivorus
Estatus: migrador regular.
Milà negre ___________________________________________________________
MIlvus migrans
Estatus: migrant abundant que, en
determinats
moments,
pot
presentar
concentracions
elevades.
El 8.III, dos exemplars a l’abocador
de Solius; primera observació
prenupcial (CAC)*.
El 20.IV, uns trenta exemplars a
l’abocador de Solius (CAC).
El 26.IV, prop de l'abocador de
Solius, dos exemplars fan vols
nupcials, amb ofrenes de branques
al bec (CAC).
El 3.V, prop del mas Tapioles de
Solius, dos exemplars fan vols
nupcials, amb ofrenes de branques
al bec (CAC).
El 4.VI, un niu amb tres ous prop de l’abocador de Solius (JBL).
El 6.VI, no menys de dinou exemplars posats prop de l’abocador de Solius (JRG).
El 16.VI, es troba un exemplar mort al pla de Solius. Portava una anella metàl·lica
amb remitent (H37625) d'Aranzadi, que li havia estat posada al Centre de recuperació
de fauna salvatge dels Aiguamolls de l’Empordà. Aquest ocell havia estat trobat en
males condicions el mes abans a Solius i portat a l’esmentat Centre de recuperació
on l'havien refet després de diagnosticar-li un enverinament (JRG).
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El 26.VII, detectat un niu prop de can Perera, a Panedes, Llagostera; nova localitat de
cria (CAC).
El 19.VII, els dos primers juvenils de l’any a l’abocador des Solius (CAC).
L’11.IX un exemplar prop can Barella, a Panedes, Llagostera (CAC).
El 10.X, un exemplar prop del Masnou de Castell d'Aro; darrera citació postnupcial.
Data molt tardana per l'espècie (XIP, JES).
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 14.IV, cinc exemplars a Solius;
primera
observació
prenupcial
(JBL).
El 21.IV, dos exemplars a la
capçalera del Ridaura (RMT)*.
El 26.IV, un exemplar sobrevolant
can Massachs, pujant a Solius
(CAC).
El 27.IV, una parella prop de Sant
Baldiri, a l'Ardenya. (JBL).
El 23.V, un exemplar sobrevolant el pla de Solius (RMT, JRG).
El 6.VI, un exemplar sobrevolant l’abocador de Solius (JRG).
El 12.VII, dos exemplars en vol per sobre can Barella, a Panedes, Llagostera (RMT).
El 18.VII, un exemplar prop de l’abocador de Solius, JBL).
El 30.VII, tres exemplars en migració prop del Mas Ros, a Castell d'Aro (XH).
El 30.VII, tres exemplars al pla de Panedes (JBL).
El 30.VII,, sis exemplars prop de roca Ponça (JBL).
El 2.IX, un exemplar prop del càmping Riembau(JRG).
El 8.IX, almenys tres exemplars en vol per sobre can Barella, a Panedes, Llagostera
(CAC).
El 27.IX, un exemplar a Tallades, Santa Cristina d'Aro (CAC).
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 22.III, un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d’Aro (CAC).
El 29.III, un exemplar en vol sobre la bassa del Dofí (CAC).
El 30.III, un mascle en vol prop del Tennis d'Aro (JRG).
El 20.IX, un exemplar a la desembocadura del Ridaura (CAC).
El 20.IX, una femella a can Barella, a Panedes (CAC).
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Esparver cendrós_____________________________________________________
Circus pygargus
Estatus: migrant esporàdic.
El 22.VIII, un juvenil entre can
Barella i can Perera, a Panedes,
Llagostera (CAC).
Els dies 20.IX i 28.IX, un juvenil
entre can Barella i can Perera, a
Panedes, Llagostera (CAC)*.

Astor _______________________________________________________________
Accipiter gentilis
Estatus: Sedentari, s’ha constatat la cria a la vall en trobar un niu que es va ocupar,
almenys dos anys consecutius.
El 27.IV, un mascle prop de Sant Baldiri, a l'Ardenya (JBL).
Presència continuada d’una parella a l'Ardenya, però sense activitat territorial al niu
del 2013 (JBL).
El 20.II, un exemplar davant del restaurant Les Panolles, a Santa Cristina d’Aro (JBL).
El 30.VII, un exemplar al pla de Panedes (JBL).
El 15.VIII, un exemplar juvenil a Tallades, Santa Cristina d’Aro (CAC).
El 8.IX, un exemplar s can Barella, a Panedes, Llagostera (CAC).
El 8.XI un exemplar sobrevola l'abocador de Solius (CAC).
Esparver vulgar ______________________________________________________
Accipiter nisus
Estatus: sedentari molt escàs i migrador regular. No s’ha comprovat la cria a la vall.
El 4.I, un exemplar al Ridaura, entre el pont del Remei i la depuradora (RMT).
El 7.I, un exemplar sobre Platja d'Aro (ANA).
L'11.I, un exemplar sobre la bassa del Dofí de Castell d'Aro; el 16.I un exemplar aturat
al mateix lloc (CAC, RMT).
El 18.I, un exemplar sobre Castell
d'Aro (RMT).
El 25.I, un exemplar sobre l'institut
de Castell d'Aro. (RMT).
El 26.I, una femella adulta sobre
can Juanals, a Castell d'Aro (CAC).
Els dies 2.II, 8.II i 2.III, un exemplar
a l'abocador de Solius. (CAC).
Els dies 6.II i 22.II, un exemplar a
la desembocadura del Ridaura
(RMT).
El 15.II, un exemplar a can
Provensal (CAC).
El 20.II, un exemplar a la bassa del
Dofí (RMT).
El 8.III, un mascle a la bassa del Dofí (CAC, JRG).
29/75

ANUARI ORNITOLÒGIC DE LA VALL DEL RIDAURA (COSTA BRAVA), 2014

L'11.III, un exemplar sobre la bassa del Dofí de Castell d'Aro (RMT)*.
Els dies 24.III i 29.III, un exemplar sobre els camps del costat del parc de bombers de
Castell d'Aro (JRG, CAC).
Els dies 24.III i 10.IV un exemplar a la desembocadura del Ridaura (RMT).
El 28.III, un exemplar sobre Sant Feliu de Guíxols (ANA).
El 9.IV, un exemplar prop del Tennis d'Aro (RMT).
El 9.V, un exemplar a la font del Ferro de Castell d'Aro (JRG).
Els dies 27.VII i 31.VIII, un exemplar a can Barella, a Panedes, Llagostera (CAC,
JRG, RMT).
El 9.VIII, un exemplar a l’abocador de Solius (CAC).
Els dies 7.IX i 11.IX, un exemplar a Tallades, a Santa Cristina d'Aro (CAC).
El 27.IX, un exemplar a la desembocadura del Ridaura (CAC).
El 5.X, una femella als estanys de les Escoles de Platja d'Aro (CAC).
Els dies 1.XI, 2.XI i 15.XI, un exemplar prop de can Perera, a Panedes, Llagostera
(CAC).
El 2.XI un exemplar a la desembocadura del Ridaura (CAC).
Els dies 9.XI i 21.XI, un exemplar prop de can Juanals, a Castell d'Aro (RMT).
El 20.XII, un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro (RMT).
El 22.XII, un exemplar perseguint tórtores turques a Castell d'Aro (JBL).
Aligot comú _________________________________________________________
Buteo buteo
Estatus: sedentari i migrador regular i hivernant relativament abundant.
Malgrat la presència al pla de Solius i al pla de Panedes durant l’estació reproductora,
no s’ha comprovat la cria a la vall (CAC, JBL).
El 3.VIII, un exemplar juvenil pidolant menjar a un adult, a can Perera, a Panedes,
Llagostera (CAC).
El 10.IX, no menys de dotze exemplars, al pla de Panedes, Llagostera (CAC).
Àguila calçada _______________________________________________________
Aquila pennata
Estatus: migrant regular, encara
que escàs. També es detecta
algun divagant hivernal.
El 19.X, un exemplar sobre els
estanys de les Escoles de Platja
d’Aro (JRG, RMT).
El 7.XII, un exemplar sobre els
estanys de les Escoles de Platja
d’Aro (CAC)*.

Àguila cuabarrada ____________________________________________________
Aquila fasciata
Estatus: fins l’any passat, es tractava d’un divagant molt irregular i escàs. Per segon
any consecutiu una parella ha tornat a intentar reproduir-se sense èxit a la vall.
Observacions continuades durant tot l’any d’una parella resident a l’Ardenya. L’intent
de cria fracassa, pressumptament, a causa de les molèsties patides (JBL).
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L'1.V, un segon any sobrevola l'abocador de Solius (CAC).
Els dies 31.VIII i 10.IX, un exemplar prop de can Barella, a Panedes, Llagostera (JRG,
RMT).
Xoriguer comú _______________________________________________________
Falco tinnunculus
Estatus: sedentari escàs, migrador regular i hivernant relativament abundant. Només
es recullen les dades durant l’època de cria.
Aquest any també tornen a criar a la caixa niu del castell de Castell d'Aro, on fan una
posta de quatre ous (LHM).
Es detecta la presència continuada d’una parella prop de can Perera, a Panedes,
Llagostera, on probablement hagi criat; ja que posteriroment es veuen en companyia
de tres juvenils (CAC, JRG).
Falcó mostatxut ______________________________________________________
Falco subbuteo
Estatus: migrador regular. No s’ha comprovat la cria a la vall.
El 20.IV, un exemplar prop de can Provensal, a Santa Cristina d’Aro (MFR).
El 18.VII, dos exemplars prop de l’abocador de Solius, JBL).
El 26.VII, un exemplar jove a can Barella, a Panedes, Llagostera (CAC).
Falcó pelegrí _________________________________________________________
Falco peregrinus
Estatus: sedentari i migrador regular i escàs.
L’11.I, un exemplar a un penya-segat litoral de Sant Feliu de Guíxols (JRG).
El
18.I,
un
exemplar
sobre
la
desembocadura del Ridaura (CAC).
El 18.I, un exemplar sobre l’abocador de
Solius (CAC).
El 18.I, un exemplar sobre Castell d'Aro
(RMT).
El 22.II, un o dos exemplars a un penyasegat litoral de Sant Feliu de Guíxols
(CAC)*.
El 27.IV, un exemplar prop de Sant Baldiri,
a l'Ardenya (JBL).
Els dies 3.V i 7.V, un exemplar a un penyasegat litoral de Sant Feliu de Guíxols
(JRG).
El 8.VII, un exemplar juvenil prop de can
Barella, a Panedes, Llagostera (JRG,
RMT).
El 30.VII, un exemplar prop de roca Ponça
(JBL).
Rascló ______________________________________________________________
Rallus aquaticus
Estatus: migrador i hivernant regular escàs i localitzat. Malgrat que es coneix alguna
citació de finals d’agost, les primeres arribades s’acostumen a produir a mitjan
setembre i les darreres citacions hivernals, durant la segona quinzena d’abril.
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Presència hivernal al tram final del Ridaura i als estanys de les Escoles de Platja
d’Aro fins al 10.III, amb molt poques observacions en comparació amb altres anys
(CAC, RMT).
El 12.VIII, un exemplar al tram final del Ridaura; primera citació postnupcial (CAC).
El 31.VIII, un exemplar als estanys
de les Escoles de Platja d’Aro (JRG,
RMT).
Del 6.IX a final d'any, presència al
tram final del Ridaura, amb un
màxim de quatre, el 2.XII (CAC,
RMT, JRG, RCA)*.
Del 19.IX a final d'any, almenys un
exemplar al Ridaura a l'alçada dels
estanys de les Escoles de Platja
d'Aro; els dies 19.X i 2.XI, dos (CAC,
JRG, RMT, RCA).

Rascletó_____________________________________________________________
Porzana parva
Estatus: migrador esporàdic.
El 22.III, una femella al tram final del Ridaura;
cinquena observació a la vall (CAC).
Els dies 5.IV i 13.IV, un mascle als estanys de
les Escoles de platja d’’Aro (CAC).
De l'1.V al 7.V, una femella als estanys de les
Escoles de Platja d'Aro; vuitena citació de
l'espècie a la vall (CAC, ANA, OCX, JBL,
JRG)*.

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.
L’11.III, un exemplar als estanys de
les Escoles de platja d’’Aro;
primera citació prenupcial (RMT)*.
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Polla d’aigua _________________________________________________________
Gallinula chloropus
Estatus: resident sedentari, relativament abundant.
El 10.IV, primers pollets de la temporada, a la desembocadura del Ridaura (RMT).
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 i
algun exemplar al tram final del
Ridaura.
L’11.I, durant el cens d’aquàtiques
hivernants, vint-i-tres exemplars als
estanys de les Escoles de Platja
d’Aro (RMT, CAC).
L’1.IV, primers pollets als estanys
de les Escoles de Platja d’Aro;
cinquè
any
consecutiu
de
nidificació a la vall (MPG)*.
El 6.IV, primers pollets a la
desembocadura
del
Ridaura;
segon any consecutiu de cria a aquest indret (CAC). Durant tot l’any s’hi observa la
presència d’uns pocs exemplars (CAC, RMT).
Grua ________________________________________________________________
Grus grus
Estatus: migrador irregular i molt
escàs.
El 3.I, un exemplar, sobre Castell
d’Aro (ANA).
El 5.III, un estol d’almenys trenta
exemplars en migració cap al nord,
per sobre el puig d’en Ponç, entre
Romanyà i Mas Nou (JF)*.
El 6.XI, s’observa un estol de vint-itres exemplars a Solius, sobre el
restaurant Les Panolles (AST).

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, un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro; primera citació de
l'any (MB).
El 15.III, dos exemplars als estanys de les Escoles de Platja d'Aro (LHM).
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El 22.III, dos exemplars als estanys de les Escoles de Platja d'Aro (CAC).
El 24.III, sis exemplars a la desembocadura del Ridaura (RMT).
El 28.III, tretze exemplars als estanys de les Escoles de Platja d'Aro (RMT).
El 29.III, dos exemplars als estanys de les Escoles de Platja d'Aro; el 30.III, tres.
(CAC, JRG).
El 30.III, dos exemplars al Ridaura, al passallís de can Bada (JRG).
Durant els mesos d’abril i maig, presència de diversos estols als estanys de les
Escoles de Platja d'Aro, amb màxim de divuit exemplars el 16.IV (RMT, CAC, JRG,
MFR, MPG, ANA, JBL, IGM).
El 14.IV, cinc exemplars a la platja de sant Pol (PBA).
El 3.V, alguns exemplars a la desembocadura del Ridaura (MPG).
L'1.VI, un exemplar als estanys de
les Escoles de Platja d'Aro; els
dies 28.VI i 6.VII, un altre; l’11.VII,
dos (CAC).
El 16.VI, cinc exemplars a la
desembocadura
del
Ridaura
(JRG).
El 4.VII, uns nens porten un pollet
al veterinari de Sant Feliu de
Guíxols, sense que se n'hagi pogut
esbrinar l'origen (JRG)*.
Els dies 19.VII i 20.VII, una parella
amb
tres
juvenils
a
la
desembocadura del Ridaura; del
21.VII al 27.VII només dos dels
joves, el 30.VII, només un (CAC,
RMT).
El 30.VII, un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro (RMT).
Bec d’alena__________________________________________________________
Recurvirostra avosetta
Nova espècie a la vall.
Estatus: desconegut, es podria
d’un migrador escàs però regular,
ja que hi ha observacions a
Palamós.
Els dies 23.IV i 24.IV, un exemplar
als estanys de les Escoles de
Platja
d'Aro;
segona
citació
d’aquesta espècie a la vall (RMT,
MPG, LHM)*.

Torlit _______________________________________________________________
Burhinus oedicnemus
Estatus: migrador irregular i molt escàs.
El 7.III, un exemplar al càmping Riembau de Castell d'Aro (JBZ).
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El 20.III, un exemplar canta prop del Tennis d'Aro (JRG).
El 31.XII, un exemplar canta prop del Tennis d'Aro (JRG).
Corriol petit __________________________________________________________
Charadrius dubius
Estatus: migrador regular i nidificant molt escàs. Primeres citacions durant la primera
quinzena de març i darreres durant la segona quinzena de setembre.
El 16.III, tres exemplars als estanys
de les Escoles de Platja d'Aro;
primera citació de l'any (RMT)*
Del 22.III, fins el 14.V observacions
contínues a la desembocadura del
Ridaura (CAC, JRG, RMT, MPG)*
Del 25.III al 8.VI, un màxim de cinc
exemplars adults al Ridaura, entre
el pont del Remei i la depuradora,
on es reprodueixen (RMT, CAC,
JRG, LHM).
El 18.IV, dos exemplars a les
basses noves del Golf Costa Brava
de Santa Cristina d'Aro (CAC).
El 19.IV, un exemplar als estanys
de les Escoles de Platja d'Aro (CAC).
L'11.V, un exemplar a un camp llaurat de davant del restaurant Les Panolles, de
Santa Cristina d'Aro (CAC).
El 18.VI un adult i dos juvenils a un camp entre el mas Tapioles i el restaurant Les
Panolles, de Santa Cristina d'Aro (JRG, RMT).
El 28.VI, un niu amb quatre ous prop del Ridaura, a l'alçada de la depuradora de
Castell d'Aro (CAC).
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 16.IV al 21.IV, un exemplar als
estanys de les Escoles de Platja
d'Aro; primera citació de l’any
(CAC, RMT, JRG, LHM)*.
El 27.IV, un exemplar als estanys
de les Escoles de Platja d'Aro
(CAC).
De l'1.V al 4.V, un exemplar a la
desembocadura del Ridaura (CAC,
ANA, MPG).
El 4.V, un exemplar de segon any
als estanys de les Escoles de
Platja d'Aro (CAC).
L'11.V,
un
exemplar
a
la
desembocadura del Ridaura; el 14.V el mateix o un altre (CAC, RMT).
El 14.V, un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro (RMT).
Del 21.V al 25.V, un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro (RMT, CAC).
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Del 22.V al 25.V, un exemplar a la desembocadura del Ridaura (RMT, CAC).
Pigre gris____________________________________________________________
Pluvialis squatarola
Nova espècie a la vall.
Estatus: migrador esporàdic.
Del 17.IV al 20.IV, un exemplar als
estanys de les Escoles de Platja
d'Aro; primera citació d'aquesta
espècie a la vall del Ridaura (MPG,
CAC, LHM, RMT, JRG, MFR)*.

Fredeluga ___________________________________________________________
Vanellus vanellus
Estatus: migrador i hivernant regular i localitzat.
El 10.III, un exemplar en vol sobre
el Remei, a Castell d’Aro (JRG).
El 16.IV, un exemplar als estanys
de les Escoles de Platja d'Aro
(RMT, CAC)*.
El 12.IX, dos exemplars als
estanys de les Escoles de Platja
d'Aro; primera citació postnupcial
(CAC).
El 29.IX, dos exemplars als
estanys de les Escoles de Platja
d'Aro (RMT).
El 22.X, dos exemplars prop del
Tnnis d’Aro (JRG).
El 7.XI, un exemplar prop de can
Juanals, a Castell d'Aro (JRG).
El 16.XI, un exemplar prop de can
Barella, a Panedes, Llagostera (CAC).
El 18.XI, quatre exemplars prop del golf Costa Brava de Santa Cristina d'Aro (AM).
El 3.XII, un exemplar prop de can Juanals, a Castell d'Aro (JRG).
El 8.XII, dos exemplars volant, terra endins, sobre la bassa del Dofí de Castell d'Aro
(CAC).
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Territ tresdits_________________________________________________________
Calidris alba
Estatus: migrador esporàdic.
El 3.V, un exemplar a la
desembocadura del Ridaura i dos
a la platja Gran; l'endemà resten
dos
exemplars
a
la
desembocadura
del
Ridaura.
Sisena citació d'aquesta espècie a
la vall del Ridaura (CAC, MPG)*.
Del 8.V a l’11.V, un exemplar a la
desembocadura del Ridaura (RMT,
CAC).

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 8.VIII, un exemplar als estanys
de les Escoles de Platja d'Aro
(CAC)*.

Territ becllarg ________________________________________________________
Calidris ferruginea
Estatus: migrador esporàdic.
Del 29.IV al 2.V, un exemplar als estanys de
les Escoles de Platja d'Aro (JRG, RMT, LHM,
ANA, CAC, MPG)*.
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Territ variant _________________________________________________________
Calidris alpina
Estatus: migrador molt escàs, fins
enguany només detectat en el pas
de tardor i divagant hivernal
esporàdic.
El 18.X, 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.
El 9.III, continua la presència
d'almenys un exemplar al Ridaura,
entre el pont del Remei i la
depuradora (RMT).
Presència hivernal a la bassa del
Dofí de Castell d'Aro fins el 23.IV,
amb màxim de tres exemplars el 15.I
(RMT, CAC, JRG)*.
Els dies 7.I, 12.I, 29.I i 1.III, un
exemplar als estanys de les Escoles
de Platja d'Aro i el 7.I un altre al
Ridaura a la seva alçada (RMT).
Fins el 30.IV, presència hivernal als
estanys de les Escoles de Platja
d'Aro, amb un màxim de cinc exemplars els dies 15.I i 16.I (RMT, JRG, CAC).
Els dies 24.III i 12.IV, dos exemplars a la desembocadura del Ridaura; els dies 25.III i
29.III, un (RMT, CAC).
Del 16.V al 18.V, un migrador als estanys de les Escoles de Platja d'Aro; aquestes
són les dates més tardanes registrades per aquesta espècie a la vall (CAC).
El 17.X, dos exemplars als estanys de les Escoles de Platja d'Aro; primera citació
postnupcial (CAC). De llavors fins a final d'any, presència més o menys continuada,
amb màxim de sis exemplars els dies 30.XI i 2.XII (CAC, RMT, JRG, AM).
El 16.XII, quatre exemplars a la desembocadura del Ridaura (JRG).
Becada _____________________________________________________________
Scolopax rusticola
Estatus: hivernant i migrador relativament abundant.
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El 21.XI, un exemplar prop de roca Rovira, a Santa Cristina d’Aro (JRG).
Xivitona _____________________________________________________________
Actitis hypoleucos
Estatus: migrador i hivernant regular, encara que escàs. S’ha detectat tots els mesos
de l’any, excepte la segona quinzena de juny. Els dos darrers, han estat hiverns
sense dades.
El 30.III, un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro; primera citació de
l’any (JRG).
Del 4.IV al 28.V (darrera citació prenupcial), presència als estanys de les Escoles de
Platja d'Aro; amb un màxim de vuit exemplars, el 30.IV i dotze el 5.V (CAC, RMT,
JRG, MPG, ANA, RCA).
Els dies 17.IV i 2.V, un exemplar a la bassa del Dofí; el 23.IV, dos (CAC, RMT, IGM).
Presencia al Ridaura, entre el pont del Remei i la depuradora, entre el 21.IV i el 5.V
amb màxim de dos exemplars els dies 21.IV i 26.IV (CAC, RMT).
El 23.IV, un exemplar al Ridaura,a l'alçada del passallís de can Bada (RMT).
Del 24.IV al 18.V, un exemplar a la desembocadura del Ridaura; el 2.V, tres, el 16.V,
dos (RMT, CAC, ANA).
El 2.V, un exemplar al S'Adolitx, a Sant Feliu de Guíxols (CAC).
El 13.V, cinc exemplars a la desembocadura del Ridaura; el 14.V, un; darreres
citacions prenupcials (JRG, RMT).
El 4.VII, cinc exemplars als estanys de les Escoles de Platja d'Aro; primera
observació postnupcial (CAC).
L’11.VII, almenys quatre exemplars als estanys de les Escoles de Platja d'Aro; el
21.VII, cinc, els dies 29.VII, 9.VIII,
19.VIII i 1.IX tres, els dies 25.VII,
3.VIII, 4.VIII, 7.VIII, 12.VIII, 25.VIII,
30.VIII i 31.VIII dos i els dies 26.VII,
4.VIII, 8.VIII, 16.VIII, 18.VIII, 20.VIII,
23.VIII, 2.IX, 4.IX, 5.IX, 6.IX, 7,IX,
10.IX i 11.IX un, el 13.VIII, set
(CAC, RMT, EB, PBX, MPG, JRG).
El 13.VII, un exemplar a la bassa
del Dofí de Castell d'Aro (RMT).
Del 13.VII a l'1.IX, un o dos
exemplars a la bassa del Dofí, que
van i venen del Ridaura (RMT,
JRG, CAC)*.
El 21.VII, un exemplar a la
desembocadura del Ridaura (TMT).
El 12.VIII, un exemplar a l’illot del S’Adolitx, a Sant Feliu de Guíxols (CAC).
El 29.X, un exemplar al passallís de can Bada, al Ridaura (JRG).
Xivita _______________________________________________________________
Tringa ochropus
Estatus: migrador regular. El pas de primavera va de la segona quinzena de febrer
fins a finals d’abril. Durant el de tardor, es comença a veure algun exemplar a mitjans
de juny i es perllonga fins la segona quinzena d’octubre. També es detecta algun
exemplar divagant hivernal. L’hivern 2012-2013 es va observar, per primera vegada,
un o dos veritables hivernants i l’hivern de 2013-2014 probablement un dels
exemplars repetí a la mateixa zona.
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Fins el 5.IV, continua la presència
de l'exemplar al Ridaura, a la zona
entre el pont del Remei i la
depuradora i a la bassa del Dofí;
els dies 22.III i 29.III dos; els dies
26.IV i 2.V, un (RMT, CAC, JRG)*.
Els dies 13.III, 17.III, 30.III, 3.IV,
5.IV, 13.IV, 20.IV i 7.V, un exemplar
als estanys de les Escoles de Platja
d'Aro; els dies 28.III i 4.IV, dos, el
15.IV, quatre, nou el 16.IV, tres els
dies 19.IV i 26.IV. Probablement la
del 13.III constitueixi la primera
citació de pas primaveral i la del
7.V la darrera. (RMT, CAC, JRG).
Els dies 25.III i 16.IV, un exemplar a la desembocadura del Ridaura (RMT, CAC).
El 20.VI, dos exemplars als estanys de les Escoles de Platja d'Aro; el 21.VI, un.
Primeres observacions postnupcials (RMT, CAC).
El 6.VII, un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro (CAC, JRG).
Els dies 13.VII i 14.VII, almenys dos exemplars als estanys de les Escoles de Platja
d'Aro (CAC, RMT).
El 13.VII, un exemplar a una bassa de pluja de l'abocador de Solius (CAC).
El 25.VII, tres exemplars a la punta d'en Pau de S'Agaró (JRG).
El 26.VII, un exemplar al Ridaura, prop del pont del Remei (CAC).
El 7.VIII, un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro; els dies 18.VIII,
21.VIII, 30.VIII i 2.IX un altre i el 31.VIII, dos (RMT, CAC, JRG).
Els dies 28.VIII i 30.VIII, un exemplar a la bassa del Dofí de Castell d'Aro (RMT).
El 2.IX, un exemplar al Ridaura, prop de can Bada (JRG).
Els dies 8.IX, 9.IX i 10.IX, un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro
(JRG, CAC).
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 de
juliol a la primera d’octubre.
El 4.IX, un exemplar a la
desembocadura
del
Ridaura
(RMT, JRG)*.
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Valona ______________________________________________________________
Tringa glareola
Estatus: migrador regular. El pas de primavera va de la segona quinzena de març 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.
El 9.IV dos exemplars als estanys
de les Escoles de Platja d'Aro;
primera citació de l'any (RMT)*.
Presència
als estanys de les
Escoles de Platja d'Aro, del 13.IV
al 18.V amb un màxim de quatre
exemplars els dies 20.IV i 21.IV
(RMT, CAC, JRG, LHM, MFR,
RCA, MPG, ANA).
Del 30.V al 4.V, un exemplar a la a la desembocadura del Ridaura (RMT, CAC, ANA,
MPG).
El 14.V, un exemplar a la a la desembocadura del Ridaura (RMT).
L’11.VII, un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro; primera observació
postnupcial (CAC).
Els dies 3.VIII i 6.VIII, un exemplar al Ridaura, prop del pont del Remei (CAC).
Gamba roja vulgar ____________________________________________________
Tringa totanus
Estatus: migrador molt escàs i
irregular. Detectat de la segona
quinzena de març a finals de maig,
primers de juny i de la segona
quinzena de juny fins la primera de
setembre.
Els dies 25.III, 3.IV i 15.IV, un
exemplar a la desembocadura del
Ridaura i del dies 25.III al 30.III, un
altre o el mateix als estanys de les
Escoles de Platja d'Aro; primera
citació de l'any (JRG, RMT, JRG)*.
El 4.IV, dos exemplars als estanys
de les Escoles de Platja d'Aro
(CAC, RMT).
El 25.IV, un exemplar a la desembocadura del Ridaura (JRG).
El 25.IV, un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro (JRG).
Del 30.IV al 4.V, un exemplar a la desembocadura del Ridaura; darrera citació
prenupcial (RMT, CAC, ANA, MPG).
El 3.V, dos exemplars als estanys de les Escoles de Platja d'Aro; 4.V, un (CAC,
MPG).
Del 18.VIII al 20.VIII, un exemplar a la desembocadura del Ridaura; primera citació
postnupcial (RMT, JRG, CAC).
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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 9.II, un exemplar en vol en direcció nord, a la punta de Garbí de Sant Feliu de
Guíxols (CAC).
El 13.IV, un exemplar en vol, costa amunt, front de punta Prima (JBL).
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.I un exemplar a la desembocadura del Ridaura (RMT).
El 26.I, set exemplars als estanys de les Escoles de Platja d'Aro (RMT)*.
El 16.III, uns quinze exemplars als estanys de les Escoles de Platja d'Aro (RMT).
El 22.III, almenys un exemplar front la desembocadura del Ridaura; el 5.IV (CAC,
RMT).
El 6.IV, dos exemplars front Sant Feliu de Guíxols (RMT).
El 12.IV, un exemplar a la
desembocadura
del
Ridaura
(CAC).
El 13.IV, uns cinquanta exemplars
menjant amb un grup de tonyines,
front de punta Prima (JBL).
El 18.VII, un exemplar a la
desembocadura
del
Ridaura;
primera citació postnupcial (RMT).
Els dies 2.VIII i 7.VIII, dos
exemplars
juvenils
a
la
desembocadura del Ridaura; els
dies 3.VIII, 10.VIII i 11.VIII, un
(CAC, RMT).
El 10.VIII un exemplar a Canyet, el
17.VIII, dos (JMM).
El 29.X una cinquantena d'exemplars en tres estols, mar endins, front la
desembocadura del Ridaura (JBL).
El 15.XI, vint-i-sis exemplars als estanys de les Escoles de Platja d'Aro (RMT).
El 13.XII, dos exemplars a la desembocadura del Ridaura (CAC).
Gavina vulgar ________________________________________________________
Larus ridibundus
Estatus: migradora abundant i
hivernant regular. Detectada des
de finals de juny a finals d’abril,
amb dades d’immadurs de finals
de maig.
El 6.III, uns setanta exemplars als
estanys de les Escoles de Platja
d'Aro; el 16.III, unes dues-centes a
recer de la tramuntana (RMT).
El 9.III, intessíssim pas costa
amunt front la punta de Garbí de
Sant Feliu de Guíxols, amb pas
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constant d'estols arran d'aigua; algun es parava a descansar i algun altre prenia altura
(CAC)*.
El 21.IV, un exemplar a la desembocadura del Ridaura; darrera observació prenupcial
(CAC).
El 20.VI, un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro; primera observació
postnupcial (RMT, JRG).
Gavina corsa ________________________________________________________
Larus audouinii
Estatus: migrador regular i escàs i
divagant estival. Les escasses
observacions s’han fet entre
primers de març i primers de
setembre.
El 14.IV, dos exemplars volant,
costa avall, front el camí de ronda
de S’Agaró (RMT).
El 3.V, dos exemplars a la platja
de Sant Feliu de Guíxols (ACH).
Els dies 17.V i 25.V, un exemplar a
la cala del Vigatà de Sant Feliu de
Guíxols (CAC).
El 27.VII, un exemplar juvenil a
l'abocador de Solius (CAC)*.
El 10.VIII, un exemplar a Canyet; el 17.VIII, dos (JMM).
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.
El 29.III, a l'abocador de Solius, un primer hivern rar, amb caràcters de gavià caspi
(Larus cachinnans) (CAC)*.
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Gavià argentat de potes roses __________________________________________
Larus argentatus
Estatus: es tracta d’un migrador i
divagant hivernal molt escàs,
encara que regular; detectat durant
el mes de novembre i de gener a
primers de maig.
El 12.IV, a l'abocador de Solius,
s'hi observa un exemplar en
plomatge
d'adult.
Per
la
corpulència i la coloració, es pot
assegurar que pertany a la
subespècie nominal, que cria al
nord d'Europa (CAC)*. Citació
pendent d’homologació pel CAC.

Gavià argentat _______________________________________________________
Larus michahellis
Estatus: present durant tot l’any; nidificant abundant.
El 8.III, primera còpula a l'abocador
de Solius (CAC).
El 8.III, a l'abocador de Solius, un
primer any amb plomatge rar, molt
poc contrastat (CAC)*.
El 17.V, peimers pollets al S'Adolitx
de Sant Feliu de Guíxols (CAC).
El 7.VI, a l'abocador de Solius,
s’observà un mascle adult, marcat
(B5HZ) feia 38 dies,
a sa
Dragonera, a Mallorca, equipat
amb un aparell de radiosseguiment
(CAC).
El 21.VI, primers polls volanders
als estanys de les Escoles de Platja d'Aro i a l'abocador de Solius (CAC).
Entre mitjans de juliol i final d'agost, s’observa una certa mortalitat de gavians
argentats (CAC).
Gavià caspi ______________________________________________________
Larus cachinnans
Estatus: migrador escàs encara que regular, present de finals de desembre a
finals de març.
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El 22.II, a l'abocador de Solius,
s'observa un exemplar de primer
hivern.
Citació
pendent
d’homologació
pel
CR-SEO
(CAC)*.

El 8.III, a l'abocador de Solius,
s'observa dos exemplars de primer
hivern.
Citació
pendent
d’homologació
pel
CR-SEO
(CAC)*.

El 20.IV, a l'abocador de Solius,
s'observa un exemplar de primer
hivern.
Citació
pendent
d’homologació
pel
CR-SEO
(CAC)*.
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Gavià no identificat___________________________________________________
Larus sp.

El 2.III, a l'abocador de Solius,
s'observa un exemplar de primer
hivern de gavià amb trets
barrejats de gavià caspi (Larus
cachinnans) i gavià argentat
(Larus michahellis) (CAC)*.

El 8.III, a l'abocador de Solius,
s'observa un exemplar de
primer hivern de gavià amb
trets barrejats de gavià caspi
(Larus cachinnans) i gavià
argentat (Larus michahellis)
(CAC)*.

El 16.III, a l'abocador de Solius, s'observa dos primers hivern de gavià amb trets
barrejats de gavià caspi (Larus cachinnans) i gavià argentat (Larus michahellis)
(GSP)*.
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El 29.III, a l'abocador de Solius,
s'observa un primer hivern de gavià
amb trets barrejats de gavià caspi
(Larus cachinnans) i gavià argentat
(Larus michahellis) (CAC)*.

Gavina menuda ______________________________________________________
Hydrocoloeus minutus
Estatus: migrador i hivernant
irregular i molt escàs.
El 7.III, uns seixanta exemplars
front la punta de Garbí de sant
Feliu de Guíxols (DVS).
El 4.IV, uns vint exmplars front la
desembocadura
del
Ridaura
(RMT).
El 14.IV, un adult als estanys de
les Escoles de Platja d'Aro (RMT)*.
El 20.IV, uns trenta exemplars front
la punta de Garbí de Sant Feliu de
Guíxols (CAC).

Fumarell carablanc ___________________________________________________
Chlidonias hybrida
Estatus: migrador irregular sobre
tot al pas de primavera, entre finals
de març i la primera quinzena de
maig. Al de tardor, fins enguany,
només
detectat
la
primera
quinzena d’agost.
Els dies 16.IV, 19.IV, 21.IV i 25.IV,
un exemplar als estanys de les
Escoles de Platja d’Aro (CAC,
RMT, JRG)*.
El 30.VIII, dos exemplars juvenils
als estanys de les Escoles de
Platja d’Aro (RMT).
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Xatrac becllarg _______________________________________________________
Sterna sandvicensis
Estatus: migrador i hivernant regular. Detectat de finals de juliol a mitjans d’abril.
L'11.I, dotze exemplars dormint a les boies del port de Sant Feliu de Guíxols (CAC).
El 4.IV, setze exemplars front la desembocadura del Ridaura (RMT).
El 23.V, tres exmplars a S’Agaró; data inusual per l’espècie a la vall (JRG).
El 21.VI, un exemplar front la desembocadura del Ridaura; el 22.VI, un grup de set en
vol costa amunt (CAC).
El 18.VII, un exemplar a la desembocadura del Ridaura; primera observació
postnupcial (RMT).
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.
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 primers de
setembre.
El 26.IV, dos exemplars davant de can
Barella, a Panedes, Llagostera; primera
citació de l'any (CAC).
L'11.IX, un exemplar als estanys de les
Escoles de Platja d'Aro; darrera citació de
l’any (JRG, CAC).

Cotorreta de pit gris ___________________________________________________
Myiopsitta monachus
Estatus: sembla que torna a nidificar a diferents punts de zones enjardinades o
urbanitzacions.
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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, EPB).
Cucut reial ___________________________________________________________
Clamator glandarius
Estatus: migrador esporàdic
El 26.VI, es troba un adult
atropellat, a la carretera que puja a
Solius, prop del puig Portugal, lloc
on no hi ha garses; tercera citació
d’aquesta espècie a ala vall (JRG)*.

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.
L’1.IV, un exemplar canta a Solius; primera citació de l'any (JBL).
Òliba _______________________________________________________________
Tyto alba
Estatus: resident nidificant escàs.
Una parella cria a Bell-Lloc, a
Santa Cristina d’Aro (JRG, RMT)*.

Xot _________________________________________________________________
Otus scops
Estatus: migrant i nidificant escàs, present de primers de març a primers de setembre.
El 16.III, un exemplar canta al puig de la Gramoia, a Castell d'Aro; primera citació de
l'any (JRG).
El 20.IX, es troba un exemplar ferit a Castell d'Aro; tardana citació per l'espècie JRG).
Duc ________________________________________________________________
Bubo bubo
Estatus: resident nidificant relativament abundant.
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La població d’aquesta espècie a la vall sembla estabilitzada al voltant de les cinc o sis
parelles.
Com s’ha dit al principi, l’èxit reproductor ha estat més aviat escàs i s’ha constatat un
desplacçament de les parelles nidificants cap a indrets menys favorables, a causa de
les molèsties ocasionades pel col·lectiu d’escaladors (JRG).
Mussol comú ________________________________________________________
Athene noctua
Estatus: resident nidificant escàs.
Gamarús ____________________________________________________________
Strix aluco
La població d’aquesta espècie ha patit una gradual davallada els darrers anys,
passant de ser escassa a molt escassa.
Estatus: resident nidificant escàs.
El 12.I, un exemplar canta prop del castell de
Solius (JRG).
El 12.I, un exemplar canta a la zona de la
roca del Sol - Carcaixells (JRG).
L’11.II un exemplar prop de can Pata (JRG,
RMT).
El 29.IV, un niu amb dos polls a Fanals de
Munt (JRG, RMT)*.
El 21.VIII, un exemplar a Canyet (SFB).
El 8.X, dos exemplars entre l'urbanització del
golf Costra Brava i Pedralta (JRG).

Enganyapastors ______________________________________________________
Caprimulgus europaeus
Estatus: migrador i nidificant relativament abundant, present de la segona quinzena
d’abril a la segona de setembre.
El 3.V, un exemplar, a l'Ardenya, al sud de Sant Feliu de Guíxols; primera citació de
l'any (JRG).
El 25.VI, un exemplar, prop de la bassa del Dofí (RMT).
El 28.VIII, almenys un exemplara roca Ponça (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 10.IV, primers exemplars als estanys de les Escoles de Platja d'Aro; primera citació
de l'any (JRG).
El 4.XI, encara s’observa un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro;
darrera citació postnupcial (RMT, JRG).
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Falciot negre _________________________________________________________
Apus apus
Estatus: migrador i nidificant relativament abundant, present de mitjans de març a
mitjans de setembre.
El 2.IV, diversos exemplars sobre el bosc d'en Candell, a Platja d'Aro; primera citació
de l'any (JRG).
El 4.X encara alguns exemplars sobre el casc urbà de Sant Feliu de Guíxols; darreres
citacions postnupcials (CAC).
Falciot pàl·lid ________________________________________________________
Apus pallidus
Estatus: estival i migrador molt escàs, present de primers d’abril a finals d’octubre.
Blauet ______________________________________________________________
Alcedo atthis
Estatus: migrador i hivernant escàs. Detectat des de la primera quinzena de juny fins
la primera d’abril.
Els dies 11.I, 15.II i 8.III, un exemplar a la desembocadura del Ridaura (CAC).
Els dies 21.I, 26.I i 17.III, un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro; la
del 17.III és la darrera citació prenupcial (RMT).
El 29.VI, un exemplar al tram final del
Ridaura; primera observació postnupcial
(CAC).
Des del 6.VII, presència al tram final del
Ridaura, amb un màxim de tres exemplars
el 23.VIII (CAC, RMT, JRG, ANA)*.
Des de l’11.VII, presència als estanys de
les Escoles de Platja d'Aro, amb un màxim
de tres exemplars, els dies 5.VIII, 21.VIII i
19.X (CAC, RMT, EB, PBX, MPG, JRG,
IGM, AM).

Fig.:4. Nombre d’ocells observats per dècada (ICO, 2009-2014).
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Els dies 12.VII, 14,VII, 16.VII, 1.VIII, 17.VIII, 21.VIII, 28.VIII, 12.X, 22.X i 27.X un
exemplar a la bassa del Dofí de Castell d'Aro (CAC, RMT, JRG).
El 8.VIII, un exemplar a les Planetes de Sant Feliu de Guíxols (CAC).
El 22.VIII, un exemplar a la bassa de rec de can Pererra, a Panedes, Llagostera
(CAC).
El 29.X, dos exemplars al passallís de can Bada, al Ridaura; el 3.XI, un (JRG, RMT).
El 14.XII, un exemplar a la riera de Solius (RMT).
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 18.IV, un estol sobre la font del Gat de Castell d'Aro; primera citació de l'any (JRG).
El 18.VIII, darrera citació postnupcial al pla de Solius (CAC).
Gaig blau ____________________________________________________________
Coracias garrulus
Estatus: migrador molt escàs i
irregular. Més de tres quartes parts
de les observacions es concentren
entre final d’abril i, principalment, el
mes de maig; l’observació més
tardana és de la primera quinzena
de setembre.
Els dies 2.V, 3.V i 12.VI, s'observa
un exemplar al pla de Santa
Cristina, prop de l'arbreda (JBL,
MPG, LHM, RMT)*.
El 3.V un exemplar al pla de
Panedes (TST).
Del 14.V al 12.VI, un exemplar a
un camp de davant del restaurant
Les Panolles, de Santa Cristina
d'Aro; el 4.VI, dos (JBL, JRG, RMT, CAC).
Del 6.VII al 22.VIII, almenys un exemplar entre can Barella i can Perera, Panedes,
Llagostera; els dies 8.VII, 10.VII i 10.VIII, dos de junts, observacions que suggereixen
la cria a aquest indret favorable (CAC, JRG, RMT, JBL, AST).
El 31.VIII fins a onze exemplars prop de can Perera, Panedes, a Llagostera; xifra
rècord a la vall (JSR).
El 10.IX dos exemplars al pla de Panedes, a Llagostera; l’11.IX, un (JRG, CAC).
Puput _______________________________________________________________
Upupa epops
Estatus: nidificant cada vegada
més escàs i hivernant regular
(només es recull dades de
desembre i gener), encara que
escàs.
El 6.I, un exemplar a la
desembocadura
del
Ridaura
(RMT).
L'11.I, un exemplar als estanys de
les Escoles de Platja d'Aro, un altre
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al parc de bombers de Castell d'Aro i un altre a Romanyà (CAC, RMT).
El 14.I, un exemplar a l'aparcament de l'institut de Castell d'Aro (RMT).
El 16.I, dos exemplars prop del Remei (RMT).
El 20.I, dos exemplars a uns camps entre el Tennis d'Aro i el riu (RMT)*.
Els dies 2.XII, 11.XII, 17.XII i 21.XII, un exemplar als estanys de les Escoles de Platja
d'Aro (RMT, CAC).
Els dies 6.XII i 13.XII, un exemplar a depuradora de Castell d'Aro (CAC).
El 14.XII, un exemplar al pla de Solius (RMT).
El 21.XII, un exemplar prop del Tennis d'Aro (RMT).
El 31.XII, un exemplar a la desembocadura del Ridaura (ANA).
Colltort _____________________________________________________________
Jynx torquilla
Estatus: poc conegut, es podria
tractar d’un migrador esporàdic.
El 24.VIII, un exemplar prop del
molí d’en Reixach, a Solius, Santa
Cristina d'Aro; sisena citació a la
vall, segona durant el pas de tardor
(CAC)*.

Picot verd ___________________________________________________________
Picus viridis
Estatus: resident nidificant relativament abundant.
Picot garser gros _____________________________________________________
Dendrocopos major
Estatus: resident nidificant relativament abundant.
Picot garser petit _____________________________________________________
Dendrocopos minor
Estatus: resident escàs i localitzat,
tot i que expansió. Malgrat els
indicis, no s’ha constatat la cria a
la vall.
El 2.II, un exemplar canta als
pollancres del molí d'en Calvet
(JRG).
Els dies 23.II, 9.III i 22.III, un
exemplar reclama a la pollancreda
de can Provensal, a Santa
Cristina d'Aro (CAC).
El 13.III, un exemplar prop del
càmping Riembau de Castell d'Aro
(RMT).
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El 19.III, un mascle comenta un niu als pollancres del molí d'en Calvet (JRG).
El 13.IV, una parella copula a can Provensal, Santa Cristina d'Aro (CAC).
El 2.V, un exemplar prop de Sant Amanç, on ja s'havia observat diverses vegades;
primeres citacions al terme de Sant Feliu de Guíxols (EPB).
El març i abril, presència continuada a la pollancreda del molí d'en Calvet (JRG).
Els dies 24.VIII, 30.VIII i 11.IX, un mascle menjant ametlles a Tallades, Santa Cristina
d’Aro: primera observació a aquest indret (CAC)*.
El 30.VIII, un exemplar als pollancres del molí d'en Calvet (JRG).
El 20.IX, un exemplar prop del Tennis d'Aro (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'1.XI, diversos 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 3.IV, dos exemplars als estanys de les Escoles de Platja d'Aro; primera citació de
l'any (RMT).
El 7.IX, un exemplar al molí d’en Reixach, a Santa Cristina d'Aro (CAC).
Roquerol ____________________________________________________________
Ptyonoprogne rupestris
Estatus: hivernant escàs i localitzat. Tot i que hi ha observacions la primera quinzena
de setembre, és present de primers d’octubre a primers d’abril.
El 22.II, no menys de cinquanta-quatre exemplars al dormidor del Beach Palace, a la
desembocadura del Ridaura on, el 28.III es fa la darrera observació (CAC).
El 3.V, un exemplar persegueix una oreneta cua-rogenca al Masnou; citació molt
tardana per l’espècie (ANA).
El 2.X deu exemplars a la desembocadura del Ridaura; primera observació
postnupcial (RMT, JRG). A partir de llavors, presència continuada a aquest indret, ja
que dormen a l’edifici Beach Palace (CAC, RMT).
El 26.XII, no menys de cent vint-i-quatre exemplars a l'edifici del Beach Palace, a la
desembocadura del Ridaura (CAC).
Oreneta vulgar _______________________________________________________
Hirundo rustica
Estatus: migrant abundant i nidificant cada vegada més escàs, detectat de la primera
quinzena de febrer a la segona d’octubre.
54/75

ANUARI ORNITOLÒGIC DE LA VALL DEL RIDAURA (COSTA BRAVA), 2014

El 16.III, quatre exemplars als estanys de les Escoles de Platja d'Aro; primera
observació prenupcial (RMT).
El 31.VIII, un miler d'exemplars als estanys de les Escoles de Platja d'Aro (JRG,
RMT).
El 10.X, dos exemplars a la bassa del Dofí; darrera 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 24.III, vuit exemplars volant sobre el Ridaura, entre el pont del Remei i la
depuradora; primera citació prenupcial (JRG).
El 21.IX, alguns exemplars a la desembocadura del Ridaura; darrera citació
postnupcial (CAC).
Oreneta cua-rogenca __________________________________________________
Cecropis daurica
Estatus: migrant i nidificant escàs, detectat de la primera quinzena de febrer a la
finals d’octubre.
El 26.III, un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro; primera citació de
l'any (RMT).
El 8.VI, dos exemplars agafant fang de l’explotació d’àrids d’en Massachs, prop del
puig Portugal de Santa Cristina d’Aro; lloc on no s’havia detectat l’espècie amb
anterioritat (CAC).
Els dies 23.VI, 24.VI,12.VII i 22.VIII, alguns exemplars a llevant de la cala del Vigatà,
a Sant Feliu de Guíxols (CAC).
El 13.VII, almenys un exemplar davant de can Barella, a Panedes, Llagostera; el
27.VII, almenys tres (CAC).
El 30.VII, dos exemplars prop del Mas Ros, a Castell d'Aro (XH).
El 14.VIII, vuit exemplars junts a un camp prop de la costa de l’Alou (JRG).
El 4.X, dos exemplars entren i surten del niu a intervals de 20 minuts, prop de la
bassa del Dofí de Castell d'Aro; l'11.X se sent els petits dins el niu (JRG).
El 3.XI, cinc exemplars al Ridaura, a l'alçada de la bassa del Dofí de Castell d’Aro;
darrera citació postnupcial (RMT).
Piula dels arbres _____________________________________________________
Anthus trivialis
Estatus: poc estudiat, pot tractarse d’un migrador regular, encara
que escàs.
El 7.IX, un exemplar a Tallades, a
Santa Cristina d'Aro; els dies
11.IX i 27.IX, dos (CAC)*.
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Titella _______________________________________________________________
Anthus pratensis
Estatus: migrador i hivernant abundant, present de mitjans d’octubre a primers d’abril.
El 6.IV darrera citació prenupcial, al Ridaura, a l’alçada de la depuradora de Castell
d’Aro (CAC).
L'11.X, almenys un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro; primera
citació postnupcial (CAC).
Piula gola-roja________________________________________________________
Anthus cervinus
Estatus: migrador esporàdic.
Del 17.IV al 20.IV, un exemplar al Ridaura, a
l’alçada de l’EDAR de Castell d’Aro; tercera
citació a la vall (CAC, RMT, JRG, LHM)*.
El 22.IV, quatre exemplars entre can Barella i
can Perera, a Panedes, Llagostera (MFR,
GDB).

Grasset de muntanya _________________________________________________
Anthus spinoletta
Estatus: poc estudiat, pot tractar-se
d’un migrador i hivernant molt
escàs.
Fins el 22.III presència continua
d’un exemplar al Ridaura, entre el
pont del Remei i la depuradora
(RMT, CAC)*.
El 20.I, un exemplar als estanys de
les Escoles de Platja d'Aro (RCA).
El 18.XI, tres exemplars
als
estanys de les Escoles de Platja
d’Aro (AM).
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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 22.III, dos exemplars
als
estanys de les Escoles de Platja
d’Aro i un l’exemplar al Ridaura,
entre el pont del Remei i la
depuradora; primeres observacions
prenupcials (CAC)*.

Entre finals d’abril i primers de maig,
fort pas a la vall amb diversos
mascles
de
la
subespècie
escandinava (M. f. thunbergi)
(CAC)*.
El 18.V, s’observa als estanys de les
Escoles de Platja; darrera citació
prenupcial (CAC).
El 13.IX quatre exemplars prop de
can Barella, a Panedes, Llagostera
(CAC).

Cuereta torrentera ____________________________________________________
Motacilla cinerea
Estatus: present tot l’any en nombre no massa abundant.
El 24.VIII un exemplar als horts del costat del Parc de Bombers; primera observació
postnupcial (CAC).
Cuereta blanca _______________________________________________________
Motacilla alba
Estatus: present tot l’any, abundant.
El 9.IV, una parella té fet el niu a un tractor de Castell d'Aro. Malgrat que l'amo el
canvia de lloc cada dia, les cueretes hi tornen. Fets similars ja s'havien registrat per
altres espècies d'ocells (JRP).
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.
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El 15.XI, almenys un exemplar a l’abocador de Solius (CAC).
Pit-roig _____________________________________________________________
Erithacus rubecula
Estatus: nidificant escàs i migrador i hivernant abundant.
El 5.IV s’observa el darrer exemplar, abans de l’estació reproductora, a l’abocador de
Solius (CAC).
Rossinyol ___________________________________________________________
Luscinia megarhynchos
Estatus: migrador i nidificant relativament abundant, detectat de primers d’abril a finals
de setembre.
L'11.IV, primers cants a la vall (JRG).
L'11.IX, encara algun exemplar prop de can Barella, a Panedes, Llagostera (CAC).
Cotxa blava _________________________________________________________
Luscinia svecica
Estatus: migrador molt escàs, molt afectat per la desaparició de les zones humides
de la vall.
El 12.IX, un exemplar a la desembocadura del Ridaura (CAC).
Cotxa fumada ________________________________________________________
Phoenicurus ochruros
Estatus: nidificant i hivernant relativament abundant.
El 22.III s’observa el darrer exemplar, abans de l’estació reproductora, a l’abocador de
Solius (CAC).
Cotxa cuarroja _______________________________________________________
Phoenicurus phoenicurus
Estatus: migrador regular i escàs.
El pas de primavera va de primers
de març al primer de maig i el de
tardor, de les darreries d’agost a
mitjans d’octubre.
El 4.IV, un mascle a la
desembocadura
del
Ridaura;
primera observació de l'any (RMT,
CAC)*.
El 8.IV, un mascle prop del Tennis
d'Aro (JRG).
El 10.IV, dos exemplars a la
desembocadura del Ridaura; els
dies 16.IV, 25.IV i 1.V, una femella
i el 27.IV, un mascle (RMT, CAC,
JRG).
El 24.VIII, un exemplar a Tallades, a Santa Cristina d'Aro; primera citació postnupcial
(CAC).
El 3.IX, un mascle a la desembocadura del Ridaura (RMT).
Els dies 8.IX i 20.IX, un mascle a Tallades, a Santa Cristina d'Aro; el 14.IX un
exemplar (CAC).
El 22.X, dos exemplars prop del Tnnis d’Aro; darrera citació postnupcial (JRG, RMT).
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Bitxac rogenc ________________________________________________________
Saxicola rubetra
Estatus: migrador regular i escàs.
Durant el pas de primavera s’ha
detectat de mitjans de març a
mitjans de juny i al de tardor, de
primers de setembre a primers
d’octubre.
El 12.IV un mascle al Ridaura, a
l'alçada de la depuradora; primera
citació prenupcial (CAC).
El 17.IV dos exemplars al Ridaura,
a l'alçada de la depuradora (CAC,
RMT, JRG)*.
Els dies 27.IV, 30.IV, 10.V i 11.V,
un exemplar als estanys de les
Escoles de Platja d'Aro; l'1.V,
almenys dos i els dies 3.V i 9.V, no menys de tres (CAC, RMT, ANA, TSB).
El 7.V, un exemplar a Bell-Lloc, a Santa Cristina d’Aro (RMT).
El 30.VIII, un exemplar a prop de can Barella, Panedes, a Llagostera; primera citació
Els dies 11.IX i 3.X, un exemplar a prop de can Barella, Panedes, a Llagostera; els
dies 13.IX i 20.IX, no menys de quatre, el 21.IX, tres (CAC).
El 13.IX, un exemplar a l'abocadro de Solius (CAC).
El 21.IX, un exemplar a Tallades, Santa Cristina d'Aro (CAC).
Bitxac comú _________________________________________________________
Saxicola rubicola
Estatus: present tot l’any.
Còlit gris ____________________________________________________________
Oenanthe oenanthe
Estatus: migrador regular i escàs.
Durant el pas de primavera s’ha
detectat de primers d’abril a mitjans
de maig i al de tardor, de primers
de setembre a mitjans d’octubre.
El 5.IV, un mascle a l'abocador de
Solius; primera citació de l'any
(CAC).
El 20.IV, no menys de tres mascles
al S'Adolitx, a Sant Feliu de
Guíxols; el 2.V, un (CAC).
El 22.IV, dos exemplars entre can
Barella i can Perera, a Panedes,
Llagostera (MFR, GDB).
El 25.IV, un exemplar prop del
Tennis d'Aro (JRG).
Els dies 27.IV, 30.IV, 1.V i 2.V, un mascle als estanys de les Escoles de Platja d'Aro;
el 18.V una femella (darrera citació del pas de primavera) (JRG, RMT, CAC, ANA)*.
El 7.V, un exemplar a Bell-Lloc, a Santa Cristina d’Aro (RMT).
El 10.V, tres exemplars a l’abocador de Solius (CAC).
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Els dies 10.IX i 11.IX, no menys de quatre exemplars prop de can Barella, a Panedes,
Llagostera; primera citació postnupcial (JRG, CAC).
L'11.IX, no menys de cinc exemplars als estanys de les Escoles de Platja d'Aro; els
dies 29.IX i 2.X, dos, els dies 1.X i 12.X, un (CAC, RMT, JRG)*.
El 13.IX, tres exemplars a l'abocador de Solius; el 21.IX, un (CAC).
El 20.IX, no menys de dos exemplars a can Barella, a Panedes; el 28.IX, un (CAC).
El 27.IX, un exemplar a la desembocadura del Ridaura (CAC).
El 2.XI, un exemplar a can Barella, a Panedes; darrera citació postnupcial (CAC).
Còlit ros ____________________________________________________________
Oenanthe hispanica
Estatus: migrador molt escàs i irregular.
El 5.V, un exemplar a Fanals de Munt; setena citació a la vall (JRG, JBL).
El 13.V, un mascle als estanys de les Escoles de Platja d'Aro (JRG).
Merla blava __________________________________________________________
Monticola solitarius
Estatus: present tot l’any, relativament abundant, encara que localitzat. Detectat tant a
penya-segats costaners, com interiors.
Es detecta una parella criant a l’ermita de Fanals de Munt; nova localitat de cria
(JRG).
Merla _______________________________________________________________
Turdus merula
Estatus: present tot l’any, abundant.
Tord comú __________________________________________________________
Turdus philomelos
Estatus: nidificant molt escàs i migrador i hivernant abundant.
Griva _______________________________________________________________
Turdus viscivorus
Estatus: nidificant molt escàs i hivernant escàs.
El 10.IX, no menys de catorze exemplars, al pla de Panedes, Llagostera (CAC).
Presència hivernal prop de can Barella, a Panedes, Llagostera i a Solius (CAC, JRG).
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 20.IV, un exemplar canta a la desembocadura del Ridaura; setena citació a la vall
(CAC).
L'1.V, un exemplar canta a sota la font del Ferro de Castell d'Aro. (JBL, JRG).
El 2.V, un exemplar canta a la desembocadura del Ridaura (CAC).
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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 13.V, un exemplar a la
desembocadura del Ridaura (JRG).
El 29.IX, un exemplar a la
desembocadura
del
Ridaura
(RMT)*.
El 2.X, un exemplar a la
desembocadura del Ridaura (RMT,
JRG).

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.
El 26.IV, un exemplar canta a la desembocadura del Ridaura; primera citació
prenupcial (CAC).
Només dos o tres territoris al tram final del Ridaura (CAC, RMT).
Diversos exemplars a la desembocadura del Ridaura, encara el 12.X; darrera citació
postnupcial (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 de mitjans d’abril a finals de juny, amb una dada de finals de juliol (no s’ha
constatat la cria), i només i ha una dada del pas postnupcial, la segona quinzena
d’agost.
Els dies 18.IV i 19.IV, almenys un exemplar al Ridaura i un altre als estanys de les
Escoles de Platja d'Aro; primera citació de l'any (CAC).
El 9.V, almenys un exemplar al Ridaura, a l'alçada dels Estanys de les Escoles de
Platja d'Aro (CAC).
El 18.V, un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro (CAC).
El 7.VIII, un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro (CAC).
Bosqueta vulgar ______________________________________________________
Hippolais polyglotta
Estatus: migrador i nidificant, relativament abundant.
El 21.IV, un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro; primera citació
prenupcial (CAC).
El 31.VII, sengles exemplars a Tallades i a Solius, a Santa Cristina d'Aro; darreres
citacions postnupcials (CAC).
Tallareta cuallarga ____________________________________________________
Sylvia undata
Estatus: present tot l’any, en nombre molt escàs i localitzat.
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El 27.IV, no menys de tres mascles prop de Sant Baldiri, a l'Ardenya (JBL).
Tallarol de garriga ____________________________________________________
Sylvia cantillans
Estatus: migrador i nidificant, relativament abundant, present de final de març a
octubre.
El 21.IX darreres observacions a Tallades, Santa Cristina d’Aro i als estanys de les
Escoles de Platja d'Aro (CAC).
Tallarol capnegre _____________________________________________________
Sylvia melanocephala
Estatus: present tot l’any, relativament abundant.
Tallareta vulgar ______________________________________________________
Sylvia communis
Estatus: migrador escàs, encara
que regular.
El 22.IV, un exemplar a la bassa
de
can
Perera,
Panedes,
Llagostera; primera citació de l'any
(MFR, GDB).
Els dies 20.VIII i 24.VIII, almenys
un mascle al molí d’en Reixach, a
Solius; el 31.VIII, dos exemplars
tipus femella (CAC)*.
El 30.VIII, un exemplar a Tallades,
a Santa Cristina d'Aro (CAC).
L'11.IX, dos exemplars tipus
femella a Tallades, a Santa
Cristina d'Aro (CAC).
Tallarol gros_________________________________________________________
Sylvia borin
Estatus: migrador escàs, encara
que regular.
El 7.IX, un exemplar a Tallades,
Santa Cristina d'Aro; el 8.IX, dos
(CAC)*.

Tallarol de casquet ___________________________________________________
Sylvia atricapilla
Estatus: present tot l’any, abundant.
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Mosquiter pàl·lid _____________________________________________________
Phylloscopus bonelli
Estatus: migrador i nidificant escàs, detectat d’abril a agost.
El 20.IV, un exemplar prop del puig Portugal; primera citació de l'any (CAC).
Mosquiter comú ______________________________________________________
Phylloscopus collybita
Estatus: migrador i hivernant
abundant. No se n’ha comprovat la
cria, encara que no es descarta.
El 25.I, al Ridaura, prop del pont
del Remei, es captura un dels
exemplars amb caràcters que els
identifiquen com a pertanyents a
poblacions orientals, del complexe
subespecífic abietinus/tristis i es
confirma la pertanyença a la
subespècie P. c. tristis (JRG, JBL,
RMT. LHM ANA)*.
El 3.V, encara un exemplar als
estanys de les Escoles de Platja
d'Aro (CAC).
El 8.VII, un exemplar a la bassa del Dofí, de Castell d'Aro; primera citació postnupcial
(RMT).
Mosquiter de passa ___________________________________________________
Phylloscopus trochilus
Estatus: migrador regular. Detectat en pas durant
el mes d’abril i primers de maig i de mitjans
d’agost a finals d’octubre.
El 4.IV, almenys dos exemplars a la
desembocadura del Ridaura; primera citació de
l'any (RMT)*.
El 4I.X, un exemplar a la bassa del Dofí, de
Castell d'Aro (RMT).
El 7.IX, tres exemplars a Tallades, a Santa
Cristina d'Aro; els dies 8.IX i 9.IX, un (CAC).
El 8.IX, almenys un exemplar a la
desembocadura del Ridaura (CAC).

Bruel _______________________________________________________________
Regulus ignicapilla
Estatus: present tot l’any, relativament abundant.
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Papamosques gris ____________________________________________________
Muscicapa striata
Estatus:
migrador
regular
i
nidificant escàs. Detectat de finals
d’abril a mitjans de setembre, amb
una dada excepcionalment tardana
un 22 de novembre.
El 24.IV, dos exemplars a Platja
d'Aro, prop de l'Aquadiver; primera
citació de l'any (XH).
Els dies 5.V i 9.V, un exemplar a la
desembocadura
del
Ridaura
(RMT)*.
El 26.VII, almenys un exemplar
prop de can Barella, a Panedes,
Llagostera; el 27.VII, tres; probable
nova localitat de cria (CAC).
El 28.VII, almenys un exemplar a
Bell-lloc; probable nova localitat de cria (AST).
El 22.VIII, un exemplar a la punta de Garbí de Sant Feliu de Guíxols (CAC).
Els dies 7.IX, 8.IX, 9.IX i 11.IX, almenys un exemplar a Tallades, a Santa Cristina
d'Aro (CAC).
Mategatatxes ________________________________________________________
Ficedula hypoleuca
Estatus: migrador regular. Detectat de mitjans d’abril a la segona quinzena de maig i
de primers de setembre a mitjans d’octubre.
El 16.IV, un mascle a la desembocadura del Ridaura; primera citació de l'any. (CAC).
El 21.IV, un exemplar prop del Tennis d'Aro (JRG).
Els dies 26.IV, 29.IV, 2.V i 13.V, un exemplar als estanys de les Escoles de Platja
d'Aro (CAC, JRG).
El 26.IV, un exemplar a la volta de l'Ametller, a Sant Feliu de Guíxols (CAC).
De l'1.V al 3.V, un mascle a la desembocadura del Ridaura; el 9.V un altre o el mateix
(CAC, ANA).
Els dies 1.V i 2.V, un mascle a la depuradora de Castell d'Aro (CAC).
El 2.V, un exemplar prop de Sant Amanç a Sant Feliu de Guíxols (EPB).
El 24.VIII, un exemplar a Tallades, a Santa Cristina d'Aro; primera citació postnupcial
(CAC).
El 2.IX, un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro (JRG).
Del 7.IX al 27.IX, almenys un exemplar a Tallades, a Santa Cristina d'Aro (CAC).
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.
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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.

Pela-roques _________________________________________________________
Tichodroma muraria
Estatus: es podria tractar d’un migrador i hivernant molt escàs i localitzat.
El 22.XI, s’observa un exemplar a uns roquers del massís de l’Ardenya; segona citació
a la vall (JBL).
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.
L'1.V, un mascle a sota la font del
Ferro de Castell d'Aro (JBL, JRG).
El 8.IX, almenys tres exemplars a
Tallades, a Santa Cristina d'Aro;
darrera citació postnupcial (CAC)*.
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Escorxador __________________________________________________________
Lanius collurio
Estatus: migrador escàs, encara
que regular durant el pas de tardor,
de finals d’agost a primers
d’octubre.
Els dies 18.VIII i 20.VIII, un
exemplar juvenil al molí d’en
Reixach, a Solius (CAC)*.
El 23.VIII, dos exemplars juvenils
rere can Barella, a Panedes,
Llagostera; el 31.VIII, un (CAC,
JRG, RMT).

Botxí________________________________________________________________
Lanius meridionalis
Estatus: migrador i hivernant molt escàs i localitzat al pla de Panedes.
Del 22.VIII al 6.IX, un exemplar amb territori establert prop de can Barella, a Panedes,
Llagostera (CAC). Probablement observat, almenys una setmana abans.
El 23.XI, un exemplar als camps de davant del càmping Ridaura (JBL).
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
laprimera
quinzena de març i la segona
quinzena de setembre.
El 5.IV, almenys un exemplar a la
desembocadura del Ridaura; primera
citació de l'any (CAC).
El 20.IV, un exemplar a l'abocador de
Solius (CAC).
Els dies 24.IV, 27.IV, 30.IV i 2.V, un
exemplar a la desembocadura del
Ridaura (RMT, CAC).
El 26.IV, un exemplar davant de can
Barella, a Panedes, Llagostera (CAC).
El 3.V, un exemplar a la zona de
Masnou (ANA).
El 19.V, un exemplar a la zona de Sant
Marc (RMT).
Els dies 14.VII i 7.VIII, dos exemplars
juvenils a la zona de Solius, prop del
mas Pla (AST, CAC).
Del 8.IX al 20.IX, un exemplar juvenil a
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can Barella, a Panedes, Llagostera (CAC, JRG)*.
Gaig ________________________________________________________________
Garrulus glandarius
Estatus: present tot l’any, abundant.
Garsa _______________________________________________________________
Pica pica
Estatus: present tot l’any, abundant.
Cornella negra _______________________________________________________
Corvus corone
Estatus: probablement es tracti d’un resident escàs i més aviat localitzat a l’extrem
occidental de la vall.
L’1.II, un exemplar a l’abocador de
Solius; el 16.II, dos (CAC).
El 22.III, un exemplar als estanys de les
Escoles de Platja d'Aro (CAC).
El 25.III, cinc exemplars sobre els
estanys de les Escoles de Platja d'Aro
(RMT).
Els dies 29.III, 6.IV, 18.IV i 20.IV un
exemplar en vol sobre la bassa del Dofí
i un altre o el mateix, prop del Tennis
d'Aro; els dies 26.IV i 27.IV, dos (CAC,
RMT, JRG).
Els dies 29.III, 30.III, 5.IV, 18.IV i 20.IV,
un exemplar als estanys de les Escoles
de Platja d'Aro; els dies 12.IV i 15.IV,
dos (CAC, RMT).
Els dies 5.IV, 12.IV i 26.IV, dos
exemplars a l'abocador de Solius; els
dies 13.IV i 20.IV, un (CAC)*.
Els dies 22.IV i 26.IV, dos exemplars
entre can Barella i can Perera, a Panedes, Llagostera (MFR, GDB, CAC).
L'11.V, un exemplar a un camp llaurat de davant del restaurant Les Panolles, de
Santa Cristina d'Aro (CAC).
El 14.V, una parella a la zona del Balcar de Santa Cristina d'Aro (JRG, RMT).
El 23.V, dos exemplars al pla de Solius (RMT, JRG).
El 18.VI, un adult peixant un jove al pla de Solius; evidència de cria segura a la vall
(JRG, RMT).
Els dies 6.VII, 8.VII i 19.VII, dos exemplars a can Barella, Panedes, Llagostera; els
dies 10.VII, 27.VIII i 30.VII, tres i el 12.VII, cinc (CAC, JRG, RMT).
El 3.VIII, un exemplar encalçat per dos xoriguers davant de can Barella, a Panedes,
Llagostera; primera citació durant un mes d’agost. El 6.VIII un exemplar, els dies
8.VIII, 12.VIII i 19.VIII dos i el 14.VIII, tres (CAC, JRG).
El 31.VIII, un exemplar al pla de Solius; el 14.IX, dos (CAC).
Els dies 8.IX, 11.IX, 1.XI, 2.XI, 8.XI i 15.XI, un exemplar entre can Barella i can
Perera, a Panedes, Llagostera; el 10.IX, quatre, els dies 13.IX, 20.IX, 21.IX i 28.IX,
dos, el 31.X quatre (CAC, JRG).
El 10.X, quatre exemplars en vol prop de la bassa del Dofí de Castell d'Aro (RMT).
El 19.X, tres exemplars en vol als estanys de les Escoles de Platja d'Aro (CAC).
El 14.XII, dos exemplars al pla de Solius (RMT).
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Corb________________________________________________________________
Corvus corax
Estatus: present tot l’any, en molt petit nombre.
Detectat durant tot l’any en molt petit nombre a l’abocador de Solius (CAC, JRG).
El 22.XII, disset exemplars en vol de l'abocador de Solius a la costa; nombre elevat
(JBL).
Estornell negre _______________________________________________________
Sturnus unicolor
Estatus:
present
tot
l’any,
relativament abundant.
L’11.V
un
exemplar
a
la
desembocadura del Ridaura portant
becada (CAC).
Diversos exemplars a S’Agaró, als
estanys de les Escoles de Platja
d’Aro i a l’abocador de Solius
(CAC)*.

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.
Pardal roquer_________________________________________________________
Petronia petronia
Nova espècie a la vall.
Estatus: migrador esporàdic.
El 27.VII, almenys un exemplar a l'abocador de Solius (CAC).
Pinsà comú __________________________________________________________
Fringilla coelebs
Estatus: present tot l’any, abundant
a l’hivern i nidificant escàs.
Els dies 16.I i 18.I, a uns camps
entre el Tennis d'Aro i el riu, al mig
d'un estol de pinsnans comuns,
s'observa un ocell de coloració
molt clara que es podria tractar
d'una femella de pinsà comú
esquizocroïca, es a dir, amb una
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disfunció en la síntesi de pigments (JRG, RMT)*.
El 2.V s’observa els darrers exemplars, abans de l’estació reproductora, a la plana,
concretament a la desembocadura del Ridaura (CAC).
El 19.X s’observa els primers exemplars, després de l’estació reproductora, a la
desembocadura del Ridaura (CAC).
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.
Passerell comú _______________________________________________________
Carduelis cannabina
Estatus: present tot l’any, escàs.
El 2.II, almenys tres exemplars als camps propers a la depuradora de Castell d'Aro
(CAC).
El 16.II, almenys quatre exemplars a l'abocador de Solius (CAC).
El 30.III, tres exemplars als camps propers a la depuradora de Castell d'Aro (CAC).
El 26.VI, tres exemplars prop de la bassa del Dofí de Castell d'Aro; el 29.VI, un (RMT,
CAC).
El 12.X, dos exemplars prop de plana Basarda (JRG).
El 20.XII almenys dos exemplars prop de can Barella, a Panedes, Llagostera (CAC).
Pinsà trompeter_______________________________________________________
Bucanetes githagineus
Nova espècie a la vall.
Estatus: migrador esporàdic.
El 18.V, un exemplar tipus femella als estanys de les Escoles de Platja d'Aro; primera
citació d’aquesta espècie a la vall (CAC).
Gratapalles __________________________________________________________
Emberiza cirlus
Estatus: present tot l’any, relativament abundant.
Hortolà _____________________________________________________________
Emberiza hortulana
Estatus: migrant esporàdic, només
detectat entre mitjans d’abril i
mitjans de maig.
El 22.IV, un mascle entre can
Barella i can Perera, a Panedes,
Llagostera; setè registre d'aquesta
espècie a la vall. (MFR, GDB).
El 27.IV, un mascle als estanys de
les Escoles de Platja d'Aro (CAC).
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El 23.VIII, una femella a Tallades, Santa Cristina d’Aro; única citació postnupcial a la
vall (CAC)*.
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 16.III, darrera observació prenupcial als estanys de les Escoles de Platja d’Aro
(RMT).
El 29.X, una femella als estanys de les Escoles de Platja d’Aro; primera citació
postnupcial (RMT).
Cruixidell ____________________________________________________________
Emberiza calandra
Estatus: migrant i nidificant, escàs.

70/75

ANUARI ORNITOLÒGIC DE LA VALL DEL RIDAURA (COSTA BRAVA), 2014

LLISTAT D’ESPÈCIES EXÒTIQUES
Oca egípcia __________________________________________________________
Alopochen aegyptiaca
Presència hivernal de dos (i de vegades tres) exemplars als estanys de les Escoles
de Platja d'Aro (RMT, CAC, JRG,
ANA).
El 12.II, una femella (no la
resident) amb cinc petits als
estanys de les Escoles de Platja
d'Aro (RMT)*. Aquest any s’han
avançat nou dies respecte a l’any
passat i és el quart any consecutiu
de cria en llibertat d’aquesta
espècie a la vall (Alvarez-Cros,
2014). D’aquesta llocada, en
sobreviuen dos (CAC).
El 13.II, s’observa una còpula als
estanys de les Escoles de Platja
d'Aro (RMT).
Els dies 16.II, 9.III, 6.IV, 12.IV,
19.IV, 26.IV, 27.IV, 18.V i 31.V,
dos exemplars a la bassa del
Dofí, on s’observa algunes
còpules (CAC, MPG, RMT,
LHM)*.
Els dies 22.II i 1.VI, dos
exemplars al golf Costa Brava, a
Santa Cristina d'Aro; el 18.IV, un
i l’1.VI un altre, coix, a les
basses noves del mateix golf
(CAC).
Els dies 8.III, 9.III, 3.IV, 4.IV, 3.V,
4.V i 8.V, dos exemplars a la
desembocadura del Ridaura
(CAC, RMT).
El 12.III, als estanys de les
Escoles de Platja d'Aro, apareix la femella de la parella resident amb vuit pollets.
L’endemà, són deu. Primera vegada que cria més d’una femella a la vall (RMT).
El 29.VI, almenys disset exemplars als estanys de les Escoles de Platja d'Aro; els
dies 5.VII, 6.VII, 11.VII, 20.VII i 27.VII, no menys de quinze i els dies 12.VII, 19.VII,
7.VIII i 31.VIII setze (CAC).
El 8.X s’observa comportament de festeig i una còpula de la parella resident als
estanys de les Escoles de Platja d'Aro (RMT).
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Ànec domèstic_______________________________________________________
Anas platyrhynchos var. domestica
El 6.VII apareix un pollet d’una
espècie
domèstica
d’anàtida
indeterminada a la bassa del Dofí;
un membre del Grup de Natura
Sterna el retira (CAC, JRG)*.

Tórtora domèstica ____________________________________________________
Streptopelia risoria
El 21.IV, un exemplar a can
Juanals de Castell d’Aro (CAC).
Els dies 31.VIII i 11.IX, un exemplar
a la desembocadura del Ridaura
(CAC)*.

Cacatua de les nimfes_________________________________________________
Nymphicus hollandicus
El 28.VI, un exemplar prop del càmplig Riembau, a Castell d'Aro (RMT).
Cotorra de Kramer____________________________________________________
Psittacula krameri
El 26.I, almenys un exemplar a Sant Pol. (CAC).
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Agapornis de Namíbia var. domestica____________________________________
Agapornis roseicollis
El 21.IX, dos exemplars, probablement d’una
mutació (aqua) obtinguda en captivitat, als
estanys de les Escoles de Platja d'Aro. (JRG)*.

Periquito____________________________________________________________
Melopsitacus undulatus
Almenys del 7.X al 17.X, dos
exemplars a can Juanals, Castell
d’Aro, on ja feia dies que s’hi
sentien (JRG)*.
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TAULA D’OBSERVADORS
CODI

OBSERVADOR

AA
AM
ANA
AST
CAC
EC
EPB
FTX
GDB
GSP
IGM
JBL
JBZ
JES
JF
JMM
JP
JRG
JRP
JSR
MB
LHM
MFR
MPG
OCX
PBA
PBX
RCA
RMT
SFB
TSB
TST
VGK
XH
XIP

Albert Alonso
Antoni Mariné
Aniol Negre Albertí
Antoni Strubell Trueta
Carlos Alvarez Cros
Eduard Casadevall
Eudald Pujol Buxó
Francina Turon
Gerard Dalmau Bonet
Guillem Saguer Parés
Ivan García Martínez
Josep Ma Bas Lay
Juani Brenes
Jaione Echarte Sutil
Jordi Fernández
José Manuel Martínez Maldonado
Josep Plaja
Jaume Ramot García
Jaume Reixach Puig
Jordi Soler Rabionet
Miquel Bonet
Lluís Hugas Mulà
Miquel Ángel Fuentes Rosúa
Miquel Pedrol García
Óscar Carazo
Pere Bofill Arbusà
Pau Barnés
Raül Calderón Alvarez
Rosa Matesanz Torrent
Sebastián Fanio Bellosta
Toni Sanllehí Bitrià
Toni Strubell Trueta
Vito García Kosildo
Xavier Higueruelo
Xavier Idígora Planas
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